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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των βέλτιστων πρακτικών 

εφοδιαστικής αλυσίδας που υιοθετούν οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, ενώ επιμέρους 

στόχοι αυτής ήταν η μελέτη της ευρύτερης έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

διαχείρισής της, η εξερεύνηση των σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών εφοδιαστικής 

αλυσίδας και ο εντοπισμός των βιώσιμων πρακτικών εφοδιαστικής αλυσίδας που 

εφαρμόζονται από τις εταιρίες του κλάδου υψηλής τεχνολογίας. Για τους σκοπούς της 

εργασίας πραγματοποιήθηκε μελέτη δύο περιπτώσεων εταιριών υψηλής τεχνολογίες, οι 

οποίες κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους. Από την ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι οι εταιρίες δεν περιορίζονται στην εφαρμογή 

συγκεκριμένου τύπου πρακτικών αλλά υιοθετούν ένα ευρύ φάσμα αυτών, οι οποίες τους 

επιτρέπουν να ωφελούνται σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων του 

οικονομικού και του λειτουργικού επιπέδου και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 

ικανοποίησης του πελάτη. Στις πρακτικές αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, η πρακτική της αναβολής, η ανάπτυξη σχέσεων με 

τους προμηθευτές και οι πράσινες και βιώσιμες πρακτικές. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 
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ABSTRACT 

 

The primary aim of this dissertation was the study of supply chain best practices that are 

adopted by high-technology firms. Further, the dissertation aimed at the study of the 

overall concept of supply chain and supply chain management, the exploration of 

contemporary supply chain best practices and the identification of supply chain best 

practices applied by high-technology firms. For the purposes of the dissertation, two case 

studies were conducting, regarding two of the leading companies in high-tech industry 

worldwide. The results of the analysis indicated that companies do not restrict to the 

implementation of specific practices but employ a wide range of them, which allow for 

diverse benefits, including economic and operational ones as well as improvements in 

customer service and customer satisfaction. Such practices include, among others, the 

reverse logistics, the practice of postponement, the development of relations with 

suppliers and green and sustainably practices. Research results confirm, at a great extent, 

the results of previous researches of international literature. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Με την ανάδειξη της νέας οικονομικής τάξης, οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν ότι τα κέρδη 

και η κερδοφορία συνιστούν ένα μόνο από τα στοιχεία που συμβάλλουν στην 

μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτών και των οικονομιών (Kleindorfer et al., 2005). 

Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί μπορούν, πλέον, να αναπτύσσουν δραστηριότητες, οι 

οποίες, αφενός οδηγούν σε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, αφετέρου επηρεάζουν θετικά το φυσικό περιβάλλον 

και την κοινωνία. Σύμφωνα με τους Carter and Rogers (2008), πρόκειται για 

δραστηριότητες που βρίσκονται στην τομή μεταξύ της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής 

και της οικονομικής απόδοσης. 

Ο νέος τρόπος σκέψης που περιγράφεται παραπάνω αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία έτη, 

όταν τη δεκαετία του 2000, στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι ακαδημαϊκοί 

άρχισαν να συνδέουν τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Βιωσιμότητας 

και της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι Seuring and Muller (2008) 

περιγράφουν τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως τη διαχείριση των 

ροών υλικών, πληροφοριών και κεφαλαίου και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων κατά 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ λαμβάνονται υπόψη στόχοι που αφορούν και τις 

τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί) 

και οι οποίοι προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων 

μερών. 

Αν και η βιβλιογραφία που αφορά στη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

εξελίσσεται ραγδαία, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναζητά ακόμη το βέλτιστο τρόπο 

εφαρμογής των αρχών βιωσιμότητας στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι Andersen and Skjoett-Larsen (2009) επισημαίνουν ότι παρά τις προσπάθειες πολλών 

πολυεθνικών επιχειρήσεων να ενσωματώσουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ενέργειες 

στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, υφίσταται ένα κενό μεταξύ της θεωρητικής εφαρμογής 

της βιωσιμότητας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της πρακτικής 

εφαρμογής αυτής. Παράλληλα, οι Gold et al. (2010) υποστηρίζουν ότι η βιβλιογραφία 

αναφορικά με τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι περιορισμένη και 

επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως για παράδειγμα στη μελέτη της κοινωνικής 
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διάστασης της βιωσιμότητας, ενώ οι Kleindorfer et al. (2005) εξηγούν ότι το βασικό 

ερώτημα των επιχειρήσεων, πλέον, δεν αφορά στο εάν θα πρέπει να δεσμευτούν σε 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις αλλά στο ποιος είναι ο πλέον αποτελεσματικός 

και αποδοτικός τρόπος για να το πετύχουν. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική εφαρμογή πρωτοβουλιών διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας απαιτεί από τις επιχειρήσεις έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με έμφαση στο 

σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στην μετατροπή των πρώτων υλών σε τελικά 

προϊόντα (Tummala and Schoenherr, 2006). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, η οποία αποτελεί μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες 

βιομηχανίες παγκοσμίως και η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη τεχνολογικών 

καινοτομιών και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ενώ, παράλληλα, λαμβάνει 

υπόψη της τις ανησυχίες αναφορικά με τη βιωσιμότητα σε επίπεδο κατανάλωσης 

ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Yan and Chien, 2013). Η 

αποτελεσματική χρήση των πόρων και των πράσινων υλικών με σκοπό τη διευκόλυνση 

της καθαρής παραγωγής έχει καταστεί ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τις 

εφοδιαστικές αλυσίες της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τα υψηλά βιομηχανικά πρότυπα και τα υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας του 

παγκόσμιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν 

την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της διαχείρισης της συνολικής πράσινης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Srivastava 

(2007), η πράσινη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στη διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού του προϊόντος, της προμήθειας και 

επιλογής των υλικών, των κατασκευαστικών διαδικασιών, της παράδοσης του τελικού 

προϊόντος στον πελάτη καθώς και τη διαχείριση του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου 

ζωής του. Άλλοι συγγραφείς που ενισχύουν την άποψη εφαρμογής πράσινων πρακτικών 

στην εφοδιαστική αλυσίδα εταιριών υψηλής τεχνολογίας είναι οι Bonilla et al. (2015), οι 

οποίοι ενάδειξαν την ανάγκη εφαρμογής πράσινης διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας λόγω των υψηλών επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι Jabbour et 

al. (2013), οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας έχει μελετηθεί 

εκτενώς από τη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας και οι Yan and Wang (2012), οι οποίοι αναφέρονται κατά κύριο 

λόγο στο σύντομο κύκλο ζωής των προϊόντων των εν λόγω εταιριών και στην υψηλή 

διακύμανση της ζήτησης για αυτά.  
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1.2 Σκοπός και σημασία της εργασίας 

 

Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε ως προς τη στροφή της ακαδημαϊκής και 

επαγελματικής κοινότητας στην εφαρμογή πράσινων πρακτικών και πρακτικών βιώσιμης 

ανάπτυξης στα πλαίσια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και με δεδομένη την 

ιδιαιτερότητα της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, βασικός σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να μελετήσει τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας παγκοσμίως. Κατά 

συνέπεια, το κύριο ερευνητικό ερώτημα διαμορφώνεται ως εξής: 

«Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας;» 

Προκειμένου να απαντηθεί το κύριο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας, θα πρέπει, 

αρχικά, να απαντηθούν τα εξής υπό-ερωτήματα: 

▪ Ποιες οι βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας; 

▪ Ποιες είναι οι σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας; 

▪ Με ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας διαχειρίζονται βιώσιμα 

την εφοδιαστική τους αλυσίδα; 

Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

θα αποδειχθούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τόσο για την επιστημονική όσο και για την 

επαγγελματική κοινότητα. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι με την ολοκλήρωσή της, η 

παρούσα εργασία θα συμβάλλει στον περαιτέρω εμπλουτισμό της διεθνούς και της 

ελληνικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας από εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, θα επιτρέψει σε 

στελέχη εταιριών υψηλής τεχνολογίας να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα ως 

προς τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως αυτή εφαρμόζεται από 

ηγετικές επιχειρήσεις του κλάδου και να αναθεωρήσουν τις δικές τους πρακτικές και 

πολιτικές, με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

εκάστοτε εφοδιαστικών αλυσίδων. 
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1.3 Δομή εργασίας 

 

Το παρόν κεφάλαιο εισήγαγε τον αναγνώστη στο θέμα της εργασίας, παρουσιάζοντας το 

θεωρητικό υπόβαθρο αυτής, το σκοπό και τη σημασία της. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μία εκτενής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τις 

βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις βέλτιστες πρακτικές της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις 

περιπτώσεις επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τη 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τους σκοπούς της εργασίας ενώ το τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο πέμπτο και τελευταίο 

κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται μία σύνοψη των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων της εργασίας και παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας και 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας αναπτύχθηκε όταν παρουσιάστηκαν, για πρώτη 

φορά, ζητήματα που αφορούν στις ροές των υλικών. Από τη δεκαετία του 1990, παρ’ όλα 

αυτά, τόσο ο όρος της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και αυτός της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας άρχισαν να προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος ορισμών επί αυτών, στα 

πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας (Arshinder and Deshmukh, 2008; Chen and Paulraj, 

2004). Μάλιστα, οι New (1995) και Saunders (1995) υποστηρίζουν ότι ο όγκος είναι τόσο 

μεγάλος ώστε προκαλείται σύγχυση λόγω ορισμών και εννοιών, οι οποίες 

υπερκαλύπτονται μεταξύ τους. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την τάση της αυξημένης 

δημοτικότητας των προαναφερόμενων εννοιών, οι Chen and Paulraj (2004) εντοπίζουν 

και επισημαίνουν πέντε σημεία μεταξύ αυτών που πιθανώς ωθούν την ανάπτυξή της: (i) 

η επανάσταση της ποιότητας, (ii) οι έννοιες της διαχείρισης υλικών και της 

ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας,  (iii) η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις 

βιομηχανικές αγορές και δίκτυα, (iv) η έννοια της αυξημένης εστίασης και (v) 

σημαντικές βιομηχανικές μελέτες. 

Σε κάθε περίπτωση, στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται έννοιες, οι οποίες 

αναφέρονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις πρακτικές διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Nassimbeni, 1998), της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας (Lee and Billington, 1992), της 

συνεργασίας αγοραστή-προμηθευτή (Lamming, 1993), των στρατηγικών συμμαχιών 

προμηθευτών και του δικτύου εφοδιασμού (Nishiguchi, 1994). Πιο αναλυτικά, σύμφωνα 

με τους Tan et al. (1998), η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει τη 

διαχείριση των υλικών/εφοδιασμού από την προμήθεια των βασικών πρώτων υλών έως 

το τελικό προϊόν (συμπεριλαμβανομένων, πιθανώς, της ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης). Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας επικεντρώνεται στον 

τρόπο με τον οποίον οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις διαδικασίες των προμηθευτών 

τους, την τεχνολογία και τις ικανότητές τους για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία φιλοσοφία διαχείρισης, η οποία ξεπερνά 

τις παραδοσιακές δραστηριότητες εντός της επιχείρησης, φέρνοντας κοντά εμπορικούς 

συνεργάτες με τον κοινό σκοπό της βελτιστοποίησης και της αποτελεσματικότητας. Στο 
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ίδιο πλαίσιο, ο Kopczak (1997) αναφέρεται σε ένα σύνολο οντοτήτων, όπως 

προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, κατασκευαστές, διανομείς και 

μεταπωλητές, μέσω του οποίου ρέουν υλικά, προϊόντα και πληροφορίες, ενώ οι Lee and 

Ng (1997) περιγράφουν ένα σύνολο οντοτήτων, το οποίο ξεκινά με τους προμηθευτές 

των προμηθευτών και καταλήγει στους πελάτες των πελατών για την παραγωγή και την 

παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών. Ελαφρώς διαφορετικός ως προς τη διατύπωση είναι 

ο ορισμός που αναπτύχθηκε από το Saunders (1995), ο οποίος αναφέρεται στην έννοια 

της εξωτερικής αλυσίδας, την οποία περιγράφει ως τη συνολική αλυσίδα συναλλαγών, 

από την αρχική πηγή των πρώτων υλών, μέσω διαφόρων εταιριών που εμπλέκονται στην 

εξαγωγή και επεξεργασία των πρώτων υλών, την παραγωγή, τη διανομή και τη λιανική 

πώληση στον τελικό πελάτη. Γενικότερα, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ερευνητών 

περιγράφει την έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας ως το σύνολο των οντοτήτων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στον τελικό πελάτη, 

από τις πρώτες ύλες έως την παράδοσή του. 

Όπως στην περίπτωση της έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας, ένας μεγάλος αριθμός 

ερευνητών έχουν επιδιώξει να ορίσουν την έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι Ganeshan and Harrison (1995) όρισαν τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ως το δίκτυο των εγκαταστάσεων και των επιλογών διανομής που εκτελεί τις 

διαδικασίες της προμήθειας των υλικών, της μετατροπής των υλικών σε ενδιάμεσα και 

τελικά προϊόντα και τη διανομή των τελικών προϊόντων στους πελάτες. Όμοια, οι Lee 

and Corey (1995) περιέγραψαν ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει 

τις διαδικασίες ολοκλήρωσης που λαμβάνουν χώρα μεταξύ ενός δικτύου εγκαταστάσεων 

που προμηθεύει πρώτες ύλες, τις μετατρέπει σε ενδιάμεσα και στη συνέχεια σε τελικά 

αγαθά και παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες μέσω ενός συστήματος διανομής. Τέλος, οι 

Mentzer et al. (2001) αναφέρθηκαν στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως το 

στρατηγικό και συστηματικό συγχρονισμό των παραδοσιακών επιχειρηματικών 

λειτουργιών και τις τακτικές διαμέσου των εν λόγω επιχειρηματικών λειτουργιών, στα 

πλαίσια μίας συγκεκριμένης επιχείρισης αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων στα πλαίσια μίας 

εφοδιαστικής αλυσίδας, για τους σκοπούς της βελτίωσης των μακροπρόθεσμης 

απόδοσης των μεμονωμένων επιχειρήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό 

της.  

Μία ακόμη έννοια, η οποία εξετάζεται στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

διαχείρισης αυτής, είναι η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας βέλτιστης αξίας. Οι 

εφοδιαστικές αλυσίδες βέλτιστης αξίας στηρίζονται στη χρήση της στρατηγικής 
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διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να υπερτερήσουν σε όρους ταχύτητας, 

ποιότητας, κόστους και ευελιξίας και να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να ευημερήσουν 

στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον (Muysinaliyev and Aktamov, 2014). Παρά την 

αξία τους για τη σύγχρονη επιχείρηση, δεν υπάρχει αρκετή γνώση σχετικά με θεωρίες 

που μπορούν να ερμηνεύσουν τις διαφορές μεταξύ των εν λόγω αλυσίδων και λοιπών 

αλυσίδων και να εντοπίσουν τους παράγοντες που τις καθιστούν ιδιαίτερα επιτυχείς 

(Ketchen and Hult, 2007). 

Οι Ketchen and Hult (2007) επισημαίνουν ότι, ως μία σχετικά νέα έννοια, οι εφοδιαστικές 

αλυσίδες βέλτιστης αξίας μπορούν να καταστούν περισσότερο ξεκάθαρες εφόσον 

εξεταστούν από ένα πλήθος σημαντικών θεωρητικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, οι 

συγγραφείς έδειξαν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες βέλτιστης αξίας θα μπορούσαν να 

εξεταστούν υπό το πρίσμα των εξής εννέα θεωρητικών προοπτικών: (i) των οικονομικών 

του κόστους συναλλαγής, (ii) της θεωρίας της πρακτορείας, (iii) της θεωρίας της 

εξάρτησης πόρων, (iv) της θεσμικής θεωρίας,  (v) της θεωρίας παιγνίων,  (vi) της θεωρίας 

δικτύου,  (vii) της θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου, (viii) της στρατηγικής επιλογής 

και της (ix) βασισμένης σε πόρους/βασισμένης στη γνώση οπτικής (Ketchen and Hult, 

2007).   

Από την άλλη πλευρά, οι Feller et al. (2006), δίνουν έμφαση στην έννοια της αξίας, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στο πεδίο των οικονομικών, του μάρκετινγκ, της στρατηγικής και 

των λειτουργιών. Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, οι πόροι είναι αυτοί που μετακινούνται 

κατά μήκος μίας αλυσίδας μεταξύ επιχειρήσεων προς τη μία κατεύθυνση, με τα χρήματα 

να μετακινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά μήκος της αλυσίδας. Αντίθετα, η 

αξία συνιστά μία μεταφυσικά αντιλαμβανόμενη ποιότητα, η οποία συνδέεται με τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από διάφορα σημεία συναλλαγών κατά μήκος της 

αλυσίδας. Ως αποτέλεσμα, η αξία περιβάλλει την μετακίνηση των πόρων και προκύπτει 

και για τα δύο μέρη μίας συναλλαγής, τον προμηθευτή και τον πελάτη (Feller et al., 

2006). Σε κάθε περίπτωση, η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας βέλτιστης αξίας είναι 

ευρέως αποδεκτή και, σε αντίθεση με την εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία επικεντρώνεται 

στν περιορισμό του κόστους και την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας, η αλυσίδα 

αξίας δίνει έμφαση στην καινοτομία, στα πλαίσια της ανάπτυξης του προϊόντος και του 

μάρκετινγκ (Feller et al., 2006). 
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2.2 Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Το ζήτημα των βέλτιστων πρακτικών κατά τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει, 

συχνά, απασχολήσει ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Οι Mejias and Pardo (2014) 

πραγματοποίησαν μία εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκειμένου να 

εξετάσουν την εξέλιξη των βέλτιστων πρακτικών της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την 

παραδοσιακή προσέγγιση της αποτελεσματικότητας κόστους στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύγχρονο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Κατά την ανάλυσή 

τους, προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τις παραδοσιακές και 

βιώσιμες βέλτιστες πρακτικές, με γενική εφαρμογή σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι παραδοσιακές βέλτιστες πρακτικές 

περιλαμβάνουν την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και 

περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης, το συγχρονισμό μεταξύ των οργανισμών που 

λειτουργούν ως προμηθευτές και των οργανισμών που λειτουργούν ως αγοραστές και 

την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Mejias and Pardo, 2014).  Ως 

προς τις βιώσιμες πρακτικές, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αναφορά βάσει 

διαφορετικών προτύπων, η συνεργατική συμπεριφορά με προμηθευτές και πελάτες, η 

συνεργασία με μη παραδοσιακά μέλη της αλυσίδας, όπως οι ανταγωνιστές και οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, ο σχεδιασμός και η διαχείριση διαδικασιών με σκοπό τη 

διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και η συγκριτική αξιολόγηση της βιωσιμότητας 

(Mejias and Pardo, 2014). Επιπλέον, οι Mejias and Pardo (2014) κατέγραψαν, ως 

αποτέλεσμα της έρευνάς τους, παραδοσιακές πρακτικές με ή χωρίς συνέχεια, στο πλαίσιο 

της βιωσιμότητας και βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες είτε αποτελούν αλλαγές 

υφιστάμενων πρακτικών είτε καινοτόμες βιώσιμες πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 1 - Βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας 

Παραδοσιακές πρακτικές 

χωρίς συνέχεια 

Παραδοσιακές πρακτικές 

με συνέχεια 

Βιώσιμες πρακτικές – 

Αλλαγή υφιστάμενων 

πρακτικών 

Βιώσιμες πρακτικές - 

Καινοτομία 

Αγορά 

Απαιτήσεις προμηθευτή για 

ετήσια μείωση του κόστους 
Επιλογή προμηθευτή 

Μακροπρόθεσμες σχέσεις με 

προμηθευτές 

Ανάπτυξη τοπικών 

προμηθευτών 

Απαιτήσεις προμηθευτή 

αναφορικά με τις αποθήκες 
Πιστοποίηση προμηθευτή Κώδικας δεοντολογίας 

Σύστημα ανταμοιβών, 

συνδεδεμένο με τη 

βιωσιμότητα 
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 Συνεργασία με προμηθευτές 
Ιχνηλασιμότητα και 

συνεργασία με προμηθευτές 

Διαφάνεια και ηθική κατά 

την αγορά 

 Ανάπτυξη προμηθευτών 
Διασφάλιση της συνέχειας 

των προμηθευτών 

Περιορισμός του κινδύνου 

του προμηθευτή 

Παραγωγή 

Μετεγκατάσταση λόγω 

χαμηλότερου εργατικού 

κόστους 

Λειτουργία Just-in-Time 
Βιώσιμα προϊόντα και 

σχεδιασμός διαδικασιών 

Περιβαλλοντικά συνειδητός 

σχεδιασμός και Ανάλυση του 

κύκλου ζωής 

Βελτιστοποίηση διάταξης Εξωτερική ανάθεση Αναβολή 
Closed-loop εφοδιαστική 

αλυσίδα 

 Διαχείριση αποβλήτων 
Πράσινη παραγωγή και 

επαναπαραγωγή 

Περιορισμός των πηγών και 

πρόληψη της ρύπανσης 

 Λιτή παραγωγή Λιτές-πράσινες συνέργειες Λιτές-πράσινες λειτουργίες 

Αποθήκες και μεταφορές 

Περιορισμός του αριθμού 

των αποθηκών 

Περιορισμός των 

αποθεμάτων 

Περιορισμός των 

αποθεμάτων και κατάλληλη 

αποθήκευση των 

επικίνδυνων υλικών 

Δωρεά υπερβάλλοντος ή 

παρωχημένου εμπορεύματος 

Πλήρεις παραδόσεις 

φορτηγών 
Cross-docking 

Ανακυκλώσιμη και 

επαναχρησιμοποιούμενη 

συσκευασία 

Αντίστροφη εφοδιαστική, 

ελαχιστοποίηση κίνησης και 

περιορισμός θορύβου και 

μόλυνσης 

 Διατροπική μεταφορά 

Καθαρή μεταφορά / 

Αποτελεσματικότητα 

καυσίμων 

Σύστημα επιβράβευσης, 

συνδεδεμένο με τη 

βιωσιμότητα 

 Αποτελεσματική παράδοση 

Επέκταση συστήματος Just-

in-Time / Λιτή προσέγγιση 

της αποθήκευσης και 

μεταφοράς 

Οικονομικά, περιβαλλοντικά 

και κριτήρια ασφάλειας για 

την επιλογή των μεταφορών 

Αντίστροφη εφοδιαστική 

Αποτελεσματική διαχείριση 

επιστροφών 

Σύστημα Just-in-Time στην 

αντίστροφη εφοδιαστική 

Επανασχεδιασμός των 

εφοδιαστικών δικτύων ώστε 

να ενσωματώνουν τις 

επιστροφές 

Closed-loop εφοδιαστικές 

αλυσίδες 

 
Σύστημα προσεκτικής 

επιλογής υλικών 

Τεχνολογία της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας για την 

ενίσχυση της μέτρησης της 

αξίας στην αντίστροφη 

εφοδιαστική 

Ενσωμάτωση του 

χρηματοοικονομικού 

αντικτύπου των στρατηγικών 

αντίστροφης εφοδιαστικής 

 

(Πηγή: Mejias and Pardo, 2014) 
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Αντίστοιχη ήταν η έρευνα που διεξήγαγαν οι Cuthbertson and Piotrowicz (2008), οι 

οποίοι επεδίωξαν να εντοπίσουν, να κατηγοριοποιήσουν και να συγκρίνουν μέτρα και 

οφέλη των εφοδιαστικών αλυσίδων, που αναφέρονται ως βέλτιστες πρακτικές σε μελέτες 

περιπτώσεων, στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αντιλαμβανόμενοι ότι η μέτρηση 

της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση και 

τη συνεργασία μεταξύ των συνεργατών της εφοδιαστικής αλυσίδας (Chan et al., 2003), 

να αυξήσει την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Gunasekaran et al., 2001) και 

να προσφέρει ευκαιρίες βελτίωσης, όπως διαφοροποίηση υπηρεσιών και περιορισμό του 

κόστους (Lambert and Pohlen, 2001), οι συγγραφείς ομαδοποίησαν τα μέτρα και τα 

οφέλη που εντόπισαν στις κατηγορίες κόστους, χρόνου, ποιότητας, ευελιξίας και 

καινοτομίας, βάσει των Shepherd and Gunter (2006). Τα συμπεράσματά τους 

υποδεικνύουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, τα μέτρα, κατά 

συνέπεια οι βέλτιστες πρακτικές, έχουν οικονομικό χαρακτήρα ή αφορούν σε 

δραστηριότητες λειτουργικού επιπέδου. Αντίθετα, εντοπίζεται έλλειψη μέτρων 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε δια-επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ παρατηρείται εκτεταμένη 

άγνοια των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών πλευρών (Cuthbertson and Piotrowicz, 2008). 

Νωρίτερα, οι Tummala and Schoenherr (2006) μελέτησαν το ζήτημα των βέλτιστων 

πρακτικών για την εφαρμογή πρωτοβουλιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι βασικοί στόχοι κατά τη διαχείριση μίας εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι ο ευρύτερος περιορισμός του κόστους και η βελτίωση της εξυπηρέτησης 

των πελατών, οι Tummala and Schoenherr (2006) εντόπισαν τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων (ορατότητα, συνεργασία, 

τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καινοτομία διαδικασιών και 

προϊόντων και παγκόσμιες λειτουργίες) και στη συνέχεια κατέγραψαν τις πρωτοβουλίες 

– βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση. Οι 

βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται από τους Tummala and Schoenherr (2006) 

αφορούν στη διαχείριση της καταγραφής των εμπορευμάτων, στη διαχείριση των πηγών 

των προμηθειών, στην πρόβλεψη και στον προγραμματισμό της ζήτησης, στο σχεδιασμό 

της διανομής και του εφοδιασμού, στην ευελιξία του προϊόντος και της διαδικασίας, στο 

σχεδιασμό της ποιότητας και στο σχεδιασμό της χωρητικότητας, της παραγωγής και των 

πωλήσεων και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2 - Βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή πρωτοβουλιών εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

Διαχείριση καταγραφής εμπορευμάτων 

Χρήση άμεσων πωλήσεων 

Χρήση στρατηγικών αναβολής για τον περιορισμό του αποθέματος τελικών προϊόντων 

Χρήση τεχνολογίας της πληροφορίας (ERP / RFID) 

Χρήση του διαδικτύου για τη ροή της πληροφορίας σχετικά με τη ζήτηση και την παραγωγή 

Επιδίωξη διαθεσιμότητας προϊόντος χωρίς αύξηση του επιπέδου των υπηρεσιών 

Χρήση VMI, QR Code, ERC για την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων 

Χρήση συστήματος Just-In-Time για τον περιορισμό των εμπορευμάτων 

Συνεργασία με προμηθευτές και πελάτες για την καλύτερη διαχείριση και αναπλήρωση των εμπορευμάτων. 

Διαχείριση πηγών πληροφορίων 

Συνεργασία με τους προμηθευτές κατά την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών 

Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών βάσει κόστους, ποιότητας, παράδοσης 

Πιστοποίηση ποιότητας προμηθευτών 

Χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών 

Περιορισμός της βάσης προμηθειών 

Συνεργασία με προμηθευτές κατά το σχεδιασμό της ζήτησης και την πρόβλεψη 

Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους προμηθευτές με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 

Χρήση συμβολαίων προμηθευτών 

Διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων βελτίωσης 

Ανταλλαγή πληροφοριών με προμηθευτές 

Ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων των προμηθευτών 

Ανάπτυξη δομημένης επικοινωνίας με τους προμηθευτές 

Πρόβλεψη και σχεδιασμός της ζήτησης 

Ανάπτυξη τεχνικών πρόβλεψης κατάλληλων για οικογένειες προϊόντων και όχι μεμονωμένα προϊόντα 

Σύνδεση πωλήσεων και διαδικασίας σχεδιασμού λειτουργιών 
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Εντοπισμός παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση 

Καθιέρωση αποτελεσματικών και αποδοτικών πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης 

Παραγωγή και παράδοση σύμφωνα με το πλάνο ζήτησης 

Σύγκριση αποτελεσμάτων με τις προβλέψεις 

Εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης παραγγελιών 

Συνεργασία προμηθευτών και πελατών στο σχεδιασμό μάρκετινγκ και προώθησης 

Ανταλλαγή πληροφοριών ζήτησης με πελάτες και προμηθευτές  

Σχεδιασμός διανομής και εφοδιασμού 

Διαχείριση συνολικών επιχειρηματικών πόρων 

Κατανόηση των στόχων της επιχείρησης και της σχέσης μεταξύ ικανοτήτων εφοδιασμού και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Χρήση τεχνολογίας για ενδυνάμωση των ικανοτήτων εφοδιασμού 

Έκθεση της επιχείρησης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό  και στις ικανότητες εφοδιασμού για τη βελτίωση του 

παγκόσμιου πλεονεκτήματος 

Χρήση ικανοτήτων εφοδιασμού για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κόστους και διαφοροποίησης 

Εφαρμογή πολυδιάστατου προσανατολισμού στην εξυπηρέτηση του πελάτη και την ποιότητα του εφοδιασμού 

Ανάπτυξη ικανοτήτων εξυπηρέτησης πελατών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση για την επίτευξη 

στρατηγικού πλεονεκτήματος 

Ανάπτυξη δυνατοτήτων διασύνδεσης  της διαχείρισης εφοδιασμού 

Εφαρμογή δια-λειτουργικής διαχείρισης 

Χρήση δυνατοτήτων διαχείρισης της πληροφορίας 

Ενεργός συγχρονισμός εφοδιασμού με άλλες λειτουργίες της επιχείρησης και με άλλες επιχειρήσεις κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Χρήση 3PLs για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων εφαρμογής της στρατηγικής εφοδιασμού 

Ευελιξία προϊόντος και διαδικασιών 

Επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη 

Σχεδιασμός αποτελεσματικής διαχείρισης του κύκλου ζωής του προϊόντος 
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Εφαρμογή εσωτερικών δια-λειτουργικών ομάδων για το συγχρονισμό των προσπαθειών μεταξύ των τμημάτων 

Χρήση DFMA,  FMEA & QFD για την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών 

Συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές για την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών 

Σχεδιασμός μίγματος προϊόντος και ευελιξίας διαδικασιών 

Σχεδιασμός ποιότητας 

Χρήση στατιστικών τεχνικών ελέγχου 

Χρήση σχεδίων Taguchi 

Εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης 

Εφαρμογή πιστοποιήσεων ποιότητας στην παραγωγή 

Ενθάρρυνση της πιστοποίησης της ποιότητας του προμηθευτή 

Εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας Six Sigma 

Διασφάλιση δέσμευσης της διοίκησης στην ποιότητα 

Δημιουργία δια-τμηματικών ομάδων για τη βελτίωση της ποιότητας 

Ανάπτυξη της δέσμευσης των υπαλλήλων και της συμμετοχής τους στη βελτίωση της ποιότητας 

Εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει των βέλτιστων πρακτικών 

Χρήση μέτρων αποδοτικότητας για αξιολόγηση της ποιότητας διαδικασιών και προϊόντων 

Σχεδιασμός χωρητικότητας, παραγωγής και πωλήσεων 

Συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές 

Χρήση συστημάτων Just-In-Time στην παραγωγή 

Χρήση σχεδιασμού πωλήσεων και λειτουργιών 

Χρήση ανεπτυγμένων συστημάτων προγραμματισμού της παραγωγής 

Εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης και αναπλήρωσης αποθεμάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων 

Αλλαγή προϊόντων ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς 

Ταχεία αλλαγή του όγκου παραγωγής, του μίγματος προϊόντων 

Ταχεία διαχείριση των παραγγελιών των πελατών 
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Χρήση στρατηγικών αναβολής ή μαζικής εξατομίκευσης για ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς 

Σχεδιασμός για ευέλικτη χωρητικότητα 

Στρατηγική επιλογή εγκαταστάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 

(Πηγή: Tummala and Schoenherr, 2006) 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Klock et al. (2014) εντοπίζουν και παρουσιάζουν δέκα βέλτιστες 

πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες, όπως εξηγούν, εάν εφαρμοστούν σωστά, 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία επιχείρηση. 

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εξής (Klock et al., 2014): 

1. Άμεση συνεργασία με τους πελάτες, ως προς την πρόβλεψη της ζήτησης, την 

αναπλήρωση των προμηθειών και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 

υπηρεσιών και επιχειρηματικών διαδικασιών.  

2. Συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης, στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

του οργανισμού. 

3. Διαχείριση και πρόσληψη ταλέντων σε θέσεις διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή και επιτυχή εφαρμογή των 

πρακτικών εφοδιαστικής αλυσίδας. 

4. Έξυπνη ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της εφαρμογής ενός 

συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP), το οποίο θα υποστηρίζει 

αποτελεσματικά τη ροή των πληροφοριών. 

5. Βελτιστοποίηση των δικτύων τεχνολογίας της πληροφορίας (ΙΤ), μέσω της 

χρήσης κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων που θα διευκολύνουν τη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων. 

6. Εξωτερική ανάθεση μη σημαντικών λειτουργιών και διαδικασιών, η οποία, 

εφόσον είναι στρατηγικά σχεδιασμένη, μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του 

κόστους, στην αύξηση της ευελιξίας και στη συγκέντρωση της επιχείρησης στις 

κύριες ικανότητες και δεξιότητές της. 

7. Υιοθέτηση και εφαρμογή μίας άριστης στρατηγικής προμηθειών, η οποία 

μπορεί να λειτουργήσει ως ο ταχύτερος τρόπος εξοικονόμησης χρηματικών 

πόρων, αύξησης των περιθωρίων κέρδους και βελτίωσης των λειτουργικών 

κερδών. 
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8. Διαχείριση του κινδύνου και εφαρμογή σχεδίων για μετριασμό της έκθεσης σε 

αυτόν. 

9. Εφαρμογή βασικών δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, οι οποίοι θα 

συνδέονται άμεσα με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων και θα 

προωθούν την αρχή της λογοδοσίας. 

10. Ανάπτυξη της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να 

λαμβάνει υπόψη της, εκτός από τους επιχειρηματικούς στόχους, το οικονομικό, 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

2.3 Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα  

 

Το ζήτημα της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας, στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών 

διαχείρισης αυτής, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συγγραφέων, πέραν των 

Klock et al. (2014). Οι Seuring and Muller (2008) πραγματοποίησαν ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας σε 191 άρθρα, τα οποία δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1994 και 2007. 

Μέσω της έρευνάς τους, οι συγγραφείς ανέδειξαν δύο βασικές στρατηγικές διαχείρησης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας: (i) τη στρατηγική διαχείρισης των προμηθευτών για κίνδυνο 

και απόδοση και (ii) τη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για βιώσιμα 

προϊόντα. Επιπλέον, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

ασχολείται με πράσινα / περιβαλλοντικά ζητήματα ενώ η ενσωμάτωση κοινωνικών 

ζητημάτων ή και των τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας (κοινωνική, περιβαλλοντική, 

οικονομική) είναι σπάνια (Seuring and Muller, 2008).  Η μέθοδος της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης υιοθετήθηκε και από τους Massaroni et al. (2015), στην προσπάθεια τους 

να εντοπίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας, όπως προέκυψαν από 

έρευνες που διεξήχθησαν επί της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μελετώντας 

41 άρθρα, δημοσιευμένα την περίοδο 2007-2014, οι Massaroni et al. (2015) κατέληξαν, 

εκτός των άλλων, στο συμπέρασμα ότι η επίτευξη και των τριών διαστάσεων της 

βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης 

της επιχείρησης και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, απαιτεί, όμως, την υιοθέτηση 

μίας συστηματικής προσέγγισης για την εφαρμογή μέτρων, μέσω της συνεργασίας όλων 

των μελών που συμμετέχουν στην αλυσίδα. 

Οι Carter and Rogers (2008) επισημαίνουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη και τις τρεις 

διαστάσεις της βιωσιμότητας, μία επιχείρηση μπορεί να επιτύχει υψηλότερη οικονομική 

απόδοση. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε περιβαλλοντική ή κοινωνική 



16 
 

πρωτοβουλία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εφόσον ευθυγραμμίζεται με τους 

οικονομικούς στόχους, προκειμένου να εντοπίζονται οι δραστηριότητες που μπορούν να 

βελτιώσουν την οικονομική απόδοση και να περιορίζονται αυτές που δε συμβαδίζουν με 

τις τρεις διαστάσεις (Carter and Easton, 2011). Το όραμα μίας επιχείρησης για βιώσιμη 

εφοδιαστική αλυσίδα αντιπροσωπεύει την ανάγκη κάθε μέλους της αλυσίδας να 

ικανοποιήσει συγκεκριμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια (Seuring and 

Muller, 2008).  

Πιο αναλυτικά, η κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας συνδέεται με την κοινωνική 

ευημερία σε μίκρο και μάκρο επίπεδο. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην αντιμετώπιση 

του εργατικού δυναμικού, των πελατών και των πρακτικών προμήθειας, ενώ η δεύτερη 

περίπτωση αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτών των πρακτικών στην κοινότητα. Η 

διαχείριση του εργατικού δυναμικού μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να 

περιλαμβάνει τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας, τις επενδύσεις στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο ή την παιδική εργασία (Beske et al., 2014). Επιπλέον, οι πρακτικές προμηθειών 

αφορούν σε κοινωνικά υπεύθυνες αγορές (Ashby et al., 2012), συμπεριλαμβανομένης 

της συνεργασίας των προμηθευτών σε όρους συμμόρφωσης  για ανάπτυξη ή βελτίωση 

της βιωσιμότητας (Pagell and Wu, 2009). Ως προς τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αυτή 

αναφέρεται στην υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων και φιλικών τεχνολογιών 

(Winter and Knemeyer, 2013) καθώς και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών που 

αποσκοπούν στον περιορισμό της συσκευασίας, στις αποτελεσματικές και 

περιβαλλοντικά φιλικές πηγές υλικών, στις χαμηλές εκπομπές ρύπων, στη χρήση 

μηχανημάτων ενεργειακά αποτελεσματικών (Hassini et al., 2012), σε πράσινες πρακτικές 

μεταφοράς (Abbasi and Nilsson, 2012), σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 

κατανάλωση ενέργειας και νερού, στη διαχείριση αποβλήτων και ρύπανσης 

(Branderburg et al., 2014). Γενικότερα, οι περιβαλλοντικά βιώσιμες εφοδιαστικές 

αλυσίδες αρνούνται οποιαδήποτε πρακτική προϋποθέτει τη χρήση τοξικών ουσιών στην 

παραγωγή των προϊόντων (Hassini et al., 2012) ή συμβάλλουν στην αύξηση της 

αποψίλωσης των δασών (Beske et al., 2014). 

Η δυσκολία στην αξιολόγηση των διαστάσεων βιωσιμότητας έγκειται στη μέτρηση των 

επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας (Abbasi and Nilsson, 

2012). Ενώ η φύση της οικονομικής διάστασης διευκολύνει, ως ένα βαθμό, τη μέτρηση, 

η φύση των άλλων δύο διαστάσεων καθιστά πολύπλοκη τη μέτρηση. Παρ’ όλα αυτά, η 

διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη συμβολή της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας 

στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στη βελτίωση του εταιρικού προφίλ και 



17 
 

της επιχειρησιακής φήμης (Carter and Rogers, 2008) και στον περιορισμό του κόστους 

(Carter and Easton, 2011), ενώ οι Farahani et al. (2009) υποστηρίζουν τη σημασία 

ενσωμάτωσης των προμηθευτών σε μία συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

στην προστασία της φήμης της εταιρίας και στη διαχείριση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

2.4 Βέλτιστες πρακτικές στην εφοδιαστικής αλυσίδα εταιριών υψηλής 

τεχνολογίας 

 

Σε αντίθεση με άλλους κλάδους της οικονομίας, οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας φέρουν 

κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν την εφοδιαστική τους αλυσίδα 

περισσότερο πολύπλοκη. Συγκεκριμένα, οι Buruss and Kuettner (2002) αναφέρονται στο 

σύντομο κύκλο ζωής των προϊόντων και την ταχεία διάβρωση των τιμών, στην άστατη 

και απρόβλεπτη ζήτηση, στον πολλαπλασιασμό των μονάδων αποθέματος, λόγω των 

εξατομικευμένων απαιτήσεων, στους μεγάλους χρόνους παράδοσης βασικών 

εξαρτημάτων, στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών αναφορικά με τους χρόνους 

παράδοσης και την ευελιξία του όγκου, στην εγκατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων 

σε χώρες χαμηλού κόστους, στο σύνθετο σχεδιασμό προϊόντων, που συχνά περιλαμβάνει 

χιλιάδες εξαρτήματα, στο υψηλό κόστος αποθήκευσης και στον κίνδυνο της 

αχρήστευσης των προϊόντων.  

Σε επίπεδο βέλτιστων πρακτικών εφοδιαστικής αλυσίδας στις επιχειρήσεις του κλάδου 

υψηλής τεχνολογίας, η βιβλιογραφία είναι μάλλον περιορισμένη, με την πλειοψηφία των 

ακαδημαϊκών να επικεντρώνονται σε περιβαλλοντικές πρακτικές και πράσινη διαχείριση 

της αλυσίδας. Οι Yan et al. (2016) μελέτησαν τη συνεργασία σε επίπεδο προμήθειας 

πράσινων στοιχείων, με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Υιοθετώντας τη μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων 

και πραγματοποιώντας ανάλυση προσομοίωσης και στατιστική ανάλυση δεδομένων που 

συγκέντρωσαν από δύο ηγετικές εταιρίες στον τομέα κατασκευής εξαρτημάτων υψηλής 

τεχνολογίας, στην Ταϊβάν, οι Yan et al. (2016) εξέτασαν τα οφέλη της συνεργασίας ως 

προς την προμήθεια πράσινων εξαρτημάτων, σε όρους κόστους και βελτίωσης του 

χρόνου αποστολής. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι υφίσταται μία 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ανάπτυξης πρακτικών συνεργατικού 

σχεδιασμού αναφορικά με την προμηθευόμενη ποσότητα και ακριβούς ικανοποίησης των 
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όρων της συνεργασίας από τους προμηθευτές και της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο 

κόστους και χρόνου αποστολής. 

Αντίστοιχα, οι Jabbour et al. (2013) μελέτησαν την πράσινη διαχείριση εφοδιαστικών 

αλυσίδων σε τοπικές και πολυεθνικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες είναι 

εγκατεστημένες στη Βραζιλία. Σκοπός τους ήταν να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίον 

οι συγκεκριμένες εταιρίες υιοθετούν πρακτικές πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Εξετάζοντας τις περιπτώσεις οκτώ εταιριών του κλάδου, οι Jabbour et al. (2013) 

κατέληξαν στα εξής: 

▪ Οι πρακτικές πράσινης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που υιοθετούνται σε 

μεγαλύτερο βαθμό αφορούν σε εσωτερικά περιβαλλοντική διαχείριση, σε ανάκτηση 

επενδύσεων και σε αντίστροφη εφοδιαστική 

▪ Η περιβαλλοντική νομοθεσία της Βραζιλίας και οι διεθνείς πολιτικές διαδραματίζουν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση πράσινων πρακτικών διαχείρισης 

εφοδιαστικών αλυσίδων. 

▪ Η διεθνοποίηση των εταιριών συνιστά μία από τις μεταβλητές που εμπλέκονται στην 

υιοθέτηση πράσινων πρακτικών διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες που μελέτησαν τις βέλτιστες πρακτικές της 

εφοδιαστικής αλυσίδας των εταιριών υψηλής τεχνολογίας ξεφεύγουν από το πλαίσιο των 

περιβαλλοντικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την 

Accenture (2015) σε τρεις ομάδες βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να διασφαλίσουν 

την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων των εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Σε 

αυτές συμπεριλαμβάνονται: (i) η οριζόντια συνεργασία και ενορχήστρωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία αναφέρεται σε εσωτερική και εξωτερική συνεργασία 

μεταξύ των εταίρων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας, (ii) η αποτελεσματικότητα του 

κεντρικού ταλέντου και της οργανωσιακής ευθυγράμμισης, τα οποία αναφέρονται στην 

ανάγκη κριτικών ικανοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να διοικούνται και να 

αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι προκλήσεις που παρουσιάζονται και (iii) η 

δυναμική λήψη αποφάσεων και η αυξημένη ευστροφία, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω 

ενός ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου.  

Όμοια, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Ellis (2010), για λογαριασμό της IDC 

Manufacturing Insights, προκύπτει ότι οι βέλτιστες πρακτικές των εταιριών υψηλής 

τεχνολογίας, σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, επικεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, 

στον περιορισμό του συνολικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην καλύτερη 
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ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας κόστους και εξυπηρέτησης πελατών, στην 

καλύτερη προετοιμασία για τη διαχείριση των διακυμάνσεων της ζήτησης των πελατών, 

στη βελτίωση του σχεδιασμού της αποθήκης, στην αλλαγή της στρατηγικής προμηθειών, 

στον περιορισμό του αριθμού των συνεργατών εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτίωση της 

ορατότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτίωση των αποδόσεων και της 

διαδικασίας της αντίστροφης εφοδιαστικής και στα νέα μοντέλα διανομής, στις νέες 

στρατηγικές διανομής και στους νέους συνεργάτες διανομής. 

Τέλος, σε έρευνα που δημοσιεύθηκε από τη DHL (2015), στην οποία μελετάται η 

περίπτωση συνεργασίας της DHL με την εταιρία κατασκευής ηλεκτρονικών, Konica 

Minolta, αναφέρεται ότι, κατά την αναδιάρθρωση της εσωτερικής λειτουργίας 

εφοδιασμού της Konica, η DHL υιοθέτησε τις βέλτιστες πρακτικές των: (i) διαδικασιών 

βελτίωσης της ποιότητας, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι λειτουργίες της 

αποθήκης, (ii) της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο 

βασιζόταν στην καθιέρωση ενός νέου δείκτη μέτρησης της αποτελεσματικότητας και 

αποσκοπούσε στην παρακολούθηση της απόδοσης και στην ενθάρρυνση της συνεχούς 

βελτίωσης, (iv) της τυποποίησης των διαδικασιών εργασίας του κέντρου διανομής και 

του συνόλου των συμβολαίων μεταφοράς προκειμένου να αυξήσει την αποδοτικότητα 

καθώς και (v) της υιοθέτησης κοινών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης με σκοπό τον 

περιορισμό του κόστους.  

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τον Trochim (2006), οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες, τις επαγωγικές και τις αφαιρετικές 

προσεγγίσεις. Όπως εξηγεί, η επαγωγική προσέγγιση αναφέρεται στη μετακίνηση από το 

ειδικό στο γενικό, οπότε επιχειρήματα, βασισμένα σε προσωπικές εμπειρίες ή 

παρατηρήσεις, εκφράζονται συνήθως επαγωγικά. Αντίθετα, η αφαιρετική προσέγγιση 

αναφέρεται από τη μετακίνηση από το γενικό στο ειδικό, οπότε, επιχειρήματα, τα οποία 

βασίζονται σε κανόνες και νόμους, εκφράζονται συνήθως αφαιρετικά. Όταν υιοθετείται 

η επαγωγική προσέγγιση, ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια τα 

χρησιμοποιεί για να αναπτύξει κάποιες ιδέες. Από την άλλη πλευρά, ότι υιοθετείται η 

αφαιρετική προσέγγιση, ο ερευνητής βασίζεται σε μία ιδέα ή ένα θεωρητικό πλαίσιο και 
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στη συνέχεια χρησιμοποιεί δεδομένα προκειμένου να αποδεχθεί ή να απορρίψει το 

πλαίσιο ή την ιδέα (Holloway, 1997). 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, με αφετηρία τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, επιχειρείται η μελέτη των βέλτιστων πρακτικών 

εφοδιαστικής αλυσίδας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Κατά 

συνέπεια, η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι η αφαιρετική, η οποία 

εφαρμόστηκε μέσω της μεθόδου μελέτης περιπτώσεων. 

3.2 Μέθοδος μελέτης περίπτωσης (case study) 

 

Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει λεπτομερώς 

τα δεδομένα, εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

μέθοδος μελέτης περιπτώσεων επιλέγει μία συγκεκριμένη, μικρή γεωγραφική περιοχή ή 

έναν πολύ περιορισμένο αριθμό προσώπων, ως υποκείμενα της έρευνας. Στην ουσία, οι 

μελέτες περιπτώσεων εξερευνούν και σύγχρονα φαινόμενα της πραγματικής ζωής, μέσω 

μίας λεπτομερούς ανάλυσης ενός περιορισμένου αριθμού γεγονότων ή συνθηκών και των 

σχέσεων τους (Zainal, 2007). Ο Yin (1984) ορίζει την ερευνητική μέθοδο της μελέτης 

περίπτωσης ως ένα εμπειρικό ερώτημα που διερευνά ένα σύγχρονο φαινόμενο στο 

πλαίσιο της πραγματικής ζωής, όταν τα όρια μεταξύ του φαινομένου και του πλαισίου 

δεν είναι ξεκάθαρα και όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές πηγές αποδείξεων. Επιπλέον, 

ο Yin (1984) εντοπίζει τρεις βασικές κατηγορίες της μελέτης περίπτωσης. Η πρώτη 

αφορά τις εξερευνητικές μελέτες περίπτωσης, όπου ο ερευνητής εξερευνά οποιοδήποτε 

φαινόμενο των δεδομένων παρουσιάζει ενδιαφέρον για αυτόν. Η δεύτερη κατηγορία 

αφορά στις περιγραφικές μελέτες περιπτώσεων, κατά τις οποίες ο ερευνητής περιγράφει 

φυσικά φαινόμενα που εντοπίζει εντός των δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, στόχος 

του ερευνητή είναι να περιγράψει τα δεδομένα όπως ακριβώς συμβαίνουν. Τέλος, η τρίτη 

κατηγορία μελετών περιπτώσεων είναι η επεξηγηματική, κατά την οποία ο ερευνητής 

μελετά τα δεδομένα επιφανειακά και εις βάθος προκειμένου να ερμηνεύσει τα φαινόμενα 

σε αυτά (Yin, 1984). Άλλοι συγγραφείς αναφέρονται, επίσης, στις ερμηνευτικές και τις 

αξιολογητικές μελέτες περιπτώσεων (McDonough and McDonough, 1997). Μέσω των 

ερμηνευτικών μελετών περιπτώσεων, ο ερευνητής επιδιώκει να ερμηνεύσει τα δεδομένα, 

μέσω της ανάπτυξης εννοιολογικών κατηγοριών, της υποστήριξης ή αμφισβήτησης των 

υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί. Μέσω των αξιολογητικών μελετών περιπτώσεων, ο 

ερευνητής προσθέτει την κρίση του στα φαινόμενα που εντοπίζει στα δεδομένα. 
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Κατά την εφαρμογή της μεθόδου μελέτης περιπτώσεων, ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει 

μεταξύ της μελέτης μίας μόνο περίπτωσης και της μελέτης δύο ή περισσότερων 

περιπτώσεων. Αν και η μελέτη μεμονωμένων περιπτώσεων έχει κριθεί για την έλλειψη 

αντικειμενικότητας ως ερευνητικό εργαλείο, μπορεί να υιοθετηθεί σε περιπτώσεις που ο 

ερευνητής δεν μπορεί να εντοπίσει περισσότερες από μία περιπτώσεις προς μελέτη. Παρ’ 

όλα αυτά, η μελέτη μίας μόνο περίπτωσης δεν επιτρέπει στον ερευνητή να προχωρήσει 

σε γενίκευση των αποτελεσμάτων του, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα γεγονότα είναι 

σπάνια. Αντίθετα, η μελέτη περισσότερων της μίας περιπτώσεων εφαρμόζεται με 

γεγονότα της πραγματικής ζωής, τα οποία παρουσιάζουν πολλαπλές πηγές αποδεικτικών 

στοιχείων και επιτρέπει την ενίσχυση και υποστήριξη προηγούμενων αποτελεσμάτων 

(Zainal, 2007). 

Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων μπορεί να συνδυάσει μεθόδους 

συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και ανάλυσης εγγράφων (Yin, 1994). 

Συμπεριλαμβάνοντας και τους δύο τύπος δεδομένων, η μεθοδολογική προσέγγιση της 

μελέτης περιπτώσεων επιτρέπει στον ερευνητή να ερμηνεύσει τη διαδικασία και το 

αποτέλεσμα ενός φαινομένου, μέσω της παρατήρησης, καθώς και την αναδόμηση και 

ανάλυση της περίπτωσης που μελετάται (Tellis, 1997).  

 

3.3 Δείγμα της έρευνας και συλλογή δεδομένων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας και το κύριο ερευνητικό 

ερώτημα αυτής, ο συγγραφέας μελέτησε περιπτώσεις εταιριών υψηλής τεχνολογίας που 

εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Λόγω 

της διαθεσιμότητας των δεδομένων καθώς και διαθεσιμότητα πόρων, κατά κύριο λόγο 

χρονικών, ο συγγραφέας μελέτησε περισσότερες από μία περιπτώσεις, προκειμένου να 

ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσής του.  

Συγκεκριμένα, επέλεξε τις περιπτώσεις δύο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες 

κατέχουν ηγετικές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο τους, της εταιρίας Dell και 

της εταιρίας Cisco.Η πρώτη δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ενώ η δεύτερη δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την εμπορία 

ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων τηλεπικοινωνιών. Η επιλογή των εταιριών, οι 
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οποίες συνθέτουν και το δείγμα της παρούσας έρευνας, βασίστηκε στο γεγονός 

διαθεσιμότητας δεδομένων καθώς και στο γεγονός ύπαρξης οργανωμένης και 

ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και ανάπτυξης πρακτικών διαχείρισης 

αυτών, λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων.  

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για τους σκοπούς της εργασίας είναι 

δευτερογενή δεδομένα και προέρχονται από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές, όπως οι 

επίσημες ιστοσελίδες των δύο εταιριών, άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά 

περιοδικά, στα πλαίσια των οποίων μελετήθηκαν οι εν λόγω εταιρίες, ή μελέτες και 

έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν και δημοσιεύθηκαν από διεθνώς αναγνωρισμένους 

επαγγελματικούς φορείς, ή επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον κλάδο. 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1 Μελέτη περίπτωσης DELL 

4.1.1 Προφίλ οργανισμού 

 

Η εταιρία DELL ιδρύθηκε το 1984 από τον Michael Dell, κατά τη διάρκεια των σπουδών 

του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Austin. Από την αρχή της λειτουργίας της 

επιχείρησης, υιοθετήθηκε το μοντέλο των άμεσων πωλήσεων. Πιο αναλυτικά, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές πωλούνταν, αρχικά, μέσω του τηλεφώνου και 

κατασκευάζονταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών (Kraemer et al., 2000). Μετά 

από ένα σύντομο διάλειμμα, το οποίο διήρκησε από το 1990 έως το 1994 και κατά το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε το κανάλι λιανικής πώλησης, η DELL επέστρεψε στο μοντέλο 

άμεσων πωλήσεων, καταφέρνοντας να αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 και να καταστεί έως το 1999 η πρώτη εταιρία πώλησης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στις Η.Π.Α. και η δεύτερη παγκοσμίως (Kraemer et al., 2000). Η περίπτωση 

της επιτυχίας της DELL θεωρήθηκε φαινόμενο καθώς η προσωπική εταιρία ενός φοιτητή 

που πωλούσε λιγότερους από εκατό ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τα πρώτα έτη της 

λειτουργίας της, κατάφερε να εξελιχθεί σε μία μεγάλη εταιρία, με περισσότερους από 

35.000 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 25.000 εκατομμυρίων 

δολαρίων κατά το 2000 (Koehn and Dell, 2001), ανταγωνιζόμενη μεγαθήρια, όπως οι 

εταιρίες IBM και HP.  

Η επιτυχία της DELL εξακολούθησε και τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι η 

εταιρία δεν κατάφερε να αποφύγει εντελώς τη γενική κρίση στη βιομηχανία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία ξέσπασε με την αρχή της νέας χιλιετίας. Ως 

αποτέλεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης της DELL μειώθηκε, οδηγώντας σε μείωση την τιμή 

της μετοχής της. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εταιρία κατάφερε να παραμείνει επιτυχής, 

καθώς ο ρυθμός ανάπτυξής της ξεπερνούσε το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου της 

(Kraemer et al., 2000). Παρά την κρίση, τα στελέχη της επιχείρησης αποφάσισαν να 

εισέλθουν σε νέες αγορές και να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους σε 

εξυπηρετητές (servers), σταθμούς εργασίας (workstations), εκτυπωτές (printers), 

προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (PDAs) καθώς και σε οθόνες και ψηφιακές μηχανές 

απεικόνισης . Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία άλλαξε την επωνυμία της, το 2003, από «Dell 

Computer Corporation» σε «Dell Inc.», προκειμένου να αντικατοπτρίσει την εξέλιξη της 
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εταιρίας από κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μία εταιρία που προσφέρει 

ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών υπηρεσιών (Rivkin and Giorgi, 2004). 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι στρατηγικές επιλογές του Michael Dell και ο αποτελεσματικός 

τρόπος υλοποίησης τους διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή πορεία της 

εταιρίας. Με δεδομένο ότι ο τρόπος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας 

αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα του επιτυχούς επιχειρηματικού της μοντέλου, πολλές 

εταιρίες επεδίωξαν να αντιγράψουν το εν λόγω επιχειρηματικό μοντέλο, χωρίς όμως, 

αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την πολυπλοκότητα των στρατηγικών 

εφοδιαστικής αλυσίδας της DELL και το μοναδικό τρόπο εφαρμογής τους.  

4.1.2 Η εφοδιαστική αλυσίδα της DELL 

 

Η διαδικασία διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας της DELL περιλαμβάνει δύο 

βασικά συστατικά στοιχεία: (i) την «προς τα εμπρός» εφοδιαστική αλυσίδα και  (ii) την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η «προς τα εμπρός» εφοδιαστική αλυσίδα της DELL ξεκινά με τρία κανάλια παραγγελίας 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα δύο κανάλια, η παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και η ηλεκτρονική παραγγελία χρησιμοποιούνται από μεμονωμένους 

πελάτες και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, οι οποίοι 

αποτελούν το τρίτο κανάλι παραγγελίας, χειρίζονται τους λογαριασμούς μεγάλων 

επιχειρήσεων και οργανισμών. Και τα τρία κανάλια παραγγελιών καταλήγουν σε ένα 

κοινό σύστημα παραγγελιών, το οποίο εκτελεί έλεγχο πίστωσης και σε περίπτωση 

εντοπισμού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου εμποδίζει την εκτέλεση των παραγγελιών των 

μεμονωμένων πελατών. Εάν το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αφορά σε εταιρικούς πελάτες, 

τότε πραγματοποιείται επικοινωνία μεταξύ της DELL και του πελάτη και τακτοποιείται 

η καταβολή, βάσει των όρων συνεργασίας των δύο μερών. Στη συνέχεια, οι παραγγελίες 

προωθούνται σε ένα σύστημα, το οποίο δημιουργεί την κάθε παραγγελία και ελέγχει τα 

αποθέματα εντός του εργοστασίου. Εάν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε 

δημιουργείται μία αίτηση υλικού, η οποία προωθείται στην αντίστοιχη αποθήκη και 

αναμένεται να ικανοποιηθεί εντός δύο ωρών. Εν τω μεταξύ, το σύστημα αναθέτει ένα 

μοναδικό κωδικό στην παραγγελία και εκτυπώνει όλο το σχετικό υλικό.  Η παραγγελία 

κρατείται εκτός της ουράς παραγγελιών έως ότου το σύνολο των εξαρτημάτων που 

απαιτούνται παραδοθούν στις εγκαταστάσεις (Kumar and Craig, 2007).   
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Στη συνέχεια, οι παραγγελίες εκτελούνται βάσει ενός συστήματος FIFO (First-in First-

out), το οποίο δεν προκαλεί προβλήματα προγραμματισμού, χάρη στην ανάπτυξη 

ευέλικτων προϊοντικών γραμμών. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται πέντε προϊοντικές 

γραμμές για τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δύο για τους φορητούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μία γραμμή για τους εξυπηρετητές, με αποτέλεσμα οι 

εγκαταστάσεις να χαρακτηρίζονται από πλεονάζουσα δυναμικότητα και ευέλικτο 

προγραμματισμό (Kumar and Craig, 2007). Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει το 

σύστημα παραγγελιοληψίας που εφαρμόζει η DELL. 

Σχήμα 1 - Σύστημα παραγγελιοληψίας της DELL 

 

(Πηγή: Davies, 2005) 

 

Για να διασφαλίσει την ευελιξία των προϊόντων της, η DELL δε χρησιμοποιεί διαδικασίες 

αυτοματισμού σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να 

κατασκευάζονται, κατά κύριο λόγο, με το χέρι. Η DELL χρησιμοποιεί δίσκους και 

τσάντες, μαρκαρισμένες με κώδικες RFID, για να μεταφέρει τα εξαρτήματα των 

υπολογιστών και να παρακολουθεί τη διαδικασία. Τόσο οι δίσκοι όσο και οι τσάντες 

ακολουθούν τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή έως το κέντρο διανομής, όπου 

προστίθενται τα περιφερειακά στοιχεία (Hoffman, 2006). Το κέντρο διανομής είναι το 

σημείο από το οποίο αποστέλλονται οι παραγγελίες σε εξωτερική αποθήκη, από την 

οποία ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς, όπως η UPS, συνδυάζει τα 
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τμήματα της παραγγελίας που παρέλαβε από τις εγκαταστάσεις τις DELL με τα 

περιφερειακά π.χ. οθόνη που παρέλαβε από τον κατασκευαστή είτε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσθετο εξάρτημα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η παραγγελία είναι έτοιμη για 

αποστολή στον τελικό πελάτη, ο οποίος λαμβάνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενημέρωση αναφορικά με την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης. 

Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα της DELL δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, όμως, λόγω 

των νέων Ευρωπαικών κανονισμών σχετικά με την ανακύκλωση και την αυξανόμενη 

παγκόσμια ανησυχία αναφορικά με τα επιβλαβή υλικά που συμπεριλαμβάνονται στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η DELL έχει επεκτείνει το πρόγραμμα. Στα πλαίσια της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές επιστρέφουν στη 

DELL, μέσω ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών μεταφοράς, συνήθως της UPS. Εάν η 

επιστροφή του υπολογιστή αφορά σε συνήθη επιστροφή, τότε θα πρέπει να αποσταλλεί 

στη DELL εντός 21 ημερών. Οι συγκεκριμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

επανεισάγονται στα αποθέματα της DELL, διαγράφονται από την ιστοσελίδα της DELL 

και καταγράφονται στo DELL Outlet και στη συνέχεια αποστέλλονται σε ένα κέντρο 

διαλογής. Όταν ένας πελάτης παραγγείλει κάποιον από αυτούς τους υπολογιστές, ο 

πάροχος των υπηρεσιών μεταφοράς, τον αποστέλλει εντός ενός προκαθορισμένου 

αριθμού ημερών. Εκτός του παραπάνω, υπάρχουν ακόμη δύο τρόποι επιστροφής ενός 

υπολογιστή στη DELL. Ο ένας τρόπος αφορά στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης των 

Στοιχείων της DELL (Dell Asset Recovery Program), το οποίο είναι διαθέσιμο σε 

μεγάλους εταιρικούς πελάτες, ιδρύματα και κυβερνητικούς οργανισμούς (Cottrill, 2003). 

Η ομάδα αποκατάστασης φτάνει στον εργασιακό χώρο του πελάτη και απομακρύνει τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα πλαίσια του συμβολαίου της DELL με το συγκεκριμένο 

πελάτη. Επιπλέον, η DELL διαγράφει τους σκληρούς δίσκους προκειμένου να 

διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του πελάτη (Sternstein, 2005). Ο 

δεύτερος τρόπος επιστροφής αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης της DELL, στα 

πλαίσια του οποίου, ο πελάτης είναι υπεύθυνος να επιλέξει εάν θα επιστρέψει τον παλιό 

του υπολογιστή στη DELL με σκοπό την ανακύκλωση ή τη δωρεά. Η DELL αποστέλλει 

στον πελάτη ένα πακέτο συσκευασίας και ανακύκλωσης του παλιού υπολογιστή ενώ ο 

πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή των δεδομένων του. Από τη στιγμή της 

επιστροφής του στη DELL, ένας υπολογιστής μπορεί είτε να δωρηθεί στο Ίδρυμα 

National Cristina, είτε να επαναπωληθεί είτε να εξεταστεί η δυνατότητα να 

επαναχρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα εξαρτήματα αυτού (Kumar and Craig, 2007).  
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4.1.3 Βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Η DELL κατάφερε να εφαρμόσει με επιτυχία την «προς τα εμπρός» και την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω διαφόρων τεχνικών εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, 

η αναβολή και η αρθρωτή σχεδίαση συνέβαλλαν στην επιτυχία της μαζικής 

εξατομίκευσης. Ένα σύστημα απογραφής διαχειριζόμενο από τους προμηθευτές 

επέτρεψε στη DELL να διατηρήσει χαμηλά επίπεδα εμπορευμάτων και να επικεντρώσει 

τις προσπάθειες της στη συναρμολόγηση του προϊόντος και όχι στη διαχείριση των 

εμπορευμάτων. Οι στενές σχέσεις με τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών 

μεταφοράς βοήθησαν τη DELL να ενσωματώσει τα πληροφοριακά της συστήματα ώστε 

να μοιράζεται τις πληροφορίες των πελατών και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία 

του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και κάποιες από τις προαναφερόμενες 

πρακτικές είναι κοινές μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα η αρθρωτή 

σχεδίαση, η περίπτωση της DELL θεωρείται μοναδική γιατί ήταν σε θέση να 

χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πρακτικές αποτελεσματικά ώστε να αναπτύξει μία αποδοτική 

εφοδιαστική αλυσίδα. Αντίθετα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δίνει έμφαση κάθε 

φορά σε μία ή δύο από τις τεχνικές. 

Όσον αφορά στην πρακτική της αναβολής, αναφέρεται στην καθυστέρηση της τελικής 

διαμόρφωσης του προϊόντος για όσο το δυνατόν περισσότερο. Η DELL, έχοντας 

αναπτύξει μία στρατηγική παραγωγής-προς-παραγγελία, δε ξεκινά τη συναρμολόγηση 

του προϊόντος έως ότου η παραγγελία του πελάτη ληφθεί και η πίστωση του εγκριθεί 

(Davies, 2005). Προκειμένου να διατηρήσει τις οικονομίες κλίμακας με την παρούσα 

μορφή μαζικής εξατομίκευσης, η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τη στρατηγική 

της αναβολής, η οποία της επιτρέπει να πραγματοποιεί περίπου 100 εκατομμύρια 

διαμορφώσεις υπολογιστών (Hoffman, 2006). Η πρακτική της αρθρωτής σχεδίασης των 

εξαρτημάτων εφαρμόζεται συνήθως μαζί με την αναβολή της συναρμολόγησης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιλαμβάνει την οργάνωση πολύπλοκων προϊόντων, 

μέσω της αποσύνθεσής τους σε μικρότερα τμήματα που μπορούν να διαχειριστούν 

ανεξάρτητα (Mikkola and Skjott-Larsen, 2004). Τα τυποποιημένα μέρη που συνδέονται 

με την αρθρωτή σχεδίαση επιτρέπουν στα εξαρτήματα να κατασκευάζονται ξεχωριστά, 

από διαφορετικούς προμηθευτές. Ως αποτέλεσμα, η DELL επιτυγχάνει οι προμηθευτές 

της να επικεντρώνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ η ίδια η εταιρία μπορεί να 

δώσει έμφαση στην άμεση χρήση της νέας τεχνολογίας, χάρη στην έλλειψη αποθέματος 

στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Επιπλέον, η DELL αποφεύγει επενδύσεις σε πιθανώς μη 
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κερδοφόρες περιοχές και αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία που αναπτύσσεται από τους 

προμηθευτές της ( Dell, 2006). 

Από την αρχή της λειτουργίας της, η DELL έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη σχέσεων με 

τους προμηθευτές της ώστε αυτοί να επικεντρώνονται στην καινοτομία των μερών των 

υπολογιστών και η ίδια να επικεντρώνεται στους πελάτες της και την εφοδιαστική της 

αλυσίδα (Kapuscinski et al., 2006). Κάθε προμηθευτής διαχειρίζεται ανεξάρτητα το 

σύστημα απογραφών και προγραμματίζει τις παραδόσεις στις εγκαταστάσεις της DELL. 

Η τελευταία ανταλλάσσει πληροφορίες με τους προμηθευτές της αναφορικά με τις 

προβλέψεις της ζήτησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις συναρμολόγησης θα 

λαμβάνουν τις προμήθειες που απαιτούνται εγκαίρως. Στο ίδιο πλαίσιο και δεδομένου 

ότι η DELL θεωρεί ότι η εφοδιαστική της αλυσίδα ανταγωνίζεται τις αντίστοιχες των 

ανταγωνιστών και επιδιώκει να βελτιώνει την αξία της και να περιορίζει τα κόστη της, 

εξελίσσει συχνά τις σχέσεις της με τους προμηθευτές αλλά και τις μεταφορικές εταιρίες, 

τους λοιπούς παρόχους και τους πελάτες σε συνεργασίες. Η συνεργασία, συνήθως, έχει 

τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών, συμβολαίων για συγκεκριμένους όγκους 

παραγωγής ή για εκτέλεση του τελικού σταδίου μίας παραγγελίας κλπ. Η συγκεκριμένη 

πρακτική έχει αποδειχθεί επωφελής και για τους προμηθευτές της DELL, οι οποίοι 

γνωρίζουν, πλέον, εκ των προτέρων τις αναμενόμενες παραγγελίες των πελατών, 

αναπτύσσοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, καθώς βρίσκονται 

μπροστά από τις εξελίξεις και προετοιμάζουν τη δυναμικότητά τους για τα διαφορετικά 

εξαρτήματα που θα παραγγείλουν οι πελάτες. Με την ίδια λογική, η DELL αναπτύσσει 

σχέσεις συνεργασίας με πελάτες και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, οι 

οποίες αποφέρουν οφέλη και για τις δύο πλευρές. 

Η καινοτομία και η άρτια λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας της DELL έχουν 

συμβάλλει αρκετές φορές στην αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής 

της αλυσίδας και στη βράβευση της εταιρίας για τις βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής 

αλυσίδας που εφαρμόζει. Το 2012 κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των 25 εταιριών 

με τις κορυφαίες εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως, βάσει έρευνας της εταιρίας Gartner 

Inc. (Hofman and Aronow, 2012). Πιο πρόσφατα, έλαβε το πρώτο βραβείο καινοτόμου 

εφοδιαστικής αλυσίδας από τον οργανισμό SupplyChainBrain & CSCMP 

(SupplyChainBrain & CSCMP, 2016). Αυτή τη φορά η διάκρισή της οφειλόταν στην 

εφαρμογή πράσινων πρακτικών στην εφοδιαστική της αλυσίδα, συγκεκριμένα στην 

ανάπτυξη μίας πραγματικά βιώσιμης πρωτοβουλίας, η οποία καλύπτει το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου των προϊόντων της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η DELL έχει 
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μεριμνήσει για την περιβαλλοντική προστασία από το σχεδιασμό έως την παραγωγή και 

από τη χρήση του προϊόντος έως το τέλος του κύκλου ζωής του. Το καινοτόμο 

πρόγραμμα της DELL επεκτείνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση της 

κατανάλωσης του νερού και στον περιορισμό των χώρων υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων, όπου είναι δυνατόν (SupplyChainBrain & CSCMP, 2016).  
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4.2 Μελέτη περίπτωσης CISCO 

4.2.1 Προφίλ οργανισμού 

 

Η εταιρία CISCO, το όνομα της οποίας προέρχεται από το όνομα της πόλης San 

Francisco, ιδρύθηκε το 1984 από τους Leonard Bosack και Sandy Lerner, οι οποίοι 

εργάζονταν στο τμήμα Ι.Τ. του Πανεπιστημίου Stanford. Η ιστορία της εταιρίας CISCO 

χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να περιγράψει τη Silicon Valley, καθώς πρόκειται για 

μία ιδέα, η οποία γεννήθηκε στο σπίτι και εξελίχθηκε σε μία πολυεθνική επιχείρηση 

παγκοσμίου φήμης (Cisco Systems Inc., 209). 

Αρχικά, η CISCO δραστηριοποιούνταν στην αγορά των εξυπηρετητών (servers) και των 

διακοπτών (switch). Δεκαπέντε έτη μετά την ίδρυσή της, τα προαναφερθέντα προϊόντα 

συνιστούσαν ακόμη τα βασικά προϊόντα της εταιρίας, όμως το χαρτοφυλάκιο της είχε 

επεκταθεί και περιλάμβανε, πλέον, ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες στα αρχικά 

προϊόντα, όπως IP (Internet Protocol) επικοινωνία, συστήματα τηλεφωνικών κέντρων και 

άλλες λύσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν 

μικρές επιχειρήσεις, με ανάγκη για τηλεδιασκέψεις έως μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες 

με ανάγκες σε cloud υπηρεσίες και data centers (Cisco Systems Inc., 2011). 

Η CISCO ξεκίνησε τη λειτουργία της με μία αρχική χρηματοδότηση από την εταιρία 

επιχειρηματικών κεφαλαίων Sequoia Capital και έξι χρόνια αργότερα διέθεσε τη μετοχή 

της στο κοινό, γεγονός που οδήγησε σε κεφαλαιοποίηση αγοράς αξίας 224 εκατομμυρίων 

δολαρίων, ποσό αρκετό για την εισαγωγή της μετοχής στο δείκτη Nasdaq. Στα τέλη 

Μαρτίου 2000, η CISCO είχε καταστεί η πλέον πολύτιμη επιχείρηση στον πλανήτη, με 

κεφαλαιοποίηση αγοράς που ξεπερνούσε το ποσό των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

(Jesus Saenz and Revilla, 2013). Σήμερα, δεκαεπτά έτη αργότερα, η CISCO εξακολουθεί 

να θεωρείται μία από τις πλέον πολύτιμες εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Κομβικό σημεία στην πορεία και την ανάπτυξη της CISCO αποτέλεσε η ανάπτυξη του 

διαδικτύου, κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 και η μεγάλη αλλαγή που 

επήλθε στην αγορά των τηλεπικοινωνιών ως αποτέλεσμα αυτού. Με την παγκόσμια 

υιοθέτηση  πρωτοκόλλων IP, η CISCO κατάφερε να μετατραπεί σε βασικό προμηθευτή 

μίας αγοράς, της οποίας ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν εντυπωσιακός. Προκειμένου να 
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συμβαδίζει με την ανάπτυξη του διαδικτύου, η CISCO απέκτησε πρόσβαση στις 

απαιτούμενες νέες τεχνολογίες μέσω εξαγορών και συνεργασιών. Διατήρησε τη δική της 

δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και 

προϊόντων και μέσω της εξαγοράς άλλων εταιριών, της σύναψης συμφωνιών για κοινά 

έργα ανάπτυξης και της πώλησης προϊόντων άλλων εταιριών. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

ανάπτυξης ήταν σχεδόν μοναδικό για τα δεδομένα του κλάδου υψηλής τεχνολογίας. 

Παράλληλα, η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ανταγωνιστικών εταιριών και η 

πεποίθηση ότι η εταιρία που ζητά εξωτερική τεχνολογική βοήθεια, δείχνει ουσιαστικά 

την αδυναμία της, εμπόδισε αρκετές άλλες εταιρίες να ενεργήσουν όπως η CISCO. Ως 

αποτέλεσμα, η CISCO κατάφερε, μέσω της πολιτικής εξαγορών της, να αποκτήσει 

περίπου 160 εταιρίες, σε διάστημα δέκα ετών. Ο Angel Mendez, ανώτερος αντιπρόεδρος 

παγκόσμιας παραγωγής της CISCO, δήλωσε ότι «κατά τη διάρκεια ενός οποιουδήποτε 

έτους, υπάρχουν τουλάχιστον δέκα εταιρίες, τις οποίες προσπαθούμε να ενσωματώσουμε» 

(Cisco Systems Inc, 2009; Cisco Systems Inc., 2004). 

4.2.2 Η εφοδιαστική αλυσίδα της CISCO 

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της CISCO είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφη, εκτεταμένη και 

παγκόσμια. Με περισσότερες από τριακόσιες προϊοντικές οικογένειες, η CISCO 

απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών με πολύ διαφορετικές προσδοκίες και 

απαιτήσεις. 

Η πλειοψηφία των προϊόντων της CISCO στηρίζεται στη χρήση ενός μοντέλου 

παραγωγής διαμόρφωσης προς παραγγελία (configure-to-order), βάσει του οποίου 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες παραγγελίες των πελατών. Ένα 

μεγάλο ποσοστό της ανάπτυξης της CISCO οφείλεται στις εξαγωγές, μέσω των οποίων 

οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας των εξαγοραζόμενων εταιριών 

ενσωματώνονται στις βασικές λειτουργίες της CISCO. Πέραν των 1000 και πλέον 

προμηθευτών, των κατασκευαστών και των παρόχων υπηρεσιών εφοδιασμού, η 

εφοδιαστική αλυσίδα της CISCO περιλαμβάνει  (CISCO, 2014): 

▪ Δεκαέξι παραγωγικές μονάδες για προϊόντα που στηρίζονται στο μοντέλο 

παραγωγής «διαμόρφωση προς παραγγελία». 

▪ Τέσσερις παραγωγικές μονάδες για προϊόντα που στηρίζονται στο μοντέλο 

παραγωγής «κατασκευή προς απόθεμα». 

▪ Οκτώ στρατηγικά κέντρα εφοδιασμού. 



32 
 

▪ Περισσότερους από 25.000 κωδικούς προϊόντων προς παραγγελία. 

▪ Εκατομμύρια αποστολές ετησίως. 

Όπως οι περισσότερες παγκόσμιες εταιρίες, η CISCO έχει αναθέσει σε εξωτερικά μέρη 

τα δίκτυα της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Προμηθευτές εξαρτημάτων, κατασκευαστές, 

διανομής και λοιποί εμπορικοί συνεργάτες, αν και δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της 

CISCO, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Επί 

της απουσίας πλήρους ιδιοκτησίας, η CISCO στηρίζει την επιτυχία της στην ικανότητά 

της να σχεδιάζει και να ελέγχει αποτελεσματικά τα αποτελέσματα κάθε σταδίου της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Hua and Willems, 2016). Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει 

μία άποψη της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας για τα προϊόντα των τηλεφωνικών 

συσκευών, των εξυπηρετητών και των διακοπτών. 

Σχήμα 2 - Άποψη της εφοδιαστικής αλυσίδας της CISCO 

 

 

(Πηγή: Hua and Willems, 2016) 

Στην παραπάνω εφοδιαστική αλυσίδα, οι προμηθευτές των εξαρτημάτων αποστέλλουν 

τα τελευταία σε ένα κέντρο συναρμολόγησης, το οποίο αποκαλείται στη βιομηχανία 

«Super Market» και στο οποίο τα εξαρτήματα υφίστανται την προγραμματισμένη 

επεξεργασία. Στη συνέχεια, αποστέλλονται στα κέντρα «άμεσης εκπλήρωσης», όπου 

συναρμολογούνται στα τελικά προϊόντα. Τα ολοκληρωμένα προϊόντα αποστέλλονται, 

τέλος, στα στρατηγικά κέντρα εφοδιασμού, προκειμένου να ικανοποιήσουν την 

εξωτερική ζήτηση από τους πελάτες.  

Η CISCO είναι αυτή που λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με τη διατήρηση αποθέματος 

ασφαλείας, τόσο στα «Super Markets» όσο και στα κέντρα «άμεσης εκπλήρωσης». Τα 

τελευταία διατηρούν πάντοτε απόθεμα ασφαλείας από το τελικό προϊόν, ενώ η απόφαση 

διατήρησης αποθέματος ασφαλείας στα «Super Markets» εξαρτάται από το κόστος του 

προϊόντος, από το χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή καθώς και από τον αριθμό 

των κέντρων «άμεσης εκπλήρωσης», τα οποία προμηθεύει κάθε «Super Market». Πιο 
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αναλυτικά, τα «Super Markets» διατηρούν συνήθως απόθεμα ασφαλείας από 

εξυπηρετητές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλότερο κόστος και περιλαμβάνουν 

περισσότερο πολύπλοκα εξαρτήματα, που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο 

συναρμολόγησης. Αντίθετα, δεν διατηρείται, συνήθως, απόθεμα ασφαλείας από 

τηλεφωνικές συσκευές IP (Hua and Willems, 2016). 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της CISCO μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία εφοδιαστική 

αλυσίδα σειριακής γραμμής δύο επιπέδων, όπου το κατώτερο στάδιο, για παράδειγμα τα 

κέντρα «άμεσης εκπλήρωσης» απαιτείται να ανταποκρίνονται πάντοτε στην εξωτερική 

ζήτηση, μέσω του αποθέματος, και το ανώτερο στάδιο, για παράδειγμα τα «Super 

Markets» απαιτείται να έχουν πάντοτε σε διαθεσιμότητα τα εξαρτήματα που χρειάζονται. 

Σκοπός της CISCO είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος του αποθέματος ασφαλείας 

στην εφοδιαστική αλυσίδα δύο επιπέδων, όπου το βασικό ερώτημα που προκύπτει αφορά 

στη διατήρηση ή μη αποθέματος ασφαλείας στο ανώτερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας επεξεργασίας. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι πρακτικές της CISCO 

υποδεικνύουν ότι το κόστος, ο χρόνος και η δομή του δικτύου καθορίζουν από κοινού τις 

βέλτιστες αποφάσεις διατήρησης αποθέματος ασφαλείας, τόσο στα κέντρα «Super 

Markets», όσο και στα κέντρα «άμεσης εκπλήρωσης» (Hua and Willems, 2016). 

4.2.3 Βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Το 2012, η CISCO προχώρησε σε αναδιαμόρφωση της εφοδιαστικής της αλυσίδας, μετά 

από απόφαση και οδηγία της ανώτερης διοίκησης για απλοποίηση των υπηρεσιών 

μεγάλης κλίμακας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης αναδιαμόρφωσης, η CISCO ανέπτυξε 

και εφάρμοσε βέλτιστες πρακτικές που περιλάμβαναν από τη μέθοδο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής έως την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ικανοτήτων και πράσινες 

πρακτικές και πρακτικές βιωσιμότητας.  

Στην περίπτωση της CISCO, ο κύκλος της αντίστροφης εφοδιαστικής αποτελεί μία 

θεμελιώδη διαδικασία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να επηρεάσει και να 

βελτιώσει το επίπεδο πιστότητας των πελατών.  Η πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της CISCO, η οποία οφείλεται στο ευρύ φάσμα των προϊόντων της και στον 

υψηλό αριθμό εξαγορασμένων εταιριών που διαθέτουν διαφορετικά συστήματα και 

διαδικασίες, αντικατοπτρίζεται και στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ’ όλα 

αυτά, στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης λύσης που θα 

ενίσχυε την εμπειρία του πελάτη και θα αύξανε την αξία των επιστροφών των προϊόντων, 
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η CISCO συνεργάστηκε με ένα νέο προμηθευτή με σκοπό (Anderson and Agarwal, 

2009): 

▪ Την ενοποίηση και τη διαθεσιμότητα δεδομένων 

▪ Τη βελτίωση του ρυθμού αποκατάστασης των υλικών 

▪ Τη δημιουργία παγκόσμιου  αποτυπώματος για αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

▪ Την παροχή καλύτερης λειτουργικής ιδιοκτησίας και λογοδοσίας 

▪ Την παρότρυνση των προμηθευτών ανακύκλωσης να παρέχουν αποδοτικές, από 

άποψη κόστους, λύσεις ανακύκλωσης. 

▪ Τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών επαναχρησιμοποίησης, εσωτερικά και 

εξωτερικά 

▪ Τη βελτιστοποίηση της αποκατάστασης των στοιχείων και τον περιορισμό 

πιθανών διαρροών 

▪ Τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών και της επίλυσης των 

προβλημάτων. 

 Η υλοποίηση του έργου της αναδιαμόρφωσης της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

ήταν μία μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία, πολλαπλών σταδίων, που περιλάμβανε την 

ανάπτυξη μία παγκόσμια συνεπούς και αξιόπιστης διαδικασίας με συνδεδεμένα 

συστήματα για Εισερχόμενη Εφοδιαστική, Παραλαβή/Διάθεση, Διαχείριση Αποθέματος 

και Αποκατάσταση Αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων. Σήμερα, η αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα της CISCO διαχειρίζεται, σε εβδομαδιαία βάση, επιστροφές 

προϊόντων που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 1% του εβδομαδιαίου όγκου 

αποστολών (Anderson and Agarwal, 2009). 
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Εικόνα 1 - Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα της CISCO 

 

(Πηγή: Anderson and Agarwal, 2009) 

 

Στις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετήθηκαν από τη CISCO κατά την αναδιαμόρφωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της συμπεριλαμβάνεται η σημαντική ενοποίηση του συστήματος 

διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Επιπλέον, το τμήμα 

ΙΤ της εταιρίας προχώρησε σε απλοποίηση και ενοποίηση χιλιάδων αναφορών και σε 

αναδιαμόρφωση περισσότερων από 300 επιχειρηματικές ικανότητες και εφαρμογές. Πιο 

αναλυτικά, σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς εταίρους της CISCO, το τμήμα ΙΤ 

ανασχεδίασε και αυτοματοποίησε διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου 

αυτές να ευθυγραμμίζονται με τις εξής επιχειρηματικές απαιτήσεις (CISCO, 2014): 

▪ Αυξημένη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη 

▪ Περιορισμός του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης νέων μονάδων 

▪ Περιορισμός των περιττών διαδικασιών και των μη αποδοτικών συναλλαγών 

▪ Βελτίωση της παραγωγικότητας 

▪ Αύξηση της ευελιξίας εξυπηρέτησης διαφορετικών αναγκών της αγοράς 

▪ Βελτίωση του χρόνου που απαιτείται για ενσωμάτωση των εξαγορασμένων 

εταιριών 

▪ Περιορισμός της πολυπλοκότητας και του κόστους υποδομής 

▪ Βελτίωση της ικανοποίησης και της εμπειρίας του πελάτη. 
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Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την κλιμακωτή 

τοπική παραγωγή, την έξυπνη επιλογή εξαρτημάτων, τυποποιημένη, βάσει της 

βιομηχανίας, διαχείριση κινδύνου και συμμόρφωση, τυποποιημένη, βάσει της 

βιομηχανίας, διαδικασία διαχείρισης πληρωμών, υιοθέτηση ενός παγκόσμιου 

συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων για το σύνολο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, αυτόματη προτεραιότητα των παραγγελιών κλπ. Οι βελτιώσεις που επήλθαν 

στην εφοδιαστική αλυσίδα αφορούσαν στη διαχείριση των παραγγελιών, μέσω της 

μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε νέες παραγγελίες, της ταχύτερης διαχείρισης 

αλλαγών και της αυτοματοποιημένης διαδικασίας προτεραιότητας πελατών, κατά τη 

διάρκεια περιορισμών εφοδιασμού και στον προγραμματισμό και τις επιστροφές, μέσω 

της βελτίωσης της διαχείρισης των επιστροφών (CISCO, 2014). 

Εκτός των παραπάνω, η CISCO έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση πράσινων 

πρακτικών και πρακτικών βιωσιμότητας της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Δεδομένης της 

συνεργασίας της με περισσότερους από 600 προμηθευτές, σημαντικό στοιχείο της 

προσπάθειας της εταιρίας να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας 

αποτελεί η ανάπτυξη του Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών. Ο εν λόγω κώδικας, 

με τον οποίον αναμένεται ότι συμμορφώνεται το σύνολο των προμηθευτών της CISCO, 

της δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τη συμμόρφωση μέσω αυτό-αξιολογήσεων, κριτήρια 

βιωσιμότητας ελέγχους από εξωτερικούς φορείς. Παρ’ όλα αυτά, οι ενέργειες 

επικεντρώνονται στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον προγραμματισμό της 

απόδοσης και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων διακοσίων προτιμώμενων προμηθευτών, 

οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των εξόδων εφοδιαστικής αλυσίδας της 

εταιρίας (CISCO, 2012). Η διασφάλιση της βιωσιμότητας επιδιώκεται σε όλα τα στάδια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας της CISCO. Αναλυτικά, στο στάδιο του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης, η εταιρία ενσωματώνει αρχές σχεδιασμού για το περιβάλλον στο πρότυπο 

εγγράφου απαιτήσεων προϊόντος, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την ενεργειακή 

αποδοτικότητα των προϊόντων, τον περιορισμό της συσκευασίας και το σχεδιασμό 

προϊόντων για εύκολη ανακύκλωση. Κατά το στάδιο του προγραμματισμού και της 

παραγγελίας, η ομάδα επαναχρησιμοποίησης προϊόντων συμμετέχει στην ομάδα 

σχεδιασμού, αποσκοπώντας στην εκτέλεση παραγγελιών με χρησιμοποιημένο 

εξοπλισμό, όπου αυτό είναι δυνατό. Στο τρίτο στάδιο, το στάδιο της κατασκευής, η 

βιωσιμότητα αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των 

προμηθευτών εξαρτημάτων και κατασκευαστών. Παράλληλα, ελέγχεται η συμμόρφωση 

των προμηθευτών με τον Κώδικα Δεοντολογίας ενώ επιδιώκεται η συνεργασία μαζί τους 
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με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Κατά το στάδιο της παράδοσης, η CISCO 

αξιολογεί τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας και 

συνεργάζεται μαζί τους ώστε να περιορίζεται το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στο 

τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων, ενθαρρύνεται η επιστροφή τους, η 

επανακατασκευή τους, η επαναχρησιμοποίησή τους και η ανακύκλωση μέσω 

αντίστοιχων προγραμμάτων επιστροφής (CISCO, 2012). 

Άλλες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο διασφάλισης της 

βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η εκπαίδευση των στελεχών 

εφοδιαστικής αλυσίδας της CISCO, η περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

προμηθευτών και η συνεργασία σε επίπεδο βιομηχανίας και η συμμετοχή σε διεθνείς 

κοινοπραξίες, που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και την 

αναζήτηση πόρων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προτύπων της βιομηχανίας 

(CISCO, 2012). 

4.3 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η επιτυχία των εταιριών CISCO και DELL σε επίπεδο 

εφοδιαστικής αλυσίδας οφείλεται στο συνδυασμό πλήθους βέλτιστων πρακτικών, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο πράσινες και περιβαλλοντικές πρακτικές όσο και 

πρακτικές διαχείρισης αποθεμάτων, αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάπτυξης 

σχέσεων με τους προμηθευτές κλπ. Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανείς οι λόγοι για τους 

οποίους και οι δύο εταιρίες συνιστούν παγκόσμια πρότυπα, όσον αφορά στις βέλτιστες 

πρακτικές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας από εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των βέλτιστων πρακτικών 

εφοδιαστικής αλυσίδας που υιοθετούν οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, ενώ επιμέρους 

στόχοι αυτής ήταν η μελέτη της ευρύτερης έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

διαχείρισής της, η εξερεύνηση των σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών εφοδιαστικής 

αλυσίδας και ο εντοπισμός των βιώσιμων πρακτικών εφοδιαστικής αλυσίδας που 

εφαρμόζονται από τις εταιρίες του κλάδου υψηλής τεχνολογίας. Για τους σκοπούς της 

εργασίας πραγματοποιήθηκε μελέτη δύο περιπτώσεων εταιριών υψηλής τεχνολογίες, οι 

οποίες κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους. Από την ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι οι εταιρίες δεν περιορίζονται στην εφαρμογή 

συγκεκριμένου τύπου πρακτικών αλλά υιοθετούν ένα ευρύ φάσμα αυτών, οι οποίες τους 

επιτρέπουν να ωφελούνται σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων του 

οικονομικού και του λειτουργικού επιπέδου και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 

ικανοποίησης του πελάτη.  

Πιο αναλυτικά και προκειμένου να δοθεί μία ολοκληρωμένη απάντηση στο βασικό 

ερευνητικό ερώτημα της εργασίας, παρατίθενται παρακάτω οι βέλτιστες πρακτικές 

εφοδιαστικής αλυσίδας που υιοθετούνται από τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, όπως 

προέκυψαν από τη μελέτη των δύο περιπτώσεων: 

▪ Πρακτική της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, για την ορθή και ομαλή 

διαχείριση των επιστροφών των προϊόντων. 

▪ Πρακτική της αναβολής, στα πλαίσια της οποίας καθυστερείται η τελική 

διαμόρφωση του προϊόντος για όσο το δυνατόν περισσότερο. 

▪ Πρακτική της αρθρωτής σχεδίασης των εξαρτημάτων, στα πλαίσια της οποίας 

τα πολύπλοκα προϊόντα οργανώνονται, μέσω της αποσύνθεσής τους σε 

μικρότερα τμήματα. 

▪ Πρακτική της ανάπτυξης των σχέσεων της εταιρίας με τους προμηθευτές, στα 

πλαίσια της οποίας τα δύο μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, υπογράφουν 

συμβόλαια για συγκεκριμένους όγκους παραγωγής ή για εκτέλεση του τελικού 

σταδίου μίας παραγγελίας κλπ. 

▪ Πράσινες και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης του νερού, τον περιορισμό 
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των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων και ευρύτερη περιβαλλοντική 

προστασία από το σχεδιασμό έως την παραγωγή και τη χρήση του προϊόντος. 

▪ Πρακτική της αναδιαμόρφωσης του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 

επιχειρηματικών πόρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα πλαίσια της οποίας 

αυτοματοποιούνται διαδικασίες και απλοποιούνται και ενοποιούνται αναφορές, 

έγγραφα και εφαρμογές. 

▪ Πρακτική της ανάπτυξης Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών, μέσω της 

οποίας ελέγχεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα 

με συγκεκριμένα κριτήρια αποδοτικότητας και βιωσιμότητας. 

▪ Πρακτική της περαιτέρω ανάπτυξης των προτύπων της βιομηχανίας, η οποία 

εφαρμόζεται μέσω της εκπαίδευσης των στελεχών εφοδιαστικής αλυσίδας, της 

ανάπτυξης των ικανοτήτων των προμηθευτών και της συμμετοχής σε 

κοινοπραξίες με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την αναζήτηση πόρων. 

Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν συγκεκριμένες βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής 

αλυσίδας, οι οποίες υιοθετούνται από την πλειοψηφία των οργανισμών του κλάδου 

υψηλής τεχνολογίας, λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς τους. Περαιτέρω, 

κάθε οργανισμός αναπτύσσει ή υιοθετεί μικρότερης εμβέλειας πρακτικές, οι οποίες 

ανταποκρίνονται, ενδεχομένως στις δικές του διαδικασίες και λειτουργίες. 

5.2 Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των δύο περιπτώσεων επιβεβαιώνουν 

σε μεγάλο βαθμό τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι 

οποίες επικεντρώθηκαν στη μελέτη των βέλτιστων πρακτικών εφοδιαστικής αλυσίδας 

του κλάδου υψηλής τεχνολογίας και λοιπών κλάδων. Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα 

της εργασίας στηρίζουν τα αποτελέσματα των Mejias and Pardo (2014) και του Ellis 

(2010), οι οποίοι αναφέρθηκαν στην πρακτική της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

καθώς και των Tummala and Schoenherr (2006) και των Mejias and Pardo (2014), οι 

οποίοι ανέδειξαν την πρακτική της αναβολής ως μία εκ των βέλτιστων πρακτικών 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Περαιτέρω, επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα των ερευνών των 

Accenture (2015), Mejias and Pardo (2014) και Tummala and Schoenherr (2006) 

αναφορικά με την θετικές επιδράσεις της ανάπτυξης των σχέσεων μίας επιχείρησης με 

τους προμηθευτές και των Mejias and Pardo (2014), Klock et al. (2014), Seuring and 

Muller (2008), Hassini et al. (2012), Branderburg et al. (2014) και Abbasi and Nilsson 
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(2012) αναφορικά με την υιοθέτηση πράσινων και βιώσιμων πρακτικών. Όσον αφορά 

στην πρακτική της αναδιαμόρφωσης του τμήματος ΙΤ και της ευρύτερης χρήσης των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυτές έχουν ήδη 

αναγνωριστεί ως βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας από τους Mejias and Pardo 

(2014), Klock et al. (2014) και Tummala and Schoenherr (2006). Αντίστοιχα, η 

υιοθέτηση της ανάπτυξης κώδικα δεοντολίας και η γενικότερη αξιολόγηση των 

προμηθευτών βάσει κριτηρίων και προτύπων ως βέλτιστες πρακτικές έχουν επιβεβαιωθεί 

από τους Mejias and Pardo (2014) και Tummala and Schoenherr (2006). Τέλος, η 

ανάδειξη της εκπαίδευσης ως βέλτιστης πρακτικής εφοδιαστικής αλυσίδας επιβεβαιώνει 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των Klock et al. (2014) και των Tummala and 

Schoenherr (2006). 

5.3 Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς της παρούσας εργασίας προέρχεται από 

το γεγονός ότι μελετήθηκαν οι περιπτώσεις δύο εκ των μεγαλύτερων εταιριών υψηλής 

τεχνολογίας παγκοσμίως, για τις οποίες εντοπίστηκε πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων 

αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Δεδομένης της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των πηγών άντλησης των δεδομένων, δεν μπορεί, σε 

καμία περίπτωση, να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

και συμπερασμάτων της έρευνας. Παρ’ όλα αυτά, προτείνεται η διεξαγωγή αντίστοιχης 

έρευνας σε εταιρίες του κλάδου υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες δε χαρακτηρίζονται από 

το μέγεθος των εταιριών του δείγματος αλλά και η συλλογή πρωτογενών δεδομένων, είτε 

μέσω συνεντεύξεων με στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας των υπό εξέταση εταιριών 

είτε μέσω έρευνας αρχείων και εγγράφων των εταιριών. 
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