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Περίληψη 

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το επίκεντρο των επιχειρήσεων στο σύγχρονο 

παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς επίσης και το μέσο για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις σήμερα, σχετίζονται με τον σχεδιασμό των διαδικασιών και την μέτρηση 

των επιδόσεών της στο σύνολό τους. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει 

βέλτιστες πρακτικές, μοντέλα διαχείρισης και ελέγχου όλων των σταδίων της αλυσίδας, 

δίνοντας ισότιμη βαρύτητα σε καθένα από αυτά για μια αποτελεσματική και ευέλικτη 

αλυσίδα εφοδιασμού. Για την επίτευξη του στόχου παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης 

σύγχρονης επιχείρησης για την αξιολόγηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής της 

αλυσίδας, χρησιμοποιώντας το μοντέλο SCOR. 

 

Λέξεις Κλειδιά: 

Logistics, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αποθήκευση, Μεταφορά, Outsourcing, 

Πληροφοριακά Συστήματα, Δείκτες Μέτρησης 
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Abstract 

 

The supply chain is the focus of business in the contemporary global 

environment, as well as a tool for achieving a competitive advantage. The issues of 

supply chain management that concern companies today, are related to process design 

and performance measurement as a whole. The aim of the thesis is to present best 

practices, models, management and control of all stages of the chain, giving equal 

weight to each of them for an efficient and flexible supply chain. In order to achieve this 

objective, a case study of a contemporary  business is presented, for evaluating the 

processes of its supply chain, using the SCOR model 

Key Words 

Logistics, Supply Chain, Warehousing, Delivery, Outsourcing, Information Systems, 

Performance Metrics 
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Εισαγωγή 

Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
 

Στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον οι επιχειρήσεις έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάπτυξη των 

logistics για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς. Η νέα 

κατεύθυνση της αγοράς είναι η απαίτηση προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

του πελάτη, τη σωστή χρονική στιγμή στο σωστό σημείο. Αυτό οδήγησε τις εταιρίες 

στο να καταβάλουν συνεχώς μεγαλύτερες προσπάθειες και περισσότερους πόρους για 

να οργανώσουν και να βελτιώσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα, ώστε να 

αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζονται για να διατηρηθούν στην 

αγορά. 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνει όλες τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες που συνδέονται με την ροή των υλικών και των πληροφοριών από το 

στάδιο των α΄ υλών μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Τα βασικά στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η αποθήκευση και η διαχείριση αποθέματος, 

η διανομή και η μεταφορά, η διαχείριση πληροφοριών, η εξυπηρέτηση των πελατών και 

η διαχείριση της αλυσίδας των επιστροφών. 

Σκοπός – Στόχοι 
 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αποτυπώσουμε και να αξιολογήσουμε 

την αλυσίδα εφοδιασμού, παρουσιάζοντας μοντέλα και πρακτικές που θα συμβάλλουν 

στην βελτιστοποίησή της. Επιπρόσθετα, αξιολογούμε την αλυσίδα εφοδιασμού μίας 

επιχείρησης χρησιμοποιώντας το μοντέλο SCOR 

Συνεισφορά 
 

Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετήθηκαν όλες οι βασικές διεργασίες 

της αλυσίδας εφοδιασμού καθώς επίσης και οι παράγοντες εκείνοι που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη ροή της πληροφορίας και των υλικών και επιρρεάζουν την 

αποδοτικότητά της.Επίσης μελετήθηκε η μέτρηση της αλυσίδας εφοδιασμού. Μέσα από 

την συνοπτική και συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
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αναδεικνύονται πρακτικές και μέθοδοι που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση για 

την βελτίωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής της αλυσίδας, τονίζεται η 

σημαντικότητα της χρήσης των μεθόδων αυτών για την αύξηση των επιδόσεων της 

αλυσίδας και η ανάγκη για την συνεχή ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων. 

Διάρθρωση της μελέτης 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες εφοδιαστική αλυσίδα, 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό 

κεφάλαιο που στόχο έχει να διευκρινίσει τις έννοιες οι οποίες πολλές φορές συγχέονται 

μεταξύ τους. Στη συνέχεια καταγράφεται η τμηματική αποτύπωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η αποθήκευση και η 

διαχείριση  του αποθέματος. Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της διαχείρισης αποθέματος 

και το πόσο στενά σχετίζεται με την λειτουργία και την αποδοτικότητα της 

αποθήκευσης. Επίσης παρουσιάζονται οι λειτουργίες της αποθήκης καθώς επίσης 

μοντέλα και πρακτικές βελτίωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο αποτυπώνεται το κομμάτι της 

διανομής και μεταφοράς των ειδών στον τελικό προορισμό, καθώς και πρακτικές για 

την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο 

outsourcing, μια επιλογή στρατηγικής σημασίας, που κάτω από τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει μέσο για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαφορετικές εταιρικές σχέσεις 

με τους εξωτερικούς παρόχους, καθώς και τα πλεονεκτήματα και κίνδυνοι που 

εγκυμονεί η απόφαση της επιλογής του outsourcing. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι 

αφιερωμένο στα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο 

σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, καθώς επίσης και στην μέτρηση και αξιολόγησή της. Παρουσιάζεται ο ρόλος 

των πληροφοριακών συστημάτων, τα οφέλη από την χρήση τους, τα διαφορετικά είδη 

πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

ενοποίησή τους. Στο έκτο κεφάλαιο τονίζεται η σημασία της αξιολόγησης των 

επιδόσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας και το πώς τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

συμβάλλουν στην λήψη αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων. Επίσης 

παρουσιάζεται το μοντέλο SCOR (Supply Chain Operations Reference) που 

αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Council Supply Chain), 

αποτελεί ένα γενικευμένο πλαίσιο για την διαχείριση της αλυσίδας και απευθύνεται σε 

μεγάλο εύρος επιχειρήσεων. Τέλος, η περίπτωση μελέτης αποτελεί ένα παράδειγμα μιας 
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σύγχρονης επιχείρησης που καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση για ορθότερη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιείται το μοντέλο SCOR για την 

τυποποίηση των διαδικασιών της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο και σκοπός του είναι η 

κατανόηση των όρων των εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

και  logistics .  

 

1.1  Ορισμοί και Έννοιες 

 

Σύμφωνα με τους Mentzer T.J. et al (2001) η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα 

σύνολο από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ή οργανισμούς που εμπλέκονται στην ροή 

προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, από την πηγή έως τον τελικό αποδέκτη, και 

με αυτό τον τρόπο στην έρευνά τους χωρίζουν την αλυσίδα εφοδιασμού σε τρείς 

βαθμούς πολυπλοκότητας. Κατά τους Chen Z. and Teng C. (2008) η αλυσίδα 

εφοδιασμού είναι ένα πολυεπίπεδο, πολυγράμματο, υπεράκτιο που ενσωματώνει τη ροή 

κεφαλαίων και κυκλοφορίας όπου η συνεργασία και ο ανταγωνισμός υπάρχουν την ίδια 

στιγμή. 

Σε κάθε περίπτωση στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη και επιτυχημένη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται 

όταν έχει επιτευχθεί : 

 μείωση των αποθεμάτων  
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 μείωση του κόστους 

 ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς 

 προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών  

 διαφοροποίηση των προϊόντων  

 

Ο ορισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας συχνά συγχέεται με τον όρο διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με το Supply Management Council η διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας ορίζεται ως : «Η διαχείριση της Ε.Α περιλαμβάνει τον 

σχεδιασμό και την διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων προμήθειας και δραστηριοτήτων 

διαχείρισης logistics. Ιδιαίτερα περιλαμβάνει τον συντονισμό και την συνεργασία του 

δικτύου συνεργατών, οι οποίοι μπορεί να είναι προμηθευτές, διαμεσολαβητές και πάροχοι 

υπηρεσιών logistics(3PL).Ουσιαστικά , η Ε.Α ενσωματώνει την διαχείριση της 

προσφοράς και της ζήτησης μεταξύ των εταιριών. Η διαχείριση της ΕΑ αποτελεί 

ενσωμάτωση των σημαντικότερων λειτουργιών της επιχείρησης μεταξύ των επιχειρήσεων 

σε ένα συνεκτικό και υψηλής απόδοσης μοντέλο. Οι δραστηριότητες της ΕΑ είναι όλα όσα 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, καθώς και οι διαδικασίες  κατασκευής ,σχεδίασης, εμπορίας 

προϊόντων, χρηματοδότησης και τεχνολογίας πληροφοριών.» 

 

Εικόνα 1: Διαχείριση εφοδιαστικής Αλυσίδας (Πηγή :Dreamstime.com)  

 

Ο παραπάνω ορισμός αποτελεί έναν ολοκληρωμένο ορισμό για την διαχείριση 
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της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει από αυτόν που 

δίνουν διάφοροι μελετητές. Σύμφωνα με τον Gundack T.G. (2006) άλλοι την 

χαρακτηρίζουν ως μια διαδικασία ενοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών που 

προσθέτει αξία (Groxton, 2001) κάποιοι άλλοι ως συστηματικό στρατηγικό συντονισμό 

των παραδοσιακών λειτουργιών των επιχειρήσεων (Μentzer,2001) είτε ως 

αποτελεσματική διαχείριση σημείο προς σημείο της διαδικασίας  σχεδιασμού, 

προγραμματισμού, πρόβλεψης, προμήθειας και διανομής πρώτων υλών και τελικών 

προϊόντων (Chan and Lee,2005)  

Σύμφωνα με τον Sople V.(2012) η λέξη logistics προέρχεται από την ελληνική 

λέξη logisticos και την λατινική logisticus,  που σημαίνει η επιστήμη της πληροφορικής 

και του υπολογισμού. 

Κατά τον Crahan W.Rider (1967) στο άρθρο του Τhe bridge τα logistics ήταν το 

κλειδί της επιτυχίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Για τον Rider από την εποχή 

εκείνη ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει συμφωνία ως προς τον ορισμό της ΕΑ καθώς 

επίσης και την εφαρμογή των Logistics. Ωστόσο η γνώση και η κατανόηση των όρων 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των στόχων της επιχείρησης αλλά και 

στην ποιοτικότερη και ταχύτερη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

Για τον Martin Christopher (1998) τα Logistics είναι ουσιαστικά μια διαδικασία 

σχεδιασμού και μια δραστηριότητα βασισμένη στην πληροφορία. Σύμφωνα με το 

Council of Logistics Management τα logistics έχουν ορισθεί ως η διαδικασία 

σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης των 

αγαθών, των υπηρεσιών και πληροφοριών από το σημείο προέλευσης στο σημείο 

κατανάλωσης. Όταν αναφερόμαστε στα logistics  δεν μιλάμε σίγουρα για μια καινούρια 

ανακάλυψη, στην ουσία αποτελεί την συνεργασία διαφόρων επιστημών έτσι ώστε να 

επιτευχθεί συντονισμός ο οποίος να προσφέρει ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης 

των προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Σύμφωνα με τους Stock N. G. et al 

(1998) τα logistics είναι μια μεταβλητή όπως η τεχνολογία η οποία δεν μπορεί να 

καλυφθεί με άλλο τρόπο. Οι βελτιωμένες πρακτικές και μεθόδους που χρησιμοποιεί μια 

επιχείρηση για την διαχείριση των logistics σε σχέση με αυτές των ανταγωνιστών της 

μπορούν να της προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Σήμερα τα logistics δεν περιορίζονται μόνο στο συντονισμό της μεταφοράς, 

αποθήκευσης και διανομής ημιτελών και τελικών προϊόντων πλέον σχεδιάζουν, 

υλοποιούν και ελέγχουν την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη 
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ροή, των προϊόντων και πληροφοριών από το σημείο προέλευσης στο σημείο 

κατανάλωσης (Ελληνική Εταιρία Logistics). Οι επιχειρήσεις έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους στα logistics ώστε να έχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνονται 

γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς και η διαμόρφωση στρατηγικής logistics αποτελεί 

πλέον ουσιώδες στοιχείο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής 

 

1.2  Ευέλικτη Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Ένας τρόπος για να επιτύχουν  οι εταιρίες το στόχο τους και να διατηρηθούν 

στην αγορά είναι η ευέλικτη και γρήγορη εφοδιαστική αλυσίδα και για αυτό 

χρειάζονται μια στρατηγική που να δίνει την δυνατότητα να προσφέρουν στον πελάτη 

όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα προϊόντα με το χαμηλότερο κόστος σε σύντομο 

χρόνο. Η ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους και 

όπως θα δούμε και στην βιβλιογραφία εξετάζεται από  διαφορετικό πρίσμα. 

Οι. Stock N.G et al (2000) είχαν αντιληφθεί από τις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας  πως οι παραδοσιακές τεχνικές logistics και διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι απαραίτητες αλλά όχι αρκετές για την επιτυχία των επιχειρήσεων στην 

παγκόσμια αγορά. Μελέτησαν την εφοδιαστική αλυσίδα στα πλαίσια της διευρυμένης 

παγκόσμιας επιχείρησης και εξέτασαν την κατάλληλη συνοχή των πρακτικών logistics 

και των δομών της αλυσίδας εφοδιασμού για την επίτευξη ευελιξίας. Μεταβλητές του 

μοντέλου τους είναι η δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, η γεωγραφική διασπορά, τα 

κανάλια διανομής και η ενοποίηση. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν πως 

υπάρχει σαφής θετική σχέση μεταξύ των επιχειρησιακών επιδόσεων και της ενοποίησης 

της αλυσίδας εφοδιασμού 

H Baramichai M. (2007) υποστηρίζει πως μια ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα 

μπορεί να δημιουργηθεί με την θέσπιση μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας 

μεταξύ των προμηθευτών και μεταξύ προμηθευτή – αγοραστή. Στη μελέτη τους 

ταξινομούν την εφοδιαστική αλυσίδα σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την αγορά 

στόχο, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων , την πηγή των αβεβαιοτήτων και τα 

χαρακτηριστικά εφοδιασμού της αγοράς με στόχο να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της 

κατάλληλης δομής της αλυσίδας και την θέσπιση κατάλληλων σχέσεων. 

Οι Gunasekaran A et al (2007) στην προσπάθειά τους να περιγράψουν μια 
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στρατηγική για την δημιουργία μιας άμεσα ανταποκρινόμενης εφοδιαστικής αλυσίδας 

στις αλλαγές της αγοράς αναλύουν και συγκρίνουν την ευέλικτη παραγωγή με την 

ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ευέλικτη παραγωγή αποτελεί ουσιώδες 

συστατικό επιτυχίας αλλά μόνο του δεν είναι αρκετό και αυτό γιατί δεν δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στο κόστος και στην ενσωμάτωση προμηθευτών και πελατών. Επομένως η 

ευέλικτη παραγωγή συμπληρώνεται με μια ευκίνητη αλυσίδα εφοδιασμού. Κατά το 

μοντέλο τους βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη μιας ευέλικτης εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για την βελτίωση των επιδόσεων της 

αλυσίδας σε όλους τους τομείς, η ύπαρξη εικονικών επιχειρήσεων (virtual enterprises) 

και τρίτον υψηλού επιπέδου συστήματα επικοινωνίας. 

 

Εικόνα 2: Μοντέλο Ευέλικτης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Πηγή: A. 

Gunasekaran et al,  2008 ) 

 

Οι συγγραφείς εστιάζουν περισσότερο στο κομμάτι της στρατηγικής και όχι στο 

διεκπεραιωτικό κομμάτι δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στην αβεβαιότητα του 

περιβάλλοντος. Οι  Zhou G. et al (2007) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

καινοτομία των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς πλέον τα logistics 

αποτελούν την τρίτη πηγή εσόδων σε μια επιχείρηση. Παρόλο που αναγνωρίζουν την 
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δυσκολία της καινοτομίας στο κομμάτι των υπηρεσιών γιατί η καινοτομία στις 

υπηρεσίες είναι περίπλοκη, έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από την καινοτομία 

προϊόντος και συντομότερο κύκλο ανάπτυξης, ωστόσο είναι η κινητήρια δύναμη για 

την ανάπτυξη των logistics και σημαντικός παράγοντας ευελιξίας. 

Οι Chen Z. and Teng C. (2008) βλέπουν την ύπαρξη συνεργασίας και 

ανταγωνισμού σε μια εφοδιαστική καθώς οι μηχανισμοί συντονισμού μιας επιχείρησης 

πιθανόν να συγκρούονται με εκείνους μιας επιχείρησης που είναι οργανωμένη σε 

δίκτυο. Σύμφωνα όμως με τους συγγραφείς τα μέλη μιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

μια ενιαία κοινότητα συμφερόντων μέσω κατάλληλων μηχανισμών και μπορούν να 

προσφέρουν ευελιξία. Το μοντέλο τους βασιζόμενο σε αυτή την υπόθεση προσπαθεί να 

δείξει την μεγιστοποίηση του κέρδους της συμμαχίας της εφοδιαστικής αλυσίδας 

αναλύοντας πολλαπλές συμπεριφορές ανταγωνισμού στα πλαίσια της αλυσίδας καθώς 

επίσης και την ισορροπία του συστήματος αυτού. Άλλοι περιορισμοί του μοντέλου 

είναι το απόθεμα και ο χρόνος που θεωρούνται πεπερασμένα καθώς επίσης και ο 

αριθμός των συμμαχιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τέλος η στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί παράγοντα με 

καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση στρατηγικής logistics για την δημιουργία μιας 

ευέλικτης και γρήγορα ανταποκρινόμενης εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πληροφοριακά 

συστήματα διεκδικούν σημαντικό μερίδιο προϋπολογισμού, για την επιλογή τους, 

βασικές προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη είναι το μέγεθος, η διακυβέρνηση και ο 

τόπος της επιχείρησης ( Barbara D. and Winter R.,  2009). Ο  Dongmei H. (2011) από 

την δική του οπτική γωνία συζητάει τα μέτρα  για τον καθορισμό της στρατηγικής και 

την βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού σε συνθήκες ηλεκτρονικού εμπορίου. Για 

αυτον το δίκτυο είναι η πλατφόρμα, η αλυσίδα αποτελεί το κυρίως σώμα και οι 

διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η μέθοδος.   

 

1.3  Μέτρηση Απόδοσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταφράζεται στο πόσο 

γρήγορα αυτή ανταποκρίνεται, με ποιο κόστος, τι προσδοκούν από αυτήν όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη, με βασικότερο τον τελικό αποδέκτη καταναλωτή, ενώ από την άλλη 

πλευρά η αποδοτικότητα αντικατοπτρίζεται στην μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
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με δεδομένους τους πόρους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης και  

για να εκτιμηθεί και για να βελτιωθεί πρέπει να μετρηθεί. 

Οι Stock N.G. et al (2000) θεωρούν πως οι επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μια κατηγορία αφορά δείκτες που μετρούν την 

απόδοση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών και η 

άλλη ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους τομείς όπως το κόστος, η ταχύτητα 

παράδοσης και η αξιοπιστία, η ποιότητα και η ευελιξία. Η πρώτη κατηγορία δεικτών 

παρέχει άμεση πληροφόρηση για την σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων χρήσης και της 

δομής της εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ η δεύτερη κατηγορία προσδιορίζει την απόδοση 

των επενδύσεων, το μερίδιο της εταιρίας στην αγορά και το επίπεδο των πωλήσεων. Το 

μοντέλο τους επικεντρώνεται στην μέτρηση της σχέσης της δομής εφοδιαστικής 

αλυσίδας και της γεωγραφικής διασποράς έχοντας ως μεταβλητές την διασπορά της 

αλυσίδας, τα κανάλια διανομής και την ενοποίηση των διαδικασιών κατά μήκος της 

αλυσίδας.  

Οι Kleijnen J.P.C. and Smits M.T. (2003) στην έρευνά τους για την μέτρηση της 

απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας προτείνουν πολλαπλές μετρήσεις για την 

εφοδιαστική αλυσίδα που να μετρούν την ικανοποίηση των πελατών, τις εσωτερικές 

διαδικασίες, την καινοτομία και την χρηματοδότηση. Παραθέτουν μια σειρά από 

δείκτες για την μέτρηση της αλυσίδας και προτείνουν μοντέλα προσομοίωσης για την 

πρόβλεψη επιχειρηματικών συμπεριφορών. 

Τέλος οι Lockamy A. III and McCormack K. (2004) σε μια επεξηγηματική 

μελέτη  σχετικά με το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας το λεγόμενο SCOR Planning προσπαθούν να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ 

της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, των πρακτικών σχεδιασμού και της 

απόδοσης. 

Οι δείκτες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία ώστε να πραγματοποιηθούν μελέτες 

μέτρησης απόδοσης (benchmarking) και αξιολόγησης σε όλο το μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι δείκτες βοηθούν στην αποτελεσματικότητα αποτελούν  

σημαντικά εργαλεία μέτρησης και προσδιορίζουν τη θέση της επιχείρησης στην 

αγορά. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο του μάνατζμεντ καθώς ως γνωστόν δεν μπορείς 

να διοικήσεις κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητηθεί η σημασία της αποθήκευσης στη σύγχρονη 

εφοδιαστική αλυσίδα. Ο σχεδιασμός των σημερινών χώρων φύλαξης των προϊόντων, οι 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα και η διαχείριση του αποθέματος ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της αποθήκευσης. Για τις επιχειρήσεις ο έλεγχος και η 

διαχείριση του αποθέματος αποτελούν πρόβλημα μείζονος σημασίας για την 

εξοικονόμηση πόρων και ήδη από την δεκαετία του ΄90 υπάρχουν στη βιβλιογραφία 

διαφορετικές τακτικές διαχείρισης αποθέματος. 

 

2.1  Αποθήκη και  Αποθήκευση  

 

Η αποθήκη έχει πάψει να θεωρείται πλέον ως απλώς ένας χώρος στον οποίο 

φυλάσσονται τα προϊόντα. Αποτελεί μια οργανωτική μονάδα με όλους τους πόρους και 

τις οργανωτικές διατάξεις για την εκτέλεση των εργασιών που συνδέονται με την 

φύλαξη, την απογραφή και  την διαχείριση του αποθέματος συμπεριλαμβανομένων και 

των οργανωτικών μονάδων που ασχολούνται με την παραλαβή και την αποστολή των 

εμπορευμάτων (Xiaoqin L.,2007). 

Οι λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις οργανωτικές μονάδες καθώς 
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και το ίδιο το κτίριο, μαζί με τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα μέσα αποθήκευσης 

που είναι αναγκαία για την φύλαξη των προϊόντων, όπως και οι δραστηριότητες που 

αφορούν την επεξεργασία των πληροφοριών για τα υποθηκευμένα προϊόντα, με μια 

λέξη αποκαλούνται “αποθήκευση”  στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Gunasekaran Α. et al, 

1999). Οι κυριότερες δραστηριότητες της αποθήκης είναι η φυσική φύλαξη των 

προϊόντων, η ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την κίνηση των  προϊόντων και η 

επεξεργασία πληροφοριών. Απώτερος στόχος της αποθήκης είναι η παροχή μια 

ξεκάθαρης εικόνας για την ποσότητα, την ποιότητα και την θέση του αποθέματος. για 

να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η σωστή έμφαση στην αξιολόγηση, την ποσοτικοποίηση 

και την ασφάλεια των προϊόντων. 

Η αποθήκευση παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας, εφόσον 

ο εφοδιασμός μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά στις αποθήκες. 

[http://el.wikipedia.org/wiki]  

Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των logistics και το ολοένα και 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την εφοδιαστική τους 

αλυσίδα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους το κομμάτι της αποθήκευσης 

αποκτά δυναμικό ρόλο. Οι επιχειρήσεις πλέον επιδιώκουν να βελτιώσουν κάθε στάδιο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας μεμονωμένα ώστε να προσθέτει τη μέγιστη δυνατή αξία για 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Στην προσπάθειά τους αυτή τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, η χρήση του 

διαδικτύου και κατ' επέκταση η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αλλάξει τα 

δεδομένα των επιχειρηματικών συναλλαγών και τον τρόπο λειτουργίας της αλυσίδας 

εφοδιασμού.(Scott J.Manson et al, 2003). Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν υψηλό όγκο παραγωγής και διανομής και 

ελάχιστα αποθέματα  που πρέπει να παραδοθούν σε σύντομο χρόνο απόκρισης  σε όλο 

το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ( J.P. van den Berg and W.H.M. Zijm, 1999). Οι 

αλλαγές αυτές  επέφεραν δραματικές επιπτώσεις στη διαχείριση της αποθήκευσης. Για 

να επιτύχουν οι επιχειρήσεις χαμηλούς όγκους αποθεμάτων με μικρότερους χρόνους 

απόκρισης αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν τα πολλά μικρά κέντρα διανομής με 

λιγότερα αλλά μεγαλύτερα και με ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής, καθιστώντας πλέον 

σαφή την στενή σχέση της διαχείρισης του αποθέματος και της αποθήκευσης. 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον χειρισμό των υλικών  και η εισαγωγή 

των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις για την στήριξη  αποφάσεων και 

http://el.wikipedia.org/wiki/
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διοικητικών διαδικασιών έχουν αλλάξει την λειτουργία των αποθηκών και  συμβάλλουν 

σημαντικά στη διαχείριση του αποθέματος. Ωστόσο για την επίτευξη ενός θετικού 

αποτελέσματος θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψει μια σειρά παράγοντες που σχετίζονται 

με τον  σχεδιασμό της αποθήκης και του τρόπου αποθήκευσης. 

 

2.2 Παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας αποθηκών 

 

Κατά κανόνα μια εφοδιαστική αλυσίδα περιέχει πολλές αποθήκες στο μήκος της 

από την παραγωγή έως το σημείο τελικής κατανάλωσης. Το σύγχρονο παγκόσμιο 

περιβάλλον στο οποίο εκτείνονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι ιδιαίτερα περίπλοκο 

και απαιτείται μια σειρά αποφάσεων σε επίπεδο δικτύου αρχικά και έπειτα σε επίπεδο 

σχεδιασμού και διαχείρισης. 

Οι αποθήκες ακολουθούν δύο βασικές προθέσεις ως προς το επίπεδο υπηρεσιών 

που παρέχουν. Αρχικά ότι πρέπει να εξασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών 

ώστε να καλύπτεται η ζήτηση για τον εφοδιασμό της παραγωγικής δραστηριότητας με 

τα απαραίτητα προϊόντα και δεύτερον ότι το επίπεδο αυτών των υπηρεσιών πρέπει να 

παρέχεται στο σωστό χρόνο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε αποθήκη 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο, το είδος των προϊόντων  που 

αποθηκεύονται και τις λειτουργίες που παρέχει η αποθήκη. Σε επίπεδο δικτύου θα 

πρέπει να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την τοποθεσία, το πλήθος των 

αποθηκών και την διαμόρφωση (Bauer A.,2005) 

Τέτοιου είδους  ερωτήματα και παράμετροι, αρχικά σε επίπεδο δικτύου, είναι τα 

εξής: 

i.  Πόσα επίπεδα είναι εγκατεστημένα στο  δίκτυο, 

ii.  Εάν η μεταφορά γίνεται κατευθείαν από την αποθήκη στο δίκτυο ή υπάρχουν 

διάφορα επίπεδα στο δίκτυο 

iii.  Πόσοι κόμβοι υπάρχουν σε κάθε επίπεδο του δικτύου 

iv. Ποιές οι θέσεις των κόμβων 

Στη συνέχεια σε επίπεδο κόμβου:  

i. Ποιο είναι το πλήθος των αποθηκών σε  κάθε κόμβο 

ii. Πιο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών 



Αποτύπωση και Αξιολόγηση της Αλυσίδας Εφοδιασμού 

14 

 

iii. Ο σχεδιασμός και η διάταξη του χώρου κάθε αποθήκης 

iv. Ποια τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθήκης 

v. Πρόβλεψη της ζήτησης και λόγοι μετακίνησης των εμπορευμάτων 

Πριν από το σχεδιασμό των αποθηκών και τον καθορισμό της λειτουργίας τους 

προέχει να ξεκαθαρίσουμε το είδος των αποθηκών. Αυτές κατά τους  J.P. van den Berg 

and W.H.M. Zijm (1999) κατηγοριοποιούνται σε τρία είδη, στις αποθήκες διανομής 

(distribution warehouses), στις αποθήκες παραγωγής (production warehouses) και στις 

αποθήκες συμβολαίων (contract warehouses). Μια αποθήκη διανομής είναι μια 

αποθήκη στην οποία τα προϊόντα από διάφορους προμηθευτές συλλέγονται και 

ετοιμάζονται προς παράδοση στους πελάτες. Οι αποθήκες παραγωγής 

χρησιμοποιούνται  για την αποθήκευση πρώτων υλών και ημιτελικών προϊόντων σε μια 

μονάδα παραγωγής. Ενώ μια αποθήκη σύμβασης είναι οι εγκαταστάσεις που εκτελούν 

λειτουργία αποθήκευσης για λογαριασμό ενός ή περισσότερων πελατών. 

 Εικόνα 3:Απαιτήσεις Αποθήκευσης  

2.3Λειτουργίες Αποθήκευσης 

 

Η φύλαξη των προϊόντων είναι η βασικότερη λειτουργία της αποθήκης ωστόσο 

δεν είναι πλέον η μόνη όπως ήδη έχει αναφερθεί και δεν είναι πλέον αρκετή να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Σήμερα στο παγκόσμιο 
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περίπλοκο περιβάλλον η αποθήκη πρέπει να λειτουργεί τόσο μεμονωμένα όσο και ως 

ένα μέρος του δικτύου. 

Κατά τους  J.P van der Breg  and W.H.M Zijm (1999) ως δραστηριότητα της 

αποθήκευσης καλείται η ροή των υλικών εντός του αποθηκευτικού χώρου, κατά τον 

Tho Le-Duc (2005) στις δραστηριότητες αποθήκευσης εντάσσονται η ροή των υλικών 

και η μεταφορά της πληροφορίας. 

Ο A. Gunasekaran  (1999) τονίζει την σημασία της ροής της πληροφορίας εντός 

του αποθηκευτικού χώρου και επισημαίνει την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων 

για την διαχείρισή της και την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Κατά τον A. Gunasekaran 

(1999) η αποθήκευση αποτελείται από έξι κύριες δραστηριότητες, αυτές είναι (εικόνα 

4): 

 Η παραλαβή των προϊόντων 

 Η μεταφορά τους στο σημείο φύλαξης 

 Η φύλαξη των προϊόντων  

 Πιθανόν η συσκευασία ή τυχόν συναρμολόγηση 

 Η συλλογή τους για μεταφορά στο σημείο κατανάλωσης 

 

Μεταξύ μια σειρά προτάσεων για την βελτίωση των διαδικασιών αποθήκευσης, 

ο συγγραφέας προτείνει τον διαχωρισμό των προϊόντων κατά την μεταφορά τους από 

το σημείο παραλαβής στο σημείο αποθήκευσης ανάλογα με τον κύκλο ζωής τους. Για 

να μειωθεί δε ο χρόνος ανάκτησης των παραγγελιών προτείνει τα προϊόντα εκείνα που 

έχουν υψηλό κύκλο εργασιών κατά την μεταφορά να αποθηκεύονται πλησιέστερα στις 

αποβάθρες για τις θαλάσσιες μεταφορές 
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Εικόνα 4: Οι έξι δραστηριότητες της αποθήκευσης (Πηγή: Gunasekaran, A. 

1999). 

 

Η λειτουργία της αποθήκευσης είναι η φυσική συγκράτηση των προϊόντων ενώ 

περιμένουν την ζήτηση από τους πελάτες. Η μορφή της αποθήκευσης εξαρτάται άμεσα 

από το μέγεθος και την ποσότητα των προϊόντων καθώς επίσης και από τις απαιτήσεις 

ως προς το χειρισμό των προϊόντων (Tho Le-Duc, 2005). Δεδομένου ότι τα στοιχεία 

είναι πολλά και διαφορετικά ως προς το μέγεθος, το σχήμα και την φύση υπάρχουν 

επίσης διαφορετικά ποσοστά χρήσης του χώρου αποθήκευσης.  

Για την καλύτερη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων υπάρχουν διάφοροι 

μηχανισμοί που συνδέονται με τον τρόπο διαχείρισης του αποθέματος και τον χρόνο 

παραμονής τους στην αποθήκη. μερικοί από αυτούς είναι (FIFO) first in-first out, 

(LIFO) last in-last out, θα πρέπει η μέθοδος αποθήκευσης να είναι σχεδιασμένη για το 

κάθε είδος. 

Έπειτα η προετοιμασία των παραγγελιών περιλαμβάνει την διαδικασία 

συλλογής των σωστών προϊόντων για ένα σύνολο παραγγελιών, είναι το λεγόμενο 

picking. Η ετοιμασία των φορτωτικών εγγράφων συμπεριλαμβάνεται επίσης στην 

προετοιμασία των παραγγελιών. Τέλος, η εισαγωγή και η μετάβαση των πληροφοριών 

στο σύστημα είναι ένα σημαντικό κομμάτι  και εμφανίζεται ταυτόχρονα με την κίνηση 

και την διεξαγωγή των υπόλοιπων λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα εντός της 

αποθήκης. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο τρόπος διεκπεραίωσης των λειτουργιών της 

αποθήκης αντικατοπτρίζουν το επίπεδο αυτοματισμού, σύμφωνα με τον J.P van der 

Breg  and  W.H.M Zijm (1999) οι αποθήκες διαχωρίζονται σε τρία είδη τις 
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χειροκίνητες (manual) ο επιλογέας με ένα όχημα πάει στη θέση προϊόντος και συλλέγει 

τα προϊόντα με  κάθετη ή οριζόντια μετατόπιση κατά την επιλογή, τις 

αυτοματοποιημένες (automated) ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το carousel που 

χρησιμοποιείται για το picking και τις αυτόματες (automatic) στις οποίες υπάρχει  

αυτόματο σύστημα υψηλής ταχύτητας για το picking το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως 

για μικρά ή μεσαίου μεγέθους αντικείμενα μη εύθραυστα. 

 

2.4 Διαχείριση Αποθέματος 

 

Η διαχείριση αποθέματος είναι στενά συνυφασμένη με την λειτουργία της 

αποθήκευσης και παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποθήκευση καθώς επίσης και στη 

δημιουργία πρακτικών και μοντέλων για την τυποποίηση και βελτίωση της αποθήκης 

και των λειτουργιών της. Για αυτόν ακριβώς το λόγο παρατίθεται μια μικρή αναφορά 

στα είδη αποθέματος, στις μεθόδους διαχείρισης και στα συστήματα παρακολούθησης 

αποθεμάτων με βάση την βιβλιογραφία. Η διαχείριση του αποθέματος αποτελεί στην 

ουσία ένα υποσύνολο των λειτουργιών της αποθήκευσης. Ο βασικός σκοπός ενός 

συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων είναι να καθορίζει πότε πρέπει να γίνει η 

παραγγελία των αγαθών και σε πιο μέγεθος (Κ.Δερβιτσιώτης,1999) 

Ο σκοπός της διαχείρισης αποθέματος είναι να χαρτογραφήσει το φυσικό 

απόθεμα με την καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων, σε πραγματικό χρόνο, που 

αλλάζουν την ποσότητα  και την θέση του αποθέματος. Για την διαχείριση του 

αποθέματος δεν είναι μόνο σημαντικό να γνωρίζουμε την ποσότητα του αποθέματος 

αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του στην αποθήκη καθώς επίσης και 

τον τύπο του αποθέματος που αντιπροσωπεύει (J. Kappauf et al, 2012).  

 

2.5 Είδη Αποθέματος 

 

Αρχικά απόθεμα ορίζεται η ποσότητα οποιουδήποτε οικονομικού αγαθού, 

υλικού ή όχι, εισάγεται στο σύστημα και υπερβαίνει την ποσότητα του αγαθού που 

εξάγεται από αυτό. Τα αποθέματα, ανάλογα με τον τρόπο που δημιουργούνται, 

μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κυκλικό, ασφαλείας, αναμονής και σε 
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κίνηση. Τα διαφορετικά αυτά είδη αποθεμάτων δεν διακρίνονται σε φυσική μορφή 

αλλά με βάση την αιτία της δημιουργίας τους. (Κ.Δερβιτσιώτης,1999) 

 Κυκλικό Απόθεμα (cycle inventory) είναι το τμήμα του συνολικού αποθέματος 

που προσδιορίζεται άμεσα από το ύψος της παραγγελίας (μέγεθος παρτίδας). Το 

ύψος του εξαρτάται από το χρόνο ανάμεσα σε δύο παραγγελίες. Για παράδειγμα, 

αν γίνεται μια παραγγελία κάθε πέντε εβδομάδες, το ύψος του αποθέματος θα 

πρέπει να ισούται με τη ζήτηση στις πέντε αυτές εβδομάδες. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δυο παραγγελίες τόσο μεγαλύτερο θα είναι 

το κυκλικό απόθεμα. 

 Απόθεμα Ασφαλείας (safety) χρησιμοποιείται ώστε να αποφευχθούν προβλήματα 

αδυναμίας εξυπηρέτησης των πελατών σε περιπτώσεις όπου η ζήτηση 

υπερβαίνει τις προβλέψεις ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχουν 

καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμπορευμάτων. Συμφώνα με τον Hadley 

W.S. (2004) οι λόγοι που τηρείται απόθεμα ασφαλείας είναι τρείς, οι αποκλίσεις 

της ζήτησης, οι αποκλίσεις της προσφοράς, και η ακρίβεια απογραφής  

 Απόθεμα Αναμονής (anticipation)  καθορίζεται το απόθεμα που χρησιμοποιείται 

για να απορροφήσει ανόμοια ζήτηση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

 Απόθεμα σε κίνηση (pipeline) είναι τα αποθέματα που κινούνται από το ένα 

σημείο του συστήματος ροής υλικών στο άλλο. 

Η διατήρηση αποθέματος συνεπάγεται κόστος, επομένως η κατάλληλη επιλογή 

συστήματος διαχείρισης εξοικονομεί πόρους για τις επιχειρήσεις. 

 

2.6 Τακτικές Διαχείρισης Αποθέματος 

 

Η απόφαση σχετικά με τον χρόνο πραγματοποίησης παραγγελιών και την 

παραγγελθεί ποσότητα έχει επιπτώσεις και στις επόμενες παραγγελίες συνεπώς σε όλη 

την διαχείριση του αποθέματος. 

 

Συνήθη κατηγοριοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων: 

i. Τα συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας (ή συστήματα συνεχούς 

παρακολούθησης αποθέματος) και  
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ii. Τα συστήματα σταθερής περιόδου παραγγελίας (ή συστήματα περιοδικής 

παρακολούθησης αποθέματος).  

Ένα σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας ενεργοποιεί εντολές όταν το 

απόθεμα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβεί 

οποιαδήποτε στιγμή ανάλογα με τη ζήτηση για το υλικό αυτό. Αντιθέτως, ένα σύστημα 

σταθερής περιόδου παραγγελίας περιορίζεται στην τοποθέτηση εντολών στο τέλος μιας 

προκαθορισμένης περιόδου. Για τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος σταθερής 

παραγγελίας, το απόθεμα θα πρέπει να ελέγχεται συνέχεια. Το σύστημα αυτό απαιτεί 

κάθε φορά που προστίθεται ή αφαιρείται κάτι από το απόθεμα, να ανανεώνονται τα 

σχετικά αρχεία έτσι ώστε να μπορεί να καθοριστεί πότε έχει φτάσει το σημείο για νέα 

παραγγελία. Στο σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας, καταμετρήσεις του 

αποθέματος γίνονται μόνο σε περιόδους αναθεωρήσεων.  

Μεταξύ των δύο συστημάτων υπάρχουν και κάποιες επιπρόσθετες διαφορές, 

που επηρεάζουν την επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Για παράδειγμα, τα 

συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας προτιμούνται σε πιο ακριβά υλικά που 

έχουν μικρότερα αποθέματα. Επίσης, είναι πιο κατάλληλα για υλικά σημαντικά στην 

παραγωγική διαδικασία (π.χ. ανταλλακτικά), καθώς υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και 

συνεπώς υπάρχει πιο γρήγορη αντίδραση σε περιπτώσεις εξάντλησης τους. Απαιτούν, 

ωστόσο, περισσότερο χρόνο για τη συντήρηση τους, καθώς για κάθε προσθήκη ή 

άντληση αποθέματος θα πρέπει να γίνεται η σχετική ενημέρωση. Από την άλλη πλευρά, 

τα συστήματα σταθερής περιόδου παραγγελίας διατηρούν μεγαλύτερα αποθέματα κατά 

μέσο όρο γιατί θα πρέπει να προλαμβάνουν τυχόν ελλείψεις κατά την περίοδο 

αναθεώρησης. (Διοίκηση Παραγωγής, Κ.Δερβιτσιώτης,1999) 

Επιπρόσθετα, τόσο η ζήτηση των προϊόντων όσο και ο χρόνος παράδοσης κάθε 

παραγγελίας είναι γνωστά μόνο κατά προσέγγιση. Ως αποτέλεσμα, τα συστήματα 

διαχείρισης αποθεμάτων μπορούν να διακριθούν σε στοχαστικά και ντετερμινιστικά, 

ανάλογα με το εάν λαμβάνεται ή όχι υπόψη η αβεβαιότητα των παραπάνω παραμέτρων. 

 

2.7 Κανόνας Pareto 

 

O Ιταλός οικονομολόγος Vilfredo Pareto τον 19ο αιώνα παρατήρησε ότι το 20% 

του πληθυσμού κατέχει το 80% της καλλιεργήσιμης γης. Επίσης διαπίστωσε ότι ο ίδιος 
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κανόνας ισχύει και σε άλλες οικονομικές και φυσικές διαδικασίες. 

Σήμερα πολλά project παρουσιάζουν την κατανομή του 80/20 και συνηθίζεται 

να αποκαλείται ως κανόνας Pareto 80/20. Οι οικονομικές δραστηριότητες ακολουθούν 

συχνά τον κανόνα, ιδίως στον τομέα διαχείρισης της ποιότητας και της εμπορίας 

(Ultsch A., 2002). 

 

2.8 Ταξινόμηση ABC 

 

H φιλοσοφία βάσει της οποίας τα αποθέματα διακρίνονται με βάσει τον βαθμό 

ελέγχου και παρακολούθησης τους ονομάζεται ταξινόμηση ABC. 

Βασική παραδοχή αυτής της πρακτικής είναι ότι μικρός αριθμός προϊόντων, 

εξαρτημάτων ή υλικών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικά 

δεσμευμένης σε αποθέματα αξίας. 

Τα είδη κατηγοριοποιούνται σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες A-B-C. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση έχει ως σκοπό να λύσει το πρόβλημα προγραμματισμού παραγγελίας 

κάθε αποθέματος μειώνοντας το κόστος (Ultsch A., 2002). 

Τα υλικά της πρώτης κατηγορίας μπορεί να ελέγχονται πιο αποτελεσματικά με 

εβδομαδιαίες παραγγελίες, τα υλικά της δεύτερης κατηγορίας μπορούν να 

παραγγέλλονται κάθε δυο εβδομάδες και τα υλικά της τρίτης κατηγορίας μπορούν να 

προμηθεύονται μηνιαία ή κάθε δυο μήνες. (Anwaruddin Tanwari et al, 2000).  

  

2.9  Πρακτική JIT 

 

Η πρακτική JIT είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων  σχεδιασμένων ώστε να 

παρέχουν υψηλή ποσότητα παραγωγής με όσο το δυνατόν λιγότερα αποθέματα σε 

πρώτες ύλες, ημιτελή και τελικά προϊόντα (Sugimori Y. et al, 2007). 

Η φιλοσοφία της μεθόδου JIT είναι η δημιουργία και η λειτουργία ενός 

συστήματος ικανού να καλύπτει τις απαιτήσεις πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες, 

έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο τα περιθώρια του χρόνου ανά παραγγελία και να 

διατηρείται μηδενικό απόθεμα 
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 Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η σχέση εξάρτησης με τους 

προμηθευτές. 

 

2.10  Διαφορετικές Πρακτικές και Μοντέλα για την Βελτίωση της 

Αποθήκευσης 

 

Η αποθήκευση συνήθως μετριέται με ποσοτικά μεγέθη και η διαχείρισή της 

αποτελεί λειτουργικό κόστος, ωστόσο είναι ανακριβές να βασιστούμε μόνο σε αυτό, 

υπάρχουν πολλοί ποιοτικοί παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σχετικά με την 

βελτίωση των διαδικασιών αποθήκευσης έχουν αναπτυχθεί μοντέλα με διαφορετικές 

προσεγγίσεις. 

Οι Hackman T.S. et al (2001) ανέπτυξαν ένα μοντέλο αποθήκευσης εισόδου – 

εξόδου για την αξιολόγηση της λειτουργικής αποδοτικότητας της αποθήκης. Βασικές 

μεταβλητές του μοντέλου ήταν εισροή εργασίας, ο εκμεταλλεύσιμος αποθηκευτικός 

χώρος (οριζόντιος και κάθετος), ο εξοπλισμός , ο αριθμός των παραγγελιών και ο 

χρόνος που απαιτείται για την συλλογή τους καθώς και το κόστος αποθήκευσης του 

αποθέματος. Με βάση το μοντέλο που αναπτύχθηκε διεξήγαγαν έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν 57 επιχειρήσεις  στις ΗΠΑ, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι 

οι μικρότερες επιχειρήσεις τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικές από τις μεγαλύτερες 

και ότι τα πολύ υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τείνουν να μην είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά.  

 

Εικόνα 5: Μοντέλο Αποθήκευσης, (Πηγή:Hackman, 2001) 

 

Η Bauer A. (2005) προσπαθεί να μοντελοποιήσει την αποθήκη και τις 

διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων. Επίσης, προσπαθεί να περιγράψει τις δυναμικές 
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αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταφορών και των δομών του 

δικτύου, τη θέση και την λειτουργία των αποθηκών. Βασική ιδέα της ανάπτυξης του 

μοντέλου είναι ο κατακερματισμός του συνόλου της διαδικασίας και της ροής του 

δικτύου σε μεμονωμένες διεργασίες εντός μεμονωμένου κόμβου. Στόχος είναι κάθε 

κόμβος να αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και η διασύνδεση των κόμβων μεταξύ 

τους γίνεται με ένα στοιχείο μεταφοράς. Κάθε κόμβος χωρίζεται σε υποστοιχεία όπως 

τα στοιχεία μεταφοράς, τα εισερχόμενα αγαθά, η αποθήκευση, η επιλογή και τα 

εξερχόμενα αγαθά. Στα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι αυτό του 

κατακερματισμού  πολύπλοκων στρατηγικών σε μικρότερα διαχειρίσιμα προβλήματα 

ωστόσο για την εφαρμογή  του και την κατάληξη σε συμπεράσματα απαιτείται 

πληθώρα δεδομένων και παραμέτρων 

 

Εικόνα 6: Μοντελοποίηση Αποθήκευσης, (Πηγή:Bauer A.,2005) 

 

Οι Gunasekaran A. et al (1999)  προσπαθούν να δώσουν λύσεις για την αύξηση 

της επίδοσης των δραστηριοτήτων αποθήκευσης ελαχιστοποιώντας τον χρόνο 

διακίνησης. Βασικές παραδοχές του μοντέλου τους είναι η εφαρμογή των πρακτικών 

JIT (just-in-time) και TQM (total quality management) αυτό σημαίνει απόθεμα μόνο για 

να καλυφθεί η ζήτηση, συστήματα για την πληροφόρηση υλικών και την διαχείριση 

πολύπλοκων αποθηκευτικών χώρων, ανάπτυξη μέτρων απόδοσης, έλεγχος ποιότητας 

και λειτουργικότητας αποθηκευτικών χώρων. Κατά την εφαρμογή του μοντέλου στην 

περίπτωση μελέτης γίνεται καταγραφή όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα και 

στη συνέχεια αλλαγή της διάταξης του χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε με την εφαρμογή 

των JIT και TQM να μειωθούν οι εργασίες μη προστιθέμενης αξίας. 
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Εικόνα 7: Βελτίωση Λειτουργιών Αποθήκευσης (Πηγή:Gunasekaran A. Et 

al,1999) 

 

Οι Lee L.H. and Billington C. (1992) περιγράφουν δεκατέσσερις παγίδες στις 

οποίες πέφτουν οι εταιρίες κατά την διαχείριση αποθέματος. Αυτές χωρίζονται σε τρείς 

κατηγορίες, στην μια κατηγορία ανήκουν  αυτές που σχετίζονται με τον ορισμό των 

πληροφοριών, στην δεύτερη όσες σχετίζονται με διαχειριστικά προβλήματα και η τρίτη 

κατηγορία αφορά περιπτώσεις λαθών σε επίπεδο σχεδιασμού και στρατηγικών 

αποφάσεων. 

Οι J.P. van den Berg and. Zijm W.H.M (1999) παρουσιάζουν μια ταξινόμηση 

των προβλημάτων που προκύπτουν στην διαχείριση της αποθήκης .Ιεραρχούν τα 

προβλήματα αποφάσεων που προκύπτουν σχετικά με τον σχεδιασμό, τον 

προγραμματισμό και τον έλεγχο των συστημάτων αποθήκευσης και των λειτουργιών 

της αποθήκης. Στόχος τους είναι να τονίσουν την στενή σχέση μεταξύ της λήψης 

αποφάσεων για την διαχείριση αποθέματος και της αποδοτικότητας των διαδικασιών 

αποθήκευσης.  

Όλα τα παραπάνω μοντέλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, συνδέουν την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της αποθήκευσης με την διαχείριση 

αποθέματος. Πέρα από αυτό διακρίνουμε δύο κατηγορίες, η μια κατηγορία είναι αυτή 

των Gunasekaran A. et al (1999), J.P. van den Berg et al (1999) και Lee L.H et al 

(1992), οι οποίοι προσεγγίζουν την βελτίωση της αποθήκευσης μόνο από την πλευρά 

της διαχείρισης αποθέματος και της καλύτερης διαχείρισης του αποθηκευτικού χώρου. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα μοντέλα των Hackman T.S. et al (2001) και Bauer 
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A. (2005) οι οποίοι προσεγγίζουν την αποθήκευση ως ένα μεμονωμένο κομμάτι αλλά 

ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη ότι αποτελεί μέρος ενός δικτύου με το οποίο 

αλληλεπιδρούν. 

Πίνακας 1 Μοντέλα αποθήκευσης 

 

Συγγραφέας Μοντέλο Χαρακτηριστικά 

Hackman T.S. et al 

(2001) 

Μοντέλο αποθήκευσης 

εισόδου - εξόδου 

Μελετά την 

αποτελεσματικότητα της 

αποθήκευσης σε συνάρτηση με 

το μέγεθος της επιχείρησης και 

το επίπεδο αυτοματισμού 

Bauer A. (2005) 

Μοντελοποίηση 

αποθήκης και των 

διαδικασιών μεταφοράς 

Κατακερματίζει το δίκτυο 

διανομής σε κόμβους και σε 

στοιχεία μεταφοράς για την 

διασύνδεσή των κόμβων και  

μελετά τις αλληλεξαρτήσεις 

και αλληλεπιδράσεις 

Gunasekaran A. et al 

(1999) 

Βελτιστοποίηση 

διαδικασιών 

αποθήκευσης 

Ασχολείται με την 

διαμόρφωση της διάταξης του 

αποθηκευτικού χώρου και την 

εφαρμογή πρακτικών JIT και 

TQM για να μειωθούν οι 

εργασίες μη προστιθέμενης 

αξίας 

Lee L.H. and Billington 

C. (1992) 

Παγίδες στη διαχείριση 

αποθέματος 

Αιτίες προβλημάτων: 

Λανθασμένος ορισμός 

πληροφοριών 

Διαχειριστικά προβλήματα 

Λανθασμένος σχεδιασμός 

J.P.van den Berg and 

Zijm W.H.M (1999) 

Ταξινόμηση 

προβλημάτων στη 

διαχείριση αποθήκης 

Τονίζει την σχέση μεταξύ της 

διαχείρισης αποθέματος και 

αποδοτικότητας των 

διαδικασιών αποθήκευσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

Η θέση των αποθηκών και ο τρόπος μεταφοράς των ειδών προσφέρει ευελιξία 

στην εφοδιαστική αλυσίδα και για αυτόν τον λόγο το κομμάτι της διανομής και 

μεταφοράς αποτελεί ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στην διαχείριση της αλυσίδας. Αυτό το 

κεφαλαίο ασχολείται με το σχεδιασμό του δικτύου διανομής και τα κανάλια διανομής  

για την φυσική μεταφορά των προϊόντων στον τελικό τους προορισμό. Παρουσιάζονται 

μοντέλα και πρακτικές που προσπαθούν να δώσουν την βέλτιστη λύση 

3.1  Διανομή και μεταφορά  

 

 Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού ωθεί τις επιχειρήσεις στο να 

επικεντρώνουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους  στην κατασκευή του δικτύου 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην συνεχόμενη βελτίωση του. Η διανομή των τελικών 

προϊόντων προς τους πελάτες παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η βελτιστοποίηση του δικτύου θεωρείται ως το 

κλειδί για την αύξηση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο στόχος είναι 

να καθιερωθεί ένα βέλτιστο μοντέλο  σύμφωνα με τις χωροταξικές απαιτήσεις διανομής 

της επιχείρησης για την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους.  

Η ολοκλήρωση και η βελτιστοποίηση ενός δικτύου διανομής απαιτεί έρευνα και 

ανάλυση για το δίκτυο, για το σχεδιασμό του δικτύου και την ενσωμάτωσή του στην 
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εφοδιαστική αλυσίδα. Στα πλαίσια της έρευνας για τον σχεδιασμό του δικτύου και τον 

καθορισμό της δομής του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι θέσεις εγκατάστασης της 

επιχείρησης, η επιλογή των εναλλακτικών φορέων αποθήκευσης καθώς επίσης και ο 

σχεδιασμός του δικτύου μεταφοράς. Επίσης στο σχεδιασμό του δικτύου θα πρέπει να 

συνυπολογίζεται και η ανομοιότητα των χαρακτηριστικών των προϊόντων καθώς και η 

ζήτηση για την κάθε κατηγορία προϊόντος. Κατά τους Gundlach T.G et al (2006) η 

διαχείριση και ο σχεδιασμός των σύγχρονων καναλιών διανομής δεν περιορίζεται  μόνο 

στην οργάνωση και τον έλεγχο των μελών του δικτύου είναι δίκτυα που προβλέπουν τη 

σύλληψη, την προώθηση και την διάδοση  θετικών εμπειριών μεταξύ των πελατών. 

Κατά τους Wang W. et al, (2004) o σχεδιασμός του δικτύου αποτελεί μια ιδιαίτερα 

περίπλοκη υπόθεση καθώς περιλαμβάνει πολλές αποθήκες, πολλούς μεταπωλητές και 

πολλούς καταναλωτές, που πρέπει να συντονιστούν με δεδoμένο τις περιορισμένες 

διαθέσιμες ποσότητες στις αποθήκες λόγω της πρακτικής JIT, για να ικανοποιηθεί η 

ζήτηση. 

 

3.2. Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής 

 

Η επιλογή των σημείων αποθήκευσης κατά το σχεδιασμό ενός δικτύου διανομής 

είναι ένα σημαντικό στρατηγικό ζήτημα, καθώς σε συνδυασμό με την  χρήση των 

αποθηκών παρέχεται σε μια εταιρία ευελιξία για να ανταποκριθεί στις αλλαγές της 

αγοράς και να μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους λόγω  των 

οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο μεταφοράς (Zhuan W. et al, 2008). 

Τα χαρακτηριστικά ενός αξιόπιστου δικτύου διανομής εν συντομία είναι τα εξής: 

 Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας όσων αφορά τους χρόνους παράδοσης και την ποιότητα 

των παραδοτέων προϊόντων είναι καθοριστικός παράγοντας στην διατήρηση της 

αξιοπιστίας της. Για αυτόν ακριβώς το λόγο δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

επιλογή των συνεργατών σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του δικτύου και πολλές 

φορές η μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των συνεργατών αναπτύσσουν τις σχέσεις 

εμπιστοσύνης που απαιτούνται (.Gundlach T.G., 2006). 

 Ασφάλεια. Για την διατήρηση της ασφάλειας  απαιτείται χαμηλό επίπεδο 

απώλειας και ζημιών για την  διατήρηση των εμπορευμάτων σε πολύ καλή 
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κατάσταση. 

Πληροφόρηση. Η πληροφόρηση  για την μεταφορά πλήρους και ακριβούς 

ενημέρωσης για την κίνηση των αγαθών στα διάφορα στάδια της μεταφοράς, 

περιλαμβανομένης της ταχείας ενημέρωσης για τυχόν προβλήματα που θα 

παρουσιαστούν καθώς και η εξασφάλιση του  έγκαιρου και έγκυρου 

διαμοιρασμού της πληροφορίας εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του 

δικτύου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εικονικά δίκτυα επιχειρήσεων ηλεκτρονικού 

εμπορίου (Gunasekaran A.,2008). 

 Ευελιξία.  Η ευελιξία σε ένα δίκτυο διανομής απαιτείται σε πολλά επίπεδα για τον  

χειρισμό  των αποκλίσεων στον όγκο του φορτίου και στα δρομολόγια χωρίς 

απώλειες στη συνολική αποδοτικότητα.     

 Ταχύτητα. Η ταχύτητα ενός δικτύου διανομής είναι το αποτέλεσμα όλων των 

παραπάνω παραγόντων, η γρήγορη ανταπόκριση του δικτύου στις απαιτήσεις της 

αγοράς και των πελατών προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα 

συνεργαζόμενα μέρη του δικτύου. 

 Τιμή. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω σκοπός του σχεδιασμού ενός δικτύου η 

εξοικονόμηση κόστους, επομένως η  τιμή της λειτουργίας διανομής θα πρέπει να 

προσφέρει αξία στο δίκτυο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα στο δίκτυο. 

Επίσης σε αυτό το σημείο κρίνεται και η επιτυχία ενός δικτύου, για να είναι 

επιτυχημένο ένα δίκτυο δεν αρκεί μόνο το να καταφέρει να ανταποκρίνεται άμεσα, 

ευέλικτα και με ασφάλεια στις απαιτήσεις των πελατών θα πρέπει να ικανοποιεί 

και τον σκοπό των επιχειρήσεων που δεν είναι άλλος παρά η επίτευξη του 

κέρδους ( Cheng L.  and  Hu D., 2012). 

 

3.3 Κανάλια Διανομής  

 

Τα κανάλια διανομής χωρίζονται σε δύο μεγάλες  κατηγορίες στα άμεσα (direct 

channels) και στα έμμεσα (indirect channels).Στα άμεσα κανάλια, η ιδιοκτησία των 

εμπορευμάτων δεν μεταφέρεται σε κάποιον μεσάζοντα. Αντίθετα στα έμμεσα κανάλια, 

ένας ή περισσότεροι διαμεσολαβητές παραδείγματος χάρη χονδρέμποροι, ντίλερ ή 

λιανοπωλητές παίρνουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία των εμπορευμάτων με σκοπό 

την μεταπώληση, ή την αγορά και πώληση προϊόντων κερδίζοντας κάποια προμήθεια. 

Στην κατηγορία των έμμεσων καναλιών εντάσσονται τα εκτεταμένα δίκτυα και η 

ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού( Mentzer  T.J. et al, 2001). Στην περίπτωση των 

http://ascelibrary.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Cheng%2C+L)
http://ascelibrary.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Hu%2C+D)
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άμεσων δικτύων διανομής, η ροή των προϊόντων ή υπηρεσιών και των πληροφοριών 

κινείται από τον προμηθευτή απευθείας στον πελάτη. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε 

τους προμηθευτές του άμεσου προμηθευτή - παραγωγού, τα σημεία διανομής, τους 

άμεσους πελάτες των προμηθευτών και τους τελικούς καταναλωτές  όπου όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν στην ροή προϊόντος, χρήματος και πληροφορίας και 

απαιτείται οργάνωση και έλεγχος για την σωστή λειτουργία. Στην τελευταία μορφή 

έμμεσων δικτύων διακρίνουμε την πολυπλοκότητα στην οποία η τελική αλυσίδα 

εφοδιασμού μπορεί να φτάσει. Σε αυτή την μορφή δικτύου όπως απεικονίζεται στο 

σχήμα ένα τρίτο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να παρέχει την 

χρηματοδότηση αναλαμβάνοντας ένα μέρος του κινδύνου, ένας πάροχος 3PL μπορεί να 

διενεργεί τις δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ των σημείων διανομής και 

των πελατών και  μια εταιρία μέλος παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με τον τελικό 

πελάτη. 

 

Εικόνα 8: Διαφορετικοί τύποι καναλιών διανομής (Mentzer  T.J. et al, 2001)  

 

Η επιλογή της δομής του δικτύου διανομής είναι μια απόφαση στρατηγικής 

σημασίας την οποία οι εταιρίες καλούνται να πάρουν, ανάλογα με την γενικότερη 

στρατηγική που ακολουθούν ως προς την εξυπηρέτηση του πελάτη. Κατά τους He Xu 

et al. (2012) οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση επιλογής καναλιού είναι 

διάφοροι, καταρχήν ο χρόνος παράδοσης και το κόστος, εν συνεχεία οι προτιμήσεις των 

πελατών, η σύνθεση της ποιότητας των υπηρεσιών, οι δυνατότητες εσωτερικού 
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ανταγωνισμού μεταξύ των καναλιών (άμεσου-έμμεσου) και τέλος η κυριότητα του 

καναλιού. Το μοντέλο τους συγκρίνει τις τιμές και το χρόνο μεταξύ διάφορων μορφών 

ιδιοκτησίας καθώς επίσης και διαφορετικές δομές διαύλου με την ίδια μορφή 

ιδιοκτησίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένας κατασκευαστής που κατέχει το έμμεσο 

κανάλι μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε δομή διαύλου, είτε έμμεσο μόνο είτε άμεσο μόνο ή 

και τα δυο. Ενώ ένας κατασκευαστής που δεν διαθέτει δικό του κανάλι διανομής μπορεί 

να χρησιμοποιήσει είτε μόνο έμμεσα δίκτυα είτε άμεσα και έμμεσα ταυτόχρονα. 

 

3.4  Μοντέλα και Πρακτικές  

 

Στο σχεδιασμό ενός δικτύου διανομής η επιλογή της θέσης των αποθηκών 

παίζει σημαντικό ρόλο καθώς μπορεί να προσφέρει ευελιξία σε μια επιχείρηση για να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές της αγοράς. Ο σκοπός στο πρόβλημα της διανομής είναι να 

προσδιοριστούν ο αριθμός και οι θέσεις των εγκαταστάσεων προκειμένου να 

ικανοποιείται στο μέγιστο η ζήτηση των πελατών για το προϊόν με το μικρότερο κόστος 

(Amiri Α., 2004). Έτσι το μοντέλο του προσπαθεί να προσδιορίσει την βέλτιστη 

στρατηγική για την διανομή του προϊόντος με την παραδοχή ότι  η ζήτηση των πελατών 

πρέπει να ικανοποιείται χωρίς να υπερβαίνει τις δυνατότητες των αποθηκών, αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος για το άνοιγμα και τη λειτουργία των 

αποθηκών και τα έξοδα μεταφοράς των εισερχόμενων και των εξερχόμενων ειδών. 

Το μοντέλο των Wang W. et al (2004) κινείται επίσης στη λογική της εύρεσης 

βέλτιστης λύσης, θέτοντας το πρόβλημα σε διαφορετική βάση. Στο πολύπλοκο 

σύστημα των πολλών αποθηκών, μεταπωλητών και καταναλωτών, διαφορετικές 

αποθήκες μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους στον ίδιο λιανοπωλητή με 

διαφορετικό κόστος εξαιτίας διαφοράς στο κόστος μεταφοράς και το κόστος 

παραγωγής. Όταν μια αποθήκη όμως καλείται να προμηθεύει τον ίδιο λιανοπωλητή 

πρέπει να λύσει το θέμα των ανισορροπιών. Το προϊόν δεν πρέπει να παραδοθεί ούτε 

νωρίτερα ούτε αργότερα, νωρίτερα αυξάνεται το κόστος διατήρησης του αποθέματος 

και αργότερα μειώνεται η αξιοπιστία με πιθανότητα πληρωμής αποζημιώσεων. Το 

μοντέλο είναι μια προσέγγιση της παράδοσης on time κάτω από τους περιορισμούς 

διαθεσιμότητας. 

Οι Yongfei L. et al (2000) διακρίνουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της 
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ενοποίησης της μεταφοράς και της διαχείρισης αποθέματος. Συγκεκριμένα 

υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα αποθέματος “κληρονομείται” στο πρόβλημα της 

μεταφοράς. Το μοντέλο τους υπολογίζει το μικρότερο κόστος μεταφοράς και 

αποθέματος σε διαφορετικές περιπτώσεις. Βασικές παραδοχές του μοντέλου είναι ότι οι 

διαθέσιμες πηγές και ο διαφορετικών κόμβων του δικτύου ή μεταξύ του ίδιου κόμβου 

για διαφορετικό μέσο. 

Οι Wang Z. et al (2008) δίνουν ένα μοντέλο για την βελτιστοποίηση και την 

ενοποίηση του δικτύου διανομής, κατά την δική τους προσέγγιση το δίκτυο των 

logistics είναι ένα δίκτυο με ιεραρχική μορφή. Το μοντέλο προσπαθεί να βρει το 

ελάχιστο λειτουργικό κόστος υπολογίζοντας την απόσταση των κόμβων, το είδος του 

κόμβου ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει (logistic center, distribution center, 

transfer center). Βασικοί περιορισμοί του μοντέλου είναι πρώτον ότι ο  χρόνος είναι 

περιορισμένος και δεύτερον η αποκλειστικότητα υπηρεσιών. Κάθε πελάτης μπορεί να 

εξυπηρετείται μόνο ένα κέντρο διανομής ή κέντρο μεταφοράς και κάθε κέντρο 

μεταφοράς μόνο από ένα κέντρο διανομής. 

 
Εικόνα 9: Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής 4/R/I/T (Πηγή: Wang Z. et al.,2008) 

 

Η προσπάθεια των Melkote S. and Daskin S.M. (2001) διερευνά ένα μοντέλο 

που βελτιστοποιεί ταυτόχρονα τις θέσεις εγκατάστασης και το σχεδιασμό του δικτύου 

μεταφοράς. Οι εγκαταστάσεις θεωρούνται είτε ως προορισμός των πελατών είτε 

αποτελούν το σημείο προέλευσης των αποστολών προς τους πελάτες. Το μοντέλο 
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βρίσκει πολλές εφαρμογές, ωστόσο στηρίζεται σε μια σειρά υποθέσεων: 

H1. Κάθε κόμβος αναπαριστά ένα σημείο ζήτησης 

H2. Οι εγκαταστάσεις μπορούν να βρίσκονται μόνο στους κόμβους του δικτύου 

H3. Το δίκτυο έχει τη μορφή customer – to – server 

H4. Οι  εγκαταστάσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα απεριόριστο ποσό της ζήτησης 

H5. Η ζήτηση είναι για μια μόνο υπηρεσία 

Ο Park Y.B.(2004) παρουσιάζει ένα μοντέλο για την ενοποίηση της παραγωγής 

και του δικτύου διανομής σε ένα περιβάλλον πολυεπίπεδο. Το μοντέλο του 

επικεντρώνεται στο να βρεθεί λύση ώστε να προγραμματιστεί η παραγωγή και η 

διανομή έτσι που μεγιστοποιούν το συνολικό καθαρό κέρδος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε έναν ορίζοντα σχεδιασμού. Ως μέρη του σύνθετου περιβάλλοντος είναι μια 

σειρά από κατασκευαστές, μεταπωλητές και προϊόντα. Οι περιορισμοί του μοντέλου 

σχετίζονται με την διαθέσιμη ποσότητα και το κόστος μεταφοράς. Το κόστος 

μεταφοράς εξαρτάται από το μέγεθος των αντικειμένων, την ποσότητα τους, την 

επιλογή του μεταφορικού μέσου και την επιλογή της διαδρομής. Το ρόλο και την 

σημασία των μεταφορών σε ένα σύστημα logistics τονίζουν με την σειρά τους οι Yung-

yu Tseng, Wen Long Yue and Michael A.P. Taylor (2005) καθώς πλέον ως μεταφορά 

δεν καλείται η απλή μετακίνηση των ειδών από την αποθήκη στον τελικό καταναλωτή. 

Το μεγαλύτερο στοίχημα της μεταφοράς είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χειρισμός και τα 

μέσα ώστε να σταλούν τα προϊόντα, στο σωστό μέρος, το σωστό χρόνο. Ένα άλλο 

σημαντικό κομμάτι των logistics για το οποίο κάνουν λόγο οι συγγραφείς είναι η 

ραγδαία ανάπτυξη της αντίστροφης αλυσίδας, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία 

σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου για την αποτελεσματική ροή των τελικών 

προϊόντων από το σημείο κατανάλωσης μέχρι το σημείο προέλευσης σε σκοπό την εκ 

νέου κατάκτηση αξίας. 
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Εικόνα 10: Η ροή της πληροφορίας και των υλικών στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(Πηγή: Tseng Y.Y. et al, 2005) 

 

Συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω μοντέλων συμπεραίνουμε πως αυτά μπορούν 

να διαχωριστούν σε απλοϊκά και σε περισσότερο σύνθετα για την λύση του 

προβλήματος της διανομής. Πιο συγκεκριμένα στα απλοϊκά κατατάσσονται αυτά τα 

οποία προσπαθούν να δώσουν τη βέλτιστη λύση στο σχεδιασμό του δικτύου διανομής, 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στην εύρεση των κατάλληλων σημείων εγκατάστασης 

και την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής τέτοια ήταν τα μοντέλα των Wang Zhuan et 

al.(2008) και Amiri A.(2004) με περισσότερο απλοϊκό το μοντέλο των Melkote S. 

and.Daskin S.M. (2001) που θεωρεί πως οι εγκαταστάσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν 

ένα απεριόριστο ποσό της ζήτησης .Τα περισσότερο σύνθετα μοντέλα σχετίζουν τη 

διανομή και την μεταφορά με την διαχείριση αποθέματος και λαμβάνουν υπόψη τους 

περιορισμούς όπως ο χρόνος, η διαθέσιμη ποσότητα και η επιλογή του μέσου. Τέτοια 

μοντέλα ήταν αυτά των Yongfei L. et al. ( 2000). 

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα μοντέλα στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2: Μοντέλα διανομής 

 

Συγγραφέας Μοντέλο Χαρακτηριστικά 

Amiri A. (2004) 
Εύρεση βέλτιστης λύσης 

για το δίκτυο διανομής 

Βασική παραδοχή του μοντέλου 

είναι ότι η ζήτηση των πελατών 

πρέπει να ικανοποιείται χωρίς να 

υπερβαίνει τις δυνατότητες 

αποθηκών 

Wang E. et al 

(2004) 

Εύρεση βέλτιστης λύσης 

για το δίκτυο διανομής 

Προσέγγιση παράδοσης on time 

κάτω από τους περιορισμούς της 

διαθεσιμότητας 

Yongfei L. et al 

(2000) 

Ελαχιστοποίηση κόστους 

μεταφοράς και διαχείρισης 

αποθέματος 

Υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα 

αποθέματος «κληρονομείται» στο 

πρόβλημα της μεταφοράς 

Wang Z. et al 

(2008) 

Βελτιστοποίηση δικτύου 

διανομής 

Περιορισμοί του μοντέλου: 

Περιορισμένος χρόνος 

Αποκλειστικότητα υπηρεσιών 

(Κάθε πελάτης μπορεί να 

εξυπηρετείται μόνο από ένα 

κέντρο διανομής) 

Melkote S. and 

Daskin S.M. (2001) 

Βελτιστοποίηση δικτύου 

διανομής και δικτύου 

μεταφοράς 

Περιορισμοί του μοντέλου: 

Κάθε κόμβος αναπαριστά ένα 

σημείο ζήτησης 

Οι εγκαταστάσεις μπορούν να 

βρίσκονται μόνο στους κόμβους του 

δικτύου 

Το δίκτυο έχει τη μορφή customer – 

to – server 

Οι  εγκαταστάσεις μπορούν να 

εξυπηρετήσουν ένα απεριόριστο 

ποσό της ζήτησης 

Η ζήτηση είναι για μια μόνο 

υπηρεσία 

Park Y.B.(2004) 
Προγραμματισμός 

παραγωγής και διανομής 

Περιορισμοί του μοντέλου: 

Διαθέσιμη ποσότητα 

Κόστος μεταφοράς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

OUTSOURCING LOGISTICS 

 

 

 

 

 

 

Η αλυσίδα αξίας αποτελεί ένα οργανικά συνδεδεμένο σύνολο και η εξωτερική 

ανάθεση είναι μια επιλογή στρατηγικής σημασίας που μπορεί να προσθέσει αξία στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Μέσα από την σωστή επιλογή και εφαρμογή, η επιλογή του 

outsourcing μπορεί να μετατραπεί σε δυνατό εργαλείο ανταγωνισμού στην διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας προσφέροντας ευελιξία. 

4.1  Τι είναι το outsourcing 

 

To Outsourcing  είναι η ανάθεση μιας διαδικασίας σε μια τρίτη εταιρία. 

Πρόκειται για την μεταφορά της διαχείρισης και της εκτέλεσης μιας ολόκληρης 

επιχειρηματικής λειτουργίας σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών(3PL-third partner 

logistics). Η στρατηγική επιλογή του outsourcing αναδύεται όταν οι επιχειρήσεις 

βασίζονται σε ενδιάμεσα προϊόντα, και επιθυμούν να παρέχουν εξειδικευμένες 

ικανότητες και τεχνογνωσία που συμπληρώνουν τις υπάρχουσες δυνατότητες τους κατά 

μήκος της αλυσίδας αξίας μιας επιχείρησης. Πελάτης και προμηθευτής εισέρχονται  στη 

σύναψη συμβολαίου που καθορίζει τις προσφερόμενες από τον πάροχο υπηρεσίες . Η 

πρακτική του outsourcing δημιουργεί αξία στις αλυσίδες εφοδιασμού (Rabinovich E. et 

al,1999) 

Η εξωτερική ανάθεση στις λειτουργίες logistics άρχισε να αναπτύσσεται 
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ραγδαία ακόμη από την δεκαετία του ΄90, όπου  το 1/3 των εταιριών στις ΗΠΑ 

χρησιμοποιούσε υπηρεσίες outsourcing κυρίως στους τομείς της αποθήκευσης, της 

μεταφοράς και των πληροφοριακών συστημάτων (Kant R. and Young R.R., 1994) Στη 

συνέχεια με την παγκοσμιοποίηση όλο και περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούσαν το 

outsourcing για να επικεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητα τους (Cheong L.F.M, 

2003). 

 

4.2 Παράγοντες που εξηγούν την απόφαση του outsourcing 

 

Οι Rabinovich E. et al (1999) προσπάθησαν να αποδείξουν μέσα από την 

έρευνά τους πως μέσω των 3PL βελτιώνεται η παροχή υπηρεσίας στον πελάτη και η 

επιλογή του outsoucing καθιστά μια εναλλακτική λύση για την κάθετη ολοκλήρωση. 

Σημαντικά κίνητρα για την επιλογή του, είναι η ευελιξία, η συγκέντρωση της 

επιχείρησης στην κύρια δραστηριότητά της, η μείωση του κόστους logistics  εξαιτίας 

της μείωσης του κόστους που συνδέεται με την κυριότητα των παγίων και η ανάπτυξη 

οικονομιών κλίμακας. Για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας οι εταιρίες αναθέτουν σε 

εξωτερικό πάροχο τις διαδικασίες που δεν είναι κύριες (non-core) αλλά έχουν επίδραση 

σε αυτό που αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Οι δραστηριότητες αυτές ανατίθενται σε 

εταιρίες που εξειδικεύονται στο αντικείμενο αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση του 

πελάτη. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους 

παρόχους θα πρέπει να έχουν ως μέλημά τους την ενοποίηση των συστημάτων τους με 

αυτά του παρόχου στους τομείς που συνδέονται με την ροή των εμπορευμάτων. 

Τα κίνητρα που αναφέρθηκαν καθώς και τα πλεονεκτήματα τα οποία θα 

αναφερθούν πιο κάτω είναι πολλά από την επιλογή του outsourcing. Ωστόσο 

καθοριστικοί παράγοντες για την απόφαση της εξωτερικής ανάθεσης είναι: 

o Τα περιουσιακά στοιχεία 

o Η συχνότητα των συναλλαγών 

o Η αβεβαιότητα των συναλλαγών 

o Το μέγεθος της επιχείρησης 

o Το επίπεδο των αρμοδιοτήτων 

o Η σημασία των logistics για την επιχείρηση 

Κατά τους IVanaj V. and Franzil M.Y. (2006) τα περιουσιακά στοιχεία, η 
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συχνότητα και η αβεβαιότητα των συναλλαγών έχουν άμεση επίδραση στη λήψη της 

απόφασης ενώ το μέγεθος, το επίπεδο της εμπειρίας και η δομή της εφοδιαστικής 

αλυσίδας αποτελούν έμμεσους παράγοντες. Από την έρευνά τους προκύπτουν τα εξής: 

i. Δραστηριότητες με υψηλή εξειδίκευση απαιτούν επένδυση σε περιουσιακά 

στοιχεία. Παρόλα αυτά παρατηρείται η τάση να δίνουν οι εταιρίες σε εξωτερική 

ανάθεση τις δραστηριότητες εκείνες που απαιτούν περιουσιακά στοιχεία και 

έχουν χαμηλά επίπεδα εξειδίκευσης. 

ii. Η τάση της ανάθεσης λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις χαμηλής αβεβαιότητας 

iii. Η μεγάλη συχνότητα των συναλλαγών δικαιολογεί το outsourcing 

Πριν από την λήψη απόφασης για εξωτερική ανάθεση θα πρέπει να εκτιμηθούν και οι 

επιπτώσεις από την ανάθεση μιας δραστηριότητας. Η σκοπιμότητα της χρήσης του 

outsourcing καθορίζεται μετά την ανάλυση τεσσάρων παραγόντων: 

- Στρατηγική Εστίαση. Κατά πόσο η επιλογή θα βοηθήσει την επιχείρηση στο να 

στρέψει το ενδιαφέρον της στην κύρια δραστηριότητά της, αφιερώνοντας 

περισσότερους πόρους και χρόνο. 

-Λειτουργική ικανότητα. Την ικανοποίηση που θα προσφέρουν στον πελάτη οι 

υπηρεσίες του παρόχου λόγω της εξειδίκευσης. 

- Οικονομικό όφελος. Οι πάροχοι εξαιτίας του μεγάλου ανταγωνισμού επενδύουν 

συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, η επιλογή ενός παρόχου προσφέρει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος επενδύσεων και να αυξήσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών τους από την ευελιξία και τις καινοτομίες του παρόχου. 

Επομένως θα πρέπει να εκτιμηθεί το όφελος που θα αποκομίσει η επιχείρηση σε σχέση 

με το κόστος του outsourcing. 

- Δυνατότητα βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιώντας την 

εξωτερική ανάθεση σε περισσότερες δραστηριότητες logistics οι επιχειρήσεις αποκτούν 

το πλεονέκτημα της αναβάθμισης των υπηρεσιών τους. Άρα πρέπει να μελετηθεί ποιοι 

θα είναι αυτοί οι τομείς (Parashkevova L., 2007). 

4.3 Πλεονεκτήματα 

 

Οι Power D. et al (2007) στην έρευνά τους μελετούν την συνεισφορά των 
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παρόχων και μετρούν την επιτυχία της εξωτερικής ανάθεσης με την προστιθέμενη αξία 

που οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι τους προσφέρει η συνεργασία με τον πάροχο. 

Η έρευνά τους βασίστηκε σε 178 απαντήσεις εκ των οποίων οι 106 προέρχονται από 

παρόχους και οι 72 από πελάτες τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μια σειρά 

από οφέλη πέραν τον έλεγχο του κόστους. Η εξωτερική ανάθεση βοηθάει τις 

επιχειρήσεις να κινηθούν έξω από τον κόσμο του καθαρού κόστους οδηγώντας τους σε 

μια κατάσταση όπου μπορούν να ανταγωνιστούν σε πολλαπλές διαστάσεις. Καθώς με 

τη χρήση του outsourcing  έχουν την ευκαιρία να βελτιωθούν ταυτόχρονα σε πολλούς 

τομείς.  

 

Εικόνα 11: Πλεονεκτήματα Εξωτερικής Ανάθεσης (Πηγή Ivan Gurin,2013) 

 

Η Parashkevova L. (2007) θεωρεί πως με το outsourcing οι εταιρίες 

επιτυγχάνουν δύο πολύ βασικά πράγματα αυτά είναι η ορθολογική κατανομή των 

πόρων και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αυτό γιατί με την 

εξωτερική ανάθεση έχουμε μείωση αποθέματος, χρόνου παράδοσης και κόστους 

παραγωγής, βελτίωση ποιότητας, επέκταση ευελιξίας, συγκέντρωση στην κύρια 

δραστηριότητα και δυνατότητα στις τεχνολογίες αιχμής. 

 

4.4 Τύποι παρόχων και εταιρικών σχέσεων 

 

Σύμφωνα με την Parashkevova L. (2007) οι πάροχοι διακρίνονται σε πέντε 

διαφορετικούς τύπους: 

o Carrier Companies 
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o Warehouse Operators 

o Freight Forwarding 

o Optimizing transportation Services 

o Software Processing Programs 

Ανάλογα με τις διαδικασίες τις οποίες μια εταιρία επιθυμεί να μεταφέρει σε 

εξωτερικό πάροχο επιλέγει και τον αντίστοιχο τύπο παρόχου. Το επόμενο που καλείται 

να προσδιορίσει είναι την σχέση της και τον τρόπο συνεργασίας με τον πάροχο. 

Σύμφωνα με τους. Michael K.A. et al (2003) οι συνεργασίες με τρίτο πάροχο 

διακρίνονται ως εξής: 

Τύπου Ι : Τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον ως εταίροι. Ο 

πάροχος συντονίζει και προγραμματίζει τις διαδικασίες που του ανατέθηκαν για 

λογαριασμό της επιχείρησης, ωστόσο κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου 

των συνεργασιών είναι η βραχυπρόθεσμη διάρκειά της. 

Τύπου ΙΙ : Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο  πάροχος δεν συντονίζει 

απλώς αλλά η επιχείρηση και ο πάροχος έχουν προχωρήσει στην ενοποίηση των 

διαδικασιών. Σε αυτή την περίπτωση η συνεργασία τους είναι μακροπρόθεσμη 

και περιλαμβάνει πολλαπλούς τομείς εντός των δύο εταιριών. 

Τύπου ΙΙΙ : Σε αυτού του τύπου τις σχέσεις τα εμπλεκόμενα μέρη μοιράζονται 

ένα σημαντικό επίπεδο επιχειρησιακής και στρατηγικής ενοποίησης. Ειδικότερα 

κάθε εταίρος μπορεί να κάνει αλλαγές στο σύστημα του άλλου χωρίς έγκριση 

εισόδου. 

Για τους Qureshi M.N et al (2007) η εξωτερική ανάθεση ναι μεν είναι ένας 

τρόπος για να εξοικονομήσει μια εταιρία κόστος και να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην αγορά χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να 

αποτελέσει εταιρική αποτυχία εάν δεν καθοριστούν με σαφήνεια οι εταιρικές σχέσεις 

με τον πάροχο και δεν  τηρηθούν με σαφήνεια οι  προϋποθέσεις συνεργασίας. Βασικές 

προϋποθέσεις για την συνεργασία των εταιριών στην εξωτερική ανάθεση είναι: 

 Εμπιστοσύνη 

 Δέσμευση 

 Συνέπεια 

 Ικανότητα 

 Συμβατικότητα 

 Καλή θέληση 
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4.5 Κίνδυνοι του outsourcing 

 

Οι κίνδυνοι από την επιλογή της εξωτερικής ανάθεσης είναι πάρα πολλοί. Η 

επιτυχία του outsourcing εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν η επιχείρηση μπορεί να 

αποτρέψει αποτελεσματικά τους κινδύνους αυτούς. Οι NanLi and YunlanChen (1999) 

χωρίζουν τις κυριότερες αιτίας αποτυχίας της εξωτερικής ανάθεσης σε δύο βασικές 

κατηγορίες είναι ο κίνδυνος εφαρμογής του outsourcing και ο κίνδυνος διαχείρισης.  

Συνήθως οι κίνδυνοι αυτοί έχουν να κάνουν με την διαφορετική εταιρική 

κουλτούρα που δημιουργεί πολλές φορές συγκρούσεις, προβλήματα στη ροή της 

πληροφορίας εξαιτίας ασυμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης 

και η απώλεια του κεντρικού ελέγχου από την επιχείρηση και η άμεση εξάρτησή της 

από τον πάροχο. 

Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων βασική προϋπόθεση πριν από την 

επιλογή της εξωτερικής ανάθεσης είναι η προσεκτική επιλογή του παρόχου, ο σαφής 

ορισμός των εταιρικών σχέσεων και η χάραξη κοινού άξονα λειτουργίας. Πέραν τον 

προσδιορισμό σαφών στόχων για την αποφυγή αποτυχημένων εταιρικών σχέσεων μια 

άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις 

συνεργασίας είναι ο προσδιορισμός ρεαλιστικών προσδοκιών. 

Πολλές φορές ακόμα και η ανησυχία των εταίρων ή η δυσπιστία τους σε θέματα 

που σχετίζονται με την μετάδοση της τεχνογνωσίας ή την αμφιβολία για την ποιότητα 

των υπηρεσιών αποτελούν λόγους αποτυχίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

 

 

 

 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα στις μέρες μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα ένα μέσο για να επιζήσουν και να προοδεύσουν. Η 

ανάπτυξη των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επεκτείνει τις αλυσίδες εφοδιασμού 

και τέτοιες αλυσίδες χρειάζονται αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση κάτι που 

χωρίς την ύπαρξη των πληροφοριακών συστημάτων είναι αδύνατον.Η επιλογή των 

κατάλληλων συστημάτων και η αξιοποίηση τους είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες επιτυχίας για μια αποτελεσματική διαχείριση της αλυσίδας.  

5.1  Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής 

αποτελούν τα εργαλεία για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σύγχρονο 

παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί οι εταιρίες να διαχειρίζονται προσεκτικά 

τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να αντιδρούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις 

απαιτήσεις των πελατών. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων συμβάλλουν στην 

βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και συντελούν στη δραστική μείωση του 

κόστους διαχείρισης των προϊόντων από την παραγωγή, την μεταφορά και αποθήκευση 

έως και την πώληση. 
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Ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για την διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας χρειάζονται διάφοροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων  

για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και τις εργασιακές δραστηριότης στις 

διάφορες διεργασίες και στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα τα 

συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας διαχειρίζονται τη ροή των προϊόντων και των 

πληροφοριών για την παράδοση των προϊόντων στο σωστό χρόνο, στο σωστό σημείο. 

 

5.2 Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα 

 

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη είναι ο βασικός στόχος των 

επιχειρήσεων, η ικανοποίηση των πελατών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα 

πληροφοριακά συστήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της αλυσίδας, οι Gunasekaran A. and Ngai E.W.T. (2003) τα 

παρομοίωσαν ως “το νευρικό σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας” και τόνισαν την 

ανάγκη των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε πληροφοριακά συστήματα ώστε να 

αλλάξουν τις παραδοσιακές διαδικασίες τους.  O Jharkharia S.(2012) γράφει πως συχνά 

αποκαλούνται ως “βασικός καταλύτης της εφοδιαστικής αλυσίδας”, συμβάλλουν στην 

ροή των υλικών και της πληροφορίας και στη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών. 

Περισσότερο αναλυτικά τα πληροφοριακά συστήματα επιτρέπουν στην εφοδιαστική 

αλυσίδα: 

 Να ανταποκρίνεται άμεσα και γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς 

 Να επεξεργάζεται περισσότερες πληροφορίες με μεγαλύτερη ακρίβεια και 

συχνότητα από πολλές διαφορετικές πηγές 

 Να συλλέγει δεδομένα, τα οποία με ανάλυση και μοντελοποίηση συμβάλλουν 

σημαντικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Να αυξήσει την ακρίβεια των προβλέψεων 

 Να ενισχύει την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 

 Να ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των μερών είτε στο εσωτερικό είτε στο 

εξωτερικό της επιχείρησης 
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5.3 Οφέλη στην Εφοδιαστική Αλυσίδα από την χρήση Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

 

Με την αποτελεσματική διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας οι εταιρίες 

μπορούν να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να βελτιώσουν τις 

υπηρεσίες τους. Οι εταιρίες με  αποδοτικά συστήματα διαχείρισης επωμίζονται τα 

παρακάτω οφέλη: 

 Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και ικανότητα απόκρισης. 

 Μείωση κόστους. Η μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να 

έχει τεράστια επίδραση στην κερδοφορία της εταιρίας. Το συνολικό κόστος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των λειτουργικών 

εξόδων της επιχείρησης. 

 Ευελιξία και αύξηση της κερδοφορίας 

Βέβαια η ύπαρξη και μόνο των πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι αρκετή 

για να επωφεληθεί μια επιχείρηση. Η επένδυση στα πληροφοριακά συστήματα πρέπει 

να συνοδεύεται από την βελτίωση των διεργασιών της αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να εντοπίσουν εκείνες τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν ώστε να 

επωφεληθούν από το λογισμικό των συστημάτων και να έχουν πραγματικά  βελτίωση 

των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση του κέρδους τους.(Laudon C.K.& Laudon P.J., 2007). 

Η υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση της αλυσίδας επιφέρει 

οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές και απαιτεί συνεχώς αναπροσαρμογή ανάλογα 

με τις ανάγκες της αγοράς (Jharkharia S., 2012). Καθώς επίσης και αλλαγές στα 

κανάλια διανομής και την κατάρτιση προσωπικού (Gunasekaran A. and Ngai E.W.T., 

2003). 

 

5.4 Προβλήματα με τα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες κατά την ανάπτυξη 

των πληροφοριακών συστημάτων είναι (Laudon C.K.& Laudon P.J., 2007): 

 Έλλειψη κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού. 

 Έλλειψη ολοκλήρωσης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και του 
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επιχειρηματικού μοντέλου  

 Κακή υποδομή 

 Ανεπαρκής εφαρμογή / παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων 

στις ανάγκες της επιχείρησης 

 

5.5 Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων  

 

Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και η χρήση της εξωτερικής 

ανάθεσης των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποκεντρώνουν τις διαδικασίες 

προστιθέμενης αξίας και υπάρχουν δυσκολίες στην ομαλή ροή πληροφοριών και 

υλικών στην αλυσίδα. Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, προμηθευτών 

και πελατών, καθώς και των συστημάτων για τα διαφορετικά στάδια της αλυσίδας, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα άρθρων που 

αναφέρονται στην ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και στην κατανόηση 

των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, το ενδιαφέρον ήταν ήδη μεγάλο ακόμα από την 

δεκαετία του '90 και στις μέρες μας ολοένα και κορυφώνεται. 

Οι Jayaram J. and Tan K.C (2010) ασχολήθηκαν με την ενοποίηση των 

πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ επιχείρησης και τρίτου παρόχου. Προσπάθησαν 

επίσης να τονίσουν και να δείξουν το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν την ενοποίηση 

των πληροφοριακών συστημάτων οι εταιρίες που έχουν αναθέσει τις λειτουργίες τους 

σε τρίτο πάροχο σε σχέση με εκείνες που δεν έχουν καθώς επίσης και την διαφορά στην 

απόδοση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την εξωτερική ανάθεση και έχουν 

ενοποιήσει τα πληροφοριακά τους συστήματα με εκείνα του παρόχου σε σχέση με τις 

εταιρίες που δεν το κάνουν. Αντικειμενικός σκοπός της έρευνάς τους ήταν να δείξουν 

το πόσο αποτελεσματική είναι η ενοποίηση των συστημάτων μεταξύ της επιχείρησης 

και του παρόχου. Παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι: 

 Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 

 Κριτήρια επιλογής του 3PL 

 Συνεχής αξιολόγηση των επιδόσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Οικοδόμηση των σχέσεων και επαναπροσδιορισμός των διεργασιών 

Με την χρήση ενός μοντέλου στατιστικής ανάλυσης, έδειξαν πρώτον το πόσο 
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ζωτικός παράγοντας είναι η επιλογή του 3PL και δεύτερον  ότι η ενοποίηση των 

πληροφοριακών συστημάτων είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη τρίτου παρόχου. Καθώς 

επίσης και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν την δέουσα προσοχή. Ένα άλλο 

σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας τους είναι ότι οι εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν 

την εξωτερική ανάθεση τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις επιχειρησιακές 

σχέσεις και στον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων. 

Ο Li Da Xu (2010) εξετάζει την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  από την πλευρά της 

αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών. Τονίζει πως για την αντιμετώπιση των 

αναγκών της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητη η κατάλληλη αρχιτεκτονική της 

πληροφορίας. Με την μελέτη του προσπαθεί να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της 

τεχνολογίας στη διαχείριση πληροφοριών, προβάλλοντας μερικές τεχνολογίες που 

έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας και να 

προσφέρουν αυτοματοποιημένη διαχείριση της αλυσίδας. Επίσης επισημαίνει την 

σημασία της ενοποίησης των συστημάτων τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας 

όσο και στο εξωτερικό. Καταλήγουν ότι μόνο με ολοκληρωμένα συστήματα 

διαχείρισης οι επιχειρήσεις μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για όλες τις σχετικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες, να προβλέψουν τις ανάγκες της αγοράς και να 

ευθυγραμμίσουν τις εργασίες στα παγκόσμια δίκτυα. 

Οι Prajogo D. and Olhager J. (2010) μελετούν τις επιδόσεις της εφοδιαστικής 

αλυσίδας εξαιτίας της ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, του διαμοιρασμού 

της πληροφορίας αλλά και των μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους 

προμηθευτές. Η ενοποίηση των logistics βασίζεται στις τεχνολογικές ικανότητες και 

στην ενοποίηση των συστημάτων. Οι συγγραφείς θεωρούν πως η ενοποίηση της 

πληροφορίας και η ενοποίηση των logistics αντικατοπτρίζουν δύο αλληλένδετες μορφές 

ενοποίησης που κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. 

Η ενοποίηση χωρίζεται σε : 

 Forward Integration : Αφορά τα συστήματα που ασχολούνται με τις  φυσικές 

ροές των υλικών από τους προμηθευτές προς τους κατασκευαστές  

 Backward Integration : Αφορά την ολοκλήρωση των συστημάτων που 

ασχολούνται με τον συντονισμό των εργασιών και την ροή της πληροφορίας 

από τους κατασκευαστές προς τους προμηθευτές. 



Αποτύπωση και Αξιολόγηση της Αλυσίδας Εφοδιασμού 

45 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν είναι αποτελέσματα από έρευνα σε 232 

επιχειρήσεις της Αυστραλίας. Με την ανάλυση δεδομένων της έρευνάς τους 

αποδεικνύουν ότι η ολοκλήρωση της ροής των υλικών πρέπει να συνοδεύεται από 

ταυτόχρονη ροή της πληροφορίας. Τονίζουν την σημασία της ταυτόχρονης 

παρατήρησης των δύο μορφών ενοποίησης και τέλος δείχνουν πως για την επιτυχημένη 

ενοποίηση των συστημάτων μεταξύ εταιριών στην αλυσίδα, απαιτούνται μακροχρόνιες 

σχέσης συνεργασίας. 

Οι Gilaninia S. et al (2011) ασχολήθηκαν με την επιρροή της τεχνολογίας και 

των συστημάτων στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, λαμβάνοντας ως 

δεδομένο ότι πλέον για να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα απαιτείται βελτίωση των οργανωτικών επιδόσεων και αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δείχνουν 

ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών σχετίζεται με την επιλογή της στρατηγικής της 

αλυσίδας και πως η ανταλλαγή πληροφοριών οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο 

αποτελεσματικότητας λόγω βελτίωσης των σχέσεων συνεργασίας στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό περιβάλλον, την δημιουργία νέων σχέσεων με τους πελάτες και την 

ανάπτυξη των πωλήσεων. 

Όλες οι παραπάνω μελέτες παρόλο που προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα 

της ενοποίησης των συστημάτων από διαφορετική οπτική γωνία καταλήγουν στα ίδια 

συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της ενοποίησης των συστημάτων στις επιδόσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

5.6 Πληροφοριακά Συστήματα στην Διαχείριση της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αυτοματοποιούν την 

ροή της πληροφορίας ανάμεσα σε μια επιχείρηση και τους συνεργάτες της με 

αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό  για την ροή των υλικών, αυτό βελτιστοποιεί την 

απόδοση της αλυσίδας. Απώτερος σκοπός είναι ο συγχρονισμός των παραγγελιών, των 

αποστολών και της παραγωγής έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα επίπεδα αποθεμάτων 

και να επιτυγχάνονται οι παραδόσεις στους πελάτες. 
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Εικόνα 12: Τα πληροφοριακά συστήματα στην διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Tseng Y., 2005)  

 

Το λογισμικό της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να διαιρεθεί σε λογισμικό που 

βοηθάει τις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και σε 

λογισμικό που βοηθάει στην εκτέλεση των διεργασιών της αλυσίδας (Laudon C.K.& 

Laudon P.J., 2007). 

- Συστήματα Προγραμματισμού Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Τα συστήματα αυτά 

επιτρέπουν στην επιχείρηση να κάνει προβλέψεις για την ζήτηση, να προγραμματίζει 

τις προμήθειες, την κατασκευή, να επιλέγει τα επίπεδα αποθέματος κάθε προϊόντος και 

τον τρόπο διανομής τους. 

- Συστήματα Εκτέλεσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται 

την ροή των προϊόντων ανάμεσα στα κέντρα διανομής και στις αποθήκες για να 

εξασφαλίζουν την παράδοση των προϊόντων στο σωστό σημείο, τον σωστό χρόνο. 

Επίσης συντονίζουν τις διεργασίες για την μεταφορά των προϊόντων στον τελικό 

πελάτη, επιτρέπουν στους πελάτες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αποστολής και 

παράδοσης. 

 

5.7 Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP) 

 

Τα συστήματα αυτά εστιάζονται στην ολοκλήρωση των βασικών 

επιχειρηματικών διεργασιών μιας επιχείρησης, βασίζονται σε ένα πακέτο 
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ολοκληρωμένων λειτουργικών μονάδων λογισμικού και σε μια κοινή κεντρική βάση 

δεδομένων. Η βάση δεδομένων συλλέγει δεδομένα και οι εφαρμογές που μπορούν να 

υποστηρίζουν όλες τις επιχειρηματικές διεργασίες, χρηματοοικονομικές και λογιστικές, 

ανθρώπινου δυναμικού, διεργασίες τμήματος πωλήσεων και μάρκετινγκ. Η βάση 

δεδομένων αποτελεί το πληροφοριακό μοντέλο της ολοκληρωμένης γνώσης της 

επιχείρησης. Το λογισμικό επιτρέπει τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται από πολλές 

λειτουργικές διεργασίες ταυτόχρονα. Επιπλέον τα ERP υποστηρίζουν μια νέα 

οργάνωση, η οποία προσανατολίζεται στις διεργασίες (processes) και όχι στις 

λειτουργίες (functions) και εξοπλίζουν την εταιρία με ενιαία εργαλεία (Plant-

management, 2000). 

 

Εικόνα 13: Οι ικανότητες του ERP( Forslund H., 2009) 

 

Λειτουργία  και Δομή του ΕRP 

Τα δεδομένα καταχωρούνται, καταγράφονται, επεξεργάζονται και 

παρακολουθούνται με ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Η καταχώρηση 

των δεδομένων στη βάση γίνεται από τους χρήστες μέσω διεπαφών ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω της αυτόματης αναγνώρισης και 

συλλογής δεδομένων, με την χρήση barcodes ή την ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων 

RFID.  

Τα συστήματα ΕRP είναι δομημένα σε λειτουργικά υποσυστήματα (functional 

modules). Τα υποσυστήματα αυτά είναι τα κάτωθι: 

 Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης, το οποίο είναι η καρδιά του ERP και 

ανταλλάσει πληροφορίες με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Το υποσύστημα 
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αυτό περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 

- Γενική Λογιστική (General Ledger) 

- Aναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger) 

- Διαχείριση Παγίων (Asset Management) 

- Oικονομικές Kαταστάσεις (Financial Statements) 

- Eισπρακτέους Λογαριασμούς (Accounts Receivable) 

- Πληρωτέους Λογαριασμούς (Accounts Payable) 

- Διαχείριση Διαθεσίμων (Treasury Management) 

- Προϋπολογισμός (Budgeting) 

- Kκοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based    Costing)  

 

 Υποσύστημα Πωλήσεων και Marketing. Tο υποσύστημα των Πωλήσεων 

ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Οικονομικής 

Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Διανομής και Παραγωγής. Οι λειτουργίες που 

υποστηρίζει είναι οι εξής: 

- Παραγγελιοληψία (Order Entry) 

- Tιμολόγηση (Invoicing) 

- Διαχείριση Συμβολαίων (Sales Contracts) 

- Mητρώο Πελατών (Customer Table) 

- Αξιόγραφα, Open Items, και Στατιστικά Πωλήσεων 

- Aνάλυση Oφειλών (Aging Analysis) 

- Eξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service) 

- Marketing 

- Προβλέψεις Zήτησης (Forecasting) 

- Hλεκτρονική Aνταλλαγή Δεδομένων (EDI) 

 Υποσύστημα Προμηθειών. Το υποσύστημα αυτό ανταλλάσει πληροφορίες με τα 

υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Διανομής και 

Παραγωγής. Οι λειτουργίες που υποστηρίζει είναι οι εξής: 

- Έλεγχο και Διαχείριση Aιτήσεων Aγοράς (Purchase     Inquiries Control 

& Management) 

- Διαχείριση Eντολών Aγοράς (Purchase Orders Management) 

- Έλεγχο Παραλαβών (Receipt Control) 
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- Aξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier Evaluation)  

- Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management) 

 Υποσυστήμα Aποθήκευσης – Διανομής. Tο υποσύστημα της Aποθήκευσης - 

Διανομής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Oικονομικής 

Διαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, Προμηθειών και Παραγωγής. Το σύστημα 

αυτό περιλαμβάνει: 

- Διαχείριση Aποθεμάτων (Inventory Control) 

- Προγραμματισμό Aπαιτήσεων Διανομής (Distribution   

  Requirement Planning) 

- Διαχείριση Aποθηκών (Warehouse Management)  

- Διαχείριση Στόλου Φορτηγών (Fleet Management) 

 Υποσύστημα Aνθρώπινων Πόρων. Tο υποσύστημα των Aνθρώπινων Πόρων 

ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με το υποσύστημα Oικονομικής Διαχείρισης. 

Οι λειτουργίες που περιλαμβάνει:  

- Προγραμματισμό Προσωπικού (Personnel Planning) 

- Mισθοδοσία (Payroll) 

- Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Evaluation) 

- Eξοδολόγια (Personnel Expenses 

- Παρουσία Προσωπικού (Time &Attendance) 

- Διαχείριση Eπιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Eκπαίδευσης και 

Σεμιναρίων 

 Υποσύστημα Παραγωγής. Tο υποσύστημα της Παραγωγής ανταλλάσσει 

πληροφορίες με τα υποσυστήματα Oικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων - 

Marketing, Προμηθειών και Aποθήκευσης – Διανομής. Οι λειτουργίες που 

υποστηρίζει είναι: 

- Προγραμματισμό Aπαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity    Requirements   

 Planning) 

- Mακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Παραγωγής (Master Production 

Scheduling) 

- Προγραμματισμό Aπαιτήσεων Yλικών (Material Requirements 

 Planning) 
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- Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor Control)  

- Kοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting) 

- Δομή Προϊόντων (Product Configuration) 

- Έλεγχος Aλλαγών Σχεδίων (Design Control)  

- Bραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής (Scheduling) 

 

5.8 Το ERP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Οι απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι μετρήσεις. ΄Ενας μετρικός 

δείκτης (metrics) είναι ένας τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης της απόδοσης. Τα 

συστήματα ERP διαθέτουν πληθώρα δεδομένων και προσφέρουν αναφορές τέτοιου 

είδους μετρήσεων καθώς επίσης και την δυνατότητα για τον ορισμό νέων. Οι αναφορές 

δείχνουν την απόδοση της αλυσίδας και αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για την 

βελτίωσή του και ταυτόχρονα με την χρήση του ERP δεν χρειάζεται επένδυση σε 

επιπλέον  λογισμικό (Foslund H., 2009). Σημαντικές μετρήσεις για την απόδοση της 

αλυσίδας είναι οι παρακάτω: 

 Αριθμός ημερών που παρέμειναν τα αποθέματα στην αποθήκη 

 Ποσοστό εκτέλεσης παραγγελιών 

 Έγκαιρες παραδόσεις 

 Συνολικό κόστος της αλυσίδας 

 Χρόνος απόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Ακρίβεια προβλέψεων  

 Χρόνος κύκλου διαθεσίμων προς διαθέσιμα 

 Μέσος χρόνος από την παραγγελία μέχρι την παράδοση  

Κάθε εταιρία καθορίζει συγκεκριμένους στόχους για την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και επιλέγει την ομάδα των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

5.9  Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) 

 

Τα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) είναι μια ομάδα 

εφαρμογών λογισμικού. Κάθε μία από τις πέντε βασικές διεργασίες της εφοδιαστικής 
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αλυσίδας συμπεριλαμβάνει δεκάδες δευτερεύουσες διεργασίες, οι οποίες έχουν το δικό 

τους ειδικό λογισμικό . 

Ορισμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) εκτελούν 

σχεδόν όλες τις διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ωστόσο πολλές εταιρίες 

αποφασίζουν να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για την κάθε διεργασία (best 

of breed). Ο όρος SCM έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται καταχρηστικά γιατί 

πρόκειται για ένα σύνολο μεμονωμένων εφαρμογών και σε κάθε επιχείρηση τα SCM 

συστήματα είναι ενότητες ή συνδυασμοί των μεμονωμένων εφαρμογών. Τέτοιες 

εφαρμογές είναι τα APS (Advance Planning and Scheduling), OMS (Order 

Management Systems), MES (Manufacturing Execution Systems), TMS 

(Transportation Management Systems), WMS (Warehouse Management Systems). 

Τελευταία πολλοί κατασκευαστές πληροφοριακών συστημάτων παρέχουν ενοποιημένες 

λύσεις των παραπάνω εφαρμογών. Πολλές λύσεις επίσης παρέχονται πλέον μέσω του 

internet περιορίζοντας σημαντικά το κόστος. 

Τα συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχουν ορατότητα, σχεδιασμό και 

συνεργασία στα όρια μιας επιχείρησης και πέρα από αυτά. Τα συστήματα SCM έχουν 

στόχο να κατευθύνουν την ροή των υλικών και της πληροφορίας, να μειώσουν το 

επίπεδο των αποθεμάτων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την 

αποτελεσματικό της επιχείρησης (plant-management, 2013).  

O προγραμματισμός και ο σχεδιασμός ενός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας 

αναλύεται σε τρία επίπεδα τρία επίπεδα διαμοσρφώνοντας τέσσερα στάδια στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες.( Fox S.M, 1993) 

1. Στρατηγικό Επίπεδο  

2. Τακτικό Επίπεδο  

3. Λειτουργικό Επίπεδο 

Οι διαδικασίες που ορίζουν τα επίπεδα είναι οι εξής: 

1. Στρατηγικός προγραμματισμός 

2. Προγραμματισμός τακτικής  

3. Λειτουργικός προγραμματισμός 

4. Εκτέλεση διαδικασιών. 
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Εικόνα 14: Η ιεραρχική μορφή της εφοδιαστικής αλυσίδας(Πηγή: 

http://www.infopier.sg/blog/-/blogs/3pl-in-supply-chain-management-part-1-, 

accessed 16/08/13) 

 

5.10  Προμηθευτές Λογισμικού Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 

Παρακάτω στον πίνακα παρουσιάζονται οι είκοσι μεγαλύτεροι προμηθευτές 

λογισμικού διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το 

λογισμικό για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν αποτελείται από ένα 

ενιαίο λογισμικό αλλά είναι κατακερματισμένο σε μια ομάδα εφαρμογών, για κάθε μια 

από τις πέντε βασικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχει μια πληθώρα 

εφαρμογών. Ωστόσο προμηθευτές όπως η SAP και η ORACLE όπως φαίνεται και στον 

πίνακα παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση. Παρόλα αυτά οι περισσότερες εταιρίες 

έχοντας επιλέξει ένα Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Πόρων (ERP) καταφεύγουν 

σε πιο στοχευόμενες λύσεις για την επιλογή  συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδα με επακόλουθο φυσικά  την ενοποίηση των συστημάτων αυτών με την βάση 

δεδομένων του EPR.  

http://www.infopier.sg/blog/-/blogs/3pl-in-supply-chain-management-part-1-
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Πίνακας 3 Οι είκοσι κορυφαίοι προμηθευτές λογισμικού διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Πηγή:Bob Trebilcock, 2012) 

 

 

 

. 

5.11  ERP  vs SCM 

 

Τα επιχειρησιακά συστήματα διαχείρισης πόρων (ERP) παρόλο που διαθέτουν 

σημαντική λειτουργικότητα και καλύπτουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι σχεδιασμένα κατά κύριο λόγο για συναλλαγές και προσφέρουν άμεση οικονομική 

απεικόνιση στα αποτελέσματα της επιχειρήσεις .Ωστόσο δεν καλύπτουν ανάγκες για 

τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

κυρίως στο τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, αυτό το κενό καλύπτουν τα συστήματα 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας SCM. Τα SCM συστήματα εξαρτώνται από τα 

δεδομένα των ERP συστημάτων, πρόκειται επομένως για δύο χώρους επιχειρησιακών 

λειτουργιών εντελώς συμπληρωματικούς και ταυτόχρονα διακριτούς που για να 
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παρέχουν μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση απαιτείται η ενοποίηση τους. Οι Bose I. et 

al (2008) τονίζουν την σημασία της ενοποίησης των δύο συστημάτων και 

παρουσιάζοντας μια μελέτη περίπτωσης ενός κατασκευαστή στην Κίνα προσπαθούν να 

αποδείξουν έμπρακτα τα πολλά πλεονεκτήματα της ενοποίησης, γιατί είναι πάρα 

πολλές οι εταιρίες που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά μεμονωμένα και δεν 

αποκτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Για την αξιολόγηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και την λήψη 

αποφάσεων απαιτείται η συνεχής μέτρηση των επιδόσεών της. Η σημαντικότητα της 

μέτρησης και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διευκολύνουν στον έγκαιρο εντοπισμό 

των προβλημάτων και κατευθύνουν σε διορθωτικές κινήσεις. 

6.1  Μέτρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Η μέτρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην 

διαχείριση της αλυσίδας. Καθώς τα αποτελέσματα των μετρήσεων συμβάλλουν 

καθοριστικά στην λήψη αποφάσεων και  στον προσδιορισμό αποτελεσματικών 

στρατηγικών επιλογών. Η εφοδιαστική αλυσίδα σήμερα είναι σημείο ανταγωνισμού για 

τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε όλο το μήκος της και η βελτίωση της απόδοσή της 

αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεπάγεται με αύξηση 

των πωλήσεων και αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πελάτη συνεπώς 

αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Το Συμβούλιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Supply Chain Council) σε μια προσπάθεια να καθορίσει ένα γενικό πλαίσιο ώστε να 

μοντελοποιήσει τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιούργησε το SCOR 

model. Στο παρών κεφάλαιο θα γίνει μια εκτενέστερη παρουσίαση του μοντέλου και 
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του τρόπου λειτουργίας του καθώς επίσης και την χρησιμότητα της εφαρμογής όπως 

αυτή παρουσιάζεται μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

6.2 Το μοντέλο SCOR 

 

To μοντέλο SCOR (Supply Chain Operations Reference) είναι ένα μοντέλο που 

προωθείται από το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Council), μια 

ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, παγκόσμια εταιρία ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις οι 

οποίες επιθυμούν να εφαρμόσουν και να προωθήσουν συστήματα και πρακτικές για την 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μοντέλο SCOR παρέχει ένα μοναδικό 

πλαίσιο που συνδέει μετρήσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών, βέλτιστες πρακτικές 

και χαρακτηριστικά της τεχνολογίας σε μια ενιαία δομή για την βελτίωση της αλυσίδας. 

Αποτελεί  σημαντικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης και αναφέρεται σε ένα ευρύ 

φάσμα επιχειρήσεων .Προσπαθεί να δώσει ένα γενικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και παρέχει ένα σύνολο από μετρήσεις, όπου κάθε επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει εκείνο το μείγμα των δεικτών που ταιριάζουν στην στρατηγική 

της καθώς επίσης και να προσαρμόσει το μοντέλο στην δική της φιλοσοφία και στους 

δικούς της στόχους. 

 
 

Εικόνα 15: Αναπαράσταση του SCOR model (Πηγή: 

http://www.supplychainquarterly.com/figures/?filename=scq200803scmmodel_

fig2.jpg&article=scq200803scmmodel,accesed 16/08/2013) 

http://www.supplychainquarterly.com/figures/?filename=scq200803scmmodel_fig2.jpg&article=scq200803scmmodel,accesed
http://www.supplychainquarterly.com/figures/?filename=scq200803scmmodel_fig2.jpg&article=scq200803scmmodel,accesed
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Το μοντέλο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, την μέτρηση, την 

αναδιοργάνωση και την βελτίωση  των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από μια κυκλική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

i. Σχεδιασμός και διαμόρφωση μια αλυσίδας εφοδιασμού 

ii. Μέτρηση απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκριτική ανάλυση 

iii. Ευθυγράμμιση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας  για την επίτευξη 

των στόχων της ή αλλαγή των επιχειρηματικών στόχων. 

Το μοντέλο προσπαθεί να συλλάβει επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και των προμηθευτών, την κατανόηση 

της ζήτησης, την παραγγελειοληψία, την ανάπτυξη προϊόντων και την ροή 

πληροφοριών και υλικών κατά μήκος της αλυσίδας. 

6.3 Λειτουργία Μοντέλου SCOR 

 

Το πλαίσιο το οποίο παρέχει το μοντέλο για την βελτίωση των διαδικασιών είναι 

δομημένο  ιεραρχικά. Για καθεμία από τις πέντε βασικές διεργασίες του μοντέλου : 

Προγραμματισμός (Plan), Προμήθεια (Source), Κατασκευή (Make), Μεταφορά 

(Delivery) και Επιστροφή (Return) περιλαμβάνονται και οι υποκατηγορίες αυτών 

παρέχοντας ένα σύνολο μετρήσεων και βέλτιστων πρακτικών για την σωστή διαχείρισή 

τους και την εξισορρόπηση της προγραμματισμένης ζήτησης με την πραγματική. Το 

Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Council) ανέπτυξε ένα 

μοντέλο αναφοράς λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας (SCOR), το οποίο ορίζει ένα 

σύνολο διεργασιών με πέντε από αυτές να είναι οι βασικές: προγραμματισμός, 

προμήθεια, κατασκευή, παράδοση και επιστροφές. 

 

Εικόνα 16: Απεικόνιση του μοντέλου SCOR (Πηγή: 

http://www.infopier.sg/blog/-/blogs/3pl-in-supply-chain-management-part-1-, 

16/08/13) 

http://www.infopier.sg/blog/-/blogs/3pl-in-supply-chain-management-part-1-
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Προγραμματισμός (Plan) – Αποτελείται από τις διεργασίες που εξισορροπούν την 

προσφορά και την ζήτηση με την ανάπτυξη μια στρατηγικής που θα οδηγήσει την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων προμήθειας, παραγωγής και παράδοσης. 

Προμήθεια (Source) – Αποτελείται από διεργασίες για την προμήθεια των 

απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου προϊόντος. 

Κατασκευή (Make) – Αποτελείται από διεργασίες που μετασχηματίζουν ένα προϊόν σε 

τελικό αγαθό ώστε να ανταποκρίνεται στην ζήτηση. 

Παράδοση (Deliver) – Αποτελείται από διεργασίες παροχής έτοιμων αγαθών και 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στην ζήτηση και συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση 

των παραγγελιών, των μεταφορών και της διανομής. 

Επιστροφή (Return) – Αποτελείται από διεργασίες που συνδέονται με την επιστροφή 

ελαττωματικών ή περισσευούμενων προϊόντων  από τους πελάτες, περιλαμβάνει την 

υποστήριξη των πελατών μετά την παράδοση (Supply Chain Council’s website) 

Το μοντέλο επιτρέπει την μοντελοποίηση σε τέσσερα επίπεδα, ως εξής: 

Επίπεδο 1 

Η μοντελοποίηση στο πρώτο επίπεδο παρέχει έναν ευρύ ορισμό του πεδίου 

εφαρμογής του μοντέλου 

Επίπεδο 2 

Στο δεύτερο επίπεδο χωρίζει τις πέντε βασικές διαδικασίες διαχείρισης σε 

κατηγορίες οι οποίες επιτρέπουν τις εταιρίες να περιγράψουν την διαμόρφωση της 

αλυσίδας. Το επίπεδο αυτό προσδιορίζει εννοιολογικά τη σχέση μεταξύ των μελών της 

αλυσίδας και τις αλληλεπιδράσεις. 

Επίπεδο 3 

Σε αυτό το επίπεδο η μοντελοποίηση περέχει  πληροφορίες σχετικά με τον 

λεπτομερή σχεδιασμό  των διαδικασιών και τον καθορισμό των στόχων της αλυσίδας. 

Οι πληροφορίες αυτού του επιπέδου αποτελούν βάση για τον καθορισμό των δεικτών 

μέτρησης απόδοσης της αλυσίδας. 
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Επίπεδο 4 

Το επίπεδο αυτό επικεντρώνεται στην υλοποίηση του μοντέλου , το επίπεδο 

αυτό είναι μοναδικό για κάθε εταιρία .Σε αυτό το επίπεδο σχεδιάζονται  οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής του μοντέλου σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εταιρίας. 

 

6.4 Μέτρηση της Απόδοσης με το SCOR Model 

 

Η απόδοση μετριέται ποιοτικά με χαρακτηριστικά που ορίζει το μοντέλο 

(attributes) και ποσοτικά με την βοήθεια των δεικτών (metrics). Τα χαρακτηριστικά 

είναι μια ομάδα από μετρήσεις τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 

στρατηγικής .Οι δείκτες μετρούν την ικανότητα της αλυσίδας να επιτύχει τους στόχους 

της. Το μοντέλο SCOR εντοπίζει πέντε βασικά χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό 

της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας : 

Αξιοπιστία (Reliability) : Συμπεριλαμβάνονται οι δείκτες που έχουν την ικανότητα να 

μετρούν την αξιοπιστία σχετικά με τον χρόνο  και την ποσότητα . 

 Ανταπόκριση (Responsiveness): Το χαρακτηριστικό αυτό περιγράφει την ταχύτητα με 

την οποία εκτελούνται οι εργασίες στην αλυσίδα. 

Ευελιξία (Agility): Το χαρακτηριστικό αυτό περιγράφει την ικανότητα να 

ανταποκρίνεται σε η αλυσίδα σε εξωτερικές επιρροές 

Κόστος (Costs) : Αναφέρεται στο κόστος λειτουργίας της διαδικασίας, περιλαμβάνει το 

κόστος εργασίας, το κόστος των υλικών, το κόστος μεταφοράς, και το κόστος 

διαχείρισης της αλυσίδας  

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Assets) : Περιγράφει την αξιοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων. Συμπεριλαμβάνονται δείκτες σχετικά με το ύψος του 

αποθέματος, την επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία έναντι του Outsourcing,  την 

χωρητικότητα της αποθήκης. 

 

6.5 Εφαρμογές του μοντέλου SCOR 
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Η μέτρηση της απόδοσης της αλυσίδας αποτελεί ένα  αντικείμενο που έχει 

απασχολήσει  επιχειρήσεις και μελετητές, και για αυτό το λόγο μοντέλα όπως το SCOR 

που οριοθετεί τις διαδικασίες και την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας είχαν 

μεγάλη απήχηση. Στην βιβλιογραφία υπάρχει  πληθώρα ερευνών για την σημασία της 

μέτρησης καθώς επίσης και πρακτικών εφαρμογών του μοντέλου. 

Οι Trkman P. et al (2010) διερευνούν την σχέση μεταξύ της ικανότητας 

ανάλυσης στις πέντε βασικές διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επίδοσης 

της αλυσίδας χρησιμοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα. Χρησιμοποίησαν ένα 

δείγμα 310 επιχειρήσεων για να αποδείξουν την σημασία του να έχει αναπτύξει η 

επιχείρηση την δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η επιχειρηματική ανάλυση μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορούν τα 

αποτελέσματά της να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία προγνωστικών μοντέλων 

και να συμβάλλουν στην λήψη σωστότερων αποφάσεων. Παρόμοια είναι και η μελέτη 

των Li L. et al (2011) που στην έρευνά τους με την εφαρμογή του μοντέλου SCOR  και 

του πρότυπου ISO:9000 σε 232 επιχειρήσεις αποδεικνύουν πως η ανάλυση σε κάθε μία 

από τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα 

της επιχείρησης. 

Οι Cho W.D. et al (2012) εκφράζουν την άποψη πως η μέτρηση της επίδοσης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας των υπηρεσιών είναι ανεξερεύνητη και με την έρευνά τους 

προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την μέτρηση της 

απόδοσης στις υπηρεσίες σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Στο 

ολοκληρωμένο πλαίσιο που παρουσιάζουν δίνουν έμφαση στην παροχή υπηρεσιών και 

σε δείκτες που μετρούν την επίδοση της αλυσίδας για την βελτίωση της εξυπηρέτησης 

των πελατών. 

Ο Persson F. (2011) παρουσιάζει μια πρακτική εφαρμογή του μοντέλου SCOR  

με σκοπό να δημιουργήσει διαφορετικά σενάρια για τα δίκτυα διανομής ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος και στη συνέχεια να τα συγκρίνει. Σκοπός της μελέτης του 

είναι να δείξει πως κάθε σενάριο οδηγεί σε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα και μέσα 

από την συγκριτική ανάλυση θα οδηγηθεί η επιχείρηση στην καλύτερη δυνατή λύση για 

αυτήν. 

Οι Cheng J.C.P et al (2010) παρουσιάζουν μια πρακτική εφαρμογή του 

μοντέλου SCOR στην οποία προσπαθούν να μοντελοποιήσουν την εφοδιαστική 
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αλυσίδα των κατασκευών. Η αλυσίδα των κατασκευών αποτελείται από πολλούς 

συμμετέχοντες και η δομή της αλυσίδας είναι περίπλοκη επομένως απαιτεί ιδιαίτερο 

χειρισμό. Επιπλέον στις κατασκευές υπάρχουν  project και όχι επιχειρηματικές 

λειτουργίες που πρέπει να διαχειριστεί κανείς. Σκοπός της μελέτης τους είναι μέσα από 

μια περίπτωση μελέτης να βοηθήσουν ώστε να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα της 

αλυσίδας, να δημιουργήσουν ένα πρότυπο για την εκ νέου διαμόρφωση και να 

εντοπίσουν τα σημεία εκείνα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. 

Οι παραπάνω αναφορές είναι ένα μικρό δείγμα του τι μπορεί να συναντήσει 

κανείς στην βιβλιογραφία στην προσπάθεια επιχειρήσεων και ερευνητών να μετρήσουν 

και να βελτιώσουν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς επίσης και σε μια 

προσπάθεια να επωφεληθούν από την εφαρμογή του μοντέλου SCOR. 

6.6 Πίνακας Μετρικών Δεικτών  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία εκείνα τα οποία 

θα πρέπει να μετρηθούν για την αξιολόγηση της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ο πίνακας προέκυψε από μια σύμπτυξη των μετρικών δεικτών του μοντέλου SCOR στο 

οποίο οι δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικότερα. (Cheng J.C.P et al, 2010, Cho W.D. et 

al, 2012, Lockamy A. III et al, 2004) 

Πίνακας 4 Μετρικοί δείκτες Εφοδιαστικής Αλυσίδας   

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ         

 Άριστη εκτέλεση παραγγελίας 

   Ρυθμός εκπλήρωσης παραγγελίας 

   Ποσοστό των παραγγελιών / γραμμές παραγγελίας που έχουν ολοκληρωθεί 

Απόδοση παράδοσης σε σχέση με την επιθυμητή ημερομηνία του πελάτη 

Απόδοση παράδοσης σε σχέση με την δεσμευμένη Ημερομηνία 

Παράδοσης 

Ποιότητα εισερχόμενου υλικού 

   Ποσοστό άψογων εγκαταστάσεων 

   Ποσοστό Τιμολογίων άνευ λαθών 

   ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ/ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ       

Επίσημος χρόνος παράδοσης 

   Χρόνοι διεκπεραίωσης παραγγελίας 
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Συνολικός χρόνος παράδοσης  

   Χρόνος ανταπόκρισης του μεταφορέα 

  Χρόνος από την άφιξη των ειδών μέχρι την εισαγωγή τους στα αποθέματα 

Αριθμός επιστρεφόμενων προϊόντων σαν ποσοστό των συνολικών 

πωλήσεων 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ         

Κόστος διαχείρισης παραγγελιών 

   Κόστος αγοράς προϊόντος 

    Κόστος εισερχόμενου υλικού 

   ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ       

Ημέρες προμήθειας συνολικού αποθέματος έτοιμων προϊόντων 

Κόστος διατήρησης αποθέματος 

   Παλαιότητα αποθέματος ως ποσοστό του συνολικού αποθέματος 

Αποθέματα στα οποία έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως 

Μέση κυκλοφοριακή ταχύτητα υπολοίπων 

   

   



Αποτύπωση και Αξιολόγηση της Αλυσίδας Εφοδιασμού 

63 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Στην μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται η εταιρίας Green Line Energy SA, που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και κατασκευής φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων και γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στο τρόπο λειτουργίας και 

διαχείρισης της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Τα δεδομένα και η καταγραφή των 

διαδικασιών συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων εργαζομένων και διευθύνοντων 

συμβούλων της εταιρίας. Στόχος είναι η καταγραφή των διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ο εντοπισμός των σημείων που χρίζουν βελτίωση καθώς επίσης και ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητα των διαδικασιών, 

να μειωθεί το κόστος και να υπάρξει αύξηση του επιπέδου των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και της κερδοφορίας. Αυτό το πλαίσιο αναφοράς είναι η μοντελοποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας με την χρήση του μοντέλου SCOR. 

 

 Παρουσίαση Εταιρίας 

Η δραστηριότητα της Green Line Energy στο χώρο των φωτοβολταϊκών 

ξεκίνησε μέσα στα πλαίσια της μητρικής εταιρίας Agroline ABEE, κορυφαία εταιρία 

στο χώρο των εισαγωγών γεωργικών μηχανημάτων με πολυετή δραστηριότητα και 

παρουσία στην αγορά. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα νέο τμήμα με αντικείμενο την 

μελέτη, την διαδικασία αδειοδότησης και την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών. Το 
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2011 συστάθηκε η νέα ανεξάρτητη εταιρία Green Line Energy, έχοντας ως κύριο 

αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά. Η Green Line Energy παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 

όσον αφορά την μελέτη, τον σχεδιασμό, την  προμήθεια του εξοπλισμού,  την 

κατασκευή και την συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών. Σήμερα μετρά στο 

ενεργητικό της λίγο περισσότερους από 140 φωτοβολταϊκούς σταθμούς των 100Kwh, 2 

σταθμούς των 500KWh και 20 οικιακά συστήματα των 10KWh, που την καθιστούν μια 

από τις επιτυχημένες εταιρίες στον κλάδο. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα 

και το εύρος των κατασκευών της εκτείνεται από τον Έβρο έως την Κρήτη. Η 

πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών πάρκων γίνεται από την εταιρία TUV AUSTRIA 

HELLAS κατά το πρότυπο πιστοποίησης EN 62446:2009. 

Όσον αφορά την διοικητική οργάνωση της εταιρίας το οργανόγραμμά της 

περιορίζεται στην λειτουργική κατανομή των θέσεων εργασίας. Κυρίως αποτελείται 

από την διαίρεση της εταιρίας στο Διοικητικό και Τεχνικό τμήμα. Κατ’ επέκταση στο 

Διοικητικό τμήμα οι θέσεις εργασίας χωρίζονται σε θέσεις διεκπεραίωσης διαδικασιών 

(operations) και στο λογιστήριο ενώ από το τεχνικό τμήμα εκτελούνται οι διαδικασίες 

του σχεδιασμού και της κατασκευής. Οι δραστηριότητες του κάθε τμήματος θα 

αναφερθούν αναλυτικότερα παρακάτω.Όσον αφορά την τεχνολογική υποδομή και τα 

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και την 

διεκπεραίωση των εργασιών ακολοθούν τις απαιτήσεις των καιρών και συνεχώς 

καταβάλλεται προσπάθεια για βελτίωση, παρόλ΄αυτά τα συστήματα από μόνα τους δεν 

αυξάνουν την αποδοτικότητα όταν οι διαδικασίες δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά ώστε να 

χρησιμοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες των συστημάτων. Διαθέτει 

Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Συστημα ERP το Enterprise της Singular Logic και 

τεχνολογίες της Microsoft όπως Microsoft Active Directory,Microsoft Exchange,Office 

365, Microsoft Terminal Services. 

Η Green Line Energy αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από την μελέτη  και την 

προμήθεια υλικών μέχρι την παράδοσή τους στο έργο και την ολοκλήρωση της 

κατασκευής χρησιμοποιώντας ίδια μέσα ή τρίτους παρόχους. Στην μελέτη θα 

αναλυθούν οι διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

εταιρίας με στόχο να εντοπιστούν τα αδύναμα σημεία και στη συνέχεια θα γίνει μια 

προσπάθεια μοντελοποίησης των διαδικασιών της με την χρήση του μοντέλου SCOR. 
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 Δραστηριότητες της εταιρίας 

Σε αυτό το κομμάτι θα γίνει μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρίας  

συνολικά και στη συνέχεια θα εστιάσουμε στην προσοχή μας στις πέντε διεργασίες  

σύμφωνα με το μοντέλο SCOR της εφοδιαστικής της αλυσίδας, με σκοπό να δοθεί μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο δράσης και τη λειτουργία της ώστε να 

εντοπιστούν τα αδύναμα σημεία όσο αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και την 

διατύπωση προτάσεων βελτίωσης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα αντικείμενα της εταιρίας είναι η εμπορία υλικών 

και η κατασκευή φ/β σταθμών. Κύριο μέλημα της εταιρίας είναι να προσφέρει στους 

πελάτες όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες λύσεις και ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών προς διευκόλυνσή τους. 

Με την πρώτη επαφή με έναν καινούριο πελάτη ξεκινούν να εργάζονται 

ταυτόχρονα το διοικητικό και το τεχνικό τμήμα σε συνεργασία μέχρι και την 

ολοκλήρωση της κατασκευής. Το διοικητικό τμήμα αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα 

τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με την αδειοδότηση. Προχωρά στην έρευνα 

της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και αναλαμβάνει την διαδικασία 

δανειοδότησης της επένδυσής του. Εφόσον δεν αντιμετωπιστούν προβλήματα 

συνάπτεται παράλληλα σύμβαση έργου με τον πελάτη στην οποία προσδιορίζονται με 

σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης και ο τρόπος πληρωμής. 

Παράλληλα οι μηχανικοί ξεκινούν με μια επίσκεψη στον τόπο τοποθέτησης του 

φωτοβολταϊκού σταθμού που είτε πρόκειται για αγροτεμάχιο είτε στέγη κτιρίου, 

μελετούν την μορφολογία εδάφους ή την κατασκευή του κτιρίου αναλόγως την 

περίπτωση και προχωρούν στο σχεδιασμό χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

και τον σχεδιασμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Το επόμενο βήμα είναι η 

επιλογή των υπεργολάβων και η  παραγγελία των υλικών που θα χρειαστούν για την 

κατασκευή. Οι παραγγελίες προγραμματίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να η παράδοσή 

τους να συμβαδίζει με την εξέλιξη του έργου και να γίνεται η παράδοση στον τόπο 

κατασκευής. Φυσικά όταν αυτό δεν είναι εφικτό ή συντρέχουν άλλοι λόγοι η παράδοση 

γίνεται σε μία από τις αποθήκες των συνεργατών. Από το στάδιο αυτό και έπειτα  

ξεκινάει η κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού επομένως οι μηχανικοί συντονίζουν 

τα συνεργεία και επιβλέπουν την εξέλιξη της κατασκευής. Μετά το πέρας των εργασιών 

θα πρέπει να επιμεληθούν την συγκέντρωση των υλικών που περίσσεψαν και να 
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φροντίσουν για την επιστροφή τους στην αποθήκη. 

Το λογιστήριο είναι παρών σε όλη την διαδικασία υλοποίησης και συνεργάζεται  

με τα υπόλοιπα τμήματα. Συμμετέχει στην διαδικασία των παραγγελιών 

προγραμματίζοντας τις πληρωμές των προμηθευτών ώστε να  εξασφαλιστεί η συνέπεια 

από την πλευρά τους. Προγραμματίζει  και πραγματοποιεί όλα τα στάδια για την 

εισαγωγή και τον εκτελωνισμό  προϊόντων από το εξωτερικό. Έπειτα βρίσκεται σε 

συνεχή επικοινωνία με τους 3PL για την παρακολούθηση και διαχείριση των 

εμπορευμάτων κατά την διάρκεια παραμονής τους στην αποθήκη. Το λογιστήριο σε 

μερικές κατηγορίες ειδών είναι να αυτό που καθορίζει τον διαχωρισμό των προϊόντων 

και κατευθύνει την αποθήκη για τον τρόπο συλλογής τους για τα είδη τα οποία 

υπάρχουν σε μεγάλο απόθεμα και είναι αυτά τα οποία η εταιρία εμπορεύεται. Τέλος 

μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την επιστροφή των περισσευούμενων και 

των ελλατωματικών υλικών τιμολογείται το έργο και παραδίδεται στον πελάτη. 

 Μοντελοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με το μοντέλο SCOR  

Το μοντέλο SCOR είναι ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για την διαχείριση και 

την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και αποτελεί μια καλή πρακτική για την 

αναδιοργάνωσή της, αυτός είναι ο λόγος που επιλέχθηκε και για την περίπτωση της 

εταιρίας Green Line Energy AE. 

Το μοντέλο που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία έχει προσαρμοστεί στις 

ανάγκες και στα δεδομένα της εν λόγω επιχείρησης με στόχο να δώσει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της οργανωτικής δομής των εργασιών της. Η εφαρμογή του 

μοντέλου θα προσφέρει στην επιχείρηση τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Προσδιορισμό όλων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας 

 Τυποποίηση των εργασιών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας 

 Αποτελεί ένα διάγραμμα ροής των εργασιών 

 Σωστή διαχείριση προϊόντων 

 Καλύτερη δυνατότητα επίβλεψης των εργασιών 

 Μέτρηση των επιδόσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας 
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Οι παραπάνω ενέργειες ως γενικό πλαίσιο θα προσδιορίσουν την θέση της 

εταιρίας και ταυτόχρονα θα κατευθύνουν τις αποφάσεις. Η επέκταση σε περαιτέρω 

πρακτικές βελτίωσης για τις επιμέρους διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ξεπερνούν τους στόχους της παρούσας εργασίας, θα πρέπει να γίνει σε δεύτερο στάδιο 

μετά την υλοποίηση των βασικών διεργασιών διαχείρισης που αναλύονται εδώ. 

 Ακολουθώντας τα βήματα για την τυποποίηση των εργασιών και υλοποιώντας 

τα έμπρακτα, η συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση είναι αυτό που χρειάζεται για τον 

προσδιορισμό νέων στόχων και την συνεχή βελτίωση.    

 Ανάλυση Περίπτωσης 

Επίπεδο 1 

Plan (Προγραμματισμός) 

Το 2011 με την ίδρυση της εταιρίας  η διοίκηση της εταιρίας έρχεται 

αντιμέτωπη με το δίλλημα της ιδιόκτητης αποθήκης για την φύλαξη ή την επιλογή του 

outsourcing για την παραλαβή και αποθήκευση των αποθεμάτων της. Όσο αφορά την 

μεταφορά των υλικών και την διανομή τους στα σημεία εγκατάστασης εξαρχής 

επιλέγεται η λύση του outsourcing. 

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εύρεση λύσης ως προς την αποθήκευση 

γιατί από την μία πλευρά υπάρχει ιδιόκτητος χώρος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες ωστόσο απαιτεί οργάνωση και πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και 

τεχνολογικό εξοπλισμό ενώ από την άλλη η λύση του outsourcing φαντάζει ως επιλογή 

στρατηγικής σημασίας, εφόσον επιτρέπει την συγκέντρωση στη βασική δραστηριότητα, 

που ως νεοσύστατη εταιρία αποτελεί και το κύριο μέλημά της. Ο παράγοντας κόστος 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή, αρχικά οι προσδοκίες για πολύ φθηνότερο 

κόστος ήταν πολύ μεγάλες. 

Με την βασική δραστηριότητα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποφασίζεται 

η λύση της εξωτερικής ανάθεσης κυρίως για τον μεγάλο όγκο των υλικών που 

προμηθεύεται από το εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο γεννάται το πρόβλημα της επιλογής 

των συνεργατών. Παράγοντες που καθόρισαν την επιλογή των συνεργαζόμενων 

εταιριών ήταν η γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων του παρόχου, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες και η εμπειρία τους στο χώρο. Επιλέγεται ένας συνεργάτης στην 

Θεσσαλονίκη και ένας στην Αθήνα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες της 
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Βόρειας και Νότιας Ελλάδας αντίστοιχα και στις περιπτώσεις εισαγόμενων προϊόντων 

να αποφεύγονται πρόσθετα κόστη μεταφοράς. Λόγω της έντονης δραστηριότητας της 

εταιρίας στο νομό Έβρου κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη σημείου αναφοράς εκεί, χρέη 

αποθήκευσης και υπηρεσιών logistics αναλαμβάνει αδερφή εταιρία της Green Line 

Energy, η Agrocenter AE, η οποία διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους σε Θεσσαλονίκη 

και Ορεστιάδα .Στην επιλογή των άλλων δύο συνεργατών οι παράγοντες που 

επηρέασαν και καθόρισαν την επιλογή διαφέρουν σε κάθε περίπτωση. Στην 

Θεσσαλονίκη επιλέγεται η εταιρία ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, κορυφαία εταιρία στις υπηρεσίες 

Logistics στην Βόρεια Ελλάδα, η επιλογή γίνεται λόγω προσωπικών γνωριμιών των 

μελών της διοίκησης των δύο εταιριών και κυρίως λόγω της καλής φήμης της εταιρίας 

στο χώρο. Στην δεύτερη περίπτωση επιλέχθηκε η εταιρία LOGIKA AE, σε αυτό 

συνέβαλλαν το πελατολόγιο της και η εξειδίκευσή της στην διαχείριση υλικών του 

κλάδου καθώς επίσης και η συνολική εντύπωση που απέκτησε η διοίκηση κατόπιν 

επίσκεψης στις εγκαταστάσεις τους. 

Οι προσδοκίες της διοίκησης από την εξωτερική ανάθεση είναι  να βρίσκονται τα υλικά 

για την κατασκευή στο σωστό σημείο, στον προγραμματισμένο χρόνο χωρίς 

καθυστερήσεις και λάθη στις παραδόσεις  των υλικών που να δυσκολεύουν την ροή της 

κατασκευής για να τηρείται αυστηρά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων. 

Καθώς επίσης να έχει μια περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος και 

εικόνα της αποθήκης χωρίς να διαθέσει επιπλέον πόρους και χωρίς να αποσπάται από 

την βασική δραστηριότητα. Οι απαιτήσεις της εταιρίας για διαχείριση αποθέματος 

περιορίζονται μόνο σε λειτουργικό επίπεδο. 

Στη συνέχεια θα θεωρήσουμε ως δεδομένα την κατάσταση που περιγράφεται πιο πάνω 

και τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης, όπως αυτή της εξωτερικής ανάθεσης και 

θα ορίσουμε τις διαδικασίες και τους παράγοντες που εντάσσονται στην περιοχή λήψης 

αποφάσεων του Plan για την βελτιστοποίηση της κατάστασης, ακολουθώντας τα 

πρότυπα του μοντέλου. 
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Στόχος της διεργασίας Plan Διαδικασίες  Παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν 

 

 Εξισορρόπηση πόρων 

& απαιτήσεων 

 

 Ευθυγράμμιση του  

προγράμματος 

εφοδιαστικής 

αλυσίδας με τον 

οικονομικό σχεδιασμό 

της επιχείρησης 

 

 Σχεδιασμός 

Απαιτήσεων Ζήτησης 

 

 Σχεδιασμός 

Συνεργασίας  

 

 Σχεδιασμός 

Στρατηγικής 

Λειτουργίας 

 Οι κύριες λειτουργίες της αλυσίδας 

εφοδιασμού για την επιχείρηση 

 Ο σχεδιασμός των λειτουργιών 

 Το  πλάνο των κατασκευών 

 Οι προτεραιότητες των πελατών 

 Οι κατηγορίες των προϊόντων  

 Οι προτεραιότητες των προιόντων 

 Οι σχέσεις συνεργασίας με τους 

προμηθευτές/πελάτες 

 Οι σχέσεις συνεργασίας με τους 3PL 

 Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων  

 Η ροή της πληροφορίας  

 Ο καθορισμός όλων των διαδικασιών για τις 

λειτουργίες της αλυσίδας 

 Η παρακολούθηση των διαδικασιών 

 Η διαχείριση ιστορικών δεδομένων 

 Η μέτρηση της απόδοσης 

 Η επιλογή των δεικτών για την μέτρηση 

 Αναφορές προόδου 

 

Προμήθεια (Source) 

Όσον αφορά τις προμήθειες των υλικών, αυτά χωρίζονται σε κατηγορίες. Η 

κατηγορία κυρίως συνδέεται με την φύση του προϊόντος και τον τόπο παράδοσης. Έτσι 

έχουμε τα προϊόντα σε απόθεμα, τα προϊόντα που παραδίδονται απευθείας στο 

εργοτάξιο, αυτά που παραδίδονται στα γραφεία της εταιρίας και τέλος τα 

προσαρμοσμένα προϊόντα στις ανάγκες κάθε κατασκευής. Αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας προϊόντων: 

1. Προϊόντα σε απόθεμα (Stocked Standard Products): Σε αυτήν την κατηγορία 

ανήκουν τυποποιημένα προϊόντα όπως καλώδια, προστατευτικά καλωδίων 

(offlex), βίδες, δεματικά κ.α. τα οποία διατηρούνται στην τελική τους μορφή 
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στις αποθήκες των 3PLs. Αυτού του τύπου τα προϊόντα συνήθως έχουν 

υψηλή ζήτηση και χαμηλό κόστος αποθεμάτων και συνήθως υπάρχουν στις 

αποθήκες των προμηθευτών σε απόθεμα πριν τοποθετηθεί η παραγγελία. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις όπως αυτή των πάνελ οι μεγάλες παραγγελίες 

δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και για αυτό το λόγω διατηρείται 

απόθεμα. 

2. Προϊόντα με παράδοση στο εργοτάξιο (Deliver-to-Field Products) Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν τα προϊόντα εκείνα όπου οι ανάγκες σε ποσότητα 

για κάθε έργο κατασκευής είναι ξεχωριστές και προκύπτουν από την 

εκάστοτε χωροταξική μελέτη. Ο λόγος που δεν διατηρείται απόθεμα από 

ποσότητες αυτών των ειδών, μιας και σε κάθε έργο ελάχιστες είναι οι 

διαφορές ως προς τα είδη κυρίως αλλάζει η απαιτούμενη ποσότητα κάθε 

φορά είναι το υψηλό κόστος διατήρησης και διαχείρισης καθώς επίσης και η  

αβεβαιότητα της ζήτησης. Επίσης τα είδη αυτά παραδίδονται από τους 

προμηθευτές απευθείας στο εργοτάξιο με δικά τους έξοδα και μέσα από δικά 

τους κανάλια διανομής. Τέτοια υλικά είναι οι βάσεις στήριξης, 

ηλεκτρολογικό υλικό, αντιστροφείς ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρολογικοί 

πίνακες. 

3. Προϊόντα με παράδοση στο γραφείο (Deliver-to-Office): Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν προϊόντα εκείνα τα οποία παραδίδονται στα κεντρικά 

γραφεία της εταιρίας και απαιτείται η συναρμολόγηση και ο 

προγραμματισμός των ρυθμίσεων λειτουργίας τους από τους μηχανικούς της 

εταιρίας, εδώ ανήκoυν τα συστήματα τηλεμετρίας, στα οποία πρέπει να 

ρυθμιστεί το λογισμικό τους. 

4. Προσαρμοσμένα προϊόντα (Custom Products): Πρόκειται για προϊόντα που 

σχεδιάζονται να καλύψουν  ανάγκες τις κάθε κατασκευής. Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν τα αντικεραυνικά συστήματα, τα οποία σε κάθε έργο 

εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σχεδιάζει, μεταφέρει και εγκαθιστά σε κάθε 

έργο. 

Τα υλικά διαφοροποιούνται κατά ένα μικρό ποσοστό από κατασκευή σε 

κατασκευή γιατί εξαρτώνται από την μορφολογία του εδάφους, τον χώρο τοποθέτησης  

και γενικότερα τον σχεδιασμό της κάθε κατασκευής. Οι παραγγελίες συνήθως 

τοποθετούνται ανά έργο και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια επιπλέον ενός 

ποσοστού λάθους της τάξεως του 10% σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής. Η 
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τοποθέτηση της παραγγελίας γίνεται από τον επιβλέποντα μηχανικό για κάθε έργο 

πράγμα που πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση καθώς πλεονάζοντα υλικά από έργα που 

χειρίζονται διαφορετικά πρόσωπα καθυστερούν να ενσωματωθούν στα αποθέματα και 

γίνονται εκ νέου παραγγελίες. Ένας άλλος λόγος που προκαλείται αναστάτωση πολλές 

φορές είναι το γεγονός ότι με τους ίδιους προμηθευτές επικοινωνούν διαφορετικά 

πρόσωπα για λογαριασμό της εταιρίας. Επιπλέον η απουσία πάγιας τακτικής για τις 

παραδόσεις των προϊόντων δημιουργεί πολλές φορές καθυστερήσεις. 

Η τυποποίηση στο κομμάτι των προμηθειών κρίνεται αναγκαία για την 

εξοικονόμηση χρημάτων και κυρίως χρόνου. Τα βήματα για την τυποποίηση είναι να 

τεθούν οι στόχοι της διεργασίας Source και οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξή 

τους, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

Στόχος της διεργασίας 
Source 

Διαδικασίες Παράγοντες που πρέπει να 
καθοριστούν 

 

 Εντοπισμός 

Προμηθευτών 

 Χρονοδιάγραμμα 

Παραδόσεων 

 Διαχείριση 

Αποθεμάτων 

 

 Σχεδιασμός Διαδικασίας 

Προμήθειων 

 

 Σχεδιασμός Τοποθέτησης 

Προμηθειών 

 

 Σχεδιασμός συνεργασίας 

με τους προμηθευτές 

 

 Σχεδιασμός Συναλλαγών 

με προμηθευτές 

 

 Σχεδιασμός Λειτουργίας με 

τους προμηθευτές 

 

 Σχεδιασμός Στρατηγικής 

με 

 

 

 

 Εταιρικοί κανόνες για την 

τοποθέτηση παραγγελιών 

 Μέθοδοι διαχείρισης αποθέματος 

 Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση 

και διαχείριση του απόθεμα 

 Ο χρόνος τοποθέτησης παραγγελίας 

 Ο τρόπος διεξαγωγής παραγγελίας 

 Ο χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας 

 Ο  χρόνος και ο τόπος παράδοσης 

 Στρατηγική παραγγελίας για κάθε 

κατηγορία ειδών 

 Οι συμφωνίες με τους προμηθευτές 

 Οι σχέσεις συνεργασίας με τους 

προμηθευτές 

 Ο τρόπος των συναλλαγών με τους 

προμηθευτές 

 Η χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων 

 Η δυνατότητες των πληροφοριακών 

συστημάτων για παρακολούθηση της 

διαδικασίας 

 

Κατασκευή (Make) 

Η διεργασία Make, δεν βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην εν λόγω εφοδιαστική 
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αλυσίδα, για αυτό το λόγo καταργείται. Στις εφοδιαστικές αλυσίδες των κατασκευών, η 

κατασκευάστρια εταιρία ενός έργου δεν παράγει τα υλικά τα οποία στέλνει στον τόπο 

κατασκευής του έργου. 

Παράδοση (Deliver) 

Οι παραδόσεις των υλικών στο εργοτάξιο συντονίζονται με βάση την εξέλιξη 

των εργασιών κατασκευής. Για τις κατηγορίες προϊόντα σε απόθεμα και προϊόντα με 

παράδοση στο γραφείο την ευθύνη έχουν οι εξωτερικοί πάροχοι και οι επιβλέποντες 

μηχανικό αντίστοιχα. Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία παράδοση στο 

εργοτάξιο την ευθύνη έχουν οι προμηθευτές και η διανομή γίνεται με δικά τους μέσα 

χρησιμοποιώντας δικά τους κανάλια διανομής. Τα προσαρμοσμένα προϊόντα 

μεταφέρονται και εγκαθίστανται με την ευθύνη επίσης των προμηθευτών. 

Στα προϊόντα σε απόθεμα που κυρίως είναι τα φωτοβολταικά πάνελ και οι 

μετατροπείς η συλλογή των ειδών για την αποστολή γίνεται με βάσει τον σειριακό 

αριθμό και μια σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο και 

απαιτούν ταξινόμηση πριν την συλλογή. Βασική προϋπόθεση μετά από κάθε αποστολή 

είναι να γνωρίζει η εταιρία τους σειριακούς αριθμούς που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε 

έργο κατασκευής, για την παρακολούθηση των εγγυήσεων. Η διεξαγωγή της 

διαδικασίας γίνεται ως εξής κατά την παράδοση στην αποθήκη ο προμηθευτής 

αποστέλλει ένα αρχείο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι σειριακοί αριθμοί των ειδών 

που υπάρχουν σε κάθε παλέτα και βάσει αυτού του αρχείου θα πρέπει να εισαχθούν τα 

είδη στην αποθήκη και να είναι γνωστή η θέση του κάθε σειριακού αριθμού για την 

εύκολη και γρήγορη συλλογή των προϊόντων. Με τον έναν πάροχο η διαδικασία 

διεξάγεται χωρίς προβλήματα, στην άλλη περίπτωση υπάρχουν προβλήματα τόσο 

συνεννόησης όσο και συνεργασίας, τα οποία βέβαια με την πάροδο του χρόνου 

εξομαλύνθηκαν. Τα προβλήματα κυρίως οφειλόταν στο γεγονός ότι το πληροφοριακό 

σύστημα του παρόχου αδυνατούσε να παρακολουθήσει την θέση των ειδών με τον 

σειριακό τους αριθμό. Έτσι γνώριζε πόσα τεμάχια διαθέτει κάθε παλέτα αλλά όχι ποια 

τεμάχια υπήρχαν σε κάθε παλέτα. Αυτό δυσκόλευε τρομερά την διαδικασία 

ταξινόμησης και συλλογής των πάνελ και απαιτούσε την παρουσία ανθρώπινου 

δυναμικού στην αποθήκη κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας 

Όσον αφορά το κομμάτι της μεταφοράς αρχικά αυτό είχε ανατεθεί στους δύο 

κύριους συνεργάτες του outsourcing για την εξοικονόμηση χρόνου. Όσο η συχνότητα 

και ο όγκος των αποστολών αυξανόταν η διοίκηση αποφάσισε την διακοπή της 
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απευθείας ανάθεσης στους παρόχους. Έτσι είτε το λογιστήριο είτε το τμήμα 

διεκπαιρέωσης πραγματοποιούσε σε κάθε αποστολή έρευνα αγοράς. 

Ο καθορισμός και η τυποποίηση των διαδικασιών στο παρών στάδιο θα 

βοηθήσει στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Εάν αυτή γινόταν από την αρχή θα 

ήταν ευκολότερη  και περισσότερο άμεση η αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 

Στόχος της διεργασίας Deliver Διαδικασίες Παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν 

 

 Επιλογή 

Μεταφορέων 

 Δρομολόγηση 

Αποστολής 

 Διαχείριση 

Αποθηκών 

 Τιμολόγηση 

Πελατών 

 

 Σχεδιασμός Διαδικασίας 

Παράδοσης 

 Αξιοπιστία παράδοσης 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας 

παράδοσης 

 Ολοκλήρωση Διαδικασίας 

Παράδοσης 

 

 Εταιρικοί κανόνες για τις παραδόσεις 

 Το πλάνο παραδόσεων 

 Οι προτεραιότητες των παραδόσεων 

 Ο τρόπος συλλογής προϊόντων 

 Ο χρόνος των παραδόσεων 

 Οι σχέσεις συνεργασίας με τους 

παρόχους για την διεξαγωγή των 

παραδόσεων 

 Η ροή της πληροφορίας 

 Τα πληροφοριακά συστήματα 

 Η παρακολούθηση των παραδόσεων 

 Δείκτες μέτρησης για την αξιολόγηση 

των παραδόσεων 

 

Επιστροφές (Return)  

Οι επιστροφές των πλεονάζοντων υλικών  μετά την ολοκλήρωση  των έργων 

είναι ένα σοβαρό ζήτημα και διεξάγεται με πολλά προβλήματα. Όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω οι απαιτήσεις των υλικών προέκυπταν από την μελέτη σε κάθε έργο  και οι 

παραγγελίες  γινόταν με βάση τη μελέτη, άμεση παράδοση στον τόπο κατασκευής το 

χρόνο που χρειάζεται. Στην πραγματικότητα όμως για ορισμένα υλικά είναι αδύνατον 

να  υπάρχει απόλυτη ακρίβεια επομένως υπήρχε μια απόκλιση της τάξεως του 10%, 

ποσοστό που εξασφαλίζει την πιθανότητα λάθους για την αποφυγή καθυστερήσεων. 

Έτσι κάποια υλικά περισσεύουν  και επιστρέφονται στις αποθήκες κατά κύριο λόγο της 
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εταιρίας  Agrocenter AE. Αυτό α δημιουργεί αποθέματα, μη διαχειρίσιμο, εξαιτίας   του 

γεγονότος της έλλειψης οργάνωσης και δυσκολιών στη ροή της πληροφορίας. 

Ένα άλλο ζήτημα που χρίζει άμεσα την ανάγκη τυποποίησης είναι αυτό της 

επιστροφής των ελλαττωματικών προϊόντων ή των ειδών που βρίσκονται σε εγγύηση 

και θα κληθεί άμεσα η επιχείρηση να το αντιμετωπίσει. Η προσπάθεια τυποποίησης των 

διαδικασιών απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Στόχος της διεργασίας Return Διαδικασίες Παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν 

 

 Έγκριση Επιστροφών 

 Χρονοδιάγραμμα 

Επιστροφών 

 Παραλαβή 

Επιστροφών 

 Επιστροφές προς 

εγγύηση 

 

 Σχεδιασμός Διαδικασίας 

Επιστροφών 

 Σχεδιασμός 

Χρονοδιαγράμματος 

επιστροφών 

 Αξιολόγηση Διαδικασίας 

Επιστροφών 

 Σχεδιασμός Συνεργασίας με 

προμηθευτές για τις 

επιστροφές 

 

 

 Εταιρικοί κανόνες για τις 

επιστροφές 

 Ο τρόπος διεξαγωγής επιστροφών 

 Το δίκτυο μεταφοράς για τις 

επιστροφές 

 Η αποθήκευση των 

επιστρεφόμενων ειδών 

 Οι δείκτες μέτρησης  

 Ο τρόπος διεξαγωγής των 

εγγυήσεων 
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Πίνακας 5 Διεργασίες του μοντέλου SCOR 

 

SCOR:Supply Chain Process 

Plan Source Deliver Return 

P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 D1 D2 D3 D4 SR1 SR2 SR3 

P1.1 P2.1 P3.1 P4.1 P5.1 S1.1 S2.1 S3.1 S4.1 D1.1 D2.1 D3.1 D4.1 SR1.1 SR2.1 SR3.1 

P2.1 P2.2 P3.2 P4.2 P5.2 S1.2 S2.2 S3.2 S4.2 D1.2 D2.3 D3.2 D4.2 SR1.2 SR2.2 SR3.2 

P3.1 P2.3 P3.3 P4.3 P5.3 S1.3 S2.3 S3.3  D1.3 D2.4 D3.3  SR1.3 SR2.3 SR3.3 

P4.1 P2.4 P3.4 P4.4 P5.4 S1.4 S2.4 S3.4  D1.4 D2.5 D3.4  SR1.4 SR2.4 SR3.4 

P5.1     S1.5 S2.5 S3.5  D1.5  D3.5  SR1.5   

       S3.6  D1.6  D3.6     

         D1.7  D3.7  DR1 DR2  DR3 

         D1.8  D3.8  DR1.1 DR2.1 DR3.1 

         D1.9    DR1.2 DR2.2 DR3.2 

         D1.10    DR1.3 DR2.3 DR3.3 

         D1.11     DR2.4  

         D1.12       

         D1.13       

         D1.14       

 

Enable Plan Enable Source Enable Deliver Enable Return 

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 ES.1 ES.2 ES.3 ES.4 ED.1 ED.2 ED.3 ED.4 ER.1 ER.2 ER.3 

EP.6 EP.7 EP.8 EP.9 EP.10 ES.5 ES.6 ES.7 ES.8 ED.5 ED.6 ED.7 ED.8 ER.4 ER.5 ER.6 

EP.11 EP.12 EP.13   ES.9 ES.10   ED.9 ED.10 ED.11 ED.12 ER.7 ER.8 ER.9 
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Στον πίνακα της προηγούμενης σελίδας απεικονίζονται όλες οι διεργασίες του 

μοντέλου SCOR προσαρμοσμένες στα δεδομένα και τις ανάγκες τις επιχείρησεις, όπως 

προέκυψαν από την ανάλυση του πρώτου επιπέδου. Η συνοπτική περιγραφή των 

εργασιών του πίνακα για το 2ο και 3ο  επίπεδο παρατίθεται πιο κάτω: 

Επίπεδο 2 

P: Plan 

 P1: Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας (Plan Supply Chain) 

 P2: Σχεδιασμός προμήθειας (Plan Source SCOR Process)  

 P3: Σχεδιασμός παράδοσης (Plan Deliver SCOR Process)  

 P4: Σχεδιασμός κατασκευής (Plan Construction  Process) 

 P5: Σχεδιασμός επιστροφής (Plan Return SCOR Process) 

 

EP: Enable Plan 

 EP.1: Διαχείριση εταιρικών κανόνων για σχεδιασμό διεργασιών (Manage 

Business Rules for Plan Processes) 

 EP.2: Διαχείριση επίδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage Performance of 

Supply Chain) 

 EP.3: Διαχείριση σχεδιασμού συλλογής δεδομένων (Manage Plan Data 

Collection) 

 EP.4: Διαχείριση ολοκληρωμένων αποθεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage 

Integrated Supply Chain Inventory) 

 EP.5: Διαχείριση ολοκληρωμένων κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage Integrated Supply Chain Capital Assets) 

 EP.6: Διαχείριση ολοκληρωμένων μεταφορών εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage 

Integrated Supply Chain Transportation) 

 EP.7: Διαχείριση διαμόρφωσης σχεδιασμού (Manage Planning Configuration) 

 EP.8: Διαχείριση ρυθμιστικών απαιτήσεων και συμμόρφωσης σε επίπεδο  

 σχεδιασμού (Manage Plan Regulatory Requirements and Compliance) 

 EP.9: Διαχείριση κινδύνων εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage Supply Chain Risk) 

 EP.10: Ευθυγράμμιση σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας με οικονομικό 

σχεδιασμό (Align Supply Chain Unit Plan with Financial Plan) 
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 ΕP.11: Διαχείριση σχεδιασμός κατασκευής (Manage Construction Planning) 

 EP.12: Διαχείριση δεδομένων κατασκευής (Manage Contruction Data) 

 EP.13: Διαχείριση επίδοσης κατασκευής (Manage Performance of Contruction) 

 

S:Source 

 S1: Προμήθεια προϊόντος για απόθεμα (Source Stocked Standard Products) 

 S2: Προμήθεια προϊόντος για αποστολή στο εργοτάξιο (Source Deliver-to-Field 

Products) 

 S3: Προμήθεια προϊόντος για αποστολή στα γραφεία της εταιρίας (Source 

Deliver-to-Office Product) 

 S4: Προμήθεια προσαρμοσμένων προϊόντων (Custom Products) 

 

ES:Enable Source 

 ES.1: Διαχείριση εταιρικών κανόνων προμηθειών (Manage Sourcing Business 

Rules) 

 ES.2: Εκτίμηση επίδοσης προμηθευτή (Assess Supplier Performance) 

 ES.3: Διατήρηση δεδομένων προμηθειών (Maintain Source Data) 

 ES.4: Διαχείριση αποθέματος προϊόντος (Manage Product Inventory) 

 ES.5: Διαχείριση κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων (Manage Capital 

Assets) 

 ES.6: Διαχείριση εισερχόμενων προϊόντων (Manage Incoming Product) 

 ES.7: Διαχείριση δικτύου προμηθευτών (Manage Supplier Network) 

 ES.8: Διαχείριση απαιτήσεων εισαγωγών/εξαγωγών (Manage Import/Export 

 Requirements) 

 ES.9: Διαχείριση κινδύνου προμηθειών εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage Supply 

Chain Source Risk) 

 ES.10: Διαχείριση συμφωνιών με προμηθευτές (Manage Supplier Agreements) 

D: Deliver 

 D1: Παράδοση προϊόντος για απόθεμα (Deliver Stocked Standard Product) 

 D2: Παράδοση προϊόντος με παράδοση στο εργοτάξιο ( Deliver Deliver-to-Field 

Product) 
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 D3: Παράδοση προϊόντος με παράδοση στα γραφεία της εταιρίας (Deliver 

Deliver-to-Office Product) 

 D4: Παράδοση προσαρμοσμένων προϊόντων (Deliver Custom Product) 

ED: Enable Deliver 

 ED.1: Διαχείριση εταιρικών κανόνων παραδόσεων (Manage Deliver Business 

Rules) 

 ED.2: Αξιολόγηση επίδοσης παράδοσης (Assess Delivery Performance) 

 ED.3: Διαχείριση πληροφοριών παράδοσης (Manage Deliver Information) 

 ED.4: Διαχείριση αποθέματος ετοίμων προϊόντων (Manage Finished Goods  

Inventory) 

 ED.5: Διαχείριση κανόνων επιλογής (Manage Picking Rules) 

 ED.6: Διαχείριση επίδοσης επιλογής (Manage Picking Performance) 

 ED.7: Διαχείριση αποθέματος ημιέτοιμων προιόντων (Manage Semi-Finished 

Goods Inventory) 

 ED.8: Διαχείριση κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων παράδοσης (Manage 

Deliver Capital Assets) 

 ED.9: Διαχείριση μεταφορών (Manage Transportation) 

 ED.10: Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος (Manage Product Life Cycle) 

 ED.11: Διαχείριση απαιτήσεων εισαγωγών/εξαγωγών (Manage Import/Export 

Requirements) 

 ED.12: Διαχείριση κινδύνων παράδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage 

Supply Chain Deliver Risk) 

R: Return (Source Return/Deliver Return)  

 SR1/DR1: Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος (Return Defective Product) 

 SR2 /DR2: Επιστροφή προϊόντος MRO (Συντήρηση, Επισκευή και 

Αναβάθμιση)  

(Source Return MRO Product (Maintenance, Repair and Overhaul)) 

 SR3/DR3: Επιστροφή πλεονάζοντος προϊόντος (Return Excess Product (Source 

Return/Deliver Return)) 

ER: Enable Return  
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 ER.1: Διαχείριση εταιρικών κανόνων για διεργασίες επιστροφής (Manage 

Business Rules for Return Processes) 

 ER.2: Διαχείριση επίδοσης διεργασιών επιστροφής (Manage Performance of 

Return Processes) 

 ER.3: Διαχείριση συλλογής δεδομένων επιστροφών (Manage Return Data 

Collection) 

 ER.4: Διαχείριση αποθεμάτων επιστροφών (Manage Return Inventory) 

 ER.5: Διαχείριση κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων από επιστροφές 

(Manage Return Capital Assets) 

 ER.6: Διαχείριση μεταφορών επιστροφών (Manage Return Transportation) 

 ER.7: Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου επιστροφών (Manage Return Network 

Configuration) 

 ER.8: Διαχείριση ρυθμιστικών απαιτήσεων και συμμόρφωσης επιστροφών 

(Manage Return Regulatory Requirements and Compliance) 

 ER.9: Διαχείριση κινδύνων επιστροφών εφοδιαστικής αλυσίδας (Manage 

Supply Chain Return Risk) 

 

Επίπεδο 3 

Plan 

P1: Plan Supply Chain 

 P1.1: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση απαιτήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Identify, Prioritize, and Aggregate Supply Chain Requirements) 

 P1.2: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση πόρων εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Identify, Prioritize, and Aggregate Supply Chain Resources) 

 P1.3: Εξισορρόπηση πόρων και απαιτήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (Balance  

Supply Chain Resources with Supply Chain Requirements) 

 P1.4: Δημιουργία και επικοινωνία σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Establish and Communicate Supply Chain Plans) 

P2: Plan SCOR Process 

 P2.1: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση απαιτήσεων προϊόντων (Identify,  

Prioritize, and Aggregate Product Requirements) 
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 P2.2: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση πόρων προϊόντων (Identify, Assess, 

and Aggregate Product Resources) 

 P2.3: Εξισορρόπηση πόρων και απαιτήσεων προϊόντων (Balance Product 

Resources with Product Requirements) 

 P2.4: Δημιουργία σχεδιασμού προμηθειών (Establish Sourcing Plans) 

P3: Plan Deliver SCOR Process 

 P3.1: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση απαιτήσεων παράδοσης (Identify,  

Prioritize, and Aggregate Delivery Requirements) 

 P3.2: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση πόρων παράδοσης (Identify, Assess, and 

Aggregate Delivery Resources) 

 P3.3: Εξισορρόπηση πόρων και απαιτήσεων παράδοσης (Balance Delivery  

Resources with Delivery Requirements) 

 P3.4: Δημιουργία σχεδιασμού παράδοσης (Establish Delivery Plans) 

P4: Plan Construction Process 

 P4.1: Καθορισμός κανόνων κατασκευής (Define the rules of construction) 

 P4.2: Διαχείριση υλικών στο σημείο κατασκευής (Manage the goods at the field) 

 P4.3: Αξιολόγηση κατάστασης (Situation assessment) 

 P4.4 Σύνταξη αναφοράς για την πορεία κατασκευής (Reporting for the process 

of construction) 

P5: Plan Return SCOR Process 

 P5.1: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση απαιτήσεων επιστροφών (Identify, 

Prioritize, and Aggregate Return Requirements) 

 P5.2: Αναγνώριση, ιεράρχηση, και άθροιση πόρων επιστροφών (Identify, 

Assess,and Aggregate Return Resources) 

 P5.3: Εξισορρόπηση πόρων και απαιτήσεων επιστροφών (Balance Return 

Resources with Return Requirements) 

 P5.4: Δημιουργία και επικοινωνία σχεδιασμού επιστροφών (Establish and 

Communicate Return Plans) 

Source 

S1: Source Stocked Product  
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 S1.1: Προγραμματισμός παραδόσεων προϊόντων (Schedule Product Deliveries)  

 S1.2: Παραλαβή προϊόντος  στις αποθήκες (Receive Product at Warehouses)  

 S1.3: Έλεγχος προϊόντος (Verify Product at warehouses)  

 S1.4: Μεταφορά προϊόντος (Transfer Product)  

 S1.5: Εξουσιοδότηση πληρωμής προμηθευτή (Authorize Supplier Payment)  

S2: Source Deliver-to-Field Product  

 S2.1: Προγραμματισμός παραδόσεων προϊόντων (Schedule Product Deliveries)  

 S2.2: Παραλαβή προϊόντος στο εργοτάξιο(Receive Product at Field)  

 S2.3: Έλεγχος προϊόντος (Verify Product at Field)  

 S2.4: Μεταφορά προϊόντος εντός εργοταξίου στο σημείο χρήσης (Transfer 

Product)  

 S2.5: Εξουσιοδότηση πληρωμής προμηθευτή (Authorize Supplier Payment)  

S3: Source Deliver-to-Office Product  

 S3.1: Προγραμματισμός παραδόσεων προϊόντων (Schedule Product Deliveries)  

 S3.2: Παραλαβή προϊόντος στα γραφεία (Receive Product at Office)  

 S3.3: Έλεγχος προϊόντος (Verify Product at Office)  

 S3.4: Προγραμματισμός των ρυθμίσεων (Installation of software) 

 S3.5: Μεταφορά προϊόντος (Transfer Product)  

 S3.6: Εξουσιοδότηση πληρωμής προμηθευτή (Authorize Supplier Payment) 

S4: Source Custom Product 

 S4.1: Προγραμματισμός παραδόσεων και εγκατάστασης προϊόντος (Schedule 

Product Deliveries and Installation) 

 S4.2: Έλεγχος προϊόντος (Verify Products) 

Deliver 

Από την διεργασία Deliver όσον αφορά τα προϊόντα Deliver-to-Field και 

Custom Product έχουν αφαιρεθεί οι διεργασίες εκείνες που αφορούν την επιλογή και 

την αποστολή τους καθώς και στις δύο περιπτώσεις μεταφέρονται από τους 

προμηθευτές με δικά τους μέσα. 

Η κατηγορία των προσαρμοσμένων προϊόντων περιέχει μόνο την διεργασία της 

διερεύνησης και της συγκέντρωσης των απαραίτητων παραστατικών εφόσον και η 
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μεταφορά και η εγκατάσταση γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. 

D1: Deliver Stocked Product  

 D1.1: Διερεύνηση και αναφορά διεργασίας (Process Inquiry and Quote)  

 D1.2: Παραλαβή, εισαγωγή, και έλεγχος παραγγελίας (Receive, Enter, and 

Validate Order)  

 D1.3: Δέσμευση αποθέματος και καθορισμός ημερομηνίας παράδοσης (Reserve 

Inventory and Determine Delivery Date)  

 D1.4: Συγχώνευση εντολών (Consolidate Orders)  

 D1.5: Σύνθεση φορτίων (Build Loads)  

 D1.6: Δρομολόγηση αποστολών (Route Shipments)   

 D1.7: Επιλογή μεταφορέων και αξιολόγηση αποστολών (Select Carriers and 

Rate Shipments)  

 D1.8: Επιλογή προϊόντων για αποστολή (Pick Product)  

 D1.9: Συσκευασία προϊόντων (Pack Product)  

 D1.10: Φόρτωση οχήματος και δημιουργία εντύπων αποστολής (Load Vehicle and 

Generate Shipping Docs)  

 D1.11: Αποστολή προϊόντος στο εργοτάξιο (Ship Product at Field)  

 D1.12: Παραλαβή και έλεγχος προϊόντος  από τους επιβλέποντες μηχανικούς 

(Receive and Verify Product by Supervisors)  

 D1.13: Εγκατάσταση προϊόντος (Install Product)  

 D1.14: Αποστολή Τιμολογίου (Invoice) 

D2: Deliver Deliver-to-Field Products 

 D2.1: Διερεύνηση και αναφορά διεργασίας (Process Inquiry and Quote)  

 D2.2: Παραλαβή, εισαγωγή, και έλεγχος παραγγελίας (Receive, Enter, and 

Validate Order)  

 D2.3: Διανομή προϊόντος στο εργοτάξιο (Distribute Product to Field)  

 D2.4: Εγκατάσταση προϊόντος (Install Product) 

 D2.5: Συγκέντρωση δεδομένων αποστολής και ενημέρωση λογιστηρίου (Deliver 

Data Collection and Account Update) 

D3: Deliver Deliver-to-Office Products 

 D3.1: Διερεύνηση και αναφορά διεργασίας (Process Inquiry and Quote)  
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 D3.2: Παραλαβή, εισαγωγή, και έλεγχος παραγγελίας (Receive, Enter, and 

Validate Order)  

 D3.3: Επιλογή μεταφορέων (Select Carriers) 

 D3.4: Συσκευασία προϊόντων για αποστολή (Pack Product) 

 D3.5: Αποστολή προϊόντος στο έργο (Ship Product to Field) 

 D3.6: Διανομή προϊόντος (Distribute Product)  

 D3.7: Εγκατάσταση προϊόντος (Install Product) 

 D3.8: Συγκέντρωση δεδομένων αποστολής και ενημέρωση λογιστηρίου (Deliver 

Data Collection and Account Update) 

D4: Deliver Custom Product 

 D4.1: Διερεύνηση και αναφορά διεργασίας (Process Inquiry and Quote)  

 D4.2: Συγκέντρωση δεδομένων αποστολής και ενημέρωση λογιστηρίου (Deliver 

Data Collection and Account Update) 

Return 

Στην περίπτωση του πλεονάζοντος προϊόντος η διεργασία return προσαρμόζεται 

στα δεδομένα της εταιρίας καθώς το πλεονάζον προϊόν δεν επιστρέφεται στον 

προμηθευτή αλλά αποθηκεύεται και συνυπολογίζεται στα υλικά των επόμενων 

κατασκευών όπου από την επιστροφή στις αποθήκες και έπειτα εντάσσεται στην 

κατηγορία των Stock Product. 

Source Return (SR)  

SR1: Source Return Defective Product  

 SR1.1: Αναγνώριση κατάστασης ελαττωματικού προϊόντος (Identify Defective 

Product Condition)  

 SR1.2: Διάθεση ελαττωματικού προϊόντος (Disposition Defective Product)  

 SR1.3: Αίτημα για εξουσιοδότηση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος 

(Request Defective Product Return Authorization)  

 SR1.4: Προγραμματισμός αποστολής ελαττωματικού προϊόντος (Schedule 

Defective Product Shipment)  

 SR1.5: Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος (Return Defective Product) 

 

SR2: Source Return MRO Product  
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 SR2.1: Αναγνώριση κατάστασης MRO προϊόντος (Request MRO Return 

Authorization)  

 SR2.2: Διάθεση προϊόντος (Disposition MRO Product)  

 SR2.3: Αίτημα για εξουσιοδότηση επιστροφής προϊόντος (Request MRO Return 

Authorization) 

 SR2.4: Προγραμματισμός αποστολής προϊόντος (Schedule MRO Product 

Shipment)  

 SR2.5:Επιστροφή προϊόντος MRO (Return MRO Product) 

 

SR3: Source Return Excess Product  

 

 SR3.1: Αναγνώριση κατάστασης πλεονάζοντος προϊόντος (Identify Excess 

Product Condition)  

 SR3.2: Διάθεση πλεονάζοντος προϊόντος (Disposition Excess Product)  

 SR3.3: Προγραμματισμός αποστολής πλεονάζοντος προϊόντος (Schedule Excess 

Product Shipment)  

 SR3.4: Αποθήκευση πλεονάζοντος προϊόντος (Storage Excess Product)  

 

Deliver Return (DR)  

 DR1: Παράδοση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος (Deliver Return 

Defective Product)  

 DR1.1: Εξουσιοδότηση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος (Authorize 

Defective Product Return)  

 DR1.2: Προγραμματισμός παραλαβής επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος 

(Schedule Defective Return Receipt)  

 DR1.3: Παραλαβή ελαττωματικού προϊόντος (Receive Defective Product 

(Includes Verify))  

 DR1.4: Μεταφορά ελαττωματικού προϊόντος (Transfer Defective Product)  

DR2: Deliver Return MRO Product  

 DR2.1: Εξουσιοδότηση επιστροφής προϊόντος MRO (Authorize MRO Product 

Return)  
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 DR2.2: Προγραμματισμός παραλαβής επιστροφής MRO προϊόντος (Schedule 

MRO  

 Return Receipt)  

 DR2.3: Παραλαβή MRO προϊόντος (Receive MRO Product)  

 DR2.4: Μεταφορά MRO προϊόντος (Transfer MRO Product)  

DR3: Deliver Return Excess Product  

 DR3.1: Εξουσιοδότηση επιστροφής πλεονάζοντος προϊόντος (Authorize Excess 

Product Return)  

 DR3.2: Προγραμματισμός παραλαβής επιστροφής πλεονάζοντος προϊόντος 

(Schedule Excess Return Receipt)  

 DR3.3: Παραλαβή πλεονάζοντος προϊόντος (Receive Excess Product)  

 

 

 

 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Κατά την διάρκεια της έρευνας γίνεται ανάλυση των λειτουργιών που 

λαμβάνουν χώρα στο πεδίο δραστηριότητας της εταιρίας στη συνέχεια με την βοήθεια 

της δομής του μοντέλου SCOR αναλύεται η κάθε περιοχή απόφασης στις πέντε βασικές 

διεργασίες της αλυσίδας εφοδιασμού και παρατίθενται τα κύρια σημεία και οι στόχοι 

της κάθε διεργασίας. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους στόχους των διεργασιών και τους 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε κάθε μια από αυτές γίνεται η τυποποίηση 

των διαδικασιών σε όλο το φάσμα της αλυσίδας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 

επιχείρησης. 

Η μελέτη αποτελεί πρωταρχικό στάδιο καθώς όπως διαπιστώθηκε από τις 

συνεντεύξεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την δομή της εν λόγω επιχείρησης 

πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει οφείλονται στην απουσία 

τυποποιημένων διαδικασιών. Έτσι έγινε μια προσπάθεια για την τυποποίηση των 

διαδικασιών η οποία σε πρώτη φάση θα συμβάλλει στον καθορισμό των σχέσεων όλων 

των συμμετεχόντων στην λειτουργία της αλυσίδας, θα θέσει κανόνες για την ροή της 

πληροφορίας και θα εξοικονομήσει χρόνο στην διεξαγωγή των εργασιών.
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Επίλογος 

 

Σύνοψη και συμπεράσματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιάσει την εφοδιαστική αλυσίδα 

στο σύνολό της καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα καθώς επίσης 

και τους παράγοντες εκείνους που συντελούν για την βελτιστοποίηση και την αύξηση 

της αποδοτικότητάς της. 

Η μελέτη αυτή προσπαθεί να παρουσιάσει διάφορες πρακτικές και μεθόδους σε 

όλο το μήκος της εφοδιαστικής για την βελτίωση των επιδόσεων της αλυσίδας. 

Αναδεικνύει την επίδραση που έχουν διαφορετικές πρακτικές και αποφάσεις στην 

απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού. Επίσης τονίζει την σημαντικότητα των 

πληροφοριακών συστημάτων, τον ενεργό τους ρόλο σε όλες τις διεργασίες της 

αλυσίδας καθώς επίσης και την συμβολή τους στην ενοχοποίηση και την αξιολόγηση 

των διεργασιών. 

Όρια και περιορισμοί της έρευνας 
 

Αποτελεί μια μελέτη η οποία παρέχει προκαταρκτικά συμπεράσματα σχετικά με 

τις πρακτικές που θα μπορούσε να ακολουθήσει μια επιχείρηση για την βελτίωση της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής της αλυσίδας και όχι ανάπτυξη σε βάθος. Ο λόγος είναι 

γιατί επιχειρεί να εστιάσει το ενδιαφέρον στη σημαντικότητα της επιλογής των 

κατάλληλων πρακτικών και μεθόδων για μια εφοδιαστική αλυσίδα και να αναδείξει την 

χρησιμότητα της αξιολόγησης αυτών των μεθόδων. Επίσης προσπαθεί να αποτελέσει 

κίνητρο για  την χρήση του μοντέλου SCOR ως εργαλείο αξιολόγησης και να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη και άλλων τέτοιων μοντέλων . 

Μελλοντικές Επεκτάσεις 
 

Τέλος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως από την έρευνα και την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι εμφανές το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και πως η επιτυχία στην διαχείριση είναι ένα 

γεγονός πολύπλευρο και πολυδιάστατο. Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα άρθρων 
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αφιερωμένα στα logistics και στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις 

περισσότερες φορές όμως τα μοντέλα που παρουσιάζονται αποτελούν μεμονωμένες 

πρακτικές για την λύση ενός προβλήματος και δεν εξετάζουν την συνεισφορά τους 

στην συνολική αποδοτικότητα. Τέτοιου είδους μοντέλο είναι το γενικευμένο μοντέλο 

SCOR που βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και εύκολα θα συναντήσει 

κανείς χιλιάδες πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου, ωστόσο δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί για την τυποποίηση αλυσίδων ανα κλάδο, πράγμα που θα διευκόλυνε  

αρκετά και θα εξοικονομούσε πόρους και χρήματα από πολλές επιχειρηματικές μονάδες.  
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