
 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

MBA EXECUTIVE 
 

 
 

Διπλωματική εργασία 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.ΚΑΛΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
 

 
 
 

Σουλτογιάννης Χρήστος του Ιωάννη 
 

Επιβλέπων καθηγητής : κ.Τσιότρας Γεώργιος 
 

 

 

Θεσσαλονίκη 2015 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστίες 

 

Οφείλω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε 
στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας στον κ.Τσιότρα Γεώργιο 

καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 



 

2 
 

Περιεχόμενα 

 

Εισαγωγή………………………………………………………………………..………………………………………………..…………..σελ 4 

Δομή της διπλωματικής διατριβής………………………….……………………………………………………….…...………σελ 5 

Κεφάλαιο 1Ο: Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα…………………….……………..……….….σελ 7 

1.1.Βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη…….……………………………………………..............................................σελ 7  

1.2.Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου…….……………………………………………………….…………….…..σελ 10  

1.3.Ο αντίκτυπος του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην  

ελληνική οικονομία…………………………………………………………………………………………………………….……...σελ 11 

1.4.Κύριες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο……….………………………………………………………………….…….σελ 14 

1.5.Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εισαγωγικών εταιρειών 

 και εταιρειών χονδρικού εμπορίου……………………………………………………………………………………………σελ 20 

Κεφάλαιο 2Ο: Εφοδιαστική αλυσίδα και η διαχείριση της……………………….……………………………….σελ 24 

2.1.Εφοδιαστική αλυσίδα………….…………………………………………………………………..…………………………..σελ 24 

2.2.Διαχείριση εφοδιαστική αλυσίδας………………………………………………………………………………………..σελ 30 

2.3.Εξέλιξη εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείριση της………………………………………………………………σελ 33 

2.4.Τεχνολογίες πληροφορικής στην εφοδιαστική αλυσίδα…………………………………….…………………σελ 37 

 2.4.1.Συστήματα πληροφορικής…………………………………………………………….……………………..σελ 38 

 2.4.2.Μοντέλο διευρυμένης επιχείρησης……………………………………………………………………..σελ 40 

 2.4.3.Συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας………………………………………………….σελ 44 

 2.4.4.Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων…………………………………………………...σελ 49 

 2.4.5.Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων…………………………………………………..σελ 55 

 2.4.6.Λοιπά συστήματα…………………………………………………………………….…………………………..σελ 60 

 2.4.7.Δίκτυα………………………………………………………………………………………………………………….σελ 77 

Κεφάλαιο 3Ο: Περιγραφή της ελληνικής βιομηχανίας ζυθοποιίας…………….……………………………..σελ 81 

3.1.Αθηναική ζυθοποιία ΑΕ ………………………………………………………………………………………………………..σελ 84 

3.2.Μύθος ΑΕ……………………………………………………………………………………………………………………………..σελ 98 

Κεφάλαιο 4Ο : Συμπεράσματα…………….………………………………………………………….……………………….σελ 103 

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………………………………………………………σελ 105 

 

 



 

3 
 

Κατάλογος πινάκων 

Πίνακας 1.1.Βασικά μεγέθη εφοδιαστικής αλυσίδας κλάδου αλκοολούχων 
ποτών(2008)……………………………………………………………………………………………………………………….………σελ 10 

Πίνακας 1.2. Βασικά οικονομικά μεγέθη εισαγωγικών εταιρειών………………………………………….…..σελ 11 

Πίνακας 1.3. Συνολική επίδραση κλάδου αλκοολούχων ποτών στην  

ελληνική οικονομία…………………………………………………………………………………………………………………….σελ 14 

Κατάλογος διαγραμμάτων 

Διάγραμμα 1.1 .Τα τρία επίπεδα του κλάδου των αλκοολούχων ποτών…………………………..…………..σελ 8 

Διάγραμμα 1.2. Αλυσίδα αξίας κλάδου αλκοολούχων ποτών………………………………………..……………..σελ 9 

Διάγραμμα 1.3. Επιδράσεις τομέα αλκοολούχων ποτών στην  

ελληνική οικονομία………………………………………………………………………………........................................σελ 13 

Διάγραμμα 1.4.Πωλήσεις αλκοολούχων ποτών 2005-2012 σε εκατ.φιάλες………………………………..σελ 15 

Διάγραμα 1.5.Ρυθμοί μεταβολής όγκου πωλήσεων οινοπνευματωδών  

ποτών……………………………………………………………………………………………………………………….………….……..σελ 16 

Διάγραμμα 1.6.Σωρευτική % μεταβολή 2008-2012 οινοπνευματωδών  ποτών…….…………………….σελ 17 

Διάγραμμα 1.7. Σύνθεση κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών………………………………………..…..σελ 18 

Διάγραμμα 1.8. Σωρευτική % μεταβολή 2008-2012 αλκοολούχων  

και αποσταγμάτων………………………………………………………………………………………………………………………σελ 18 

Διάγραμμα 1.9 Μεταβολή σύνθεσης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών 

 και αποσταγμάτων 2008-2012…………………………………………………………………...................................σελ 19 

Διάγραμμα 1.10. Εξέλιξη κατανάλωσης On-Off Trade Αλκοολούχων 

 ποτών 2008-2012……………………………………………………………………………………………………………….………σελ 20 

Διάγραμμα 1.11. Κύκλος εργασιών και καθαρά κέρδη εισαγωγικών εταιρειών………………….….…..σελ 21 

Διάγραμμα 1.12.Αριθμοδείκτες εισαγωγικών εταιρειών…………………………………………..……………..…σελ 21 

Διάγραμμα 1.13.Κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο…………………………………………………….…….σελ 22 

Διάγραμμα 1.14. Αποτελέσματα κερδοφόρων-ζημιογόνων  

επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ποτών………………………………………………………………………….………σελ 22 

Διάγραμμα 1.15. Αριθμοδείκτες επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίοΠοτών…………….……………........σελ 23 

Διάγραμμα 2.1. Ροές και διαδικασίες στην αλυσίδα εφοδιασμού……………………………………………...σελ 33 

Διάγραμμα 2.2. Τα 5P του CRM…………………………………………………………………………………………….…….σελ 53 

Διάγραμμα 3.1. Το οργανόγραμμα της Μύθος Ζυθοποιίας ΑΕ………………………………………………….σελ 101 

 



 

4 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ασταθές περιβάλλον τόσο η εφοδιαστική 

αλυσίδα όσο και οι σύγχρονες υπηρεσίες Logistics, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

λειτουργία , τη βιωσιμότητα αλλά και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. (Gernain 

,et al.,2008).Οι δύο αυτοί όροι εξελίχθησαν σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και 

σήμερα θεωρούνται από τις πιο σημαντικές λειτουργίες  στην επιχειρηματική 

στρατηγική των επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια , ως απόρροια του ισχυρού 

ανταγωνισμού , της παγκοσμιοποιημένης αγοράς , της εμπορευματοποίησης και 

του υπερκαταναλωτισμού καθώς και της ταχύτητας τεχνολογικής προόδου , οι 

εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν μετατραπεί σε ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες  , 

ενώ η επιτυχημένη λειτουργία τους είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία ( Waters , 

2010) .Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον η αποδοτική επικοινωνία και η ομαδικότητα 

αποτελούν σημαντικά εφόδια υπογραμμίζοντας την σημασία του ανθρώπινου 

παράγοντα .  

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο , ανταγωνιστικό 

περιβάλλον( Porter & Sterb , 2001 ). Καθώς οι εμπορικοί φραγμοί εξαλείφονται και 

οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εισέρχονται ανταγωνιστικά στην αγορά , οι 

επιχειρήσεις έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό ανταγωνιστών 

,ικανών να εισάγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες , ταχύτερα και πιο οικονομικά από 

ποτέ (Garten , 1998) . Οι ολοένα και αυξανόμενες δυνατότητες των τεχνολογιών 

πληροφορικής , με συνακόλουθη την μείωση του επενδυμένου κεφαλαίου , 

επιτρέπουν την άμεση ροή κεφαλαίου και πληροφοριών. Επιπλέον όπως έχουν 

αναφέρει οι Ellinger et al (1997) οι καταναλωτές έχουν γίνει περισσότερο 

απαιτητικοί , και έτσι ο κύκλος ζωής των προϊόντων τείνει να μικραίνει , 

αναγκάζοντας τις εταιρείες να μικρύνουν το χρόνο προς την εμπορευματοποίηση 

τους.(Lovelace at al., 2001) αλλά και να παρέχουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 

στους πελάτες καθώς και εξιδανικευμένα κατά παραγγελία προϊόντα. Κατά 

συνέπεια , οι πιο πολλές επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε μια αγορά που 

χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό ,αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα 

(Merrifield, 2000) .Έτσι σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις , η καινοτομία στις οργανωτικές διαδικασίες 
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καθώς και στα προιόντα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και ταυτόχρονα πολύ 

κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης  ( Tornatzky & Fleischer ,1990) 

Καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν την 

οργανωτική δομή,τη στρατηγική των επιχειρήσεων , την ανταλλαγή πλήροφοριών , 

τις παραγωγικές διαδικασίες, τις σχέσεις μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή αλλά 

και την διαπραγματευτική δύναμη κάθε επιχείρησης (Bowesox & Daugherty ,1995) 

.Οι τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν επίσης να βελτιώσουν και να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα ,την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και να 

παρακινήσουν στην δημιουργία δικτύωσης μεταξύ των οργανισμών. 

Στην σημερινή κρίσιμη εποχή που διανύουμε , η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των 

εταιρειών να ανταγωνίζονται σε επίπεδο κόστους, ποιότητας ,ταχύτητας ευελιξίας 

καινοτομίας και υπηρεσιών , έχει οδηγήσει στην τάση να αναπτύσσονται συνεχώς 

νέα συστήματα πληροφορικής τα οποία είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με αυτά που 

υπήρχαν στο παρελθόν. 

Απώτερος στόχος μιας αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η μείωση του 

κόστους παραγωγής , έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή προϊόντων με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος , αλλά και η αξιοποίηση όλων των υλικών μέσων που 

βρίσκονται στην διάθεση της επιχείρησης , η μεταφορά των προϊόντων της με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος και τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις και τελικά η 

επίτευξη κερδοφορίας και οικονομιών κλίμακας για την επιχείρηση. Πλέον ο 

ανταγωνισμός δεν θα γίνεται πλέον σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά στο επίπεδο των 

εφοδιαστικών τους αλυσίδων .(Christopher , 2005) 

Δομή της διπλωματικής διατριβής 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγγραφή της παρούσας εργασίας είναι 

η βιβλιογραφική έρευνα.  Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκαν από το 

διαδίκτυο όπως πληθώρα άρθρων αλλά και επιστημονικών εργασιών .Βάσεις 

δεδομένων όπως η Elsevier και η Springer αλλά και η Emerald χρησιμοποιήθηκαν  . 

Αντλήθηκαν πληροφορίες από επιστημονικά περιοδικά όπως το Harvard Business 

Review και το California Management Review. Τέλος σημαντικές πληροφορίες 
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αντλήθηκαν από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  αλλά και από 

διάφορα ηλεκτρονικά βιβλία. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση του κλάδου των αλκοολούχων ποτών . 

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη του κλάδου  , οι κύριες τάσεις 

και εξελίξεις στον κλάδο ,η φορολογική πολιτική αλλά και κάποια προτεινόμενα 

μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την βιωσιμότητα αλλά και την ανάπτυξη του κλάδου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση θεωριών και εννοιών , οι οποίες 

σχετίζονται με την Εφοδιαστική αλυσίδα .Δίνονται ορισμοί από διάφορους 

μελετητές , ερευνητές και συγγραφείς και  προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Γίνεται επίσης παρουσίαση των τεχνολογιών πληροφορικής που 

χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα . 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της  εταιρειών Αθηναικής ζυθοποιία ΑΕ  

και Μύθος ΑΕ ,  οι οποίες είναι οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής, εμπορίας 

και διανομής μπίρας στην Ελλάδα . 
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Κεφάλαιο 1Ο 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα 

1.1.Βασικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του κλάδου των αλκοολούχων 

ποτών στην Ελλάδα 

Στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών περιλαμβάνονται το Ουίσκι , τα λευκά ποτά 

(βότκα ,τζίν ρούμι κλπ) , τα λικέρ ,τα κονιάκ και Brandy και τα RTD(Ready To Drink) . 

Τα αλκοολούχα ποτά εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των οινοπνευματωδών 

ποτών , στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες ποτών που περιλαμβάνουν 

αιθυλική αλκοόλη ,όπως κρασί , μπύρα και διάφορα αποστάγματα όπως το ούζο το 

τσίπουρο και άλλα , 

Στον ευρύτερο κλάδο των αλκοολούχων ποτών εντάσσονται οι παρακάτω κλάδοι 

επιχειρήσεων : 

 Εγχώριοι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών 

 Εισαγωγείς / αντιπρόσωποι διεθνών οίκων παραγωγής αλκοολούχων ποτών  

 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  

 Μεγάλες και μεσαίες αλυσίδες και καταστήματα λιανικού εμπορίου 

τροφίμων και ποτών  

 Ειδικευμένο λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών (π.χ. κάβες)  

 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο Ξενοδοχείων – 

Εστιατορίων (εστιατόρια, bar, clubs, live, café-bar κ.λπ.) οι οποίες διαθέτουν 

αλκοολούχα ποτά στους τελικούς καταναλωτές για επιτόπια κατανάλωση.    

Η ταξινόμηση αυτή διαφοροποιείται από την παραδοσιακή «στενότερη» 

οριοθέτηση του κλάδου, σύμφωνα με την οποία στον κλάδο περιλαμβάνονται 

άμεσα μόνον οι δύο πρώτοι κλάδοι, ως βασικοί προμηθευτές αλκοολούχων ποτών 

στην αγορά.  

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών διακρίνεται σε τρία βασικά επίπεδα : 
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 Στο πρώτο περιλαμβάνεται η εγχώρια παραγωγή και τα εισαγόμενα 

αλκοολούχα ποτά,  

 στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται τα ενδιάμεσα κανάλια διανομής (χονδρικό 

εμπόριο), και   

 στο τρίτο επίπεδο περιλαμβάνονται τα τελικά σημεία λιανικής πώλησης 

αλκοολούχων ποτών προς οικιακή (off trade) ή επιτόπια κατανάλωση (on 

trade - Supermarkets, Κάβες, Μπαρ, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία κ.ά.).   

Η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη, καθώς σημεία λιανικής πώλησης όπως οι 

μεγάλες αλυσίδες supermarket, συχνά αποτελούν προμηθευτές τελικών σημείων 

πώλησης προς επιτόπια κατανάλωση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα επίπεδα 

χονδρικής και λιανικής πώλησης, οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών αποτελούν 

μόνον ένα τμήμα των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτά τα επίπεδα.  

Διάγραμμα 1.1 .Τα τρία επίπεδα του κλάδου των αλκοολούχων ποτών 

Στο πρώτο επίπεδο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εταιρείες εισαγωγής-

αντιπροσώπευσης αλκοολούχων ποτών που παράγονται στο εξωτερικό και οι 

εγχώριοι παραγωγοί που παράγουν τοπικά αποστάγματα, λικέρ και κονιάκ που 

απευθύνονται κυρίως στην εγχώρια αγορά, επικρατούν θυγατρικές μεγάλων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν 

αλκοολούχα ποτά με ισχυρά εμπορικά σήματα, τα οποία στηρίζουν μέσω 

διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών και διαθέτουν στην αγορά έχοντας 

αναπτύξει οργανωμένα δίκτυα διανομής (παραδοσιακό χονδρικό εμπόριο, 

καταστήματα Cash & Carry, μεγάλα καταστήματα λιανικής). 

Το παραδοσιακό χονδρικό εμπόριο και τα καταστήματα Cash & Carry 

διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού των αλκοολούχων ποτών, 

καθώς τροφοδοτούν μεγάλο τμήμα της αγοράς λιανικής και το μεγαλύτερο τμήμα 

των σημείων επιτόπιας κατανάλωσης. Εκτιμάται ότι οι εισαγωγικές επιχειρήσεις και 

οι εγχώριοι παραγωγοί διακινούν περίπου το 55% του όγκου των πωλήσεών τους 

Εισαγωγικές εταιρείες  –  
Παραγωγοί  Χονδρικό Εμπόριο Τελικά Σημεία Πώλησης  
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μέσω χονδρεμπόρων, ενώ πωλούν το 15% σε καταστήματα Cash & Carry από τα 

οποία προμηθεύονται αλκοολούχα ποτά ένα μέρος των καταστημάτων λιανικής 

πώλησης και των σημείων επιτόπιας κατανάλωσης. Το υπόλοιπο 30% περίπου του 

όγκου των πωλήσεών τους διατίθεται απευθείας σε μεγάλα καταστήματα λιανικής, 

από τα οποία στη συνέχεια προμηθεύονται οι μικρότεροι λιανέμποροι, τα 

παραδοσιακά καταστήματα λιανικής (περίπτερα, ψιλικατζίδικα) και τμήμα των 

σημείων επιτόπιας κατανάλωσης.  

 

Διάγραμμα 1.2. Αλυσίδα αξίας κλάδου αλκοολούχων ποτών 

Η αγορά αλκοολούχων ποτών περιλαμβάνει δύο τμήματα:  

 την αγορά-κανάλι off trade, δηλαδή την αγορά στην οποία 

διατίθενται αλκοολούχα ποτά για οικιακή κυρίως κατανάλωση 

(μέσω Mini & Super Markets, παραδοσιακής λιανικής κ.ά.)  

 την αγορά-κανάλι on trade, στην οποία διατίθενται αλκοολούχα 

ποτά προς επιτόπια κατανάλωση(Εστιατόρια, Μπαρ, Ξενοδοχεία 

κ.ά.).  

Η αγορά off trade εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του συνολικού 

όγκου πωλήσεων αλκοολούχων ποτών, με το υπόλοιπο 60% να αφορά στην 

επιτόπια κατανάλωση (στοιχεία 2012).  

1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη κλάδου αλκοολούχων ποτών 

Μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος κάθε τμήματος της αλυσίδας αξίας του κλάδου 

των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Αν 

       

 

Εισαγωγείς / Χονδρέμποροι  
Αλκοολούχων Ποτών  

Χονδρικό  
εμπόριο  5 5 % 

Ειδικά Κανάλια  
Διανομής On Premise 63%  

Cash & Carry’s  
15 % 

Κάβες,  
Ψιλικατζίδικα 

1 3  %  

Λιανική  %  30  

Μεγάλα  
Καταστήματα  
Λιανικής  15 % 

Μικρά  
Καταστήματα  
Λιανικής 9 % 
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και τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία αφορούν στο 2008, γεγονός που τα 

καθιστά ανεπίκαιρα, καθώς η οικονομική κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία 

έχει μεταβάλλει δραστικά τα δεδομένα, αξίζει να επισημάνουμε το μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και στους κλάδους που 

συνδέονται με την επιτόπια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (δραστηριότητες 

παροχής ποτών). Αυτό συνεπάγεται ότι οι κλάδοι της παραγωγής / εισαγωγής 

αλκοολούχων ποτών, στους οποίους δραστηριοποιείται αρκετά μικρότερος αριθμός 

επιχειρήσεων, διασυνδέονται με ένα υπολογίσιμο τμήμα της οικονομίας. Συνεπώς, 

οι εξελίξεις στην αγορά αλκοολούχων ποτών επηρεάζουν και τους κλάδους που 

βρίσκονται στο ενδιάμεσο και στο τελικό στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 

μέγεθος της επίδρασης εξαρτάται από τη βαρύτητα που έχουν οι πωλήσεις 

αλκοολούχων ποτών στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση των 

διασυνδεδεμένων με την παραγωγή και εισαγωγή αλκοολούχων ποτών κλάδων.    

 

     Πίνακας 1.1.Βασικά μεγέθη εφοδιαστικής αλυσίδας κλάδου αλκοολούχων ποτών(2008) 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει σε βασικά οικονομικά μεγέθη των εισαγωγικών 

εταιρειών αλκοολούχων ποτών, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του κλάδου, 

δεδομένου ότι διαθέτουν και το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά σε όρους 

πωλήσεων αλκοολούχων ποτών.  

Κλάδος  Αριθμός 

Επιχειρήσεων  
Κύκλος Εργασιών 

(σε εκατ. €)  
Παραγωγή αλκοολούχων ποτών   995   2.394   
Χονδρικό εμπόριο ποτών  2.510   2.426   
Εισαγωγείς / Αντιπρόσωποι1   5   510   
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 

καταστήματα2   
29.608   18.007   

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών ή καπνού σε 

ειδικευμένα καταστήματα  
29.707   4.427   

Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα 

καταστήματα   
1.329   269   

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα , με ή 

χωρίς εστιατόριο   
8.288   4.207   

Εστιατόρια   45.592   4.655   
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες 

δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   
4.557   390   

Δραστηριότητες παροχής ποτών   38.531   2.002   
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Η απασχόληση στις εισαγωγικές εταιρείες προσέγγισε το 2012 τα 600 άτομα, ενώ ο 

κύκλος εργασιών τα 279 εκ. ευρώ, αποδίδοντας περίπου 2,1 εκ. ευρώ σε εταιρικούς 

φόρους εισοδήματος (Πίνακας 1.2). Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι από τις εργοδοτικές 

εισφορές αλλά και τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων το δημόσιο 

εισέπραξε από τις εισαγωγικές εταιρείες περίπου 4 εκ. ευρώ. Ακόμα πιο σημαντική 

είναι η συνεισφορά του κλάδου σε όρους φορολογικών εσόδων (εκτός των φόρων  

εισοδήματος), καθώς με την πώληση των αλκοολούχων ποτών, εισπράχθηκε το 

2012 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ) ύψους 433 εκ. ευρώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.2. Βασικά οικονομικά μεγέθη εισαγωγικών εταιρειών 

 

1.3. Ο αντίκτυπος του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην ελληνική 

οικονομία 

Ο συνολικός αντίκτυπος του κλάδου στην ελληνική οικονομία εκτιμήθηκε, με τη 

χρήση ενός υποδείγματος εισροών – εκροών (input – output model) για την 

ελληνική οικονομία, το οποίο αναγνωρίζει εμφανώς τις διασυνδέσεις μεταξύ των 

 2012  

Απασχόληση  597 άτομα   

Κύκλος Εργασιών*  €279 εκ.   

Εταιρικοί Φόροι  €2,1 εκ.   

Έσοδα από ΕΦΚΟΠ  €265 εκ.   

Έσοδα από ΦΠΑ  €168 εκ 

.   
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κλάδων οικονομικής δραστηριότητας . Στο υπόδειγμα εκτιμάται ότι η μεταβολή της 

εγχώριας τελικής δαπάνης κατανάλωσης έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στην 

οικονομία. Οι κλάδοι μιας οικονομίας αλληλεπιδρούν, καθώς κάθε κλάδος 

χρησιμοποιεί ως εισροή στην παραγωγική του διαδικασία προϊόντα και υπηρεσίες 

από άλλους κλάδους. 

Η ανάλυση στηρίχθηκε αρχικά στον υπολογισμό της συνολικής καταναλωτικής 

δαπάνης για την αγορά αλκοολούχων ποτών στις αγορές on trade και off trade για 

το 2012. Στη συνέχεια, με τη χρήση των σχετικών πολλαπλασιαστών που 

προκύπτουν από το υπόδειγμα εισροών – εκροών, εκτιμήθηκε η άμεση, έμμεση και 

προκαλούμενη (induced) συμβολή / επίδραση που έχει στην οικονομία η 

καταναλωτική δαπάνη αλκοολούχων ποτών.   

Οι άμεσες επιδράσεις, σύμφωνα με την ανάλυσή μας, αφορούν στο προϊόν, την 

προστιθέμενη αξία, τα έσοδα από φόρους εισοδήματος και την απασχόληση στα 

κανάλια off trade (λιανικό εμπόριο) και on trade (ξενοδοχεία – εστιατόρια - μπαρ). 

Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες από τα δύο κανάλια με σκοπό την 

ικανοποίηση της ζήτησης αλκοολούχων ποτών προκαλεί ένα δεύτερο γύρο 

επιδράσεων (έμμεσες επιδράσεις), που αφορούν στα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη 

των προμηθευτών των τελικών καναλιών διάθεσης (παραγωγή και χονδρικό 

εμπόριο ποτών), των προμηθευτών των προμηθευτών κ.ο.κ.. Έτσι, η μεταβολή της 

τελικής ζήτησης ενός κλάδου, επηρεάζει με το ίδιο πρόσημο τη ζήτηση για τα 

προϊόντα όλων των κλάδων που προμηθεύουν αυτόν τον κλάδο. Στην περίπτωση 

των αλκοολούχων ποτών, η μείωση της ζήτησης ποτών στη λιανική οδηγεί σε 

μείωση της ζήτησης για αλκοολούχα ποτά από το χονδρικό εμπόριο, ενώ επηρεάζει 

ταυτόχρονα τη ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών αλλά και τη χρήση των τραπεζικών 

υπηρεσιών.   

Τέλος, οι προκαλούμενες (induced) επιδράσεις είναι οι επιδράσεις στην οικονομία 

από την αυξημένη δαπάνη ως αποτέλεσμα του εισοδήματος που έχει δημιουργηθεί 

από τον κλάδο. Το προκαλούμενο αποτέλεσμα προκύπτει, καθώς η χαμηλότερη 

ζήτηση συνεπάγεται και χαμηλότερη παραγωγή, προστιθέμενη αξία, μισθοδοσία, 

φορολογικά έσοδα και απασχόληση. Η μείωση της απασχόλησης και του 
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εισοδήματος από εργασία με τη σειρά τους οδηγούν σε περαιτέρω μείωση της 

ζήτησης, επιβαρύνοντας το αποτέλεσμα πολλαπλασιαστικά. Ενδεικτικά οι 

παραπάνω επιδράσεις αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.3. Το αποτέλεσμα που 

προκύπτει από αυτές τις επιδράσεις θεωρούμε ότι αντανακλά το συνολικό 

οικονομικό αντίκτυπο του κλάδου στην ελληνική οικονομία. 

 

Διάγραμμα 1.3. Επιδράσεις τομέα αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία 

 

O συνολικός αντίκτυπος του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην οικονομία 

επιμερίζεται στις αγορές off trade και on trade .Προκύπτει ότι η συνολική 

συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο 

σε όρους προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος, όσο κυρίως και σε όρους 

απασχόλησης. Συγκεκριμένα, η συνολική επίδραση για το 2012 (άμεση, έμμεση και 

προκαλούμενη) στην εγχώρια προστιθέμενη αξία προσεγγίζει το 1,2 δισεκ. ευρώ, 

ενώ τα εισοδήματα που παράγονται φτάνουν τα 329 εκ. ευρώ, αποδίδοντας και 

τους ανάλογους φόρους. Τα εισοδήματα αυτά αφορούν στα εισοδήματα των 

εργαζομένων στους προμηθευτές (παραγωγή, χονδρικό εμπόριο) και στους πελάτες 

(μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, supermarkets, mini market, κ.ά.) του κλάδου, όσο 

και τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που δημιουργούν όλοι 

αυτοί οι κρίκοι μέσω της κατανάλωσης τους (induced effect). Ταυτόχρονα, οι 

εταιρικοί φόροι, οι οποίοι αποδίδονται από το σύνολο των διασυνδεδεμένων 

δραστηριοτήτων προσεγγίζουν τα 44 εκ. ευρώ. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική 

επίδραση αφορά στην απασχόληση που «οφείλεται» στον κλάδο των αλκοολούχων 

ποτών, η οποία προσεγγίζει τις 27 χιλ. εργαζόμενους. Θα πρέπει να σημειωθεί 
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ωστόσο ότι τα αντίστοιχα μεγέθη για τον κλάδο ήταν μεγαλύτερα το 2010, όταν ήδη 

η ελληνική οικονομία διένυε το τρίτο έτος ύφεσης. Τότε, η προστιθέμενη αξία 

προσέγγιζε τα 1,6 δισεκ. ευρώ και η απασχόληση τα 37.400 άτομα. Η αγορά on 

trade έχει σαφώς μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο σε σχέση με την off trade 

αγορά, καθώς αποτελεί την κύρια αγορά διάθεσης αλκοολούχων ποτών, ενώ και οι 

δαπάνες των καταναλωτών είναι σημαντικά υψηλότερες λόγω του υψηλότερου 

μικτού περιθωρίου με το οποίο η συγκεκριμένη αγορά λειτουργεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Πίνακας 1.3. Συνολική επίδραση κλάδου αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία 

1.4.Κύριες Τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών 

Οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών δεν θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν από τις 

γενικότερες αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία και τις μεταβολές των συντελεστών 

των έμμεσων φόρων που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά. Έτσι, μετά από μια 

περίοδο μικρής αλλά σταθερής υποχώρησης της ζήτησης αλκοολούχων ποτών 

σε εκ. ευρώ    Άμεση 

Επίδραση  
Έμμεση 

Επίδραση  
Προκαλούμενη 

Επίδραση  
Συνολική  

Επίδραση   
Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία   517      193      450      1.161   

ΑΕΠ   548      204      470      1.221   

Εισόδημα από Εργασία   104      77      148      329   

Εταιρικοί Φόροι   30      2      12      44   

  12.407   5.266  9.286   26.959   

 

  Αγορά off trade    

  9      5      19      33   

ΑΕΠ   9      5      19      34   

Εισόδημα από Εργασία   6      2      6      14   

Εταιρικοί Φόροι   0,4     0,2     0,5     1   

  661   73   384   1.118   

 

  Αγορά on trade    

  508      188      432      1.128   

ΑΕΠ    539      198      450      1.187   

Εισόδημα από Εργασία    98      75      142      315   

Εταιρικοί Φόροι    30      1      11      43   

Απασχόληση (άτομα)    11.746   5.193   8.902   25.842   
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(2006-2008), ακολούθησε η ραγδαία πτώση των πωλήσεων, η οποία μέχρι το 2012 

είχε φτάσει σωρευτικά το -43,6% . Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης σημειώθηκε τη 

διετία 2010/2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών 

έφτασαν το 2012 τις 49,7 εκ. φιάλες, από 92,6 εκ. φιάλες το 2008 και 96,1 εκ. 

φιάλες το 2005.  

 

 Διάγραμμα 1.4.Πωλήσεις αλκοολούχων ποτών 2005-2012 σε εκατ.φιάλες 

Σημαντικές είναι οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών οινοπνευματωδών 

ποτών, σε σχέση με τις μεταβολές των πωλήσεών τους τα τελευταία έτη.Στα 

αλκοολούχα ποτά και στο ούζο οι μειώσεις είναι συνεχείς και έντονες μετά το 2009. 

Στο ούζο η υποχώρηση κορυφώθηκε το 2012, ενώ στα αλκοολούχα ποτά το 2011. 

Σαφώς διαφορετική είναι η εικόνα στις υπόλοιπες κατηγορίες ποτών, όπου στο 

τσίπουρο και στο κρασί η κατανάλωση εμφανίζεται σχεδόν ανεπηρέαστη ή ακόμα 

και αυξημένη. Στο κρασί, έπειτα από την πτώση της κατανάλωσης κατά -5% το 2010, 

καταγράφεται αύξηση, ενώ στο τσίπουρο η αύξηση της κατανάλωσης για τρία 

συνεχή έτη (2009-2011), συνοδεύτηκε από ελαφρά κάμψη το 2012 κατά -0,4%. 

Τέλος, στην μπύρα εμφανίζονται εναλλαγές στην κατανάλωση, με άνοδο το 2011 η 

οποία αντισταθμίστηκε από σχεδόν ισόποση μείωση το 2012.   
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Οι διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές έχουν συμβάλει στη διαφορετική 

εξέλιξη στην κατανάλωση των επιμέρους τύπων ποτών, καθώς σε ένα περιβάλλον 

μείωσης των εισοδημάτων οι μεταβολές στις σχετικές τιμές μεταξύ των κατηγοριών 

ποτών προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη υποκατάσταση. Ταυτόχρονα, η στροφή προς 

μικρότερους χώρους διασκέδασης και η αλλαγή της μορφής διασκέδασης σε 

ταβέρνες, μεζεδοπωλεία ή ακόμα και το σπίτι, σε σχέση με τους μεγάλους χώρους 

(clubs), εκτιμάται ότι έχει ενισχύσει αυτή την τάση, καθώς το είδος των ποτών που 

καταναλώνονται διαφέρει ανάλογα με το χώρο διασκέδασης.   

 

 

Δάγραμμα 1.5. Ρυθμοί μεταβολής όγκου πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών 

 

Στο Διάγραμμα 1.5 αποτυπώνονται οι σωρευτικές μεταβολές, ανάκατηγορία ποτών. 

Έτσι, την περίοδο 2009-2012 σε σχέση με το 2008, κατά την οποία η ύφεση 

γιγαντώθηκε και σημειώθηκαν οι αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές, 

καταγράφηκε αθροιστική μείωση κατά 45,7% στα αλκοολούχα, ενώ στο ούζο η 

κατανάλωση περιορίστηκε πάνω από το 1/3. Στη μπύρα η υποχώρηση ήταν πιο 

ήπια, κοντά στο -5%, ενώ στο κρασί σχεδόν μηδενική. Τέλος, αύξηση καταγράφηκε 

στην κατανάλωση τσίπουρου, την περίοδο 20082012, κατά 16,7%.  
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    Διάγραμμα 1.6. Σωρευτική % μεταβολή 2008-2012 (9lt cases) οινοπνευματωδών 

ποτών 

 

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, το σχετικό μερίδιο των αλκοολούχων στο 

σύνολο των οινοπνευματωδών ποτών μειώθηκε από 6,7% περίπου το 2008, σε 3,9% 

το 2012. Αντίθετα, το μερίδιο της μπύρας αυξήθηκε κατά μια εκατοστιαία μονάδα, 

ενώ στο κρασί το σχετικό μερίδιο αυξήθηκε σε 40% από 37,6%. Τέλος, το μερίδιο 

του ούζου περιορίστηκε σε 1% από 1,5%, ενώ το μερίδιο του τσίπουρου αν και 

αυξήθηκε, εξακολουθεί να αποτελεί μικρό ποσοστό συνολικής κατανάλωσης 

τυποποιημένων ποτών.  
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                         Διάγραμμα 1.7.  Σύνθεση κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών 

 

Εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών και 

τοπικών αποσταγμάτων, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.7, η μείωση της 

κατανάλωσης ξεπερνά το -50%, στις κατηγορίες RTDs, Λικέρ και Μπράντυ, ενώ 

επίσης σημαντική κάμψη σημειώνεται στο Ουίσκυ και στην Τεκίλα. Περιορισμένες 

σχετικά απώλειες καταγράφονται στα λευκά ποτά (Βότκα, Ρούμι και Τζίν).  

 

 

Διάγραμμα 1.8 Σωρευτική % μεταβολή 2008-2012 (9lt cases) αλκοολούχων & αποσταγμάτων 
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Οι παραπάνω μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των μεριδίων ανάμεσα 

στα αλκοολούχα ποτά και στα τοπικά αποστάγματα (Διάγραμμα 1.8). Σημαντική 

υποχώρηση καταγράφεται στο Ουίσκι, όπου το σχετικό μερίδιο μειώθηκε κατά 3,8 

εκατοστιαίες μονάδες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία RTD's με απώλειες 2,4 μονάδων. 

Στον αντίποδα, το τυποποιημένο τσίπουρο κέρδισε 3,1 μονάδες, με αύξηση της 

κατανάλωσης, ενώ τα λευκά ποτά "επέκτειναν" το μερίδιο τους, λόγω της σχετικά 

πιο συγκρατημένης μείωσης της κατανάλωσης.  

 

 

Διάγραμμα 1.9. Μεταβολή σύνθεσης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων  (2008-2012) 

 

Οι σημαντικές απώλειες στις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών, διαπερνούν όπως 
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(Διάγραμμα 1.9). Μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώνεται στην αγορά off-trade, όπου 

η εντονότερη κάμψη παρατηρείται στα Λικέρ και στο Ουίσκι. Πτώση καταγράφεται 

και στην on-trade αγορά για το 2012, με την κατηγορία των RTDs να έχουν την 

μεγαλύτερη πτώση (-17,3%), ενώ ακολουθεί και πάλι το Ουίσκυ με -13,2%.   
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Διάγραμμα 1.10 .Εξέλιξη Κατανάλωσης On - Off Trade Αλκοολούχων ποτών 2008-2012 

 

1.5. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εισαγωγικών εταιρειών και 

εταιρειών χονδρικού εμπορίου ποτών 

Οι επιπτώσεις της ραγδαίας υποχώρησης της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών 

αποτυπώνεται και στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εισαγωγικών 

εταιρειών και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο χονδρικό 

εμπόριο ποτών.   

Ο κύκλος εργασιών των εισαγωγικών εταιρειών (χωρίς ΕΦΚΟΠ) μειώθηκε κατά -14% 

το 2012, έναντι -26,7% το 2011, ενώ σωρευτικά σε σχέση με το 2008 ο κύκλος 

εργασιών είναι μικρότερος κατά -42,5%, δηλαδή βρίσκεται κάτω από το 60% του 

επιπέδου του 2008  
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Διάγραμμα 1.11. Κύκλος εργασιών και καθαρά κέρδη εισαγωγικών εταιρειών 

Το καθαρό περιθώριο κέρδους των εισαγωγικών εταιρειών μειώθηκε σημαντικά 

μετά το 2010 και βρίσκεται πλέον κοντά στο 1,8%, έναντι περίπου 4,7% κατά μέσο 

όρο την περίοδο 2007-2010. Ο έγκαιρος περιορισμός των υποχρεώσεων επέτρεψε 

τη μείωση της δανειακής επιβάρυνσης των εισαγωγικών εταιρειών, με το σχετικό 

δείκτη να διαμορφώνεται στο 2,7,έναντι 4,1 το 2010. 

 

Διάγραμμα 1.12 Αριθμοδείκτες εισαγωγικών εταιρειών 

Στο σύνολο του χονδρικού εμπορίου ποτών καταγράφεται πτώση του κύκλου 

εργασιών (χωρίς ΕΦΚΟΠ) κατά 28% το 2012, έναντι μείωσης 9% το 2011, με τον 

κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 490 εκ. ευρώ, έναντι 810 εκ. ευρώ το 2009. 

Τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου ήταν θετικά και διαμορφώθηκαν  
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σε 7,2 εκ. ευρώ το 2012 έναντι 6,7 εκ. ευρώ το 2011. Η αύξηση αυτή προκύπτει 

περισσότερο ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των ζημιών (ενδεχομένως λόγω 

κλεισίματος επιχειρήσεων), καθώς τα κέρδη των κερδοφόρων επιχειρήσεων 

μειώθηκαν από 18,6 εκ. ευρώ σε 13,2, εκ. ευρώ 

 

 

Διάγραμμα 1.13. Κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο 

 

    

 

Διάγραμμα 1.14 Αποτέλεσμα κερδοφόρων-ζημιογόνων επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ποτών 
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Τέλος, αναλύοντας τους βασικούς αριθμοδείκτες για το σύνολο του χονδρικού 

εμπορίου ποτών το καθαρό περιθώριο κέρδους διατηρείται στα ίδια επίπεδα με το 

2011, στο 2,7%, ενώ πτώση παρατηρείται στη δανειακή επιβάρυνση ως αποτέλεσμα 

της σημαντικής μείωσης των υποχρεώσεων.  

 

 

Διάγραμμα 1.15 Αριθμοδείκτες επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ποτών 
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Κεφάλαιο 2Ο 

Εφοδιαστική Αλυσίδα και διαχειριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

2.1.Εφοδιαστική αλυσίδα 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα πεδίο 

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

επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο αυξανόµενο αυτό ενδιαφέρον οφείλεται 

και η ύπαρξη πληθώρας ορισµών και προσεγγίσεων, από πάρα πολλούς συγγραφείς 

και από διαφορετικές 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.   

Από τους Towill et al. (1992) η εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται ως ένα σύστηµα, τα 

δοµικά στοιχεία του οποίου περιλαµβάνουν προµηθευτές υλικών, παραγωγικές 

εγκαταστάσεις, υπηρεσίες διανοµής και πελάτες, και διασυνδέονται από τη ροή 

υλικών και πληροφοριών. 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.  

Οι Lee και Billington (1995) αναφέρθηκαν σε ένα δίκτυο εγκαταστάσεων, οι οποίες 

προµηθεύουν πρώτες ύλες, τις µετατρέπουν σε ηµιέτοιµα και κατόπιν έτοιµα 

προϊόντα και µεταφέρουν τα προϊόντα αυτά στους πελάτες µέσω ενός συστήµατος 

διανοµής.  Οι Cooper et al. (1997) επέκτειναν τον ορισµό του Christopher (1992). 

Έτσι, εφοδιαστική αλυσίδα ορίστηκε η ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών 
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διαδικασιών από τον τελικό χρήστη µέχρι τους αρχικούς προµηθευτές η οποία 

παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες οι οποίες προσθέτουν αξία στους 

πελάτες (Cooper et al.,1997).  

Ο Christopher (1998) επανήλθε µε νέο ορισµό όπου εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται 

το δίκτυο των αλληλοσυνδεόµενων και αλληλοεξαρτώµενων οργανισµών οι οποίοι 

αµοιβαία και από κοινού συνεργάζονται για να ελέγξουν, να διοικήσουν και να 

βελτιώσουν τη ροή υλικών και πληροφοριών από τους προµηθευτές στους τελικούς 

καταναλωτές.   

Ένας πιο ολοκληρωµένος ορισµός που δόθηκε από τους Handfield και Nichols 

(1999) και περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τη ροή και τη 

µετατροπή προϊόντων από το στάδιο των πρώτων υλών, µέχρι τον τελικό χρήστη 

καθώς επίσης και τη σχετική ροή πληροφοριών.  

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

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

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

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

2002). 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  SimchiLevi et al. (2000) και τον Shapiro (2001), τα δίκτυα 

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

ή περισσότερες επιχειρήσεις – κόµβοι.  

Με τον όρο εφοδιαστική αλυσίδα λοιπόν, χαρακτηρίζουµε ένα σύνολο 

επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσω 

πληθώρας επιχειρηµατικών διαδικασιών. Η επιχειρηµατική διαδικασία είναι µία 

λογική συνέχεια συνδεόµενων και επαναλαµβανόµενων δραστηριοτήτων, η οποία 

αξιοποιεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές µιας επιχείρησης µε σκοπό να πετύχει 

συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα (Handfield & Nichols, 2002). Τέτοιες 

επιχειρηµατικές διαδικασίες µπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές σε µία εφοδιαστική 
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αλυσίδα, ανάλογα µε το είδος και τη φύση της βιοµηχανίας, λαµβάνοντας χώρα είτε 

στα στενά όρια µιας επιχείρησης, είτε διεπιχειρησιακά. Για παράδειγµα, στις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες περιλαµβάνονται διαδικασίες, όπως: προµήθεια 

πρώτων υλών, σχεδιασµός προϊόντων, σχεδιασµός και έλεγχος παραγωγής, 

κατασκευή – συναρµολόγηση – µεταποίηση, λήψη και επεξεργασία παραγγελιών, 

αποθήκευση – διαχείριση αποθεµάτων, µεταφορά – διανοµή, µάρκετινγκ, 

πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

Εκτός των επιχειρηµατικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα, κύριο 

χαρακτηριστικό των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι η ροή πληροφοριών, προϊόντων 

(Stevens, 1989), (Christopher, 1998) είτε ακόµη επιπλέον υπηρεσιών, κεφαλαίου και 

γνώσης (Handfield & Nichols, 2002), (Chopra & Meindl, 2001). Στην ουσία θα ήταν 

πιο δόκιµο να αναφερόµαστε σε εφοδιαστικά δίκτυα, παρά σε εφοδιαστικές 

αλυσίδας, καθώς κάθε επιχείρηση – κρίκος µιας εφοδιαστικής αλυσίδας συνήθως 

συνδέεται και συνεργάζεται µε περισσότερες από µία επιχειρήσεις, σχηµατίζοντας 

εν τέλει ένα επιχειρηµατικό δίκτυο (Christopher, 1998), (Handfield & Nichols, 2002).  

Η δοµή µιας εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχουν 

αρκετά χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

περιγράψουν και να προσεγγίσουν µία εφοδιαστική αλυσίδα. Ο New (1997) 

αναγνωρίζει τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες, υπό τις οποίες µπορούµε 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 ή αντικείµενο (π.χ. εφοδιαστική αλυσίδα του καφέ, του 

πετρελαίου κοκ.), και  

3. Τη θεώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως έννοιας συνώνυµης 

µε την προµήθεια, τη διανοµή και τη διαχείριση υλικών.   

Άλλα χαρακτηριστικά – διαστάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν επίσης 

προταθεί είναι το βάθος (απεικονίζει τα επίπεδα των διάφορων εµπλεκόµενων 

οργανισµών), το πλάτος (απεικονίζει τον αριθµό των οργανισµών στο κάθε 
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επίπεδο), η γεωγραφική διασπορά (απεικονίζει το σκοπό της τοποθεσίας των 

οντοτήτων της) (Corbett &Kamarkar 2001, Choi & Hong 2002, Stock et al. 2000). Μία 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι και αυτή του Hoogewegen (1997), ο οποίος 

διακρίνει πέντε επίπεδα ανάλυσης:  

1. Το επίπεδο του ατοµικού οργανισµού (π.χ. ένας κατασκευαστής)  

2. Το επίπεδο της δυάδας (αναφέρεται στη σχέση µεταξύ δύο 

οργανισµών)  

3. Το επίπεδο ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

4. Το επίπεδο της βιοµηχανίας (π.χ. κατασκευαστές)  

5. Όλο το δίκτυο των οργανισµών το οποίο συµµετέχει σε 

συγκεκριµένο οικονοµικό πεδίο.   

Σαν ένα δίκτυο επιχειρήσεων ή οργανισµών λοιπόν, η εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί 

να έχει αυθαίρετο αριθµό επιπέδων και η κάθε επιχείρηση θα µπορεί να 

συµµετέχει σε µία ή περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες ταυτόχρονα (Shapiro, 

2001), (Simchi-Levi et al., 2000). Έτσι, µία επιχείρηση µπορεί να ανήκει σε πολλά 

παρόµοια δίκτυα µε διαφορετικούς ή ίδιους ρόλους σε καθένα από αυτά. Για 

παράδειγµα, µπορεί να είναι ταυτόχρονα προµηθευτής σε µία εφοδιαστική 

αλυσίδα, πελάτης σε µία άλλη και συνεργάτης σε µία τρίτη. Κάθε συµµετέχουσα 

επιχείρηση είναι πελάτης στο προηγούµενο και προµηθευτής στο αµέσως επόµενο 

επίπεδο, έως ότου το τελικό προϊόν/υπηρεσία φθάσει στον τελικό πελάτη.   

Με όλα τα παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι η 

προσέγγιση που αντιµετωπίζει την επιχείρηση σαν µία αλυσίδα από συνδεδεµένες 

µεταξύ τους οντότητες, και παρέχει µια πλήρη εικόνα για τις προοπτικές της 

επιχείρησης. Επιπλέον αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα των προβλέψεων και 

της ζήτησης.   

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας δόθηκε µετά τη 

δεκαετία του 1980, καθώς τότε αντιλήφθηκαν οι επιχειρήσεις τα πλεονεκτήµατα 

που απορρέουν από τη συνεργασία µε τις λοιπές επιχειρήσεις που ανήκουν στη 

δική τους εφοδιαστική αλυσίδα.   
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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. Θα 

µπορούσε επίσης 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, 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.   
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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.   

Η αναγνώριση τις τελευταίες δεκαετίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως πεδίο κλειδί 

για την επιτυχία των επιχειρήσεων, υπήρξε µια µεγάλη αλλαγή και πρόκληση για 

τον τρόπο λειτουργίας των τελευταίων. Σε πολλές περιπτώσεις, η ικανότητα των 

επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται συνδέθηκε άµεσα µε την ικανότητά τους να 

συνεργάζονται µε άλλες επιχειρήσεις. Πολλοί συγγραφείς διαπίστωσαν εδώ και 

χρόνια την αυξηµένη ανάγκη για συνεργασία, αναγνωρίζοντας τη δηµιουργία 

στενών και µακροχρόνιων συνεργασιών µε προµηθευτές σε διάφορα επίπεδα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ως ένα µέσο για δηµιουργία πιο αποδοτικών και 

ανταποκρίσιµων εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε να προσφερθεί στους πελάτες 

µεγαλύτερη αξία. Η συνεργασία περιλαµβάνει οργανισµούς και επιχειρήσεις οι 

οποίες εργάζονται από κοινού σε ένα επίπεδο πέρα από τις απλές εµπορικές 

σχέσεις. Στο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργασία σηµαίνει ότι τα µέλη 

της αλυσίδας εµπλέκονται σε δραστηριότητες συντονισµού οι οποίες ξεπερνούν τα 

όρια των ιδίων των επιχειρήσεων (Bowersox D. , 1990).   

Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα στην οποία 

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

προµηθευτές πρώτων υλών και καταλήγει στον τελικό πελάτη. Με επίκεντρο τη 

µεγιστοποίηση της αξίας για τον πελάτη και µε πλεονέκτηµα την ευελιξία, το 

γρήγορο χρόνο αντίδρασης και την αποτελεσµατικότητα µιας σωστά οργανωµένης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, µια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και 

εδραιώνεται στις συνειδήσεις των καταναλωτών (Kotler, 2000).  
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2.2.Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Επιπρόσθετα µε τον ορισµό της εφοδιαστικής αλυσίδας, πολλοί συγγραφείς έχουν 

επεκταθεί και στη διαχείρισή της. Ο όρος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Από τότε 

έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί εξαιτίας του µεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων που 

καλύπτει, και των διαφορετικών προσεγγίσεων µε τις οποίες εξετάζεται από 

πολλούς ειδικούς του χώρου.   

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.   

Γενικά, συµπεριλαµβάνει όλα τα τµήµατα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εµπλέκοντας 

όλες τις δραστηριότητες σε όλα τα επιχειρηµατικά επίπεδα και όχι µόνο στο βαθµό 

µιας µόνο επιχειρηµατικής µονάδας. Έτσι η έννοια του ανταγωνισµού επεκτείνεται 

και ο ανταγωνισµός υλοποιείται σε επίπεδο αλυσίδων, δηµιουργώντας ένα 

περιβάλλον ανταγωνισµού όχι µεταξύ απλών επιχειρηµατικών οντοτήτων, αλλά 

µεταξύ εικονικών επιχειρηµατικών οντοτήτων ή αλυσίδων παραγωγής (Porter 1980, 

Vollmann& Gordon 1996, Monczka &Morgan 1997, Tan et al. 2000).   

Η αποτελεσµατική Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι το κλειδί για την 

απόκτηση στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Τα κυριότερα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρµογή της είναι η βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης 

πελατών (σωστό προϊόν, διαθέσιµο όταν αυτό απαιτηθεί, στη σωστή ποιότητα και 

τιµή), η µείωση του κόστους, η καλύτερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων – 

πρώτων υλών – αποθεµατικών προϊόντων, ο καλύτερος προγραµµατισµός 

χρονοδιαγράµµατος παραγωγής – διανοµής και η επαύξηση της αξίας του πελάτη.   
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Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, ότι η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

περιλαµβάνει το σχεδιασµό ενός µεγάλου εύρους επιχειρηµατικών λειτουργιών:   

1. Το σχεδιασµό ζήτησης. Είναι η διαδικασία πρόβλεψης της 

ζήτησης των προϊόντων/υπηρεσιών (σύµφωνα µε τον 

προσδιορισµό και εξέταση των παλαιότερων τάσεων). 

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. Μπορεί να προσαρµόζει αυτόµατα τα σχέδια 

παραγωγής, αν ορισµένοι προµηθευτές δεν έχουν 

διαθεσιµότητα, ή ένα παραγωγικό στοιχείο – κλειδί είναι εκτός 

ενέργειας.   

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)  

Πλέον, στην παγκόσµια ανταγωνιστική αγορά, οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται ως 

µέλη µιας αλυσίδας, παρά ως µεµονωµένες και αυτόνοµες εταιρείες. Αυτό 

συµβαίνει, επειδή έγινε αντιληπτό, ότι οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις ενός 
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µέλους της αλυσίδας µπορούν να επηρεάσουν το κέρδος των υπολοίπων µελών 

αυτής (Johnson & Pyke, 1999). Οι εταιρείες άρχισαν να διαπιστώνουν ότι οι 

επιχειρηµατικές διαδικασίες είναι στην ουσία µία αλυσίδα διαδικασιών η οποία 

εκτελείται από διαφορετικούς οργανισµούς – επιχειρήσεις (Hammer, 2003), και 

τότε κατανόησαν ότι η προσπάθεια απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και 

η προσπάθεια βελτιστοποίησης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών, δε µπορεί να 

επιτευχθεί από µια µεµονωµένη επιχείρηση η οποία δρα ανεξάρτητα, παρά µόνο 

από τη συνεργασία και το συγχρονισµό των επιχειρήσεων µεταξύ τους.   

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αφορά κατά κύριο λόγο στην 

αποτελεσµατικότερη ενοποίηση των προµηθευτών, εργοστασίων, αποθηκών και 

καταστηµάτων, µε στόχο την παραγωγή και διανοµή του εµπορεύµατος στις 

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

επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του συστήµατος, 

επιτυγχάνοντας παράλληλα το απαιτούµενο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 

(Ιακώβου, 2004). Ορίζεται, δηλαδή, ως η εκτεταµένη – διευρυµένη επιχείρηση που 

ολοκληρώνει και συν-διαχειρίζεται όλους τους κοινούς πόρους και τις διαδικασίες 

του ρυθµιστή της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συµβιωτικών του εταίρων 

(Ιακώβου, 2004).  

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

αλυσίδας εµπεριέχει προκλήσεις, όπως την ανάπτυξη εµπιστοσύνης και 

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

οποίες συµβάλλουν στην ευθυγράµµιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτής, 

και την επιτυχή εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής, που κατευθύνουν την 

αποδοτικότητα και την ποιότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.  
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Διάγραμμα 2.1.  Ροές και διαδικασίες στην αλυσίδα εφοδιασµού (Ιακώβου 2004) 

Εποµένως, το επίκεντρο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η 

βελτιστοποίηση των τεσσάρων ροών – αγαθών, πληροφοριών, χρηµατοροών και 

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

διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο σηµαντικότερος µηχανισµός για το 

συντονισµό της εφοδιαστικής αλυσίδας  είναι η ροή πληροφοριών ανάµεσα στα 

µέλη της.  

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.  

2.3.Εξέλιξη εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισής της  

Στο σύγχρονο ηλεκτρονικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, δυνάµεις όπως ο 

παγκόσµιος ανταγωνισµός, η υψηλή διαθεσιµότητα πληροφοριών και καναλιών 

επικοινωνίας, ο πελατοκεντρικός προσανατολισµός των αγορών και η εφαρµογή 

νέων τεχνολογιών και πρακτικών του νέου επιχειρείν απαιτούν αλλαγή της 

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας από την παραδοσιακή γραµµική σε 
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περισσότερο δυναµικές και ευέλικτες µορφές. Απαιτούνται καινοτόµες πρακτικές 

και νέα κανάλια επικοινωνιών για την ικανοποίηση των ολοένα µεγαλύτερων 

απαιτήσεων των πελατών για φθηνότερα προϊόντα και γρηγορότερη παράδοση 

(Φωλίνας, 2003).  

Η παραγωγή, το marketing, οι διανοµές και οι µεταφορές συγχωνεύονται σε µία 

ενιαία διαδικασία, δηµιουργώντας την ανάγκη ολοκλήρωσης και 

αναπροσδιορισµού των διαδικασιών. Κατά συνέπεια νέα επιχειρηµατικά δίκτυα 

δηµιουργούνται αντικαθιστώντας το παραδοσιακό γραµµικό µοντέλο, µε τα κάτωθι 

βασικά χαρακτηριστικά:  

• Ενιαία συνολική θεώρηση πελάτη, προϊόντος και πληροφορίας κατά 

µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Αναβαθµισµένες σχέσεις µε τους πελάτες, πιστότητα πελατών που 

επιτυγχάνονται µέσω συνεπούς παράδοσης και άριστης 

εξυπηρέτησης.   

• Αποδοτικές και αποτελεσµατικές συναλλαγές µέσω της ολοκλήρωσης 

ενδο- και εξω- επιχειρησιακής ροής πληροφορίας, φυσικού 

προϊόντος και χρηµατοοικονοµικών.   

• Ευελιξία προσαρµογής τεχνολογικών υποδοµών και συνεργατικών 

σχέσεων.  

• Αναλυτική πρόβλεψη και βελτιστοποίηση διακίνησης προϊόντων, και 

ανάπτυξη τιµολόγησης και διανοµής σύµφωνα µε τη ζήτηση.  

• Συγχρονισµός της ολοκληρωµένης εφοδιαστικής αλυσίδας µε 

συντονισµένη ταχεία λήψη αποφάσεων.  

Η διαχείριση γενικά της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα από τους πιο 

δυναµικούς συνδυασµούς τεχνολογίας και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι 

ανοδικά εξελισσόµενες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την τεχνολογία της 

πληροφορικής σε όλο το µήκος της αλυσίδας, από την είσοδο των πρώτων υλών 

µέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή, για να προσφέρουν υψηλότερη 
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ποιότητα εξυπηρέτησης στους πελάτες τους και καλύτερη πληροφόρηση στους 

εταίρους τους.   

Μία λέξη που αποτελεί “κλειδί” 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 (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 µελών/εταιρειών που συγκροτούν την αλυσίδα (Χατζηµανωλάκης, 

2000). Κατά την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο διαµοιρασµός και η 

διαφάνεια της πληροφορίας σε όλο το µήκος της, αποτελούν κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας, διότι αφενός επιτρέπει την εφαρµογή σύγχρονων πρακτικών (τεχνολογία 

πληροφορικής) και αφετέρου µειώνει σηµαντικά τη δυσµενή παράµετρο της 

αβεβαιότητας. Ο Fisher (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).  
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Απώτερος 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.  

Οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς πληροφοριακά συστήµατα και 

τεχνολογία είναι πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθούν, γιατί τα δεδοµένα είναι 

πάρα πολλά. Σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και µέθοδοι ελέγχου θα ήταν αδύνατο 

να επιτευχθούν χωρίς τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Οι επιχειρήσεις καλούνται σήµερα να αντιµετωπίσουν ποικίλες και σηµαντικές 

προκλήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την παγκοσµιοποίηση της αγοράς, την 

εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας µεταξύ των επιχειρήσεων και τη συνεχή 

αλλαγή του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  

Μεταξύ των κρίσιµων πόρων για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων 

περιλαµβάνεται πλέον και η πληροφορία, και µάλιστα αυτή που η ίδια η επιχείρηση 

µπορεί να διαχειριστεί, να αποθηκεύσει, να συντηρήσει, να αναθεωρήσει και να 

παράγει. Προβλέπεται επίσης ότι ο βαθµός ύπαρξης καταγεγραµµένης και 

αξιοποιήσιµης επιχειρησιακής γνώσης, καθώς και τα συστήµατα διαχείρισης της, θα 

αποτελέσουν πολύ γρήγορα ένα από τα σηµαντικότερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις (Κολινιάτης, 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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2.4.Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα  

Οι τεχνολογίες πληροφορικής που απαντώνται 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). Χρησιµοποιούνται επίσης 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 ενοποιούν τα παραπάνω 

συστήµατα προς όφελος της επιχείρησης.  

 Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων  

Είναι εξειδικευµένες τεχνολογικές υποδοµές (hardware και software), που 

συλλέγουν την πληροφορία τη στιγµή της δηµιουργίας της – σε όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, λ.χ. µέσα στην αποθήκη – και τη µεταβιβάζουν στο 

εκάστοτε πρόγραµµα (π.χ. WMS) 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 hardware (ποµποδέκτες, κεραίες, µικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα, δορυφόροι) και software (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 στη 
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χρήση συστηµάτων όπως τα Geo-coded Tracking systems, οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα 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 

Βusiness-toConsumer ηλεκτρονικό εµπόριο, το Intranet είναι η πιο κοινή 

πλατφόρµα για την εσωτερική διαχείριση µιας εταιρείας και το extranet είναι η πιο 

κοινή πλατφόρµα για Βusiness-to-Βusiness Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Το κοινό 

πρωτόκολλο που παρέχει την απαιτούµενη δια-λειτουργικότητα µεταξύ των τριών 

είναι το TCP/IP.   

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύονται οι τεχνολογίες πληροφορικής που 

χρησιµοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα.   

2.4.1.Συστήματα Πληροφορικής  

Πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣ) είναι ένα οργανωµένο σύνολο το οποίο αποτελείται 

από έξι στοιχεία:  

 άνθρωποι (το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται µε το 

πληροφοριακό σύστηµα σε διάφορους ρόλους όπως 

χρήστες, διαχειριστές κ.τ.λ.)  

 διαδικασίες (το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και 

συνδυασµό όλων των στοιχείων υποδοµής ενός ΠΣ)  

 database (βάση δεδοµένων) iv. software (λογισµικό)  

 hardware (υλικός εξοπλισµός) 

 network (δίκτυο).  

Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα βοηθάει στον έλεγχο, το συντονισµό, την ανάλυση 

προβληµάτων, τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κάθε 

πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσµατικά, 
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τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που το χρησιµοποιούν και να επεξεργάζεται όλες τις 

πληροφορίες µε αποτέλεσµα την ικανοποίηση των αναγκών αυτών.  

Αυτό γίνεται πραγµατικότητα µε την πιο αποτελεσµατική ανάκτηση, αποθήκευση, 

επεξεργασία, παρουσίαση και διάδοση των πληροφοριών, την παροχή των 

απαραίτητων µέσων και του κατάλληλου περιβάλλοντος µάθησης στους 

εµπλεκόµενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας 

λήψης απόφασης και την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και 

στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης ή του οργανισµού.  

Τα πληροφοριακά συστήµατα λοιπόν, συλλέγουν, αποθηκεύουν, µεταδίδουν και 

επεξεργάζονται δεδοµένα για την παροχή χρήσιµων, ολοκληρωµένων και έγκαιρων 

πληροφοριών όπου είναι αυτό απαραίτητο. Χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις:  

• Για ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία των δεδοµένων  

• Λόγω µεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας  

• Για ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ τοποθεσιών  

• Για άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η 

επιχείρηση για την δραστηριότητά της  

• Λόγω δυνατότητας συντονισµού ατόµων, οµάδων και οργανισµών  

• Για την υποστήριξη των αποφάσεων που θα ληφθούν από την 

επιχείρηση  

• Για αυτοµατοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών 

εργασιών  

• Για καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων της επιχείρησης  

• Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης  

Η αυξηµένη ανάγκη για συνεργασία λόγω της πολυπλοκότητας ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση σε συγκεκριµένες 

δράσεις και προϊόντα για την απόκτηση συγκριτικών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων και η απαιτούµενη ευελιξία µε τη συνεχή παρακολούθηση της 
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τεχνολογίας οδηγούν τις επιχειρήσεις σε µεταξύ τους συνέργειες. Το νέο µοντέλο 

διευρυµένης επιχείρησης που αναπτύσσεται, επεκτείνεται πέρα από τη διαχείριση 

των επιχειρησιακών πόρων σε δραστηριότητες διαχείρισης πληροφοριών και 

επικοινωνίας µεταξύ πελατών, προµηθευτών και λοιπών συνεργατών σε 

παγκόσµιες αγορές (Βλαχοπούλου & Μάνθου, 2000). Η ολοκλήρωση του 

συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων µε τα συστήµατα της διαχείρισης 

πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί το µέσο για την ανάπτυξη 

διαδικασιών ηλεκτρονικής επιχείρησης (e-business).  

2.4.2.Μοντέλο διευρυµένης επιχείρησης  

Η παγκοσµιοποίηση, η όξυνση των ανταγωνιστικών συνθηκών και οι 

αναβαθµισµένες και προσωποποιηµένες απαιτήσεις των πελατών οδηγούν τις 

επιχειρήσεις σε λύσεις συνεργασίας µέσα από την ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου 

διευρυµένης επιχείρησης. Πέρα από τις καθαρά ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες 

του λογιστηρίου, της παραγωγής και της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, η 

επιχειρησιακή δραστηριότητα διευρύνεται όταν το πληροφοριακό της σύστηµα 

ολοκληρώνεται µε το εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον προσφέροντας δυνατότητα 

σύνδεσης και επικοινωνίας µε προµηθευτές, διανοµείς, µεσάζοντες και πελάτες. Η 

µε την έννοια αυτή διευρυµένη επιχείρηση, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις 

κάθε είδους και µεγέθους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, µέσω της 

µείωσης χρόνου και κόστους και αύξησης του πεδίου δράσης τους, συνδυάζοντας 

τους επιχειρησιακούς πόρους µε τους προµηθευτές, διανοµείς, λοιπούς συνεργάτες 

και πελάτες µε νέους καινοτόµους τρόπους για την απόκτηση στρατηγικού 

πλεονεκτήµατος. Αναπτύσσονται δηλαδή νέα µοντέλα επιχειρήσεων µε στόχο τη 

σύνδεση και τον συγχρονισµό ανάµεσα στον προγραµµατισµό και υλοποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των αναγκών και επιθυµιών του πελάτη. Οι σηµερινοί 

πελάτες έχουν αυξηµένες απαιτήσεις και είναι δύσκολη η διατήρηση των σχέσεων 

µε τους υπάρχοντες πελάτες και ακόµα δυσκολότερη η προσέγγιση και απόκτηση 

νέων πελατών. Το κλειδί της επιτυχίας του νέου επιχειρησιακού µοντέλου είναι η 

ικανότητα ανάπτυξης µακροχρόνιων σχέσεων µε τους πελάτες αλλά και τους 

προµηθευτές. Γι’ αυτό δεν αρκεί η πληροφόρηση σχετικά µε τις ανάγκες των 

πελατών ή η αναβάθµιση της εξυπηρέτησής τους στα πλαίσια του marketing, αλλά 
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είναι αναγκαία η ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων ανταπόκρισης στις ανάγκες 

αυτές, ώστε οι επιχειρήσεις να δρουν πελατοκεντρικά. Στα πλαίσια αυτά 

επιδιώκεται η σύνδεση µεταξύ των συστηµάτων διαχείρισης πελατών µε το 

σύστηµα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή η απρόσκοπτη και άµεση επικοινωνία 

µεταξύ των απαιτήσεων των πελατών και της εκπλήρωσής τους (Βλαχοπούλου, 

2003).   

Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήµερα είναι ο 

καταµερισµός των λειτουργιών, των διαδικασιών και των πληροφοριών τους. Για 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού έχουν αναπτυχθεί λύσεις που 

προσπαθούν να διαχειριστούν όλη αυτή την καταµερισµένη πληροφορία και να 

επιτρέψουν σε µία εταιρεία να διαµοιράζεται τα κοινά δεδοµένα της και να τα 

επεξεργάζεται σε περιβάλλον πραγµατικού χρόνου. Μια διευρυµένη επιχείρηση 

αναφέρεται στη διαχείριση των δράσεων της προς τους πελάτες, προµηθευτές και 

λοιπούς επιχειρησιακούς συνεργάτες µε την ανάπτυξη ενός δικτυακού συστήµατος 

επικοινωνίας και πληροφόρησης, βάσει καινοτόµων εφαρµογών δικτυακών 

τεχνολογιών για τη διεύρυνση διαδικασιών µέσα από µία πλήρη διαδροµή 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Sherman, 1999). Η βασική αρχή του µοντέλου της 

διευρυµένης επιχείρησης είναι ότι εκτείνεται σε όλη την επιχειρησιακή λειτουργία 

από τους τελικούς πελάτες της µέχρι τον κάθε προµηθευτή της. Οι συνδέσεις σε 

αυτή την αλυσίδα αποτελούν τις κρίσιµες επιλογές που προσδίδουν τη δύναµη στη 

διευρυµένη επιχείρηση, µε δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας και πληροφόρησης 

του κάθε συµµετέχοντα στο δίκτυό της. Τα µεµονωµένα ενδοεπιχειρησιακά 

πληροφοριακά συστήµατα των προηγούµενων δεκαετιών αντικαθίστανται τώρα 

από συστήµατα που λειτουργούν σε µία κατανεµηµένη αρχιτεκτονική εφαρµογών, 

δηλαδή από ανοικτά δικτυακά συστήµατα προσαρµόσιµα στις ανάγκες των 

εκάστοτε επιβεβληµένων προγραµµάτων του περιβάλλοντος.   

Στον πυρήνα του µοντέλου της διευρυµένης επιχείρησης βρίσκεται το Σύστηµα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP) για την 

ενδοεπιχειρησιακή ροή της πληροφορίας. Μια επιχείρηση διευρύνεται όταν τα 

πληροφοριακά της συστήµατα στρέφονται προς το εξωτερικό περιβάλλον 
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ενδυναµώνοντας τη σύνδεση µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους 

διανοµείς (Davydov, 2000).  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο καθιστά επιτακτική την ανάγκη διασύνδεσης επιχείρησης 

και επιχειρησιακών συνεργατών, είτε αυτοί είναι πελάτες ή προµηθευτές. Η 

διασύνδεση αυτή πραγµατοποιείται µε την αλληλεπίδραση των Συστηµάτων 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ERP µε Συστήµατα Διαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Supply Chain Management – SCM) και Συστήµατα Διαχείρισης των 

Σχέσεων µε τους Πελάτες (Customer Relationship Management – CRM). Τα 

συστήµατα ERP αυτοµατοποιούν και ολοκληρώνουν τις κυριότερες επιχειρησιακές 

διαδικασίες σε όλα τα διοικητικά επίπεδα διατρέχοντας έναν οργανισµό από άκρη 

σε άκρη (Βλαχοπούλου & Μάνθου, 2001).  

Τα συστήµατα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) αναφέρονται στον 

προγραµµατισµό και υλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας µε στόχο τη µείωση 

του κόστους αποθεµάτων και γενικότερα του κόστους παραγωγής και διακίνησης 

των προϊόντων, τη µείωση του χρόνου ροής πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών 

προϊόντων προς τον πελάτη και τη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.  

Τα συστήµατα διαχείρισης των σχέσεων µε τους πελάτες (CRM) αναφέρονται στη 

στρατηγική και το σύνολο των τεχνολογιών και λογισµικού, που σκοπό έχουν τη 

βελτίωση των επιχειρηµατικών λειτουργιών µε βάση τη διαχείριση των σχέσεων µε 

τους πελάτες (υπάρχοντες και µελλοντικούς), ειδικότερα στις πωλήσεις, στο 

πρόγραµµα ανάπτυξης δραστηριοτήτων marketing, στην εξυπηρέτηση πελατών και 

στην ανάπτυξη µε αυτούς αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. Οι βασικές 

εφαρµογές των CRM αποτελούν εργαλεία που σχεδιάζονται για τη συγκέντρωση, 

ενοποίηση, ανάλυση και διάχυση των δεδοµένων σχετικά µε τους υπάρχοντες και 

τους πιθανούς πελάτες σε όλη την επιχείρηση (Βλαχοπούλου, 2003).   

Ως αποτέλεσµα το µονοπάτι για τη στρατηγική εξέλιξη µιας διευρυµένης 

επιχείρησης ξεκινά από τα συστήµατα ERP µε κατεύθυνση τα συστήµατα CRM µέσα 

από την οργάνωση των SCM (Peppers & Rogers, 2000). Σχηµατικά η διευρυµένη 

επιχείρηση έχει τη δοµή που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα.  
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                   Το µοντέλο της διευρυµένης επιχείρησης (Βλαχοπούλου Μ., Μάνθου Β., 2001) 

Σύµφωνα µε το µοντέλο του παραπάνω σχήµατος τα Συστήµατα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων αποτελούν τη βάση στην οποία προστίθενται συστήµατα 

Διαχείρισης Πελατών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αναπτύσσοντας µία πλήρη 

αλυσίδα αξιών (Cherry Tree &Co, 2000).   

Στο αρχικό αυτό µοντέλο διευρυµένης επιχείρησης οι ρόλοι µεταξύ επιχείρησης, 

προµηθευτών και πελατών αλλάζουν ανάλογα µε την εκάστοτε ισχύουσα θέση 

προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή η επιχείρηση αποτελεί τον πελάτη των 

προµηθευτών και τον προµηθευτή των πελατών. Με την έννοια αυτή προγράµµατα 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας εφαρµόζονται από τον προµηθευτή του 

προµηθευτή, µέχρι τον πελάτη του πελάτη και αντίστροφα ισχύει για τα συστήµατα 

διαχείρισης πελατών. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιµοποιεί τις 

αρχές της ηλεκτρονικής επιχείρησης και των δικτυακών τεχνολογιών για την εισροή 

και την εκροή πληροφοριών πέρα από τα κλασικά όρια µίας επιχειρησιακής 

µονάδας, συντονίζοντας τους επιχειρησιακούς πόρους µε τις απαιτήσεις των 

πελατών.   
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Η νέα τεχνολογία προσφέρει σε µια επιχείρηση την ευκαιρία να ανοικοδοµήσει 

σχέσεις αλληλεπίδρασης µε τους πελάτες και προµηθευτές, να βελτιώσει την 

αποδοτικότητά της και να επεκτείνει τους στόχους της µε το χαµηλότερο δυνατό 

κόστος.   

2.4.3.Συστήµατα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – SCM   

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 (integration) 

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 βελτιώσουµε την ευελιξία κάθε συνδέσµου στην αλυσίδα ώστε να 
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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). 

Ο στόχος   

Ο κύριος στόχος για τον καθένα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι να φέρει στην 

επιχείρηση την καλύτερη και πιο πρόσφατη πληροφορία, καθοδηγώντας την 

προσφορά και τη ζήτηση σε µια πιο τέλεια ισορροπία. Η αποτελεσµατική διαχείριση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας επιτρέπει στην επιχείρηση να προωθήσει το προϊόν από το 

αρχικό στάδιο σε αυτό της κατανάλωσης στο µικρότερο χρονικό διάστηµα και µε το 

µικρότερο δυνατό κόστος (www.intermec.com/erp/erp_glos.htm). Ταυτόχρονα της 

δίνει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις, βασισµένες σε έγκυρες πληροφορίες, 

καθ’ όλο το µήκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σχετικά µε τις απαιτήσεις για πρώτες 

ύλες, την παραγωγή προϊόντων και τη διανοµή τελικών αγαθών στους καταναλωτές 

(www.manugistics.com).   

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες  

Η λύση Supply Chain Management (SCM) είναι η µοναδική ολοκληρωµένη λύση που 

προσφέρει σύνολο χαρακτηριστικών και λειτουργιών για δίκτυα εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Περιλαµβάνει:   

• Προγραµµατισµό (Planning)  

Καθιστά δυνατή τη µοντελοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

παρέχοντας ολοκληρωµένες δυνατότητες προγραµµατισµού, 

συµπεριλαµβάνοντας σχεδιασµό εφοδιαστικής αλυσίδας, 

προγραµµατισµό απαιτήσεων και εφοδιασµού, προγραµµατισµό 

παραγωγής και προγραµµατισµό µεταφορών.  

• Εκτέλεση (Execution)   
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Ενοποιεί τα συστήµατα του προγραµµατισµού, logistics και 

συναλλαγών µέσω των εφαρµογών της διαχείρισης των υλικών, 

της διαχείρισης της παραγωγής, της διαχείρισης των παραγγελιών 

του πελάτη, της εκτέλεσης των µεταφορών και της διαχείρισης των 

αποθηκών και ενισχύεται µε την τεχνολογία του Radio Frequency 

Identification (RFID)  

• Συντονισµό (Coordination)   

Επιτρέπει την παρακολούθηση και ανάλυση των διαδικασιών 

εντός και εκτός της επιχείρησης προσφέροντας σύστηµα 

διαχείρισης γεγονότων στην εφοδιαστική αλυσίδα και σύστηµα 

διαχείρισης αποδοτικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Συνεργασία (Collaboration)   

Παρέχει δυνατότητα πληροφόρησης και επίτευξης κοινών στόχων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα µέσω της εφαρµογής του 

συνεργατικού σχεδιασµού πρόβλεψης και αναπλήρωσης (CPFR: 

collaborative planning, forecast & replenishment) και των 

εφαρµογών διαχείρισης αποθεµάτων συνεργατών (VMI: vendor-

managed inventory και SMI: supplier-managed inventory).  

Τα συστήµατα προγραµµατισµού και υλοποίησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

περιλαµβάνουν λειτουργίες όπως:  

1. Ολοκληρωµένο σχεδιασµό προσφοράς και ζήτησης  

2. Εκπλήρωση παραγγελιών και παροχή υπηρεσιών στον πελάτη  

3. Προµήθειες  

4. Προβλέψεις  

5. Διοίκηση αποθεµάτων  

6. Logistics  

7. Δίκτυο διανοµής και Διοίκηση αποθηκών  
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8. Μεταφορά και αποστολή εµπορευµάτων  

Με την υλοποίηση εφαρµογών διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε 

συνάρτηση µε τα ERP συστήµατα, σύµφωνα µε τους Cherry Tree &Co (2000), οι 

επιχειρήσεις µπορούν να επιτύχουν:  

• Μείωση του κόστους αποθεµάτων µε το συντονισµό της παραγωγής 

στη ζήτηση  

• Μείωση του συνολικού κόστους µε τη βελτίωση της πληροφοριακής 

ροής µεταξύ της επιχείρησης, του προµηθευτή της, και των διανοµέων 

της  

• Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών µε την αναβάθµιση 

ταχύτητας και ευελιξίας προσφοράς προϊόντων.   

Επιχειρησιακά οφέλη  

Η λύση SCM µετατρέπει µία κλασική γραµµική εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα 

ευέλικτο δίκτυο δηµιουργώντας µία "κοινότητα" επικεντρωµένων στον πελάτη 

εταιρειών που µοιράζονται γνώσεις και προσαρµόζονται στις αλλαγές της αγοράς.  

Η συγκεκριµένη λύση SCM µειώνει τα κόστη της εταιρείας µέσω:  

⇒ της µείωσης του συνολικού αποθέµατος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και της αύξησης των inventory turns  

⇒ της αύξησης της παραγωγικότητας µέσω αποτελεσµατικής 

διαχείρισης και καλύτερης διορατικότητας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα  

⇒ της εξάλειψης των εξόδων που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της 

συντήρησης διάσπαρτων συστηµάτων  
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Επίσης, αυξάνει τα έσοδα της εταιρείας µέσω:  

⇒ της βελτίωσης του επιπέδου υπηρεσιών στον πελάτη και της 

ελαχιστοποίησης των περιπτώσεων ελλείψεων αποθεµάτων  

⇒ της εγκατάστασης global available-to-promise (ATP) που παρέχει 

πληροφορίες  

για τη διαθεσιµότητα του προϊόντος και τη δυνατότητα 

αντικατάστασης του από άλλο προϊόν σε περίπτωση έλλειψης  

⇒ της αύξησης των πληροφοριών και βελτίωσης της ανταπόκρισης σε 

«απρόσµενες» αλλαγές στη ζήτηση  

Επιπρόσθετα, βελτιώνει την αποδοτικότητα πάγιων στοιχείων:  

⇒ Μειώνοντας τις επενδύσεις του κεφαλαίου µέσω πιο 

αποτελεσµατικών πλάνων παραγωγής και διανοµής  

⇒ Μειώνοντας τις επενδύσεις σε αποθέµατα αυξάνοντας το inventory 

turn στα καταστήµατα και στην αποθήκη  

⇒ Βελτιώνοντας το ποσοστό εκπλήρωσης των παραγγελιών και 

επεκτείνοντας το περιθώριο κέρδους των προϊόντων  

Τέλος, παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να µεγιστοποιήσει την αξία της 

επένδυσης σε τεχνολογία.  

Τεχνικές λεπτοµέρειες  

Ένα δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί ενοποίηση. Από επιχειρησιακή άποψη, 

η ενοποίηση δίνει τη δυνατότητα να ξεπεραστούν τα όρια της επιχείρησης και να 

συνδεθεί η εταιρεία µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της. Από τεχνολογική 

άποψη, η ενοποίηση επιτρέπει την αξιοποίηση των υπαρχόντων επενδύσεων και τη 

µείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας.  

Για παράδειγµα, η λύση SAP Supply Chain Management (SAP SCM) διασφαλίζει την 

πλήρη ενοποίηση µέσω της τεχνολογικής πλατφόρµας SAP NetWeaver. Η 
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πλατφόρµα αυτή ενοποιεί ανθρώπους, πληροφορίες, και διαδικασίες σε όλο το 

εύρος του οργανισµού. Επιπλέον, παρέχει µία συνεπή, επεκτάσιµη αρχιτεκτονική η 

οποία επιτρέπει την ενοποίηση των ήδη εγκατεστηµένων τεχνολογιών καθώς 

αποτελεί το τεχνικό υπόβαθρο για τις νέες ευέλικτες διαδικασίες.  

2.4.4.Συστήµατα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων – CRM   

Η ανάγκη για υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer 

Relationship Management – CRM) εµφανίστηκε από τη στιγµή που σταµάτησε να 

υπάρχει ο «τυπικός» καταναλωτής. Από τότε που ο κάθε καταναλωτής απαίτησε 

ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τις προτιµήσεις του, οι εταιρείες σταµάτησαν ν’ 

ασχολούνται µε το τι θα πουλήσουν και προσπαθούν να µάθουν όλο και 

περισσότερα για το ποιος είναι αυτός που αγοράζει. Και ένα από τα βασικότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις είναι η κατανόηση των 

αναγκών των αγορών στις οποίες απευθύνονται. Σε αυτό το σηµείο έρχεται και ο 

ρόλος του CRM (Πασχόπουλος & Χούµα, 2003).  

Η Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων – Customer Relationship Management 

(CRM) είναι ένα βασικό µέρος από τη µοντέρνα επιχειρησιακή διαχείριση. Το CRM 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια στρατηγική, η οποία χρησιµοποιείται για να µάθει 

η επιχείρηση περισσότερα για τις ανάγκες των πελατών της και της συµπεριφοράς 

τους µε απώτερο σκοπό να µπορέσει να δοµήσει και να κτίσει πιο ισχυρές σχέσεις 

µε αυτούς. Άλλωστε οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες είναι το κλειδί για την 

επιτυχία της επιχείρησης. Το CRM είναι µια διαδικασία που βοηθά την επιχείρηση 

να συλλέξει πολλές πληροφορίες από τους πελάτες, τις πωλήσεις, την 

αποτελεσµατικότητα του marketing, την ανταπόκριση και τις τάσεις της αγοράς 

(Wailgum, 2004).  

Πρόκειται για µεθοδολογία, λογισµικό και τεχνολογίες, τα οποία εστιάζουν στην 

αυτοµατοποίηση και στη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες στους τοµείς των 

πωλήσεων, του marketing, της παροχής υπηρεσιών και της υποστήριξης 

(Μακρυµανωλάκης, 2003).  
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Το CRM είναι ουσιαστικά µια µεθοδολογία η οποία στηρίζεται στην εκτεταµένη 

χρήση βάσεων δεδοµένων. Σε αυτές η εταιρεία τηρεί ένα πλήθος από πληροφορίες 

οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για να αυξήσουν τις πωλήσεις της είτε 

για να εξυπηρετηθεί καλυτέρα η ήδη υπάρχουσα πελατεία της (γεγονός που θα 

αυξήσει τις πωλήσεις µακροπρόθεσµα).  

Η λογική που κρύβεται πίσω από το CRM είναι να µπορέσει η επιχείρηση να 

εξυπηρετήσει τους πελάτες της όσο το δυνατόν καλύτερα από τους ανταγωνιστές 

της.  

Να µπορέσει να κρατήσει πιστούς τους πελάτες της στα προϊόντα και στην 

επιχείρηση.  

Το CRM θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί µια επιχειρηµατική στρατηγική 

επιλογής και διαχείρισης πελατών για βελτιστοποίηση µακροχρόνιας αξίας. Το CRM 

επεκτείνει τις αρχές των πωλήσεων από µια ξεχωριστή πράξη που εκτελείται από 

έναν πωλητή σε µια διαδικασία που αφορά κάθε άτοµο σε µια επιχείρηση. Είναι η 

επιστήµη της συγκέντρωσης και χρήσης πληροφοριών για τους πελάτες µε σκοπό 

την ενίσχυση της πίστης των πελατών στην επιχείρηση και την αύξηση της αξίας 

τους. Πιο απλά, πρόκειται για τη διαδικασία της απόκτησης, διατήρησης και 

ανάπτυξης επικερδών πελατών (Βλαχοπούλου, 2003).   

Στόχοι  

Οι στόχοι της εφαρµογής του CRM είναι πολλαπλοί. Όταν µια επιχείρηση 

αποφασίζει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα στοχεύει στην 

υποστήριξη των διαδικασιών των πωλήσεων, της τεχνικής εξυπηρέτησης και του 

marketing. Πιο συγκεκριµένα οι τρεις βασικοί στόχοι του CRM είναι η δηµιουργία 

πελατών, το χτίσιµο και ανάπτυξη των πωλήσεων και η επιµήκυνση και εµβάθυνση 

των σχέσεων µε τους πελάτες.  

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε τη συλλογή στοιχείων για τον πελάτη, τη 

µορφοποίηση των πληροφοριών αυτών σε γνώση, τη διοχέτευση της γνώσης σε όλα 

τα στελέχη της επιχείρησης, την ένταξη των πελατών στο σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη των προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτησή τους χωρίς αύξηση κόστους 
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γι’ αυτούς και τέλος, την κάλυψη των αναγκών τους καλύτερα από τον ανταγωνισµό 

(Πασχόπουλος & Χούµα, 2003).  

Συνοπτικά η ιδέα που υπάρχει πίσω από το CRM είναι ότι βοηθά τις επιχειρήσεις να 

χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναµικό ώστε να αποκτήσουν 

επίγνωση της συµπεριφοράς των πελατών τους, καθώς και της αξίας τους (Wailgum, 

2004).  

Για να επιτύχει αυτούς του στόχους ένα πλήρες CRM πρόγραµµα λαµβάνει 

δεδοµένα µε τη βοήθεια ενός µεγάλου αριθµού µέσων (προσωπικές επαφές, 

αλληλογραφία, διαδίκτυο κλπ.) και συγκεντρώνει αυτή τη πληροφορία σε έναν 

κεντρικό αποθηκευτικό χώρο. Όταν τα δεδοµένα συγκεντρωθούν, αποθηκευτούν 

και οργανωθούν, αναλύονται και διοχετεύονται σε προµηθευτές, επιχειρησιακούς 

συνεργάτες και χρήστες µέσα στην επιχείρηση.   

Τέσσερις γενικές αρχές για το CRM.  

Σύµφωνα µε τον Amrit (2001), οι βασικές ιδέες που εξηγούν την αξία της 

διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων είναι τέσσερις και επιγραµµατικά είναι οι 

παρακάτω:  

i. Χρησιµοποίηση ήδη υπαρχόντων σχέσεων για τη µεγιστοποίηση των 

εσόδων.   

ii. Χρησιµοποίηση της γνώσης του πελάτη για τη παροχή υπηρεσιών 

υψηλών προδιαγραφών.  

iii. Ανάπτυξη επαναλαµβανόµενων διαδικασιών στις πωλήσεις. iv. 

Αύξηση της αξίας και της πίστης του πελάτη (Amrit, 2001).  

Πλεονεκτήµατα CRM συστηµάτων  

Σύµφωνα µε τον Αθ. Λούτσο (2001), τα επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα των λύσεων 

CRM είναι:  

1. Εµπλουτισµός της γνώσης για τις ανάγκες και προσδοκίες των 

πελατών.   
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2. Εύρεση των πραγµατικά προσοδοφόρων τµηµάτων της πελατείας, 

στα οποία και πρέπει να εστιασθεί το µεγαλύτερο µέρος της 

εταιρικής φροντίδας.   

3. Αύξηση των κερδών µέσω cross selling και up-selling µεθόδων.   

4. Διατήρηση ενιαίας πολίτικης επαφών και προσέγγισης του πελάτη.   

5. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.   

6. Μείωση λειτουργικού κόστους (Λούτσος, 2001).  

Αξιοποιώντας λοιπόν, τις νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα συστήµατα CRM 

προσφέρουν ενοποιηµένη προσέγγιση και εξυπηρέτηση του πελάτη µέσα από 

πολλαπλά κανάλια, όπως κέντρο εξυπηρέτησης (help desk), call center και 

εξυπηρέτηση µέσω internet (µε τη χρήση πλατφόρµας e-business). Έτσι, παρέχεται 

στον πελάτη η απαιτουµένη ευελιξία και η δυνατότητα επιλογής των τρόπων µε 

τους οποίους θα έρχεται σε επαφή µε την επιχείρηση, η οποία µε τη σειρά της 

προσφέρει βελτιωµένες διαδικασίες, µειώνοντας τον διαδικαστικό χρόνο 

(www.alpaco.gr, 2004).  

Τα 5P του CRM  

Το CRM διαφέρει από το συµβατικό Marketing των 4 P’s (Product, Price, Place, 

Promotion) όπου ο στόχος ήταν η παραγωγή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης 

ποσότητας του ίδιου προϊόντος (mass production) στη χαµηλότερη δυνατή τιµή 

προκειµένου να το προωθήσουµε σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες (mass 

marketing) (Κοσµάτος, 2004).  

Τα πέντε P του επιτυχηµένου CRM είναι ένας συνδυασµός δοµικών λίθων από 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αποκτήσει µια επιχείρηση ώστε να βάλει θεµέλια 

για την επιτυχή υιοθέτηση του CRM. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται 

γραφικά τα 5P του CRM.  
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Διάγραμμα 2.2. Τα 5P του CRM (Πηγή: Κοσµάτος, 2004) 

 

Το πρώτο δοµικό στοιχείο επιτυχίας είναι οι άνθρωποι (people) και συνεπώς η 

κουλτούρα που έχει δηµιουργηθεί µέσα στην επιχείρηση. Τα διοικητικά στελέχη, 

αλλά και οι απλοί υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν βαθιά γνώση του CRM και των 

στόχων του. Μέσα στην επιχείρηση είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί µια 

πελατοκεντρική κουλτούρα, ώστε ο πελάτης να µένει απόλυτα ικανοποιηµένος από 

τις υπηρεσίες που του παρέχονται.  

Το δεύτερο δοµικό στοιχείο είναι ο σχεδιασµός (planning), ο οποίος σχετίζεται µε τη 

δηµιουργία ενός πλήρους και εκτεταµένου πλάνου για το έργο του CRM. Το πλάνο 

αποτελεί το σχεδιασµό του CRM για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα (πχ για τα 

επόµενα 5 έτη) και πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες για την υλοποίηση 

του συστήµατος CRM διεργασίες (πχ εκπαίδευση προσωπικού, επιλογή και 

υλοποίηση του κατάλληλου λογισµικού).  

Το τρίτο δοµικό στοιχείο, οι διεργασίες (processes), είναι ο ακριβής προσδιορισµός 

των διεργασιών του CRM µε αποτέλεσµα τον χάρτη των διεργασιών που 

περιλαµβάνει τους τρόπους µε τους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση, όπως 

το πως ο πελάτης επικοινωνεί µε την επιχείρηση, µε ποιο τρόπο η επιχείρηση 

συλλέγει τα δεδοµένα που αφορούν τον πελάτη και πως η επιχείρηση µπορεί να 

αξιοποιήσει τα δεδοµένα αυτά.  

  

CRM 

  

people   

process   

personal  
data   platform   

planning   
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Το επόµενο δοµικό στοιχείο είναι η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών 

δεδοµένων (personal data) των πελατών, αλλά και της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται. Τα προσωπικά δεδοµένα του πελάτη όπως ονοµατεπώνυµο, 

στοιχεία επικοινωνίας, προτιµήσεις, ανάγκες βοηθούν στη διαµόρφωση 

ολοκληρωµένης εικόνας του πελάτη, καθώς επίσης και στη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την ανακάλυψη ευκαιριών από τη µεριά της 

επιχείρησης.  

Τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό δοµικό στοιχείο αποτελεί η επιλογή κατάλληλου 

λογισµικού, δηλαδή η τεχνολογική πλατφόρµα (platform) που θα υποστηρίξει το 

CRM. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα η οποία περιλαµβάνει την τεχνική υποδοµή, το 

λογισµικό και τις υπηρεσίες που συνοδεύουν την υλοποίηση του CRM, χρειάζεται 

να επιλεγεί µε ιδιαίτερη προσοχή και να είναι συνυφασµένη µε τις ανάγκες της 

επιχείρησης (Κοσµάτος, 2004).   

Τα συστήµατα διαχείρισης πελατών παρέχουν το πλαίσιο εργασίας για την 

ενσωµάτωση, ανάπτυξη και εκτέλεση καλύτερων πρακτικών στις δραστηριότητες 

που σχετίζονται µε τους πελάτες, και εξετάζονται στην πράξη σε σχέση µε τη 

σύνδεσή τους µε τα ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφοριών και διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων (ERP).   

Η πελατοκεντρική στρατηγική δεν αποτελεί µία προαιρετική παράµετρο, αλλά το 

κλειδί της επιτυχηµένης ανάπτυξης των σηµερινών επιχειρήσεων. Η διαχείριση των 

σχέσεων των πελατών µέσω της τεχνολογίας, µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 

ανάπτυξη της κουλτούρας, αλλά και της δοµής της πελατοκεντρικής λειτουργίας 

(Renner, 1999).   

Οι βασικές δυνατότητες που παρέχουν τα CRM συστήµατα περιλαµβάνουν:  

1. Καλύτερη επικοινωνία µε τους πελάτες και αναβαθµισµένη 

εξυπηρέτηση αυτών.  

2. Διάκριση πελατών σε κατηγορίες και υπολογισµό της αξίας τους.   

3. Υπολογισµό της αξίας χρόνου ζωής πελατών.  
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4. Πιο προσεκτική επιλογή της αγοράς – στόχου.  

5. Υπολογισµό των δυνατοτήτων των νέων αγορών, των νέων 

αγοραστικών οµάδων – στόχων, των νέων προϊόντων.   

6. Υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας ενεργειών του marketing.  

Οι πωλήσεις, το marketing και η υποστήριξη πελατών αποτελούν ξεχωριστές 

οντότητες σε πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

περιορισµένος συντονισµός για την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των καταναλωτών 

– πελατών. Τα συστήµατα διαχείρισης πελατών παρέχουν µία κοινή πλατφόρµα για 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των πελατών µε την επιχείρηση. Η χρήση 

των CRM εφαρµογών µπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ανταπόκρισης του 

πελάτη και να προσδώσει στην επιχείρηση µια ευρεία άποψη για τον κύκλο ζωής 

του.   

2.4.5.Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – ERP   

Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις διατηρούσαν διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα 

για τις ποικίλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (παραγωγή, marketing, λογιστικές 

διεργασίες κτλ.). Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη στρατηγική κάθε σύστηµα είχε τη 

δική του µέθοδο για τη συγκέντρωση και αποθήκευση πληροφοριών. Παρόλο που η 

λογική αυτή ήταν αποτελεσµατική στη λήψη αποφάσεων µέσα σε κάθε τµήµα της 

επιχείρησης εµπόδιζε την επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των διαφόρων 

τµηµάτων, µε αποτέλεσµα να κωλυσιεργεί τη λειτουργική ολοκλήρωση της 

επιχείρησης. Συνεπώς η εταιρεία χάνει ένα σηµαντικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα: 

την εκµετάλλευση των ικανοτήτων της ως σύνολο.   

Τα προγράµµατα ERP αποτελούν ολοκληρωµένα πακέτα λογισµικού που 

αναλαµβάνουν να ενσωµατώσουν όλες ή ορισµένες από τις εσωτερικές διαδικασίες 

µιας επιχείρησης σε µία ενιαία διαχειριστική πλατφόρµα. Στα ελληνικά αποδίδονται 

ως Συστήµατα Διαχείρισης και Αξιοποίησης Επιχειρηµατικών Πόρων.   
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Το Enterprise Resource Planning ή αλλιώς ERP, σηµαίνει προγραµµατισµός των 

επιχειρηµατικών πόρων και είναι ένα σύστηµα λογισµικού που στοχεύει να 

χρησιµεύσει ως σπονδυλική στήλη για ολόκληρη την επιχείρηση (www.diakrisi.gr).  

Το ERP ενσωµατώνει τις βασικές επιχειρηµατικές και διοικητικές διαδικασίες έτσι 

ώστε να λαµβάνονται οι καλύτερες επιχειρηµατικές πρακτικές και να παρέχεται η 

δυνατότητα ύπαρξης µιας ολοκληρωµένης εικόνας της επιχείρησης. Ενδεικτικά, το 

ERP παρακολουθεί τα χρηµατοοικονοµικά της επιχείρησης, τις πωλήσεις, στοιχεία 

για το ανθρώπινο δυναµικό, την παραγωγή, την αποθήκη κ.α. (Castro, 2002).  

Το ERP είναι λοιπόν, µια λύση λογισµικού, η οποία ενοποιεί όλα τα τµήµατα και τις 

λειτουργίες µιας επιχείρησης σε ένα µοναδικό σύστηµα υπολογιστών έτσι ώστε να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε τµήµατος. Κάθε τµήµα έχει τυπικά το δικό του 

υπολογιστικό σύστηµα βελτιστοποιηµένο στις ανάγκες του. Το ERP συνδυάζει όλα 

αυτά τα προγράµµατα σε ένα, τα οποία τρέχουν από µια κοινή βάση δεδοµένων, 

έτσι ώστε τα διάφορα τµήµατα να µπορούν εύκολα να µοιραστούν τις πληροφορίες 

και να επικοινωνούν πιο εύκολα µεταξύ τους (Koch, 2003). Με άλλα λόγια το ERP 

είναι ένα πλήρες ολοκληρωµένο λογισµικό εφαρµογών, το οποίο έχει µια κοινή 

βάση δεδοµένων για όλα τα τµήµατα και επιτυγχάνει τηνενοποίηση όλων των 

διαδικασιών της επιχείρησης.  

Τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise 

Resource Planning Systems - ERP) είναι ένα συµπαγές σύνολο εφαρµογών 

λογισµικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσµα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών κι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και 

συντονισµού των εργασιών στις κεντρικές και αποµακρυσµένες εγκαταστάσεις µιας 

επιχείρησης. Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδοµένων, την ενοποίηση και 

ολοκλήρωση όλων των εφαρµογών µιας επιχείρησης και τον επανασχεδιασµό των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, 

την αύξηση της παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος 

µέσα από τη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής (Μαύρος, 1999).  
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Στόχος  

Κύριος και βασικός στόχος ενός ERP συστήµατος είναι η εξυπηρέτηση όλων των 

τµηµάτων και των διαδικασιών της επιχείρησης και όχι µόνο ενός τµήµατός της, 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή και έγκυρη διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών 

της διαδικασιών. Θα λέγαµε λοιπόν ότι στόχος του είναι η ολοκλήρωση των 

επιµέρους διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση στις οποίες εµπλέκονται τα διάφορα 

τµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις κλπ.), έτσι ώστε να µπορεί αυτή να 

διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές της.  

Βέβαια λογισµικό για κάθε τµήµα της επιχείρησης προϋπήρχε, αλλά τα κοµµάτια 

αυτά δεν επικοινωνούσαν. Αυτό δηµιουργούσε δύο σοβαρά προβλήµατα. Το ένα 

έχει σχέση µε το διπλό κόπο που χρειαζόταν για την διεκπεραίωση δυο 

διαφορετικών διαδικασιών, οι οποίες χρησιµοποιούσαν τα ίδια δεδοµένα. Το 

δεύτερο έχει σχέση µε το γεγονός ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να υπάρξει µια ενιαία 

και ολοκληρωµένη εικόνα της επιχείρησης. Το ERP λοιπόν, κατάφερε να ενώσει τις 

λειτουργίες όλων των τµηµάτων.  

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων ERP είναι η δυνατότητα να 

εφαρµοστούν σε modules (υποσυστήµατα). Η εταιρεία δεν χρειάζεται να εκτελέσει 

µια µεγάλου µεγέθους εφαρµογή αλλά επιλεκτικά υποσυστήµατα αυτής 

βασισµένες στις λειτουργικές της ανάγκες. Το σύστηµα που θα υιοθετήσει µια 

επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί τη στρατηγική του κάθε τµήµατος της επιχείρησης 

και να είναι λειτουργικό τόσο για το εσωτερικό περιβάλλον όσο και για το 

εξωτερικό περιβάλλον της.   

Από την οπτική γωνία της διοίκησης, τελικός σκοπός της υλοποίησης ενός 

συστήµατος ERP είναι η αύξηση των κερδών. Ένα τέτοιο σύστηµα όµως 

διαχειρίζεται κυρίως πληροφορίες και εποµένως δεν µπορεί να παράγει κέρδη αφ’ 

εαυτού. Τα κέρδη δηµιουργούνται από τις ενέργειες των ατόµων που έχουν 

αποκτήσει γνώσεις µέσα από την αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που 

θα παράγει το σύστηµα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή στην υιοθέτηση του 

έτσι ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του 

πανίσχυρου αυτού εργαλείου.   
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Με τη χρήση ERP εφαρµογών, ακόµα και οι µικρές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την 

ολοκληρωµένη και απόλυτα προγραµµατιζόµενη αξιοποίηση των πόρων τους, 

έχοντας πλήρη εικόνα για τους συναλλασσοµένους µε την επιχείρηση, το 

ανθρώπινο δυναµικό τους, τα αποθέµατα των ειδών, των µηχανών κλπ.   

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα µία επιχείρηση να λειτουργεί οικονοµικά, µε 

ταυτόχρονα απόλυτη αξιοπιστία σε θέµατα παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, και 

αυτό αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP συστηµάτων, θα µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε όλο τον όγκο των πρωτογενών εγγραφών προκειµένου να αντλήσει 

οποιαδήποτε πληροφόρηση επιθυµεί και να την επεξεργαστεί σε συνδυασµό και µε 

άλλες πηγές δεδοµένων, τεχνικές που χρησιµοποιούνται από µεγάλες επιχειρήσεις 

για στήριξη επιχειρηµατικών αποφάσεων.   

Οφέλη   

Παρακάτω αναφέρονται µερικά µόνο από τα πολλά οφέλη που αποκτά η 

επιχείρηση µέσω της υιοθέτησης ενός ERP συστήµατος:  

Πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο: Δηµιουργεί συνθήκες εύκολης διάχυσης της 

πληροφορίας και αποφυγής ανεπιθύµητων καταστάσεων. Η έλλειψη άµεσης και 

έγκυρης πληροφορίας στο γρήγορα µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον που 

ζούµε ίσως µεταφράζεται και σε δυσκολία επιβίωσης.   

Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδοµένων: Η πληροφορία εισέρχεται µία 

φορά και χρησιµοποιείται από ολόκληρη την εταιρεία.   

Βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης (consolidation): Αναφέρεται στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ή/και στους οµίλους επιχειρήσεων. Η ενοποίηση των 

πληροφοριών θα πρέπει να είναι (σε µεγάλο βαθµό), µε τις κατάλληλες µετατροπές 

στο νόµισµα, τα λογιστικά πρότυπα και τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητες.  

Ευκολότερη συµµόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα: Είναι 

συνηθισµένο φαινόµενο η αδυναµία υιοθέτησης από την επιχείρηση ποικίλων 

προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO κλπ. Τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS) στα επόµενα χρόνια θα είναι υποχρεωτικά για την Ελλάδα 
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καθώς και για όλη την Ευρώπη. Ένα καλό ERP σύστηµα, µέσα από τις δυνατότητες 

µοντελοποίησης, κάνει τη µετάβαση εύκολη και σίγουρη.  

 Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Αποτελεί ένα πρόβληµα του οποίου η λύση 

είναι επιτακτική όσο και δαπανηρή. Συχνά απαιτεί αλλαγή σε πλήθος άυλων 

παραγόντων, όπως στη συµπεριφορά των εργαζοµένων. Το λογισµικό ERP βελτιώνει 

την ικανοποίηση των πελατών µε τη βελτίωση άλλων παραµέτρων, όπως την 

ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών κλπ.   

Μείωση λαθών: Ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα µετρήσιµος, έχει 

άµεση ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην ικανοποίηση των πελατών και 

των εργαζοµένων, στη µείωση των λειτουργικών εξόδων, στη µείωση των 

διαφυγόντων κερδών κλπ.   

Λοιπά οφέλη : 

Τα οφέλη που µπορεί να έχει η κάθε επιχείρηση µπορούν να διακριθούν σε:   

1. Λειτουργικά, όπως η µείωση κόστους παραγωγής, η βελτίωση 

παραγωγικότητας, η αύξηση της ποιότητας των παρεχόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών και τέλος η βελτίωση της εξυπηρέτησης 

των πελατών.   

2. Διαχείρισης, όπως η καλύτερη διαχείριση πόρων, η βελτίωση στη 

λήψη αποφάσεων και το σχεδιασµό και η βελτίωση της απόδοσης.  

3. Στρατηγικά, όπως η υποστήριξη της επιχειρηµατικής ανάπτυξης, η 

υποστήριξη για µελλοντική επιχειρηµατική συµµαχία, η 

δηµιουργία επιχειρηµατικής καινοτοµίας, η διαφοροποίηση 

προϊόντος και η δηµιουργία εξωτερικών συνδέσεων.  

4. Οργάνωσης, όπως η αλλαγή στους συνεργάτες, η ενδυνάµωση της 

λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και η δηµιουργία κοινών 

στόχων.   
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2.4.6.Λοιπά συστήµατα   

Warehouse Management System (WMS)  

Ακριβέστερες προβλέψεις πωλήσεων, διατήρηση µικρότερων αποθεµάτων, µείωση 

του κόστους παραγωγής και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες είναι 

µερικά µόνο από τα άµεσα οφέλη που εισπράττει µια επιχείρηση διατηρώντας µια 

αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα. Η αναδιοργάνωση της διαχείρισης αποθήκης 

(Warehouse Management - WMS), στο πλαίσιο της δηµιουργίας µιας αποδοτικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι ίσως ένα από τα πιο κρίσιµα θέµατα, και η επιτυχής 

αντιµετώπισή της προσφέρει πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 

επιχείρηση.  

Τα οφέλη από τη σωστή υλοποίηση και εφαρµογή του WMS µπορεί να 

περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων (Κώτσης, 2007):  

• Ακριβή και σε πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση σχετικά µε το 

απόθεµα.  

• Απάλειψη των διπλοκαταχωρήσεων στις βάσεις δεδοµένων.  

• Αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση του κόστους.  

• Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της αποθήκης.  

• Αξιοποίηση τεχνολογιών RFID (Radio Frequency Identification).  

Το Warehouse Management System (WMS), ως συστατικό της συνολικής 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), εκτείνεται στους τοµείς της 

διαχείρισης των πόρων και των αποθηκών εµπορευµάτων, τη διαµόρφωση των 

αποθηκών εµπορευµάτων, την ανάλυση απόδοσης παραγωγικότητας, το σχεδιασµό 

στόχων, των προηγµένων µεθοδολογιών διαλογής και των υπηρεσιών 

προστιθέµενης αξίας.  

Το WMS, αξιοποιώντας ένα σύνολο διαµορφώσιµων κανόνων και στρατηγικών, 

καθορίζει τη βέλτιστη θέση αποθήκευσης ενός προϊόντος, ενώ παρέχει τη 

δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας των διανοµών και των παραδόσεων των 
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προϊόντων, καθώς και του σχεδιασµού τους εκ των προτέρων ή ως αποτέλεσµα της 

επιβεβαίωσης αποστολών. Το WMS βελτιστοποιεί τη διαδικασία επιστροφών 

(Return Material Authorization - RMA) επιτρέποντας την επιθεώρηση του 

επιστρεφόµενου προϊόντος κατά την παραλαβή του και εγκρίνοντας την επιστροφή 

του. Τα επιστρεφόµενα είδη, η ηµεροµηνία και η ποσότητα τους µπορούν να 

ελεγχτούν µε τη βοήθεια του RMA (Return Material Authorization).  Το WMS 

επιτρέπει επίσης την αντιστοίχιση της επιστροφής του είδους στον αρµόδιο 

προµηθευτή µε µια προηγούµενα ληφθείσα εντολή αγοράς ή µε µια συµφωνία 

αγορών.  

Καθώς η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification – 

RFID) έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται σε αρκετές επιχειρήσεις, είναι σηµαντικό να 

υποστηρίζεται από τα WMS, ώστε να επιτυγχάνεται µείωση του κόστους και των 

λαθών, καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας κατά την εκτέλεση των 

παραγγελιών.   

Τα πληροφοριακά Συστήµατα Διαχείρισης Αποθήκης, εφαρµόζονται µε σκοπό την 

ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεµάτων, τη µείωση των λειτουργικών εξόδων, 

τη γρήγορη εκτέλεση των παραγγελιών, καθώς και τη διαχείριση µεγάλου όγκου 

εµπορευµάτων στη µονάδα του χρόνου.   

Τα Συστήµατα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS), εκτελούν λειτουργίες, όπως:  

• Διαχείριση των παραλαβών  

• Διαχείριση αποθέσεων  

• Αποθήκευση  

• Διεκπεραίωση παραγγελιών  

• Διαχείριση ανεφοδιασµού  

• Διαχείριση συλλογής ειδών παραγγελίας  

• Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού  

• Έκδοση αναφορών και στατιστικών  
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Συστήµατα εκτέλεσης παραγωγής - (MES)   

Η συνεχής βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και γενικότερα του 

επιχειρείν προέρχεται από την ανάγκη εξυπηρέτησης ταχέως µεταβαλλόµενων 

αγορών και ακόµα µικρότερων κύκλων ζωής προϊόντων, στοιχεία που είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένα και µε τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών και των προτύπων. Σε αυτό 

ακριβώς το σηµείο βρίσκουν εφαρµογή τα συστήµατα εκτέλεσης παραγωγής MES 

και οι διάφορες λειτουργίες τους. Η αγορά της βιοµηχανίας σήµερα διαιρείται σε 

µεγάλο αριθµό τµηµάτων για εξειδικευµένα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες. 

Εντυπωσιακός είναι, επίσης, και ο αριθµός των εταιρειών που αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους και βρίσκονται είτε στον ίδιο χώρο είτε διάσπαρτες σε διαφορετικές 

τοποθεσίες, αλλά υπόκεινται στην ίδια πίεση για συγχρονισµό των διαδικασιών 

τους. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσαρµόζονται δυναµικά στις καθηµερινές 

αλλαγές της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών. Κάτι τέτοιο καθιστά αναγκαία 

µια αντίστοιχη υποδοµή τεχνολογιών πληροφορικής που θα µπορεί να υποστηρίζει 

τους εργαζόµενους, τα συστήµατα και τις εφαρµογές µέσα από µια συντονισµένη 

και απαλλαγµένη από λάθη αντίληψη των παραγωγικών στόχων.   

Τα MES δεν προσφέρουν απλώς ένα επίπεδο επικοινωνίας ανάµεσα στα συστήµατα 

ERP και τα συστήµατα ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα έναν αριθµό συγχρονισµένων 

λειτουργιών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός εργοστασίου σε όλες τις 

φάσεις της παραγωγής. Μία λύση µε MES υποστηρίζει πολλές λειτουργίες, όπως 

είναι η διαχείριση και διάθεση πόρων, η διεκπεραίωση, η συλλογή δεδοµένων, η 

διασφάλιση ποιότητας, η διαχείριση συντήρησης, ο έλεγχος εγγράφων, η ανάλυση 

απόδοσης, ο σχεδιασµός, η διοίκηση προσωπικού, η καταγραφή παραγωγής και η 

ιχνηλασιµότητα υλικών.  

Τα MES κυρίως δίνουν απαντήσεις σε θέµατα όπως: πώς να παράγω, τι µπορεί να 

παραχθεί, πού και πότε θα έπρεπε να παραχθεί και τι και πότε παράχθηκε κάτι. 

Αυτό απαιτεί έναν αριθµό υποµονάδων µε διαφορετικές λειτουργίες, ο λογικός 

συσχετισµός των οποίων διασφαλίζει το συγχρονισµό όλων των απαραίτητων 

διαδικασιών, όπως ορισµός του προϊόντος, σχεδιασµός της παραγωγής, έλεγχος 

παραγωγής και τέλος απόδοση της παραγωγής.  
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Οι παραπάνω διαδικασίες είναι οι βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες που πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διασύνδεση συστηµάτων αυτοµατισµού και 

συστηµάτων ERP (Λάκκας, 2008).  

Τα Συστήµατα Εκτέλεσης Παραγωγής (MES) λοιπόν, συµβάλλουν στα παρακάτω:  

• Εκτέλεση ροής εργασιών των µονάδων παραγωγής  

• Διαχείριση και κατανοµή πόρων και τρέχουσα κατάσταση  

• Λειτουργικός προγραµµατισµός  

• Παρακολούθηση και ιχνηλασιµότητα προϊόντων  

• Συλλογή δεδοµένων  

• Διαχείριση διαδικασιών  

• Ανάλυση απόδοσης  

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να βελτιώσει το συνολικό της κόστος, οπότε 

αναφερόµαστε αντίστοιχα στα επιµέρους κόστη παραγωγής, αποθήκευσης, 

διανοµής και τα διοικητικά κόστη. Τα κόστη παραγωγής µειώνονται µε την 

εισαγωγή των MES, αφού βελτιώνεται ο σχεδιασµός, και γίνεται βέλτιστη 

διαχείριση πόρων, είτε µιλάµε για ανθρώπους, είτε για µηχανήµατα ή υλικά. Τα 

προϊόντα παράγονται πιο γρήγορα, ενώ είναι πιο φθηνά και συνάµα καλύτερης 

ποιότητας. Η συµβατότητα µε τους κανονισµούς και τις νοµικές απαιτήσεις (π.χ. 

κανονισµοί FDA, οδηγία EU 178/2002 για την ιχνηλασιµότητα προϊόντος) 

διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στα κόστη διανοµής. Ακόµη, η βελτιωµένη 

ικανότητα παράδοσης και η εστίαση στη ζήτηση των πελατών, εκτός του ότι 

εξοικονοµεί κόστη, ενδυναµώνει και το προφίλ της εταιρείας.  

 Λόγοι για την εφαρµογή των MES συστηµάτων είναι οι παρακάτω:  

1. Αυτοµατοποιεί τη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας   

2. Κάνει προγραµµατισµό, συµπεριλαµβάνοντας τη διαχείριση 

προτεραιοτήτων.  

3. Παραγωγή αναφορών/απολογισµών  
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4. Διαχείριση συµβάντων και εξαιρέσεων   

5. Εντοπισµός προϊόντων ή υλικών  

6. Αποφάσεις που επηρεάζουν την παραγωγή και τη διαχείριση του 

κόστους  

7. Μέτρηση και διαχείριση της Συνολικής Αποτελεσµατικότητας του 

Εξοπλισµού  

(Overall Equipment Effectiveness - Ο.Ε.Ε.)  

8. Ευκολία διαχείρισης πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της 

απογραφής και του προσωπικού  

Σύστηµα Διαχείρισης Μεταφορών - (TMS)   

Το Transportation Management System (TMS) είναι ένα λογισµικό σχεδιασµένο για 

τη διαχείριση µεταφορών των προϊόντων µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι 

ένα σύστηµα που ανήκει στην υπο-οµάδα που ονοµάζεται Supply Chain Execution 

(SCE). Το TMS, σαν µέρος του ERP συστήµατος µιας επιχείρησης, έχει εξελιχθεί σε 

καθοριστικό µέρος του κάθε συστήµατος Supply Chain Execution and Collaboration, 

στο οποίο κρίσιµη αποστολή είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο 

µε άλλες µονάδες SCE.   

Το TMS συνήθως "µπαίνει" µεταξύ ενός ERP και της αποθήκης ή της µονάδας 

διανοµής. Ένα τυπικό σενάριο περιλαµβάνει τόσο τις εισερχόµενες (procurement) 

όσο και τις εξερχόµενες (shipping) εντολές που µπορούν να αξιολογηθούν από το 

TMS Planning Module, προσφέροντας έτσι στο χρήστη διάφορες προτεινόµενες 

λύσεις για τη δροµολόγηση. Οι λύσεις αυτές αξιολογούνται από το χρήστη και 

γίνεται η επιλογή του παρόχου που προσφέρει τον καλύτερο τρόπο µε το µικρότερο 

κόστος.   

Τα Συστήµατα TMS διαχειρίζονται τις τρεις βασικές διαδικασίες:  
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1. Σχεδιασµός και αποφάσεις  

Τα συστήµατα TMS καθορίζουν τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο µεταφοράς, 

σύµφωνα µε προκαθορισµένες παραµέτρους, οι οποίες έχουν µικρότερη ή 

µεγαλύτερη σηµασία, σύµφωνα κάθε φορά µε την πολιτική του χρήστη: κόστος 

µεταφοράς, µικρότερη χρόνος µεταφοράς, όσο το δυνατόν λιγότερες στάσεις (για 

την ασφάλιση της ποιότητας). 

2. Follow-up µεταφορών   

Το TMS επιτρέπει την ιχνηλασιµότητα των µεταφερόµενων προϊόντων και µάλιστα 

τµηµατικά (shipping από την επιχείρηση Α, άφιξη στη Β, εκτελωνισµός κλπ.),  καθώς 

επίσης και των εγγράφων τιµολόγησης και κράτησης, την παρακολούθηση και 

αποστολή προβληµάτων κατά τη µεταφορά (καθυστέρηση, ατύχηµα, µη 

προβλέψεις στάσεις κλπ. 

3. Αναφορά  

Τα συστήµατα TMS έχουν συστήµατα αναφορών για τις µεταφορές που λαµβάνουν 

χώρα.  

Μερικές µόνο από τις διάφορες λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ένα σύστηµα 

TMS είναι επιγραµµατικά οι παρακάτω:  

  Ο σχεδιασµός και η βελτιστοποίηση των χερσαίων µεταφορών   

 Η επιλογή τρόπου µεταφοράς και φορέα  

 Η διαχείριση των αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών  

 Η παρακολούθηση του στόλου των οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο   

 Ο έλεγχος ποιότητας της υπηρεσίας  

 Το φόρτωµα οχήµατος και η βελτιστοποίηση της διαδροµής  

 Το κόστος µεταφοράς και η προσοµοίωση σχεδίου 

 Η αποστολή παρτίδων των παραγγελιών.  
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Τεχνολογίες Αναγνώρισης και Κτήσης Δεδοµένων  

Γραµµωτός Κώδικας (Barcode)   

Ο γραµµωτός κώδικας αποτελεί µια από τις πολλές εφαρµογές που ανήκουν στην 

κατηγορία των τεχνολογιών Automatic Identification and Data Capture (AIDC) ή 

αλλιώς Τεχνολογιών Αυτόµατης Αναγνώρισης Στοιχείων και Κτήσης Δεδοµένων, που 

επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη λήψη και αποθήκευση της πληροφορίας τη 

στιγµή που αυτή δηµιουργείται.   

Ο barcode 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. Το πρώτο σύστηµα barcode 

εκείνης της εποχής περιοριζόταν στο "χτύπηµα" των προϊόντων και δεν επέτρεπε 

λειτουργίες όπως η αυτόµατη ενηµέρωση των αποθεµάτων κάθε φορά που ένα 

προϊόν αγοραζόταν. Στη συνέχεια, η σχετική τεχνολογία αναβαθµίστηκε και στην 

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

αποθεµάτων κ.λπ. Η Ελλάδα εισήρθε στον κόσµο του barcode στα τέλη της 

δεκαετίας του '80.  

Η βασική ιδέα που διέπει τη συγκεκριµένη τεχνολογία θα µπορούσε να συνοψιστεί 

στο έξης: Τοποθετείται µια σειρά πληροφοριών σε ένα προϊόν µε τρόπο που ειδικά 

µηχανήµατα µπορούν να τη "διαβάσουν" αυτόµατα και να τη µεταβιβάσουν σε 

κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα, ώστε το προϊόν να είναι αναγνωρίσιµο. Η 

µεταφορά των δεδοµένων από τα ειδικά µηχανήµατα ανάγνωσης (scanners, 

ανιχνευτές κ.λπ.) σε υπολογιστή µπορεί να γίνει είτε ενσύρµατα είτε ασύρµατα. Ο 

δεύτερος τρόπος, που κερδίζει συνεχώς έδαφος και αποτελεί ότι πιο εξελιγµένο, 

υποστηρίζεται από ασύρµατα δίκτυα τοπικής εµβέλειας (Wireless Local Area 

Networks - WLAN) µέσα στα οποία µπορεί να γίνει, χωρίς καλώδια, µετάδοση 

δεδοµένων από ένα φορητό τερµατικό σε έναν υπολογιστή.    

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα  

Ο γραµµωτός κώδικας στην πιο συνήθη του µορφή συνίσταται από µια διαδοχή 

µαύρων και λευκών λωρίδων (bars) τυπωµένων πάνω στη συσκευασία του 
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προϊόντος. Η σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση των λωρίδων ακολουθούν 

συγκεκριµένους κανόνες και κάθε αλληλουχία λωρίδων αντιστοιχεί 

αµφιµονοσήµαντα σε κάποιον αριθµό.   

Η ανάγνωση του barcode συντελείται ως εξής: ο κωδικός ΕΑΝ µεταφράζεται µέσα 

σε κλάσµατα δευτερολέπτου από κάποιο scanner σε γλώσσα Η/Υ (δηλ. 0, 1 - 

δυαδικό σύστηµα). Η ανάγνωση του barcode συνίσταται στην αποκωδικοποίηση της 

ανάκλασης µιας δέσµης ακτινών laser που "πέφτει" πάνω στην ετικέτα barcode. Ο 

βαθµός ανάκλασης είναι µεταβλητός (άρα ξεχωριστός για κάθε προϊόν) γιατί η 

δέσµη laser συναντά διαδοχικά τις λευκές και µαύρες λωρίδες. Τα scanners 

αποκωδικοποιούν τη µεταβλητή ανάκλαση (σήµα) και τη µετατρέπουν σε αριθµούς 

ή γράµµατα, τα οποία ταυτίζονται ως προς το περιεχόµενο µε τους χαρακτήρες που 

κωδικοποιήθηκαν µε µορφή barcode. Έτσι, όταν ένα προϊόν περνά από το ταµείο 

λαµβάνει χώρα η εξής διαδικασία: αναγνώριση, ανάγνωση, µετάφραση και 

αποθήκευση, που σηµαίνεται από το χαρακτηριστικό σύντοµο ήχο που ακούγεται 

κάθε φορά που ο υπάλληλος του ταµείου χρησιµοποιεί το scanner. Τη 

συγκεκριµένη στιγµή ανιχνεύεται το είδος από τη βάση δεδοµένων και διατίθενται 

για εκτύπωση τα επιµέρους προσδιοριστικά στοιχεία του, όπως η περιγραφή του 

προϊόντος, η τιµή πώλησής του, η ποσότητα κ.λπ., στοιχεία που καταγράφονται 

στην ταµειακή µηχανή. Συγχρόνως, αφαιρείται το προϊόν από τη βάση δεδοµένων 

της αποθήκης και των αποθεµάτων.  

Τύποι barcode  

Ενώ οι πιο συνηθισµένοι barcodes (που ονοµάζονται αλλιώς µονοδιάστατοι, linear – 

1D barcode) αντιπροσωπεύουν µόνο αριθµούς, υπάρχουν και αυτοί που 

κωδικοποιούν κεφαλαία γράµµατα ή ακόµα και ολόκληρο κείµενο.   

(Στο Παράρτηµα παρατίθεται πίνακας µε τους τύπους barcode που 

χρησιµοποιούνται σήµερα.)   

Βασικά πλεονεκτήµατα   

Τα κύρια οφέλη που απορρέουν από τη χρήση τέτοιων τεχνολογικών εφαρµογών 

στις διάφορες λειτουργίες µιας επιχείρησης είναι τα εξής:  
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 Συνεχής παρακολούθηση των µετακινήσεων των αντικειµένων στις διάφορες 

φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας  

 Γνώση της θέσης τους ανά πάσα χρονική στιγµή  

 Μείωση του χρόνου συλλογής πληροφοριών, γεγονός που συνεπάγεται 

αύξηση της ταχύτητας διέλευσης των αντικειµένων  

 Ακριβής πληροφόρηση, καθώς εκλείπουν τελείως τα λάθη αντιγραφής και 

πληκτρολόγησης  

 Αύξηση του βαθµού λεπτοµέρειας της πληροφορίας  

 Άµεση µεταβίβαση (real time) της πληροφορίας, εάν αυτό απαιτείται  

 Αυτοµατοποίηση αναφορών (reporting)  

RFID (Radio Frequency Identification)  

Δηµιουργία και εξέλιξη του RFID  

Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, η τεχνολογία RFID (Radio Frequency 

Identification) παρουσιάστηκε από τους αναλυτές ως µια νέα αυτόµατη µέθοδος 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η οποία θα έφερνε επανάσταση στην παρακολούθηση 

των προϊόντων και των µονάδων µεταφοράς τους. Η ιδέα ήταν ότι η ταυτοποίηση 

των προϊόντων µε ετικέτες που εκπέµπουν πληροφορία για την προέλευσή τους, θα 

αντικαθιστούσε σταδιακά τα barcodes και θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις να 

απλοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των 

εφοδιαστικών τους αλυσίδων µειώνοντας τα κόστη (Ευµορφόπουλος, 2006).   

Ένα σύστηµα RFID αποτελείται από τις ετικέτες (tags), τους αναγνώστες (readers) 

και το λογισµικό υποστήριξης. Τα tags µπορεί να είναι παθητικά, ενεργά, ή 

ηµιενεργά. Τα παθητικά tags ενεργοποιούνται από τον ποµποδέκτη: µόλις βρεθούν 

στο πεδίο του αντιδρούν εκπέµποντας την πληροφορία ή τις πληροφορίες που 

περιέχουν. Τα ενεργά εκπέµπουν τις πληροφορίες χωρίς να χρειάζονται εντολή από 

τον ποµποδέκτη. Τέλος τα ηµιενεργά tags είναι παθητικά που περιέχουν µπαταρία 

για να µπορούν να εκπέµπουν ισχυρότερα την πληροφορία που µεταφέρουν.   
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Αναλυτική περιγραφή της τεχνολογίας  

Η χρήση της τεχνολογίας RFID από κατασκευαστές, έµπορους λιανικής, 

προµηθευτές και κρατικές υπηρεσίες βοηθά στην ιχνηλασία, την ασφάλεια και τη 

διαχείριση των αντικειµένων από τη στιγµή που είναι ακατέργαστα υλικά και για 

ολόκληρη τη ζωή ενός προϊόντος. Οι κατασκευαστές µπορούν να λάβουν σηµαντικά 

οφέλη από το RFID, αφού η τεχνολογία αυτή µπορεί να βοηθήσει στην 

πραγµατοποίηση πιο αποτελεσµατικών εσωτερικών διαδικασιών και να βελτιώσει 

την αποτελεσµατικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Παρασκευάς, 2008).  

Στις επιχειρήσεις, η τεχνολογία RFID χρησιµοποιείται κυρίως για την ταυτοποίηση 

παλετών, τον έλεγχο κοντέινερ, τροχοφόρων, εργαλείων και άλλων πόρων, την 

παρακολούθηση της απογραφής και την ροή των υλικών κατά την παραγωγική 

διαδικασία.  

Οι ετικέτες, που αναφέραµε νωρίτερα, προσκολλώνται στα αντικείµενα που πρέπει 

να εντοπιστούν. Οι αναγνώστες εκπέµπουν ένα ραδιοσήµα το οποίο λαµβάνεται 

από όλες τις ετικέτες που είναι συντονισµένες σε µια συγκεκριµένη συχνότητα. Οι 

ετικέτες λαµβάνουν το σήµα µέσω της κεραίας (antenna) τους και ανταποκρίνονται 

µεταδίδοντας τα καταχωρηµένα σε αυτές δεδοµένα. Οι ετικέτες αποθηκεύουν 

πολλά είδη δεδοµένων, όπως σειριακό αριθµό (serial number), πληροφορίες 

σύνθεσης, ιστορικό δραστηριότητας (για παράδειγµα ηµεροµηνία τελευταίας 

συντήρησης, πότε η ετικέτα πέρασε από µια συγκεκριµένη θέση κλπ.), ή ακόµα 

θερµοκρασία ή άλλα δεδοµένα που εντοπίζονται από αισθητήρες. Οι συσκευές 

ανάγνωσης/γραφής (read/write) λαµβάνουν το σήµα της ετικέτας από µια κεραία, 

το αποκωδικοποιούν και µεταφέρουν τα δεδοµένα σε ένα σύστηµα υπολογιστή 

µέσω καλωδίου ή ασύρµατη σύνδεση.  

Ετικέτες ή Αναµεταδότες (Tags or Transporters)  

Οι ετικέτες ενός συστήµατος RFID αποτελούνται από δυο βασικά στοιχεία, ένα 

microchip και µια µικροσκοπική κεραία. Το microchip και η κεραία 

συναρµολογούνται σε µια ψηφίδα η οποία τοποθετείται µέσα σε κάποιο υλικό 

ώστε να δηµιουργηθεί η τελική ετικέτα.  
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Ετικέτες   

Οι ετικέτες RFID ποικίλουν σε διάρκεια, ανάλογα µε την εφαρµογή και το 

περιβάλλον. Ετικέτες για µόνιµη ταυτοποίηση καλύπτονται για να αντέχουν σε 

υπερβολικές θερµοκρασίες, υγρασία, οξέα και διαλυτικές ουσίες, χρώµατα, λάδια 

και άλλες συνθήκες που βλάπτουν την πηγή της πληροφορίας. Οι ετικέτες µπορούν 

να είναι επαναχρησιµοποιήσιµες και κατάλληλες για διαρκή ταυτοποίηση.  

Οι ετικέτες RFID µπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν σε ετικέτες µόνο για 

ανάγνωση (Read-only), ετικέτες ανάγνωσης/γραφής (Read/write), παθητικές 

(passive), ηµι-παθητικές (semi- passive) και ενεργές (active).  

Κεραίες (Antennas)  

Οι κεραίες χρησιµοποιούνται τόσο στις ετικέτες όσο και στους αναγνώστες και 

κατηγοριοποιούνται κι αυτές ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους  σε 

κεραίες οι οποίες εκπέµπουν και δέχονται ραδιοκύµατα από και προς όλες τις 

κατευθύνσεις (circular- polarized) και σε κεραίες οι οποίες µπορούν να εκπέµπουν 

και να λαµβάνουν ραδιοκύµατα από µια µόνο κατεύθυνση (linear- polarized).   

Αναγνώστες (Readers)  

Οι συσκευές ανάγνωσης στα συστήµατα RFID επιτρέπουν σηµαντική ευελιξία στην 

τοποθέτηση γιατί δεν απαιτούν το σήµα να βρίσκεται σε ευθεία γραµµή αλλά 

οπουδήποτε.  

Συχνότητα (Frequency)  

Η συχνότητα είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει το εύρος ενός συστήµατος 

RFID, την αντοχή του στις παρεµβολές και άλλα χαρακτηριστικά απόδοσης. Τα 

περισσότερα RFID συστήµατα του εµπορίου λειτουργούν είτε στην µπάντα 

υπερύψηλης συχνότητας UHF, ανάµεσα στα 859 και 960 MHz, ή στην υψηλή 

συχνότητα (UF) στα 13.56 MHz.   
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Εύρος  

Το εύρος ανάγνωσης ενός συστήµατος RFID, ποικίλει από µερικά εκατοστά µέχρι 

δεκάδες µέτρα και εξαρτάται από τη συχνότητα που χρησιµοποιείται, την απόδοση 

της µπαταρίας και την κατευθυντική ευαισθησία της κεραίας.   

Ασφάλεια  

Τα τσιπ (chips) που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα RFID είναι δύσκολο να 

πλαστογραφηθούν.   

Εφαρµογές και πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας RFID   

Παραδείγµατα εφαρµογών κατά την παραγωγική διαδικασία µπορούν να είναι τα 

παρακάτω:  

 Μαρκάρισµα ελαττωµατικών προϊόντων  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της RFID ετικέτας είναι ότι έχει την ικανότητα να 

«διαφηµίζει» την παρουσία της. Είναι δηλαδή δυνατό να γνωρίζει κανείς πού 

βρίσκεται -ή πού δεν βρίσκεται- ένα προϊόν. Αυτό το χαρακτηριστικό αξιοποιείται 

από επιχειρήσεις για το µαρκάρισµα των ελαττωµατικών προϊόντων κατά την 

ανάλωσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προχωρήσουν µη συµµορφούµενα 

προϊόντα στα επόµενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.  

 Ταυτοποίηση εξαρτηµάτων κατά τη συναρµολόγηση    

Για να λειτουργήσει το RFID, δεν απαιτείται οπτική επαφή µεταξύ της ετικέτας και 

του ποµποδέκτη, αντίθετα µε τις ετικέτες barcode όπου χρειάζεται να 

επικολλούνται στην εξωτερική επιφάνεια των συσκευασιών. Το χαρακτηριστικό 

αυτό του RFID είναι χρήσιµο σε εφαρµογές που για διάφορους λόγους (marketing, 

προστασία ετικέτας από φθορά) δεν µπορεί να υπάρχει barcode στη συσκευασία. 

Για παράδειγµα, η τεχνολογία χρησιµοποιείται για την καταγραφή των serial 

numbers εξαρτηµάτων τα οποία προστίθενται σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας 

και συναρµολογούνται σε ένα τελικό προϊόν. Με τη χρήση του RFID, µπορεί να 
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επιβεβαιωθεί η ενσωµάτωση ή όχι των απαραίτητων εξαρτηµάτων στο τελικό 

προϊόν και να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητά τους µέσω κωδικών παρτίδας.  

 Δυναµική διαχείριση αποθήκης    

Με τη χρήση του RFID, ένα σύστηµα διαχείρισης αποθήκης (WMS) µπορεί να 

αποκτήσει καλύτερη ορατότητα στη χωροταξική κατανοµή. Με τα barcodes, 

απαιτείται η επικόλληση ετικετών σε κάθε ράφι, ενώ µε το RFID, το WMS 

ενηµερώνεται δυναµικά και βοηθά έτσι στη βέλτιστη σχεδίαση και διαχείριση του 

διαθέσιµου χώρου αποθήκευσης.  

 Διαχείριση εξοπλισµού    

Η χρήση ενεργών ετικετών RFID βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν ανά πάσα 

στιγµή ευκολότερα το διαθέσιµο εξοπλισµό τους. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα 

RFID µπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία ενός εργαλείου που είναι κρίσιµο µια 

δεδοµένη στιγµή σε µια γραµµή παραγωγής, χωρίς να απαιτείται ένα χρονοβόρο 

σταµάτηµα για την αναζήτησή του.   

 Εφαρµογές κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας    

Παρακολούθηση επαναχρησιµοποιούµενων συσκευασιών    

Η δυνατότητα της RFID ετικέτας να επικοινωνήσει µε το δέκτη χωρίς οπτική επαφή, 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθήσουν τις επαναχρησιµοποιούµενες 

συσκευασίες κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ετσι, οι επιχειρήσεις είναι σε 

θέση να γνωρίζουν το ιστορικό κάθε συγκεκριµένης συσκευασίας (τι περιεχόµενο 

είχε, πόσες φορές χρησιµοποιήθηκε, σε ποιον πελάτη εστάλη, αν πρέπει να 

αποσυρθεί, κ.λπ.). 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 (LOT no, κωδικό προϊόντος, 

ηµεροµηνία λήξης, κ.λπ.) σε κάθε στάδιο της αλυσίδας.  
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1. Έλεγχος Ποιότητας    

Η προαναφερθείσα δυνατότητα για ανανέωση της πληροφορίας που αποθηκεύεται 

σε µια ετικέτα επιτρέπει την επίγνωση του πλήρους ιστορικού των συνθηκών 

αποθήκευσης και διακίνησης ευπαθών προϊόντων (νωπά και κατεψυγµένα). Έτσι, 

για παράδειγµα, τα τµήµατα Ποιότητας των αλυσίδων λιανεµπορίου µπορούν να 

γνωρίζουν αν το παραληφθέν φορτίο ιχθυρών δεν βρέθηκε εκτός των 

προβλεπόµενων συνθηκών (π.χ. θερµοκρασία).  

2. Αντιµετώπιση πλαστών προϊόντων    

Το πρόβληµα των πλαστών προϊόντων (counterfeiting) είναι από τα πιο κρίσιµα 

ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Βιοµηχανία σήµερα (Λαδάς, 2008).  

Συστήµατα Τηλεµατικής  

Geo-coded Tracking Systems  

Με τον όρο geo-coded tracking systems, εννοούµε εκείνα τα συστήµατα που έχουν 

τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη µετακίνηση των φορτίων, εντοπίζοντας τα 

εµπορεύµατα, τα container στα οποία περιλαµβάνονται και τα οχήµατα που τα 

µεταφέρουν. Ο εντοπισµός συνδέεται όλο και περισσότερο µε τη µεταφορά 

πληροφοριών, κάνοντας χρήση “έξυπνων” εργαλείων, όπως RFID (Radio Frequency 

Identification Devices) και GPS (Global Positioning Systems).    

Οι σηµερινές ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο του διεθνούς εµπορίου, έχουν ενισχύσει την 

ανάγκη για αυξηµένη ασφάλεια κατά τη µεταφορά και παράδοση των 

εµπορευµάτων. Το ενδιαφέρον των ιδιωτικών επιχειρήσεων για just-in-time 

αξιόπιστη παράδοση προϊόντων, οικονοµικά και αποτελεσµατικά logistics καθώς και 

η διατήρηση της ακεραιότητας των προϊόντων, οδηγεί στην ανάπτυξη πολλών 

συστηµάτων παρακολούθησής τους.   

Η παρακολούθηση λοιπόν των προϊόντων, αποτελεί ένα επιπλέον επίπεδο 

ασφαλείας. Χρησιµοποιείται για να εξασφαλίσει το γεγονός ότι τα εµπορεύµατα 



 

74 
 

φθάνουν στον προορισµό τους στην ίδια κατάσταση µε εκείνη στην οποία 

ξεκίνησαν το ταξίδι τους, µέσω των διαφόρων επιπέδων που θα λάβουν µέρος, 

ώστε να επιτευχθεί ένα πιο ολοκληρωµένο επίπεδο ασφαλείας για τη 

διαµετακόµιση οχηµάτων και φορτίου.   

Η µεταφορά αποτελεί το σηµείο της εφοδιαστικής αλυσίδας όπου τα προϊόντα είναι 

περισσότερο ευάλωτα. Η παρακολούθηση των οχηµάτων και των φορτίων τους 

επιτρέπει την προηγµένη επεξεργασία πληροφοριών και έτσι συµβάλλει στη µείωση 

των προβληµάτων που τυχόν υπήρχαν προηγουµένως. Για να παρέχουν επαρκή 

ασφάλεια, θα πρέπει λοιπόν το φορτίο και το όχηµα να είναι σε θέση να 

παρακολουθούνται ανεξάρτητα, αλλά παράλληλα ο µηχανισµός παρακολούθησης 

να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης των δύο δεδοµένων.   

Βασικά πλεονεκτήµατα  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει ένα geo-coded tracking system, είναι:  

• Σε πραγµατικό χρόνο προβολή όλων των µετακινήσεων των 

οχηµάτων προς ενίσχυση του σχεδιασµού και της ασφάλειας.   

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, γνωρίζοντας τη θέση του 

στόλου και των οδηγών ανά πάσα στιγµή.  

• Βελτίωση της ασφάλειας και µείωση τηςπαράνοµης χρήσηςτου 

στόλου.  

• Παροχή προειδοποιήσεων και συµβουλών σε πραγµατικό χρόνο 

(εκτός από τις βασικές αναφορές).  

• Μείωση του κόστους των καυσίµων (στόχος η συνήθης παράνοµη 

χρήση των οχηµάτων και η λαθεµένη οδήγηση).  

• Διασφάλιση της ορθής χρήσης των οχηµάτων (σωστά χιλιόµετρα και 

ώρες για την κάθε εργασία που πραγµατοποιείται).  

Η παρακολούθηση των οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο είναι η λύση για την 

αντιµετώπιση των αναγκών της σηµερινής κατάστασης σχετικά µε τις µεταφορές. 

Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν την ακριβή θέση των κινητών τους 



 

75 
 

στοιχείων, χρησιµοποιώντας το δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού Global Positioning 

System (GPS) και ειδικών µονάδων παρακολούθησης που τοποθετούνται στο κάθε 

όχηµα, και µεταφέρει τα δεδοµένα του στο κατάλληλο σύστηµα υποδοχής, µέσω 

WiFi, GPRS ή άλλων τρόπων (δορυφορική επικοινωνία). Μέσω του ειδικού 

λογισµικού, παρέχονται στην επιχείρηση πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο, όπως 

χαρτογράφηση των οχηµάτων του στόλου (σε επίπεδο δρόµου), διαθεσιµότητα 

ιστορικού, επισήµανση των σηµείων ενδιαφέροντος (π.χ. αποθήκες, διευθύνσεις 

παράδοσης κλπ.) και πλήρη παροχή σχετικών αναφορών.  

Χάρη στο ευφυές λογισµικό των συστηµάτων και τους προσαρµόσιµους 

επιχειρηµατικούς κανόνες, οι χρήστες – επιχειρήσεις µπορούν να προσαρµόσουν το 

σύστηµα ώστε να καλύψουν τις συγκεκριµένες ανάγκες που προκύπτουν. Έτσι, 

τέτοια συστήµατα, συνδυασµός δηλαδή του κατάλληλου εξοπλισµού, software και 

hardware, προσφέρουν λύσεις για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, µε κάλυψη ακόµη 

και σε στόλους των 50.000 οχηµάτων.   

Η παρακολούθηση των οχηµάτων λοιπόν συµβάλλει:   

1. Στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας  

2. Σε αυξηµένη κερδοφορία  

3. Σε αυξηµένη χρησιµοποίηση του στόλου  

4. Παρακολούθηση µε περισσότερη ακρίβεια  

5. Αύξηση της παραγωγικότητας  

6. Μείωση κόστους στόλου  

7. Μείωση κόστους ασφάλισης  

8. Μείωση κόστους υπερωριών  

Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης, τηλεδιαχείρισης και 

ελέγχου του εταιρικού στόλου οχηµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η 

ανάπτυξη του οποίου προκύπτει (συνήθως) από συνεργασία εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας και τηλεµατικής. Βασίζεται στην καταγραφή της θέσης του οχήµατος 

από ένα σύστηµα δορυφόρων, το οποίο µέσω της τεχνολογίας e-TRACK και του 
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δικτύου GSM/GPRS της κινητής τηλεφωνίας, επιτρέπει την παρακολούθηση, την 

διαχείριση και τον έλεγχο ενός εταιρικού στόλου οχηµάτων. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι τα εξής:  

• Αναλυτική καταγραφή στοιχείων δροµολογίου  

• Άµεση επικοινωνία και παρουσίαση πληροφοριών  

• Εµπεριστατωµένη επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών  

Το σύστηµα µπορεί να εγκατασταθεί σε φορτηγά, ψυγεία και λοιπά οχήµατα, που 

χρησιµοποιούνται για την διανοµή των προϊόντων. Η εφαρµογή αποτελείται κατ’ 

αρχήν από το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα του οποίου κύριος ρόλος είναι να 

επεξεργάζεται τα δεδοµένα που συλλέγει από το στόλο, να απεικονίζει τα οχήµατα 

σε ψηφιακούς χάρτες, καθώς επίσης και να εκδίδει απολογιστικά δελτία. Όσον 

αφορά την ασύρµατη µετάδοση των δεδοµένων, βασικό ρόλο παίζει το κυψελωτό 

δίκτυο (GSM) της εκάστοτε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Ο εντοπισµός θέσης των 

οχηµάτων γίνεται µε την βοήθεια των 24 δορυφόρων του Παγκόσµιου Συστήµατος 

Εντοπισµού Θέσης (GPS). Τέλος, κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια ηλεκτρονική 

συσκευή (ποµποδέκτη) και µια κεραία για να επικοινωνεί µε τη βάση.  

Το συγκεκριµένο σύστηµα, είναι µια εφαρµογή που «τρέχει» στο κεντρικό 

πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας που το υιοθετεί. Το τελευταίο περιέχει 

µεγάλες βάσεις δεδοµένων, γεωγραφικές πληροφορίες, και επεξεργάζεται τα 

δεδοµένα που αποστέλλονται από το στόλο οχηµάτων.   

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής αυτής τα οποία της προσδίδουν µεγάλη 

ευελιξία, είναι τα εξής:  

• Ιχνηλασία, επίβλεψη κατάστασης, και απεικόνιση της θέσης ενός 

φορτηγού σε ψηφιακούς χάρτες σε πραγµατικό χρόνο,  

• Δυναµική αναπροσαρµογή δροµολογίων διανοµής,  

• Αµφίδροµη επικοινωνία δεδοµένων µέσω packet-based 

κινητώνδικτύων (GPRS),  
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• Βελτιωµένη οργάνωση στόλου µέσω της συνεχούς παρακολούθησης 

συγκεκριµένων λειτουργιών και αποθήκευσης αυτών σε βάση 

δεδοµένων,  

• Συλλογή µετρήσεων απόδοσης σε πραγµατικό χρόνο (ώρες εργασίας, 

ποσοστό % των παραδόσεων που γίνονται εγκαίρως, κλπ).  

2.4.7 Δίκτυα  

Στον επιχειρηµατικό κόσµο του χθες, ίσχυε κυρίως η διάκριση µεταξύ των πεδίων 

της διοίκησης, της παραγωγής, των πωλήσεων και του marketing. Σήµερα όλα αυτά 

τα πεδία έχουν συσχετιστεί, κάτω από έννοιες όπως SCM, CRM και ERP που 

περιγράφηκαν προηγουµένως. Όλα έχουν να κάνουν µε την έννοια της 

ολοκλήρωσης και της διαθεσιµότητας της πληροφορίας, ο δε δρόµος προς την 

πληροφορία περνά µέσα από τα υπολογιστικά συστήµατα. Το επιχειρείν λοιπόν, 

µετεξελίχθηκε σε ηλεκτρονικό επιχειρείν. Δεν µπορούν πλέον να λείπουν και τα 

κατάλληλα δίκτυα που θα υποστηρίξουν την ολοκλήρωση αυτή. Ο λόγος για τα: 

Intranet, Extranet και Internet.   

Με τον όρο intranet (ελληνικά αποδίδεται και µε τον όρο "ενδοδίκτυο") νοείται ένα 

ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες του 

Διαδικτύου, όπως τα πρωτόκολλα επικοινωνίας της σουίτας TCP/IP, το σύστηµα 

µεταφοράς αρχείων FTP και τις τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού. Πολλές φορές, ο 

ίδιος όρος χρησιµοποιείται µόνο για το πιο εµφανές µέρος ενός intranet, δηλαδή 

για όσες ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρµογές ενός οργανισµού είναι 

προσβάσιµες µόνο από τα µέλη του.  

Με απλά λόγια, ένα intranet µπορεί να περιγραφεί ως µια µικρή, ιδιωτική έκδοση 

του Διαδικτύου που χρησιµοποιείται αποκλειστικά από ένα και µόνο οργανισµό. Οι 

βασικές χρήσεις των intranets είναι οι ίδιες µε αυτές οποιουδήποτε δικτύου 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως η µεταφορά αρχείων, το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, η κοινοχρησία καταλόγων (address books), ηµερολογίων, κτλ. Τα 

τελευταία χρόνια, τα intranets χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο και ως 

πλατφόρµες διαδικτυακών εφαρµογών.   
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Το Intranet είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που βρίσκεται εγκατεστηµένο σε µία 

επιχείρηση, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της για εσωτερική 

πληροφόρηση και οργάνωση. Αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές (εκ των 

οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι ο κεντρικός, ο server), οι οποίοι συνδέονται 

µεταξύ τους ενσύρµατα ή ασύρµατα. Τη δικτύωση αυτή πλαισιώνουν 

εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ίδιες 

µε εκείνες που χρησιµοποιούνται στο  Ίντερνετ. Στα ελληνικά, ο όρος Intranet 

µπορεί να αποδοθεί ως “ενδοδίκτυο” ή “εσωτερικό δίκτυο”, ενώ περισσότερο 

περιγραφικός είναι ο αγγλικός όρος “Enterprise Information Portal”,  που 

µεταφράζεται ως “πληροφοριακή πύλη της επιχείρησης” (Stambro & Svartbo, 

2002).   

Δοµικό χαρακτηριστικό του Intranet είναι η ιδιωτικότητα, σύµφωνα µε την οποία 

δικαίωµα εισόδου έχουν µόνο όσοι διαθέτουν κωδικό πρόσβασης. Τα δικαιώµατα 

πρόσβασης µπορεί να είναι διαβαθµισµένα, δηλαδή η πρόσβαση να µην 

επιτρέπεται σε όλους και σε όλο το περιεχόµενο του Intranet.   

Η συνηθέστερη µορφή που λαµβάνει το Intranet είναι αυτή του µικρού τοπικού 

δικτύου, αποτελούµενου από έναν αριθµό υπολογιστών, οι οποίοι στεγάζονται στα 

γραφεία της επιχείρησης. Μπορεί όµως να αποτελείται και από πολλά µικρά ή 

µεγαλύτερα τοπικά δίκτυα, τα οποία έχουν ενοποιηθεί µέσω µισθωµένων γραµµών. 

Με αυτό τον τρόπο, το Intranet µπορεί να συµπεριλάβει µία ολόκληρη επιχείρηση, 

από τα κεντρικά της γραφεία µέχρι και τα αποµακρυσµένα υποκαταστήµατα.   

Το Extranet (στα ελληνικά θα µπορούσε να αποδοθεί ως “εξωδίκτυο”) είναι εκείνο 

το κοµµάτι του Intranet το οποίο µπορεί να προσεγγιστεί από πελάτες, 

προµηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας, µέσω Διαδικτύου, µε τη 

χρήση κωδικού πρόσβασης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα µικρό ιδιωτικό τοπικό 

δίκτυο που επικοινωνεί τόσο µε το Intranet όσο και µε το Internet, ευρισκόµενο στο 

µέσο και λειτουργώντας συνδετικά. Ως κατασκευή έχει παρόµοια χαρακτηριστικά 

µε το Intranet, µε τη διαφορά ότι για τη δηµιουργία του απαιτείται πρόσθετο υλικό 

και λογισµικό (π.χ. firewalls και routers) (www.tex.unipi.gr, 2002).   
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Η ανάπτυξη Extranet αφορά σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εκτεταµένο εµπορικό 

δίκτυο σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία και επιθυµούν να προσφέρουν στους 

συνεργάτες τους υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Οι συνηθέστερες εργασίες που 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω του Extranet είναι η υποστήριξη των 

συνεργατών (έλεγχος αποθεµάτων, καταστάσεις χρεωστών και πιστωτών, 

συµβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.) και η εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών και 

προµηθευτών (εισαγωγή παραγγελιών, έλεγχος διαδικασιών κ.ά.).  

Τα περιεχόµενα του Extranet είναι πολύ λιγότερα από αυτά του Intranet, η δε 

πρόσβαση σε αυτό είναι διαβαθµισµένη. Ένας συνεργάτης για παράδειγµα, µπορεί 

να έχει πρόσβαση µόνο σε ορισµένες κατηγορίες του περιεχοµένου και όχι γενικώς 

και αδιακρίτως. Έχει δικαίωµα, π.χ. να ενηµερώνεται για το απόθεµα κάποιου 

συγκεκριµένου προϊόντος στην αποθήκη (και έτσι να κάνει την παραγγελία του), δεν 

έχει όµως δικαίωµα να λαµβάνει γνώση για συγκεντρωτικά στοιχεία παραγγελιών ή 

πελατών.   

Το Internet είναι ένα δηµόσιο δίκτυο παγκόσµιας εµβέλειας το οποίο παρέχει 

άµεση διασύνδεση σε οποιονδήποτε χρησιµοποιεί ένα τοπικό δίκτυο (Local Area 

Network - LAN) ή πάροχο υπηρεσιών σύνδεσης µε το διαδίκτυο (Inter Service 

provider ISP). Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο δηµόσιας χρήσης το οποίο συνδέεται 

και δροµολογείται µέσω πυλών (gateways). Οι τελικοί χρήστες συνδέονται µε 

παρόχους τοπικής πρόσβασης (LAN ή ISP), που συνδέονται µε πάροχους υπηρεσιών 

Internet, µε πάροχους πρόσβασης δικτύου και τελικά µε τον δικτυακό κορµό του 

Internet. Εφόσον η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ελεύθερη σε όλους, είναι 

ευνόητο ότι υπάρχει έλλειψη ελέγχου η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα µια 

ακανόνιστη και ανεξέλεγκτη διάχυση της πληροφορίας (www.tex.unipi.gr, 2002).  

Στο παρελθόν, όλες οι διαδικασίες που διατρέχουν κατά µήκος όλη την εφοδιαστική 

αλυσίδα διεκπεραιώνονταν µε έντυπο τρόπο (πχ αιτήσεις αγορών, εντολές 

παραγγελίας, τιµολόγια). Εδώ ακριβώς έρχονται οι εφαρµογές του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου για να προσφέρουν σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα.  

Τα συστατικά µέρη του Βusiness-to-Βusiness ηλεκτρονικού εµπορίου είναι:   
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 Η πωλήτρια εταιρεία - προσανατολισµένη στη διαχείριση µάρκετινγκ.   

 Η αγοράστρια εταιρεία - προσανατολισµένη στη διαχείριση προµηθειών.  

 Ο ηλεκτρονικός ενδιάµεσος – είναι µια τρίτη ενδιάµεση οντότητα που 

παρέχει υπηρεσίες, διευκολύνοντας τη συνεργασία µεταξύ αγοραστή-

πωλητή.  

 Εταιρεία παραδόσεων-διανοµών - υλοποιεί την έγκαιρη παράδοση 

προϊόντων ή υλικών (Just-in-time delivery).  

 Δικτυακή πλατφόρµα – πχ Διαδίκτυο, Internet, Extranet.   

 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας – όπως η Ηλεκτρονική Μεταφορά Δεδοµένων 

(EDI) και τα πακέτα συγκριτικών αγορών.  

 Πληροφοριακό Σύστηµα Υποστήριξης – πιθανώς λειτουργεί 

χρησιµοποιώντας το εσωτερικό δίκτυο (intranet) και συστήµατα Enterprise 

Resource Planning -ΕRP  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΥΘΟΠΟΙIΑΣ 

Γενικα  

 Η ελληνική βιοµηχανία ζυθοποιίας παρουσιάζει µεγάλο βαθµό συγκέντρωσης µε 

την Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. να κατέχει την ηγετική θέση µε µερίδιο της τάξης 75% 

της εγχώριας αγοράς µπύρας και δεύτερη την Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. να κατέχει το 

15%.  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται µία ιστορική αναδροµή στην ελληνική 

ζυθοποιία, αναλύεται η ελληνική αγορά µπύρας µε την προσφορά, τα δίκτυα 

διανοµής και την µερίδια παραγωγής. Έπειτα ακολουθεί εκτενής αναφορά στην 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία και στα συστήµατα ποιότητας που χρησιµοποιεί. Τέλος, 

παρουσιάζεται η Μύθος Ζυθοποιία µέσα από µια µελέτη περίπτωσης.  

 Ιστορική Αναδροµή    

 Στην Ελλάδα, η οργανωµένη ζυθοποιία εµφανίστηκε το1864 µε το εργοστάσιο του 

Ιωάννη Γ. Φίξ. Το 1893 οι δραστηριότητες της επιχείρησης επεκτάθηκαν σε νέες  

εγκαταστάσεις από τον Κάρολο Φίξ, διάδοχο της οµώνυµης οικογένειας. Το 1890  

δηµιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ζυθοποιία «Όλυµπος» και το 1908 η ζυθοποιία 

«Νάουσα», οι οποίες αργότερα συγχωνεύτηκαν µε την Κάρολος Φίξ Α.Ε. Την εποχή  

εκείνη λειτουργούσαν δύο ακόµη ζυθοποιεία, το ένα από τον Αλέξανδρο Μάµο (µε  

έτος ίδρυσης το 1896) και το άλλο από τον Μιλτιάδη Κλωναρίδη (µε έτος ίδρυσης  

το1903). Το 1962 ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και σε αυτό ακριβώς το σημείο η 

ελληνική αγορά µπύρας άρχισε να διαµορφώνει την παρούσα µορφή της. Έκτοτε 

έχουν προστεθεί στον κλάδο επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται είτε µε την 

παραγωγή είτε µε τις εισαγωγές µπύρας. Σήµερα στον τοµέα της ζυθοποιίας 

δραστηριοποιούνται ελάχιστες ζυθοβιοµηχανίες, ενώ τα τελευταία χρόνια 

διείσδυσαν στον παραγωγικό τοµέα και ορισµένες “µικροζυθοποιίες”, καθώς και 

αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις.  
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Η ελληνική αγορά µπύρας  

 Στη διάρκεια του 2010 η αγορά συρρικνώθηκε κατά 8% και το 2009 κατά 5%, ενώ 

εµφανίζει σοβαρά στοιχεία ωριµότητας. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατέχει ηγετική 

θέση, καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής και 

κατανάλωσης. ∆εύτερη έρχεται η Μύθος Ζυθοποιία η οποία κερδίζει συνεχώς 

µερίδιο αγοράς. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις: Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης και 

Ολυµπιακή Ζυθοποιία στην τρίτη θέση καθώς και Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 

στην τέταρτη. Ο παραγωγικός τοµέας εξακολουθεί να αποτελείται από µικρό 

αριθµό επιχειρήσεων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι αισθητή η είσοδος στον 

κλάδο κάποιων νέων παραγωγικών επιχειρήσεων µε χαρακτηριστικά 

µικροζυθοποιίας. Στην εξεταζόµενη αγορά δραστηριοποιούνται και αρκετές 

εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν σχετικά µικρές ποσότητες 

µπύρας. Στην εγχώρια αγορά µπύρας, εν αντιθεση,  κυκλοφορεί µεγάλος αριθµός 

εµπορικών σηµάτων, ορισµένα εκ των οποίων εισάγονται από παραγωγικές 

εταιρείες µε σκοπό τον εµπλουτισµό της γκάµας των προϊόντων τους. Οι 

εισαγωγικές εταιρείες συνήθως δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των 

ποτών και των ειδών διατροφής, στις περισσότερες δε περιπτώσεις οι πωλήσεις 

από τα εξεταζόµενα προϊόντα καλύπτουν ένα µικρό ποσοστό του συνολικού κύκλου 

εργασιών τους. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της ζυθοποιίας, προκειµένου να 

διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, είτε προβαίνουν σε 

δηµιουργία νέων τύπων προϊόντων, είτε στις εισαγωγές νέων εµπορικών σηµάτων. 

Επιπλέον, επιδιώκουν τη διαφοροποίηση αυτών που ήδη διατίθενται στην αγορά, 

ανανεώνοντας µερικές φορές τη συσκευασία (εµφάνιση και χωρητικότητα).  

∆ιάθεση – ∆ίκτυα ∆ιανοµής  

Σηµειώνεται ότι η αγορά µπύρας διακρίνεται :  

στην «κρύα» αγορά (εστιατόρια, µπαρ, κέντρα διασκέδασης, καφέ, κλπ.), όπου 

παρατηρείται και η µεγαλύτερη κατανάλωση (περίπου 60% - 65%) και                                 

στη «ζεστή» αγορά που απευθύνεται στην οικιακή κατανάλωση.  
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 Όσον αφορά τη διάθεση µπύρας στην ελληνική αγορά, αυτή πραγµατοποιείται 

µέσω διαφόρων εµπορικών καναλιών. Οι εταιρείες του κλάδου διακινούν τα 

προϊόντα τους µέσω ιδίου δικτύου διανοµής, µέσω χονδρεµπόρων ή µέσω 

αντιπροσώπων. Η διάρθρωση του δικτύου διανοµής διαφέρει µεταξύ των εταιριών, 

καθώς άλλες επιχειρήσεις στηρίζουν τη διανοµή του προϊόντος τους κυρίως στο 

δικό τους δίκτυο και άλλες σε χονδρέµπορους ή αντιπροσώπους. Στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων, οι εταιρείες διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά µέσω 

ενός συνδυασµού ιδίου δικτύου διανοµής και χονδρεµπόρων. Οι αλυσίδες σούπερ-

µάρκετ αποτελούν τον κυριότερο προµηθευτή της «ζεστής» αγοράς, καθώς µέσω 

αυτών πραγµατοποιούνται οι µεγαλύτερες πωλήσεις µπύρας που προορίζονται για 

οικιακή κατανάλωση. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις παραγόντων της αγοράς, από το 

σύνολο της «κρύας αγοράς» περίπου το 42% καταναλώνεται σε ταβέρνες και 

εστιατόρια, 38% συγκεντρώνουν τα µπαρ και οι καφετέριες και ακολουθούν οι 

πιτσαρίες µε 15% και τα ξενοδοχεία µε 5%. 

 Όσον αφορά τη «ζεστή αγορά», το 50% της κατανάλωσης γίνεται µέσα από τα µίνι 

µάρκετ, τα παντοπωλεία και τα περίπτερα, το 25% από τα µικρά σούπερ µάρκετ, το 

17% από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ και τέλος το 8% από τα υπερµάρκετ.  

Μερίδια Παραγωγής  

Στον πίνακα 4.1 φαίνονται οι πωλήσεις των ελληνικών εταιριών ζυθοποιίας σε ευρώ 

για έτη 2004-2008. Για το 2008 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. κατείχε το 80% της 

συνολικής εγχώριας παραγωγής. Ακολουθούσε η Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. µε 11% και 

η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. µε 5%. Τέλος η Ζυθοποιία Μακεδονίας – 

Θράκης κάλυπτε το 2,5% της παραγωγής. Σήµερα τα δεδοµένα αυτά έχουν αλλάξει 

µε την Μύθος και την Ολυµπιακή (ΦΙΞ) να έχουν αυξήσει µερίδια αγοράς.  
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3.1.Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.  

Εταιρικό Προφίλ 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. 

Ιδρύθηκε το 1963 από µια οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών και αποτελεί µέλος του 

Οµίλου Heineken NV. Κύριο αντικείµενο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. είναι η 

παραγωγή και εµπορία ποιοτικών προϊόντων µπύρας και η εµφιάλωση και εµπορία 

του φυσικού µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ. Σήµερα στην εταιρεία απασχολούνται 

συνολικά 1500 εργαζόµενοι. Στα τρία εργοστάσια της εταιρείας στην Αθήνα, στην 

Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα παράγονται οι µπύρες Amstel και Heineken. Το 1993 

ξεκίνησε η παραγωγή του φυσικού µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ στις καινούριες 

εγκαταστάσεις εµφιάλωσης της εταιρείας στην Λαµία. Επιπλέον, η εταιρεία 

διαθέτει µονάδες παραγωγής στην Βουλγαρία από το 1994 και στην Π.Γ.∆.Μ. από το 

1997. Η εταιρεία επένδυσε τα τελευταία 10 χρόνια περισσότερα από 370 εκατ. 

ευρώ µε στόχο τη βελτίωση και ανανέωση του εξοπλισµού της, µε αποτέλεσµα οι 

εγκαταστάσεις της να θεωρούνται από τις πιο σύγχρονες και παραγωγικές στην 

Ευρώπη.  Εκτός από τις µπύρες που παράγονται στην Ελλάδα, η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία Α.Ε. διακινεί και µια πληθώρα εισαγόµενων µαρκών. Παρά το ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των εξαγωγών 

από το 1971. Εξάγει τα προϊόντα της σε 29 χώρες και στις πέντε ηπείρους, ενώ 

προσπαθεί διαρκώς να διευρύνει την παρουσία της και σε νέες αναδυόµενες 

αγορές του πλανήτη. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισµού Προώθησης 

Εξαγωγών (ΟΠΕ) υπολογίζεται ότι οι εξαγωγές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

αποτελούν κατά προσέγγιση το 7,8% του συνολικού µεριδίου τζίρου εξαγώγιµων 

αλκοολούχων ποτών και το 0,07 του συνολικού τζίρου όλων των ελληνικών 

εξαγώγιµων προϊόντων.  

Η ποιότητα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία  

H Ολική Ποιότητα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκινάει από την αφοσίωση της 

∆ιοίκησης. Η φιλοσοφία της εταιρείας για την Ολική Ποιότητα επικεντρώνεται σε 

πέντε παράγοντες, στα πέντε «Π» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας:  
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  • Πελάτες  

  • Προσωπικό  

  • Παραγωγικότητα  

  • Ποιότητα  

  • Περιβάλλον  

Οι Πελάτες και το Προσωπικό της εταιρείας είναι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα 

της. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας σηµαίνει ότι οι Πελάτες και η 

ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεών τους βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των 

προσπαθειών της. Το Προσωπικό της εταιρείας είναι οι «εσωτερικοί πελάτες». 

Στόχος της εταιρείας είναι οι εργαζόµενοι να είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα 

ποιότητας (Quality Conscious) και να παίρνουν πρωτοβουλίες. Αυτό επιτυγχάνεται 

µέσω της καλής εκπαίδευσης και της αίσθησης του “ownership” που καλλιεργείται 

στο προσωπικό. Η προσπάθεια για συνεχή αύξηση της Παραγωγικότητας είναι 

απαραίτητη για την βιωσιµότητα της εταιρείας, καθώς είναι ο µόνος τρόπος για την 

µείωση του κόστους. Η Ποιότητα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν σηµαίνει µόνο 

ποιότητα στα προϊόντα αλλά και σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας. Τέλος, η 

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας, τόσο για την 

Κοινωνική Ευθύνη της εταιρείας, όσο και για την µείωση του κόστους. Όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες είναι εξίσου σηµαντικοί και αντιµετωπίζονται από την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε την ίδια σοβαρότητα.  

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας  

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας ως εργαλεία για την υλοποίηση της πολιτικής Ολικής Ποιότητας. Τα 

ολοκληρωµένα αυτά Συστήµατα ∆ιαχείρισης διασφαλίζουν την ποιότητα και  

 ακεραιότητα των προϊόντων της εταιρείας και υποστηρίζουν κάθε δραστηριότητα 

και διαδικασία που στοχεύει στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, την 

περιβαλλοντική φροντίδα και τη συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις.  Η συνολική απόδοση όλων αυτών παρακολουθείται µε χρήση των 
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προκαθορισµένων µετρήσιµων Βασικών ∆εικτών Απόδοσης (Key Performance 

Indices), οι οποίοι αξιολογούνται περιοδικά µε συστηµατικό τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η συνεχής  βελτίωση µε την έγκαιρη λήψη κατάλληλων προληπτικών 

και διορθωτικών µέτρων. Συγκεκριµένα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει πιστοποιηθεί 

από την Lloyd’s Register  Quality Assurance Limited µε τα ακόλουθα:  

ISO 9001:2000 για την ποιότητα των προϊόντων  

 Το ISO 9001:2000 στοχεύει στη διαχείριση της ποιότητας µέσω της θεώρησης της 

παραγωγής ως διεργασίας και εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών και των νοµικών απαιτήσεων καθώς και στην συνεχή βελτίωση µέσω 

αντικειµενικών µετρήσεων της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος. Το ISO 

9001:2000 αποτελείται από τέσσερις κύριες ενότητες οι οποίες αφορούν την 

οργανωτική υποδοµή που πρέπει να δηµιουργήσει κάποια επιχείρηση προκειµένου 

να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά:  

H διοίκηση της εταιρείας  

 Οι πόροι (άνθρωποι και εξοπλισµός)  

 Οι διεργασίες (παραγωγικές, παροχής υπηρεσιών κτλ) και  

 Η µέτρηση, ανάλυση και συνεχής βελτίωση των δοµών της επιχείρησης  

ISO 22000:2005 για την ασφάλεια των προϊόντων  

Το ΙSO 22000:2005 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της 

ασφάλειας των τροφίµων που αντικαθιστά το HACCP. Έχει ως στόχο την διασφάλιση 

της υγιεινής των τροφίµων και εντοπίζει σε κάθε στάδιο, κατά µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τους πιθανούς µικροβιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς  

κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και 

καθιστά  τους αναγκαίους µηχανισµούς ελέγχου.  

ISO 14001:2004 για το περιβάλλον  

 Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι µία µεθοδολογία 

συστηµατοποίησης των διεργασιών µιας επιχείρησης µε σκοπό τη βελτίωση των 
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περιβαλλοντικών και οικονοµικών της επιδόσεων. To ISO 14001:2004 ουσιαστικά 

εστιάζει στο σύνολο των ενεργειών που υιοθετεί η εταιρεία για:  

 Την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων που προκαλούνται στο  

περιβάλλον από τις δραστηριότητες του οργανισµού.  

 Την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης και 

συµπεριφοράς του οργανισµού. 

 Να κατευθυνθεί από το σχεδιασµό ενός συστήµατος, ώστε να πετύχει τους 

στόχους της (είναι πρότυπο διαδικασιών και όχι περιβαλλοντικής 

απόδοσης).  

OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού  

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας αποτελεί µία σειρά 

διαδικασιών της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζοµένων και να 

δηµιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Ο ρόλος του προτύπου είναι να 

ορίσει τις απαιτήσεις ενός συστήµατος διαχείρισης εργασιακής υγείας και 

ασφάλειας, ώστε να µπορεί η εταιρεία να ελέγχει τους κινδύνους και να βελτιώνει 

την απόδοση.  

Εφαρµογή του Total Productive Management (TPM)  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για άριστη ποιότητα, 

εφαρµόζει από το 2003 το πρόγραµµα Ολικής Παραγωγικής ∆ιαχείρισης ή αλλιώς το 

Total Productive Management (TPM) µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 

και  την διασφάλιση της ποιότητας. Το ΤΡΜ χρησιµοποιείται ως πρόσθετο εργαλείο 

που  δρα συµπληρωµατικά στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για συνεχή 

βελτίωση.  Το ΤPM είναι µία προσέγγιση για την βελτίωση της παραγωγικότητας 

που στοχεύει στη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του εξοπλισµού.  Η 

προσέγγιση αυτή προσανατολίζεται στην συντήρηση του εξοπλισµού για την 

µέγιστη αποδοτικότητά  του, συνδυάζοντας την οργανωσιακή κουλτούρα µιας 

επιχείρησης µε µια ποικιλία εργαλείων και τεχνικών που εφαρµόζονται σε όλα τα 

επίπεδα µια επιχείρησης, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει αρµονία από την συνολική 

στρατηγική της επιχείρησης  µέχρι την γραµµή παραγωγής, µέσω του σχεδιασµού 
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προϊόντων και του σχεδιασµού  διαδικασιών.  Όταν εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα 

ΤΡΜ απαραίτητη είναι η ανάµιξη όλων των εργαζοµένων από όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης και η συνεργασία µεταξύ τους, ώστε να ευθυγραµµίσουν όλες τις 

δραστηριότητες προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι  και στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία το 

ΤΡΜ αφορά όλους τους εργαζόµενους, από την ανώτατη διοίκηση έως τους 

εργαζόµενους στην παραγωγή. Στο πλαίσιο των  δραστηριοτήτων του ΤΡΜ, όλοι οι 

εργαζόµενοι συµµετέχουν σε οµάδες για τον  εντοπισµό τοµέων προς βελτίωση µε 

συστηµατικό τρόπο. Τα προβλήµατα συζητούνται και αναλύονται σε βάθος µε 

ανάλυση των γενεσιουργών αιτιών ώστε οι αποφάσεις για προληπτικά και 

διορθωτικά µέτρα να βασίζονται σε γεγονότα.  

Αυτόνοµη Συντήρηση  

Η Αυτόνοµη Συντήρηση αφορά στην ενθάρρυνση που δίνεται στους εργάτες να 

διεξάγουν από µόνοι τους την διαδικασία της συντήρησης, ώστε να διατηρούνται τα 

µηχανήµατα παραγωγικά και να περιορίζονται ή να εξαλείφονται τα ελαττώµατα 

και οι απώλειες.  

Προγραµµατισµένη Συντήρηση  

Η Προγραµµατισµένη Συντήρηση επικεντρώνεται στο να διεξαχθεί η διαδικασία της 

συντήρησης µε τρόπο προληπτικό και όχι µε τρόπο αντίδρασης, αφού δηλαδή 

συµβούν οι απώλειες. Ο στόχος της Προγραµµατισµένης Συντήρησης είναι να 

δηµιουργήσει ένα εργοστάσιο µε υψηλή αποδοτικότητα των µηχανών, µε όσο το 

δυνατόν µικρότερο το κόστος συντήρησης. Επιπλέον, στοχεύει στο:  

 να µειώσει τις βλάβες και τα σταµατήµατα  

 να βελτιστοποιήσει τους δείκτες απόδοσης  

 να βελτιώσει την γνώση των χειριστών για τις µηχανές τους µέσω της 

συνεχούς εκπαίδευσης  

  να µειώσει τις εξωτερικές παρεµβάσεις στην παραγωγική διαδικασία,  

 να µειώσει την πολυπλοκότητα της αποθήκης ανταλλακτικών   

 να δηµιουργήσει ένα αποδοτικό σύστηµα διαχείρισης  

  να αναπτύξει ένα ικανοποιητικό προγραµµατισµένο σύστηµα συντήρησης 

που να µειώνει το κόστος 
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Εστιασµένες Βελτιώσεις  

Η Εστιασµένη Βελτίωση στοχεύει στην εξάλειψη όλων των λόγων των κύριων 

απωλειών, µέσω της σωστής µεθοδολογίας. Οι κύριες απώλειες µπορούν να 

χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες:  

 Απώλειες Εξοπλισµού (Βλάβες, Σταµατήµατα, Αλλαγές, Απώλειες Ταχύτητας, 

Απώλειες Ποιότητας κτλ)  

 Απώλειες Προσωπικού (Απώλειες ∆ιοίκησης, Κίνησης, Logistics, µετρήσεων  

  κτλ)  

 Απώλειες Υλικού (Φθορές Καλουπιών, Απώλειες Υλικών, Απώλειες 

Προϊόντος) 

 Απώλειες Ενέργειας  

 

Για κάθε µία απώλεια υπάρχει µία στρατηγική, η οποία στοχεύει µέσα από ειδικά 

προγράµµατα και µικρά βήµατα στην εξάλειψη ή τουλάχιστον στον περιορισµό της 

απώλειας. Η Εστιασµένη Βελτίωση βασίζεται σε µικρής διάρκειας έργα και στοχεύει 

στο αποτέλεσµα θέτοντας ξεκάθαρους στόχους και χρονοδιαγράµµατα.    

∆ιατήρηση της Ποιότητας  

Η ∆ιατήρηση της Ποιότητας είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό και την διατήρηση 

των συνθηκών µε µηδενικές ατέλειες (zero losses). Η ∆ιατήρηση της Ποιότητας 

πρέπει να ποσοτικοποιεί και να επεκτείνει τις απώλειες ποιότητας και να ανιχνεύει  

και να εξουδετερώνει τις πηγές των απωλειών ποιότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

την αλλαγή της νοοτροπίας από «έλεγχο ποιότητας προϊόντος» σε «διαδικασία 

ελέγχου» και έπειτα σε «συνθήκες διοίκησης». Έτσι, η εταιρεία κερδίζει ένα 

αποδοτικό σύστηµα διοίκησης για να διατηρηθούν τα οφέλη.  

Ασφάλεια και Περιβάλλον  

Η βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής στον χώρο εργασίας στοχεύει στην 

προστασία των εργαζοµένων από τους παράγοντες κινδύνου. Για να επιτευχθεί η 

ασφάλεια στον χώρο εργασίας πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα στις διαδικασίες 

εργασίας και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην πρόκληση 
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ατυχηµάτων παίζουν βασικό ρόλο τόσο περιβαλλοντικοί όσο και ανθρώπινοι  

παράγοντες ενώ τα περισσότερα ατυχήµατα προκαλούνται από ασήµαντους 

παράγοντες.  

ΤΡΜ στο Γραφείο 

Το ΤΡΜ στο Γραφείο αναφέρεται στην τακτοποίηση του χώρου εργασίας ώστε να 

γίνεται πιο αποδοτική η εργασία των υπαλλήλων γραφείου. Στο αρχικό στάδιο 

σκοπός είναι η αναγνώριση των άχρηστων αντικειµένων και η δηµιουργία χώρου 

στο αρχείο και το γραφείο. Παράλληλα ενισχύεται η ιδέα της κοινόχρηστης χρήσης 

των πόρων.  

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση  

 Η Εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε άξονες: Στην διάγνωση του περιβάλλοντος, στην 

ανεύρεση εκπαιδευτικών αναγκών, στον σχεδιασµός της εκπαίδευσης, στην 

εκτέλεση της εκπαίδευσης και στην αξιολόγηση. Ο τρόπος µεταφοράς της γνώσης 

γίνεται µέσω των Μαθηµάτων ενός Σηµείου (One Point Lessons), δηλαδή µε έντυπα 

και φωτογραφίες, έτσι ώστε η εκπαίδευση να είναι πρακτική. Για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες υπάρχει το αρχείο µε τις ικανότητες και τις γνώσεις του προσωπικού καθώς 

και τις µελλοντικές ανάγκες (5 years Competence Matrix).  

Αυστηρά Πρότυπα Ποιότητας σε Πρώτες Ύλες και Παραγωγή  

Τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας έχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για τις 

πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων. Για να 

διασφαλίσουν τα υψηλά αυτά πρότυπα, οι υπεύθυνοι Ποιοτικού Ελέγχου θέτουν 

υπό συνεχή χηµική και µικροβιολογική παρακολούθηση τις πρώτες ύλες που 

χρησιµοποιούνται. Επίσης, λειτουργεί σύστηµα αξιολόγησης των προµηθευτών 

τηςεταιρείας. Η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή µπίρας είναι η βύνη. Η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών της σε βύνη από 

τα δικά της βυνοποιεία που λειτουργούν στα εργοστάσια της εταιρείας στην Πάτρα 

και στην Θεσσαλονίκη. Για την παραγωγή της βύνης χρησιµοποιείται κυρίως τοπικό 

κριθάρι που καλλιεργείται µε πιστοποιηµένο σπόρο και υπό την επιτήρηση της 

εταιρείας ώστε να διασφαλίζονται τα υψηλά πρότυπα της πρώτης ύλης που 

απαιτούνται για τα προϊόντα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει τελευταίας 
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τεχνολογίας εξοπλισµό και πολλά µέσα ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας 

όλων των διαδικασιών της παραγωγής, µε σκοπό την διασφάλιση των προτύπων 

υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, στην τήρηση των προτύπων αυτών συµβάλλουν οι 

ικανότητες και η εµπειρία των καλά εκπαιδευµένων εργαζόµενων της εταιρείας.  

Εξυπηρέτηση Πελατών  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µία πελατοκεντρική εταιρία που δίνει προτεραιότητα 

στην εξυπηρέτηση των πελατών. Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη και  

ταχύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση των σχέσεων µε τους πελάτες αλλά και µε 

τους  καταναλωτές, αναπτύχθηκε συγκεκριµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχέσεων µε 

Πελάτες  ή αλλιώς Customer Relationship Management (CRM). Η ολοκληρωµένη και  

αποτελεσµατική λειτουργία αυτού του συστήµατος επιτρέπει να δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες προσβάσεις προς τους πελάτες και τους καταναλωτές και να  

διευκολυνθεί η επικοινωνία µαζί τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύστηµα CRM 

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συγκαταλέγεται στα πιο ολοκληρωµένα και προηγµένα  

ανάµεσα στις λοιπές εµφιαλώτριες εταιρείες της Heineken NV, παγκοσµίως. 

Εκτιµάται επίσης ότι αποτελεί µία από τις πιο διευρυµένες εφαρµογές CRM στον 

τοµέα των καταναλωτικών προϊόντων.  Ακόµη, η εταιρεία πραγµατοποιεί έρευνα 

ικανοποίησης πελατών µε ερωτηµατολόγια, τα οποία καλείται να συµπληρώσει ο 

πελάτης εντός του καταστήµατος σε τακτική βάση, και αναλύει και αξιοποιεί τα 

αποτελέσµατα της έρευνας µέσα από το σύστηµα CRM. Επιπλέον, σταθερή είναι η 

µέριµνα της εταιρείας ώστε να υπάρχει «αποκλειστικό σηµείο επαφής» (single point 

of contact) µεταξύ του πελάτη και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας µε στόχο την ταχύτερη 

και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτός ο στόχος πραγµατοποιήθηκε και µε 

την δηµιουργία Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών. Το Front Office του 

συγκεκριµένου τµήµατος δέχεται κλήσεις από όλη την Ελλάδα, τόσο για 

παραγγελίες όσο και για οποιοδήποτε άλλο θέµα. Παράλληλα, συστάθηκε «γραµµή 

καταναλωτή» ώστε η εταιρεία να λαµβάνει γνώση και να επιλύει άµεσα θέµατα 

που αφορούν τον τελικό καταναλωτή. Η αξιολόγηση της εξυπηρέτησης των πελατών 

συζητείται µέσω των meetings και των οµάδων εργασίας.  
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∆ίκτυο ∆ιανοµής µε Στόχο την Ικανοποίηση του Τελικού Πελάτη  

Για την διάθεση και διανοµή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, βασίζεται σε ένα δίκτυο 1.700 ανεξάρτητων χονδρεµπόρων, οι οποίοι   

καλύπτουν ολόκληρη την χώρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις κυρίως τοπικής 

εµβέλειας που προσφέρουν πολύ σηµαντικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Συνολικά τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε περίπου 125.000 

καταστήµατα. Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στο δίκτυο πωλήσεων και 

διανοµής της εταιρείας, έχουν ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, 

ο οποίος βρίσκεται πάντα στο κέντρο του συστήµατος αξιών της εταιρείας.  

Επένδυση στο Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει ιδιαίτερα στο πιο δυναµικό της κοµµάτι, δηλαδή 

τους εργαζόµενούς της. Εστιάζει ιδιαίτερα στην επαγγελµατική εξέλιξη τους, 

εφαρµόζοντας τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας του Οµίλου της Heineken. Τα 

πρότυπα αυτά προσανατολίζουν τους ανθρώπους σε υψηλή απόδοση, συνεχή 

µάθηση και βελτίωση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελµατικά, 

αναλαµβάνοντας διάφορους ρόλους µέσα στην εταιρεία. Η εταιρεία διακρίνει 

τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα (την ανώτερη διοίκηση, τα στελέχη, τους εργοδηγούς 

και τους εργάτες/χειριστές) και έχει την πεποίθηση πως λειτουργεί καλύτερα όταν 

τα ιεραρχικά επίπεδα είναι όσο το δυνατόν λιγότερα.  Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

καλλιεργεί ένα αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για 

εξέλιξη και βελτίωση σε κάθε εργαζόµενο. Για τις θέσεις εργασίας υπάρχουν 

περιγραφές, που αναλύουν τις κύριες αρµοδιότητες της θέσης καθώς και τα 

απαραίτητα προσόντα µε σκοπό να αναλάβει τη θέση ο καλύτερος υποψήφιος. Οι 

υποψήφιοι προτείνονται από τον άµεσο προϊστάµενο και η καταλληλότητά τους 

αξιολογείται βάσει των προσόντων τους.  Επιπλέον, η εταιρεία πραγµατοποιεί 

ετήσιες αξιολογήσεις εργαζοµένων, όπου συζητείται η ατοµική απόδοση του 

εργαζοµένου. Η αξιολόγηση µέσω µέτρησης της απόδοσης πραγµατοποιείται µέσω 

ενός ειδικού εντύπου της Heineken και συνδέεται µε το σύστηµα αµοιβών. Πέρα 

από τις επίσηµες διαδικασίες, η εταιρεία ενθαρρύνει τις καινοτόµες ιδέες και 

προτάσεις και τον συνεχή διάλογο µεταξύ προϊσταµένου και εργαζόµενου. Η 
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Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει επίσης µια σειρά από ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόµενος ανταποκρίνεται µε 

τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας. Η εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, εργαλεία και µεθόδους. Με βάση τον εντοπισµό των 

δεξιοτήτων προς βελτίωση, όπως προκύπτουν από την αξιολόγη, τις γνωστικές 

ανάγκες, αλλά και τις προτάσεις από τους διευθυντές τµηµάτων, δηµιουργείται ένα 

πλάνο εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης υλοποιούνται είτε εσωτερικά 

είτε εξωτερικά από εξειδικευµένους επαγγελµατίες.  

Οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, εντός ή εκτός της εταιρείας, όπως:  

 Εισαγωγικά προγράµµατα γνωριµίας µε την εταιρεία  

 Συµµετοχή σε σεµινάρια του εταιρικού Πανεπιστηµίου της Heineken  

 Γενικά προγράµµατα εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων  

 Προγράµµατα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος κτλ  

 Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα της εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε 

εφαρµογές e-learning, οι οποίες προσδίδουν πρόσθετη αξία στις υπάρχουσες 

γνώσεις. Η εταιρεία διαθέτει ειδικούς χώρους σε όλες τις εγκαταστάσεις της, στους 

οποίους διενεργούνται τα διάφορα προγράµµατα από το τοπικό τµήµα 

εκπαίδευσης, υπό την επίβλεψη της κεντρικής υπηρεσίας εκπαίδευσης. Ακόµη, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίνει την ευκαιρία στους εργαζόµενους να εργαστούν στο 

πολυεθνικό περιβάλλον της Heineken, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση υψηλού 

επιπέδου απόδοσης µε βάση τα διεθνή πρότυπα του Οµίλου. Το σύνολο των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων αξιολογείται από τους συµµετέχοντες.  

Τέλος, στους εργαζόµενους δίνονται κίνητρα να εφαρµόσουν τη γνώση που 

απέκτησαν, µέσω της σύνδεσης µε την πολιτική αµοιβών, µε την πολιτική 

προαγωγών, µε βραβεία και µε extra µισθούς. Εκτός από την εκπαίδευση των 

εργαζοµένων, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίνει έµφαση και στην µέτρηση της 

ικανοποίησής τους. Η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να καταθέτουν τις 

προτάσεις τους σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησής τους, αλλά και τις απόψεις τους 
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για την περαιτέρω αποτελεσµατική λειτουργία της. Για το λόγο αυτό οργανώνει και 

λαµβάνει µέρος σε έρευνες γνώµης από το 2004.  

Η πιο πρόσφατη έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 2006 και µέσω αυτής αξιολογήθηκε 

ο βαθµός ικανοποίησης των εργαζοµένων στην εταιρεία. Εξήντα µία εταιρείες 

συµµετείχαν στην έρευνα µε τίτλο, “Best Workplaces” εκ των οποίων οι 27 ήταν 

πολυεθνικές και οι 34 ελληνικές. Η τελική αξιολόγηση των συµµετεχόντων βασίζεται  

κατά 80% στις απόψεις του προσωπικού και κατά 20% στην αξιολόγηση των 

πρακτικών της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

κατέταξαν την εταιρεία στην 8η θέση. Η δέσµευση και αφοσίωση των εργαζοµένων 

στην εταιρεία αποδεικνύεται και από το χαµηλό turnover της για το έτος 2007, που 

ορίζεται σε ποσοστό 3,45%.  

 Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζοµένων  

 Όπως είδαµε, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θεωρεί τους υπαλλήλους της το πιο σηµαντικό 

κοµµάτι της εταιρείας και γι’ αυτό το λόγο υιοθετεί και υλοποιεί τις κατάλληλες 

ενέργειες για την υγεία και την ασφάλεια τους. Προνοεί ώστε να διασφαλίσει ότι οι 

εγκαταστάσεις της πληρούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας που αφορούν 

τόσο στη λειτουργία τους, όσο και στην προστασία της ευρύτερης περιοχής. 

Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι παρακολουθούνται τα επίπεδα θορύβου, οσµών και 

άλλων εργασιακών παραγόντων και, σε περίπτωση που χρειαστεί, λαµβάνονται 

αµέσως τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα. Την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας 

εκφράζει πιστά ο ακόλουθος κανόνας: καµία δράση δεν αναπτύσσεται για κανέναν 

επιχειρηµατικό λόγο, αν προηγουµένως δεν είναι εγγυηµένη η ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Στόχος είναι η εξάλειψη των ατυχηµάτων στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας και µε αυτή τη λογική προσεγγίζονται όλα τα θέµατα ασφάλειας σε κάθε 

χώρο εργασίας.  

Η πολιτική ασφάλειας της εταιρείας βασίζεται σε δύο άξονες:  

 Α) Στην τεχνική προσέγγιση, που αφορά στη συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισµού σχετικά µε την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας. 

Παράλληλα, κάθε χρόνο γίνονται επενδύσεις σε έργα υποδοµής προκειµένου να 
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ανταποκριθεί η εταιρεία στις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Επιπλέον, στο 

προσωπικό διατίθενται Μέσα Ατοµικής Προστασίας, τα οποία είναι απαραίτητο να 

χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένα τµήµατα των εργοστασίων.  

 Β) Στην εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων µέσω συγκεκριµένων 

προγραµµάτων και αναβάθµισης των διαδικασιών και του τρόπου εργασίας. 

Επιπροσθέτως, πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση πληθώρα σύντοµων 

σεµιναρίων του προσωπικού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, ώστε η ασφάλεια να 

παραµείνει διαρκώς προτεραιότητα στο µυαλό των εργαζοµένων και της ∆ιοίκησης. 

Τέλος, για την µέτρηση των επιδόσεων ασφαλείας στα εργοστάσια 

χρησιµοποιούνται γνωστοί δείκτες για τον βιοµηχανικό κλάδο της ζυθοποιίας.  

Κοινωνική Πολιτική και Περιβαλλοντική ∆ράση  

 Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., στο πλαίσιο της 

κοινωνικής της ευθύνης, έχει επιδείξει µία συνεχώς εξελισσόµενη και ουσιαστική 

κοινωνική και περιβαλλοντική δράση. Η εταιρεία αναπτύσσει προγράµµατα και 

ενέργειες που στόχο έχουν να συµβάλουν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώµης σε θέµατα που αφορούν την κοινωνική προσφορά.  

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσµευση για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

και τους εργαζόµενους της. Στα εργοστάσια της εταιρείας έχει εφαρµοστεί το 

σύστηµα ISO 14001:2004 για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα 

εργοστάσια λειτουργούν µε φυσικό αέριο, περιορίζοντας έτσι δραστικά την 

ατµοσφαιρική ρύπανση. Παράλληλα πραγµατοποιείται καθαρισµός των υγρών 

αποβλήτων, ενώ οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται και κινητοποιούνται σχετικά µε την 

ανακύκλωση. To πρόγραµµα της εταιρείας «Amstel Eco», στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εργαζοµένων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 

των φοιτητών περιβαλλοντικών και θαλασσίων σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Πατρών αλλά και του κοινού, για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο 

του προγράµµατος αυτού,η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι χορηγός της εκστρατείας του 

∆ικτύου Μεσόγειος SOS  «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» και οργανώνει εκστρατείες µε 

σκοπό τον καθαρισµό των ελληνικών ακτών.  
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Επιπλέον, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σηµειώθηκαν τον Αύγουστο του 

2007, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µελέτησε τις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν και 

υλοποίησε άµεσα ένα πρόγραµµα υποστήριξης σε επίπεδο βοήθειας αλλά και 

πρόληψης µε την προσφορά 15 πυροσβεστικών οχηµάτων σε αντίστοιχους δήµους 

της χώρας.  

Η ευαισθησία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εστιάζεται όµως και στην υπεύθυνη 

κατανάλωση αλκοόλ µε µία σειρά ενεργειών η οποία εµπλουτίζεται διαρκώς. 

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της ως µεγάλης εταιρείας παραγωγής και 

εµπορίας µπύρας στην Ελλάδα, υλοποιεί δράσεις µε στόχο την ενηµέρωση τόσο των 

καταναλωτών, όσο και των εργαζοµένων της σχετικά µε τα οφέλη της ήπιας 

κατανάλωσης αλκοόλ. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε τη Heineken, 

στηρίζει το έργο των «Νηφάλιων». Στόχος είναι η ενηµέρωση όλων των οµάδων 

κοινού γύρω από τους κινδύνους της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ.  

Χρησιµοποιώντας το όνοµα της Heineken, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απέκτησε ισχυρό 

κοινωνικό προφίλ µε τις κατάλληλες χορηγίες στους χώρους του πολιτισµού και του 

αθλητισµού. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η χορηγία των Ολυµπιακών 

Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Από το 2005 χορηγεί την πιο δηµοφιλή αθλητική 

διοργάνωση, το UEFA Champions League και στηρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, 

χορηγώντας τη SUPER LEAGUE. Παράλληλα, µέσω της Heineken, προσφέρει τη 

δυνατότητα στους λάτρεις της καλής ξένης µουσικής να απολαµβάνουν µοναδικές 

µουσικές βραδιές, ενώ, µέσω της Amstel, υποστηρίζει την καλή ελληνική µουσική 

και πολλά ακόµα πολιτιστικά δρώµενα της χώρας.  

Βραβεία ποιότητας Heineken  

 Παρόλο που η πολιτική της εταιρείας είναι να µην συµµετέχει στον διαγωνισµό για 

τα Βραβεία Ποιότητας EFQM, αποδεικνύει την δέσµευσή της στην Ολική Ποιότητα 

µε έναν εσωτερικό διαγωνισµό που οργανώνει. O όµιλος Heineken NV, στον οποίο 

ανήκει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, οργανώνει κάθε χρόνο αυτά τα εσωτερικά βραβεία, 

τα οποία απονέµονται µε βάση Έρευνες Αγοράς και συχνές δοκιµές προϊόντων. Ο 

διαγωνισµός αυτός οργανώνεται για να παρακινήσει όλες τις εταιρείες του οµίλου 

να προσπαθούν για ολοένα και υψηλότερη απόδοση και να παρέχουν στους 
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πελάτες το βέλτιστο προϊόν σε επίπεδο ποιότητας και συσκευασίας. Επιπλέον, για 

τον νικητή αυτού του διαγωνισµού υπάρχει ένα χρηµατικό «πριµ», το οποίο µπορεί 

να χρησιµοποιήσει για νέες επενδύσεις µε σκοπό την βελτίωση της Ολικής 

Ποιότητας.  

 Τα βραβεία που απονέµονται είναι τριών ειδών:  

 Βραβείο Ποιότητας (Quality Award)  

 Βραβείο Βελτίωσης (Most Improved Company Award)  

 Βραβείο Συνολικής Απόδοσης (Award of the Year)  

Για το Βραβείο Ποιότητας, κάθε µήνα όλα τα εργοστάσια από όλες τις χώρες 

στέλνουν δείγµατα από τα προϊόντα τους στην µητρική εταιρεία στην Ολλανδία. 

Αυτό είναι µία διαδικασία ρουτίνας, δηλαδή τα δείγµατα επιλέγονται τυχαία από 

την παραγωγή και δεν είναι ειδικά προετοιµασµένα. Η πρώτη δοκιµή γίνεται στα 

δείγµατα µόλις φτάσουν, δηλαδή όταν είναι ακόµα φρέσκα, και κρίνονται µε βάση 

την γεύση τους και τις χηµικές αναλύσεις. Αυτές οι δοκιµές γίνονται στα ίδια 

δείγµατα και τρεις µήνες µετά. Επιπλέον, τα δείγµατα κρίνονται και µε βάση την 

κατάσταση της συσκευασία τους, δηλαδή το πως έχουν τοποθετηθεί οι ετικέτες, το 

πόσο γεµισµένα είναι τα µπουκάλια, το πως τυπώθηκαν οι πληροφορίες κτλ. Στη 

συνέχεια τα δείγµατα συγκρίνονται µε το σηµείο αναφοράς (Reference Beer 

Sample), το οποίο είναι τα προϊόντα του εργοστασίου που βραβεύτηκε την 

προηγούµενη χρονιά. Με βάση λοιπόν αυτές τις δοκιµές, όλα τα εργοστάσια 

παίρνουν κάθε µήνα ένα βαθµό από το 5 έως το 7. Οι βαθµοί αυτοί στο τέλος του 

χρόνου αθροίζονται και το εργοστάσιο που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους 

βαθµούς κερδίζει το ετήσιο Βραβείο Ποιότητας Heineken.  

 Το Βραβείο Ποιότητας της Heineken το έχει κερδίσει δύο φορές η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία.Την πρώτη φορά το 1999 και την δεύτερη φορά το 2004.  

 Το Βραβείο Βελτίωσης απονέµεται στο εργοστάσιο που έχει κατορθώσει τις 

περισσότερες βελτιώσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν εξετάζεται µόνο η γεύση και η ποιότητα του προϊόντος αλλά και 

άλλοι παράγοντες όπως η οικονοµική επίδοση και οι πωλήσεις. Βραβεύεται το 
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εργοστάσιο µε την µεγαλύτερη αύξηση της συνολικής βαθµολογίας σε σύγκριση µε 

το προηγούµενο έτος.  

 Το Βραβείο Συνολικής Απόδοσης απονέµεται στο εργοστάσιο που έχει την 

υψηλότερη βαθµολογία µε βάση όλα τα κριτήρια, δηλαδή γεύση προϊόντος, χηµικές 

αναλύσεις, συσκευασία, πωλήσεις, οικονοµική επίδοση, εγκαταστάσεις, περιβάλλον 

εργασίας, κοινωνική προσφορά κτλ.  

3.2.Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ 

Προφίλ εταιρίας  

Η Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ελλάδα (πίσω 

από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία) και  αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιρειών Carlsberg. 

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην περιοχή της Σίνδου, στη 

Θεσσαλονίκη, διαθέτει τρεις γραμμές παραγωγής με δυνατότητα 11.000.000 

κιβωτίων το χρόνο (mythosbrewery.gr). Εκεί παράγονται οι μπύρες Mythos, Mythos 

Red, Kaiser & Henninger, τις οποίες και διανέμει στη Ελλάδα. Σχετικά με την μπύρα 

Mythos, η εταιρία έχει ζωηρή εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το συγκεκριμένο 

προϊόν αποτελεί το μοναδικό ελληνικό brand μπύρας που εξάγεται σε 30 χώρες και 

έχει επώνυμη ζήτηση και πιστό πελατολόγιο. Παράλληλα, η εταιρία εισάγει και 

διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένα brands, Carlsberg, Kronenbourg 

1664, Grimbergen και τις μπύρες της Diageo Guinness και Kilkenny, επεκτείνοντας 

με αυτό τον τρόπο την ελληνική αγορά μπύρας και εκπαιδεύοντας τον Έλληνα 

καταναλωτή σε νέες, διαφορετικές και ποιοτικές γεύσεις. Εν έτη 2014, η Μύθος 

Ζυθοποιία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στην ελληνική αγορά. Το 

εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της 

Σίνδου, στη  Θεσσαλονίκη και διαθέτει τρεις γραμμές παραγωγής με δυνατότητα 

11.000.000 κιβωτίων το χρόνο (mythosbrewery.gr).  

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρίας είναι πλούσιο και περιλαμβάνει τη 

Μythos, Carlsberg, Kaiser, Kaiser Double Malt, Kaiser Blonde, Corona Extra, Guiness, 

Schneider Weisse, Grimbergen, Kilkenny, Magners και Somersby. Έτος σταθμός στην 

πορεία της εταιρίας είναι το 2008 όταν ο Όμιλος Carlsberg, η 2η μεγαλύτερη 
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ζυθοποιία στην Ευρώπη, 1η στη Β. Αμερική και 4η στον κόσμο αποκτά το 100% της 

Μύθος Ζυθοποιία (ibid).  

Εταιρικοί στόχοι, όραμα κι αξίες  

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας είναι οι παρακάτω (mythosbrewery.gr):  

 Εισαγωγή νέων προϊόντων, εμπλουτισμός χαρτοφυλακίου 
προϊόντων κι έμφαση στην καινοτομία  

 Προτεραιότητά μας οι ανθρώπινοι πόροι  

 Αύξηση αποδοτικότητα  

 Φήμη & Κοινωνία   

 Ικανοποίηση καταναλωτών   

Το όραμα της εταιρίας αποτυπώνεται ως εξής: να γίνει η καλύτερη εταιρία μπύρας 

στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση σε πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και 

κερδοφορία, μέσα από το έργο, την καινοτομία και την ποιότητα των εργαζομένων 

της (mythosbrewery.gr). Οι αξίες που χαρακτηρίζουν τη ΜΥΘΟΣ Ζυθοποιία είναι η 

ομαδικότητα, η υπευθυνότητα και δέσμευση, η επικοινωνία και η διαύγεια, ο 

σεβασμός και η ηθικότητα, έμφαση στις ανάγκες του καταναλωτή, εξυπηρέτηση 

των πελατών, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καινοτομία στο αντικείμενο 

εργασιών.  

Οικονομικά αποτελέσματα  

Η εταιρία παρουσιάζει οικονομική σταθερότητα και θετικούς οικονομικούς δείκτες 

μολονότι τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας. Αποτελεί την ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη εταιρεία μπύρας στην Ελλάδα, με 45 χρόνια δυναμικής παρουσίας 

στη χώρα. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας (Παράρτημα 6) απεικονίζουν ότι 

κατά τη χρήση 2012 η εταιρία παρουσίασε σταθερό τζίρο που άγγιξε τα 84.751 εκ € 

φανερώνοντας ελάχιστη μείσωση κατά 0,3% σε σχέση με το 2011. Τα κέρδη προ 

φόρων της Μύθος Ζυθοποιία το 2012 ανήλθαν σε 3,217 εκ ευρώ εμφανώς 

μειωμένα σε σχέση με τη χρήση του  2011 (mythosbrewery.gr). Η στρατηγική της 

εταιρίας οδήγησε στην εκ νέου αύξηση του μεριδίου που κατέχει στην αγορά που 
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για το 2012 και υπολογίζεται σε ποσοστό 16,8%. Επιπρόσθετα, η εταιρία εμφανίζει 

πρόοδο στα αποτελέσματα των δεικτών ρευστότητας και χρηματοοικονομικής 

θέσης στη χρήση του 2012. Ακόμη, δίνονται έμφαση στην εξωστρέφεια 

πραγματοποιεί εξαγωγές σε  περισσότερες από 40 χώρες.   

Ποιότητα   

Για την εξασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία η εταιρία 

εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας των τροφίμων HACCP (ISO 22000 

: 2005), το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) και το Διεθνές Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 : 2004), ενώ στον τομέα της κοινωνικής 

ευθύνης έχει βραβευτεί (2005) για την εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών στη 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικό. (mythosbrewery.gr). Οι πιστοποιήσεις 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες  επιθεώρησης και πιστοποίησης από την 

ΤUV HELLAS.  

Η Μύθος Ζυθοποιία επενδύει στη διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού 

μηχανημάτων για την παραγωγή της μπύρας. Οι μπύρες παράγονται από τις 

ποιοτικότερες πρώτες ύλες και συσκευάζονται με τελευταίας τεχνολογίας ποιοτικά 

μηχανήματα, ενώ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας υφίστανται 

αυστηρούς εξονυχιστικούς ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 

τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  
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Διάγραμμα 3.1. Το οργανόγραμμα της ΜΥΘΟΣ Ζυθοποιία Α.Ε. 

Προφίλ εφοδιαστικής αλυσίδας 

Η επιτυχία της εταιρίας στηρίζεται σημαντικά στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του τμήματος ΕΑ. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει θέση Διευθυντή ΕΑ. 

Τα κέντρα διανομής  (logistics) της εταιρείας βρίσκονται στα μεγαλύτερα αστικά 

κέντρα της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Η πίεση των 

ανταγωνιστών και οι υψηλές απαιτήσεις για απόδοση πιέζουν την εταιρία να 

μειώσει το κόστος του δικτύου ΕΑ δίχως όμως να ρίξει την ποιότητα των υπηρεσιών. 

H εταιρία αναγνωρίζει ότι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων στον 

καταναλωτή, προϋποθέτει τη συνδρομή όλης της αλυσίδας τροφοδοσίας. 

Ειδικότερα, οι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα της μπύρας είναι οι πρώτες 

ύλες, οι συνθήκες παραγωγής και η τεχνογνωσία, το σερβίρισμα, οι συνθήκες 

αποθήκευσης και οι συνθήκες μεταφοράς.   

Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας χαρακτηρίζεται για την ταχύτητα, την ποιότητά 

της και την πανελλαδική κάλυψη. Υπάρχουν περιπτώσεις που η Μύθος προσφεύγει 

σε 3PL επιλογές όταν πρόκειται για δύσκολα προσεγγίσιμα σημεία παράδοσης, 
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ΝΟΜΙΚΟΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
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102 
 

όπως απομακρυσμένες παραλίες, ορεινά χωριά μακρινά νησιά. Τα προϊόντα Μύθος 

πρέπει όμως να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τη σωστή χρονική στιγμή, στην 

κατάλληλη τοποθεσία και αυτός είναι ο λόγος που η Διεύθυνση ΕΑ αποφασίζει σε 

κάποιες περιπτώσεις να τονώσει την αποτελεσματικότητα του δικτύου διανομής με 

ανάθεση σε τρίτους (outsourcing).  
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Κεφάλαιο 4Ο 

Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός πως η υποχώρηση της  οικονομικής δραστηριότητας λόγω κάμψης 

του εισοδήματος και αύξησης  των φορολογικών συντελεστών έχει δημιουργήσει 

πίεση στην επιχειρηματικότητα του τομέα των αλκοολούχων ποτών. Πέρα από τις 

άμεσες επιπτώσεις σε απασχόληση, κύκλο εργασιών και φορολογικά έσοδα 

παρατηρούνται και στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς ενισχύθηκαν σημαντικά τα 

κίνητρα υποκατάστασης με άλλες κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών, ενώ 

εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η παράνομη εμπορία και νοθεία στα αλκοολούχα ποτά 

έχει ενισχυθεί τα τελευταία έτη.  

 Λαμπρό παράδειγμα αυτής της νοθείας των αλκοολούχων ποτών αποτελεί η 

κατηγορία του χύμα τσίπουρου που έχει κατακλύσει την ελληνική αγορά στο κανάλι 

του On Trade αλλά και επώνυμων αλκοολούχων ποτών που προέρχονται από 

παράνομες εισαγωγές από γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία ,τα Σκόπια αλλά και 

η Αλβανία . 

Απόρροια όλων αυτών των συγκυριών που παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά 

είναι η στροφή των καταναλωτών προς την μπύρα (εγχώρια), τα κρασιά αλλά και 

διάφορα παραδοσιακά αποστάγματα όπως το τσίπουρο. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς ανάμεσα στα προαναφερθέντα είδη καλύπτεται 

πλέον από την μπύρα. Οι δύο κυρίαρχες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

ελλαδικό  χώρο είναι η Αθηναική ζυθοποιία Α.Ε. και η Μύθος ζυθοποιία Α.Ε.  

Η επιτυχία και των δύο αυτών εταιρειών βασίζεται στην φιλοσοφία τους για ολική 

ποιότητα σε θέματα πελατειακών σχέσεων ,προσωπικού ,παραγωγικότητας αλλά 

και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η χρήση συστημάτων CRM και η διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδας από την 

παραγωγή έως και την παράδοση στον τελικό καταναλωτή είναι πρωταρχικής 

σημασίας θέματα και είναι αυτά που τις διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και 
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τις  κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις του κλάδου . Είναι ο λόγος που και οι δύο 

εταιρείες έχουν ολόκληρα τμήματα Logistics. 

Με κέντρα διανομής στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας -Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης- για την Μύθος Ζυθοποιία και με εργοστάσια 

παραγωγής σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα που λειτουργούν στα κέντρα 

διανομής οι δύο αυτές εταιρείες καλύπτουν στο 100% την ζήτηση σε όλη την 

Ελλάδα μέσω της τροφοδoσίας των χονδρεμπόρων . 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, καταλήγουμε αβίαστα στο 

συμπέρασμα πως η σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ως 

αποτέλεσμα το προιόν να φτάσει στον τελικό καταναλωτή την σωστή ώρα, με την 

σωστή ποιότητα και με τα λιγότερα δυνατά κόστη για την εταιρεία σε οποιοδήποτε 

μέρος της χώρας και είναι κάτι που και οι δύο εταιρείες καταφέρνουν με μεγάλη 

επιτυχία .  
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