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Περίληψη  

 

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα. Γκοτζαμάνη 

Κατερίνα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις νέες τάσεις που 

κάνουν την εμφάνιση τους στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την απόδοση 

που μπορούν να συμβάλουν. Ακολουθεί βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τους 

τρόπους μέτρησης της απόδοσης. Επίσης αναφέρονται τα οφέλη από την βιώσιμη 

εφοδιαστική αλυσίδα. Στην συνέχεια εξετάζονται οι διαστάσεις που επηρεάζουν την 

απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμη, περιγράφονται οι συνεργασίες και οι νέες 

μορφές ιχνηλάτησης στην διαχείριση της και κατά πόσο συμβάλουν στην απόδοση της. 

Και τέλος αναφέρονται μελλοντικά σχέδια για την μορφή της εφοδιαστικής αλυσίδας 

σε μια επιχείρηση.  
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Εισαγωγή 

 

Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά η αυξανόμενη ανάγκη των εταιρειών να 

ανταγωνιστούν πάνω στις διαστάσεις του κόστους, της ποιότητας, της ταχύτητας, της 

ευελιξίας, της καινοτομίας και των υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην ανάγκη να 

αναπτυχθούν περισσότερο τα συστήματα που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα και 

την διαχείριση της. 

Επίσης, ο έντονος ανταγωνισμός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητούν νέους 

τρόπους εξυπηρέτησης του πελάτη. Μια επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να δρα σαν μια 

απομονωμένη και ανεξάρτητη οντότητα που ανταγωνίζεται άλλες παρόμοιες 

επιχειρήσεις. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν συστήματα απόδοσης αξίας τα οποία 

να είναι περισσότερα ευαίσθητα στις γρήγορες μεταβολές της αγοράς. Αυτό 

προϋποθέτει ότι όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, ως ενιαίο σύνολο, θα επικεντρωθεί στην 

επίτευξη αυτών των στόχων. 

Στο σύγχρονο όμως επιχειρείν, οι εταιρίες αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν 

συστήματα μέτρησης της απόδοσης τους και υιοθετήσουν μια βιώσιμη εφοδιαστική 

αλυσίδα που θα τους προσφέρει το περιζήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανάμεσα 

στις άλλες.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η βιβλιογραφική 

έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, για την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά  

στάδια στην διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας. Το πρώτο στάδιο ήταν ο 

προσδιορισμός των πηγών ανεύρεσης στοιχείων και χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο και 

ελληνικά συγγράμματα. Το δεύτερο στάδιο ήταν η συλλογή των στοιχείων από  

επιστημονικά άρθρα που αντλήθηκαν από βάσεις δεδομένων όπως η Emerald, η 

Elsevier, και η Wiley. Επιπρόσθετα, αντλήθηκαν πληροφορίες από επιστημονικά 

περιοδικά όπως το Journal of Supply Chain Management και το International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management. Στην συνέχεια τα δεδομένα αυτά 

αξιολογήθηκαν με βάση την σχετικότητα τους με το υπό εξέταση θέμα. Και στο 

τελευταίο στάδιο, αναλύθηκαν τα παραπάνω στοιχεία και ερμηνεύτηκαν. 
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Η δομή της εργασίας αυτής διορθώνεται σε 6 κεφάλαια τα οποία παρουσιάζονται 

συνοπτικά στην συνέχεια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση της έννοιας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της 

βιωσιμότητας και της απόδοσης στην διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι και οι διαστάσεις που μπορούν να υπάρχουν 

κατά την μέτρηση της απόδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης γίνεται αναφορά 

για νέες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι συνεργασίες και οι νέες μορφές 

ιχνηλασιμότητας που υπάρχουν και κατά πόσο συμβάλουν στην βιώσιμη εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται η μελλοντική εφοδιαστική αλυσίδα και οι διάφορες 

μορφές που μπορεί να πάρει.  

Τέλος, το έκτο κεφάλαιο κλείνει με κάποια συμπεράσματα που διεξήχθησαν από την 

παρούσα διπλωματική εργασία.           
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Κεφάλαιο Πρώτο - Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και η Διαχείριση της 

 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση των θεωριών και εννοιών που σχετίζονται µε 

την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τη Διαχείρισή της. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

αναλύονται οι έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως έχουν οριστεί από διάφορους 

ερευνητές και συγγραφείς καθώς και η έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι έννοιες αυτές εμφανίζονται τόσο 

επίκαιρες και χρήσιμες στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και στη συνέχεια 

ακολουθεί αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και στις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες που έχουν αλλάξει τον τρόπο διαχείρισής της. 

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί έναν τομέα 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος, τόσο για την επιστημονική κοινότητα αλλά και για τις 

επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο αυξανόμενο ενδιαφέρον οφείλεται και η 

πληθώρα ορισμών και προσεγγίσεων, από πολλούς συγγραφείς και διαφορές οπτικές. 

Σύμφωνα με τον Stevens (1989), η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τη σύνδεση 

όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το σχεδιασμό, το συντονισμό 

και τον έλεγχο των υλικών, αλλά και των ημιέτοιμων ή έτοιμων προϊόντων από τους 

προμηθευτές στον τελικό πελάτη, ενώ ο Ellram (1991) παρουσιάζει την εφοδιαστική 

αλυσίδα ως ένα δίκτυο επιχειρήσεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να 

μεταφέρουν ένα προϊόν ή µία υπηρεσία στον τελικό πελάτη, ενώνοντας ροές από την 

προμήθεια πρώτων υλών στην τελική μεταφορά. 

Ο Christopher (1992) διαμορφώνει το δικό του ορισμό, όπου εφοδιαστική αλυσίδα είναι 

το δίκτυο των οργανισμών που εμπλέκονται, µέσω upstream και downstream 

συνδέσεων, σε διαφορετικές διαδικασίες και λειτουργίες, οι οποίες παράγουν αξία µε 

τη μορφή προϊόντων και υπηρεσιών για τον τελικό καταναλωτή. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την 

μετακίνηση αγαθών από την φάση των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οι 
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ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την προμήθεια, τον προγραμματισμό παραγωγής, την 

επεξεργασία παραγγελιών, την διαχείριση αποθεμάτων, την μεταφορά, την αποθήκευση 

και την εξυπηρέτηση πελατών. Ακόμη, ενσωματώνει τα απαραίτητά πληροφοριακά 

συστήματα για την παρακολούθηση όλων αυτών των ενεργειών (Lummus, Vokurka 

1999). 

 

Οι Lazzarini, Chaddad και Cook αναφέρουν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες των 

διάφορων εταιριών είναι στην πραγματικότητα δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα αποτελούνται 

από διάφορες εταιρίες σε ένα συγκεκριμένο κλάδο οι οποίες είναι διαδοχικά 

τοποθετημένες ώστε να λειτουργούν από κοινού σε ένα κλίμα συνεργασίας για να 

ελέγχουν, να διευθύνουν, και να βελτιώσουν την ροή των υλικών και των πληροφοριών 

από τους προμηθευτές στους τελικούς καταναλωτές (Lazzarini, Chaddad, Cook, 2000). 

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται το δίκτυο επιχειρήσεων ή οργανισμών που 

συμμετέχουν, µέσω συνεχών και αμφίδρομων διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων, σε 

διαδικασίες που προσθέτουν αξία στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στον 

τελικό πελάτη (Christopher, 1992), (Mentzer, et al., 2001).  

Σύμφωνα µε τους Simchi-Levi et al. (2000) και τον Shapiro (2001), τα δίκτυα αυτά 

έχουν συνήθως ένα αυθαίρετο αριθμό επιπέδων και συμμετέχουν σε αυτά µία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του ξενόγλωσσου λεξικού APICS «η εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το 

σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, τη διανομή και την 

εξυπηρέτηση πελατών που εκτελούνται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις με σκοπό 

τη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη» (Shamsuddoha, Nedelea, 2013). 

 

Το Συμβούλιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Council), ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, την ορίζει ως « η προσπάθεια που περιέχεται από την παραγωγή και την 

μεταφορά ενός τελικού προϊόντος, από τον αρχικό προμηθευτή στον τελικό 

καταναλωτή» (Shamsuddoha, Nedelea, 2013).  
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Αξίζει να τονιστεί ότι η δομή μιας εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον και υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν και να προσεγγίσουν μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

Ο New (1997) αναγνωρίζει τρείς διαφορετικές οπτικές γωνίες, από τις οποίες υπάρχει η 

δυνατότητα να προσεγγίσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα : 

1. Την προσέγγιση από την πλευρά μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, 

2. Την προσέγγιση, η οποία έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο προϊόν και  

3. Τη θεώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως έννοιας συνώνυμης με την 

προμήθεια, τη διανομή και τη διαχείριση υλικών. 

 

Εικόνα 1 – Απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Μια εφοδιαστική αλυσίδα εμπλέκει όλες τις δραστηριότητες σε όλα τα επιχειρηματικά 

επίπεδα. Η διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας συγκλίνει αρχικά με τη θεώρηση της 

αλυσίδας του Porter (1984), για το οικονομικό περιβάλλον μιας επιχείρησης με τη 

διαφορά ότι ο Porter εστίασε την προσοχή του στο εσωτερικό περιβάλλον για να 

δημιουργήσει την αλυσίδα αξίας, ενώ η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποδίδει 

τη σημαντικότητα για την απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις 

εξωτερικές σχέσεις που υπάρχουν σε μια επιχείρηση (Φωλίνας, Μάνθου, Βλαχοπούλου, 

2007). 



 

6 

 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν μπορεί να είναι εμφανές, όταν παρατηρούμε την 

επιχείρηση στο σύνολο της. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από τις πολλές ενέργειες 

τις οποίες εκτελεί μια επιχείρηση όπως: τη σχεδίαση, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, 

διανομή και την υποστήριξη του προϊόντος. Αυτές οι διαδικασίες θεωρούνται 

σημαντικοί παράγοντες αφού αποτελούν την αλυσίδα αξιών και ονομάζονται 

διαδικασίες προστιθέμενης αξίας διότι προσθέτουν αξία σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. 

Το περιθώριο κέρδους προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

Περιθώριο Κέρδους = Προστιθέμενη Αξία - Κόστος 

Η αλυσίδα αξίας (value chain) που διαδόθηκε από τον Porter (1984), διαχωρίζει την 

επιχείρηση  στρατηγικά στις σχετικές δραστηριότητες της, ώστε να είναι εμφανές το 

πώς διαμορφώνεται το κόστος από τις υφιστάμενες και τις δυνητικές πήγες 

διαφοροποίησης.  

 

Εικόνα 2 – Αλυσίδα Αξίας του Porter 
 

Στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο συντονισμός των επιχειρηματικών 

διαδικασιών κάθε επιχείρησης και μεταξύ αυτών, ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο 

βαθμό η αποτελεσματική ροή προϊόντων και πληροφοριών που διακινούνται κατά 

μήκος της αλυσίδας, µε το μικρότερο δυνατό κόστος και στο μικρότερο δυνατό χρόνο, 

εξισορροπώντας την αγορά προσφοράς και ζήτησης. Ακόμη θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως το σύνολο προσεγγίσεων και προσπαθειών για την αποδοτική ενοποίηση 

παραγωγών, προμηθευτών, μεταφορέων κλπ. μιας αλυσίδας αξιών έτσι ώστε τα 

προϊόντα να παράγονται και να διανέμονται στη σωστή ποσότητα και ποιότητα, στο 

σωστό χρόνο, στο σωστό τόπο µε τελικό στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους, 
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επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης των τελικών πελατών 

(Simchi-Levi et al., 2000). 

Η εφοδιαστική αλυσίδα σε μεγάλο βαθμό είναι µία αλυσίδα σχέσεων μεταξύ πληθώρας 

επιχειρήσεων. Αυτές οι σχέσεις μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές μέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και να συνυπάρχουν. Η φύση των σχέσεων στην εφοδιαστική 

αλυσίδα επηρεάζει καθοριστικά την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, τη ροή 

προϊόντων και εν τέλει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της αλυσίδας 

και των επιχειρήσεων.  

Σε γενικές γραμμές οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά 

τον Kanter (1994), διαβαθμίζονται μεταξύ δύο ορίων, των απλών συναλλαγών, όπου το 

επίκεντρο είναι οι ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων, και των συνεργατικών 

σχέσεων, όπου οι εταιρείες αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς µε σκοπό μειώσεις 

κόστους, αύξηση αξίας, αμοιβαία οφέλη. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια εμφανίζονται 

πολλές διαβαθμίσεις.  

Οι Spekman et al. (1998) από την άλλη, διακρίνουν τέσσερα στάδια στις σχέσεις 

μεταξύ των οντοτήτων: 

1. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων ανοιχτής αγοράς, όπου οι επιχειρήσεις έχουν 

αντίπαλες σχέσεις και συζητήσεις – επικοινωνούν µόνο για τις τιμές. 

2. Το στάδιο της συνέργιας, όπου οι επιχειρήσεις έχουν λιγότερους προμηθευτές 

και δημιουργούν μακροπρόθεσμα συμβόλαια. 

3. Το στάδιο του συντονισμού, κατά το οποίο οι επιχειρήσεις αρχίζουν και 

αναπτύσσουν ισχυρούς πληροφοριακούς “διαύλους” καθώς και στενότερη 

αλληλεπίδραση. 

4. Το στάδιο της συνεργασίας, κατά το οποίο οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από 

εμπιστοσύνη, δέσμευση και κοινή σύμπλευση για το μέλλον και οι επιχειρήσεις 

σχεδιάζουν στρατηγικά μελλοντικές ενέργειες, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 

από κοινού και διαμοιράζονται τεχνολογία και εφαρμογές.  

Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και να αναφέρουμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα στην 

οποία συμμετέχει μια επιχείρηση αποτελεί μια αλυσίδα αξίας, η οποία ξεκινά από τους 

προμηθευτές πρώτων υλών και καταλήγει στον τελικό καταναλωτή. Με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της αξίας για τον πελάτη και με πλεονεκτήματα την ευελιξία, το 
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γρήγορο χρόνο αντίδρασης και την αποτελεσματικότητα μιας σωστά οργανωμένης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, μια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

εδραιώνεται στις συνειδήσεις των καταναλωτών (Kotler, 2000).  

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Ο όρος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά γύρω 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Από τότε έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί εξαιτίας του 

εύρους των δραστηριοτήτων που καλύπτει και των διαφορετικών προσεγγίσεων με τις 

οποίες εξετάζεται. 

Σύμφωνα µε τους Ellram και Cooper (1993), η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

είναι µία ολοκληρωμένη φιλοσοφία – στρατηγική που αφορά τη διαχείριση όλων των 

ροών του καναλιού διανομής από τον προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή. Οι 

Monczka και Morgan (1997) την ορίζουν αντίστροφα. Έτσι, η διαχείριση ξεκινά από 

την αρχική ζήτηση του εξωτερικού πελάτη και εν συνεχεία αφορά όλες τις “οριζόντιες” 

διαδικασίες που απαιτούνται για να παρέχουν στον πελάτη προστιθέμενη αξία. 

Ο κυριότερος σκοπός της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η επιχείρηση να 

καταφέρει να παράγει και να διανέμει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με το ελάχιστο 

δυνατό κόστος και με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πόρων, προσφέροντας την άριστη 

εξυπηρέτηση στους καταναλωτές της. Με την σωστή διαχείριση, μια επιχείρηση 

επιτυγχάνει να μεταφέρει το σωστό προϊόν, στην σωστή ποσότητα, στο σωστό τόπο, 

στο σωστό χρόνο, στην ώρα του, με το σωστό κόστος. (Σιφνιώτης, 1997) 

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

αλυσίδας εμπεριέχει προκλήσεις, όπως την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας 

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

συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτής, και την 

επιτυχή εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής, που κατευθύνουν την 

αποδοτικότητα και την ποιότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. 

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, ότι η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός μεγάλου εύρους επιχειρηματικών λειτουργιών:  
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1. Το σχεδιασμό ζήτησης. Είναι η διαδικασία πρόβλεψης της ζήτησης των 

προϊόντων/υπηρεσιών. Ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών 

βελτιώνει την εξυπηρέτησή τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη που 

προκύπτουν από την αβεβαιότητα της ζήτησης. 

2. Το σχεδιασμό και προγραμματισμό παραγωγής. Πρόκειται για τη διαδικασία 

σχεδιασμού για την ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς βάσει των διαθέσιμων 

πόρων και των επιπέδων αποθεμάτων. Η κάλυψη των απαιτήσεων 

ανεφοδιασμού εξασφαλίζει ότι τα αποθέματα ασφαλείας βρίσκονται στα 

κατάλληλα επίπεδα. 

3. Το σχεδιασμό των προμηθειών. Είναι η διαδικασία σχεδιασμού που εξετάζει 

τους διαθέσιμους πόρους και καταστρώνει ένα πρόγραμμα βέλτιστης 

παραγωγής που βασίζεται στους περιορισμούς που επιβάλλονται από τα όρια 

της πραγματικότητας.  

4. Το σχεδιασμό των μεταφορών. Είναι η διαδικασία σχεδιασμού για τη βέλτιστη 

και οικονομικότερη μέθοδο μεταφορών και διανομών λαμβάνοντας υπόψη 

περιορισμούς όπως ημερομηνία και ώρα παραλαβής, τύπος μεταφορικού μέσου 

κλπ. (Φωλίνας, 2003). 

Οι εταιρείες άρχισαν να διαπιστώνουν ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι στην 

ουσία µία αλυσίδα διαδικασιών η οποία εκτελείται από διαφορετικούς οργανισμούς – 

επιχειρήσεις. Στη συνέχεια  κατανόησαν ότι η προσπάθεια απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και η προσπάθεια βελτιστοποίησης και ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών, δεν μπορεί να επιτευχθεί από µια μεμονωμένη επιχείρηση η οποία δρα 

ανεξάρτητα, παρά µόνο από τη συνεργασία και το συγχρονισμό των επιχειρήσεων 

μεταξύ τους (Hammer, 2003). 

Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στηρίζεται στην δημιουργία ενός ενιαίου σχεδίου 

για τη ροή προϊόντων και πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση και θέλει να επιτύχει την 

σύνδεση και το συντονισμό ανάμεσα στις λειτουργίες των καναλιών διανομής. Η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας παραπέμπει σε μια σημαντική μεταστροφή από 

τις παραδοσιακές σχέσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Ο 

ορισμός που υιοθετείτε για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Η διαχείριση 

των σχέσεων και προς τις δυο κατευθύνσεις, δηλαδή τόσο με τους προμηθευτές όσο και 



 

10 

 

με τους πελάτες, γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί ανώτερη αξία πελάτη με 

λιγότερο κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολο της (Christopher, 2006).   

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

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται άμεσα τις μεταβολές στις προτιμήσεις των πελατών και 

να αντιδρά σε αυτές µε τον κατάλληλο τρόπο άμεσα. Μεγάλος χρόνος αντίδρασης 

συνεπάγεται κόστος και το κόστος αυτό μπορεί να είναι κόστος κακής φήμης, κόστος 

αδιάθετων αποθεμάτων, κόστος δεσμευμένου κεφαλαίου, κόστος απώλειας πελατών 

εξαιτίας της µη ικανοποίησης της ζήτησης και ούτω καθ’ εξής. 

Εξέλιξη Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείρισης της 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό και ψηφιακό περιβάλλον, παράγοντες όπως ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός, η ολοένα αυξημένη ροη πληροφοριών και καναλιών επικοινωνίας, ο 

σεληνοκεντρικός προσανατολισμός των αγορών και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και 

πρακτικών του νέου επιχειρείν απαιτούν αλλαγή της Διαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας. Χρειάζονται καινοτόμες πρακτικές και νέοι δίαυλοι επικοινωνιών για την 

ικανοποίηση των ολοένα μεγαλύτερων απαιτήσεων των πελατών για φθηνότερα 

προϊόντα και γρηγορότερη παράδοση (Φωλίνας, 2003). 

Για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου η 

επιχείρηση να ελέγχει πλήρως τις δραστηριότητές της, περιορίζοντας το κόστος και 

βελτιώνοντας παράλληλα τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών είναι η ολοκλήρωση 

της (Shapiro, 2001). 

Η ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον έλεγχο 

και συντονισμό όλων των πόρων και των δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στη 

λειτουργία της. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη αλυσίδα πρέπει 

να διαθέτουν ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των εσωτερικών τους 

πόρων, που επιπλέον να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τα αντίστοιχα συστήματα 

των εταιρειών που συγκροτούν την αλυσίδα (Χατζηµανωλάκης, 2000). Κατά την 

ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο διαμοιρασμός και η διαφάνεια των 

πληροφοριών σε όλο το μήκος της, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας, διότι 

αφενός επιτρέπει την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών (τεχνολογία πληροφορικής) και 

αφετέρου μειώνει σημαντικά τη αρνητική παράμετρο της αβεβαιότητας. Ο Fisher 
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(1997) εκτιμά ότι η ολοκλήρωση θα εξασφαλιστεί µε τη χρήση καινοτόμων 

τεχνολογιών.  

Σύμφωνα µε έρευνα που διεξάγει το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και 

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει 

να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:  

 Ευελιξία (Flexibility)  

 Προσαρμοστικότητα (Adaptability) 

 Συνεργατικότητα και κοινή χρήση πληροφοριών (Cooperation and Information 

Sharing) 

 Ολοκλήρωση (Integration)  

Ο τελικός στόχος είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες πιέσεις του ανταγωνισμού 

µέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής, µε την 

ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών προς τους πελάτες (Κώτσης, 2007). 

Ο βέλτιστος σχεδιασμός και η διαχείριση μιας αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας 

απαιτεί οργάνωση της πληροφορίας, συγχρονισμό των παραγωγικών και άλλων 

διαδικασιών της, επαρκή παρακολούθηση τους, ασφαλή επικοινωνία µε το εξωτερικό 

περιβάλλον, συνεχείς μετρήσεις κρίσιμων μεγεθών και δεικτών και ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση σε περιοχές όπως (Κώτσης, 2007):  

 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management)  

 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management)  

 Διαχείριση παραγωγής (Manufacturing Execution)  

 Διαχείριση αποθηκών (Warehouse Management) 

 Διαχείριση μεταφορών (Transportation Management) 
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Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες που υπάρχουν συχνότερα στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι οι ακόλουθες: 

Συστήματα πληροφορικής 

Είναι εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού, που αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν το 

σύνολο των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πιο γνωστές είναι τα 

Συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management – 

SCM) και τα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship 

Management – CRM). Ακόμη χρησιμοποιούνται τα συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών 

(Warehouse Management System – WMS), συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής 

(Manufacturing Execution Systems – MES) καθώς επίσης και συστήματα Διαχείρισης 

Μεταφορών (Transportation Management Systems – TMS). Τέλος, χρησιμοποιούνται 

και Συστήματα Διαχείρισης και Αξιοποίησης Επιχειρηματικών Πόρων (Enterprise 

Resource Planning – ERP) που ενώνουν τα παραπάνω συστήματα προς όφελος της 

επιχείρησης.  

Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων      

Είναι τεχνολογικές υποδομές, που συλλέγουν την πληροφορία τη στιγμή της 

δημιουργίας της και σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μεταβιβάζουν 

στο εκάστοτε πρόγραμμα για επεξεργασία. Οι τεχνολογικές λύσεις που βοηθούν στην 

αυτόματη αναγνώριση και κτήση δεδομένων (Automatic Identification and Data 

Capture) είναι ο γραμμωτός κώδικας (Barcode) και οι εφαρμογές ασύρματης 

αναγνώρισης RFID (Radio Frequency IDentification). 

Συστήματα Τηλεματικής 

Είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και αποτελούνται από πολλά 

μέρη (πομποδέκτες, κεραίες, μικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δορυφόροι) 

και (συστήματα GIS, πρωτόκολλα επικοινωνίας), µε βασική λειτουργία την καταγραφή 

της γεωγραφικής θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και την απεικόνισή της σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη σ’ αυτά οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 
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εξακρίβωσης της θέσης των μεταφορέων και έτσι την καλύτερη παροχή πληροφοριών 

στα προαναφερθέντα συστήματα. 

Δίκτυα   

Είναι τα Internet, Intranet και Extranet και αποτελούν τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για Business-to-

Consumer ηλεκτρονικό εμπόριο. To Intranet είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για την 

εσωτερική διαχείριση μιας εταιρίας και το Extranet είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για 

Business-to-Business ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Πληροφοριακή Τεχνολογία 

Στην περίοδο του έντονου ανταγωνισμού, η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας δεν είναι απλά προαπαιτούμενη για την επιτυχία της κάθε επιχείρησης, αλλά 

αναγκαία για την επιβίωσή της. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η παροχή 

δηλαδή του σωστού προϊόντος, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και στη σωστή τιμή, 

είναι ένας από τους πιο ισχυρούς κινητήρες του επιχειρηματικού μετασχηματισμού. 

Αποτελεί μία από τις κορυφαίες στρατηγικές εξοικονόμησης κόστους και αύξησης 

εσόδων της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

Στο τέλος των τάσεων που επικρατούσαν εδώ και χρόνια, με τη χρήση των Business 

Process Reengineering και Total Quality Management, δηλαδή λογισμικών που 

απευθύνονται μόνο στις εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, 

ήρθε το νέο λογισμικό που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των εσωτερικών συστημάτων 

της επιχείρησης με εκείνα των προμηθευτών, των πελατών και γενικότερα των εταίρων 

της. Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από τεχνολογίες, όπως το Internet, η 

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), το Warehouse και το Transportation 

Management Software, συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών που βοηθούν στον 

προγραμματισμό της παραγωγής, την πρόβλεψη της ζήτησης και των αναγκαίων 

προμηθειών, κάνουν το Supply Chain Management ένα πολύπλευρο εργαλείο στα χέρια 

της κάθε επιχείρησης.  

Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε 

γρήγορα τις απαιτήσεις της αγοράς σε απαιτήσεις προς τους προμηθευτές. Ο στόχος 

είναι να ελαχιστοποιήσουμε το ποσό των αποθεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, να 
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βελτιώσουμε την ευελιξία κάθε συνδέσμου στην αλυσίδα ώστε να βελτιώσουμε την 

κερδοφορία όλων των συνεργατών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Εφοδιαστική 

Αλυσίδα θα πρέπει να αποφέρει κέρδη σε όλους τους συνεργάτες της. Η δυνατότητα 

μετατροπής των απαιτήσεων πελατών σε ανταποκρίσεις προμηθευτών προσδιορίζει την 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και το ERP είναι η 

μηχανή που δίνει τη δυνατότητα για αυτή τη μετατροπή (Sherman, 1999).  

Σήμερα η κοινωνία μας βασίζεται στις πληροφορίες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

έτσι αναλύοντας την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στις υπηρεσίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας διαπιστώνεται ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν 

σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής. Σκοπός της χρήσης πληροφοριακών στις 

διαδικασίες αυτές είναι η επίτευξη γρήγορης, έγκαιρης και συνεχούς ροής πληροφοριών 

με απώτερο στόχο τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, καθώς και 

την υποβοήθηση στην λήψη αποφάσεων, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών (Μπαλτάς, 2003). 

Οι εφαρμογές της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται συνήθως στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα καταλήγουν να είναι οι εξής:  

 

Συστήματα υποδοχής παραγγελίας και εξυπηρέτησης πελατών. Στη διαδικασία 

υποδοχής της παραγγελίας συμμετέχουν συστήματα που έχουν να κάνουν με τη 

διάδοση της πληροφορίας στα υπεύθυνα τμήματα της επιχείρησης. Σε αυτή την παροχή 

πληροφόρησης βοηθάνε πολύ τα εσωτερικά δίκτυα των επιχειρήσεων. 

 

Συστήματα ιχνηλάτησης προϊόντων και φορτίων. Συχνά παρατηρείται έλλειψη 

πληροφοριών που σχετίζονται με την παρακολούθηση των εμπορευμάτων κατά μήκος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έλλειψη αυτή έχει αρνητικές συνέπειες σε εμπορεύματα 

ευαίσθητα στο χρόνο και όχι μόνο. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό δίνουν οι τεχνολογίες 

ανίχνευσης και δρομολόγησης προϊόντων και φορτίων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

τη διαχείριση αποθεμάτων, τη διοίκηση του στόλου οχημάτων και τον έλεγχο του 

επιπέδου εξυπηρέτησης που παρέχεται. Τα πιο συνηθισμένα που χρησιμοποιούνται από 

τις επιχειρήσεις. 

1. Η τεχνολογία γραμμικού κώδικα (Βarcode) 

2. Οι ραδιοσυχνότητες (Radio Frequency) 
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3. Συστήματα Αυτόματου Προσδιορισμού Θέσης Οχήματος (AVL) 

4. Συστήματα Αυτόματου Καθορισμού Κατάστασης Οχήματος (ΟΒC) 

5. Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (GPS) 

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 

 

Πληροφοριακά συστήματα αποφάσεων. Υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα που 

συνδυάζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες και υποβοηθούν του υπεύθυνους στη λήψη των 

αποφάσεων αυτών. Συλλέγουν στοιχεία από διάφορες πηγές, εσωτερικές ή εξωτερικές, 

τα οποία τα συνδυάζουν και με άλλα παλιότερα στοιχεία που υπάρχουν σε βάσεις 

δεδομένων, τα επεξεργάζονται και τελικά παράγουν αναφορές. Τα πιο γνωστά από αυτά 

περιγράφονται πολύ γενικά στη συνέχεια. 

1. Συστήματα Προγραμματισμού Πόρων (ERP) 

2. Συστήματα Advance Planning and Scheduling (APS) 

3. Συστήματα Supply Chain Event Management (SCEM) 

 

Η πληροφοριακή τεχνολογία είναι πολύ σημαντική και ειδικότερα κρίσιμος παράγοντας 

για την εφοδιαστική αλυσίδα σε οποιαδήποτε σημείο της. Είναι απαίτηση των καιρών 

για κάθε επιχείρηση να έχει σε λειτουργία πληροφοριακό σύστημα, όμως πριν την 

υιοθέτηση οποιουδήποτε συστήματος, οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

μερικές σημαντικές παραμέτρους των συστημάτων αυτών.  

 Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης 

 Να είναι αξιόπιστο και ασφαλές 

 Να είναι εύχρηστο και φιλικό προς τους χρήστες του 

 Να είναι συμβατό με άλλα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης, ώστε να 

μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους. (Μπαλτάς, 2003) 

Σύγχρονες προκλήσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια, 

αβεβαιότητα και συνεχόμενες αλλαγές, κρίνεται αναγκαία  η  έγκαιρη αναγνώριση των 

μελλοντικών προκλήσεων, πριν αυτές θεωρηθούν κρίσιμες. Σύμφωνα με το 

Πανεπιστήμιο του San Francisco (2013), οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις 

συνοψίζονται ως εξής: 
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 Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν είναι η λύση. 

Για να καταφέρει η τεχνολογία να μπορέσει να ελέγξει ολόκληρο τον έλεγχο 

μιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

οργανωτικού ελέγχου στις σχέσεις μεταξύ των μελών. Η σημερινή τεχνολογία 

καθιστά αποτελεσματική την εφοδιαστική αλυσίδα όταν η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα διαρκούς ελέγχου των προμηθευτών και των άλλων εταίρων της. 

 Τα δεδομένα του παρελθόντος δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Η 

στήριξη στην αποδοτικότητα των προηγουμένων ετών είναι βέβαιο ότι οδηγεί 

σε αποκλίσεις και κάποιες φορές αυτές είναι σημαντικές. Αντίθετα, η 

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των πωλήσεων είναι προτιμότερο, ώστε 

ολόκληρο το δίκτυο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας να αντιδράσει γρήγορα στις 

μεταβολές. 

 Ο αριθμός πωλήσεων δεν είναι μοναδικός κρίσιμος παράγοντας. Είναι αναγκαίο 

να ληφθούν αποφάσεις σημασίας για την απόδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Αποτελεσματική κίνηση λοιπόν θεωρείται το να χρησιμοποιούνται δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο όπως τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ταμειακές ροές και 

οικονομικές επιδόσεις. Αυτά θα αποτρέψουν λάθη τα οποία μπορούν να 

συμβούν στην συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες.  

 Επίσης μια από τις δυσκολίες στην Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

είναι οι δυνατότητες των προμηθευτών. Με την κατάλληλη συνεργασία και 

επικοινωνία ένας προμηθευτής  μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση του χρόνου 

απόκρισης και στις μεταβολές της ζήτησης σε μια επιχείρηση.  

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις σε επίπεδο μεταφοράς, το 

νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις παγκόσμιες δραστηριότητες με μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα του χρόνου παράδοσης. Σε όλα αυτά θα πρέπει να επισημάνουμε τις 

προσπάθειες των εταιριών να βρουν τη σωστή λύση για την ταχύτατη αντιμετώπιση 

των προκλήσεων (Παναγιώτου, 2010). 
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Κεφάλαιο Δεύτερο - Προϋποθέσεις βιωσιμότητας και απόδοσης στην 

Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Εισαγωγή 

Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, όπως η ανάπτυξη ακριβέστερων συστημάτων 

πρόγνωσης και προγραμματισμού, η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες, η παρακολούθηση της αλυσίδας σε πραγματικό χρόνο και η εξασφάλιση 

μεγάλου βαθμού ευελιξίας, διευκολύνουν στον εντοπισμό των προβλημάτων έγκαιρα 

και κατευθύνουν στις διορθωτικές κινήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.  

Η δυσκολία καθορισμού ενός συστήματος δεικτών απόδοσης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που να έχει νόημα για την επιχείρηση και ο σχεδιασμός αποδοτικών 

διαδικασιών παρακολούθησής τους και διεξαγωγής συγκριτικής αξιολόγησης είναι δύο 

παράγοντες που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση αξιόπιστης συγκριτικής 

αξιολόγησης. Όταν δεν είναι γνωστό το τι θα πρέπει να μετρηθεί, δεν μπορεί να είναι 

γνωστό πώς θα πραγματοποιηθεί μία σύγκριση με τη βέλτιστη ή την τυπική απόδοση 

του κλάδου. Περαιτέρω, δεν είναι δυνατό να διαχειριστεί κάτι εάν πιο πριν δεν έχει 

μετρηθεί. Τέλος, το μέτρο σύγκρισης αλλά και ο τρόπος σύγκρισης αποτελεί ένα 

ζήτημα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως (Παναγιώτου, 2010). 

Βιωσιμότητα  

Οι Rangaraj και Raghuram (2006) εισάγουν ως συστατικά την αξιοπιστία του δικτύου 

διανομής και τις στρατηγικές συνεργασίες. Ο Babu (2011) προτείνει τις ταμειακές ροές, 

τις συνεργασίες σε πραγματικό χρόνο, την ευελιξία του δικτύου, την ελαχιστοποίηση 

των κινδύνων, την αύξηση της διορατικότητας, την διαχείριση των αποθεμάτων, τις 

ακριβείς προβλέψεις της ζήτησης, την ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας και την 

συνεργασία με τους προμηθευτές. 

Προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του κάθε οργανισμός, πρέπει να 

ενδιαφέρεται για την απόδοση του και όχι μόνο, αλλά και αντίστοιχα για την απόδοση 

των προμηθευτών του. Σήμερα, εκτός των κλασσικών κριτηρίων, το κόστος της αγοράς 

και φυσικά της έγκαιρης παράδοσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι 
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παράγοντες, οι οποίοι υποχρεώνουν τον οργανισμό να αποδεχτεί τη βιώσιμη 

συμπεριφορά και την αξιολόγηση των προμηθευτών του.  

Για την επίτευξη της βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας σύμφωνα με τις Wollmuth και 

Ivanova (2014), θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποιες πρακτικές πρώτα. Επίσης, 

αναφέρεται ότι η πίεση των επενδυτών στους εμπλεκόμενους με την εταιρία, στους 

μετόχους και στους πελάτες είναι δυνατόν να ωθήσει μια επιχείρηση ώστε να 

προσπαθήσει να εντάξει την βιωσιμότητα στην δική της εφοδιαστική αλυσίδα. Για 

αυτόν τον λόγο η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας 

έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο προδιαγραφών το οποίο παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες 

σχετικά με τους τρόπους διατύπωσης της επίδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Οι οδηγίες και οι δείκτες που περιλαμβάνονται σε διάφορα μέρη 

του Πλαισίου μπορούν να επιλεχθούν από τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στις ανάγκες τους και να καλύψουν τα συμφέροντα των 

ενδιαφερομένων μερών. 

Με τη διαχείριση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών 

επιδόσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, οι εταιρείες μπορούν να εξοικονομήσουν 

πόρους, με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την ανακάλυψη καινοτόμων 

προϊόντων, την εξοικονόμηση δαπανών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την 

προώθηση των εταιρικών αξιών. Το  επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει και 

ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα μιας επιχείρησης είναι 

περιπλοκή, αλλά η παράλειψη της μπορεί να φέρει στην επιχείρηση χειρότερο 

αποτέλεσμα.  

Τα αρχικά βήματα για τις εταιρίες ώστε να επιτύχουν κάποιο αποτέλεσμα είναι: 

 Χαρτογράφηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν 

πλήρη εικόνα των συνδεμένων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής 

τους αλυσίδας. Ένα πρώτο βήμα είναι η απογραφή των προμηθευτών, ο 

εντοπισμός των σημαντικότερων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων 

που έχουν, καθώς και η ιεράρχηση των προμηθευτών. 
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 Επικοινωνιακές προσδοκίες. Εστιάζοντας στη βιωσιμότητα εντός της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ένας πολύ καλός τρόπος για να επικοινωνούν οι 

εταιρικές αξίες και η κουλτούρα της επιχείρησης με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες είναι η δημιουργία προσδοκιών μέσω ενός προμηθευτή. Αυτό είναι ένα 

κρίσιμο βήμα για τη συμμετοχή των προμηθευτών στις προσπάθειες της 

βιωσιμότητάς. 

 Απόδοση προμηθευτών. Σύμφωνα με τα πρότυπα συμμόρφωσης, η συλλογή 

δεδομένων από τους προμηθευτές είτε η αυτό-αξιολόγηση τους, θα είναι ένα 

σημαντικό βήμα για την απόκτηση εμπιστοσύνη τους. 

 Συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων των στελεχών. Αυτό είναι ένα 

σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και στην αλλαγή  

συμπεριφοράς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Πολλοί εξωτερικοί πόροι είναι 

διαθέσιμοι να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αυτές και μερικοί είναι 

προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του κλάδου. 

 Βελτίωση επιδόσεων. Όταν οι επιδόσεις ενός προμηθευτή είναι εμφανείς, τότε 

σύμφωνα με ένα πρόγραμμα ελέγχου, μπορεί να μετρηθεί η βελτίωση των 

επιδόσεων του. Έτσι με την πάροδο του χρόνου γίνεται εφικτό να 

αποκαλυφθούν οι τυχόν παραλείψεις και να εφαρμοστούν πρακτικές για 

περεταίρω βελτίωση. 

 Συνεργασίες. Πολλές εταιρείες αναγνωρίζουν ότι οι πολύπλοκες προκλήσεις 

της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν μπορούν να λυθούν με μεμονωμένες 

προσπάθειες και ότι οι συνεργασίες είναι απαραίτητες (Wollmuth, Ivanova, 

2014). 
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Προϋποθέσεις 

Για να καταλάβουμε καλυτέρα την έννοια της βιωσιμότητας στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα, θα πρέπει να αναλύσουμε κάποιους παράγοντες που την σταθεροποιούν και 

την καθιστούν εφικτή ώστε να λειτουργεί.  

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι μια Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι ένα δίκτυο από 

οργανισμούς το οποίο συνεργάζεται με διαφορετικές ενέργειες για να παράγουν και να 

δώσουν προϊόντα και υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. Επιπροσθέτως, η έννοια της 

βιώσιμης ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, καθώς ολοένα και 

περισσότερες εταιρίες συνεργάζονται για να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα. Η 

βιωσιμότητα λοιπόν, στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι η διαχείριση των 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, καθώς και η ενθάρρυνση 

σωστών πρακτικών διακυβέρνησης, σε όλο τον κύκλο ζωής των αγαθών και των 

υπηρεσιών. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα ωστόσο, παραδοσιακά ορίζεται ως μονόδρομη επικοινωνία, μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία κατασκευής όπου οι πρώτες ύλες μετατρέπονται σε τελικά 

προϊόντα και στη συνέχεια παραδίδονται στους πελάτες. Στην περίπτωση της βιώσιμης 

ή πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας τα μέλη της λειτουργούν ως ένα σύνολο το οποίο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών χωρίς κανένα εμπόδιο. Επομένως μια 

προϋπόθεση στην βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται ως «ένας παράγοντας ο 

οποίος επιτρέπει σε κάποιον άλλον παράγοντα να επιτύχουν ένα τέλος». Οι 

προϋποθέσεις που υπάρχουν είναι μεταβλητές και δίνουν την δυνατότητα να επιτευχθεί 

η Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για κάθε Εφοδιαστική Αλυσίδα, όπως για παράδειγμα 

η Πληροφοριακή Τεχνολογία στην Διαχείριση της, οι προϋποθέσεις για την μετατροπή 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τον παραδοσιακό τρόπο στην αντίστροφη 

Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ανάλογα με το αντικείμενο και το σύνολο των οργανισμών 

υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν και ως εμπόδια 

για την Βιωσιμότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Grzybowska, 2012). 

Συμφώνα με την έρευνα της Katarzyna Grzybowska υπάρχουν 16 παράγοντες που 

επηρεάζουν την Βιωσιμότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τα αποτελέσματα που 
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εμφάνισε η μελέτη αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στρατηγικά 

μια εταιρία που θέλει να δημιουργήσει μια Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Η 

κυριότερη στρατηγική απόφαση βασίζεται στο πόσο πρόθυμη είναι η εταιρία ώστε να 

μάθει για την βιώσιμη ανάπτυξη στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Ακόμη, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας η επόμενη απόφαση είναι η δέσμευση από την ανωτάτη 

διοίκηση. Η δημιουργία, αν δεν υπάρχει, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η 

συνεργασία με τους πελάτες στο καλύτερο δυνατό και η ανάλυση της ζήτησης στην 

αγορά είναι κάποιοι παράγοντες που κρίνονται από τους πιο σημαντικούς για της 

στρατηγικές αποφάσεις της εταιρίας. 

Η ανάλυση επίσης εμφανίζει και κάποια αλλά αποτελέσματα και αυτό συμβαίνει διότι 

υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την Βιωσιμότητα στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σε αυτήν την έρευνα παρουσιάζονται κάποιοι παράγοντες οι 

οποίοι «φαίνεται» να επηρεάζουν σημαντικά την Βιωσιμότητα με την αλληλεξάρτηση 

που έχουν, όμως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν 

«φαίνονται» να επηρεάζουν τόσο πολύ το σύνολο έχουν και αυτοί δύναμη ώστε να 

εμφανίζονται ως εμπόδια για την εφαρμογή της Βιωσιμότητας στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα (Grzybowska, 2012). 
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Απόδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Την τελευταία δεκαετία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τις εταιρίες με στόχο να 

δημιουργήσουν και για ένα έχουν στην κατοχή τους μια Βιώσιμη Εφοδιαστική 

Αλυσίδα. Ο συντονισμός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει γίνει στρατηγικά σημαντικός 

σε νέους οργανισμούς οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο τους την παγκόσμια παραγωγή 

αλλά και διανομή. Τα τελευταία χρόνια δίνεται περισσότερο έμφαση στην διαχείριση 

των επιχειρήσεων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα παρά στην διαχείριση του εργοστασίου. 

Η συμβολή της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση ευνοεί τις επιχειρήσεις οι οποίες 

γίνονται ολοένα και πιο διασυνοριακές. Επίσης έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις που 

κάνουν εξωτερική ανάθεση εργασιών σε τρίτους και όλα αυτά οδηγούν σε μια ευρεία 

εφοδιαστική αλυσίδα. Όλα αυτά καθιστούν δύσκολα την μέτρηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που έχει μια εταιρία. Η μέτρηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι ζωτικής σημασίας στην διαμόρφωση και στην επικοινωνιακή στρατηγική ώστε να 

μπορεί η εταιρία να επιβιώσει (Akyuz και Erkan, 2010).        

Οι εταιρίες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να υπολογίζουν την απόδοση της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας, χρησιμοποιώντας αντικειμενικές πληροφορίες. Υπάρχουν 

νέα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που παρέχουν 

όλα τα αναγκαία δεδομένα για την μέτρηση της απόδοσης και για την τελική 

αξιολόγηση των διεργασιών της σε πραγματικό χρόνο. Η απόδοση της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας επιδρά άμεσα στην ποιότητα, στους χρόνους παράδοσης στον πελάτη και στα 

επίπεδα του αποθέματος, ενώ η διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει άμεση 

επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης. Ακόμη, η σύγχρονη τάση 

για ολοένα και αυξανόμενο βαθμό ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών μίας Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας δημιουργεί την ανάγκη εκτίμησης της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας μιας ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  



 

23 

 

Κεφάλαιο Τρίτο - Μέτρηση απόδοσης στην Διαχείριση της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία έτη η διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει γίνει μείζον θέμα και 

αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μια αποτελεσματική Εφοδιαστική Αλυσίδα βοηθά στην 

εταιρία να παραμείνει ανταγωνιστική, να βρεθούν νέοι πελάτες και να βελτιωθεί η 

εξυπηρέτηση των πελατών της. Η αποτελεσματικότητα της στηρίζεται στην απόδοση 

της, η μέτρηση της οποίας μπορεί να τυποποιηθεί, και αυτό χωρίς να βασίζεται μόνο 

στο κόστος.   

Τρόποι Μέτρησης της Απόδοσης 

Οι Gunasaekaran και Kobu (2007) ανέφεραν ότι η μέτρηση της απόδοσης στην 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι ζωτικής σημασίας για αυτήν, και δημιούργησαν ένα 

σύστημα για την μέτρηση της: 

 Προσδιορισμός του Στόχου 

 Αναγνώριση των αναγκών των πελατών 

 Γνωστοποίηση των διαδικασιών 

 Εντοπισμός αδύνατων σημείων, προβλημάτων και ευκαιριών 

 Σημαντικές αποφάσεις 

 Ενεργοποίηση των διαδικασιών 

 Παρακολούθηση των διαδικασιών 

 Διαφάνεια, επικοινωνία και συνεργασία σε όλο το μήκος της αλυσίδας. 

 

Στην συνέχεια, οι Akyuz και Erkan (2010) ερεύνησαν μια πληθώρα δημοσιεύσεων και 

πρακτικών από διαφορές εταιρίες για τους τρόπους μέτρησης της απόδοσης στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Τα αποτελέσματα κατέληξαν σε έξι κατηγορίες διαφορετικών 

προσεγγίσεων.  

1. Εστίαση στις γενικές τάσεις και θέματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Οι συγγραφείς σε αυτήν την κατηγορία έδωσαν έμφαση στις γενικές τάσεις που έχουν 

κάνει την εμφάνιση τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως την παγκοσμιοποίηση της, 
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την συνεχόμενη εξωτερικοποίηση της και η ανάγκη της μέτρησης της απόδοσης της. 

Ακόμη, οι περισσότεροι εστίασαν στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της αλυσίδας και 

στον τρόπο που σχετίζονται μεταξύ τους. Οι Swafford et al. (2008) ερεύνησαν τις 

σχέσεις μεταξύ της συμμετοχής της πληροφοριακής τεχνολογίας, της ευελιξίας που 

υπάρχει μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σύνολο αυτών των ερευνητών 

κατέληξε ότι είναι σημαντικό η εισχώρηση της τεχνολογίας και η ευελιξία και ή λιτή 

παραγωγή.  

2. Εστίαση χρησιμοποιώντας δυναμικά μοντέλα. 

Οι συγγραφείς σε αυτήν την κατηγορία χρησιμοποίησαν για την έρευνα τους δυναμικά 

μοντέλα με διάφορες μεταβλητές ανάμεσα σε διαφορετικές περιόδους για να 

εκτιμήσουν την εταιρική αξία. Ανέπτυξαν ένα στρατηγικό μοντέλο πρόβλεψης, 

βελτίωσης και προσομοίωσης ταυτόχρονα και ανέλυσαν διαφορετικά σενάρια. Τα 

κριτήρια και οι μεταβλητές που έθεσαν εμπεριείχαν την ζήτηση της αγοράς και άλλα 

διάφορα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρίας. Τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν, αν και αποδεικνύουν την σημαντικότητα των δυναμικών μεταβλητών, 

δεν κατάφεραν να εξαγάγουν ένα σταθερό αποτέλεσμα.  

3. Εστίαση στην Διαχείριση Απόδοσης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις σε αυτήν την εστίαση ασχολήθηκαν με συστήματα τα 

οποία είναι ικανά να μετρήσουν την απόδοση και να την διαχειριστούν. Οι 

περισσότεροι άρχισαν την μέτρηση της απόδοσης με διάφορες μεταβλητές όπως: 

αποθέματα, χρόνος της αλυσίδας και κάποιοι χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας.  

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε από κάποιους άλλους, κάποιοι τρόποι που αντλήθηκαν 

ομαδοποιημένες και συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτοί όπως αναφέρονται είναι η 

Balance Scorecard, μεταβλητές μετρήσεων, τοποθεσία της μέτρησης, επίπεδα 

αποφάσεων, βάση μέτρησης και τρόπος μέτρηση. Σύμφωνα με αυτά, η έρευνα καταλήγει 

σε πέντε κατηγορίες:  

a. Προγραμματισμός Παραγγελιών 

b. Αξιολόγηση Προμηθευτών 

c. Επίπεδα Παραγωγής 

d. Διανομή  

e. Εξυπηρέτηση πελατών. 
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Έπειτα, με αυτά τα δεδομένα συμπεριέλαβαν σε διαφορετική έρευνα νέες μεταβλητές 

όπως κοστολόγηση ανά πρώτη ύλη (ABC). Η οποία έρευνα είχε ως βάση την ήδη 

προγραμματισμένη ανά πρώτες ύλες (ERP) Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τα αποτελέσματα 

σε όλες της παραπάνω έρευνες ήταν σχεδόν ικανοποιητικά. Όμως έδειξαν ότι 

χρειάζονται και νέες μέθοδοι για την διαχείριση της απόδοσης στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα. 

4. Εστίαση στην σχέση μεταξύ «συνήθειας» διαδικασιών και απόδοσης. 

Στην συνέχεια, εξετάστηκε από κάποιους άλλους ερευνητές η σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στις συνηθισμένες ενέργειας με την απόδοση που υπάρχει στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα. Αυτή η σχέση είχε ως βάση το μοντέλο αποφάσεων SCOR το οποίο είναι ένα 

διαγνωστικό εργαλείο για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μοντέλο 

SCOR δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να απευθύνει, βελτιώσει και επικοινωνήσει 

πρακτικές διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας εντός αλλά και μεταξύ όλων των 

ενδιαφερομένων μερών. Το SCOR είναι ένα εργαλείο διοίκησης. Τα αποτελέσματα με 

αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν ότι νέοι τρόποι έλεγχου και μέτρησης της απόδοσης 

στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι εφικτοί. 

5. Εστίαση στο Μοντέλο με Δείκτες Απόδοσης (KPI). 

Μετά τους παραπάνω ερευνητές οι οποίοι ανέπτυξαν την μέθοδο SCOR για την 

διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι επόμενοι προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω 

δημιουργώντας σχετικούς δείκτες για την απόδοση την οποία ήθελαν να μετρήσουν. Τα 

KPI (Key Performance Indicators) είναι στενά συνδεδεμένα με τη χρήση διαφόρων 

τεχνικών για την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης και των βασικών 

δραστηριοτήτων της. Οι εκτιμήσεις αυτές συχνά οδηγούν στον εντοπισμό των πιθανών 

βελτιώσεων της αποδοτικότητας των επιμέρους τομέων. Τα αποτελέσματα δεν 

απέδωσαν όσα είχαν ειπωθεί στην αρχή και αυτό διότι υπάρχουν πολλοί και 

διαφορετικοί δείκτες για κάθε μεταβλητή. Όμως, αποδείχθηκε ότι σαν μέθοδος είναι 

σταθερή και αποτελεσματική.  

6. Εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα στην διαχείριση της απόδοσης στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

Στην τελευταία κατηγορία των ερευνητών κατατάσσονται οι ερευνητές οι οποίοι 

ανέπτυξαν την θεωρία ότι η ανθρώπινη παρέμβαση έχει σημαντικό ρόλο στην απόδοση 
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της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι Robinson και Malhotra (2005) ξεκίνησαν την έρευνα 

τους με βάση τα παραπάνω μοντέλα, την Balance Scorecard και το μοντέλο SCOR και 

τελικά κατέληξαν στην έννοια της ποιότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και κατά πόσο 

μπορεί να επιτευχθεί. Στην συνέχεια, η έρευνα εξελίχθηκε και αναφέρεται ότι υπάρχουν 

μεταβλητές όπως η αποδοτικότητα, η συνεργασία, η ευελιξία που υπάρχουν στην 

αλυσίδα και επηρεάζονται μεταξύ τους και αναφέρονται ως γενικό σύνολο ως Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τα αποτελέσματα που έφερε αυτή η 

εστίαση είναι ότι η προοπτική της ποιότητας είναι σημαντική για την Εφοδιαστική 

Αλυσίδα, όμως υπάρχουν διαφορετικοί οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

αλυσίδα. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε από τα ανωτέρω, είναι 

πρωταρχικής σημασίας για κάθε επιχείρηση, είτε είναι μικρή είτε μεγάλη, καθώς 

μπορεί, είτε να βοηθήσει μία επιχείρηση να επιτύχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα 

εφόσον έχει αναπτυχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, είτε να την κάνει να έχει 

μεγάλες χρηματικές αλλά και χρονικές απώλειες σε περίπτωση που εφαρμόζεται με 

λάθος τρόπο (Akyuz, Erkan 2010). 

Μέτρηση Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Οι Neely et al. (1995) ορίζουν την μέτρηση απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας σαν 

την διαδικασία ποσοτικοποίησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μιας 

ενέργειας. Αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός που ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 

πελάτη και αποδοτικότητα είναι πόσο οικονομικά χρησιμοποιούνται οι πόροι μίας 

εταιρείας όταν προσφέρουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο ικανοποίησης πελάτη. Τα 

συστήματα μέτρησης της απόδοσης περιγράφονται σαν το συνολικό σετ μετρικών 

δεικτών που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση τόσο της αποτελεσματικότητας 

όσο και της αποδοτικότητας μιας ενέργειας. Υπάρχει πληθώρα προσεγγίσεων για την 

μέτρηση της απόδοσης, όπως: the balanced scorecard, the performance measurement 

matrix, performance measurement questionnaires criteria for measurement system 

design. 

Οι Craig Shepherd και Hannes Guenter συγκεντρώνουν, αναλύουν και κατηγοριοποιούν 

τους υπάρχοντες μετρικούς δείκτες απόδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, 

υποδεικνύουν τα προβλήματα / ελλείψεις που εμφανίζονται στον τομέα, όπως: η 
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ενσωμάτωση των συστημάτων μέτρησης απόδοσης με την διαχείριση ανθρωπίνου 

δυναμικού και μοντέρνες παραγωγικές πρακτικές όπως διαχείριση ολικής ποιότητας, 

αναθεώρηση διαδικασιών, (re-engineering), just-in-time, ή νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής που συχνά μπορεί να μην συνεργάζονται με τους στρατηγικούς στόχους. 

Επίσης, υποδεικνύουν ότι τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης τείνουν να είναι 

στατικά και όχι δυναμικά, λόγω του ότι δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή στην συνεχή 

διαχείριση των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης ή των παραγόντων που 

επηρεάζουν την εξέλιξή τους στο χρόνο. 

Τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορούν να 

περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες δεικτών:  

 Ποιοτικοί δείκτες: δεν μπορούν να μετρηθούν αποκλειστικά με ποσοτικά 

κριτήρια, όπως ικανοποίηση πελατών, ροή πληροφοριών και υλικών, 

αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και απόδοση προμηθευτών. 

 Ποσοτικοί δείκτες: κυρίως χρηματοοικονομικοί, βασισμένοι στη μέτρηση 

στοιχείων κόστους και κέρδους. 

 

Οι μετρήσεις απόδοσης γενικά, είναι ποσοτικά εργαλεία που εκτιμούν την απόδοση της 

επιχείρησης σε σχέση με ένα συγκεκριμένο στόχο ή με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Οι μετρήσεις απόδοσης μπορεί να είναι οικονομικές ή μη οικονομικές.  

Οι οικονομικές μετρήσεις απόδοσης περιλαμβάνουν τις επενδύσεις, το εισόδημα και το 

κόστος αγοράς κακής ποιότητας ως ένα ποσοστό των πωλήσεων.  

Μη οικονομικές μετρήσεις απόδοσης μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό των 

επαναλαμβανόμενων ενεργειών που ένα αντικείμενο συμβαίνει ή το χρόνο που 

χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Παραδείγματα είναι ο αριθμός των 

παραπόνων των πελατών, ο αριθμός των παραγγελιών μιας μέρας, οι ώρες επιθεώρησης 

και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Τέτοιες μετρήσεις απόδοσης είναι 

χρήσιμες για την μείωση της σπατάλης και της αναποτελεσματικότητας στις 

λειτουργικές δραστηριότητες. 

Η μέτρηση της απόδοσης περιλαμβάνει την ανάδραση (feedback) ή την πληροφόρηση 

για τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
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Σκοπό έχει την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των προσδοκιών των πελατών αλλά 

και των στρατηγικών στόχων. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο εντοπισμός 

των αναγκών για βελτίωση σε συγκεκριμένες περιοχές προβληματικής απόδοσης. Η 

χρήση δεικτών μέτρησης της απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παίζει σημαντικό 

ρόλο στην αξιολόγηση της απόδοσης, στην οριοθέτηση στόχων και στον καθορισμό 

των μελλοντικών δράσεων για βελτίωση. 

Λένε ότι… «Δεν μπορείς να βελτιώσεις κάτι που δεν μετράς» 

Στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων, η μέτρηση της απόδοσης ξεπερνά τα όρια των 

ποσοτικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών, καθώς τίθεται το ερώτημα: «πώς 

μπορείς να διοικήσεις κάτι που δεν μπορείς να το μετρήσεις;». Η μέτρηση της 

απόδοσης παρέχει την υποστήριξη στον προσδιορισμό της επιτυχίας και των 

δυνατοτήτων της εφαρμοζόμενης στρατηγικής, καθώς και τη διευκόλυνση της 

κατανόησης της υφιστάμενης κατάστασης. Συνεπώς, η ακριβής μέτρηση της απόδοσης 

βοηθά στο να ενταθεί η προσοχή της Διοίκησης σε θέματα αναθεώρησης των 

επιχειρησιακών στόχων και αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών και 

επομένως βοηθά στη βελτίωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  

Οι δείκτες μέτρησης απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας διακρίνονται σε ποσοτικούς 

(quantitative) και ποιοτικούς (qualitative). Οι ποσοτικοί δείκτες μπορούν να μετρηθούν 

με χρήση αριθμητικών μεγεθών, και στην πλειοψηφία τους είναι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες βασισμένοι σε στοιχεία κόστους και κέρδους ή και δείκτες μέτρησης του 

χρόνου. Οι ποσοτικοί δείκτες μπορούν γενικά να γίνουν εύκολα κατανοητοί. Για 

παράδειγμα το κόστος μετριέται σε ευρώ και όλοι συμφωνούν πως το μικρότερο κόστος 

είναι προτιμότερο. Το κόστος μαζί με το βαθμό αξιοποίησης των πόρων θεωρούνται 

από τα περισσότερα στελέχη επιχειρήσεων ως τα πιο σημαντικά μεγέθη που θα πρέπει 

να μετρώνται και να αξιολογούνται.  

Οι ποιοτικοί δείκτες δεν μπορούν να μετρηθούν αποκλειστικά με ποσοτικά κριτήρια 

αλλά είναι εξίσου σημαντικοί με τους ποσοτικούς δείκτες, όπως για παράδειγμα ο 

βαθμός ικανοποίησης των πελατών, η ροή πληροφοριών και υλικών, η αποτελεσματική 

διαχείριση του κινδύνου και η απόδοση των προμηθευτών, καθώς δεν μπορούν να 

μετρηθούν με τη χρήση αριθμητικών μεγεθών. Τα ποιοτικά κριτήρια, όπως είναι η 

εμπιστοσύνη και η διαφάνεια της πληροφορίας, αν και είναι περισσότερο σε 
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εννοιολογικό επίπεδο, επιδρούν και αυτά εξίσου στην απόδοση της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας. Στο περιβάλλον των εφοδιαστικών αλυσίδων, η εμπλοκή διαφορετικών 

επιχειρήσεων στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Αυτές οι δύο έννοιες 

είναι σχετικά νέες αναφορικά με την απόδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και ενώ 

αποτελούν ποιοτικά μεγέθη μπορούν να μετρηθούν. Επίσης άλλες δύο έννοιες που 

αποκτούν μεγάλη σημασία στις μέρες μας για την ανάπτυξη μίας Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας είναι η ευελιξία και η καινοτομία (Ν.Παπαβασιλείου, 2003). 

Διαστάσεις που επηρεάζουν την απόδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας   

Όπως αναφέρθηκε οι στρατηγικές διαστάσεις υπάρχουν και είναι σημαντικές γιατί 

καλύπτουν όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας κάθε επιχείρησης από την αρχή 

μέχρι και το τέλος της. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση είναι σε θέση να συνδέσει όλα 

τα τμήματα μεταξύ τους και βελτιώνοντας το κάθε ένα ξεχωριστά να βελτιώσει και την 

εφοδιαστική της αλυσίδα ως σύνολο. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το εύρος 

της αλυσίδας αλλά και για να αντιληφθούμε πλήρως σε τί αναφέρεται κάθε διάσταση 

γίνεται παρακάτω μια λεπτομερής καταγραφή των διαστάσεων αλλά και των στοιχείων 

που απαρτίζουν κάθε διάσταση όπως έχει καταγραφεί στην βιβλιογραφία. 

Πίνακας 1 – Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 

Δείκτης Υποκατηγορία 2 Συγγραφέας 

Ποσοτικά 

Μεγέθη 
    

Κόστος Κόστος διανομής Arntzen et al. (1995) 

  Κόστος παραγωγής   

  Κόστος αποθεμάτων   

  Κόστος αποθηκών   

  Ακαθάριστο κόστος Cohen and Lee (1988) 

  Λειτουργικό κόστος Cohen and Lee (1989) 

  Μακροπρόθεσμα κόστη  Cohen and Moon (1990) 

Αξιοποίηση 

Εξοπλισμού 

Εργατικό δυναμικό, Εξοπλισμός, 

Ενέργεια, Ά ύλες 
Lee and Billington (1993) 

Ποιοτικά Μεγέθη     

Ποιότητα Δυσαρέσκεια πελάτη Beamon (1999) 

  Απόκριση στο αίτημα πελάτη   

  Χρόνος διέλευσης παραγγελίας   

  Παράδοση στην ώρα της   
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  Πιθανότητα έλλειψης αποθέματος   

  Ακρίβεια παραδόσεων   

Ευελιξία Εργατικό δυναμικό Voudouris (1996) 

  Εξοπλισμός   

  Διαχείριση υλικών   

  Φάσης παραγωγής   

  Παραγωγική διαδικασία   

  Παραγόμενα μεγέθη   

  Μίγμα προϊόντων   

  Παράδοση   

  Τροποποιήσεις προϊόντων   

  Νέα προϊόντα   

  Επεκτάσεις δραστηριοτήτων   

Διαφάνεια Χρόνος 
Fisher (1997), Harrington 
(1996) 

  Ακρίβεια   

Καινοτομία Νέο λανσάρισμα προϊόντος Paolo Taticchi (2013) 

  Νέα χρήση τεχνολογίας   

Benita M. Beamon, (1999) "Measuring supply chain performance", International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 19 Iss: 3 

Κόστος 

Η διάσταση του κόστους είναι μια από τις διαστάσεις από την οποία επηρεάζεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό προϊόν που παράγει η επιχείρηση. Αύξηση στα διάφορα 

κόστη που παρεμβάλλονται μέχρι να φτάσει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή, 

συνήθως οδηγεί σε αύξηση της τιμής του προϊόντος, ενώ αντίθετα μείωση στα κόστη 

αυτά οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές πώλησης του προϊόντος. Η διάσταση αυτή δεν είναι 

σημαντική μόνο για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγικές ανταγωνισμού στα 

κόστη, δηλαδή προσφέροντας όσο το δυνατόν φτηνότερα προϊόντα, αλλά γενικά σε 

όλες τις επιχειρήσεις καθώς το κόστος και πιο συγκεκριμένα η μείωσή του είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και με την 

βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

Ο Bamberg (1989) έθεσε ως σημαντικό συστατικό της διάστασης αυτής το χαμηλό 

κόστος στην διαδικασία της παραγωγής του προϊόντος. Ο Hart (2005) εισήγαγε ως 

συστατικά της συγκεκριμένης διάστασης το χαμηλό κόστος στην διανομή, την μείωση 

στην μεταβλητότητα του χρόνου διανομής, αλλά και τα φτηνότερα μέσα μεταφοράς τα 

οποία παραμένουν όμως αξιόπιστα. Επίσης ο Urban (2002) εισήγαγε το χαμηλό κόστος 
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των πρώτων υλών και της αποθήκευσης, καθώς και την βελτιστοποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας κάθε εταιρίας στο σύνολό της. Ο Steele (2010) την συνεργασία 

της επιχείρησης με εταιρίες Logistics που έχουν αρκετή εμπειρία στον τομέα αυτόν και 

μπορούν να βρουν άμεσα λύσεις στα διάφορα προβλήματα. 

Η μέτρηση του συνολικού κόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εστιάζει στα ακόλουθα 

συστατικά κόστους: 

 Το κόστος διανομής, που περιλαμβάνει: το κόστος μεταφοράς, το κόστος 

φορτοεκφόρτωσης, το κόστος τήρησης αποθέματος ασφαλείας και τους 

δασμούς. 

 Το κόστος παραγωγής, που περιλαμβάνει: το εργατικό κόστος, το κόστος των 

μηχανών, το κόστος των υλικών, το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού. 

 Το κόστος των αποθεμάτων, που περιλαμβάνει: το κόστος αποθεμάτων τελικών 

προϊόντων, Α’ υλών αλλά και ημιέτοιμων προϊόντων (work-in-process). 

 Το κόστος των αποθηκών, το οποίο λανθασμένα μπορεί να ταυτιστεί με το 

κόστος αποθεμάτων, ενώ στην πραγματικότητα αναφέρεται μόνο στα τελικά 

προϊόντα και σχετίζεται με τον καταμερισμό προϊόντων και τη διαχείρισή τους 

μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων. 

 Το ακαθόριστο κόστος, αποτελεί κόστος που δεν εντοπίζεται και δεν μετριέται 

εύκολα, όπως είναι το κόστος ποιότητας, το κόστος προσαρμογής προϊόντων ή 

το κόστος συντονισμού.  

 Το λειτουργικό κόστος. 

 Tα μακροπρόθεσμα κόστη περιλαμβάνουν την παραγωγικότητα και μεταβολές 

στους μισθούς, συναλλαγματικές διαφορές ή το σχεδιασμό νέων προϊόντων 

(Cohen and Lee, 1990) 

 

Αξιοποίηση Εξοπλισμού 

Η απόδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο στο 

αποτέλεσμα. Επομένως και η είσοδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας απαιτεί διερεύνηση 

και αξιολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό η Διοίκηση να μπορεί να καθορίσει το βέλτιστο 

επίπεδο των απαιτούμενων πόρων στον καθορισμό των απαιτούμενων πόρων και στην 

εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης τους.  
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Για τη μέτρηση της αξιοποίησης των πόρων (εργατικό δυναμικό, εξοπλισμός, 

ενέργεια), μία επιχείρηση μπορεί να διερευνήσει το ποσοστό πλεονασμάτων ή 

ελλείψεων του κάθε πόρου της εντός μίας συγκεκριμένης περιόδου. Η αξιοποίηση των 

πόρων είναι δείκτης αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, καθώς η βέλτιστη 

εκμετάλλευση των πόρων βελτιώνει την απόδοσή της (Beamon, 1999). 

Ποιότητα 

Η ποιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την 

εφοδιαστική αλυσίδα, και για αυτό τον λόγο έχει αναπτυχθεί το λεγόμενο management 

της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ποιότητα δεν αναφέρεται μόνο στην 

ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων αλλά σε έναν πιο ευρύ τομέα όπως είναι η 

ποιότητα των εγκαταστάσεων και των διάφορων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 

σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντική διάσταση καθώς αποτελεί 

σημαντικό τμήμα της εφοδιαστικής αριστείας που θέλει να επιτύχει κάθε επιχείρηση 

και είναι στρατηγικός της στόχος. Με τον όρο αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα 

εννοείται τόσο η βελτίωση της ποιότητας όσο και η κερδοφορία της αλυσίδας. 

Οι Katsikeas et al. (2004) εισήγαγαν ως συστατικό αυτής της διάστασης την ποιότητα 

των πρώτων υλών και οι Fynes et al. (2005) την τεχνική απόδοση των προϊόντων. Ο 

Cetinkaya (2011) ανέφερε ως συστατικά την ποιότητα του προϊόντος καθώς και την 

ποιότητα μεταφοράς και διανομής του. Οι Conant et al. (1993), εισήγαγαν στην 

διάσταση της ποιότητας, την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και την συμβατότητα 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Τέλος ο Foster 

(2008) χρησιμοποίησε ως συστατικά της ανωτέρω διάστασης την χρησιμοποίηση 

ποιοτικών πληροφοριών και δεδομένων, την τήρηση προτύπων ασφαλείας, την 

χρησιμοποίηση τεχνικών ελέγχου ποιότητας αλλά και την ποιότητα των εγκαταστάσεων 

της επιχείρησης. Η μέτρηση της ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω μίας σειράς μετρήσιμων 

μεγεθών όπως:  

 Δυσαρέσκεια του πελάτη: Έχει σχέση με την ικανοποίηση του πελάτη και 

μπορεί να μετρηθεί με τον αριθμό των παραπόνων των πελατών που 

λαμβάνονται. Με αυτό βέβαια εντοπίζεται μόνο ένα μέρος του προβλήματος 

καθώς τα παράπονα μπορεί να μην αξιολογούνται ποιοτικά, να μην 

καταγράφεται ο τρόπος επίλυσής τους. 
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 Απόκριση στο αίτημα του πελάτη: Αποτελεί το ποσοστό του χρόνου μεταξύ της 

παραγγελίας και της παράδοσής της στον πελάτη. Το μέγεθος αυτό συχνά 

αναφέρεται και ως χρόνος του κύκλου ζωής της παραγγελίας και περιλαμβάνει 

το χρόνο αντίδρασης στην παραγγελία, το χρόνο παραγωγής και το χρόνο 

μεταφοράς. 

 Χρόνος διέλευσης παραγγελίας: Αποτελεί το χρόνο που απαιτείται από τη 

στιγμή που ξεκινά η παραγωγή ενός προϊόντος μέχρι τη στιγμή που 

ολοκληρώνεται. Ο προγραμματισμός της παραγωγής επηρεάζει σημαντικά το 

χρόνο αυτό, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν αναμονές. Το μέγεθος αυτό είναι 

σημαντικό για το κόστος παραγωγής. 

 Παράδοση στην ώρα της: Ο δείκτης αυτός καθορίζει την απόδοση της 

παράδοσης του προϊόντος και μπορεί να μετρηθεί ως ποσοστό των παραγγελιών 

που παραδόθηκαν στην ώρα τους ή πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο. 

 Ποσοστό ικανοποίησης παραγγελιών: Ο χρόνος απόκρισης στα αιτήματα του 

πελάτη εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Για το λόγο αυτό 

μπορεί να μετρηθεί το ποσοστό των παραγγελιών που μπορούν να παραδοθούν 

άμεσα στον πελάτη, γεγονός που μειώνει το χρόνο απόκρισης στην παραγγελία 

του πελάτη και αυξάνει σημαντικά το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. 

 Πιθανότητα έλλειψης αποθέματος: Όταν οι παραγγελίες δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν από το τηρούμενο απόθεμα προϊόντων δημιουργείται έλλειψη 

και εκκρεμότητα της παραγγελίας, με αντίστοιχο αντίκτυπο στην ικανοποίηση 

του πελάτη. Στην περίπτωση που υπάρχει και έλλειψη πρώτων υλών τότε 

καθυστερεί η παραγωγή του προϊόντος και δεν μπορούν να επιτευχθούν οι 

συνήθεις χρόνοι παράδοσης. Η πιθανότητα έλλειψης αποθέματος από τον 

προμηθευτή ή πιθανότητα δημιουργίας εκκρεμών παραγγελιών αποτελούν 

σημαντικά μεγέθη που επηρεάζουν την ποιότητα. 

 Ακρίβεια των παραδόσεων: Η ακρίβεια στις παραδόσεις των προϊόντων 

αποτελεί επίσης ένα μετρήσιμο μέγεθος της ποιότητας. Ένας τέτοιος δείκτης 

αποτελεί το ποσοστό των σωστών παραδόσεων στους πελάτες σε σχέση με το 

σύνολο των παραδόσεων. 
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Ευελιξία 

Η Ευελιξία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τα τελευταία χρόνια αναφέρεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι Tummala et al. (2006) αναγνώρισαν 

την ευελιξία ως ένα από τα οκτώ κύρια στοιχεία που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 

κάθε εφοδιαστική αλυσίδα για την βελτίωσή της. Γενικά, ως ευελιξία ορίζεται η 

ικανότητα μιας επιχείρησης να προσαρμόζεται αποδοτικά και δυναμικά σε 

προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες αλλαγές. Η διάσταση της ευελιξίας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα αποτελείται από ένα μεγάλο εύρος παραγόντων, η εφαρμογή των οποίων, από 

την εκάστοτε επιχείρηση, μπορεί να της προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 

ισχυροποιούν την θέση της στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών της. Ακόμη, η 

ευελιξία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα η 

επίτευξη της οποίας μπορεί να προσδώσει στην επιχείρηση σημαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Οι Vickery et al. (1999) θεωρούν ως συστατικά της διάστασης αυτής 

την ευελιξία στην δημιουργία νέων προϊόντων, στην διανομή και στην αλλαγή του 

ύψους των αποθεμάτων, καθώς και την ευελιξία στην καινοτομία. Ο Garavelli (2003) 

εισαγάγει την ευελιξία στην απόκτηση προμηθειών και ο Pujawan (2004) την ευέλικτη 

κατασκευή και παραγωγή των προϊόντων. Οι Zhang et al. (2006) θεωρούν ως 

συστατικά της ανωτέρω διάστασης την ευελιξία στην απόκτηση και ανταλλαγή 

πληροφοριών, αλλά και την ευελιξία στην τροποποίηση των προϊόντων. Τέλος ο Roll 

(2009) εισάγει τα ευέλικτα χρονοδιαγράμματα, την ευελιξία στον συντονισμό διαφόρων 

δραστηριοτήτων καθώς και την εσωτερική ευελιξία της επιχείρησης. 

 

Η έννοια της ευελιξίας παρέχει σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο οι επιχειρήσεις συνδέονται μεταξύ τους στο δίκτυο της προσφοράς και 

ζήτησης, αλλά και όσον αφορά το πώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα στη βάση 

των πληροφοριών που ανταλλάσουν. Για να συνδυαστούν όλες αυτές οι ίδεις μαζί, ο 

Cristopher (2007) αναφέρει κάποιες βασικές αρχές πού πρέπει να προσδιοριστούν για 

την δημιουργία μιας ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 Συγχρονισμός δραστηριοτήτων μέσω των πληροφοριών που ανταλλάσσονται. 

Ο συγχρονισμός προϋποθέτει ότι όλα τα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα 

προχωρούν με τον ίδιο βηματισμό. Δηλαδή, με τις πληροφορίες που 
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μοιράζονται και την ευθυγράμμιση της διαδικασίας, διαμορφώνεται ένα 

σύνολο αριθμών και ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα για ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, με την βοήθεια της τεχνολογίας των δικτύων η 

οποία επιτρέπει τον διαμοιρασμό πληροφοριών των διάφορων παραγόντων σε 

πραγματικό χρόνο.  

 Έξυπνη εργασία και όχι σκληρότερη. Η λεπτομερής εξέταση των διαδικασιών 

οι οποίες αποτελούν από κοινού μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι ικανό να 

εξαλείψει τυχόν αδρανείς δραστηριότητες που υπάρχουν ανάμεσα στην 

αλυσίδα. Η απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να αποκαλύψει που 

εμφανίζεται αυτός ο αδρανής χρόνος. Ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών 

διαδικασιών (Business process re-engineering) είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιείται συχνά για την τροποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε συντομότερα 

χρονικά πλαίσια και με λιγότερο κόστος. Η συμπίεση του χρόνου στην 

εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με την επιτάχυνση των 

διαδικασιών, αλλά και με την πραγματοποίηση λιγότερων δραστηριοτήτων 

όπου είναι δυνατόν. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν να μετασχηματιστούν, 

όσον αφορά την ευελιξία τους, με την εφαρμογή των αρχών του 

ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 Αποτελεσματική συνεργασία με τους προμηθευτές για μείωση του χρόνου. Οι 

επιχειρήσεις, παραδοσιακά, διατηρούν μια απόμακρη σχέση με τους 

προμηθευτές. Οι προμηθευτές επιλέγουν συχνά με βάση την τιμή και όχι τον 

βαθμό ανταπόκρισης τους. Υπάρχουν επομένως μεγάλα περιθώρια να 

μειωθούν οι χρόνοι απόκρισης, μέσω της στενής συνεργασίας με βασικούς 

προμηθευτές. Ένας βασικός τρόπος με τον οποίο η συνεργασία μπορεί να 

βελτιώσει την ικανότητα ανταπόκρισης, είναι η υιοθέτηση των πρακτικών 

Διαχείρισης Αποθεμάτων από τον Προμηθευτή (Vendor Managed Inventory). 

 Περιορισμός Πολυπλοκότητας. Η πολυπλοκότητα εμφανίζεται στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες με πολλές μορφές. Η πολυπλοκότητα μπορεί να 

οφείλεται στο πλήθος των παραλλαγών του ίδιου προϊόντος ή στο ότι κάθε 

προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική σύνθεση υλικών. Η πολυπλοκότητα μπορεί 

επίσης να προκαλείται από τις βραδυκίνητες διαδικασίες που εμπλέκουν πολλά 

διαφορετικά στάδια και διαχέουν την ευθύνη. Το πρόβλημα με την 
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πολυπλοκότητα είναι ότι αποτελεί εμπόδιο στην ευελιξία και ταυτόχρονα 

δημιουργεί κόστος. Η απλοποίηση είναι προφανώς η λύση για την 

πολυπλοκότητα, αλλά μπορεί να μην είναι πάντοτε διαθέσιμη. Η απλοποίηση 

μπορεί ενίοτε να επιτευχτεί με την επιδίωξη της ύπαρξης περισσότερων κοινών 

εξαρτημάτων ή λειτουργικών υποσύνολο σε όλη την οικογένεια των 

προϊόντων. 

 Μετάθεση σε συγκεκριμένες λειτουργίες των προϊόντων. Η χρονική μετάθεση 

παραπέμπει στη διαδικασία με την οποία η δέσμευση του προϊόντος στην 

τελική του μορφή ή τοποθεσία καθυστερεί όσο γίνεται περισσότερο. Όταν 

πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την τελική διαμόρφωση ή το τελικό 

πακέτο, τότε υπάρχει αναπόφευκτα ο κίνδυνος το διαθέσιμο προϊόν να μην 

είναι εκείνο που θέλει ο πελάτης. Η φιλοσοφία της χρονικής μετάθεσης πρέπει 

να ξεκινά από τον σχεδιασμό ώστε να σχεδιάζονται τα προϊόντα με βάση την 

τελική τους διαμόρφωση. Όσο περισσότερο παραμένουν τα προϊόντα σε 

μορφή «υπό διαμόρφωση», τόσο μεγαλύτερη ευελιξία. 

 Διεύθυνση διαδικασιών και όχι λειτουργιών. Οι επιχειρήσεις ακολουθούν μια 

οργανωσιακή λογική που βασίζεται στον καταμερισμό της εργασίας, με τον 

οποίο οι δραστηριότητες διεξάγονται μέσα σε ξεχωριστές λειτουργίες ή 

τμήματα. Όμως, στην πράξη οι λειτουργικά δομημένες επιχειρήσεις 

ανταποκρίνονται καθυστερημένα στις αλλαγές της αγοράς ή του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι 

επιχειρήσεις μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ευελιξία. Οι εταιρίες με 

βραδυκίνητες και πολυεπίπεδες διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν την τάση 

να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη βραδύτητα στις μεταβολές των συνθηκών 

της αγοράς από ότι οι ανταγωνιστές τους, οι οποίοι δίνουν αυτονομία στις 

ομάδες αυτοδιαχειριζόμενων διαδικασιών. Επίσης, η διαχείριση διαδικασιών 

έχει κρίσιμη σημασία για την ευελιξία σε όλο το μέρος της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας, είναι ότι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας μεταξύ των παραγόντων 

της αλυσίδας αυτής προφανώς διευκολύνεται αν οι οργανωσιακές δομές είναι 

οριζόντιες και όχι κάθετες. 

 Κατάλληλες μετρήσεις. Είναι αυταπόδεικτο ότι η μέτρηση των επιδόσεων 

διαμορφώνει τη συμπεριφορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων όπου τα τυπικά συστήματα μέτρησης των επιδόσεων 



 

37 

 

καθοδηγούν την επιχειρηματική δράση. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

μετρήσεις που βασίζονται στο χρόνο με εστίαση στην μείωση του χρόνου του 

κύκλου, στη μείωση του χρόνου προετοιμασίας και σε άλλα μέτρα που 

ενθαρρύνουν ευέλικτες πρακτικές. Επίσης, ένα πρόσθετο κίνητρο ευελιξίας 

μπορεί να δημιουργηθεί αν συνδέσουμε τις διαδικασίες με μετρήσεις που 

βασίζονται στον πελάτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρελθόντος, η εστίαση 

πολλών εταιριών γινόταν πρωτίστως στην αποδοτικότητα, δηλαδή σε μια 

αδιάλειπτη αναζήτηση χαμηλότερου κόστους κ.α. Οι στόχοι αυτοί 

εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, αλλά η προτεραιότητα τους έχει 

αλλάξει. Σήμερα, η έμφαση πρέπει να δίνεται στην αποτελεσματικότητα. 

Δηλαδή η δημιουργία νέων τεχνικών και στρατηγικών που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γίνουν ο εκλεκτός προμηθευτής και να 

διατηρήσουν αυτή τη θέση με την κατάκτηση υψηλότερων επιπέδων 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών. 

 

Διαφάνεια 

 

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελείται από προμηθευτές, παραγωγούς, διανομείς, και 

πελάτες που μπορεί να περιλαμβάνουν πολλά επίπεδα σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. 

Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο της μεγάλης χρονικής διάρκειας από τη στιγμή που ο 

πελάτης δίνει το μήνυμα για την ανάγκη αλλαγής των προδιαγραφών ενός προϊόντος 

μέχρι αυτό να φτάσει στην άλλη άκρη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αυτό δεν σημαίνει 

μόνο χαμένο χρόνο αλλά και πιθανότητα παραποίησης του αρχικού μηνύματος του 

πελάτη.  

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ποιότητα της διακινούμενης 

πληροφορίας, εφαρμόζοντας ένα πιο διαφανές και ανοικτό σύστημα πρόσβασης στην 

πληροφορία. Η σύγχρονη τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα έχουν βοηθήσει 

στις μέρες μας σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση, αποδεικνύοντας τη 

σπουδαιότητα της τεχνολογίας της πληροφορικής στην ανάπτυξη εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Η μέτρηση της διαφάνειας γίνεται με τον εντοπισμό του χρόνου και της 

ακρίβειας της διακινούμενης πληροφορίας. Ο εντοπισμός του χρόνου σχετίζεται με την 

άμεση μέτρηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη μεταφορά μίας νέας 

πληροφορίας κατά μήκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επομένως, είναι σημαντικό να 
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λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος, καθώς πλέον, ο χρόνος μεταφοράς της 

πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σύντομος. (Akkermans, et al. 

2004) 

 

Καινοτομία 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι έντονος και επομένως είναι 

απαραίτητο να έχουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα που αναγνωρίζεται εύκολα από 

τους πελάτες. Ακόμα και σε μία Εφοδιαστική Αλυσίδα με πολλά επίπεδα παραγωγών 

και διανομέων, ένα καινοτόμο προϊόν ή μία καινοτόμος υπηρεσία, μπορεί να βοηθήσει 

ολόκληρη την Εφοδιαστική Αλυσίδα να εξειδικευτεί ή ακόμα και να εξερευνήσει νέες 

επιχειρηματικές περιοχές. Η έννοια της καινοτομίας δεν είναι αρκετά σαφής για να 

μπορέσει να μετρηθεί. Υπάρχουν δυο κατηγορίες που ξεχωρίζουν ως μετρήσιμα 

μεγέθη.  

 

Η πρώτη είναι το λανσάρισμα νέων προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να 

μετρήσουμε για μια συγκεκριμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα την αποδοχή ενός νέου 

προϊόντος στην αγορά ως ποσοστό των πωλήσεων αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με 

το σύνολο των πωλήσεων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Benjamin et al., 

2012).  

 

Η δεύτερη κατηγορία για την μέτρηση της καινοτομίας είναι η χρήση της τεχνολογίας 

και οι νέες μέθοδοι διοίκησης που υιοθετούνται από μια επιχείρηση για την 

Εφοδιαστική της αλυσίδα. Επειδή οι νέες τεχνολογίες είναι δύσκολο να μετρηθούν 

άμεσα, μπορεί να μετρηθεί το ποσοστό μείωσης του χρόνου που απαιτείται για την 

παραγωγή και διάθεση του ίδιου προϊόντος (Benjamin et al., 2012).  
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Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Ενώ η παραδοσιακή εφοδιαστική επικεντρώνεται στη διανομή προς τα εμπρός, δηλαδή 

τις μεταφορές, την αποθήκευση, τη συσκευασία και τη διαχείριση αποθεμάτων από τον 

παραγωγό στον καταναλωτή, τα περιβαλλοντικά ζητήματα επέστησαν την προσοχή 

στην ανακύκλωση και την ασφαλή διάθεση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους. Έτσι δημιουργήθηκε ένας νέος τομέας της εφοδιαστικής, η ανάστροφη 

εφοδιαστική ή ανάστροφη διανομή ή πράσινη εφοδιαστική (Rodrigue et al. 2001). 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες μελέτες για την πράσινη 

εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τον Srivastara (2007) η πράσινη εφοδιαστική 

αλυσίδα ορίζεται ως «η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού προβληματισμού στην 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων τον σχεδιασμό των 

προϊόντων, την επιλογή και προμήθεια των υλικών, την κατασκευή διεργασιών, την 

παράδοση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή καθώς και την διαχείριση του 

κύκλου ζωής του προϊόντος μετά την ωφέλιμη ζωή του. Σύμφωνα με τον παραπάνω 

ορισμό, η πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα της παραγωγής, 

από το σχεδιασμό του προϊόντος μέχρι την ανακύκλωση του ή την καταστροφή του.  

Ένα ακόμα κίνητρο που ωθεί τις εταιρείες να ανταποκριθούν με περιβαλλοντικό 

υπεύθυνο τρόπο είναι ο έντονος ανταγωνισμός που υπάρχει στον σημερινό 

επιχειρηματικό κόσμο (Clark, 1999). Η εταιρεία θα πρέπει να εντυπωσιάσει τον πελάτη 

και να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της. Ένας τρόπος να ξεχωρίσει μία εταιρεία 

είναι να εφαρμόσει την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, ασχέτως αν την έχουν 

υιοθετήσει ή όχι οι ανταγωνιστές της.  

Οι βασικοί άξονες της ‘Πράσινης’ Εφοδιαστικής είναι οι εξής:  

 Βελτίωση οργάνωσης μεταφορών για μείωση δρομολογίων των φορτηγών 

οχημάτων με συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και μεταφορέων (και 

οικονομικά οφέλη λόγω οικονομιών κλίμακας εκτός των περιβαλλοντικών 

ωφελειών). 

 Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον μεταφορικών μέσων, όπως για 

παράδειγμα του σιδηροδρόμου, το οποίο επιπρόσθετα θα μειώσει τη συμφόρηση 

στους οδικούς άξονες.  
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 Συνεργασίες και στην αποθήκευση, με σκοπό την μείωση χρήσης γης για κτίρια 

αποθηκευτικά και για ‘ανοιχτούς’ αποθηκευτικούς χώρους και φιλική προς το 

περιβάλλον χρήση τους (π.χ. για καλλιέργειες, πάρκα, κτλ.). 

 Εισαγωγή ανακυκλώσιμης συσκευασίας με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων, 

αλλά και γενικότερα μείωση της συσκευασίας με μέτρο όμως, ώστε να μη 

θίγεται η ποιότητα των προϊόντων. 

 Μείωση των φθορών με αποτελεσματικά μέσα διαχείρισης των προϊόντων 

(σύγχρονο εξοπλισμό) σε κατάλληλα διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους, 

με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 

 Πρακτικές διακίνησης και αποθήκευσης επικίνδυνων φορτίων ικανοποιώντας 

όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. 

 Οργανωμένες πρακτικές διακίνησης επιστρεφόμενων αγαθών προς τα κέντρα 

ανακύκλωσης, διότι η ανακύκλωση δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μέρος της 

ευρύτερης ανάστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Reverse Logistics). 

 Πρακτικές αστικών εμπορευματικών μεταφορών (City Logistics- Urban 

Transport) 

Με βάση την έρευνα τους ο Rao και Holt (2005), συμπέραναν ότι η υιοθέτηση της 

πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας οδηγεί όχι μόνο στην εξοικονόμηση σημαντικού 

κόστους αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων, του μεριδίου αγοράς, την προώθηση 

νέων ευκαιριών στην αγορά που συντελεί σε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, όπου όλα 

μαζί συμβάλλουν στην βελτίωση της οικονομική απόδοσης της εταιρείας. Επομένως, η 

βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης μιας εταιρείας, οδηγεί στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και κατ’ επέκταση στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, 

στην αύξηση των κερδών της, στην απόκτηση νέων ευκαιριών στην ήδη υπάρχουσα 

αγορά ή σε νέες αγορές, αλλά και στην μετατόπιση των ανταγωνιστών τους που 

αποτύγχαναν να προωθήσουν μία ισχυρή απόδοση προς το περιβάλλον (Klassen and 

McLaughlin,1996). 
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Κεφάλαιο Τέταρτο - Συνεργασίες και νέες μορφές ιχνηλασιμότητας 

 

Συνεργασίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, οι επιχειρήσεις είχαν πρόβλημα στο να 

αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους με μοναδικό παράγοντα, τα προϊόντα. Το ενδιαφέρον 

έχει μετακινηθεί από το φυσικό προϊόν και εστιάζεται πλέον στη δημιουργία αξίας για 

τους πελάτες. Για να είναι επιτυχείς σε μια παγκόσμια αγορά, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

είναι αποτελεσματικότερες και η εστίαση πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς.  

 

Στη σημερινή βιομηχανοποιημένη εποχή η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων 

(outsourcing) αποτελεί μια εντυπωσιακά δημοφιλή μέθοδο για τις επιχειρήσεις οι 

οποίες επιθυμούν να οργανώνουν την παραγωγή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτύχουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στον κλάδο τους. Εργασίες που 

παραδοσιακά εκτελούνταν από τον εντολέα μεταφέρονται στον προμηθευτή και οι 

εργαζόμενοι στον εντολέα συχνά μεταφέρονται στις υπηρεσίες του προμηθευτή. Η 

εξωτερίκευση δραστηριοτήτων διαφέρει από τις συμμαχίες, τις συνεργασίες και τις 

κοινές επιχειρήσεις στο γεγονός ότι η ροή των πόρων είναι μονόδρομη από τον 

προμηθευτή προς τον αγοραστή (Belcourt, 2006). Είναι σύνηθες οι προμηθευτές να 

μεταφέρουν ένα μέρος των δραστηριοτήτων διανομής και αποθήκευσης σε έναν τρίτο 

φορέα (3PL). Η έννοια του 3PL προμηθευτή βασίζεται σε μια τριαδική μορφή σχέσης 

που καλύπτει τον προμηθευτή, τον φορέα υπηρεσιών logistics και τους πελάτες. Αυτή η 

τριάδα αποτελείται από τρεις δυαδικές σχέσεις. Στις περισσότερες έρευνες η 

συνεργασία έχει περιοριστεί σε μια δυαδική σχέση μεταξύ του φορέα 3PL και του 

προμηθευτή ή του πελάτη και του 3PL. Η δημιουργία αυτών των δυάδων μπορεί να 

οδηγήσει σε παροχή μη ποιοτικών υπηρεσιών. 

 

Εξωτερικεύοντας δραστηριότητες σε εξειδικευμένους οργανισμούς οι επιχειρήσεις 

επιτυγχάνουν βελτίωση της οργανωσιακής τους επίδοσης. Οι Gilley και Rasheed (2000) 

υποστηρίζουν ότι τρεις είναι οι λόγοι που οδηγούν σε κάτι τέτοιο.  
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 Πρώτον, εξωτερικεύοντας δευτερεύουσες δραστηριότητες για τον οργανισμό 

του δίνεται η δυνατότητα να εστιάσει σε αυτές με τις οποίες πραγματικά μπορεί 

να ασχοληθεί και για τις οποίες οι πόροι που διατίθενται έχουν στρατηγική αξία.  

 Δεύτερον, αυξάνοντας την εξωτερίκευση δευτερευόντων υπηρεσιών 

βελτιώνεται η ποιότητα αυτών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εξειδικευμένοι 

οργανισμοί συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε ένα περιορισμένο αριθμό 

λειτουργιών ώστε να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις - αγοραστές.  

 Τρίτον, η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων μικρής στρατηγικής σημασίας 

επιτρέπει στον οργανισμό να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την 

ανταγωνιστική του θέση. 

 

Η επιλογή των κατάλληλων μελών μιας τριαδικής σχέσης είναι πολύ σημαντική ώστε 

να επιτευχθεί μια επιτυχημένη συνεργασία. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να 

θεωρήσουν ότι η συνεργασία είναι αμοιβαία ευεργετική, και δεν πρέπει να υπάρξουν 

οποιοιδήποτε συγκρουόμενοι στόχοι. Για την βέλτιστη επιλογή των συνεργατών 

υπάρχουν κάποιοι τρόποι για την διαχείριση των σχέσεων. 

 

 Μέτρηση των πάντων. Οι συνεργασίες χρειάζονται όχι μόνο τους κανόνες και 

τα πρότυπα αλλά και έναν τρόπο παρακολούθησης και τήρησής τους. Οι 

κανόνες πρέπει να εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες σχέσεις, τις πληροφορίες που 

μοιράζονται, και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Οι δείκτες πρέπει να 

αναπτύσσονται σε μακροχρόνια βάση για να ελέγχουν την συνεργασία σχετικά 

με την απόδοση. Η πιο κοινή αιτία δυσαρέσκειας σε σχέσεις συνεργασίας είναι 

το κόστος και το γεγονός ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει το ένα μέλος το άλλο 

εύκολα και με διαφάνεια. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών. Για να είναι σε θέση να μετρήσουν την απόδοση με 

έναν αποτελεσματικό τρόπο, τα διαφορετικά μέλη μιας τριαδικής σχέσης πρέπει 

να διαχέουν μεταξύ τους τις πληροφορίες. Τα πιο συνήθη δεδομένα πρέπει να 

τυποποιούνται αφού είναι εκείνα μέσω των οποίων πραγματοποιείται η 

ανταλλαγή των πληροφοριών ανάμεσα στις εταιρίες. Ενδεχόμενες συγκρούσεις 

μεταξύ των συνεργατών προκύπτουν συχνά επειδή ο καθένας προσπαθεί να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη και τα πλεονεκτήματά του. Για τον λόγο αυτό είναι 
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σημαντικό όχι μόνο να μοιράζονται τις πληροφορίες αλλά και τα κέρδη και τους 

κινδύνους. 

 Διαχείριση πληροφοριών. Σαφείς κανόνες πρέπει να καθοριστούν και να 

εφαρμοστούν στις τριαδικές σχέσεις. Πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια και 

ο καθένας να γνωρίζει το που, πότε και πόσο. Για να επιτευχθεί μια 

ολοκληρωμένη συνεργασία, κάθε επιχείρηση πρέπει να ξέρει πώς να ενεργήσει 

εσωτερικά έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (Γιαννάκαινας, 2004). 

 

Ως μία από τις πιο εξέχουσες τάσεις τόσο στη διαχείριση της αγοράς όσο και στις 

διεθνείς επιχειρήσεις έχει αναγνωριστεί η διεθνής εξωτερίκευση δραστηριοτήτων. 

Μέσω της επέκτασης της βάσης προμηθειών τους κατά μήκος των γεωγραφικών 

συνόρων οι επιχειρήσεις δημιούργησαν ένα μεγάλο εύρος προμηθειών που τους 

επιτρέπει να επιλέγουν προμηθευτές από μια ευρεία ποικιλία και να μειώνουν 

αποτελεσματικά το κόστος των προμηθειών τους (Bryce & Useem 1998). 

Υποστηρίζεται η άποψη ότι η διεθνής εξωτερίκευση δραστηριοτήτων χαρακτηρίζεται 

από δύο διαστάσεις: το βάθος και το πεδίο εφαρμογής. Σε επίπεδο επιχειρήσεων το 

βάθος αποτελεί ένα δείκτη της οικονομικής διείσδυσης της διεθνούς εξωτερίκευσης 

δραστηριοτήτων και συχνά υπολογίζει την εξωτερίκευση σε σχέση με τη συνολική 

εξωτερίκευση (Birou & Fawcett, 1993). Το πεδίο εφαρμογής της διεθνοποίησης του 

“outsourcing” σχετίζεται με την πολυπλοκότητα της διεθνούς διαδικασίας 

“outsourcing” δεδομένου ότι το υψηλό πεδίο εφαρμογής συνδέεται με υψηλότερες 

δαπάνες εκμάθησης για τη διαχείριση των διαπολιτισμικών σχέσεων με τους 

πολλαπλούς και μακρινούς προμηθευτές (Andersen & Buvik, 2001). 

Οφέλη της εξωτερικοποίησης  

Οι Quinn και Hilmer (1994) υποστήριξαν ότι μέσω της διεθνούς εξωτερίκευσης 

δραστηριοτήτων οι εντολείς έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος προμηθευτών και τη 

δυνατότητα να επιλέξουν τον καλύτερο από αυτούς. Το διεθνές “outsourcing” επιτρέπει 

εκτενέστερη έρευνα προμηθευτών και ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών, το 

οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Ο ανταγωνισμός αυτός 

ενθαρρύνει την αναζήτηση των καλύτερων διαθέσιμων προμηθευτών, οι επιχειρήσεις 

μπορούν αν αυξήσουν την αξία των προϊόντων που παράγουν και ταυτοχρόνως 



 

44 

 

μειώνεται το κόστος του τελικού παραδοτέου προϊόντος. Τα οφέλη που προκύπτουν 

από την εξωτερίκευση δραστηριοτήτων συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες. 

 

 Χρηματοοικονομικά οφέλη. Μία από τις πιο κύριες αιτίες για εξωτερίκευση 

δραστηριοτήτων εμφανίζεται η μείωση κόστους. Οι οργανισμοί πιστεύουν ότι 

μπορούν να μειώσουν το κόστος τους εξωτερικεύοντας δραστηριότητές τους. Οι 

οικονομίες κλίμακας είναι εφικτότερο να επιτευχθούν όταν ένας προμηθευτής 

που εξειδικεύεται σε ορισμένες δραστηριότητες προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες 

σε ένα σύνολο επιχειρήσεων (Belcourt, 2006). 

 Εστίαση σε θέματα στρατηγικής. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να 

αποδίδουν το ίδιο καλά σε όλα τα πεδία. Έτσι, αποφασίζουν να εστιάσουν στα 

σημεία υπεροχής τους, όπως υπηρεσίες πελατών και καινοτομία και μεταφέρουν 

τις δευτερεύουσες λειτουργίες σε τρίτους οργανισμούς για τους οποίους αυτές 

είναι οι κύριες ικανότητές τους. Βασικές λειτουργίες που δεν μπορούν να 

εξωτερικευτούν είναι ο προσανατολισμός, η ηγεσία, η ανάπτυξη, οι σχέσεις των 

εργαζομένων, η τελική επιλογή, η διαχείριση της απόδοσης και η οργανωτική 

αλλαγή καθώς αυτά συνδέονται με την κατανόηση της κουλτούρας του 

οργανισμού, με τις προσδοκίες για το μέλλον και με εμπιστευτικές πληροφορίες 

(Belcourt, 2006). 

 Βελτιωμένες υπηρεσίες. Η βελτιωμένη ποιότητα λαμβάνεται ως ένα ακόμα 

όφελος από την εξωτερίκευση δραστηριοτήτων. Τα πρότυπα απόδοσης μπορούν 

να περιγράφονται στη σύμβαση κάτι που δεν συνέβαινε όταν οι δραστηριότητες 

εκτελούνταν εσωτερικά της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν 

από μια ομάδα άλλων επιχειρήσεων τον καλύτερο προμηθευτή, ο οποίος έχει 

καλό ιστορικό και μεγαλύτερη ευελιξία στην πρόσληψη και ανταμοιβή των 

υπαλλήλων του (Belcourt, 2006). 

 Εξειδικευμένο προσωπικό. Μία ακόμα αιτία αποτελεί το γεγονός εύρεσης 

εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, οι εργαζόμενοι στον προμηθευτή μπορούν 

να βρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη της καριέρας τους. 

 Οργανωσιακές πρακτικές. Μερικές οργανώσεις λαμβάνουν την απόφαση να 

εξωτερικεύσουν δραστηριότητες για να «ξεφορτωθούν» ένα ενοχλητικό τμήμα, 

όπως ένα τμήμα όπου οι υπάλληλοι υπολειτουργούν. Έτσι, οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τους εξωτερικούς φορείς παροχής 
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υπηρεσιών για να συμπληρώσουν την περιορισμένη εσωτερική ικανότητα είτε 

αυτή συνδέεται με το ανθρώπινο δυναμικό είτε με την καινοτομία των 

προϊόντων. 

Από την παροχή υπηρεσιών από τρίτους (3PL) στην παροχή υπηρεσιών από 

τέταρτους (4PL) 

Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών υπηρεσιών (3PL) θα εστιάσουν 

στον κοινό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όσον 

αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών η συνεργασία θα βελτιώσει την χρήση του εξοπλισμού 

επιτρέποντας την ενοποίηση των εισερχόμενων φορτίων και εξερχόμενων μεταξύ των 

συνέταιρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών. Επίσης, το στάδιο της συσκευασίας είναι μια άλλη πιθανή διαδικασία 

που μπορεί να υπάρξει συνεργασία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η συνεργασία με 

προμηθευτές 3PL είναι πιθανό να παρέχουν κέντρα διανομής και να εστιάζουν στην 

σωστή λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων και των άλλων διαθέσιμων πόρων. 

Ενώ η εξωτερική ανάθεση 3PL είναι πλέον αποδεκτή ως επιχειρηματική πρακτική, το 

τέταρτο μέρος της εφοδιαστικής (4PL) εμφανίζεται ως μια σημαντική λύση στις 

σύγχρονες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η οργάνωση 4PL είναι ένα από τα 

ενδιάμεσα στάδια κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδυάζει τα οφέλη της 

εξωτερικής και εσωτερικής ανάθεσης. Είναι συνήθως μια κοινοπραξία ή 

μακροπρόθεσμη σύμβαση μεταξύ τουλάχιστον δύο μερών. Η συνεισφορά του εταίρου 

μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκτός από τη συμμέτοχη του στο ιδρυτικό επιχειρησιακό 

κεφάλαιο τη δυναμικότητα του σε πληροφοριακά συστήματα τις ικανότητες 

στρατηγικής ανάπτυξης και τις ικανότητες ανασχεδιασμού διαδικασιών. Η κοινοπραξία 

θα εντοπίσει τους εξειδικευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι θα εκτελούν 

διάφορες δραστηριότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Χρησιμοποιώντας τα 

πληροφοριακά συστήματα της, η κοινοπραξία γίνεται πλέον ο ενορχηστρωτής της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και παραδίδει στον πελάτη μια πλήρη ικανότητα διαχείρισης 

δικτύου (B.S. Sahay, 2003).    

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους και νέοι όροι συνδεδεμένοι με την 

έννοια της εξωτερικοποίησης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην αρχή εμφανίστηκε ο 

όρος 3PL, όπου είναι ένα πάροχος υπηρεσιών logistics τρίτης γενιάς, με δραστηριότητα 
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σε μέρος ή όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο όρος 4PL, που 

είναι ο πάροχος υπηρεσιών logistics τέταρτης γενιάς. Από την πρωτοεμφάνιση του 

όρου των εταιριών 4PL, η παγκόσμια κοινότητα ψάχνει το επόμενο βήμα για την 

ανάπτυξη των 5PL, δηλαδή την πλήρη υλοποίηση της λειτουργίας του e-procurement. 

Η 1PL εταιρία είναι η κύρια εταιρία, η 2PL είναι ο πελάτης και η 3PL έρχεται να 

αναλάβει το συντονισμό των δύο, με τις υπηρεσίες που παρέχει. Η 3PL προσφέρει μια 

γκάμα υπηρεσιών απευθείας, αλλά ακόμα και τη δυνατότητα για υπηρεσίες έμμεσα και 

όχι απευθείας. Κατά πολλούς, οι εταιρίες 4PL και 5PL, είναι απλά μια νέα επιχείρηση 

στην αγορά των 3PL σε καλύτερη συσκευασία, ενώ για άλλους είναι μια 

ολοκληρωμένη σχεδίαση τεχνολογικής υποστήριξης, συμβουλευτική ικανότητας και 

υπηρεσιών διαχείρισης. (Samar K, 2006) 

Η συμβολή τους στην απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Σύμφωνα με την έρευνα της Helena Forslund (2012), κατά πόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 

Logistics επηρεάζουν την απόδοση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αρχικά αναφέρεται ότι 

υπήρχαν κάποια εμπόδια στην συγκέντρωση των δεδομένων και στην ανάλυση τους. 

Όμως με συγκεντρωμένα τα δεδομένα και αναλύοντας ανά διαδικασία καταλήγει ότι οι 

συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ικανές να αυξήσουν την αποδοτικότητα 

της. Επίσης, συνεισφέρουν στην συλλογή και συγκέντρωση πληροφοριών, παρέχοντας 

λεπτομερής καταγραφές για κάθε διαδικασία. Ακόμη, αναφέρεται ότι οι εταιρίες που 

μπορούν και είναι διαθέσιμες να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε αλλαγή στο πλαίσιο 

τους για να βελτιωθούν είναι αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στην αλλαγή και 

πιο βιώσιμες. Οι συνεργασίες δεν στοχεύουν μόνο στην μείωση του κόστους 

αποθήκευσης και μεταφοράς, αλλά και στην βέλτιστη διαχείριση των λειτουργιών, 

πετυχαίνοντας τη γενικότερη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Ακόμη, 

συγκεκριμένες αποφάσεις για την οργάνωση και τον συντονισμό των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και τα όποια προβλήματα κατά καιρούς 

παρουσιάζονται, πέφτει πάνω στις εταιρίες συνεργάτες και όχι στην εμπορική 

επιχείρηση απευθείας. Η κάθε εμπορική επιχείρηση επωφελείται οικονομικά από τις 

μακροχρόνιες συνεργασίες.  Ενεργούν προσανατολισμένοι καθαρά στο συμφέρον και 

στις ανάγκες του πελάτη.  Το κυριότερο είναι ότι οι σύμβουλοι των εταιριών παροχής 

υπηρεσιών Logistics, είναι σε θέση να φέρουν εξειδικευμένη και αντικειμενική γνώση 

στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, προς το συμφέρον της εκάστοτε εμπορικής 
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επιχείρησης. Οι εκτιμήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε υψηλότερο επίπεδο αποδοτικότητας 

στην αλυσίδα και χαμηλότερο κόστος (Christopher, 2007). 

 

Νέες Μορφές Ιχνηλασιμότητας 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από τους κρίκους της προμήθειας αγαθών, της 

αποθήκευσης, της παραγωγής ή μεταποίησης, του ποιοτικού ελέγχου, της μεταφοράς 

και της τελικής διάθεσης στον καταναλωτή. Παρακολουθώντας την πορεία των αγαθών 

μέσα σε αυτή την αλυσίδα, είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη της καταγραφής αυτής της 

πορείας καθώς και η εύκολη αναζήτηση της εκάστοτε τρέχουσας θέσης του αγαθού ή 

της υπηρεσίας. Επεκτείνοντας αυτή την ανάγκη απαιτείται και η ανάκτηση 

χαρακτηριστικών πληροφοριών που συνοδεύουν το αγαθό στην πορεία του μέσα στην 

αλυσίδα. Η δυνατότητα αυτή της ιχνηλασίας των αγαθών αποδίδεται με τον όρο 

«ιχνηλασιμότητα». 

 

Η διαχείριση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα 

ζητήματα. Για αυτό το λόγο, οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκαταστήσει 

μηχανογραφικά συστήματα (ERP, WMS, κτλ) που διευκολύνουν την ροή προϊόντων 

και πληροφορίας. Τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας, τα οποία, ως Manufacturing 

Execution Systems (MES), παρακολουθούν τα προϊόντα σε πραγματικό χρόνο κατά την 

διακίνησή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Ο γραμμωτός κώδικας (Βarcode) 

Ο γραμμωτός κώδικας αποτελεί μία από τις πολλές 

εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογιών 

της Αυτόματη Αναγνώριση Στοιχείων και Κτήση 

Δεδομένων που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη λήψη 

και αποθήκευση της πληροφορίας τη στιγμή που αυτή 

δημιουργείται. Ο Βarcode εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε 

πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη της δεκαετίας του '60, προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες των εκεί σούπερ μάρκετ για γρηγορότερη διακίνηση των αγαθών 

από τα ταμεία. Στη συνέχεια, η σχετική τεχνολογία αναβαθμίστηκε και ξέφυγε από τα 

Εικόνα 3 – Γραμμωτός Κώδικας 
(Barcode) 
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στενά όρια της ταμειακής καταγραφής των εξερχόμενων προϊόντων, καθώς επεκτάθηκε 

στην καταγραφή και των εισερχόμενων αγαθών, στην απογραφή, στον έλεγχο των 

αποθεμάτων. Ο γραμμωτός κώδικας στην πιο συνήθη του μορφή συνίσταται από μια 

διαδοχή μαύρων και λευκών λωρίδων (bars) τυπωμένων πάνω σε κάποιο 

προϊόν/συσκευασία. Ανάμεσα στις λωρίδες παρεμβάλλονται κενά διαστήματα ποικίλου 

μεγέθους.  

Η σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση των λωρίδων ακολουθούν συγκεκριμένους 

κανόνες και κάθε αλληλουχία λωρίδων αντιστοιχεί σε κάποιον αριθμό. Σήμερα οι 

Barcodes είναι παντού, υποκαθιστούν τη χειρόγραφη εισαγωγή ή πληκτρολόγηση της 

πληροφορίας σε κάποιο σύστημα και ταυτόχρονα "απογειώνουν" τα δεδομένα σε 

ψηφιακές λεωφόρους υψηλής ταχύτητας και αξιόπιστης διαχείρισης. (Ελληνικός 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων) 

 

RFID (Radio Frequency Identification)   

Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification που η μετάφραση 

του όρου στα ελληνικά είναι «ταυτοποίηση μέσω 

ραδιοσυχνοτήτων». Το  RFID είναι ένα σύστημα ασύρματης 

αναγνώρισης αντικειμένων. To RFID αποτελεί την πλέον 

σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στηρίζεται 

στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη 

αναγνώριση ανθρώπων ή, κατά κύριο λόγο, αντικειμένων 

(προϊόντων) τα οποία φέρουν RFID tags  (ετικέτες που ενσωματώνουν 

μικροεπεξεργαστή και κεραία) και μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα από σταθερούς ή 

φορητούς αναγνώστες (readers) RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε 

μεμονωμένου αντικειμένου. Η κεραία επιτρέπει στο μικροεπεξεργαστή να μεταφέρει τις 

πληροφορίες αναγνώρισης στον αναγνώστη, ο οποίος με τη σειρά του μετατρέπει τα 

ραδιοκύματα που "αντανακλώνται" από την ετικέτα RFID σε ψηφιακές πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να "περάσουν" σε υπολογιστές για 

περαιτέρω χρήση. Οι εφαρμογή των RFID κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

σημαντικές και χρήσιμες. Πιο αναλυτικά, υπάρχει η δυνατότηα να παρακολοθούνται οι 

επαναχρησιμοποιημένες συσκευασίες. Επίσης, η δυνατότητα για ενσωμάτωση επιπλέον 

πληροφοριών σε μια ετικέτα RFID, επιτρέπει την ανανέωση της πληροφορίας, ώστε να 

ταυτίζεται με το εκάστοτε περιεχόμενο της συσκευασίας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. 

Εικόνα 4 - RFID 
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Ακόμη είναι δυνατόν να υπάρχει ο έλεγχος ποιότητας. Αυτό γίνεται μέσω των 

αποθηκευμένων πληροφοριών που υπάρχουν σε μια ετικέτα, με την επίγνωση του 

πλήρους ιστορικού των συνθηκών αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων. Και 

ένα ακόμη όφελος που μειώνει τα ελλατωματικά και το κόστος έιναι ότι 

αντιμετωπίζεται η διακίνηση των πλαστών προϊόντων.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής 

έρευνας που διεκπεραιώθηκε στα πλάισια της Ομάδας Εργασίας Ζ2 του E-Business 

Forum σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα οφέλη και 

βελτιώσεις που αναμένεται να επιφέρει η τεχνολογία RFID σε συγκεκριμένα 

προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

κατέδειξαν την δυναμική της τεχνολογίας και τις προσδοκίες για βελτίωση και 

αυτοματοποίηση κομβικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Η πλειοψηφία συμφώνησε 

πως η τεχνολογία RFID αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη σχεδόν σε όλα τα 

προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σημαντικότερο όφελος αποτελεί η αποφυγή 

λαθών κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του επιπέδου αποθέματος στο κατάστημα ή την 

κεντρική αποθήκη και κατά τον υπολογισμό των επιστροφών, όπως και η έλλειψη 

διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το RFID 

αναμένεται κυρίως να βελτιώσει προβλήματα τα οποία είναι σχετικά με την 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι το δείγμα 

δεν πιστεύει πως το RFID θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των προωθητικών 

ενεργειών γεγονός το οποίο αντικρούει τα αποτελέσματα άλλων παλαιότερων 

αντίστοιχων διεθνών ερευνών. Και σε αυτήν την περίπτωση θέματα ιδιωτικότητας και 

προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πιθανώς να επηρέασαν την άποψη των 

συμμετεχόντων αναφορικά με αυτό το θέμα. 

 
Πίνακας 2 – Αναμενόμενα οφέλη από την τεχνολογία RFID 

Λάθη κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του επιπέδου αποθέματος στο 

κατάστημα ή την κεντρική αποθήκη 96,30% 

Λάθη κατά τον υπολογισμό των επιστροφών 77,80% 

Έλλειψη διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα με αποτέλεσμα την 

αδυναμία παρακολούθησης του πραγματικού κύκλου ζωής ενός προϊόντος 77,80% 

Κλοπές προϊόντων 74,10% 

Αχρήστευση / απαρχαίωση ενός προϊόντος (product obsolescence) 70,40% 

Λάθη παράδοσης χωρίς πρόθεση 66,70% 
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Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης ενός προϊόντος 66,70% 

Διατήρηση μεγαλύτερου επιπέδου αποθέματος από αυτό που είναι 

απαραίτητο (excessive inventory) 63% 

Αδυναμία υπολογισμού του ακριβούς επιπέδου της ζήτησης για ένα προϊόν  63% 

Δέσμευση ανθρωπίνων πόρων για την ανεύρεση, ταξινόμηση και 
επεξεργασία της πληροφορίας που διακινείται στην εφοδιαστική αλυσίδα 59,30% 

Μη ύπαρξη προϊόντων στην αποθήκη ή το ράφι (out-of-stock) με 

αποτέλεσμα χαμένες πωλήσεις 55,60% 

Μη αποτελεσματική αξιοποίηση των εξοπλισμών και των μέσων 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω έλλειψης πληροφοριών 55,60% 

Αδυναμία εναρμόνισης των παραγγελιών για αναπλήρωση ενός προϊόντος 
με το ακριβές επίπεδο ποσότητας που πραγματικά απαιτείται 44,40% 

Αναποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών οδηγώντας σε μείωση 

του επιπέδου των πωλήσεων 22,20% 
Π.Ε. Κουρουθανάσης, Β. Ζεϊμπέκης, Γ.Μ. Γιαγλής – Υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας 

RFID στην Ελληνική αγορά - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2004 

 

Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας όπου τα RFID 

βελτιστοποιούν την λειτουργία τους. Κάποιες από αυτές αναφέρονται παρακάτω:  

 Παραλαβή αποστολών. Στην περιοχή παραλαβής του φορτίου από τον 

κατασκευαστή, οι συσκευασίες ελέγχονται με το χέρι όταν ξεφορτώνεται ένα 

φορτηγό και τα στοιχεία των προϊόντων προς παράδοση ελέγχονται σε σχέση με 

τη σημείωση παράδοσης στο δελτίο αποστολής. Οι ετικέτες RFID επιτρέπουν 

τον αυτόματο προσδιορισμό και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος 

εργασίας στη διαδικασία παραλαβής των εμπορευμάτων. 

 Οργάνωση Αποθηκευτικού Χώρου. Ο αυτόματος προσδιορισμός της θέσης 

αποθήκευσης μπορεί πάλι να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο εργασίας. 

 Φόρτωση φορτηγών. Όπως για τον κατασκευαστή, όμοια και στο κέντρο 

διανομής οι γραμμωτοί κώδικες στις ετικέτες των παλετών ανιχνεύονται 

συνήθως για να ελέγξουν μια παράδοση. Η εξάλειψη της χειρωνακτικής 

διαδικασίας ανίχνευσης μπορεί να ελευθερώσει χρόνο για το προσωπικό της 

αποθήκης. 

 Επιλογή μικτών παλετών. Οι ετικέτες RFID στα κιβώτια μπορούν να 

επιτρέψουν τον ακριβή προσδιορισμό των κιβωτίων που έχουν επιλεγεί. Αυτό 

μπορεί να έχει δύο αποτελέσματα. Αρχικά, μειώνει το χρόνο που απαιτείται 

συνήθως για τη χειρωνακτική επιβεβαίωση του συνολικού αριθμού των 
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επιλεχθέντων κιβωτίων. Αφετέρου, μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για 

οποιουσδήποτε πρόσθετους ελέγχους ακρίβειας στα μεταγενέστερα στάδια. 

 Επιστροφές / επεξεργασία ανάκλησης προϊόντων. Η επεξεργασία των 

επιστροφών μπορεί να γίνει αποδοτικότερη με τις ετικέτες RFID εφαρμοσμένες 

στα κιβώτια. Τα κιβώτια που επιστρέφονται μπορούν τώρα να προσδιοριστούν 

αυτόματα.  

 Κατάλογος αποθεμάτων. Ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας για τον 

υπολογισμό των αποθεμάτων στα κέντρα διανομής αφορά στον έλεγχο του 

αριθμού κιβωτίων στις παλέτες που τοποθετούνται στην περιοχή επιλογής. 

Επειδή με την ανάγνωση των ετικετών RFID στα κιβώτια είναι δυνατό να 

καθοριστεί ακριβώς πόσα κιβώτια ενός προϊόντος είναι σε μια παλέτα, η 

χειρωνακτική διαδικασία μέτρησης μπορεί να μειωθεί δραστικά (Roberti, 2004). 

Ο αρχικός σχεδιασμός της ανάπτυξης της τεχνολογίας RFID έγινε με βάση την υπόθεση 

ότι η ζήτηση θα μείωνε σταδιακά τα κόστη της τεχνολογίας. Όμως, υπάρχουν κάποιοι 

τεχνικοί περιορισμοί καθυστερούν την πτώση των τιμών που απαιτείται για την 

ευρύτερη αποδοχή της. Ενώ η έρευνα σήμερα προσανατολίζεται στις λύσεις αυτών των 

τεχνικών ζητημάτων, οι επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο υλοποίησης ενός 

συστήματος RFID προβληματίζονται κυρίως από τον παράγοντα ‘κόστος’, ο οποίος 

σχετίζεται με την απόκτηση και λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού.  

 Για τις εταιρίες κολοσούς έχει αποδεχθεί ότι η διαχείριση των αποθεμάτων με 

την χρήση RFID μπορεί να μειώσει τα κόστη διευκολύνοντας τις διαδικασίες 

παραλαβών και αποστολών.  

 Όμως οι εφαρμογές RFID έχουν πολύ υψηλότερο κόστος λειτουργίας από τις 

αντίστοιχες με Βarcodes, καθώς από το κόστος της ετικέτας, το RFID εμπεριέχει 

και το κόστος απόκτησης των πομποδεκτών. Επιπλέον, είναι δυνατόν να 

απαιτηθεί καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για τη μετάβαση λοιπόν σε ένα 

σύστημα RFID, απαιτείται εκπαίδευση του υπάρχοντος δυναμικού και πιθανόν 

επένδυση σε νέο. Αυτό σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη επέκταση εφαρμογής RFID 

θα αυξήσει πολύ περισσότερο το συνολικό κόστος. 

 

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη εξάπλωση RFID θα μπορούσε να ενισχύσει 

περισσότερο το ρόλο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την 

προώθησης της καινοτομίας και της οικονομικής μεγέθυνσης. Από την πλευρά της 
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βιομηχανίας, διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

εταιριών τεχνολογίας και παρόχων υπηρεσιών, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι 

αφορά την προώθηση λύσεων RFID στην αγορά, ενώ πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

έχουν υιοθετήσει με επιτυχία την τεχνολογία αυτή. Ωστόσο, μολονότι η αγορά για 

συστήματα RFID στην ΕΕ αυξάνεται με ρυθμό περίπου 45% ετησίως, καθυστερεί σε 

σχέση με την κατά περίπου 60% αύξηση στη διεθνή αγορά. Ένα τέτοιο «αναπτυξιακό 

χάσμα» θα καθυστερήσει τη συνεισφορά της κοινωνίας της πληροφορίας στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση (Ανακοινωση της Επιτροπης στο Ευρωπαϊκο 

Κοινοβουλιο). 

DDSN (Demand-Driven Supply Network) 

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις προγραμματίζουν την παραγωγή τους με βάση τη 

δυναμικότητα τους και τη διαθεσιμότητα των υλικών. Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις 

προγραμματίζουν και εκτελούν τη στρατηγική τους στην παραγωγή, βασίζοντας σε 

στοιχεία του παρελθόντος και εξετάζοντας τη δυναμικότητα του εργοστασίου, 

σύμφωνα με τη λογική της πρόβλεψης της ζήτησης. Στη συνέχεια, τα προϊόντα που 

παράγονται ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, προωθούνται στους πελάτες της 

επιχείρησης. Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται ως διαδικασία «push» των προϊόντων, 

μέσω ενός γραμμικού μοντέλου συνεργασιών. Η παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα, 

που υιοθετεί αυτήν την προσέγγιση, καθοδηγείται από την πίσω πλευρά της, δηλαδή 

την πλευρά του παραγωγού, «σπρώχνοντας» προϊόντα προς τους πελάτες και 

διαμορφώνοντας παράλληλα τη ζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις - μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απλά αποδέκτες της ζήτησης που βασίζεται σε 

παραγγελίες από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μπροστά τους στο πλαίσιο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ δύσκολα επιτυγχάνουν μία βαθύτερη ματιά στις 

πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς για τα προϊόντα. Προκειμένου να συμπιεστούν τα 

αποθέματα και τα κόστη των επιχειρήσεων που βρίσκονται από την πλευρά του 

εφοδιασμού, ασκείται έντονη πίεση στα μέλη της εφοδιαστικής που βρίσκονται προς τη 

μεριά του τελικού πελάτη, προκειμένου να δώσουν τις παραγγελίες τους. Το 

αποτέλεσμα είναι η ζήτηση να χαρακτηρίζεται ως ακανόνιστη και για το λόγο αυτό 

δύσκολο να προγνωστεί. Ορισμένες πρωτοπόρες και ηγετικές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια με διαφορετικό τρόπο τη ζήτηση, επιτρέποντας 

στους πελάτες να καθορίζουν ζητήματα προγραμματισμού και εκτέλεσης στην 
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εφοδιαστική αλυσίδα με βάση τις απαιτήσεις τους. Η προσέγγιση αυτή, που 

ονομάστηκε από την AMR Research ως δίκτυο εφοδιασμού καθοδηγούμενου από τη 

ζήτηση (Demand-Driven Supply Network ή DDSN) και από την Procter and Gamble ως 

δίκτυο εφοδιασμού καθοδηγούμενου από τον καταναλωτή (Consumer-Driven Supply 

Network ή CDSN), χρησιμοποιεί ένα σύστημα αποτελούμενο από νέες τεχνολογίες και 

διαδικασίες που «αισθάνεται» τη ζήτηση και αντιδρά κατάλληλα σε πραγματικό χρόνο 

σε ολόκληρο το δίκτυο της εφοδιαστικής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στην 

εφοδιαστική αλυσίδα χαρακτηρίζεται ως διαδικασία «pull» των προϊόντων από τους 

τελικούς πελάτες, δηλαδή η ζήτηση κατά κανόνα καθοδηγείται από την πλευρά των 

καταναλωτών των προϊόντων, χωρίς παράλληλα να αφαιρείται από τον παραγωγό η 

δυνατότητα προώθησης προϊόντων (push). Στο δίκτυο αυτό της εφοδιαστικής, οι 

επιχειρήσεις - μέλη συνεργάζονται, λειτουργούν από κοινού και μοιράζονται 

πληροφορίες για το σχηματισμό της ζήτησης από την αγορά, αποκτώντας παράλληλα 

αυτή τη βαθύτερη ματιά στη ζήτηση που έλειπε από τις παραδοσιακές αλυσίδες της 

εφοδιαστικής. Ο στόχος της συνεργασίας των μελών του δικτύου της εφοδιαστικής 

είναι η απόκτηση της ικανότητας να προσεγγίσουν τη ζήτηση της αγοράς και να 

παράγουν από κοινού, αυτό που ακριβώς ζητά η αγορά. Η στρατηγική ενός δίκτυο 

εφοδιασμού καθοδηγούμενου από τη ζήτηση, δεν στοχεύει στο να υποκαταστήσει 

πλήρως την προώθηση (push) προϊόντων στην κατανάλωση αλλά να ταιριάξει την έλξη 

(pull) της ζήτησης από τους καταναλωτές με μία αντίστοιχα ίση ώθηση προϊόντων από 

τα μέλη της εφοδιαστικής, μέσω της από κοινού αντίδρασης στη ζήτηση. Η υιοθέτηση 

κυρίως των νέων διαδικασιών και των οργανωτικών αλλαγών, καθώς και η υλοποίηση 

των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής δίνουν τη δυνατότητα για την υλοποίηση 

τέτοιων συνεργατικών δικτύων της εφοδιαστικής που μπορούν να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τη ζήτηση. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής δεν θα πρέπει να 

θεωρηθούν ούτε το πρώτο, αλλά ούτε και το μοναδικό μέσο για την επίτευξη 

παρόμοιων δικτύων. Η υιοθέτηση νέων διαδικασιών και η αναδιοργάνωση της 

εφοδιαστικής αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Οι πρωτοπόροι των δικτύων εφοδιαστικής καθοδηγούμενων από τη 

ζήτηση έχουν ωφεληθεί σημαντικά σε ζητήματα χρηματοοικονομικά (κόστους και 

κέρδους), όπως καταδεικνύουν οι σχετικές μελέτες της AMR Research. Επίσης, η 

δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να ωφεληθούν άμεσα από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η αγορά και 
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σε ορισμένες περιπτώσεις να πετύχουν καίρια χτυπήματα στον ανταγωνισμό. Η μέχρι 

στιγμής εμπειρία από τις εταιρείες που έχουν εφαρμόσει παρόμοιες πρακτικές 

φανερώνει ότι αυτές μπορούν να προσφέρουν ευρύτερης γκάμας προϊόντα στους 

πελάτες τους, με λιγότερο απαιτούμενο κεφάλαιο και με μεγαλύτερα κέρδη. (Pierre 

Hadaya, Luc Cassivi, 2007) 

 

Η ώρα της αλήθειας για μία εφοδιαστική αλυσίδα φτάνει όταν εμφανίζεται η ζήτηση με 

τη μορφή της πραγματικής παραγγελίας του πελάτη. Ο εφοδιασμός καλείται να 

υλοποιήσει την παραγγελία και να επαληθεύσει όλα τα πλάνα που έγιναν προκειμένου 

να μπορέσει να προγνωστεί η ζήτηση και ο τρόπος κάλυψής της. Για το λόγο αυτό οι 

διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και σε πλήρη συνεργασία. H 

πρόβλεψη της ζήτησης (demand forecasting), καλύπτει ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών 

και μεθόδων προγραμματισμού για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος της πρόβλεψης της ζήτησης ως το μέσο 

που ενδυναμώνει και καθιστά εφικτές τις διαδικασίες αυτές. Ο ρόλος της πρόβλεψης 

είναι σημαντικός καθώς μέσω αυτής υπολογίζεται η ζήτηση που μπορεί να προκύψει 

μέσα από διάφορες συνθήκες της αγοράς και συνεκτιμώνται τα επίπεδα εξυπηρέτησης 

πελατών που ορίζονται σε κάθε κατηγορία πελατών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Επίσης, η πρόβλεψη αποτελεί το βασικό στοιχείο εισόδου σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο 

για τον προγραμματισμό πωλήσεων και παραγωγής, για να ποσοτικοποιηθούν 

εκτιμήσεις στην επίδραση της ζήτησης των διαφόρων πλάνων των πωλήσεων και του 

μάρκετινγκ. Τέλος, αναφορικά με τις αποφάσεις που σχετίζονται με την υπόσχεση του 

χρόνου παράδοσης, η πρόβλεψη της ζήτησης μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της 

ανάγκης απόδοσης προτεραιοτήτων στην ικανοποίηση της ζήτησης για τους 

σημαντικούς πελάτες.  
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Κεφάλαιο Πέμπτο – Εφοδιαστική Αλυσίδα 2.0 

 

Με βάση την παγκοσμιοποίηση και την εξειδίκευση, ο όρος SCM 2.0 επινοήθηκε για 

να περιγράψει τόσο τις αλλαγές στην ίδια την αλυσίδα εφοδιασμού όσο και την εξέλιξη 

των διαδικασιών, μεθόδων και εργαλείων που διαχειρίζονται σε αυτή τη νέα «εποχή». 

Το SCM 2.0 ακολουθεί αυτή την ιδέα σε λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ακόμα, αξιοποιεί δοκιμασμένες λύσεις για να σχεδιάσει και να παρέχει γρήγορα 

αποτελέσματα, με ευελιξία, ώστε να διαχειριστεί γρήγορα ο προγραμματιστής τις 

μελλοντικές αλλαγές. Αυτά παρέχονται μέσω δικτύων, για να καταλάβουμε ποια 

στοιχεία, τόσο επιχειρησιακά όσο και οργανωτικά, είναι τα κρίσιμα που παρουσιάζουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την στενή κατανόηση αυτών. Τέλος, 

προσφέρονται σε μια ποικιλία από επιλογές, όπως μέσω του Business Process 

Outsourcing. 

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα του μέλλοντος  

Είναι προφανές, ότι οι αγορές και οι εφοδιαστικές αλυσίδες βρίσκονται σε μια περίοδο 

δυναμικής αλλαγής και προσαρμογής. Ωστόσο, η πείρα δείχνει ότι ο ρυθμός αλλαγής 

έχει επιταχυνθεί μέχρι του σημείου που τα επιχειρησιακά μοντέλα, τα οποία μας έχουν 

εξυπηρετήσει καλά στο παρελθόν, μπορεί να μη λειτουργούν σήμερα, και είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι δεν θα λειτουργούν καθόλου αύριο. 

 

Στο παρακάτω σχήμα υπογραμμίζεται η πρόκληση. Έχουμε κινηθεί από ένα 

επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο η ισχύς ήταν στα χέρια του προμηθευτή σε μια 

κατάσταση όπου ο πελάτης, ή ακόμη και ο καταναλωτής, είναι πλέον στη θέση του 

οδηγού. Αυτό που κάποτε ήταν «αγορά πωλητή», έχει πλέον γίνει «αγορά αγοραστή». 

Ταυτόχρονα, η επικρατούσα φιλοσοφία μάρκετινγκ έχει απομακρυνθεί από την ιδέα 

των μαζικών αγορών, οι οποίες εξυπηρετούνται από τη μαζική παραγωγή, και κινείται 

πλέον προς την ιδέα των «αγορών του ενός», οι οποίες εξυπηρετούνται από τη μαζική 

εξατομίκευση. 

 

Μολονότι, η θεμελιώδης αυτή αλλαγή παρατηρείται εδώ και καιρό, δεν παρατηρείται η 

αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο σκέψης όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα. 
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Το παραδοσιακό μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν βασισμένο στη 

μεγιστοποίηση των διαφόρων μορφών αποδοτικότητας, ιδιαίτερα μέσω της 

εκμετάλλευσης των «οικονομιών κλίμακας». Το επιχειρησιακό αυτό μοντέλο 

λειτούργησε καλά στις συνθήκες για τις οποίες είχε σχεδιαστεί, δηλαδή για την 

παραγωγή τυποποιημένοι προϊόντων που ήταν σχεδιασμένα για μαζικές αγορές. 

 

Όμως το πρόβλημα, τώρα, είναι ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον. Βλέπουμε μια κίνηση 

από το κάτω αριστερό τεταρτημόριο στο παρακάτω σχήμα προς το άνω δεξιό 

τεταρτημόριο. Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν έχουν αντιληφθεί τις επιπτώσεις αυτής της 

αλλαγής στο σχεδίασμά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ζητούμενο σήμερα είναι 

εφοδιαστικές αλυσίδες, ικανές να αντιμετωπίζουν μικρές παρτίδες και να 

ανταποκρίνονται σε όλο και περισσότερο συντομότερους χρόνους. 

 

 

Εικόνα 5 – Εφοδιαστική Αλυσίδα του μέλλοντος 

Martin Christopher, Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2007. 

 

Η αλλαγή αυτή στο περιβάλλον του μάρκετινγκ επιφέρει και άλλους επιχειρησιακούς 

μετασχηματισμούς, που όλοι τους έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι επιχειρησιακοί μετασχηματισμοί :  
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 Από την εστίαση στον προμηθευτή στην εστίαση στον πελάτη.  

Παραδοσιακά, οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν σχεδιασμένες από το «εργοστάσιο 

προς τα επόμενα στάδια» και όχι «από τον πελάτη προς τα προηγούμενα 

στάδια». Η έμφαση δινόταν στο πώς θα διασφαλιζόταν ότι η παραγωγική 

διαδικασία, η οποία ήταν προσανατολισμένη σε μεγάλες παρτίδες, θα μπορούσε 

να διανείμει πιο αποτελεσματικά το προϊόν της. Συχνά λοιπόν, η εφοδιαστική 

αλυσίδα σχεδιαζόταν με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους. Στη σημερινή, 

εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, η στόχευση πρέπει να αλλάξει. Έτσι, ο 

σκοπός πρέπει να είναι η επίτευξη των κατά το δυνατόν υψηλότερων επιπέδων 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του πελάτη. Επομένως, ο βασικός παράγοντας 

είναι η ευελιξία και όχι το κόστος. 

 

 Από την ώθηση στην έλξη. 

Σημαντική είναι η ιδέα της μετάβασης από τη νοοτροπία της «ώθησης της 

παραγωγής», η οποία επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες παραγωγής 

μέσω του κλιμακωτού, χρονικού προγραμματισμού και τους μεγάλους ορίζοντες 

σχεδιασμού, σε μια φιλοσοφία «έλξης της ζήτησης», όπου στην ιδανική 

περίπτωση, δεν παράγεται τίποτα και δεν πραγματοποιείται καμιά προμήθεια, ή 

δεν κινείται τίποτα, αν προηγουμένως δεν υπάρξει ζήτηση γι’ αυτό. Είναι 

προφανές ότι η επιτυχία ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί υψηλό επίπεδο 

ευελιξίας για όλες τις πηγές της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων 

και των ανθρώπων. 

 

 Από το απόθεμα στην πληροφόρηση. 

Παραδοσιακά, η διαχείριση των Logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας 

οδηγούνταν από τις προβλέψεις και όχι από τη ζήτηση. Με άλλα λόγια, η 

επιχείρηση εστίαζε σε έναν ορίζοντα σχεδιασμού και έκανε προβλέψεις για τη 

ζήτηση σε ένα χρονικό σημείο. Στη συνέχεια σχημάτιζε ένα απόθεμα για να 

μπορεί να καλύψει την προβλεπόμενη ζήτηση. Καθώς οι αγορές γίνονταν όλο 

και πιο ευμετάβλητες, η πρόβλεψη της ζήτησης γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Ο 

κίνδυνος σχηματισμού περισσοτέρων ή λιγότερων από τα αναγκαία αποθέματα 

αυξανόταν. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι να 
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δώσουν τη δυνατότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες να καθοδηγούνται από τη 

ζήτηση ως αποτέλεσμα της καλύτερης διαφάνειας της πραγματικής ζήτησης. Η 

πραγματική ζήτηση εμφανίζεται στο τέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας, και αν η 

επιχείρηση μπορέσει να λάβει αυτή την πληροφορία και να τη μοιραστεί με τα 

προηγούμενα στάδια της αλυσίδας, τότε η εξάρτηση από το απόθεμα μειώνεται. 

 

 Από τις συναλλαγές στις σχέσεις. 

Συνειδητοποιείται ολοένα και περισσότερο ότι ο δρόμος προς τη διατηρήσιμη 

κερδοφορία περνά από την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με 

επιλεγμένους πελάτες. Η εστίαση στο παρελθόν ήταν στον όγκο και το μερίδιο 

αγοράς, και ο προσανατολισμός της εταιρείας ήταν προς τις συναλλαγές. 

Σήμερα, η διατήρηση του πελάτη είναι ένα βασικό μέτρο της επιτυχίας στο 

μάρκετινγκ σχέσεων. Ένας από τους παράγοντες της βελτιωμένης διατήρησης 

πελάτη είναι η παροχή ανώτερης εξυπηρέτησης πελάτη. Έτσι, γίνεται ξεκάθαρη 

η σχέση μεταξύ Logistics και διατήρησης πελάτη. Η διαχείριση των σχέσεων με 

τους πελάτες έχει γίνει μια κρίσιμη επιχειρησιακή διαδικασία, καθώς οι 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να βελτιώσουν την ποιότητα των κερδών τους. 

 

 Από τα «φορτηγά και τις αποθήκες» στη διαχείριση των καναλιών διανομής 

«από το ένα άκρο ως το άλλο». 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό η διαχείριση των 

Logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολλές επιχειρήσεις. Στο παρελθόν, η 

διαχείριση των Logistics θεωρούνταν ότι αφορούσε κυρίως τις μεταφορές και 

την αποθήκευση. Έχοντας αυτό το χαρακτήρα, η διοικητική προσπάθεια 

επικεντρώνονταν στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στη «βελτιστοποίηση» 

των δικτύων και των πόρων. Μολονότι η ανάγκη για αποτελεσματική διανομή 

εξακολουθεί και σήμερα να είναι τόσο σημαντική όπως και στο παρελθόν, η 

αντίληψη που επικρατεί είναι ότι το πραγματικό έργο της διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο συντονισμός των καναλιών διανομής, από το ένα 

άκρο ως το άλλο. Τα εισερχόμενα Logistics είναι εξίσου χρήσιμα όσο και η 

διανομή του τελικού προϊόντος, και η έμφαση δίνεται στη συμπίεση του χρόνου 

από το ένα άκρο της εφοδιαστικής αλυσίδας ως το άλλο. 
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 Από τις λειτουργίες στις διαδικασίες. 

Μόνο πρόσφατα οι εταιρείες άρχισαν να αμφισβητούν τον πρωταρχικό ρόλο 

των λειτουργιών στην οργανωσιακή δομή. Παραδοσιακά, η επιχείρηση 

οργανωνόταν γύρω από λειτουργίες, και οι λειτουργίες αυτές παρείχαν τον 

κατάλληλο μηχανισμό για την κατανομή πόρων και για την προαγωγή του 

προσωπικού. Η κλασική επιχειρησιακή οργάνωση μπορεί να περιγράφει ως 

«κάθετη», με μια πολυεπίπεδη ιεραρχική δομή λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, στο 

σημερινό πολυτάραχο επιχειρησιακό περιβάλλον τίθενται, όλο και περισσότερο, 

ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα τέτοιων επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται 

γρήγορα στις μεταβαλλόμενες, με ταχύτατους ρυθμούς, ανάγκες της αγοράς. 

Υποστηρίζεται πλέον ότι η έμφαση των επιχειρήσεων πρέπει να δοθεί στις 

βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες που δημιουργούν αξία για τους πελάτες. Οι 

διαδικασίες αυτές, εξ ορισμού, είναι διαλειτουργικές και προσανατολισμένες 

στην αγορά. 

 

 Από τον αυτόνομο ανταγωνισμό στον ανταγωνισμό δικτύων. 

Σύμφωνα με το συμβατικό επιχειρησιακό μοντέλο, οι εταιρείες επιτυγχάνουν ή 

αποτυγχάνουν βάσει των πόρων και των ικανοτήτων τους. Ωστόσο, καθώς έχει 

ενισχυθεί η τάση προς την εξωτερίκευση δραστηριοτήτων, έχει 

συνειδητοποιηθεί ότι το ανταγωνιστικό όχημα δεν είναι πλέον η μεμονωμένη 

επιχείρηση, αλλά η εφοδιαστική αλυσίδα της οποίας είναι μέλος η επιχείρηση 

αυτή. Ενώ άλλοτε η μεμονωμένη επιχείρηση περιέκλειε σχεδόν ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα, σήμερα αυτό δεν είναι εφικτό. Αντίθετα, σήμερα η 

εταιρεία θεωρεί τον εαυτό της μέλος μιας «διευρυμένης επιχείρησης». Αυτή η 

διευρυμένη επιχείρηση είναι στην πραγματικότητα, ένα σύνθετο δίκτυο 

αποτελούμενο από προμηθευτές πόρων και από ικανότητες. Σήμερα, στην εποχή 

του ανταγωνισμού δικτύων, πιο επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες που 

μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τους πόρους και τις ικανότητες των 

υπόλοιπων εταίρων τους στο δίκτυο. 

 

Φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει σε μια εποχή όπου οι κανόνες ανταγωνισμού είναι πολύ 

διαφορετικοί από εκείνους που επικρατούσαν στο παρελθόν. Ένα νέο ερμηνευτικό 

πρότυπο ανταγωνισμού αναδύεται, όπου το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα 
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αποτελεί, όλο και περισσότερο, πηγή πλεονεκτήματος, μέσω της ενίσχυσης της αξίας 

για τον πελάτη. 

 

Αν επιτευχθεί ένα τέτοιο πλεονέκτημα, τότε αυτό έχει κρίσιμη σημασία για την 

επιχείρηση, ώστε αυτή να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει αξία στους 

πελάτες της και να κρίνει κατά πόσον έχει έλθει η ώρα να αναμορφώσει την αλυσίδα 

της. ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες των υπόλοιπων εταίρων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι εταιρείες που πιστεύουν ότι 

μπορούν να κάνουν τις «δουλειές τους όπως τις έκαναν πάντα», θα δουν τις προοπτικές 

τους για επιτυχία στην αυριανή αγορά να γίνονται ολοένα και πιο προβληματικές 

(Christopher, 2007). 
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Κεφάλαιο Έκτο - Συμπεράσματα 

 

Στην παραπάνω διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η προσέγγιση της μέτρησης 

απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της βιβλιογραφίας που υπάρχει σε 

συνάρτηση με τις σύγχρονες προκλήσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αρχικά 

διαχωρίστηκαν οι όροι της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της. 

Αναφέρθηκε επίσης η εξέλιξη της και το πόσο σημαντική είναι η Πληροφοριακή 

Τεχνολογία στην ύπαρξη της. Στην συνέχεια παρουσιαστήκαν κάποιες προϋποθέσεις 

για την επίτευξη της βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν την 

εφοδιαστική τους αλυσίδα βιώσιμη. Αυτό διότι η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα έχει 

αντίκτυπο στον πελάτη και άμεση επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της 

επιχείρησης. Έτσι αναλύθηκαν όλοι οι δυνατοί τρόποι για την μέτρηση της και 

αναφέρθηκαν οι διαστάσεις που επηρεάζουν την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σε αυτήν την κατηγορία επίσης αναφέρθηκε η Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα η οποία 

αν επιτευχθεί από μια επιχείρηση καταφέρνει να εξοικονομήσει σημαντικό κόστος αλλά 

και είναι δυνατόν να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων. Επιπρόσθετα, 

σχολιάστηκαν οι νέες μορφές της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των συνεργασιών που 

γίνονται. Η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων είναι ένα σημαντικό βήμα για μια 

επιχείρηση που επιθυμεί να επιτύχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στον κλάδο της. Η 

εξωτερικοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης επιτυγχάνει ακόμη και 

βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης και πλέον καταλήγει στην μορφή της μη 

ανεξάρτητης και αυτόνομης επιχείρησης αλλά σε ένα δίκτυο όπου η μια επιχείρηση ζει 

μαζί με την άλλη. Επίσης, έγινε αναφορά στις πλέον υπάρχουσες μεθόδους 

ιχνηλασιμότητας των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μια χαρακτηριστική 

αναφορά στην αρχική μέθοδο του γραμμωτού κώδικα και εκτενέστερη στην εφαρμογή 

των ετικετών μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) οπού το αποτέλεσμα είναι μεν 

ακριβέστερο και σε πραγματικό χρόνο για τα προϊόντα, όμως το κόστος είναι 

μεγαλύτερο για ολική υιοθέτηση σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμη, 

αναφέρεται ένα νέο σύστημα που έχει καθιερωθεί από κάποιες εταιρίες το DDSN το 

οποίο είναι πρόβλεψη ζήτησης και άμεση ανταπόκριση. Για την απόδοση του είναι 

ακριβέστερο αλλά χρειάζονται πολλές πληροφορίες για να καθιερωθεί ακόμη εξ 

ολοκλήρου σε μια εταιρία. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα μελλοντικό 
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σχέδιο για το πώς θα εξελιχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και κατά πόσο οι επιχειρήσεις 

που ακολουθήσουν θα μπορέσουν να επιβιώσουν.  

Τέλος συμφώνα με την παρούσα εργασία μπορούμε να καταλήξουμε σε μια φράση για 

την σύνοψη της «ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα διανομής αποτελεί το άλφα 

και το ωμέγα της επιτυχίας μιας επιχείρησης». 
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