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Περίληψη 

Αν σας έλεγε κάποιος πως η μόδα δεν είναι μόνο ωραία ρούχα; Και αν συνέχιζε πως 

πίσω από τη βιομηχανία της μόδας κρύβεται ένας κόσμος όχι τόσο πολύχρωμος και 

ελκυστικός; Ένας κόσμος μονότονος, γαρνιρισμένος με ποικίλους αριθμούς; Η 

παρούσα διπλωματική εργασία, λοιπόν, έρχεται να παρουσιάσει ένα κομμάτι αυτού του 

κόσμου. Με άλλα λόγια κύριο αντικείμενό της έρευνας αποτελούν οι βασικοί 

αριθμοδείκτες απόδοσης στη βιομηχανία της μόδας. Μετά από ποιοτική έρευνα στο 

διαδίκτυο εντοπίστηκαν τρεις βασικές μεθοδολογίες για τη μέτρηση της απόδοσης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω αριθμοδεικτών. Συγχρόνως, μελετήθηκαν και εφαρμογές 

των μοντέλων αυτών σε εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας της μόδας. 

Ειδικότερα, τα μοντέλα που εντοπίστηκαν είναι το Logistic Maturity Model, το οποίο 

εκτιμά την ωριμότητα της εσωτερικής και εξωτερικής εφοδιαστικής ενός οργανισμού. 

Το SCOR μοντέλο επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα μιας εταιρείας μαζικής 

προσαρμογής. Τέλος, το μοντέλο LogistiQual αξιολογεί το επίπεδο της υπηρεσίας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας που γίνεται αντιληπτό από τους πελάτες. Αρχικά, γίνεται 

παρουσίαση της δομής κάθε μεθοδολογίας της γενικής της μορφής και σε επόμενο 

κεφάλαιο δίνεται από ένα παράδειγμα εφαρμογής κάθε μοντέλου σε εταιρεία σχετική 

με τη μόδα. Έτσι, επιτρέπεται στον αναγνώστη να καταλάβει εύκολα και γρήγορα τις 

πιο κρίσιμες τεχνικές απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όρους αριθμοδεικτών.  
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Εισαγωγή 

1.1 Βασικές Έννοιες 

Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι μία πολυδιάστατη έννοια. Τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή ξεπερνούν 

τις προσδοκίες του πελάτη είναι ποιότητα. Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του 

μάρκετινγκ, της κατασκευής, της παραγωγής, της συντήρησης μέσω των οποίων ένα 

προϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη είναι ποιότητα. Κάθε 

δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του 

πελάτη είναι ποιότητα (Τσιότρας, 2016).  

Το όνειρο κάθε επιχείρησης ή οργανισμού μακροχρόνια είναι η επιβίωση στο χρόνο 

και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διασφάλισης και της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας. Ένα από τα εργαλεία βελτίωσης είναι οι βασικοί δείκτες απόδοσης ή δείκτες 

απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs). Ένας βασικός δείκτης απόδοσης είναι 

ένας τύπος μέτρησης απόδοσης (Fitz-Gibbon, 1990). Οι βασικοί δείκτες απόδοσης 

αξιολογούν την επιτυχία μιας επιχείρησης ή μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας 

(όπως έργα, προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες) στα οποία εμπλέκεται (Reh, 2017).  

Οι δείκτες απόδοσης διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τους σκοπούς 

της. Αποτελούν, ουσιαστικά, τρόπους για την περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων 

των οργανισμών, των τμημάτων και των υπαλλήλων τους. Επομένως, οι αριθμοδείκτες 

καθορίζονται με τρόπο κατανοητό και μετρήσιμο. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης 

οφείλουν να ακολουθούν τα κριτήρια SMART. Θα πρέπει, δηλαδή, το κάθε μέτρο να 

έχει ένα συγκεκριμένο (Specific) σκοπό για την επιχείρηση και να είναι μετρήσιμο 

(Measurable), οι καθορισμένοι κανόνες θα πρέπει να είναι επιτεύξιμοι (Achievable), η 

βελτίωση ενός δείκτη πρέπει να είναι σχετική (Relevant) με την επιτυχία της 

οργάνωσης και τέλος πρέπει να συνδέεται με το χρόνο (Time), το οποίο σημαίνει τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

(CA technologies, 2015).  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους βασικούς αριθμοδείκτες απόδοσης 

για να καθιερώσουν και να παρακολουθήσουν το πώς εξελίσσονται διάφοροι στόχοι 

που έθεσαν σε καθορισμένο χρόνο σε κάθε τμήμα του οργανισμού, όπως μάρκετινγκ 

και πωλήσεις, παραγωγή, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.ά. Με τη λειτουργία 
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της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία της μόδας θα ασχοληθεί και η 

παρούσα διπλωματική εργασία.  

Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο συστηματικός, στρατηγικός συντονισμός 

των παραδοσιακών επιχειρηματικών λειτουργιών μέσα στην επιχείρηση και μεταξύ 

των επιχειρήσεων μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, για τους σκοπούς βελτίωσης της 

μακροπρόθεσμης απόδοσης των μεμονωμένων επιχειρήσεων και της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ως σύνολο (Mentzer et al., 2001). Μια επιχείρηση όταν θέλει να βελτιώσει 

την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας θέτει στόχους, όπως η βιομηχανοποίηση 

κατασκευής των προϊόντων, δαπάνες για την ποικιλομορφία, περιβαλλοντικές 

«πράσινες» πρωτοβουλίες, χαμηλού κόστους προμήθειες, κ.ά. 

Η βιομηχανία της μόδας είναι μια παγκόσμια επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων 

αφιερωμένη στην κατασκευή και στην πώληση ρούχων. Πολλές φορές στο παρελθόν 

γινόταν διαχωρισμός μεταξύ της βιομηχανίας της μόδας, η οποία ασχολείται με την 

«υψηλή μόδα» και της βιομηχανίας ενδυμάτων, η οποία ασχολείται με τα συνηθισμένα 

ρούχα ή «μαζικά ρούχα», αλλά από τη δεκαετία του ’70 τα όρια μεταξύ των δύο 

κατηγοριών ξεθώριασαν. Η βιομηχανία της μόδας περιλαμβάνει  το σχεδιασμό, την 

κατασκευή, τη διανομή, το μάρκετινγκ, το λιανικό εμπόριο, τη διαφήμιση και την 

προώθηση όλων των ειδών και κατηγοριών ένδυσης. Μερικές φορές ο όρος 

«βιομηχανία της μόδας» αναφέρεται σε πολλαπλές βιομηχανίες και υπηρεσίες που 

απασχολούν εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς (Major and Steele, 2015).  

Η συγκεκριμένη εργασία κάνει μία προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικών μεθόδων 

που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία της μόδας για τη μέτρηση της απόδοσης στη 

λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η πρώτη μέθοδος που εξετάζεται είναι το Logistic Maturity Model (LMM). Αρχικά 

περιγράφεται η δομή του μοντέλου και παρουσιάζονται οι πιθανές βελτιώσεις που 

μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση του LMM. Αργότερα δίνεται ένα παράδειγμα της 

εφαρμογής του μοντέλου σε μία γνωστή ιταλική γυναικεία εταιρεία μόδας, η οποία 

αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το μοντέλο ως οδηγό για τη βελτιστοποίηση της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας. Με τη μέθοδο του LMM κάθε περιοχή, διαδικασία και 

υπό-διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας περιγράφονται μέσω μίας κλίμακας πέντε 

επιπέδων, βασικών αριθμοδεικτών απόδοσης και βέλτιστων πρακτικών (Battista and 

Schiraldi, 2013). 
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Η επόμενη μέθοδος ασχολείται με τη μαζική προσαρμογή (Mass Customization), 

δηλαδή με την ικανότητα παροχής προσαρμοσμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω 

ευέλικτων διαδικασιών σε μεγάλους όγκους και με χαμηλό κόστος για την κάλυψη όλο 

και περισσότερων αναγκών των καταναλωτών. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην 

έννοια της βιωσιμότητας, η οποία συνήθως στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, τον 

οικονομικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό. Η μέθοδος αυτή προσπαθεί να 

προσεγγίσει την αξιολόγηση των αποδόσεων βιωσιμότητας μιας αλυσίδας εφοδιασμού 

στη μαζική προσαρμογή. Αρχικά, αξιολογούνται βασικοί αριθμοδείκτες απόδοσης 

προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο βιωσιμότητας μιας τυπικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας στη βιομηχανία της μόδας. Οι δείκτες πηγάζουν από την ανάλυση του 

κοινωνικού και περιβαλλοντικού κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis, LCA) και από τις 

λειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού αναφοράς (SCOR). Στη συνέχεια αναπτύσσεται 

ένα μοντέλο πολλαπλών κριτηρίων με στόχο την παρουσίαση των αλληλεξαρτήσεων 

μεταξύ των αριθμοδεικτών, αλλά και την ιεράρχηση τους (De Felice et al., 2012).  

Η τελευταία μέθοδος δημιουργείται από την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας με 

ταυτόχρονη μείωση του χρόνου και του κόστους στης βιομηχανίες γρήγορης μόδας. 

Έτσι, αναπτύσσεται το μοντέλο LogistiQual, το οποίο εξισορροπεί όλες τις προοπτικές 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εφαρμογή του μοντέλου γίνεται σε έναν ανεξάρτητο 

οργανισμό εφοδιαστικής μιας ιταλικής εταιρείας γρήγορης μόδας. Σε πρώτο στάδιο, 

χαρτογραφούνται οι διαδικασίες τις εταιρείας και προσδιορίζονται οι δραστηριότητες 

που χρήζουν παρακολούθησης. Σε δεύτερο στάδιο, καθορίζονται και ταξινομούνται οι 

βασικοί αριθμοδείκτες απόδοσης ανάλογα με την περιοχή του μοντέλου που 

εξετάζεται. Η μέθοδος αυτή βοηθά τις επιχειρήσεις γρήγορης μόδας να σχεδιάσουν 

πίνακες μέτρησης απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την κατανόηση της 

τρέχουσας οργανωτικής συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση τη μακρόχρονη βιωσιμότητά 

τους (Cagliano et al., 2015). 
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1.2 Ερευνητικό Κενό και Συνεισφορά 

Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα στα πεδία ενδιαφέροντος της έρευνας διαπιστώθηκε 

πως  ούτε στη βιβλιογραφία, ούτε στην αρθρογραφία υπάρχει ένα εγχειρίδιο που να 

παρουσιάζει ολοκληρωμένα τις μεθόδους μέτρησης απόδοσης μέσω βασικών 

αριθμοδεικτών στη βιομηχανία της μόδας. Ως επακόλουθο, στο παρόν έγγραφο γίνεται 

μια προσπάθεια να παρουσιαστούν ενδελεχώς οι βασικές μέθοδοι μέτρησης απόδοσης 

στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας της μόδας, μέσω της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας και μελέτης διάφορων περιπτώσεων. Σκοπός, λοιπόν, της διπλωματικής 

εργασίας είναι η κάλυψη του παραπάνω ερευνητικού κενού με τη δημιουργία ενός 

εγχειριδίου-οδηγού για το εν λόγω αντικείμενο.   
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Θεωρικό Υπόβαθρο 

2.1 Logistic Maturity Model 

Το Logistic Maturity Model, LMM (Battista et al., 2012) εστιάζει σε διαδικασίες, που 

αφορούν τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων. Περαιτέρω, ασχολείται με διαδικασίες 

ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ροής των πρώτων 

υλών, των τελικών προϊόντων και των πληροφοριακών ροών από το στάδιο παραγωγής 

έως το σημείο κατανάλωσης. Το LMM αποτελεί ένα ορισμένο μοντέλο αξιολόγησης 

ωριμότητας, σαν το Capability Maturity Model (Curtis et al., 2001). 

Κύριος στόχος του μοντέλου είναι να αξιολογήσει την ωριμότητα των logistics 

εσωτερικά και εξωτερικά ενός οργανισμού, τις πιθανές διαδικασίες παραγωγής που 

αναπτύχθηκαν από την εταιρεία και δε λαμβάνονται υπόψιν, καθώς επίσης και τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με τη διοίκηση πωλήσεων και υποστήριξη πελατών.  

Η αρχιτεκτονική του μοντέλου είναι βασισμένη σε τέσσερα επίπεδα (Εικόνα 1):  

1. Modeling Framework, ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

2. Maturity Framework, ένα σύστημα μέτρησης της ωριμότητας των 

επιχειρήσεων. 

3. Performance Framework, ένα σύστημα μέτρησης των επιδόσεων. 

4. Improvement System, ένα σύστημα βέλτιστων πρακτικών, που οριστικοποιεί 

τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. 

Αναλυτικά,  

Το LMM βασίζεται σε ένα πλαίσιο μοντελοποίησης (Modeling Framework), 

σχεδιασμένο από βήματα συσσώρευσης των διαδικασιών. Στο πρώτο επίπεδο 

υπάρχουν τέσσερις περιοχές εφοδιαστικής (logistic areas) και κάθε μία από αυτές 

χωρίζεται σε περισσότερες διαδικασίες/υπό-διαδικασίες. Επίσης, εδώ αποφασίζεται να 

εφαρμοστεί μία νέα έκδοση ταξινόμησης του μοντέλου SCOR, εντοπίζοντας τις 

τέσσερις περιοχές (Πίνακας 1). Κάθε περιοχή έχει διαιρεθεί σε διαδικασίες δευτέρου 

και τρίτου επιπέδου (Πίνακας 2). 
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Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική LMM 

Κάθε διαδικασία/υπό-διαδικασία πρέπει να βρίσκεται σε συνδυασμό με τα παρακάτω 

τέσσερα ενημερωτικά στοιχεία: 

1. Στόχος: πληροφοριακό στοιχείο που σχετίζεται με την περιγραφή της περιοχής 

αναφοράς. 

2. Δραστηριότητα: πληροφοριακό στοιχείο χρήσιμο για την περιγραφή των 

κυριότερων δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία. Η εκροή του 

στοιχείου αυτού είναι πολύ σημαντική στα πρώτα βήματα της εφαρμογής του 

LMM σε έναν οργανισμό, διότι συμβάλλει στη σχεδίαση ενός χάρτη μεταξύ 

των πραγματικών επιχειρησιακών διαδικασιών και των διαδικασιών του LMM. 

3. Συσχετισμένες διεργασίες: πληροφοριακό στοιχείο χρήσιμο για τη στάθμιση 

του βαθμού συσχέτισης ανάμεσα στις διεργασίες του μοντέλου. Ειδικότερα, η 

σχέση μεταξύ των διαδικασιών βασίζεται στον αριθμό των κοινών 

επιτευγμάτων (Achievements, AC), όπου η συσχέτιση τους μεγαλώνει, όσο 

μεγαλώνει ο αριθμός των κοινών στόχων.  

4. Ταμπλό ελέγχου: πληροφοριακό στοιχείο χρήσιμο για να βρει κανείς τους 

βασικούς δείκτες ελέγχου απόδοσης. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν τη 

διοίκηση στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων αποδόσεων.  
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SCOR LMM Description 

Plan Plan Διεργασίες σχετικές με τον προγραμματισμό της ζήτησης 

Source Source 

Διεργασίες σχετικές με τον προγραμματισμό προμηθειών, 

την αναγνώριση και επιλογή προμηθευτών και τη 

λειτουργική διαχείριση των παραγγελιών των προμηθειών 

Make Storage 

Διεργασίες σχετικές με τη διαχείριση αποθεμάτων, τον 

in/out έλεγχο ροής αποθήκης, τη διαχείριση αποθηκευτικού 

χώρου αγαθών και τη διαχείριση μεταφοράς αγαθών 

Delivery Distribution 
Διεργασίες σχετικές με το σχεδιασμό μεταφοράς και τη 

διαχείριση των μεταφορών 

Return - - 

Πίνακας 1: Σύγκριση SCOR-LMM 

LA Liv Processes ID Code Relational Code 

LA0 2 Demand Planning PD P0.1 

LA1 

2 Suppliers Management GF P1.1 

2 Procurement Orders Management GO P1.2 

2 Procurement Planning PA P1.3 

3 Procurement Batch Setting LA P1.3.1/P2.1.2 

3 Procurement Batch Timing TA P1.3.2/P2.1.3 

LA2 

2 Inventory Management IM P2.1 

2 Inventory Control IC P2.2 

2 Warehousing WH P2.3 

2 Material Handling MH P2.4 

3 Shipment Batch Setting & Timing TLS P2.1.1/P3.1.1 

3 Procurement Batch Setting LA P2.1.2/P1.3.1 

3 Procurement Batch Timing TA P2.1.3/P1.3.2 

LA3 

2 Shipment Planning PS P3.1 

2 Transport Management GT P3.2 

3 Shipment Batch Setting & Timing TLS P3.1.1/P2.1.1 

Πίνακας 2: LMM Modeling Framework Processes 

Κάθε διαδικασία συνδέεται με τη μέθοδο αξιολόγησης ωριμότητας (Maturity 

Framework), μέσω μίας κλίμακας πέντε επιπέδων: από μία αρχική και μη δομημένη 

κατάσταση στο επίπεδο 1, σε μία τυποποιημένη και βελτιστοποιημένη στο επίπεδο 5 

(Εικόνα 2). Ο βαθμός ωριμότητας της διαδικασίας συνδέεται με τον αριθμό των 

επιτευγμάτων (AC), δηλαδή τον αριθμό των ικανοποιημένων στόχων για κάθε επίπεδο 

ωριμότητας. 
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Εικόνα 2: LMM Maturity Framework 

Ως εκ τούτου ένα πρώτο βήμα της ανάλυσης δίνεται ελέγχοντας το επίπεδο ωριμότητας 

μέσω του ελέγχου των επιτευγμάτων (AC), που θα πρέπει να φτάσει μία ορισμένη 

διαδικασία. Η εφαρμογή του μοντέλου θα επιτρέψει στη διοίκηση να μάθει το προφίλ 

ωριμότητάς σε κάθε επιμέρους διαδικασία και υπό-διαδικασία, σε κάθε εφοδιαστική 

περιοχή ή σε ολόκληρο το σύστημα εφοδιασμού. Το μοντέλο προτείνει ένα προφίλ 

ωρίμανσης για κάθε προγραμματισμένο βαθμό συσσωμάτωσης στο πλαίσιο της 

μοντελοποίησης.  

Επιπλέον, κάθε επίτευγμα (AC) σχετίζεται τόσο με συγκεκριμένες βέλτιστες πρακτικές 

(Improvement System), οι οποίες απαριθμούν τις μεθόδους για την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στόχου, όσο και με διαφορετικές κατηγορίες αριθμοδεικτών απόδοσης, 

ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας. Για το λόγο αυτό η Claudia Battista και οι λοιποί 

προτείνουν τρεις ομάδες αριθμοδεικτών:  

1. Δείκτες απόδοσης (Performance Indicators, IP): οι δείκτες αυτοί αφορούν το 

δεύτερο επίπεδο ωριμότητας και δείχνουν τα πρότυπα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της απόδοσης μετά την επίτευξη του 

στόχου. 

2. Δείκτες επιτεύγματος (Achievement Indicators, AI): οι δείκτες αυτοί αφορούν 

το τρίτο και τέταρτο επίπεδο ωριμότητας και δείχνουν τα πρότυπα που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του ποσοστού επίτευξης του 

στόχου. 

3. Βασικοί δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators, KPI): οι δείκτες αυτοί 

αφορούν το πέμπτο επίπεδο ωριμότητας και δείχνουν τα βασικά πρότυπα που 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της απόδοσης μετά την 

επίτευξη του στόχου. 

Ο συνδυασμός εφαρμογής δεικτών και βέλτιστων πρακτικών είναι ένας τρόπος 

μέτρησης απόδοσης, αλλά όχι ο μόνος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε 

ένα πλέγμα δεικτών που εξηγεί πως θα επιτευχθούν οι επιθυμητές αποδόσεις. Η 

εισαγωγή ενός πλαισίου αξιολόγησης στο μοντέλο LMM έχει τριπλή σημασία: 

1. Βοηθά τη διοίκηση να μάθει τους βασικούς αριθμοδείκτες απόδοσης σε κάθε 

διαδικασία. 

2. Υποστηρίζει τη διοίκηση στο να επιλέγει τους σωστούς KPIs ανάλογα με  τους 

στόχους της εταιρείας (στρατηγικοί, λειτουργικοί, επιχειρησιακοί) 

προκειμένου να μετρηθεί η αύξηση της απόδοσης κατά την επίτευξη των 

στόχων αυτών. 

3. Υποστηρίζει τη διοίκηση να ξεχωρίσει τους KPIs που αφορούν κάθε βέλτιστη 

πρακτική, έτσι ώστε να μετρηθεί η αύξηση της απόδοσης από την εφαρμογή 

κάποιας συγκεκριμένης παρεμβατικής δράσης.  

Η επίτευξη αυτών των τριών στόχων, προαπαιτεί την ενσωμάτωση των παρακάτω 

τεσσάρων επιπέδων . Στο πρώτο επίπεδο καθορίζεται η σχέση μεταξύ των διαδικασιών/ 

υπό-διαδικασιών και των KPIs, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που πρέπει να 

εστιάσει η εταιρεία. Έπεται, στο δεύτερο επίπεδο, ο καθορισμός των σχέσεων μεταξύ 

επιτευγμάτων και KPI, μέσω κάποιων διαγραμμάτων, με σκοπό να χαρακτηριστεί ένα 

επίτευγμα (AC) θετικά ή αρνητικά σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες που μετρήθηκαν.  

Στο τρίτο επίπεδο, απαιτείται ο εντοπισμός των δεσμών μεταξύ των βέλτιστων 

πρακτικών και των KPI, με τη βοήθεια διαγραμμάτων,  με απώτερο σκοπό να 

αντιστοιχίσει σε κάθε αριθμοδείκτη τη σχετική δράση παρέμβασης για βελτίωση της 

απόδοσης. Στο τελευταίο επίπεδο καθορίζεται η σύνδεση μεταξύ των KPI, με στόχο να 

δημιουργηθεί το προαναφερθέν πλέγμα και η επισημοποίηση της αλληλεξάρτησης των 

αριθμοδεικτών.  

Στο LMM υπάρχουν τρεις τύποι δεσμών ανάμεσα στους αριθμοδείκτες: 

1. Πολύ ισχυρός ευθύς/ αντίθετος δεσμός: αποδεικνύεται ότι δύο αριθμοδείκτες, 

έστω KPIn και KPIm, σχετίζονται ακριβώς μεταξύ τους μέσω μίας 

μαθηματικής φόρμας,  KPIn = f(KPIm). Έτσι μία αυξομείωση του KPIm 

επηρεάζει άμεσα τον αριθμοδείκτη  n προς την ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση.  
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2. Δυνατός ευθύς/ αντίθετος δεσμός: αποδεικνύεται η δευτερεύουσα σύνδεση 

μεταξύ δύο αριθμοδεικτών μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου. Με άλλα λόγια, 

αν KPIn = f(x) και KPIm = g(y), τότε υπάρχει μία μεταβλητή Ω, για την οποία 

ισχύει Ω ∈ f(x) και Ω ∈ g(y). Η διακύμανση της Ω επηρεάζει και τους δύο 

αριθμοδείκτες εξίσου.  

3. Ασθενής ευθύς/αντίθετος δεσμός: οι δύο δείκτες είναι τελείως ανεξάρτητοι, δεν 

υπάρχει μαθηματικός τύπος που να τους συνδέει. Αν KPIn = f(x) και KPIm = 

g(y), μια αυξομείωση του πρώτου μπορεί να επηρεάσει το δεύτερο μόνο κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες. 

Συμπερασματικά, η δομή του LMM επιτρέπει στην επιχείρηση: 

• Να εκτιμήσει το δικό της βαθμό ωριμότητας σε μια συγκεκριμένη διαδικασία/ 

υπό-διαδικασία, συγκρίνοντας τον εαυτό της με τα επιτεύγματα της. Είναι 

εφικτό να μετρήσει το βαθμό επάρκειας των επιτευγμάτων, τη δυνατότητα 

βελτίωσης και κυρίως αν η βελτίωση αυτή συμβάλλει πραγματικά στην 

επιδίωξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.  

• Να ανατρέχει στο πλέγμα αριθμοδεικτών, λαμβάνοντας υπόψιν έναν 

αριθμοδείκτη που θέλει να βελτιώσει, να επιλέγει περιοχές που χρειάζεται να 

δώσει μεγαλύτερη προσοχή ή ποιες βέλτιστες πρακτικές να εφαρμόσει. 

• Να εκτιμήσει την ευκαιρία να υιοθετήσει πρακτικές, ξεκινώντας από μία 

συγκεκριμένη μεθοδολογία προτεινόμενη από εξωτερικούς προμηθευτές, 

μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό σε ποιες περιοχές και σε ποιους 

αριθμοδείκτες θα υπάρξουν επιπτώσεις και αν είναι χρήσιμο να επιδιώξει τη 

βελτίωση των αριθμοδεικτών που την ενδιαφέρουν. 
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2.2 Supply Chain Operations Reference 

Η επόμενη μεθοδολογία με κύριο συστατικό το μοντέλο SCOR εμφανίζεται σε 

συνδυασμό με το Analytic Network Process (ANP), το οποίο είναι ένα μοντέλο λήψης 

αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (Saaty, 2009). Είναι μία μεθοδολογία που 

αποφάσισαν να εξετάσουν και να μελετήσουν ο Fabio de Felice με την ομάδα του, με 

σκοπό την αξιολόγηση των αποδόσεων της βιωσιμότητας της μαζικής προσαρμογής 

(Sustainable Mass Customization), βασισμένη σε οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια μιας αλυσίδας εφοδιασμού και αφορά μόνο τη βιομηχανία 

της μόδας (De Felice et al., 2012). 

Η μεθοδολογία αυτή αποτελείται από τρία στάδια: 

i. Ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού στη βιομηχανία της μόδας. 

Η αλυσίδα εφοδιασμού στη βιομηχανία της μόδας μπορεί να ταξινομηθεί σε πέντε 

κύρια συστατικά, εν συντομία: 

1. Παραγωγή πρώτων υλών: περιλαμβάνει συνήθως όλες τις φάσεις από τις 

πρώτες ύλες, δηλαδή την προμήθεια τους, την εκκόκκιση και την εξώθηση 

ινών.  

2. Κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες: εδώ πραγματοποιούνται οι διαδικασίες 

της κλώσης, της ύφανσης και του πλεξίματος. 

3. Βιομηχανίες ενδυμάτων: το στάδιο αυτό αφορά το σχεδιασμό και την 

κατασκευή του προϊόντος. 

4. Αλυσίδες εξαγωγής: περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες των logistics των 

ημιτελών ή τελικών προϊόντων. 

5. Κατασκευαστές ενδυμάτων: τα καταστήματα λιανικής πώλησης και οι πελάτες 

αντιπροσωπεύουν το τελικό σημείο της άμεσης εφοδιαστικής αλυσίδας  και το 

σημείο εκκίνησης της αντίστροφης αλυσίδας. 

Στη συνέχεια αναλύεται η εφοδιαστική αλυσίδα στη βιομηχανία της μόδας, σύμφωνα 

με τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν μία τυπική διαδικασία μαζικής 

προσαρμογής, όπως ορίζεται από τον (MacCarthy et al., 2003). Έτσι, έξι κύριες 

διαδικασίες αναλύθηκαν για την εφοδιαστική αλυσίδα της μόδας: 

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη των προϊόντων: η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει όλα 

τα βήματα που απαιτούνται για να μεταφραστούν οι απαιτήσεις του πελάτη, 
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αλλά και οι νομοθετικές απαιτήσεις σε προδιαγραφές προϊόντος. Η 

σημαντικότητα της φάσης αυτής έγκειται στο ότι εδώ επιλέγονται οι πρώτες 

ύλες που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε ο σχεδιασμός να είναι οικολογικός 

σύμφωνα με τη βιωσιμότητα. 

2. Επικύρωση των προϊόντων και της μηχανικής κατασκευής: επηρεάζει τη 

διαδικασία σχεδιασμού κυρίως από την άποψη παραγωγικών πόρων, όπως 

ορισμός του κύκλου χρόνου, διαδικασίες δρομολογίων. Επηρεάζει επίσης τον 

οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές τεχνολογίες.  

3. Διαχείριση της εκτέλεσης των παραγγελιών: η διαδικασία αυτή διαχειρίζεται 

όλες τις δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ενός προϊόντος μόδας. Η διαχείριση των πληροφοριών αποτελεί το κεντρικό 

πυρήνα των δραστηριοτήτων. 

4. Υλοποίηση της εκτέλεσης των παραγγελιών: αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της 

αλυσίδας αξίας, καθώς περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες από την παραγωγή 

ινών έως την κατασκευή και την παράδοση. Είναι κρίσιμες διεργασίες, διότι 

επηρεάζουν κυρίως την απόδοση προμηθειών, σε όρους χρόνου και ποιότητας 

του προϊόντος.  

5. Συντονισμός: η διαδικασία αυτή διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που 

μοιράζονται σε ολόκληρη τη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκινώντας 

από τους πελάτες προς τους προμηθευτές. Επιπλέον, διαχειρίζεται δεδομένα για 

την αντίστροφη αλυσίδα, για παράδειγμα πληροφορίες για την ανάκτηση 

προϊόντος ή τυχόν ελαττώματα.  

6. Μετά την παραγγελία: η διαδικασία αυτή εμπεριέχει όλες τις πρόσθετες 

δραστηριότητες που παρέχονται μετά την αγορά του προϊόντος. 

Αυτή η προκαταρκτική ανάλυση σύμφωνα με δύο διαφορετικές απόψεις παρέχει 

πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθούν βασικοί αριθμοδείκτες απόδοσης, KPIs 

στην εφοδιαστική αλυσίδα μόδας. 

ii. Αναγνώριση Βασικών Αριθμοδεικτών Απόδοσης (KPI) 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την οικονομική και 

περιβαλλοντική αξιολόγηση μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Το προτεινόμενο μοντέλο 

βασίζεται στην αλληλεπίδραση δύο γνωστών μοντέλων: το Supply Chain Operation 
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Reference (SCOR) από το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και το Life Cycle 

Assessment (LCA), μία προσέγγιση που καθορίζεται από τα πρότυπα ISO.  

Το μοντέλο SCOR είναι ένα δια-επαγγελματικό, διαγνωστικό εργαλείο για την 

αξιολόγηση αποδόσεων της αλυσίδας εφοδιασμού˙ ενσωματώνει όλες τις διαστάσεις 

της διαδικασίας του εφοδιασμού με ένα τυποποιημένο τρόπο, έτσι ώστε να 

προμηθεύσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη σύγκριση διαφορετικών πλαισίων 

(Supply Chain Council, 2008) . Για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας το μοντέλο LCA είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

(Poluha, 2007). Τέλος, η κοινωνική διάσταση θα εξεταστεί από ένα πιο πρόσφατο 

μοντέλο, το s-LCA, που προτείνεται από το United Nations Environment Program 

(Programme, 2010). Τα εργαλεία του LCA εστιάζουν κυρίως σε μία περιβαλλοντική 

σκοπιά, ωστόσο οι Benoit και Vickery-Niederman το 2010 πρότειναν μια αναθεώρηση 

της ανάλυσης των προτύπων και των μοντέλων που εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση 

της κοινωνικής διάστασης της βιωσιμότητας (Benoit and Vickery-Niederman, 2012). 

 

Εικόνα 3: Προτεινόμενη προσέγγιση για τη βιωσιμότητα του MC στην εφοδιαστική αλυσίδα της μόδας 

Όλα τα παραπάνω εργαλεία -SCOR, LCA s-LCA- έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

εστιάζουν στη βιωσιμότητα. Επομένως, οι KPIs αξιολογούνται σύμφωνα με ένα 

«μοντέλο μακροοικονομικού κύβου βιωσιμότητας», όπως απεικονίζονται στην Εικόνα 
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3. Κάθε ένας κύβος ξεχωριστά αντιπροσωπεύει μία βαθμίδα αλυσίδας εφοδιασμού· 

κάθε κύβος χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο επίπεδο βιωσιμότητας, το οποίο 

καθορίζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Το γενικό 

πλαίσιο των δεικτών που εφαρμόστηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακας 1. 

Κατηγορία 

SCOR 
Φάση LCA Φορέας s-LCA Κατηγορία εκτιμώμενου αντικτύπου 

Σχεδιασμός 

Σχεδιασμός 

προϊόντος 

Τοπική 

κοινότητα 

Πρόσβαση στους φυσικούς πόρους 

Μετεγκατάσταση 

Τοπική απασχόληση 

 Εργοδότες 
Υγεία και ασφάλεια 

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

 
Παράγοντες 

αλυσίδας αξίας 
Προώθηση κοινωνικής ευθύνης 

 Καταναλωτές 
Αντίστροφη εφοδιαστική 

Ευθύνη λήξης ζωής 

Πηγή 

Παραγωγή 

πρώτων υλών 

Τοπική 

κοινότητα 

Πρόσβαση στους φυσικούς πόρους 

Μετεγκατάσταση  

Τοπική απασχόληση 

Υγεία και ασφάλεια 

Ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης 

 Εργοδότες 

Παιδική εργασία 

Ώρες εργασίας 

Ίσες ευκαιρίες 

Κοινωνικές παροχές 

Υγεία και ασφάλεια 

 
Παράγοντες 

αλυσίδας αξίας 
Σχέση προμηθευτή 

 Καταναλωτές 
Ασφάλεια προϊόντος 

Διαφάνεια  

 Κοινωνία 

Ανάπτυξη τεχνολογίας 

Δημόσιες δεσμεύσεις για θέματα 

βιωσιμότητας 

Εφαρμογή 

Παραγωγή 

προϊόντων 

Τοπική 

κοινότητα 

Μετεγκατάσταση 

Τοπική απασχόληση 

Υγεία και ασφάλεια 

 Εργοδότες 

Παιδική εργασία 

Ώρες εργασίας 

Ίσες ευκαιρίες 
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Κοινωνικές παροχές 

Υγεία και ασφάλεια 

 
Παράγοντες 

αλυσίδας αξίας 

Δίκαιος ανταγωνισμός 

Προώθηση κοινωνικής ευθύνης 

 Καταναλωτές 

Ασφάλεια προϊόντος 

Διαφάνεια 

Ευθύνη λήξης ζωής 

Παράδοση 

 Κοινωνία Τεχνολογική καινοτομία 

Συσκευασία 

Διανομή 

Πωλήσεις 

Τοπική 

κοινότητα 
Ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης 

 
Παράγοντες 

αλυσίδας αξίας 

Προώθηση κοινωνικής ευθύνης 

Σχέση προμηθευτή 

 Κοινωνία 

Ανάπτυξη τεχνολογίας 

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 

Δημόσιες δράσεις για βιωσιμότητα 

Δημόσιες δεσμεύσεις σε θέματα 

βιωσιμότητας 

Επιστροφή 

Διαχείριση στο 

τέλος του 

κύκλου ζωής 

Τοπική 

κοινότητα 

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 

Προώθηση κοινωνικής ευθύνης 

 Καταναλωτές 

Αντίστροφη εφοδιαστική 

Προώθηση κοινωνικής ευθύνης 

Διαφάνεια 

 Κοινωνία 
Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 

Προώθηση κοινωνικής ευθύνης 

Πίνακας 3: Το προτεινόμενο γενικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των KPIs για την εφοδιαστική αλυσίδα της μόδας 

Περιληπτικά, οι κατηγορίες διεργασιών που ορίζονται από το μοντέλο SCOR έχουν 

διασυνδεθεί πρώτα με τις φάσεις του LCA και στη συνέχεια με τον ενδιαφερόμενο s-

LCA  φορέα. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι κατηγορίες με παγκόσμιο αντίκτυπο 

στην κοινωνική και το περιβάλλον. Τέλος, εκτιμιούνται οι κατηγορίες επιπτώσεων· οι 

KPIs ανήκουν σε αυτές τις εκτιμώμενες κατηγορίες επιπτώσεων. Έτσι, κάθε στάδιο 

του κύκλου ζωής του προϊόντος ξεκινώντας από το σχεδιασμό πρώτων υλών μέχρι την 

παράδοση στο πελάτη θα αναλυθεί σύμφωνα με την προοπτική του μακροοικονομικού 

κύβου. Ο αριθμός των αριθμοδεικτών που αξιολογούνται για την εφοδιαστική αλυσίδα 

μόδας είναι 72 και χωρίζονται στις εξής ομάδες: 7 κρίσιμοι αριθμοδείκτες που αφορούν 

την περιβαλλοντική διάσταση, 60 κρίσιμοι αριθμοδείκτες που υπογραμμίζουν την 



16 

 

οικονομική διάσταση και 5 την κοινωνική. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται 

όλοι οι εκτιμώμενοι αριθμοδείκτες (Πίνακας 4, Πίνακας 5, Πίνακας 6). 

Βαθμίδα SP Δείκτες SCOR 
Κωδικός 

μοντέλου ANP 

Σχεδιασμός 

Ακρίβεια πρόβλεψης EC1 

Κόστος σχεδιασμού ως % του συνολικού κόστους 

διαχείρισης της SC  
EC2 

Κόστος διαχείρισης δεδομένων προϊόντος EC3 

Βελτίωση ποιότητας EC4 

Αριθμός πηγών για τη συλλογή δεδομένων EC5 

Διαθεσιμότητα και ακρίβεια προμηθευτή EC6 

Κόστος διατήρησης πηγής δεδομένων EC7 

Κόστη ECO EC8 

Συχνότητα ενημερώσεων παραμέτρων EC9 

Κόστος εργασίας EC10* 

Παραγωγή Α’ υλών 

Ημέρες εφοδιαστικής αξίας αποθέματος EC11 

Συνολικά κόστη αναπλήρωσης EC12 

Απόδοση έγκαιρης παράδοσης προμηθευτή EC13 

Συμβατότητα εκτέλεσης παραγγελιών με το σχέδιο 

παραγωγής 
EC14 

Cycle time εκτέλεσης παραγγελιών EC15 

Ικανότητα προσαρμογής πηγής EC16 

Κόστη πρώτων υλών EC17 

Κύκλος χρόνου προμηθευτή EC18 

% έγκυρων ληφθέντων εντολών για την απαίτηση 

ζήτησης 
EC19 

Κόστη αποθήκευσης EC20 

Πηγή παγίου κόστους περιουσιακών στοιχείων EC21 

Χρησιμοποίηση αποθήκευσης EC22 

Περιστατικά εκτός αποθέματος EC23 

Κόστη επιλογής προμηθευτή EC24 

Κόστη διατήρησης αποθήκευσης EC25 

Κόστη διατήρησης εξοπλισμού EC26* 

Κόστη σχεδιασμού παραγωγής EC27 

Οικονομικές αξίες αποθεμάτων EC28 

Κόστος εργασίας EC10* 

                                                
 Αυτός ο δείκτης εφαρμόζεται σε πολλαπλά επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
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Μετατροπή Α’ υλών 

Cycle time παραγωγής EC29 

Κόστος σχεδίου εφαρμογής EC30* 

Αριθμός μη συμμορφούμενων προϊόντων EC31* 

Κόστη ECO EC8* 

Αριθμός ECO EC32* 

Ποσοστά αποτυχίας EC33* 

Βαθμός και συχνότητα συμμόρφωσης με τους 

επιχειρησιακούς κανόνες  
EC34* 

Κόστη συμμόρφωσης EC35* 

Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχίας EC36* 

Έξοδα συντήρησης ενεργητικού EC37* 

Κόστος εργασιών σε εξέλιξη EC38* 

Κόστη διαχείρισης υλικών EC39* 

Κόστος εργασίας EC10* 

Κόστος συσκευής ασφαλείας EC40* 

Παραγωγή προϊόντων 

μόδας 

Cycle time παραγωγής EC29* 

Κόστος σχεδίου εφαρμογής EC30* 

Κύκλος χρόνου δοκιμής EC41* 

Αριθμός μη συμμορφουμένων προϊόντων  EC31* 

Κόστη ECO  EC8* 

Αριθμός ECO EC32* 

Ποσοστά αποτυχίας EC33* 

Βαθμός και συχνότητα συμμόρφωσης με τους 

επιχειρησιακούς κανόνες 
EC34* 

Κόστη συμμόρφωσης EC35* 

Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχίας EC36* 

Έξοδα συντήρησης ενεργητικού EC37* 

Κόστος εργασιών σε εξέλιξη EC38* 

Κόστη διαχείρισης υλικών EC39* 

Κόστος εργασίας EC10* 

Κόστος συσκευής ασφαλείας EC40* 

Κόστη παραγωγής και δοκιμής EC42 

Μειονέκτημα ικανότητας προσαρμογής SC EC43 

Δείκτης αποδοτικότητας παραγωγής EC44 

ECO/Κόστη παραγωγής EC45 

Συσκευασία 

Συνολικό κόστος μη προσαρμογής EC46 

Κόστη συσκευασίας EC47 

Κόστη συντήρησης εξοπλισμού EC26* 

Κόστος εργασίας EC10* 
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Διανομή 

Cycle time παράδοσης EC48 

Ευελιξία παράδοσης EC49 

Κόστη μεταφοράς EC50 

Άψογη εκπλήρωση παραγγελίας EC51 

Κόστος εργασίας EC10* 

Πωλήσεις 

Κόστη πωλήσεων EC52 

Κόστος εργασίας EC10* 

Κόστος πάγιων περιουσιακών στοιχείων EC53 

Έξοδα μεταφοράς αποθεμάτων EC54 

Αντίστροφη εφοδιαστική 

% μη συμμορφούμενων προϊόντων/ συνολικές 

πωλήσεις 
EC55 

Cycle time αντίστροφης εφοδιαστικής EC56 

Συνολικά κόστη αντίστροφης εφοδιαστικής EC57 

Επαλήθευση cycle time προϊόντος EC58 

Επαλήθευση συνολικών εξόδων προϊόντος EC59 

% περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν χωρίς 

ελαττώματα επεξεργασίας 
EC60 

 Πίνακας 4: Εκτιμώμενοι βασικοί αριθμοδείκτες απόδοσης στην οικονομική διάσταση 

Κοινωνικοί δείκτες Κωδικός μοντέλου ANP 

% επαναχρησιμοποιημένων προϊόντων S1 

Επίπεδο ασφαλείας εργασιακού περιβάλλοντος S2 

Επίπεδο ημερήσιας εργασίας S3 

Επίπεδο εκπομπών στο χώρο εργασίας S4 

Διάχυση βιολογικών πρώτων υλών S5 

Πίνακας 5: Εκτιμώμενοι βασικοί αριθμοδείκτες στην κοινωνική διάσταση 

Περιβαλλοντικοί δείκτες Κωδικός μοντέλου ANP 

Κατανάλωση φυσικών πόρων (νερό και ορυκτά 

καύσιμα) 
E1 

Διάχυση βιολογικής ακατέργαστης παραγωγής E2 

Μείωση χρήσης επικίνδυνων ουσιών E3 

Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου E4 

Επίπεδο υποβάθμισης ρύπων E5 

Διάχυση τοξικών ουσιών στον αέρα/νερό ή στις 

διαδικασίες παραγωγής 
E6 

Ποσότητα και τυπολογία αποβλήτων E7 

Πίνακας 6: Εκτιμώμενοι βασικοί αριθμοδείκτες στην περιβαλλοντική διάσταση 
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iii. Ιεράρχηση Βασικών Αριθμοδεικτών Απόδοσης (KPI) 

Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται εμφανές πως ο αριθμός των αριθμοδεικτών είναι 

ιδιαίτερα μεγάλος, για το λόγο αυτό πραγματοποιείται στο επόμενο βήμα ιεράρχηση, 

από τον πιο αποτελεσματικό στον λιγότερο, μέσω της μεθόδου ANP για μία 

στρατηγική ανάλυση βιωσιμότητας. Η μέθοδος ANP είναι μία τεχνική πολλαπλών 

κριτηρίων που διαχωρίζει ένα πρόβλημα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, 

αναπτύσσοντας ένα δίκτυο κριτηρίων. Με άλλα λόγια, το μοντέλο ANP που προκύπτει 

αποτελείται από στοιχεία που ομαδοποιούνται σε ένα σύμπλεγμα-cluster. Τα στοιχεία 

ενός cluster έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με τα στοιχεία ενός άλλου cluster ή/και 

με στοιχεία του ίδιου cluster – σχήμα ανάδρασης. Να σημειωθεί πως οι τελικές 

εναλλακτικές μορφές αποτελούν ένα επιπρόσθετο cluster στο δίκτυο.   

Το μοντέλο ANP συσσωματώνει την εξάρτηση των συστατικών και την 

ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας μία super matrix, γνωστή ως W (Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4: Super matrix, W 

Κάθε cluster Ci του δικτύου συνδέεται με την μήτρα (W) μέσω ενός συστήματος βαρών 

Wij. Αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ Cx και Cy τότε το Wxy θα έχει μία μη μηδενική αξία, 

διαφορετικά αν δεν υπάρχει σύνδεση θα πάρει την τιμή μηδέν. Τα τελικά βάρη 

προτεραιότητας προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τη μήτρα με τον εαυτό της, μέχρι 

να σταθεροποιηθούν οι στήλες, δηλαδή μέχρι οι καταχωρήσεις της μήτρας να γίνουν 

εντελώς ίδιες για κάθε γραμμή ή κύκλο στα τετράγωνα. 

Το προτεινόμενο ANP μοντέλο αποτελείται από τέσσερα cluster κριτηρίων και ένα 

cluster των τελικών εναλλακτικών (Εικόνα 5). Παρακάτω δίνεται μια σύντομη 

περιγραφή για κάθε cluster. 

• Cluster 1 – Επίπεδο SCOR: Σε αυτό το σύμπλεγμα ανήκουν ο σχεδιασμός, η 

κατασκευή, η άμεση και αντίστροφη εφοδιαστική ενός προϊόντος μόδας. Τα 
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κριτήρια αυτού του συμπλέγματος αφορούν τις οικονομικές διαδικασίες που 

απαρτίζουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι μετρήσεις απόδοσης εδώ έχουν 

ως στόχο να καθορίσουν τη διαδικασία μέτρησης μέσα σε ένα δια-λειτουργικό 

πλαίσιο. 

 

Εικόνα 5: Προτεινόμενη δομή του ANP 

• Cluster 2 – Επίπεδο LCA: Τα κριτήρια αυτού του συμπλέγματος αφορούν την 

περιβαλλοντική διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας μόδας. Υπάρχουν 

διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μία επιχείρηση μόδας, ώστε 

να υιοθετήσει τη βιωσιμότητα στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Οι αριθμοδείκτες 

αφορούν κυρίως τα επίπεδα εκπομπών, τα απόβλητα, την κατανάλωση 

ενέργειας, τη διάχυση χαμηλής επίδρασης πρώτων υλών, κ.ά.  

• Cluster 3 – Επίπεδο s-LCA: Τα κριτήρια αυτού του συμπλέγματος αναφέρονται 

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς που σχετίζονται με την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, για παράδειγμα οι πελάτες, οι εργοδότες, οι 

παράγοντες αλυσίδας αξίας, η κοινωνία και η τοπική κοινότητα. 

• Cluster 4 – Επίπεδο κατηγορίας εκτιμώμενου αντικτύπου: Το σύμπλεγμα αυτό 

δημιουργήθηκε βάσει μίας πιθανής κατηγορίας αντικτύπου που αξιολογείται 

για πιέσεις που προκαλούνται από τις τρεις διαστάσεις που μελετήθηκαν, 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. 
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• Cluster 5 – Επίπεδο KPI: Σε αυτό το σύμπλεγμα παρουσιάζεται ο συνολικός 

αριθμός των βασικών αριθμοδεικτών απόδοσης (KPI) που αξιολογήθηκαν σε 

προηγούμενο στάδιο και έχουν ομαδοποιηθεί σε ένα cluster. Επίσης, ορίζεται 

ένα σύνολο κρίσιμων αριθμοδεικτών, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει της τελικής 

κατάταξης των προτεινόμενων εναλλακτικών. 

• Εναλλακτικές λύσεις – Ιεράρχηση KPI: Στο τελευταίο σύμπλεγμα αναφέρονται 

οι εναλλακτικές επιλογές, με αναμενόμενο αποτέλεσμα της εφαρμογής του 

μοντέλου ANP να είναι σύνολο προτεραιοτήτων των συνδεμένων 

αριθμοδεικτών.   
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2.3 LogistiQual 

Ο Carlo Refele πριν αναπτύξει το μοντέλο LogistiQual αναρωτιέται: «τι είναι πιο 

σημαντικό στην διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας;» (Refele, 2004). Απάντηση 

στο ερώτημα του δόθηκε αρκετά χρόνια πιο πριν από το γνωστό ορισμό των «επτά 

συνθηκών» για την εφοδιαστική αλυσίδα: προϊόν, ποιότητα, χρόνος, κατάσταση, 

πελάτης, τόπος και κόστος (Shapiro and Heskett, 1985). Για να αξιολογηθεί, λοιπόν, η 

απόδοση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις παραπάνω 

επτά συνθήκες. 

Ένας τρόπος μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών της εφοδιαστικής είναι το 

μοντέλο ServQual, γνωστό και ως μοντέλο PZB, χρησιμοποιείται πλαίσιο για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν πέντε κοινές 

πτυχές για την αξιολόγηση κάθε υπηρεσίας, όπως και της εφοδιαστικής (tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, empathy). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν 

θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του μοντέλου LogistiQual, με βάση την 

ανάλυση των πραγματικών διεργασιών της εφοδιαστικής βρέθηκε μια αντιστοιχία 

μεταξύ των πέντε διαστάσεων του SERVQUAL και των δραστηριοτήτων που 

εμπλέκονταν σε μια εφοδιαστική υπηρεσία (Cagliano and Rafele, 2006). 

Αρχικά, μετρούνται μεμονωμένα γεγονότα μέσω των κατάλληλων αριθμοδεικτών που 

έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός μέτρου 

του επιπέδου της εφοδιαστικής αλυσίδας αθροίζοντας βαθμιαία απλούς αριθμοδείκτες. 

Επιπλέον κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του μοντέλου αξιολόγησης γίνεται 

ταξινόμηση των αριθμοδεικτών σε «κατηγορίες», καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη οι 

κύριες διαστάσεις της υπηρεσίας όπως ορίζονται στο μοντέλο PZB (Parasuraman et al., 

1988). Τρεις μάκρο-κατηγορίες αριθμοδεικτών δημιουργούνται από τη χρήση και 

προσαρμογή του μοντέλου PZB στην αξιολόγηση της απόδοσης στη διαδικασία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Εικόνα 6):  

1. Απτά συστατικά: η πρώτη κατηγορία αριθμοδεικτών ταυτίζεται με μία από τις 

κύριες πτυχές του μοντέλου PZB και αφορά τα μέσα και τους πόρους που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

2. Μέσα εκπλήρωσης: η δεύτερη κατηγορία αριθμοδεικτών αντιστοιχεί στις 

πτυχές της αξιοπιστίας και αποκριτικότητα του μοντέλου PZB και αφορά όλους 

τους τρόπους και τις σημαντικές παραμέτρους εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
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3. Ενημερωτικές δράσεις: η τελευταία κατηγορία αριθμοδεικτών αντιστοιχεί στις 

πτυχές της εν συναίσθησης και ασφάλειας του μοντέλου  PZB και αφορά την 

επικοινωνία με τους πελάτες και την παροχή υπηρεσιών. 

Οι δύο πρώτες μάκρο-κατηγορίες βοηθούν στον προσδιορισμό της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, γιατί ασχολούνται με τις φυσικές και οργανωτικές δραστηριότητες που 

είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εφοδιαστικής. Η τρίτη 

κατηγορία συμβάλει στη σύνδεση του προμηθευτή με τον πελάτη μέσω μίας ροής 

πληροφοριών. Συμπληρώνει ουσιαστικά τις δύο πρώτες κατηγορίες από την οπτική της 

επικοινωνίας με τους πελάτες και  είναι σε θέση να ορίσει την αντιλαμβανόμενη από 

τους πελάτες υπηρεσία (Perceived Service, PS). Για παράδειγμα, η ίδια παρεχόμενη 

υπηρεσία θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αντιληπτή από τον πελάτη αν άλλαζε ο 

χρόνος παράδοσης. 

 

Εικόνα 6: Σύγκριση μεταξύ των διαστάσεων του PZB και του LogistiQual 

Στη συνέχεια κάθε μάκρο-κατηγορία χωρίζεται σε υπό-κατηγορίες, όπου 

προσδιορίζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που ανήκουν στην 

μάκρο-κατηγορία (Εικόνα 7). 

Η πρώτη κατηγορία, Απτά συστατικά, περιέχει τα στοιχεία ή τους πόρους που είναι 

απαραίτητα για την ολοκληρωμένη παροχή της υπηρεσίας: 

• Ενεργητικό: αφορά τα φυσικά εργαλεία και λειτουργικά μέσα και χωρίζεται σε 

εσωτερικό ενεργητικό, χειρισμός και αποθήκευση, και σε εξωτερικό 

ενεργητικό, μεταφορά. 

• Προσωπικό: αφορά αυτούς που πραγματικά παράγουν τα προϊόντα και 

συμβάλουν στον έλεγχο. 
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• Απογραφή Εμπορευμάτων: αφορά τις πρώτες ύλες και τα ημικατεργασμένα 

προϊόντα που θα μετατραπούν σε τελικά και θα προωθήσουν την αλυσίδα. 

• Διαθεσιμότητα: αφορά την ύπαρξη προϊόντων κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 

Οι υπό-κατηγορίες της δεύτερης κατηγορίας, Μέσα εκπλήρωσης, μελετούν τον τρόπο 

παροχής της υπηρεσίας στους πελάτες και την ικανότητα των προμηθευτών να 

διαχειριστούν τυχόν διακυμάνσεις  των παραγγελιών όσον αφορά την ποσότητα και 

τον χρόνο:  

• Ευελιξία: αντιπροσωπεύει την ικανότητα της εταιρείας να αντιμετωπίσει 

διακυμάνσεις προγραμματισμένων παραγγελιών. 

• Φροντίδα υπηρεσιών: αποτελείται από τις παραμέτρους για την ολοκλήρωση 

της εφοδιαστικής υπηρεσίας. 

• Συνθήκες προμηθειών: καθορίζει το φυσικό τρόπο της εφοδιαστικής 

υπηρεσίας. 

• Χρόνος παράδοσης: δηλώνει τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παράδοσης μιας 

παραγγελίας.  

 

Εικόνα 7: Το δομημένο μοντέλο για τη μέτρηση του επιπέδου της υπηρεσίας 

Η τελευταία μάκρο-κατηγορία, Ενημερωτικές δράσεις, περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες που γίνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραγγελία καθώς 

επίσης και το νέο τρόπο επικοινωνίας με το δίκτυο: 

• Marketing: πληροφορίες για τα προϊόντα και συνθήκες πώλησης. 



25 

 

• Διαχείριση παραγγελίας: έλεγχοι στη ροή της παραγγελίας. 

• Μετά την πώληση: σχέση με τους πελάτες για λύση προβλημάτων και αναγκών. 

• E-πληροφορία: αφορά ένα νέο τρόπο διαχείρισης και ελέγχου των παραγγελιών 

από το e-network. 

Τα μέτρα απόδοσης που είναι ικανά να αξιολογήσουν τις διάφορες πλευρές της 

υπηρεσίας που περιλαμβάνονται σε κάθε υπό-κατηγορία μπορεί να είναι είτε ποιοτικά, 

είτε ποσοτικά. Για παράδειγμα, στην κατηγορία των Ενημερωτικών δράσεων οι 

περισσότεροι αριθμοδείκτες είναι ποιοτικοί, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο να 

προσδιοριστεί το αντιλαμβανόμενο προϊόν (PS). Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτοί οι 

αριθμοδείκτες επηρεάζουν σημαντικά τους υπόλοιπους, ωστόσο αν μετρηθούν 

ανεξάρτητα από αυτούς τα αποτελέσματά τους δε λαμβάνονται υπόψη.  

Ένας από τους κύριους στόχους στη χαρτογράφηση του μοντέλου είναι η σωστή 

αναγνώριση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών (KPIs) (Πίνακας 7).   

Απτά Συστατικά 

Εσωτερικό 

ενεργητικό 

Παραγωγικότητα Εξοπλισμού = Αριθμός παραγγελιών που παραδόθηκαν-

παραλήφθηκαν/ Εξεταζόμενη χρονική περίοδο 

Χρήση Επιφάνειας = Επιφάνεια αποθήκης σε χρήση/ Συνολική επιφάνεια 

αποθήκης 

Χρήση Όγκου = Όγκος αποθήκης σε χρήση/ Συνολικός όγκος αποθήκης 

Εξωτερικό 

ενεργητικό 

% πληρότητας Φορτηγών = Φορτωθείσα ποσότητα/ Διαθέσιμη ποσότητα την ίδια 

περίοδο 

Αντίκτυπος Ατυχήματος = Αριθμός ατυχημάτων/ Αριθμό διαδρομών για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Προσωπικό 

Αποτελεσματικότητα προσωπικού = Αριθμός παραγγελιών που παραδόθηκαν/ 

Αριθμό εργαζομένων ή ωρών εργασίας την ίδια περίοδο 

% σοβαρότητας ατυχημάτων = Αριθμός Ατυχημάτων/ Αριθμό εργαζομένων ή 

ωρών εργασίας 

Απογραφή  

Αργή, μεσαία, γρήγορη μετακίνηση = Αριθμός παραγγελιών που 

περιλαμβάνονται στην κλάση βραδείας-μέσης-ταχείας μετακίνησης/ Συνολικό 

αριθμό παραγγελιών στην αποθήκη την ίδια περίοδο 

Φυσική και λογιστική ανταπόκριση = Αριθμός παραγγελιών με λάθη/ Συνολικό 

αριθμό παραγγελιών στην αποθήκη κατά την ίδια περίοδο 

Ανατροπή Αποθέματος = Αριθμός προδοθέντων/ Μέσο απόθεμα στην αποθήκη 

κατά την ίδια χρονική περίοδο 
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Αποθέματα = Αριθμός των παραγγελιών εκτός παραγγελίας/ Συνολικό αριθμό 

παραγγελιών που παραγγέλθηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο 

Μέσα Εκπλήρωσης 

Ευελιξία 

Ευελιξία = Αριθμός ειδικών-επειγόντων-αναμενόμενων παραγγελιών που 

επιβεβαιώνεται στον πελάτη/ Συνολικό αριθμό ειδικών-επειγουσών-

αναμενόμενων παραγγελιών που απαιτείται από τον πελάτη* 100 κατά την ίδια 

χρονική περίοδο 

Φροντίδα 

υπηρεσιών 

Ακεραιότητα = Αριθμός των παραγγελιών που παραδόθηκαν έγκαιρα/ Συνολικό 

αριθμό παραγγελιών που παραδόθηκαν *100 κατά την ίδια χρονική περίοδο 

Τακτικότητα = Αριθμός των παραγγελιών που παραδόθηκαν με ένα αντίτιμο 

καθυστέρησης/ Συνολικό αριθμό των παραγγελιών που παραδόθηκαν * 100 κατά 

την ίδια χρονική περίοδο 

 

Πληρότητα = Αριθμός των προδοθέντων πλήρων παραγγελιών/ Συνολικό αριθμό 

παραγγελιών που παραδόθηκαν *100 κατά την ίδια χρονική περίοδο 

Σωστότητα =Αριθμός Λανθασμένων παραγγελιών που αποστέλλονται/ Συνολικό 

αριθμό παραγγελιών που αποστέλλονται *100 κατά την ίδια περίοδο 

Ζημία = Αριθμός "κατεστραμμένων" παραγγελιών που αποστέλλονται/ Συνολικό 

αριθμό παραγγελιών που αποστέλλονται κατά την ίδια περίοδο *100 

Καθυστέρηση =Αριθμός ημερών καθυστέρησης ή (αριθμός ημερών 

καθυστέρησης διαιρούμενος με τον αριθμό υποσχεθέντων ημερών) * 100 

Συνθήκες 

προμηθειών 

Συχνότητα παράδοσης =Αριθμός παραγγελιών που παραδίδονται σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

Ποσότητα αποστολής = Ποσότητα που αποστέλλεται για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ή ποσότητα που αποστέλλεται για κάθε αποστολή 

Τρόπος συσκευασίας και τρόπος αποστολής 

Χρόνος 

παράδοσης 

Ο συνολικός χρόνος κύκλου παραγγελίας που προκύπτει από την άφιξη μιας 

παραγγελίας μέχρι την παραλαβή των αγαθών ή του κύκλου χρόνου των 

μεμονωμένων δραστηριοτήτων (παραγγελία, μεταβίβαση, επεξεργασία 

παραγγελιών, σύνθεση παραγγελιών, κτλ.) 

Ενημερωτικές Δράσεις 

Marketing Έκταση πληρότητας: πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και βοήθεια πώλησης 

Διαχείριση 

παραγγελιών 

Διαχείριση εγγράφων (τιμολόγια και παραγγελίες), επαφές με πελάτες και 

κατάσταση προόδου παραγγελιών 

Μετά την 

πώληση  

Επιστροφή παραγγελιών, διαχείριση απαιτήσεων, διαχείριση πληρωμών, 

συνθήκες εγγύησης 

Ε-πληροφορία 
Πληρότητα website, ευκολία στην πραγματοποίηση παραγγελιών μέσω 

διαδικτύου και προστασία στη μεταφορά δεδομένων 

Πίνακας 7: Αριθμοδείκτες απόδοσης στις συγκεκριμένες υπό-κατηγορίες 



27 

 

Στα Μέσα εκπλήρωσης υπάρχουν κάποιοι αριθμοδείκτες που αφορούν την ικανοποίηση 

των πελατών, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν σε έναν όρο: «επίπεδο εξυπηρέτησης 

προς τον πελάτη» (Level of service towards the customer, LoS). Από τη βιβλιογραφία: 

𝐿𝑜𝑆 =
𝛱𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜄𝜍

𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝛾휀𝜆ί휀𝜍
 

Να υπογραμμιστεί ότι οι παραδόσεις που ικανοποιούν πλήρως τα αιτήματα του πελάτη 

κάτω από κανονικές ή επείγουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη. Οι παραγγελίες είναι 

τα συνολικά αιτήματα των πελατών την ίδια χρονική περίοδο. 

Μέσω της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι αδύνατο να παρουσιαστούν συνοπτικά όλα 

τα στοιχεία της υπηρεσίας σε ένα μόνο μέτρο ή δείκτη. Κάθε στοιχείο αποτελείται από 

διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους.  

Το μοντέλο που περιεγράφηκε παραπάνω εφαρμόστηκε σε αρκετές εταιρείες. Στην 

παρούσα εργασία σε επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εφαρμογή του σε μία 

εταιρεία παραγωγής «γρήγορης» μόδας.    
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Μεθοδολογία 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι αποτέλεσμα μεθοδολογιών ποιοτικής έρευνας. 

Με άλλα λόγια παρουσιάζονται δευτερογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν από έγκυρη 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία, που υπάρχει δημοσιευμένη κυρίως στο διαδίκτυο. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων 

μέσω της εφαρμογής μίας ή περισσότερων μεθοδολογιών που μελετήθηκαν. 

Δεδομένου ότι το κύριο θέμα είναι οι βασικοί αριθμοδείκτες απόδοσης στη βιομηχανία 

της μόδας έγινε έρευνα για το πώς εμφανίζονται, με ποια μεθοδολογία, σε ποιες 

λειτουργίες της εν λόγω βιομηχανίας και αν υπάρχουν μελέτες περιπτώσεων. 

Παρακάτω απαριθμούνται και αναλύονται τα βήματα διεξαγωγής της έρευνας. 

i. Πρώτο βήμα: Μελέτη σχετικής αρθρογραφίας 

Αρχικά έγινε εκτεταμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα στη μηχανή 

αναζήτησης google scholar, για τους βασικούς αριθμοδείκτες απόδοσης (Key 

Performance Indicators)  στη βιομηχανία της μόδας. Αφού μελετήθηκε το σχετικό 

υλικό διαπιστώθηκε πως το υλικό στο συγκεκριμένο τομέα είναι ιδιαίτερα φτωχό, 

ωστόσο είναι ικανοποιητικό, ώστε να μελετηθεί σχολαστικά και να συμπεριληφθεί 

στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

ii. Δεύτερο βήμα: Επιλογή κατεύθυνσης 

Σε αυτό το στάδιο μετά την μελέτη της αρθρογραφίας συμπεραίνεται ότι η μέτρηση 

απόδοσης στη βιομηχανία της μόδας αφορά κυρίως τη λειτουργία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Για το λόγο αυτό και η εργασία αυτή ακολουθεί το μονοπάτι της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και μελετά τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί. Συγκεκριμένα 

ασχολείται με το Logistic Maturity Model, το SCOR και τέλος το LogistiQual. 

iii. Τρίτο βήμα: Μελέτες περιπτώσεων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έρευνα της απόδοσης της ποιότητας στον κλάδο της μόδας 

είναι αντικείμενο που απασχολεί τους ερευνητές τα τελευταία μόνο χρόνια. Έτσι, οι 

μελέτες περιπτώσεων είναι λίγες και σε κάποιες περιπτώσεις μοναδικές για τις 

παραπάνω μεθοδολογίες. Ωστόσο, επιλέχθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε τα 

αποτελέσματα γίνουν αντιληπτά από τον αναγνώστη και κατανοητά. Στην επόμενη 

ενότητα γίνεται η παρουσίαση των case studies για τις τρεις μεθοδολογίες.  
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Αποτελέσματα 

4.1 Εφαρμογή του Logistic Maturity Model σε μια εταιρεία μόδας 

Η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται παρακάτω βάσει του Logistic Maturity 

Model μελετήθηκε επίσης από την Claudia Battista και δημοσιεύτηκε στο έγγραφο με 

τίτλο “The Logistic Maturity Model: Application to a Fashion Company” (Battista and 

Schiraldi, 2013). Λόγω του ότι το LMM αποτελείται από πάρα πολλούς αριθμοδείκτες, 

πίνακες και διαγράμματα στη δημοσίευση τους παρουσιάζουν μόνο ένα παράδειγμα με 

σκοπό να δείξει τη δομή του μοντέλου και την αποτελεσματικότητα του για μία 

βιομηχανική εφαρμογή. 

Το μοντέλο εφαρμόστηκε στην ιταλική εταιρεία μόδας, την BLS, η ονομασία αυτή 

είναι πλασματική για λόγους εμπιστευτικότητας, μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία ύψους 

60 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Κύριο αντικείμενο της BLS είναι τα γυναικεία 

υφάσματα και ενδύματα, διανέμει τα προϊόντα της σε περισσότερα από 200 

καταστήματα σε όλη την Ιταλία και σε μερικά καταστήματα στο εξωτερικό.  

Η συλλογή της κάθε σεζόν προετοιμάζεται έξι μήνες πριν από το τμήμα στυλ και 

σχεδιασμού της BLS. Κάθε συλλογή αποτελείται από περίπου 2.500 αντικείμενα που 

χωρίζονται σε εβδομήντα υποκατηγορίες, και αυτές με τη σειρά τους συγκεντρώνονται 

σε εννέα. Οι προβλέψεις βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία πωλήσεων: αρχικά οι 

συνολικές προβλέψεις υπολογίζονται σε επίπεδα κατηγορίας και υπό-κατηγορίας και 

έπειτα καθίζεται η ποσότητα προσφοράς για κάθε αντικείμενο. Η BLS προμηθεύεται 

πρώτες ύλες κάθε έξι μήνες από κυρίως ανατολικές χώρες (Κίνα, Ινδία και Τουρκία), 

έτσι απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι παράδοσης παραγγελίας. Ένα μόνο κέντρο διανομής 

είναι υπεύθυνο για τη διανομή των προϊόντων, ωστόσο ο χειρισμός υλικών και οι 

αποστολές ανατίθενται εξωτερικά. Τα καταστήματα ασχολούνται με τη διαχείριση 

αποθεμάτων και των ανεφοδιασμό αυτών. 

Η BLS παρουσίασε τον τελευταίο καιρό ανάπτυξη σε όρους turnover  και γεωγραφικής 

επέκτασης. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των καταστημάτων σχεδόν 

διπλασιάστηκε, το οποίο σημαίνει απαίτηση περισσότερων υλικών. Κατ’ επέκταση 

δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

παρουσιάζοντας ελλείψεις αποθέματος στα καταστήματα. 
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Για το λόγο αυτό η BLS θέλησε να μετρήσει το επίπεδο ωριμότητας των διαδικασιών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και να εντοπίσει τις καλύτερες ευκαιρίες για βελτίωση. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εφαρμογή του μοντέλου LMM από την BLS σε τρία 

βήματα. 

i. Εκτίμηση ωριμότητας 

Σε αυτό το αρχικό σημείο είναι απαραίτητο να ταξινομηθούν οι επιχειρηματικές 

διαδικασίες και να χαρτογραφηθούν πάνω στις εφοδιαστικές περιοχές του LMM, με 

σκοπό τον καθορισμό των βασικών ρόλων που θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση. 

Για να συμβεί αυτό η BLS εφάρμοσε brainstorming με τριπλό στόχο: 

• Να προσδιοριστούν οι ανατεθειμένες σε εξωτερικούς συνεργάτες διαδικασίες 

από το πεδίο αξιολόγησης ωριμότητας. 

• Να προσδιοριστούν οι ανατεθειμένες σε εξωτερικούς συνεργάτες μέσα στο 

πεδίο αξιολόγησης, όπου κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του παρόχου της 

εφοδιαστικής. 

• Να προσδιοριστούν τα άτομα για συνέντευξη, προκειμένου να αναλυθούν 

συγκεκριμένα ερωτήματα και γνώσεις για τις διαδικασίες της εταιρείας, πέρα 

από τα βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αφού έγινε η δίωρη παρουσίαση του έργου αξιολόγησης του LMM στη διοίκηση και 

στο προσωπικό της επιχείρησης, δέκα άτομα έδωσαν συνέντευξη. Η διάρκεια κάθε 

συνέντευξης ήταν περίπου μία ώρα και αποτελούνταν περίπου από εξήντα ερωτήσεις. 

Η διάρκεια όλου του έργου ήταν λιγότερο από δύο εβδομάδες. Στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 8) παρουσιάζονται τα ερωτήματα για την αξιολόγηση που αφορούν την υπό-

διαδικασία 2.1.3/1.3.2 “Procurement Batch Timing”, τα οποία χωρίζονται σε κάθε ένα 

από τα πέντε στάδια ωριμότητας. 

Επίπεδο 

Ωριμότητας 

Υπό-διαδικασία 

Επίτευγμα 
Περιγραφή Επιτεύγματος 

1 
P1.3.2 

AC1.1 

Προβληματίζεται η διοίκηση σχετικά με κάποια πιθανή 

ανάγκη για σωστό σχεδιασμό παραγγελιών εφοδιασμού; 

2 
P1.3.2 

AC2.1 

Είναι δυνατή η εκτίμηση της αξίας (τουλάχιστον της 

προσωρινής) του χρόνου παράδοσης της παραγγελίας για κάθε 

προμηθευτή; 
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P1.3.2 

AC2.2 

Είναι δυνατή η εκτίμηση της αξίας (τουλάχιστον της 

προσωρινής) του ποσοστού των έγκυρων παραδόσεων (ή 

επιπέδου υπηρεσίας) για κάθε προμηθευτή; 

P1.3.2 

AC2.3 

Είναι δυνατή η εκτίμηση της αξίας (τουλάχιστον της 

προσωρινής) του κόστους μεταφοράς για κάθε 

παραγγελία/προμηθευτή; 

P1.3.2 

AC2.4 

Είναι δυνατή η εκτίμηση της αξίας (τουλάχιστον της 

προσωρινής) των αναμενόμενων παραδόσεων κάθε 

παραγγελίας για κάθε κόμβο του δικτύου της εφοδιαστικής; 

P1.3.2 

AC2.5 

Είναι δυνατή η εκτίμηση της αξίας (τουλάχιστον της 

προσωρινής) του κόστους αποθήκευσης για κάθε 

αποθηκευμένο αντικείμενο; 

P1.3.2 

AC2.6 

Είναι δυνατή η εκτίμηση της αξίας (τουλάχιστον της 

προσωρινής) του μέσου επιπέδου απογραφής κάθε 

αποθηκευμένου αντικειμένου; 

3 

P1.3.2 

AC3.1 

Υπάρχει κάποια επίσημη και κοινόχρηστη διαδικασία που 

περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης του χρόνου παράδοσης 

της παραγγελίας για κάθε προμηθευτή; 

P1.3.2 

AC3.2 

Υπάρχει κάποια επίσημη και κοινόχρηστη διαδικασία που 

περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης του ποσοστού των 

έγκυρων παραδόσεων (ή επιπέδου υπηρεσίας) για κάθε 

προμηθευτή; 

P1.3.2 

AC3.3 

Υπάρχει κάποια επίσημη και κοινόχρηστη διαδικασία που 

περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης του κόστους 

μεταφοράς για κάθε παραγγελία/προμηθευτή; 

P1.3.2 

CH3.4 

Υπάρχει κάποια επίσημη και κοινόχρηστη διαδικασία που 

περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης των αναμενόμενων 

παραδόσεων κάθε παραγγελίας για κάθε κόμβο του δικτύου 

της εφοδιαστικής; 

P1.3.2 

AC3.5 

Υπάρχει κάποια επίσημη και κοινόχρηστη διαδικασία που 

περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης του κόστους 

αποθήκευσης για κάθε αποθηκευμένο αντικείμενο; 

P1.3.2 

AC3.6 

Υπάρχει κάποια επίσημη και κοινόχρηστη διαδικασία που 

περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης του μέσου επιπέδου 

απογραφής κάθε αποθηκευμένου αντικειμένου; 

4 

P1.3.2 

AC4.1 

Είναι πιθανό να μετριέται και να ελέγχεται με σταθερό και 

κατάλληλο τρόπο ο χρόνος παράδοσης κάθε προμηθευτή; 

P1.3.2 

AC4.2 

Είναι πιθανό να μετριέται και να ελέγχεται με σταθερό και 

κατάλληλο τρόπο η επικαιρότητα παραδόσεων όλων των 

προμηθευτών; 
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P1.3.2 

AC4.3 

Είναι πιθανό να μετριέται και να ελέγχεται με σταθερό και 

κατάλληλο τρόπο το κόστος μεταφοράς για κάθε 

παραγγελία/προμηθευτή; 

P1.3.2 

AC4.4 

Είναι πιθανό να μετριέται και να ελέγχεται με σταθερό και 

κατάλληλο τρόπο τα έξοδα αποθήκευσης κάθε 

αποθηκευμένου αντικειμένου (αυτό συνεπάγεται την 

πιθανότητα μέτρησης και ελέγχου των επιπέδων απογραφής); 

5 

P1.3.2 

AC5.1 

Έχει ληφθεί κάποια ενέργεια για την επιτυχή αύξηση της 

ακρίβειας στην αξιολόγηση των έγκαιρων χρόνων 

παραδόσεων των παραγγελιών για κάθε προμηθευτή ή την 

αύξηση της ακρίβειας της διαδικασίας 

παρακολούθησης/εντοπισμού των παραδόσεων; 

P1.3.2 

AC5.2 

Έχει ληφθεί κάποια ενέργεια για την επιτυχή αύξηση της 

ακρίβειας και/ή του επιπέδου λεπτομέρειας του 

χρονοδιαγράμματος των παραδόσεων για κάθε κόμβο του 

δικτύου της εφοδιαστικής ή για τη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας δημιουργίας του χρονοδιαγράμματος; 

P1.3.2 

AC5.3 

Έχει ληφθεί κάποια ενέργεια για την επιτυχή μείωση του 

κόστους μεταφοράς; 

P1.3.2 

AC5.4 

Έχει ληφθεί κάποια ενέργεια για να μειωθούν επιτυχώς τα 

κόστη κατοχής αποθεμάτων ή τα επίπεδα αποθεμάτων ή να 

επικοινωνούν με τους πιο κρίσιμους προμηθευτές με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση του συγχρονισμού των παραγγελιών; 

Πίνακας 8: Παράδειγμα πλέγματος ωριμότητας για την υπό-διαδικασία P1.2.3 

Οι εφοδιαστικές περιοχές, διαδικασίες και υπό-διαδικασίες που θα συμπεριληφθούν 

στο LMM εξαρτώνται από την επιχείρηση που εφαρμόζεται και σε ποιο τομέα 

δραστηριοποιείται. Έτσι, κάποια επιτεύγματα μπορεί να αντιστοιχίζονται σε 

ανύπαρκτες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, τα επιτεύγματα αυτά δε λαμβάνονται υπόψη 

και σημειώνονται ως N.A. (Not Applicable, μη εφαρμόσιμα). Να υπογραμμιστεί ότι η 

βαθμολογία ωριμότητας υπολογίζεται επί των πετυχημένων επιτευγμάτων και πως όσα 

θα έχουν σημειωθεί με N.A. εξαιρούνται από τον υπολογισμό. 

ii. Ανίχνευση Αδύναμου Σημείου  

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που επέστρεψε το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην 

BLS παρουσιάστηκε σε διάφορα επίπεδα συσσωμάτωσης. Στο Figure 1 απεικονίζεται 

το προφίλ ωριμότητας λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το σύστημα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της BLS. 
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Figure 1: Βαθμολογία ωριμότητας του εφοδιαστικού συστήματος της BLS 

Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται αντιληπτό ότι το επίπεδο 1 έφτασε το 100% των 

επιτευγμάτων, το επίπεδο 2 το 78% και το επίπεδο 4 το 15%. Το προφίλ ωριμότητας 

δεν πρέπει να θεωρείται έλεγχος συμμόρφωσης, εξαιτίας του ότι σε τέτοιου είδους 

αναλύσεις, που λείπουν κάποιες απαιτήσεις σε χαμηλότερα επίπεδα, δεν επιτυγχάνεται 

συνήθως υψηλό επίπεδο απόδοσης. Από την άλλη πλευρά, το προφίλ ωριμότητας είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο στο να κατευθύνει την εταιρεία να λάβει πρωτοβουλίες βελτίωσης 

για θέματα που ανησυχούν τη διοίκηση. Μία επιχείρηση μπορεί να ανησυχεί κυρίως 

για θέματα συμμόρφωσης και τυποποίησης, ενώ κάποια άλλη μπορεί να αγνοήσει τα 

επιτεύγματα του τρίτου επιπέδου και να επικεντρωθεί σε θέματα βελτίωσης της 

επιχείρησης που απευθύνονται σε επιτεύγματα του επιπέδου πέντε. Το ιδανικό θα ήταν 

να επιτευχθούν υψηλές βαθμολογίες ωριμότητας σε όλα τα επίπεδα. 

Απαραίτητη θεωρείται η αύξηση επιπέδου λεπτομερειών, έτσι ώστε να εντοπιστούν 

ποιες περιοχές, διαδικασίες και υπό-διαδικασίες επηρεάζουν αρνητικά το προφίλ 

ωριμότητας. Στο Figure 2 απεικονίζονται οι λεπτομέρειες της βαθμολογίας ωριμότητας 

που επιτεύχθηκε για κάθε περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μελετώντας, λοιπόν, 

το γράφημα αυτό γίνεται αντιληπτό ότι το προφίλ ωριμότητας είναι περίπου ίδιο και 

στις τέσσερις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας BLS. Στο επίπεδο τρία 

όλα τα επιτεύγματα αγγίζουν το μηδέν, δηλαδή η επιχείρηση υστερεί πλήρως στη 

διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει τυποποίηση 

των διαδικασιών, καθώς επίσης δεν έχουν αντιστοιχηθεί ρόλοι και ευθύνες. 
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Figure 2: Λεπτομέρειες της βαθμολογίας ωριμότητας για κάθε περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Ο σχεδιασμός (LA0), η πρώτη περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, σημειώνει τη 

χαμηλότερη βαθμολογία ωριμότητας στο επίπεδο δύο. Η διοίκηση γνώριζε πως η 

διαδικασία προβλέψεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο κομμάτι στην εφοδιαστική αλυσίδα 

και πως θα πρέπει να βελτιωθεί.  

Η ανάλυση της βαθμολογίας ωριμότητας μπορεί να προχωρήσει και πιο βαθιά σε 

επίπεδα διαδικασιών και υπό-διαδικασιών για κάθε περιοχή (LA0, LA1, LA2, LA3). 

Το Figure 3 παρουσιάζει ένα τέτοιο παράδειγμα για τις διαδικασίες/υπό-διαδικασίες 

της περιοχής LA1. Στην περιοχή αυτή, που αφορά όλες τις σχετικές ενέργειες με την 

προμήθεια υλικών, η διαδικασία P1.2 (Διαχείριση παραγγελιών προμηθειών) 

συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Ταυτόχρονα η διαδικασία P1.1 (Διαχείριση 

προμηθευτών) αγγίζει το 100% των επιτευγμάτων στο επίπεδο δύο, ενώ ορισμένες 

πρακτικές ελέγχου και παρακολούθησης της διαδικασίας δείχνουν να εφαρμόζονται 

στο επίπεδο τέσσερα. Τα αποτελέσματα αυτά βοηθούν την BLS να εντοπίσει αρχικά 

ποιες περιοχές/διαδικασίες/υπό-διαδικασίες χρειάζονται βελτίωση και έπειτα να 

καθορίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες στρατηγικές εξέλιξής τους. 

Τα συμπεράσματα από την ανάλυση της βαθμολογίας ωριμότητας της BLS 

συνοψίζονται ως εξής: πρώτα από όλα, στο επίπεδο ένα αναγνωρίστηκαν όλες οι 

επιχειρησιακές ανάγκες για κάθε περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας (100%). Έπειτα, 

διαχειρίστηκε το 78% των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά καμία δεν 

Level 5

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LA0 LA1 LA2 LA3

Maturity Score Logistics Areas

Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1



35 

 

επισημοποιήθηκε ή τυποποιήθηκε στο επίπεδο τρία, πράγμα που σημαίνει πως ούτε 

ευθύνες μοιράστηκαν, ούτε τέθηκαν ξεκάθαρα όρια των διαδικασιών. Τέλος, 

παρατηρείται στο επίπεδο τέσσερα επιτυχία μερικών επιτευγμάτων, δηλαδή 

εφαρμόστηκαν μερικοί αριθμοδείκτες απόδοσης και ελέγχτηκαν κάποιες διαδικασίες. 

 

Figure 3: Βαθμολογία ωριμότητας για κάθε διαδικασία/υπό-διαδικασία στην περιοχή LA1 

Η BLS, όσον αφορά τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν κατάφερε να 

χορηγήσει στον πελάτη ένα σταθερό επίπεδο ποιότητας˙ άργησε να αντιδράσει στις 

αλλαγές και στις ανάγκες των αγορών˙ απέτυχε στο να διαχειριστεί και να 

βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες απόδοσης της˙ εφάρμοσε με δυσκολία λίγες βέλτιστες 

πρακτικές. Από τη στιγμή που η διοίκηση έλαβε αυτά τα αποτελέσματα και τα 

επιβεβαίωσε, αποφάσισε να περάσει άμεσα στο επόμενο βήμα και να κάνει ένα σχέδιο 

δράσης για τη βελτίωση της απόδοσης της. 

iii. Ορισμός του σχεδίου δράσης βελτίωσης  

Η BLS με βάση τα αποτελέσματα του LMM έθεσε ως προτεραιότητα δύο στρατηγικές. 

Η πρώτη είναι στα πλαίσια βραχυπρόθεσμου χρόνου: 

A. Διαχείριση, επισημοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και 

προμηθειών. 

Και η δεύτερη αφορά μεσοπρόθεσμους στόχους: 

B. Έλεγχος και βελτιστοποίηση της διαδικασίας προβλέψεων. 
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Έτσι, δημιουργήθηκε μια ομάδα μέσα στην εταιρεία: «Ομάδα επιχειρησιακής 

βελτίωσης», BI-Team, η οποία έθεσε συγκεκριμένους στόχους ώστε να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στρατηγικές. Για την στρατηγική Α επισημάνθηκε πως οι βαθμολογίες 

ωριμότητας των διαδικασιών: P0.1, σχεδιασμός ζήτησης, P1.2, διαχείριση 

παραγγελιών προμηθειών και P1.3, προγραμματισμός προμηθειών πρόκειται να 

αυξηθούν και να αγγίξουν το 100% των επιτευγμάτων του επιπέδου τρία. Για τη 

στρατηγική Β η βαθμολογία ωριμότητας της P0.1 (σχεδιασμός ζήτησης) πρέπει να 

αυξηθεί στα επίπεδα τέσσερα και πέντε. Η ομάδα είναι εύκολο να εντοπίσει τα 

επιτεύγματα που λείπουν από τις παραπάνω διαδικασίες σε κάθε επιθυμητό επίπεδο 

ωριμότητας. Κάθε επίτευγμα συνδέεται άμεσα με τα αντίστοιχα AIs, PIs, KPIs και BPs, 

για αυτό είναι εύκολο να καθοριστούν ορισμένες δράσεις που θα οδηγήσουν σε 

πρωτοβουλίες βελτίωσης, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.  

Για το πρώτο σχέδιο δράσης προκειμένου οι P0.1, P1.2 και P1.3 να αυξήσουν τη 

βαθμολογία τους και να ολοκληρώσουν το επίπεδο τρία έγιναν οι εξής ενέργειες:  

1. P0.1: Μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί πέντε από τα έντεκα επιτεύγματα στη 

BLS που αφορούν τα τρία πρώτα επίπεδα ωριμότητας. Η BI-Team αποφάσισε 

να κυνηγήσει πέντε από τα έξι επιτεύγματα που έλειπαν (P0.1/AC2.5, 

P0.1/AC2.6, P0.1/AC3.1, P0.1/AC3.2, P0.1/AC3.3), τα οποία πέντε σχετίζονται 

με τρία PIs του επιπέδου δύο (PI18, PI24, PI40) και τέσσερα AIs του επιπέδου 

τρία (AI1, AI2, AI3, AI26). 

2. P1.2: Μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί τρία από τα οκτώ επιτεύγματα στη BLS 

που αφορούν τα τρία πρώτα επίπεδα ωριμότητάς. Η BI-Team αποφάσισε να 

κυνηγήσει τρία από τα πέντε επιτεύγματα που έλειπαν (P1.2/AC2.2, 

P1.2/AC3.1, P1.2/AC3.3), τα οποία τρία σχετίζονται με ένα PI του επιπέδου 

δύο (PI4) και με τρία AIs του επιπέδου τρία (AI2, AI3, AI3, AI19). 

3. P1.3: Μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί τέσσερα από τα έντεκα επιτεύγματα στη 

BLS που αφορούν τα τρία πρώτα στάδια ωριμότητας της υπό-διαδικασίας 1.3.1 

και έξι από τα δεκατρία της υπό-διαδικασίας 1.3.2. Η BI-Team αποφάσισε να 

κυνηγήσει τέσσερα από τα επτά επιτεύγματα που έλειπαν στην υπό-διαδικασία 

1.3.1 (P1.3.1/AC2.3, P1.3.1/AC3.3, P1.3.1/AC3.4, P1.3.1/AC3.5) και επίσης 

τέσσερα από τα επτά της υπό-διαδικασίας 1.3.2 (P1.3.2/AC2.5, 

P1.3.2/AC3.4,P1.3.2/AC3.5, P1.3.2/AC3.6), τα οποία σχετίζονται με ένα PI του 

επιπέδου δύο (PI22) και τρία AIs του επιπέδου τρία (AI1, AI2, AI3, AI19). 
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Για το δεύτερο σχέδιο δράσης προκειμένου η P0.1 να αυξήσει τη βαθμολογία της στα 

επίπεδα τέσσερα και πέντε, έχοντας επιτύχει μόνο ένα στα οκτώ επιτεύγματα που 

αφορούν τα επίπεδα ωριμότητας τέσσερα και πέντε, η BI-Team αποφάσισε να 

κυνηγήσει δύο από τα επτά επιτεύγματα που έλειπαν και συγκεκριμένα αυτά που 

συνδέονται με την υπό-διαδικασία των προβλέψεων (P0.1/AC5.1, P0.1/AC5.2). Τα 

επιτεύγματα στο επίπεδο πέντε σχετίζονται με βασικούς αριθμοδείκτες απόδοσης και 

συγκεκριμένα τα παραπάνω δύο με οκτώ KPIs. Η ομάδα κατέληξε να επικεντρωθεί σε 

έναν από τους οκτώ, τον KPI36 (μέσο ποσοστό σφάλματος στην πρόβλεψη όγκου 

πωλήσεων). 

Μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της συγκεκριμένης μελέτης οι πρωτοβουλίες 

βελτίωσης δεν είχαν ολοκληρωθεί, ωστόσο ήταν δυνατό να υπολογίσουν το νέο προφίλ 

ωριμότητας της BLS, το οποίο θα παρουσιαστεί και σε αυτήν την εργασία.  

 

Figure 4: Βαθμολογία ωριμότητας στην περιοχή LA0, σύγκριση πριν και μετά 

Τα Figure 4 και Figure 5 δείχνουν τις βελτιώσεις στις περιοχές LA0 και LA1 

αντίστοιχα, όσον αφορά το προφίλ ωριμότητας. Στην LA0 βελτιώθηκαν οι υπό-

διαδικασίες προβλέψεων και έτσι η βαθμολογία ωριμότητας στο επίπεδο πέντε 

αυξήθηκε κατά 50%. Όσον αφορά τη βαθμολογία ωριμότητας στα επίπεδα δύο και τρία 

αυξήθηκαν και στις δύο περιοχές ταυτόχρονα. Αναλυτικά, στην περιοχή LA0 η 

βαθμολογία ωριμότητας στο επίπεδο δύο αυξήθηκε από 67% σε 100% και στο επίπεδο 

τρία από 0% σε 75% και στην περιοχή  LA1 η βαθμολογία ωριμότητας μεταβλήθηκε 
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κατά 14% προς τα πάνω και άγγιξε το 90% στο επίπεδο δύο, ενώ έφτασε το 50% στο 

επίπεδο τρία. 

 

Figure 5: Βαθμολογία ωριμότητας στην περιοχή LA1, σύγκριση πριν και μετά 

Εξαιτίας της ποικιλότητας και πολυπλοκότητας των δεικτών δημιουργήθηκε ένας 

συνοπτικός σύνθετος δείκτης της βαθμολογίας ωριμότητας της BLS, ο οποίος 

υπολογίζει το συνολικό ποσοστό των επιτευγμάτων που επιτεύχθηκαν, ανεξάρτητα από 

τα επίπεδα ωριμότητας (Figure 6). 

 

Figure 6: Συνολική Βαθμολογία Ωριμότητας, στοιχεία βελτίωσης  
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4.2 Εφαρμογή του μοντέλου SCOR σε μια εταιρεία μόδας 

Η μεθοδολογία αυτού του μοντέλου που αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο 

εφαρμόστηκε σε μια εταιρεία ειδών ένδυσης, η οποία σχεδιάζει και πουλάει παιδικό 

ρουχισμό και αξεσουάρ για ηλικίες από 6 μηνών έως 16 χρονών.  Σύμφωνα με έρευνες 

ο παιδικός ρουχισμός καθορίζει έσοδα ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 

ΗΠΑ, με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του 0,4% την περίοδο 2004 με 2011. Στην 

Ευρώπη των 27 η κλωστοϋφαντουργεία και ένδυση αντιπροσωπεύει ένα πόσο των 172 

δις του κύκλου εργασιών και έχουν γίνει επενδύσεις των 5 δις το 2010. Παρόλο το 

μέγεθος του κλάδου σε αυτήν την περιοχή, λίγες προτάσεις γίνονται για την εφαρμογή 

της ιδέας ανάπτυξης της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, υπάρχουν 

και κάποια πιλοτικά σχέδια ευρέως γνωστά, όπως η πιστοποίηση πρώτων υλών (π.χ. 

οργανικό βαμβάκι). 

Η ανάλυση που έγινε επικεντρώθηκε στην τελευταία βαθμίδα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, δηλαδή στην κατασκευή και τις πωλήσεις των ενδυμάτων. Το μοντέλο 

εφαρμόστηκε με κύριο σκοπό την αξιολόγηση των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών 

ελέγχου για την εφαρμογή της ιδέας ανάπτυξης βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο του 

κύκλου ζωής του προϊόντος. 

Αρχικά, αναπτύσσεται ποσοτική αξιολόγηση του ANP μοντέλου όπως παρουσιάστηκε 

σε προηγούμενη ενότητα. Μόλις καθοριστεί η δομή του ANP, γίνεται συστημική 

αξιολόγηση κάθε στοιχείου-κριτηρίου ενός συμπλέγματος σε ένα άλλο από τον 

υπεύθυνο λήψης αποφάσεων. Η αξιολόγηση γίνεται με σύγκριση ανά ζεύγη, 

δημιουργούνται κρίσεις για τα ζεύγη με έμφαση στην επίδραση που έχουν πάνω σε 

στοιχεία που διασυνδέονται σε συγκεκριμένο δίκτυο. Οι συγκρίσεις αυτές γίνονται έτσι 

ώστε να καθοριστεί ο συντελεστής κυριαρχίας, Aij, ο οποίος αντιπροσωπεύει εκτίμηση 

σπουδαιότητας του πρώτου στοιχείου i σε σύγκριση με το δεύτερο j.  

Η μήτρα ANP παρουσιάζει τις αξιολογήσεις αυτές ως αριθμητικές τιμές, που μπορούν 

να επεξεργαστούν και να συγκριθούν σε όλο το εύρος του προβλήματος. Οι συγκρίσεις 

βασίστηκαν στη σημασιολογική κλίμακα Saaty (Saaty, 1980), η οποία παίρνει τιμές 

από 1 έως 9. Η τιμή 1 αντιπροσωπεύει την «ίση σημασία», ενώ η τιμή 9 «εξαιρετική 

σημασία».  
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Βιομηχανοποίηση 
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1/3 1/3 1 1/4 3 

Παραγωγή 

πρώτων υλών 
1/4 1/2 4 1 3 

Συσκευασία, 

Διανομή, 

Πωλήσεις 

1/2 1/2 1/3 1/3 1 

Πίνακας 9: Παράδειγμα σύγκρισης κατά ζεύγη για το Σύμπλεγμα 2-LCA level 

Έπειτα, υπολογίζεται η super matrix W προκειμένου να εκτιμηθούν οι βαθμολογίες 

σχετικά με τις τρεις εναλλακτικές λύσεις (A1, A2, A3), οι οποίες υποδεικνύουν τη 

σχετική ικανότητα των «εναλλακτικών» για την επίτευξη του στόχου απόφασης, 

δηλαδή την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού στην 

μόδα. 

Τα τελικά αποτελέσματα όσον αφορά τις τρεις διαστάσεις του μοντέλου βασίζονται σε 

ένα σύνολο 13 κρίσιμων αριθμοδεικτών (KPIs) : 

• Περιβαλλοντική διάσταση: η υψηλότερη βαθμολογία σημειώνεται στον 

αριθμοδείκτη E3, «μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών» με τιμή 0,426. 

Ακολουθούν οι αριθμοδείκτες E1: «κατανάλωση φυσικών πόρων» με τιμή 

0,230, ο E3: «μείωση εκπομπών του θερμοκηπίου» με τιμή 0,222 και τέλος ο 

E5: «επίπεδο υποβάθμισης εδάφους» με τιμή 0,122. 

• Κοινωνική διάσταση: την υψηλότερη τιμή 0,300 σημειώνει ο αριθμοδείκτης 

S4: «επίπεδο εκπομπών στο χώρο εργασίας». Ακολουθούν ο S1: «ποσοστό 

επαναχρησιμοποίησης προϊόντος»  με 0,250, ο S3: «επίπεδο ημερήσιας 

εργασίας» με τιμή 0,180, ο S2: «επίπεδο κλίματος εργασιακής ασφάλειας» με 

τελική τιμή 0,127 και τέλος ο S5: «διάχυση βιολογικών πρώτων υλών» με 

βαθμολογία 0,143. 
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• Οικονομική προοπτική (εναλλακτική A3): ο αριθμοδείκτης EC29: «ο χρόνος 

του κύκλου παραγωγής» με τιμή 0,450 έρχεται στην πρώτη θέση, ακολουθεί ο 

EC31, «αριθμός μη συμμορφούμενων προϊόντων» με βαθμολογία 0,234. Οι 

αριθμοδείκτες EC54, «κόστος αποθήκευσης αποθεμάτων» και EC33, 

«ποσοστό αποτυχίας» σημειώνουν τιμές 0,156 και 0,160 αντίστοιχα.  

Τέλος υπολογίζεται ο δείκτης συνέπειας (Consistency Index, CI) με σκοπό να εκτιμηθεί 

ολόκληρη η συνοχή των αποφάσεων του ANP μοντέλου (Saaty, 2005.). Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται από τον εξής μαθηματικό τύπο: CI = (λ x − n) / (n −1). Όπου λmax 

είναι η μέγιστη ιδιοτιμή της θετικής αμοιβαίας μήτρας που χαρακτηρίζει κάθε 

σύμπλεγμα και n είναι ο αριθμός των στόχων στο σύμπλεγμα, για παράδειγμα στο 

σύμπλεγμα 1 ο λmax ισούται με 5,10 και ο n με 5. Αν ο CI πάρει τιμή μικρότερη του 

0,10 οι αποφάσεις θα χαρακτηριστούν ως συνεπείς, άρα και τα τελικά αποτελέσματα 

θα είναι αξιόπιστα για ανάλυση.  

Στο παραπάνω παράδειγμα οι εκτιμώμενες τιμές του CI υπολογίζονται κάτω από το 

στόχο: 0,055 για την ομάδα Α1, 0,048 για την ομάδα Α2 και 0,037 για την ομάδα Α3. 

Το να εφαρμοστεί η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει την 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση είναι συνήθως ένα σύνθετο 

πρόβλημα, στο οποίο εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες και πρέπει να αξιολογηθεί 

ένας αριθμός ανταγωνιστικών στόχων (Vachon and Mao, 2008).  Μία προσέγγιση, η 

Triple Bottom Line (3BL) εφαρμόζεται με ένα διαφορετικό τρόπο στα συστήματα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου 

προκύπτουν ορισμένα θέματα για συζήτηση: 

Ένα κύριο εμπόδιο που οφείλεται στην αποτελεσματική εφαρμογή της προσέγγισης 

3BL στη σύνθετη αλυσίδα του εφοδιασμού είναι η δυσκολία ποσοτικοποίησης ενός 

τέτοιου παράγοντα (Young and Kielkiewicz-Young, 2001). Για παράδειγμα, τα 

κοινωνικά και δεοντολογικά ζητήματα συχνά θεωρούνται άυλα θέματα. Η 

ολοκλήρωση μεταξύ μιας τεχνικής πολλαπλών κριτηρίων - η ANP – με χρήση KPIs 

παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα της αξιολόγησης του συνολικού 

επιπέδου βιωσιμότητας μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Συγκρίνοντας με την παραδοσιακή 

ανάλυση του ζεύγους κόστος-όφελος, η προτεινόμενη προσέγγιση επιτρέπει την 

ποσοτικοποίηση των κρίσιμων παραγόντων με δομημένο τρόπο, ώστε να ελέγχεται το 

επίπεδο βιωσιμότητας μιας εφοδιαστικής αλυσίδας της μόδας. Έτσι, θα μπορούσε να 
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υποστηρίξει τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων να μετρήσουν τη συνολική 

βιωσιμότητά τους και να αντιμετωπίσουν νέες στρατηγικές για συνεχή βελτίωση. 

Ένα άλλο βασικό σημείο στην εφαρμογή 3BL είναι η διαχείριση αντικρουόμενων 

στόχων. η προτεινόμενη προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων επιτρέπει την 

αποτελεσματική διαχείριση αντικρουόμενων στόχων που συνήθως χαρακτηρίζουν την 

εφαρμογή των εννοιών 3BL στη διοίκηση λειτουργιών. Επιπλέον, η προσέγγιση 

"macro-cube", που βασίζεται στην ενσωμάτωση των μοντέλων SCOR, LCA και s-

LCA, μειώνει τον πλεονασμό στην εκτίμηση των αριθμοδεικτών. Έτσι, τα 

αποτελέσματα που παρέχονται, δηλαδή το εκτιμώμενο πακέτο από KPIs, επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε μια αλυσίδα εφοδιασμού μόδας να μοιράζονται 

ένα κοινό και ολοκληρωμένο μοντέλο αναφοράς για την ανάλυση επιδόσεων 

βιωσιμότητας. Ακόμη, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την 

επικοινωνία της απόδοσης της βιωσιμότητας τόσο με εξωτερικούς φορείς (π.χ. 

πελάτες) όσο και με μετόχους. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής 3BL στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι να 

αξιολογήσει όλες της φάσης ζωής ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων της 

αντίστροφης ροής της εφοδιαστικής και την end-of-life διαχείριση (Kleindorfer et al., 

2005). Η προτεινόμενη προσέγγιση επιτρέπει τον σχεδιασμό και τον έλεγχο μιας 

αλυσίδας εφοδιασμού μόδας κλειστού βρόχου ως αντίστροφες δραστηριότητες 

εφοδιαστικής, που αξιολογούνται πλήρως στην εκτίμηση των KPI (Wu et al., 2012). 
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4.3 Εφαρμογή του μοντέλου LogistiQual σε μια εταιρεία μόδας 

Το LogistiQual εφαρμόστηκε σε μία εταιρεία fast fashion που απασχολεί πάνω από 

13.000 υπαλλήλους και πουλάει τα προϊόντα της σε 33 χώρες (Cagliano et al., 2015). 

Η εν λόγω εταιρεία θέλησε να βελτιστοποιήσει τις διαθέσιμες πηγές της και να 

βελτιώσει την ποιότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, για το λόγο αυτό 

αποφάσισε να μετρήσει την απόδοση της. Η εφαρμογή του μοντέλου γίνεται μέσω δύο 

σταδίων. Αρχικά, χαρτογραφείται η διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και έπειτα 

ορίζονται και ταξινομούνται οι βασικοί αριθμοδείκτες απόδοσης. 

i. Χαρτογράφηση Εφοδιαστικής Διαδικασίας 

Οι βασικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας σύμφωνα με το LogistiQual είναι η 

αποθήκευση και η μεταφορά. Η διαδικασία της αποθήκευσης μπορεί να χωριστεί σε 

τρία διαφορετικά μέρη: την εισερχόμενη υπό-διαδικασία, η οποία περιέχει όλες τις 

διαδικασίες έως την εκφόρτωση, την υπό-διαδικασία της αποθήκης και την εξερχόμενη 

υπό-διαδικασία, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα καθήκοντα που απαιτούνται μετά τη 

συλλογή.  

Για να ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να γίνει έλεγχος του τιμολογίου του φορτίου των 

εισερχόμενων αντικειμένων. Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, εγκρίνεται η 

εκφόρτωση και η εισερχόμενη υπό-διαδικασία λαμβάνει τέλος. 

Όποια δραστηριότητα γίνεται στην κεντρική αποθήκη ορίζεται από την υπό-διαδικασία 

της αποθήκης. Τα ενδύματα που φτάνουν στην αποθήκη έχουν μία ετικέτα, η οποία 

τοποθετήθηκε στη φάση της παραγωγής και στην οποία αναγράφονται πληροφορίες 

σχετικά με το μοντέλο, τη σεζόν και το μέγεθος. Ακολουθεί επιθεώρηση μερικών 

ενδυμάτων μέσω δειγματοληψίας.  

Αν τα ενδύματα πρέπει να παραδοθούν άμεσα στα συνεργαζόμενα καταστήματα 

λιανικής πώλησης, ξεκινάει άμεσα η εξερχόμενη υπό-διαδικασία μέσω cross-docking. 

Επειδή το κόστος από πιθανά λάθη κατά τη διάρκεια του cross-docking είναι 

χαμηλότερο από το κόστος καθυστερημένης παράδοσης, κάποιες λειτουργίες μέσα 

στην αποθήκη παραλείπονται για εξοικονόμηση χρόνου.   

Αν τα ενδύματα δεν είναι απαραίτητο να παραδοθούν άμεσα πηγαίνουν για μέτρηση. 

Όλα τα στοιχεία μετριούνται στην περίπτωση που ο προμηθευτής συνεργάζεται πρώτη 
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φορά με την εταιρεία, διαφορετικά μέσω ενός δείγματος. Έπειτα, τα ενδύματα 

αποθηκεύονται με βάση τις πληροφορίες της ετικέτας τους.  

Όταν ο υπεύθυνος της αποθήκης λάβει μία παραγγελία, πραγματοποιείται συλλογή των 

ενδυμάτων και γίνεται προετοιμασία για την αποστολή αυτών. Υπάρχουν δύο 

συστήματα αυτοματοποιημένων μεταφορέων διαλογής, το ένα είναι για τα διπλωμένα 

ενδύματα και το άλλο για τα κρεμασμένα και συνδέονται με τους πελάτες μέσω ενός 

αριθμού ταυτοποίησης. Έπειτα ένας χειριστής αναλαμβάνει τη συσκευασία των 

ενδυμάτων και τον έλεγχο αν τα στοιχεία ταιριάζουν στην παραγγελία. Ενδύματα με 

μεγάλες διαστάσεις μετακινούνται χειροκίνητα. Τέλος, η εξερχόμενη υπό-διαδικασία 

περιλαμβάνει το ζύγισμα και τη φόρτωση της αποστολής. 

Η διαδικασία της μεταφοράς είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Τις μεταφορές διαχειρίζεται το 

γραφείο μεταφοράς και εκτελούνται μέσω της εφοδιαστικής υπηρεσίας. 

ii. Ορισμός και ταξινόμηση Βασικών Αριθμοδεικτών Απόδοσης 

Η διοίκηση μαζί με τους υπεύθυνους της εφοδιαστικής ορίζουν συγκεκριμένες πτυχές 

που θεωρούν πως πρέπει να εξεταστούν βασισμένοι στη χαρτογράφηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και στη δομή του μοντέλου LogistiQual. Έπειτα με οδηγό την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και την εμπειρία της εταιρείας καθορίζονται οι αριθμοδείκτες 

απόδοσης. Η συγκεκριμένη περίπτωση μελετά και επιχειρησιακούς και οικονομικούς 

αριθμοδείκτες. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα θα παρουσιαστεί μόνο η πρώτη 

κατηγορία αριθμοδεικτών.  

Οι επιχειρησιακοί αριθμοδείκτες αξιολογούν την ανταγωνιστικότητα μέσω του χρόνου, 

της ευελιξίας, της παραγωγικότητας, κ.ά.  

i. Απτά συστατικά 

Ένας από τους αριθμοδείκτες της μάκρο-κατηγορίας Απτά συστατικά του LogistiQual 

είναι ο «Ταξινόμηση Χρήσης». Αποτελεί ένα ενδιαφέρον μέτρο λόγω των πλέον 

αυτοματοποιημένων συστημάτων μεταφοράς διαλογής στην υπό-διαδικασία της 

αποθήκης. Ουσιαστικά, επιτρέπει την παρακολούθηση της καθημερινής χρήσης αυτών 

των μηχανών. Ο αριθμητικός τύπος του αριθμοδείκτη αυτού είναι:  

𝛵𝛼𝜉𝜄𝜈ό𝜇𝜂𝜎𝜂 𝛸𝜌ή𝜎𝜂𝜍 =
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜔𝜌ώ𝜈 𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾ί𝛼𝜍 𝜎휀 𝜇ί𝛼 𝜂𝜇έ𝜌𝛼

𝛨𝜇휀𝜌ί𝜎𝜄𝛼 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾𝜄𝜅ή 𝜄𝜅𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼
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Η παραγωγική ικανότητα για κάθε μεταφορέα διανομής ισούται με δέκα ώρες τη μέρα, 

εξαιρούνται οι υπερωρίες. Κατά μέσο όρο η χρήση του μεταφορέα των διπλωμένων 

ρούχων κυμαίνεται από 30% έως 130%, ενώ των κρεμασμένων από 10 έως 90%. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των αντικειμένων της διαδικασίας δημιουργείται η 

ανάγκη για μία δυναμική, ευέλικτη και γρήγορη αποθήκη, με άλλα λόγια απαιτείται 

περισσότερη αυτοματοποίηση. 

Το ποσοστό της χρήσης της αποθήκης εκφράζεται μέσω του δείκτη «Χρήση 

Αποθήκης», με τον εξής αριθμητικό τύπο: 

𝛸𝜌ή𝜎𝜂 𝛢𝜋𝜊𝜃ή𝜅𝜂𝜍 =
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜏𝜔𝜈 𝛼𝜋𝜊𝜃𝜂𝜅휀𝜐𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜏𝜔𝜈 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜋𝜊𝜐 𝜇𝜋𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝜈𝛼 𝛼𝜋𝜊𝜃𝜂𝜅휀𝜐𝜏𝜊ύ𝜈
 

Αυτός ο αριθμοδείκτης μπορεί να αξιολογήσει και τα διπλωμένα και τα κρεμασμένα 

ρούχα ξεχωριστά ή και μαζί ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ωστόσο, θεωρείται πιο 

ακριβής για ενδύματα μεσαίου μεγέθους, που καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο μέρος 

της αποθήκης. Η σημασία του αριθμοδείκτη αυτού είναι διπλή από τη μία δείχνει 

ακριβώς την εποχικότητα των πωλήσεων, ο οποίος φτάνει στο ανώτατο όριο 65% τους 

πρώτους μήνες κάθε εποχής, δηλαδή το Φεβρουάριο και τον Αύγουστο. Από την άλλη, 

η «Χρήση Αποθήκης» κάνει εκτίμηση πιθανών εσόδων από ενοικίαση του χώρου κατά 

τις περιόδους μη αιχμής. 

Η συνολική απόδοση της αποθήκης εκφράζεται μέσω του αριθμοδείκτη: «Αριθμός 

απεσταλμένων αντικειμένων ανά ώρα» 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜋휀𝜎𝜏𝛼𝜆𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝛼𝜈ά ώ𝜌𝛼 = 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 휀𝜉휀𝜌𝜒ό𝜇휀𝜈𝜔𝜈 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜎휀 𝜇ί𝛼 𝜇έ𝜌𝛼

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜔𝜌ώ𝜈 휀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼𝜍 𝜎휀 𝜇ί𝛼 𝜂𝜇έ𝜌𝛼
 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί επίσης έναν καλό κριτή της παραγωγικότητας, όπου εδώ η 

αξιολόγηση του βασίζεται στον αριθμό των εξερχόμενων αντικειμένων, επειδή η 

προετοιμασία των ενδυμάτων για αποστολή απαιτεί περισσότερο χρόνο από τη 

διαδικασία της αποθήκευσης. Η εφαρμογή της μέτρησης έδειξε πως ο αριθμός των 

αντικειμένων που αποστέλλονται ανά ώρα κυμαίνεται τουλάχιστον 30 μονάδες έως 

μέγιστο 320 μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος των παραγγελιών και τα χαρακτηριστικά 

των ενδυμάτων.   

Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής διαχείρισης των αποθεμάτων ελέγχεται μέσω 

του δείκτη: «Ανατροπή Απογραφής» 
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𝛢𝜈𝛼𝜏𝜌𝜊𝜋ή 𝛼𝜋𝜊𝛾𝜌𝛼𝜑ή𝜍 =
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 휀𝜉휀𝜌𝜒ό𝜇휀𝜈𝜔𝜈 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈

𝛭έ𝜎𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝛼𝜋𝜊𝜃ή𝜅𝜂
 

Αυτός ο αριθμοδείκτες μετριέται σε μηνιαία βάση και επιτρέπει να γίνει η εκτίμηση 

στο πόσες φορές το μήνα ανανεώνεται το απόθεμα. Το Figure 7 απεικονίζει τις τιμές 

του αποθέματος από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβρη του 2012. 

 

Figure 7: Ανατροπή Αποθέματος 

ii. Τρόποι εκπλήρωσης 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας εταιρείας παραγωγής γρήγορης μόδας είναι ο 

χρόνος. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία, λοιπόν, που εστιάζει αυτή η μάκρο-κατηγορία 

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης, την ευελιξία στο πόσο γρήγορα φιλοξενεί κάθε 

παραγγελία, την επικαιρότητα των παραδόσεων και το συνολικό χρόνο ροής των 

ενδυμάτων μέσα στην αποθήκη. 

Μία διάσταση που βοηθάει στη μέτρηση της ευελιξίας της υπηρεσίας είναι η ικανότητα 

της να δουλεύει τις μη συνηθισμένες παραγγελίες. Αυτή η ικανότητα εκφράζεται μέσω 

του δείκτη: «Ικανότητα ικανοποίησης μη συνηθισμένων παραγγελιών»:  

𝛪𝜅𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜄𝜅𝛼𝜈𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂𝜍 𝜇𝜂 𝜎𝜐𝜈𝜂𝜃𝜄𝜎𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝛾휀𝜆𝜄ώ𝜈 = 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜂 𝜎𝜐𝜈𝜂𝜃𝜄𝜎𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝛾휀𝜆𝜄ώ𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝛾휀𝜆𝜄ώ𝜈
 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις τιμές του αριθμοδείκτη αυτού στην εταιρεία 

γρήγορης μόδας από τον Ιανουάριο του 2012 έως το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους για 

εθνικές παραδόσεις. 
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Μήνας 
No μη συνηθισμένων 

παραγγελιών 

No μη συνηθισμένων 

παραγγελιών που 

ικανοποιούνται 

Ικανότητα 

ικανοποίησης 

Ιανουάριος 3 3 100% 

Φεβρουάριος 21 21 100% 

Μάρτιος 6 6 100% 

Απρίλιος 11 11 100% 

Μάιος 1 1 100% 

Ιούνιος 9 9 100% 

Ιούλιος 21 21 100% 

Αύγουστος 16 16 100% 

Σεπτέμβριος 8 7 88% 

Σύνολο 96 95 99% 

Πίνακας 10: Ικανότητα ικανοποίησης μη συνηθισμένης παραγγελίας 

Ένας άλλος αριθμοδείκτης είναι το: «Ποσοστό έγκαιρων παραδόσεων». Μπορεί να 

μετρηθεί σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση μέσω του τύπου: 

𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό έ𝛾𝜅𝛼𝜄𝜌𝜔𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜔𝜈 =
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 έ𝛾𝜅𝛼𝜄𝜌𝜔𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜔𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜔𝜈
 

Ο αριθμός των έγκαιρων παραδόσεων προσδιορίζεται από τον δείκτη «Χρόνος 

Παράδοσης» για κάθε παράδοση και συγκρίνεται με την τυπική τιμή που αντιστοιχεί 

στη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται ο πελάτης. Αν ο «Χρόνος Παράδοσης» είναι 

μικρότερος ή ίσος από την τυπική τιμή τότε παραγγελία έχει παραδοθεί εγκαίρως. Ο 

Πίνακας 11 δείχνει τις τιμές του παραπάνω αριθμοδείκτη από τον Ιούνιο έως το 

Σεπτέμβριο του 2012 για εθνικές παραδόσεις. 

Περιοχή Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

Βόρεια 93% 96% 84% 93% 

Κέντρο 91% 93% 81% 87% 

Νότια 88% 94% 74% 86% 

Πίνακας 11: Ποσοστό έγκαιρων παραγγελιών 

Ένας τελευταίος αριθμοδείκτης της μάκρο-κατηγορίας αυτής είναι ο «Συνολικός 

χρόνος ροής της αποθήκης», ο οποίος αξιολογεί την υπό-διαδικασία της αποθήκης. 

Παρέχει το μέσο αριθμό ημερών μεταξύ του χρόνου που ένα ένδυμα εισέρχεται στην 

αποθήκη και του χρόνου που το ένδυμα φεύγει από την αποθήκη και υπολογίζεται ως 

εξής: 
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𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜌𝜊ή𝜍 𝜏𝜂𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜃ή𝜅𝜂𝜍 =
𝛭έ𝜎𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝛼𝜋𝜊𝜃ή𝜅𝜂

𝛭έ𝜎𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 휀𝜉휀𝜌𝜒ό𝜇휀𝜈𝜔𝜈 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝛼𝜈ά 𝜇έ𝜌𝛼
 

Ο συνολικός χρόνος ροής από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 

υπολογίστηκε περίπου σε 10-15 μέρες με εξαίρεση τον Αύγουστο που ήταν ένας μήνας. 

Αυτό οφείλεται σε μία απόφαση να προωθήσουν οι προμηθευτές την παράδοση των 

αντικειμένων για την εισερχόμενη εποχή μόδας, με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου 

επιπέδου αποθεμάτων και του χρόνου ροής της αποθήκης. Τα επακόλουθα της 

απόφασης αυτής επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τον μήνα Σεπτέμβριο (Figure 8).  

 

Figure 8: Συνολικός χρόνος ροής αποθήκης 

iii. Ενημερωτικές δράσεις 

Η τελευταία μάκρο-κατηγορία του LogistiQual περιέχει μετρήσεις που αφορούν το 

χρόνο για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη διαδικασία εκπλήρωσης των 

παραγγελιών, το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη, τη διαχείριση των προϊόντων μετά 

την παράδοση στα καταστήματα λιανικής πώλησης και την ευκολία χρήσης και 

αποτελεσματικότητας του ιστότοπου της εταιρείας της γρήγορης μόδας. 

Ο αριθμοδείκτης «Ικανοποίηση του πελάτη» μετριέται ετήσια ή εποχιακά και ορίζεται 

από τον παρακάτω αριθμητικό τύπο:  

𝛪𝜅𝛼𝜈𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂 𝜏𝜊𝜐 𝜋휀𝜆ά𝜏𝜂 =
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜔𝜈
 

Οι αριθμοδείκτες «Προσβασιμότητα ιστοσελίδας» και «Ευκολία σε online 

λειτουργίες» εκτιμούν τον ιστότοπο της εταιρείας γρήγορης μόδας σχετικά με τα 

προϊόντα και επιπλέον υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των λιανοπωλητών με την 

εταιρεία. Συνήθως μετριούνται μία φορά το χρόνο μέσω online ερωτηματολογίων προς 

τους λιανοπωλητές. Οι διαστάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι ο ιστότοπος 
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πρέπει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης με έμμεσο όφελος προς τους 

τελικούς καταναλωτές.  

Η ικανοποίηση των πελατών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ωστόσο ένας που 

αξίζει να σημειωθεί είναι ο αριθμός των λανθασμένων παραδόσεων, που εκφράζεται 

μέσω του δείκτη «Ποσοστό λανθασμένων παραδόσεων». Μία παράδοση είναι 

λανθασμένη όταν είτε έχει χαθεί κάποιο αντικείμενο, είτε περιέχει περισσότερα 

αντικείμενα από όσα απαιτούσε η παραγγελία. 

𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝜆𝛼𝜈𝜃𝛼𝜎𝜇휀𝜈𝜔𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜔𝜈 =
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜆𝛼𝜈𝜃𝛼𝜎𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜔𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿ό𝜎휀𝜔𝜈
 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός μετριέται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικό. Από την εφαρμογή του παρατηρείτε σημαντική συσχέτιση αιχμής 

μεταξύ της αιχμής των παραδόσεων και του επιπέδου της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Ουσιαστικά, τα σφάλματα στις παραδόσεις είναι συχνότερα όταν υπάρχουν 

περισσότερες παραδόσεις. 
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Συμπεράσματα 

Το κύριο αντικείμενο της έρευνας είναι η παρουσίαση διάφορων μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της μόδας για τη μέτρηση της απόδοσης με τη χρήση 

αριθμοδεικτών. Η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στη λειτουργία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για δύο λόγους. Αφενός για να αποφευχθούν πλατειασμοί και το αποτέλεσμα 

της έρευνας να είναι ποιοτικότερο. Αφετέρου το γεγονός ότι η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία είναι περιορισμένη όσον αφορά άλλες λειτουργίες μιας επιχείρησης 

οδήγησε στην εστίαση στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η πρώτη μέθοδος που εμφανίζεται στην έρευνα είναι το Logistic Maturity Model, που 

συμβάλει στη μέτρηση ωριμότητας της εφοδιαστικής διαδικασίας μίας επιχείρησης. 

Αρχικά, στο κεφάλαιο 2.1 δίνεται αναλυτικά η δομή του μοντέλου και αργότερα στο 

κεφάλαιο 4.1 μπορεί να δει κανείς ένα παράδειγμα υλοποίησης του μοντέλου στη 

βιομηχανία μόδας. Τέσσερις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας λαμβάνονται υπόψιν 

στο μοντέλο αυτό: σχεδιασμός, προμήθεια, αποθήκευση και διανομή.  

Μία εταιρεία, με τη βοήθεια ενός συνδυασμού ενεργειών όπως, ένα μοντέλου 

αναφοράς των διαδικασιών της εφοδιαστικής, ένα σύστημα μέτρησης ωριμότητας, ένα 

σύστημα μέτρησης απόδοσης και ένα πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης, μία σύνθετη δομή 

250 επιτευγμάτων, 46 αριθμοδείκτες απόδοσης, 53 βασικοί δείκτες απόδοσης, 25 

βέλτιστες πρακτικές μπορεί να καταλήξει σε μερικά συμπεράσματα για τη λειτουργία 

της εφοδιαστικής και τη βελτίωση της. Χαρακτηριστικά, μία επιχείρηση είναι ικανή να 

αξιολογήσει το επίπεδο ωριμότητας σε κάθε εφοδιαστική περιοχή/ διαδικασία/ υπό-

διαδικασία και να προσδιορίσει τις κατάλληλες δράσεις για την αύξηση των τιμών 

συγκεκριμένων αριθμοδεικτών. Έπειτα, μπορεί να αξιολογήσει την ευκαιρία για 

εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων βελτίωσης. Τέλος, κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ 

διαφορετικών δεικτών σε διάφορες διαδικασίες της εφοδιαστικής, παρέχοντας στη 

διοίκηση ένα δίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης και καλύτερων πρακτικών που θα 

επιτρέπουν την προβολή της συνολικής εικόνας απόδοσης του συστήματος της 

εφοδιαστικής. 

Μέσω της εφαρμογής του μοντέλου η διοίκηση της εταιρείας μέτρησε το προφίλ 

ωριμότητας σε λιγότερο από δυόμιση εβδομάδες, εντόπισε τα αδύναμα σημεία των 

διαδικασιών της εφοδιαστικής και όρισε έναν ακριβή χάρτη πορείας βελτίωσης της 

εταιρείας. Το LMM συνέβαλε στη μετατροπή των στρατηγικών ενδείξεων της 
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ανώτατης διοίκησης σε επιχειρησιακές ενέργειες, δείχνοντας ποιες βέλτιστες πρακτικές 

πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία προκειμένου να αυξήσει τις τιμές ορισμένων KPI. 

Το μοντέλο ωριμότητας αποδείχθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη συνεχών 

βελτιώσεων, καθώς επίσης απέδειξε πως μπορεί να καλύψει το χάσμα που υπάρχει 

μέχρι και σήμερα στη βιβλιογραφία σχετικά με διάφορα μοντέλα ωριμότητας στη 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η δεύτερη μέθοδος που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2.2 είναι το μοντέλο SCOR σε 

συνδυασμό με ένα μοντέλο πολύ-κριτηρίων, το οποίο μετράει και αξιολογεί στην 

μαζική προσαρμογή τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο κεφάλαιο 4.2 

δίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου αυτής στη βιομηχανία της μόδας. 

Η μαζική προσαρμογή και βιωσιμότητα είναι δύο έννοιες που απασχολούν όλο και 

περισσότερο τους πελάτες. Η μαζική προσαρμογή είναι διαδεδομένη εδώ και αρκετά 

χρόνια με στόχο την ευθυγράμμιση μιας ενιαίας οργάνωσης των αναγκών των 

πελατών. Η μαζική προσαρμογή υπόσχεται προσαρμοσμένα προϊόντα στις ανάγκες 

των καταναλωτών και ταυτόχρονα εστιάζει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Από 

την άλλη πλευρά, οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης , οι οποίες συνήθως αφορούν 

τρεις διαστάσεις, την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική είναι ευρέως 

διαδεδομένες σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη ένας 

ενιαίος οργανισμός επικεντρώνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της εφοδιαστικής.  

Το μοντέλο SCOR βοηθά στην ανάλυση του επιπέδου βιωσιμότητας της αλυσίδας 

εφοδιασμού μιας εταιρείας μόδας που αντιπροσωπεύει ένα βασικό παράδειγμα μαζικής 

προσαρμογής. Το μοντέλο βασίζεται στην αξιολόγηση KPIs ξεκινώντας από μία 

ουσιαστική προσέγγιση των διαδικασιών που αφορούν την οικονομική, 

περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Ένα σύνολο κρίσιμων και αλληλένδετων 

αριθμοδεικτών είναι το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή μιας 

προσέγγισης πολλαπλών κριτηρίων. Η εφαρμογή του μοντέλου ANP επιτρέπει να 

εντοπιστούν και να ενσωματωθούν σημαντικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ πολλών 

παραγόντων και ομάδων που χαρακτηρίζουν μία τυπική αλυσίδα εφοδιασμού.   

Η τρίτη και τελευταία μέθοδος της έρευνας είναι το μοντέλο LogistiQual, του οποίου 

η δομή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.3 και η εφαρμογή του σε μία εταιρεία μόδας στο 

κεφάλαιο 4.3. 
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Με τη μέθοδο αυτή επιβεβαιώνεται η σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και 

παρέχεται μια δομημένη μεθοδολογία στις εταιρείες για να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν πίνακες ελέγχου απόδοσης. Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία 

εταιρεία εφαρμόζοντας το είναι πολλά όπως, η προσαρμογή ενός καλά ενοποιημένου 

μοντέλου αξιολόγησης της απόδοσης, ώστε να εκφράζονται οι πραγματικές συνθήκες 

των εξεταζόμενων διαδικασιών.  

Η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας γρήγορης μόδας αποδεικνύει πως η μέθοδος αυτή 

είναι αρκετά ειλικρινής, υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζεται από μία ισχυρή 

οργανωτική δέσμευση. Επιπλέον, το LogistiQual είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

παρακολούθηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης ο 

υπολογισμός των αριθμοδεικτών γίνεται εύκολα με τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα στο 

σύστημα πληροφοριών της εταιρείας. Τέλος, η προσέγγιση αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης 

σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός οργανισμού. Ωστόσο, το αποτέλεσμα 

από την εφαρμογή του μοντέλου θα πρέπει να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια μιας 

χρονικής περιόδου για να καλυφθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα του. 
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Περιορισμοί και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Στην εποχή του διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να ανταλλάσσουν 

και να μοιράζονται πληροφορίες πολύ εύκολα και κυρίως ελεύθερα. Μια 

βιβλιογραφική έρευνα, λοιπόν, δε συναντά στο διάβα της ανυπέρβλητες δυσκολίες. 

Ωστόσο, το αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου είναι ιδιαίτερο και αρκετά σύγχρονο.  

Συγκεκριμένα, οι βασικοί αριθμοδείκτες απόδοσης στη βιομηχανία της μόδας σαν δύο 

ξεχωριστές έννοιες αποτελούν θέματα μείζονος σημασίας και βρίσκονται στο 

επίκεντρο ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών. Σαν μία έννοια, όμως, είναι ένα θέμα με 

περιορισμένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, γεγονός που συνέβαλλε ως το 

μεγαλύτερο εμπόδιο καθ’ όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης της έρευνας.  

Παρά τη φτωχή βιβλιογραφία η παραπάνω μελέτη εξέτασε διεξοδικά, συγκέντρωσε και 

παρουσίασε τις κύριες μεθόδους που μέσω αριθμοδεικτών μετράνε την απόδοση σε 

διάφορες πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία της μόδας. Η έρευνα αυτή 

θα μπορούσε από ποιοτική να εξελιχθεί και σε ποσοτική εφαρμόζοντας μία ή 

περισσότερες μεθόδους σε κάποια εταιρεία που ασχολείται με το χώρο αυτό μιας και 

δεν παρουσιάζονται αρκετές εφαρμογές τους. Δυστυχώς, όμως, δεν υπήρχαν τα 

κατάλληλα μέσα και επαφές, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο παράδειγμα για προβολή 

των εξεταζόμενων μεθόδων.  

Κατά συνέπεια, σαν πρόταση ή ακόμα και παρακίνηση προς τον αναγνώστη που 

διαθέτει τους πόρους και τον ενδιαφέρει η τριβή με το συγκεκριμένο κλάδο προτείνεται 

η εφαρμογή των μεθόδων σε περισσότερες βιομηχανίες. Έτσι, η βιβλιογραφία θα γίνει 

πλουσιότερη και θα υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα για σύγκριση, θα 

εντοπιστούν πιο εύκολα τυχόν παραλείψεις των μεθόδων και σαφώς θα αναπτυχθεί και 

θα βελτιωθεί η διαδικασία μέτρησης απόδοσης στη βιομηχανία της μόδας. 

Ολοκληρώνοντας, με τη σκέψη πως αυτή η διπλωματική εργασία μπορεί να  

αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για μελλοντικούς ερευνητές. Ερευνητές 

με όρεξη και φρέσκιες ιδέες για την εξέλιξη των υπάρχοντών μεθόδων ή τη δημιουργία 

νέων αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας.   
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