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Πεξίιεςε 

    Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ε δηεξεχλεζε θαη ε 

θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ κέζσ κίαο πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο θαη 

έπεηηα απφ ηελ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε (MCDA) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο TOPSIS-

Fuzzy, λα θαηαιήμνπκε ζηελ βέιηηζηε επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο, Distribution 

Network (DN). 

    Αξρηθά, παξαζέηνληαη θάπνηνη ζπλνπηηθνί νξηζκνί αλαθνξηθά κε ην παξψλ ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, νη 

νπνίνη εθηξνρηάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γηεζλήο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ. Οη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ παξάιιεια θαη θξηηήξηα επηινγήο δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη έμη ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηθηχνπ δηαλνκήο, 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, βάζε ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε έξεπλα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο. ην ίδην θεθάιαην αλαιχνληαη θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 

    Ζ έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ Τπεχζπλνπο ιήςεο απφθαζεο-Decision Makers (DM), νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζε Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο. Αθνινπζεί ινηπφλ, κηα αλάιπζε ηεο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε κέζνδν ΣΟPSIS- 

Fuzzy, κε ηελ νπνία επεμεξγάζηεθαλ ηα δεδνκέλα, θαη αλαθέξνληαη ηα βήκαηα, νη 

ζπλαξηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο επίζεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

    Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ην δείγκα πνπ 

ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην. Έπνληαη, ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ βέιηηζηε 

επηινγή δηθηχνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο κε ην βηβιίν ηνπ Chopra & Meindl (2006) θαη ην άξζξν A. 

Elmokrini et al. (2015).  

    Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη νη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, 
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Abstract 

    The main purpose of this thesis is the investigation and classification of the risk 

factors through a multi-criteria approach and then, after the Multicriteria Decision 

Analysis through the TOPSIS-Fuzzy program, to provide the optimal Distribution 

Network (DN) Selection. 

    Initially, some brief definitions are given regarding this subject. Afterwards, a 

reference is made to the risks and risk factors, which create vulnerability in the 

International Supply Chains. At the same time, risk factors are considered as criteria 

for the Distribution Network Selection. Thereafter, the six alternatives of 

Distribution Network are presented according to the International Literature. Upon 

which the research of this thesis will be based on. In the same chapter the criteria 

concerning the distribution network selection are analyzed in detail. 

     The research of this thesis was implemented with the completion of 

questionnaires by Decision Makers (DMs), who are occupied in International 

Businesses. Later on, an analysis of the research is presented. Sequentially, a detailed 

analysis of TOPSIS-Fuzzy Method follows, in which the main advantages and 

disadvantages, as well as the methodology and the functions describing it, are 

mentioned.   

    Afterwards, the results are presented initially with regard to the sample responding 

to the questionnaire. Then, the results of the optimal Distribution Network Selection 

are presented. Later on, a comparative analysis follows between the results of this 

thesis with the book by Chopra & Meindl (2006) and the paper of A. Elmokrini et al. 

(2015). 

    Finally, the conclusions of this thesis are drawn and proposals for further research 

are suggested. 

 

 

 

 

Keywords— Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Δ.Α), Παξάγνληεο Κηλδχλνπ- Risk Factors, Γίθηπα 

Γηαλνκήο- Distribution Network (DN), Πνιπθξηηήξηα-Multicriteria, Supply Chain Risk 

Management (SCRM), Multi Criteria Decision Making-MCDM, Decision Maker (DM), 

TOPSI/ TOPSIS-Fuzzy 
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Δηζαγφγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

(ΔΑ), έρεη πξνζειθχζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κεηά απφ ην κέγεζνο θαη ηε ζπρλφηεηα 

θάπνησλ παγθφζκησλ θαηαζηξνθψλ. πσο γηα παξάδεηγκα, ην ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ην 2001 ζην World Trade Center, νη θαηξηθέο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο απφ ηνλ ηπθψλα Καηξίλα ην 2005. ια απηά ηα θαηλφκελα ζπληεινχλ 

ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη Δθνδηαζηηθέο 

Αιπζίδεο, ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ απμάλεηαη ν θίλδπλνο θαη ε αβεβαηφηεηα. ε 

απηφ ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη νη ππεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο (Decision Makers-

DM) λα πάξνπλ θάπνηεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ βέιηηζηε επηινγή ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

θηλδχλνπο.  

O ηότος ηε εργαζίας  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ αλάιπζε αξρηθά ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλσλ θαη έπεηηα ηε πνιπθξηηήξηα αλάιπζε (Multi-Criteria 

Analysis), γηα ηελ ιήμε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ βέιηηζηε επηινγή δηθηχνπ 

δηαλνκήο, ε νπνία πινπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα ΣΟPSIS-Fuzzy. ηελ παξνχζα 

εξγαζία αλαθέξνληαη ζρεδφλ φινη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα (Δ.Α) θαη απνηεινχλ παξάιιεια θαη θξηηήξηα επηινγήο 

δηθηχνπ δηαλνκήο. Απφ ηελ έξεπλα πνπ πινπνηείηαη θαηαιήγνπκε ζηελ βαξχηεηα 

πνπ ζα θέξεη ην θάζε θξηηήξην θαη έπεηηα παξνπζηάδεηαη ε βέιηηζηε ελαιιαθηηθή 

κνξθή δηθηχνπ δηαλνκήο  

Ζ παξνχζα έξεπλα έιαβε ππφςε ηεο ηελ πξνζσπηθή άπνςε αξκφδησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζην ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ Πνιπθξηηεξηαθή Αλάιπζε 

Απνθάζεσλ (Multi Criteria Decision Analysis-MCDA) δελ ζπλδέεη απιά ηνπο 

παξάγνληεο /θξηηήξηα πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε, αιιά θπξίσο πξνζαξκφδεη 

φια απηά ηα θξηηήξηα ζηελ πνιηηηθή θαη ζην ζχζηεµα αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ ηνπ 

απνθαζίδνληα. Απφ ηελ Πνιπθξηηεξηαθή Αλάιπζε Απνθάζεσλ (ΣOPSIS) 
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ζπκπεξαίλνπκε πνηα θξηηήξηα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα γεληθά ζηελ ιήμε 

απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο. Μεηέπεηηα, θαηαιήγνπκε 

ζηελ βέιηηζηε επηινγή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζχκθσλα κε ηελ γεληθή άπνςε αηφκσλ 

πνπ εξγάδνληαη ρξφληα ζηελ Δ.Α /Logistics.  

Ζ Μεζοδοιογία 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξνεγήζεθε κηα γεληθή αλαθνξά ησλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ 

πνπ απεηινχλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο 

κηαο εηαηξείαο. Μεηέπεηηα, γίλεηαη ε αληίζηνηρε αλάιπζε ησλ θξηηήξησλ ιήςεο 

απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλάιπζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζα αλαιχζνπκε 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη θξηηήξηα επηινγήο δηθηχνπ δηαλνκήο.  

ζνλ αλαθνξά ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, επηιέμακε δεθαπέληε θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ – θξηηεξίσλ ηηο νπνίεο ηηο εληάμακε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ζθνπφ λα απνηππψζεη ηε πξνζσπηθή άπνςε ησλ αξκφδησλ 

αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ιήςε απφθαζεο (Decision Makers-DM) ζρεηηθά 

κε ην δίθηπν δηαλνκήο. Σν εξσηεκαηνιφγην φπσο θαίλεηαη θαη ζην βι. Παξάξηεκα 2. 

απνδεηάεη αξρηθά γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία θαη κεηέπεηηα γηα ηνλ 

ππεχζπλν ιήςεο απφθαζεο - DM. Σα δεδνκέλα απφ ηελ ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ πινπνηήζεθαλ κε ην Πξφγξακκα ΣOPSIS- Fuzzy. Ζ κέζνδνο 

TOPSIS είλαη κηα ηερληθή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηάμεο ησλ πξνηηκήζεσλ απφ ηελ 

νκνηφηεηα κε ηελ ηδαληθή ιχζε θαη αλαπηχρζεθε θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Απηή ε ηερληθή απνηειεί επί ηνπ παξφληνο κία απφ ηηο πην 

δεκνθηιείο κεζφδνπο ιήςεο απνθάζεσλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ (Multi Cretiria 

Decision Making-MCDM) 

Ζ σλεηζθορά 

Ζ παγθφζκηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ πάζρεη ζπρλά απφ ηαθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Αληίζηνηρεο 

δπζιεηηνπξγίεο είλαη ηα απνζέκαηα πξντφλησλ πνπ ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα 
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αλαλεσζνχλ, ε κε έγθαηξε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη 

ην ζσζηφ κέξνο, ε έιιεηςε αληαπφθξηζεο ηεο παγθφζκηαο αιπζίδαο θαη ε απνπζία ή 

έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη φια ηα ηκήκαηα ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Γηα λα απνθεπρζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα, είλαη απαξαίηεην 

λα επηιεγεί ην θαηαιιειφηεξν δίθηπν δηαλνκήο θαηά ην ζρεδηαζκφ ζε ζηξαηεγηθφ 

επίπεδν. Οη ππεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο ζπρλά παηδεχνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ 

δηθηχνπ, θαζψο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε επηινγή ελφο απνθεληξσκέλνπ δηθηχνπ απμάλεη ηελ αληαπφθξηζε, 

αιιά απμάλεη ην θφζηνο γηα ηελ παγθφζκηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ.  

Ζ επηινγή ελφο θεληξηθνχ δηθηχνπ κεηψλεη ην θφζηνο ππνδνκήο θαη ζπληήξεζεο, 

αιιά κεηψλεη ηελ αληηδξαζηηθφηεηα ηεο αιπζίδαο απφ ηελ άιιε πιεπξά. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί απηφ ην δήηεκα, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα εληνπίζνπλ πξψηα 

φια ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα δηαλνκήο πνπ κπνξεί λα ηαηξηάμνπλ κε ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά 

ηα θξηηήξηα απφδνζεο θαη ην θφζηνο. Μφιηο, νινθιεξσζνχλ απηέο νη δχν θάζεηο, 

είλαη απαξαίηεην λα βξεζεί ε ζσζηή κεζνδνινγία γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζρεδίσλ 

κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ δηθηχνπ δηαλνκήο εθνδηαζκνχ.  

Ζ εξγαζία απηή κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν εξγαιείν ζηνπο ππεχζπλνπο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ιήςεο απφθαζεο ψζηε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, λα εληνπηζηνχλ 

ηπρφλ ειιείςεηο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη επηινγήο δηθηχσλ κε ζθνπφ λα 

βειηηψζνπλ ηηο δνκέο ηνπο θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Κεθάιαηο 1
ο
  Ορηζκοί 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε αλάιπζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, φζνλ αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηε εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζηα θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δηθηχνπ, πξέπεη λα πξνεγεζεί κηα αλαθνξά ζηνπο 

αληίζηνηρνπο νξηζκφο. Αλαιπηηθφηεξα, παξαθάησ αλαθέξνληαη νη νξηζκνί- 

εξκελείεο πνπ έρνπλ δνζεί, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζηνλ ―Κίλδπλν 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο‖, ζηε ―Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο‖ θαη 

ζηνπο ―Παξάγνληεο Κηλδχλνπ ζηε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα‖. Δπηπιένλ, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο χπαξμεο ηνπ Supply Chain Risk, κε αλαθνξά ζε αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα θηλδχλνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αιιά θαη ζηα ζηάδηα Γηαρείξηζεο 

ηνπ Κηλδχλνπ ζηε Δ.Α. Θα αλαθεξζνχλ  θαη νη νξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ Multiple-

Criteria Decision-Making (MCDM) θαη ηελ κέζνδν Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).  

1.1. Ο Κίλδσλος-Risk 

Ζ αλάιπζε ησλ νξηζκψλ μεθηλάεη απφ ηελ έλλνηα ηνπ γεληθνχ θηλδχλνπ φπσο απηή 

έρεη δηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ψζηε κεηέπεηηα λα είλαη θαη 

πην εχθνια θαηαλνεηέο νη έλλνηεο ηνπ Supply Risk, Supply Chain Risk, θαη Supply 

Chain Risk Management. Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εθηελή αλάιπζε 

νξηζκψλ. Ο θίλδπλνο έρεη νξηζηεί σο «ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ην εάλ ζα επηηεπρζνχλ δπλεηηθά ζεκαληηθά θαη / ή απνγνεηεπηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ» (Sitkin and Pablo, 1992, p.10). Οη έλλνηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν είλαη ε αβεβαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, νη πξνζδνθίεο 

γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηα δπλεηηθά απνηειέζκαηα (Zsidisin, 2003). 

Γεληθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηνλ Zsidisin, (2003), ν θίλδπλνο θαη ε αβεβαηφηεηα 

έρνπλ κειεηεζεί ζε πνιιά επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

ζεκαληηθέο έξεπλεο, αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο (March 

and Shapira, 1987; Shapira,1995; Yates and Stone, 1992), ηε ζηξαηεγηθή (Ruefli et 
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al. 1999; Sitkin and Pablo, 1992; Wiseman θαη Bromiley, 1991), ηηο ιεηηνπξγίεο 

(Newman et al., 1993; Pagell θαη Krause, 1999), ηε ινγηζηηθή (Ashton, 1998; Baucus 

et al., 1993), ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή (Chow and Denning, 1994; Ho and Pike, 1992) 

θαη ηε δηαλνκή (Celly and Frazier, 1996; Lassar and Kerr, 1996). 

Ο θίλδπλνο είλαη κηα έλλνηα ε νπνία έρεη πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο, κεηξήζεηο 

θαη εξκελείεο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηνπ θάζε ζπγγξαθέα (Jemison 

1987; Wagner and Bode, 2006). Αξρηθά ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ (Risk), ν F. H. Knight (1921) αλαθέξεη φηη, ν θίλδπλνο είλαη θάηη 

κεηξήζηκν, κε ηελ έλλνηα φηη νη πηζαλφηεηεο ησλ απνηειεζκάησλ κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ, ελψ ε αβεβαηφηεηα δελ είλαη πνζνηηθά πξνζδηνξίζηκε θαη νη 

πηζαλφηεηεο ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ δελ είλαη γλσζηέο.  

Οη Wagner and Bode (2006, p. 309) ζηελ έξεπλά ηνπο επηζεκαίλνπλ σο θίλδπλν: 

―the negative deviation from the expected value of a certain performance measure, 

resulting in undesirable consequences for the focal firm. Hence, risk is equated with 

the damage or loss resulting from a supply chain disruption‖.  χκθσλα κε ηελ 

Έλσζε Γηεπζπληψλ Έξγσλ (Association of the Project Managers), ν θίλδπλνο 

νξίδεηαη σο έλα αβέβαην γεγνλφο ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ, εάλ ζπκβεί, ζα 

επεξεάζνπλ ηελ επίηεπμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζηφρσλ (Tuncel, G., and G. Alpan. 

2010). Οη εξκελείεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηνλ νξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ είλαη πάξα πνιιέο 

ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, θαζψο ν θίλδπλνο κπνξεί λα πηνζεηήζεη δηάθνξεο 

κνξθέο φπσο: ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο απνζέκαηνο, δήηεζεο, 

δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο, θίλδπλνο κεηαθνξάο, θίλδπλνο πξνκεζεπηή, θίλδπλνο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θ.α.  

Οη Tummala, R., θαη T. Schoenherr. (2011) θαη ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ 

επηζεκαίλνπλ  φηη, ν θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί σο, ν ζπλδπαζκφο ηεο πηζαλφηεηαο, 

ή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο νξηζκέλνπ θηλδχλνπ, κε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ  

πεξηζηαηηθνχ.  Δπηπιένλ, νη Arief A. et al (2009) ζηελ έξεπλα πνπ πινπνίεζαλ, 

αλέθεξαλ φηη ν θίλδπλνο νξίδεηαη σο ην δπλεηηθφ αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ κηα δπζκελή θαηάζηαζε. Απηνί νη νξηζκνί ηνπ θηλδχλνπ απνδεηθλχνπλ 

φηη ν θίλδπλνο είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηαζθεχαζκα θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (Baird θαη Thomas,1990). 
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1.2. Ο Κίλδσλος Δθοδηαζηηθής Αισζίδας  

Δίλαη πνιιά ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα ζπγρένπλ ηελ έλλνηα ηνπ Supply Chain Risk κε 

ηελ έλλνηα ηνπ Supply Chain Risk Management, σζηφζν δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε 

φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ «θηλδχλνπ ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ » θαη ηεο 

«δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ » (Sodhi et al., 2012; Diehl and 

Spinler, 2013; William Ho. et al 2015). Οη δχν απηέο έλλνηεο εκπεξηέρνπλ 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζην ζχλνιφ ηνπο. Δπηπιένλ, ε εθηελήο αλάιπζε θαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ νξηζκψλ είλαη απαξαίηεηε, θαζψο βνεζάεη ηνπο εξεπλεηέο λα 

εληνπίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ην αληίθηππν νιφθιεξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (William Ho. et al 2015).  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ εθνδηαζκνχ (Supply 

Risk), φπσο ν (Zsidisin 2003; Ellis et al., 2010;  Zsidisin et. al. 2004) θαη πνιινί 

άιινη, ζηελ επεμήγεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ Κηλδχλνπ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(Supply Chain Risk). Παξφια απηά, ππάξρνπλ θαη πνιινί ζπγγξαθείο νη νπνίνη 

επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή έλα κέξνο ηεο Αιπζίδαο 

Δθνδηαζκνχ  θαη δελ θαιχπηνπλ ηνλ νξηζκφ νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο (William Ho. 

et al 2015), φπσο ν Jüttner et al. (2003),  ν νπνίνο αλέιπζε ηηο έλλνηεο ηνπ 

information flow risk, material flow risk, θαη product flow risk, ζρεηηδφκελεο κε ην 

Supply Chain Risk.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν θίλδπλνο εθνδηαζκνχ Supply Risk είλαη ―The probability of an 

incident associated with inbound supply from individual supplier failures or the 

supply market occurring, in which its outcomes result in the inability of the 

purchasing firm to meet customer demand or cause threats to customer life and 

safety‖,(Zsidisin 2003, p.222; Zsidisin et al. 2004).  

1.3. Ζ Γηατείρηζε Κηλδύλοσ Δθοδηαζηηθής Αισζίδας  

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα επεθηείλεηαη ζε πςειφ βαζκφ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κέρξη ηελ πιήξε αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ 



"Investigation and Classification of Risk Factors in International Supply Chains:  

A Multi-Criteria Approach" 

 

7 

ζηελ Δ.Α. ηε παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζηνλ νξηζκφ πνπ 

έρεη δνζεί ζηελ έλλνηα Γηαρείξηζεο ηνπ Κηλδχλνπ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαζψο 

κεηέπεηηα θαη ζε θάπνηεο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ θηλδχλνπ. Οη 

Manuj and Mentzer (2008a, b) ππνζηήξημαλ φηη ―ε Γηεζλήο δηαρείξηζε ηνπ Κηλδχλνπ 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ επαθφινπζσλ απσιεηψλ ζηελ παγθφζκηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη ε εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ κίαο ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ  κε ζηφρν ηε κείσζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα 

αθφινπζα: - απψιεηαο, πηζαλφηεηαο, ηαρχηεηαο ζπκβάληνο, ηαρχηεηα απσιεηψλ, 

ρξφλν αλίρλεπζεο ησλ γεγνλφησλ, ζπρλφηεηα ή έθζεζε‖.  

Μία άιιε νπηηθή ηεο έλλνηαο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

δφζεθε απφ ηνλ Tang (2006a), αλαθέξνληαο φηη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο 

Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ  αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ ή ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 

ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ , πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θεξδνθνξία θαη ε 

ζπλνρή. Ζ SCRM είλαη ε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ 

ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ   κέζσ κηαο ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ   γηα ηε κείσζε ηεο εππάζεηαο ηεο Αιπζίδαο 

Δθνδηαζκνχ   ζην ζχλνιφ ηεο Christopher (2012). 

Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο είλαη ε εππάζεηα (vulnerability) πνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξίζεη κία Δθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηα γεληθφηεξα ζηάδηά ηεο. Ζ εππάζεηα 

ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ   έρεη θαζνξηζηεί ζαλ έλλνηα επξέσο απφ ηνπο 

Christopher θαη Peck (2004, p.3) σο «έθζεζε ζε ζνβαξέο δηαηαξαρέο» θαη απφ ηνπο 

Juttner et al. (2003, p.200) σο «ηελ ηάζε ησλ θηλδχλνπ θαη ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ, πξνθαιψληαο 

έηζη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ». Δπηπιένλ, νη Peck and 

Christopher (2004), αλέθεξαλ φηη ε εππάζεηα ζεσξείηαη ε έθζεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ζε ζνβαξέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο νθείινληαη είηε ζε εζσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο είηε ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ 

(Abhijeet Ghadge et al., 2010).  
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1.3.1. ηάδηα Γηατείρηζες ηες Δθοδηαζηηθής Αισζίδας 

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα έρεη ζπγθεθξηκέλα 

ζηάδηα ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απιά πνιιέο θνξέο νη ζπγγξαθείο 

εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαη άιιεο θνξέο θαη παξαιείπνπλ άιια. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη: 

1. Ο εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα 

(Risk Identification). 

2. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ 

θάζε θηλδχλνπ μερσξηζηά (Risk Assessment) 

3. Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ (Risk management actions) 

4. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ φπνπ ην ζχζηεκα επνπηεχεηαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ φηαλ εκθαλίδνληαη (Risk Monitoring).  

Tuncel,G. and G. Alpan. (2010) 

Άιινη ζπγγξαθείο δηαρσξίδνπλ δηαθνξεηηθά ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη Cucchiella and Gastaldi (2006), νη νπνίνη φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηε παξαθάησ εηθφλα μερψξηζαλ έμη ζηάδηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

εθνδηαζκνχ. Ξεθίλεζαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη θαηέιεμαλ 

ζηελ  εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.   

 
Δηθόλα 1.1. Σα ζηάδηα δηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Πεγή : Cucchiella and Gastaldi (2006) 
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Αληίζηνηρα, νη Abhijeet Ghadge et al. (2010) ζηελ έξεπλα ηνπο μερψξηζαλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ηξία ζηάδηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ: 

 

1. Αλαγλψξηζε θηλδχλνπ - Risk Indentification,  

2. Αλάιπζε θηλδχλνπ - Risk Analysis, 

3. ηξαηεγηθέο κείσζεο κεηξηαζκφο ησλ θηλδχλσλ - Risks Mitigation 

 

Δλψ νη (Tummala, R., and T. Schoenherr. 2011), δηέθξηλαλ πέληε ζηάδηα: 

1. Risk identification – O Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θηλδύλνπ,  

Σν πξψην βήκα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο SCRMP (Supply Chain Risk Management 

Process) είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ. Ο εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ 

πεξηιακβάλεη έλαλ νινθιεξσκέλν θαη δνκεκέλν πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ SC πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.  

2. Risk measurement - Μέηξεζε θηλδύλνπ 

Ζ κέηξεζε θηλδχλνπ, ην δεχηεξν βήκα ηεο πξψηεο θάζεο, πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ SC, καδί κε ηα κεγέζε 

ησλ επηπηψζεσλ. 

3. Risk assessment - Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ 

Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, ην ηξίην βήκα ηεο πξψηεο θάζεο (Δηθφλα 1.2), είλαη 

ζπλψλπκε κε ηελ εθηίκεζε ησλ αβεβαηνηήησλ θαη αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο πηζαλφηεηαο θάζε παξάγνληα θηλδχλνπ. Οη αβεβαηφηεηεο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ 

κε αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ 

γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο ή ζπλέπεηεο ηεο SC. 

4. Risk evaluation  - Δθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ην πξψην βήκα ηεο Φάζεο ΗΗ ηεο SCRMP (ρήκα 

1) θαη πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο βήκαηα ηεο θαηάηαμεο θηλδχλνπ θαη ηεο απνδνρήο 

θηλδχλνπ. 

5. Risk Control and Monitoring - Έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε ησλ θηλδύλσλ 

κέζσ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 
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Δηθόλα 1.2.  Supply Chain Risk Management Process (SCRMP) 

Πεγή: Tummala, R., and T. Schoenherr. (2011) 

 

Οη επηινγέο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαηεγνξία 

ηνπ θηλδχλνπ θαη απφ ηνλ ππεχζπλν πνπ ζα ιάβεη ηελ απφθαζε. Ζ κεηαθνξά 

θηλδχλνπ, ν θαηακεξηζκφο θηλδχλνπ, ε απνθπγή θηλδχλνπ θαη ε απνδνρή θηλδχλνπ 

είλαη νη βαζηθέο επηινγέο ιήςεο απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιιέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ εμέιημε ησλ κεραληζκψλ 

ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ ηεο Αιπζίδαο 

Δθνδηαζκνχ. Οη William Ho et al. (2015) πινπνίεζαλ κία βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

πάλσ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Πξψηνλ, 

παξνπζίαζαλ θαη θαηεγνξηνπνίεζαλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπ παξάγνληεο θηλδχλνπ 

ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ πινπνηήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 2003 θαη 2013. Γεχηεξνλ, 

αλέιαβαλ ιεπηνκεξή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο ζε νξηζκνχο 

ηνπ θηλδχλνπ ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ, ηηο κνξθέο θηλδχλνπ, ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο/κεηξηαζκνχ ησλ θηλδχλσλ.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζπγθέληξσζε έλα κεγάιν θάζκα 

πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηνπ θηλδχλνπο θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ απφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2003-2013. Σα άξζξα πνπ θαηάθεξαλ λα κειεηήζνπλ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε 224 ζην δηάζηεκα απηφ κε απνηέιεζκα λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη 

αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο πνπ είραλ θάλεη κε ηε ζεηξά ηνπο άιινη 

εξεπλεηέο φπσο: o Tang (2006a) ν νπνίνο αμηνιφγεζε πεξηζζφηεξα απφ 200 άξζξα. 

Οη Rao θαη Goldsby (2009) αμηνιφγεζαλ 55 άξζξα ζε πεξηνδηθά δεκνζηεχηεθαλ 

κεηαμχ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2008. Οη Tang θαη Musa (2011) πηνζέηεζε ηελ αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο παξαπνκπή ζε 138 άξζξα ζε πεξηνδηθά δεκνζηεχηεθαλ κεηαμχ ηνπ 

1995 θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008. Οη Colicchia θαη Strozzi (2012) εθάξκνζαλ 

επίζεο ηελ αλάιπζε ησλ αλαθνξψλ ζε 55 άξζξα πεξηνδηθψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ 

κεηαμχ 1994 θαη 2010. Οη Sodhi et al. (2012) αμηνιφγεζαλ 31 άξζξα ζε πεξηνδηθά 

δεκνζηεχηεθαλ κεηαμχ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2010. Παξαθάησ βιέπνπκε ην πιαίζην 

δηεξεχλεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηε  αιπζίδα εθνδηαζκνχ.  

 

Δηθόλα 1.3. Δλλνηνινγηθό πιαίζην ησλ θηλδύλσλ ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ  

Πεγή: William Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas Tallu., (2015) 

 

1.3.2. Παραδείγκαηα Κηλδύλοσ ζηελ Δθοδηαζηηθή Αισζίδα 

Ο ιφγνο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν παξάγνληαο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηελ 

Δθνδηαζηηθή αιπζίδα πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη παγθνζκίσο θάζε ρξφλν 

ζπκβαίλνπλ δηάθνξεο θαηαζηξνθέο είηε θπζηθέο είηε ιφγν αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο παγθφζκηεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θαη δεκηνπξγνχλ κηα 
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γεληθή αβεβαηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπκβεί πνιιέο 

απξφβιεπηεο θαηαζηξνθέο φπσο πφιεκνη, ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ηζνπλάκη, δηαδηθηπαθέο απεηιέο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο παγθφζκηαο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη έρνπλ θνζηίζεη πνιιά θεθάιαηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Απηέο νη 

απξφβιεπηεο θαηαζηξνθέο απνηεινχλ έκκεζα θαη θξηηήξηα γηα ηελ νξζή ιήςε 

απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

θάπνηα παξαδείγκαηα ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ κε νκαιή ιεηηνπξγία κίαο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαζηζηψληαο ηελ εππαζή: 

Ζ Ericsson έραζε γηα παξάδεηγκα 400 εθαηνκκχξηα επξψ κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 

εξγνζηαζίνπ εκηαγσγψλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο ζην Νέν Μεμηθφ ην 2000. Ζ Land 

Rover απέιπζε 1.400 εξγαδφκελνπο φηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο πξνκεζεπηέο 

απνδείρηεθε αθεξέγγπνο ην 2001. Σα έζνδα ηεο Dole κεηψζεθαλ φηαλ ην 1998 νη 

θπηείεο κπαλάλαο ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ ηπθψλα Mitch. 

Ζ Ford έθιεηζε πέληε εγθαηαζηάζεηο γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο κεηά ηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 (Christopher Tang 2006b. 

p33). Να αλαθέξνπκε φηη ε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2011 ζηνπο 

δίδπκνπο πχξγνπο απνηέιεζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νιηθή αλαδηακφξθσζε 

θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παγθνζκίσο. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε ππξθαγηά ηνπ Μαξηίνπ 2000 ζην εξγνζηάζην 

κηθξνηζίπ Philips ζην Albuquerque. Απηφ ην εξγνζηάζην πξνκήζεπε ηζηπο ηφζν ηε 

Nokia φζν θαη ηελ Ericsson. Ζ Nokia έκαζε γηα ηελ επηθείκελε έιιεηςε ηζηπο κέζα 

ζε κφιηο 3 εκέξεο θαη εθκεηαιιεχηεθε ηελ πνιπδχλακε ζηξαηεγηθή ηεο θαη 

πξνκεζεχηεθε ηζηπο απφ άιινλ πξνκεζεπηή. Ωζηφζν, ε Ericsson δελ κπφξεζε λα 

απνθχγεη ηε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ηεο, επεηδή νη πξνκήζεηέο ηεο πξνεξρφληνπζαλ 

απνθιεηζηηθά απφ απηφ ην εξγνζηάζην. Ωο απνηέιεζκα, ε εηαηξεία ππέζηε απψιεηεο 

πσιήζεσλ 400 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηηο ΖΠΑ (Chopra, S.et al. (2007). ηα 

παξαθάησ θεθάιαηα ζα αλαιχζνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηέπνπλ ηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα, ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηαπηφρξνλα ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη  Managers γηα ηελ επηινγή 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο- δηθηχνπ. 
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1.4. Ζ Ποισθρηηήρηα Λήυε Αποθάζεφλ ή  

Ποισθρηηήρηα Αλάισζε Αποθάζεφλ 

Ζ Πνιπθξηηήξηα Λήςε Απνθάζεσλ ή  Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε Απνθάζεσλ  

(MCDM) or  (MCDA), είλαη κέζνδνη έξεπλαο νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηα  πνιιαπιά 

αληηθξνπφκελα θξηηήξηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ 

Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε Απνθάζεσλ (MCDM ή MCDA) έρεη αλαπηπρζεί γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ (Decision Maker) ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σν MCDM 

αζρνιείηαη κε ηε δνκή θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζρεδηαζκνχ κε πνιιαπιά θξηηήξηα. ηφρνο είλαη λα δηεπθνιπλζνχλ νη ππεχζπλνη 

ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα 

επίιπζεο, ε επηινγή θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ ηα ζχλζεηα ζέκαηα 

ζπρλά ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε θάπνησλ θξηηεξίσλ. Η δυςκολία του προβλήματοσ 

προζρχεται από την φπαρξη περιςςότερων από ζνα κριτηρίων. Δεν υπάρχει πλζον μια 

μοναδική βζλτιςτη λφςη ςε ζνα πρόβλημα MCDM που μπορεί να επιτευχθεί χωρίσ την 

ενςωμάτωςη πληροφοριών προτίμηςησ. Η ιδζα μιασ βζλτιςτησ λφςησ ςυχνά 

αντικαθίςταται από το ςφνολο των μη καθοριςμζνων λφςεων. 

Ο ιήπηεο ηεο απφθαζεο γηα λα πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ζέζεη 

πνιιαπιά θξηηήξηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. πλήζσο, δελ ππάξρεη κηα 

κνλαδηθή βέιηηζηε ιχζε γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα θαη είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ιχζεσλ. Σν πξφβιεκα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ε 

δηαδηθαζία εμεχξεζεο ηεο θαιχηεξεο επηινγήο απφ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

Οη πην ζρεηηθέο κέζνδνη MCDA ζχκθσλα κε ηνπο A. Elmokrini et al. (2015) πνπ 

έρνπλ εληνπηζηεί είλαη:  

 AHP  

 ELECTRE  

 PROMETHEE 

 TOPSIS 

 TOPSIS - Fuzzy 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηπισκαηηθήο έγηλε κε ηε  κέζνδν TOPSIS- 

Fuzzy φπσο ζα δνχκε θαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimum
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Κεθάιαηο 2
ο
 Οη Κίλδσλοη θαη οη Παράγοληες 

Κηλδύλοσ 

ε κηα πεξίνδν φπνπ ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο εληείλεηαη θαη νη Αιπζίδεο 

Δθνδηαζκνχ γίλνληαη φιν θαη πην πεξίπινθεο, ε πηζαλφηεηα λα κελ επηηεπρζεί ε 

επηζπκεηή απφδνζε ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (SC) απμάλεηαη, θπξίσο ιφγσ 

χπαξμεο ησλ θηλδχλσλ (Tummala and Schoenherr, 2011). Οη θίλδπλνη πνπ δηέπνπλ 

κηα Δθνδηαζηηθή αιπζίδα ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη δηάθνξνη θαη 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ην παξάγνληα πνπ ηνπο πξνθαιεί. Οη θίλδπλνη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγία ηε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζαλ απνηέιεζκα 

πάληα επηθέξνπλ ηεξάζηηα θφζηε ζηελ επηρείξεζε. Απηφ ην ζπκπεξαίλνπκε θαη απφ 

ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ωζηφζν, ζε απηφ ην 

θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε εθηελψο ηνπ θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηηο δηεζλείο 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζε 

ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Θα αλαιχζνπκε ηη έρνπλ αλαθέξεη θαη ηη έρνπλ κειεηήζεη νη 

εξεπλεηέο φζν αθνξά ην παξφλ ζέκα ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Να επηζεκάλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ απνηεινχλ θαη θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο αλαθνξηθά 

κε ην δίθηπν δηαλνκήο. Δίλαη παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη 

Managers φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο (Distribution Network-

DN) 

2.1 Οη Κίλδσλοη ζηε Δθοδηαζηηθή Αισζίδα 

χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη κεηά απφ πνιπεηή έξεπλα έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί πνιινί απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη πνιινί 

απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ζ πην γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο ζε Δζσηεξηθνχο Κηλδχλνπο θαη ζε Δμσηεξηθνχο Κηλδχλνπο.  

Οη Cucchiella θαη Gastaldi (2006), δηαίξεζαλ ηνπο θηλδχλνπο ηεο Αιπζίδαο 

Δθνδηαζκνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δειαδή, ζε θαηεγνξίεο 
1
Δζσηεξηθνχο Παξάγνληεο 

(πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα φπσο κεηαβνιέο ηεο ρσξεηηθφηεηαο, θαλνληζκνχο, 

θαζπζηεξήζεηο πιεξνθφξεζεο θαη νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο) θαη ζηνπο 
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2
Δμσηεξηθνχο  Παξάγνληεο (ηηκέο αγνξάο, απφδνζε παξαγσγήο θαη θφζηνο, πνηφηεηα 

πξνκεζεπηή θαη πνιηηηθά δεηήκαηα).  

Οη Δμσηεξηθνί θίλδπλνη είλαη απηνί νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ φπσο είλαη νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, νη πνιηηηθνί θίλδπλνη, 

νηθνλνκηθνί θίλδπλνη νη νπνίνη πξνέξρνκαη απφ κεγάιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θξίζεηο. Δίλαη θίλδπλνη πνπ δελ εμαξηψληαη θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

Οη Δζσηεξηθνί θίλδπλνη είλαη απηνί πνπ δηέπνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Δίλαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζεο,  

θίλδπλνη ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο θηι. Οη επηρεηξήζεηο αλεζπρνχλ γηα 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο αλεμαξηήησο θαηεγνξία θαη πάληα ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε. Οη 

επθαηξίεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο εμαξηψληαη θαη απφ ηνλ βαζκφ 

αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Δπηπιένλ, ζα δνχκε θαη ζην επφκελν θεθάιαην 

φηη νη θίλδπλνη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη θξηηήξηα γηα ηελ ιήςε απφθαζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 

Δηθόλα 2.1. Καηάηαμε ησλ Κηλδύλσλ Δθνδηαζκνύ 

Πεγή : Cucchiella and Gastaldi (2006) 
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Οη Olson D.L. & Wu D.D. (2010) ζηελ βηβιηνγξαθηθή ηνπο έξεπλα ηαμηλφκεζαλ ηνπο 

θηλδχλνπο ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη ηνπο αληηζηνίρεζαλ κε 

ηνπο αλάινγνπο ζπγγξαθείο. Παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 2.1 παξαηεξνχκε φηη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο έρνπλ εληάμεη ην πεξηβάιινλ, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα φπνπ 

ελζσκαηψλνληαη θαη ππνθαηεγνξίεο θηλδχλσλ. Αληίζηνηρα ζηνπο εζσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο φπσο έρνπλ εληάμεη ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ε δπλαηφηεηα ρσξεηηθφηεηα θ.α. 

Πίλαθαο 2.1 : Καηεγνξίεο θηλδύλσλ ζηελ Αιπζίδα Δθνδηαζκνύ 

Category Risks Authors 

External 

Nature Natural disaster: flood, 

earthquake  

Chopra and Sodhi (2004); B – Wu et al. (2006); 

Blackhurst et al. (2008); Wagner and Bode (2008) 

Plant fire  Blackhurst et al. (2008); 

Diseases, epidemics Wu et al. (2006); Wagner and Bode (2008) 

Political 

system 

Price fluctuation  Cucchiella and Gastaldi (2006); 

Economic downturn  B – Wu et al. (2006); 

Exchange rate risk  Chopra and Sodhi (2004); Blackhurst et al. (2008); 

Consumer demand volatility  B – Wu et al. (2006); Cucchiella and Gastaldi 

(2006); Manuj and Mentzer (2008); 

Customer payment  Chopra and Sodhi (2004); 

New technology  B – Wu et al. (2006); Cucchiella and Gastaldi 

(2006); 

Changes in competitive 

advantage  

Cucchiella and Gastaldi (2006); 

Obsolescence  Chopra and Sodhi (2004); Blackhurst et al. (2008); 

Substitution alternatives Blackhurst et al. (2008); 

Internal 

Available 

capacity 

Capacity cost  Chopra and Sodhi (2004); B – Wu et al. (2006); 

Financial capacity 

/insurance  

B – Wu et al. (2006); Cucchiella and Gastaldi 

(2006) 

Ability to increase production  Chopra and Sodhi (2004); Cucchiella and Gastaldi 

(2006);Blackhurst et al. (2008); 

Structural capacity  Wu et al. (2006); Cucchiella and Gastaldi (2006); 

Blackhurst et al. (2008); 

Supplier bankruptcy Blackhurst et al. (2008) 

Internal 

operation 

Forecast inaccuracy  Chopra and Sodhi (2004); B – Wu et al. (2006); 

Blackhurst et al. (2008) 

Safety (worker accidents)  B – Wu et al. (2006); Wagner and Bode (2008) 

Bullwhip effect  Chopra and Sodhi (2004); Cucchiella and Gastaldi 

(2006) 

Agility/flexibility  Wu et al. (2006); Cucchiella and Gastaldi (2006); 

Blackhurst et al. (2008); 

Holding cost/order 

fulfillment tradeoff  

Chopra and Sodhi (2004); Blackhurst et al. (2008) 

On-time delivery  B – Wu et al. (2006); Blackhurst et al. (2008) 

Quality B – Wu et al. (2006); Blackhurst et al. (2008) 

Informati IS breakdown  Chopra and Sodhi (2004); 

Distorted information   Blackhurst et al. (2008); Wagner and Bode (2008) 
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on system Integration  Chopra and Sodhi (2004); Blackhurst et al. (2008); 

Wagner and Bode (2008) 

Viruses/bugs/hackers B – Wu et al. (2006); Blackhurst et al. (2008); 

Wagner and Bode (2008) 

Πεγή: Olson D.L. & Wu D.D. (2010) 

 

Γεληθφηεξα νη πην γλσζηνί θίλδπλνη εθνδηαζκνχ θαηαηάζζνληαη ζε : 

1. Πεξηβαιινληηθνχο Κηλδχλνπο,  

2. Κηλδχλνπο δηαλνκήο, 

3. Κίλδπλνπο ζρεηηθά κε ην πξνκεζεπηή,  

4. Υξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

5. Κίλδπλνπο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη παξαγσγή ηεο 

επηρείξεζεο  

6. Κηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 

2.1.1. Ζ Καηεγορηοποίεζε ηφλ Κηλδύλφλ  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ ηνπο ζπγγξαθείο αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην αληηθείκελν 

ηεο έξεπλάο ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη  Jüttner et al. (2003) ζηελ έξεπλά ηνπο θαηάηαμαλ ηνπο θηλδχλνπο 

ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζε 
1
Πεξηβαιινληηθνχο θίλδπλνπο, ζε 

2
Κίλδπλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν θαη ζε 
3
Οξγαλσηηθνχο θίλδπλνπο. Οη πεγέο 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλνπλ ηπρφλ αβεβαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ κε ην πεξηβάιινλ π.ρ. αηπρήκαηα, 

θνηλσληθφ-πνιηηηθέο ελέξγεηεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.α. Οη πεγέο θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν πξνθχπηνπλ απφ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ νξγαληζκψλ ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, π.ρ. θηλδχλνπο εμσηεξηθήο αλάζεζεο, παξακνξθσκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαη έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηα κεηαβαιιφκελα ζήκαηα ηεο αγνξάο. Οη 

πεγέο νξγαλσηηθψλ θηλδχλσλ είλαη π.ρ. απεξγίεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απνηπρίεο 

κεραλεκάησλ θαη δηαθνπέο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο. ινη απηνί νη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαηαξαρέο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (Jüttner 

et al., 2003). 
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Δηθόλα 2.2. Καηεγνξηνπνίεζε Κηλδύλσλ 

Πεγή: Jüttner et al. (2003) 

 

Μία άιιε νπηηθή θαηάηαμεο ησλ θηλδχλσλ είλαη απηή ησλ Chopra and Sodhi (2004). 

Οη Chopra and Sodhi (2004) θαηέηαμαλ ηνπ θηλδχλνπο εθνδηαζκνχ ζε ελλέα 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, oη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε: 

 Σηο δηαηαξαρέο (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηξνκνθξαηία, πφιεκνο θιπ.), 

 Σηο θαζπζηεξήζεηο (π.ρ. αθακςία ηεο πεγήο ηξνθνδνζίαο), 

 Σα ζπζηήκαηα (π.ρ. αλάιπζε ηεο ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ), 

 Σε πξφβιεςε (π.ρ. αλαθξηβήο πξφβιεςε, εθέ βάκβαθνο θ.ιπ.), 

 Σε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (π.ρ. θάζεηε νινθιήξσζε), 

 Σηο πξνκήζεηεο (π.ρ. ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο), 

 Σηο απαηηήζεηο (π.ρ. αξηζκφο πειαηψλ), 

 Σελ απνγξαθή (π.ρ. θφζηνο απνζεκαηνπνίεζεο, αβεβαηφηεηα δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο, θιπ.),θαη 

 Σε ρσξεηηθφηεηα (π.ρ. θφζηνο ρσξεηηθφηεηαο).  

Mohamed B. & Slim H. (2015) 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη θαη ε θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ θάλεη νη 

Chopra and Sodhi (2004). 
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Δηθόλα 2.3 Καηεγνξηνπνίεζε Κηλδύλσλ  

Πεγή: Chopra and Sodhi (2004) & Mohamed B. & Slim H. (2015) 

 

Μία άιιε νπηηθή ηεο θαηάηαμεο ησλ θηλδχλσλ ζηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη 

απηή πνπ έθαλε ν Tang ην 2006 ζηελ έξεπλά ηνπ, φπνπ δηαρψξηζε ηνπ θηλδχλνπο ζε 

ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο θαη ζε θηλδχλνπο δηαηάξαμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Tang 

αλέθεξε φηη νη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη ζπλδένληαη κε ηηο αβεβαηφηεηεο, φπσο κε ηελ 

αβεβαηφηεηα δήηεζεο πειαηψλ, ηελ αβεβαηφηεηα πξνζθνξάο θαη ην αβέβαην θφζηνο, 

ελψ νη θίλδπλνη δηαηάξαμεο ζπλδένληαη κε ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο, φπσο ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ηπθψλεο, 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θιπ, ή νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο ε ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ή νη απεξγίεο (Tang 2006a). Ζ δηεξεχλεζε ησλ θηλδχλσλ ζηε αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απιψο ε θαηάηαμή ηνπο 

δηαθέξεη απφ ζπγγξαθέα ζε ζπγγξαθέα, αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλάο ηνπο. Οη 

Wu et al. (2006) αλαγλψξηζαλ ηνπ θηλδχλνπο ηεο αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη ηνπ 

θαηέηαμαλ ζχκθσλα κε ηελ  παξαθάησ εηθφλα. 
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Γηαρψξηζαλ ηνπο θηλδχλνπο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζε εμσηεξηθνχο θαη ζε 

εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Μέζα ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο εληάζζνληαη αληίζηνηρα θαη 

νη παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε σο εμήο: 

 Δζσηεξηθνί θίλδπλνη: εζσηεξηθνί ειεγρφκελνη, εζσηεξηθνί κεξηθψο 

ειεγρφκελνη, εζσηεξηθνί αλεμέιεγθηνη 

 Δμσηεξηθνί θίλδπλνη: εμσηεξηθνί ειεγρφκελνη, εμσηεξηθνί κεξηθψο 

ειεγρφκελνη, εμσηεξηθνί αλεμέιεγθηνη. 

 
Δηθόλα 2.4. Παξάδεηγκα ρεδηαγξάκκαηνο Καηεγνξηνπνίεζεο Κηλδύλσλ  

Πεγή: (Wu et al. 2006) 

 

Οη θίλδπλνη πνπ δηέπνπλ ηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

Rao & Goldsdy (2009) ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, 

 Βηνκεραληθνί θίλδπλνη, 

 Οξγαλσηηθνί θίλδπλνη, 
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 Δηδηθνί θίλδπλνη, 

 Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Φπζηθά θαη ε θάζε θαηεγνξία θηλδχλσλ πεξηειάκβαλε θαη αληίζηνηρνπο παξάγνληεο 

θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχλ απηέ ηηο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ. ζνλ 

αθνξά φκσο ηνπ παξάγνληεο θηλδχλνπ ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα θαη 

παξαθάησ. 

 

Δηθνλα 2.5. Παξάγνληεο Κηλδύλνπ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

Πεγή: Rao & Goldsdy 2009 

Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ν δηαρσξηζκφο ησ θηλδχλσλ ζε νξγαλσηηθνχο 

θηλδχλνπο, ζε θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηα δίθηπα θαη ηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο (Qazi 

A. et al 2015). Οη νξγαλσηηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θεληξηθή επηρείξεζε θαη πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο 

απνγξαθήο, ιεηηνπξγίαο, πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο. Ο θίλδπλνο απνζέκαηνο 

πξνθχπηεη απφ ηα απνζέκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη αληίζηνηρε απψιεηα επθαηξίαο ή 

θφζηνο ρεηξηζκνχ. Οη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη ή θίλδπλνη δηεξγαζηψλ κπνξνχλ λα 

μεθηλήζνπλ κε γεγνλφηα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη 

θαηαζθεπήο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη θίλδπλνη πνηφηεηαο πξνθχπηνπλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνλάδα παξαγσγήο ή ηνπο πξνκεζεπηέο. Ο 

θίλδπλνο δηαρείξηζεο ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ 

θηλδχλνπ ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ. Οη θίλδπλνη δηαρείξηζεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

σο θχξηνο παξάγνληαο ζηελ απνηπρία κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ.  
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Οη θίλδπλνη δηθηχσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θεληξηθήο 

επηρείξεζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο. Οη θίλδπλνη δηθηχνπ 

ζεσξείηαη σο ε θαηεγνξία θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, κε ηε κεγαιχηεξε έξεπλα παγθνζκίσο. Οη εμσηεξηθνί 

θίλδπλνη νθείινληαη ζε εμσηεξηθά γεγνλφηα φπσο ν θαηξφο, νη ζεηζκνί, νη πνιηηηθέο 

θαη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο θ.α. (Qazi A., Quigley J. & Dicson A., 2015). 

Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν πξνέξρεηαη απφ πνιιέο κνξθέο. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

θίλδπλνο γηα παξάδεηγκα απμάλεηαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ, εηδηθά φηαλ 

ππάξρεη έληνλε παγθνζκηνπνίεζε, αθφκε θαη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ηζνηηκία 

ζπλαιιάγκαηνο. Σα έμνδα απνζέκαηνο ιφγσ απαμίσζεο ή απνζέκαηνο κπνξεί λα 

είλαη ζεκαληηθά. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ παγθφζκησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ νδεγεί 

ζπρλά ηνλ θίλδπλν ηνπ ράνπο, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα παξακνξθσκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Σν θαηλφκελν Bullwhip είλαη έλα απφ 

απηά ηα παξαδείγκαηα. Σα απνζέκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιεο ηηο 

Αιπζίδεο Δθνδηαζκνχ ηαπηφρξνλα ή λα απαηηνχληαη αθξηβφηεξα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα. (D. Bogataj, M. Bogataj, 2007). 

Οη D. Bogataj, M. Bogataj ην 2007 θαηεγνξηνπνίεζαλ ηνπο θηλδχλνπο ζηηο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο: 

1. Ο θίλδπλνο εθνδηαζκνχ 

2. Ο θίλδπλνο θαηά ηε δηαδηθαζία, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ: 

 Κίλδπλνο παξαγσγήο θαη ην θίλδπλν δηαλνκήο 

3. Ο θίλδπλνο ζρεηηθά κε ηε δήηεζε 

4. Ο θίλδπλνο ειέγρνπ 

5. Ο πεξηβαιινληηθφο θίλδπλνο. 

Οη Manuj, I. and Mentzer, J.T. (2008) δηαρψξηζαλ ηνπο θηλδχλνπο ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο.  

1. Ο θίλδπλνο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

2. Ο θίλδπλνο εζσηεξηθή ιεηηνπξγίαο. 

«Ο Κίλδπλνο ιεηηνπξγίαο είλαη ε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εζσηεξηθή ηθαλόηεηα κηαο εηαηξείαο λα παξάγεη αγαζά θαη 
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ππεξεζίεο, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ επηθαηξόηεηα ηεο παξαγσγήο, θαη / ή ηελ 

θεξδνθνξία». 

3. Ο θίλδπλνο ηεο δήηεζεο  

«Ο Κίλδπλνο αζθαιείαο είλαη ε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ απεηινύλ ην αλζξώπηλν δπλακηθό, ηελ 

αθεξαηόηεηα ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ». 

 

4. Ο θίλδπλνο αζθάιεηαο 

«Ο Κίλδπλνο δήηεζε είλαη ε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηηο εμεξρόκελεο ξνέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηζαλόηεηα 

ησλ πειαηώλ παξαγγειίεο κε ην εζηηαθό εηαηξεία, θαη / ή δηαθύκαλζε ηνπ όγθνπ 

θαη πνηθηιία πνπ επηζπκεί ν πειάηεο». 

 

 
Δηθόλα 2.6. Οη θίλδπλνη ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

Πεγή : Manuj, I. and Mentzer, J.T. (2008) 

 

2.1.2. Σα Δίδε ηφλ Κηλδύλφλ  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη γεληθφηεξα νη θίλδπλνπ πνπ δηέπνπλ κηα 

Δθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη πνιινί θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1. Πεξηβαιινληηθνί Κίλδπλνη 

2. Κίλδπλνη ζρεηηθά κε ηε Εήηεζε 

3. Κίλδπλνη ζρεηηθά κε ηελ πκπεξηθνξά Καηαλαισηή 
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4. Κίλδπλνη ζρεηηθά κε ηελ Αγνξά  

5. Κίλδπλνη εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη παξαγσγήο 

6. Κίλδπλνη Μεηαθνξάο  

7. Κίλδπλνη ζρεηηθά κε ηνπο Πξνκεζεπηέο /Πξνκήζεηα 

8. Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη  

9. Κίλδπλνη ζρεηηθά κε ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη ηε Πιεξνθνξία 

2.2 Οη Παράγοληες Κηλδύλοσ  

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη δηάθνξα ζπκβάληα θαη θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν θηλδχλνπ (William Ho. et al. 2015). χκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία νη (Chopra θαη Sodhi, 2004; Cucchiella θαη Gastaldi, 2006; Wu et al., 

2006; Manuj θαη Mentzer, 2008; Tuncel θαη Alpan, 2010; Wagner and Neshat, 2010; 

Tummala and Schoenherr, 2011; Samvedi et al., 2013) αλέιπζαλ πνιινχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη Chopra θαη Sodhi, (2004) 

θαηεγνξηνπνίεζαλ ηνπο θηλδχλνπο φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο θαη 

θαηέηαμαλ κεη’ έπεηηα θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 

2.3. χκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ αληίζηνηρα 

δηαρσξίδνληαη θαη νη παξάγνληεο θηλδχλσλ. Παξαθάησ ζα πξνβνχκε ζε κηα εθηελή 

αλάιπζε θαη ζε δηαρσξηζκφ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχλ ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο θαη εθηξνρηάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο θαη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο. 

2.2.1 Περηβαιιοληηθοί Παράγοληες Κηλδύλοσ 

Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο αξρηθά απνηεινχλ παξάγνληεο εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί ε επηρείξεζε λα ηνπο 

πξνβιέςεη νχηε λα ηνπο επεξεάζεη αιιά νχηε θαη λα ηνπο θαζνξίζεη. Δίλαη εθείλνη 

πνπ επεξεάδνπλ ην ζπλνιηθφ επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην κεηαμχ ησλ βηνκεραληψλ 

(Ritchie and Marshall, 1993). ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο εληάζζνληαη φιεο 

νη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο φπσο είλαη νη ζεηζκνί, ην ηζνπλάκη, νη ππξθαγηέο, νη 

πιεκκχξεο, νη ηπθψλεο, νη εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο θα., νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα.  
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Οη Chopra and Sodhi (2004) θαη νη Tummala and Schoenherr (2011) αλαθέξζεθαλ 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο επηζεκαίλνληαο φηη πξνθαινχλ δηαηαξαρή ζηελ 

Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηηο θαηέηαμαλ ζηελ θαηεγνξία θηλδχλσλ δηαηαξαρήο. ηελ 

νπζία νη Tummala and Schoenherr (2011) αλέιπζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ είραλ πξναλαθέξεη νη Chopra and Sodhi 

(2004). Έηζη ινηπφλ νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο εληάρζεθαλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ δηαηαξαρή ζηνπο Distribution Factors ζηνπο νπνίνπο ελέηαμαλ θαη ηνλ 

παξάγνληα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ηξνκνθξαηία (Chopra and Sodhi, 2004; Tummala 

and Schoenherr, 2011).  

Οη Rao & Goldsby (2009) αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο φηη νη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ παξάιιεια ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ηε 

καθξννηθνλνκηθή αιιά θαη θνηλσληθή αβεβαηφηεηα. Σν Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

εκπεξηέρεη ηε πνιηηηθή θαη θπβεξλεηηθή αβεβαηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα αζηαζή 

θπβέξλεζε κπνξεί θαη  επεξεάζεη ηηο επηινγέο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ην δίθηπν δηαλνκήο αιιά επεξεάδεη επίζεο θαη ηελ άπνςε ησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ. Ζ πνιηηηθή αβεβαηφηεηα ζα κπνξνχζε επίζεο λα πεξηιακβάλεη 

ελδερφκελεο ή πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα σο απνηέιεζκα πνιέκνπ, 

επαλαζηάζεσλ, πξαμηθνπήκαηνο ή άιισλ πνιηηηθψλ δηαηαξαρψλ.  Απηά ηα γεγνλφηα 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζα δνχκε ζην επφκελν 

θεθάιαην φηη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ παξάιιεια θαη θξηηήξηα επηινγή 

δηθηχνπ δηαλνκήο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

Οη θπβεξλεηηθή αζηάζεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί ε 

ρψξα ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ηελ αζθάιεηα- εκπηζηνζχλε πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί. 

Αλ ππάξρεη θπβεξλεηηθή αζηάζεηα δχζθνια ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ηελ νκαιή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αληίζηνηρε ρψξα. 

Απνηειεί ζαθψο θχξην θξηηήξην επηινγήο δηθηχνπ δηαλνκήο. 
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Δηθόλα 2.7. Γηαρσξηζκόο Πεξηβαιινληηθώλ Κηλδύλσλ  

Πεγή: Rao & Goldsby (2009) 

 

Οη Rao and Goldsby (2009) εληάζζνπλ ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ηνπ ηηα 

αβεβαηφηεηεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο (ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, καθξννηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη ηελ αβεβαηφηεηα πεξηβάιινληνο). Οη Wu et al. (2006) αλέθεξαλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο εληάζζνληαη: 

1. Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο,  

2. Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, 

3. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο. (Market Characteristics) 

4. Αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη  

5. Σα Δμσηεξηθά & Δζσηεξηθά λνκηθά δεηήκαηα  

Ζ αζηάζεηα ζηελ αγνξά είλαη έλα απξφβιεπηνο παξάγνληαο εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ηε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζπλεπψο θαη ην δίθηπν 

δηαλνκήο. Γηα παξάδεηγκα ε παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ επεθηείλεη κε 

κεγαιχηεξα πιαίζηα ηηο παγθφζκηεο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο κε απνηέιεζκα λα 

ειινρεχνπλ παξάιιεια θαη πεξηζζφηεξνη θίλδπλνη. Οη λνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηα 

εζσηεξηθά λνκηθά δεηήκαηα θαη ηα εμσηεξηθά λνκηθά δεηήκαηα κίαο επηρείξεζεο- 

ρψξαο απνηεινχλ πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνπο (Wu et 

al., 2006; Zsidisin, G.A. et al. 2004; G.A. Zsidisin,2003) 

Οη Schoenherr et al. (2008) αλαθέξζεθαλ ζε 17 παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηελ έξεπλά 

ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θαηέηαμαλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα AHP. πσο 

βιέπνπκε θαη ζηε παξαθάησ εηθφλα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

ζπκπεξηέιαβαλ ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο, ηνλ θξαηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε 

ηηο απεξγίεο, κε ηε πνιηηηθή αζηάζεηα, θαη ηελ Κπβεξλεηηθή αζηάζεηα αληίζηνηρα. 

Δπηπιένλ, επηζήκαλαλ φηη ε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα πέζεη «ζχκα» θπζηθψλ 
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θαηαζηξνθψλ θαη ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, εληάζζνληαο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο θαη ην παξάγνληα ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ πνιέκνπ.  

 

 

Δηθόλα 2.8. Καηάηαμε Κηλδύλσλ ζηε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

Πεγή: Schoenherr et al. (2008) 

Ζ Σξνκνθξαηία, ε πνιηηηθή αζηάζεηα, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ε νηθνλνκηθή χθεζε, 

νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηακαξηπξίεο απνηεινχλ πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνπο Samvedi et al. (2013). Οη ηνπηθέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

φπσο νη ζεηζκνί, νη ππξθαγηέο, νη πιεκκχξεο, νη ηπθψλεο, ππξθαγηέο, θιπ. κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο δεκηέο ζηνπο πξνκεζεπηέο κίαο εηαηξείαο, είηε ζηηο 

απνζήθεο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο κε απνηέιεζκα λα ζέηεηαη ε Δθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ζε θίλδπλν (Faiza Hamdi et al., 2014). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε ηξνκνθξαηηθή 

επίζεζε, νη εθηεηακέλεο εξγαηηθέο απεξγίεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνπο Faiza Hamdi et al. (2014) 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ. πλήζσο, ε πηζαλφηεηα ηέηνησλ 

θαηαζηξνθψλ είλαη πνιχ ρακειή, νη ζπλέπεηέο ηνπο φκσο κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ζνβαξέο (Faiza Hamdi et al., 2014). Οη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη είλαη ζρεδφλ 

αδχλαην λα ειεγρζνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ (Jing Mu. & Zhicheng Wan., 2010). 

Δπηπιένλ, νη A. N. Zhang et al. (2013) αλαθέξζεθα θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο αλαθέξνληαο φtη ζε απηή ηε θαηεγνξία εληάζζνληαη: 

 Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πξφζθαην θαη ηζνπλάκη ζηελ Ηαπσλία) 

 Ζ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ, ηα ηξνκνθξαηηθά πεξηζηαηηθά φπσο ηα γεγνλφηα 

ζηηο ΖΠΑ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001 
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 Σα βηνκεραληθά αηπρήκαηα, επηρεηξεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο πξνβιήκαηα 

παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ζε έλαλ πξνκεζεπηή, πνπ επεξεάδνπλ θάζε 

νξγαληζκφ ζην δίθηπν εθνδηαζκνχ, 

 Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο  

Οη Chopra, S. et al. (2007) εζηίαζαλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ: ζε απηνχο 

πνπ πξνθαινχλ δηαηαξαρέο θαη ζε απηνχο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο. Οη 

θαζπζηεξήζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επαλαιακβαλφκελνη θίλδπλνη, ελψ νη 

δηαηαξαρέο αληηζηνηρνχλ ζηε δηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο. ηελ θαηεγνξία ησλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχλ δηαηαξαρέο νη  Chopra, S. et al. (2007) αλαθέξζεθαλ ζηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ζηελ ηξνκνθξαηία σο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο νη 

νπνίνη πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Σα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα, είδακε πνιινχο ηχπνπο απξφβιεπησλ θαηαζηξνθψλ, φπσο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, πνιέκνπο, ζεηζκνχο, νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ηζνπλάκη φια 

απηά ηα ζπκβάληα απνηεινχλ πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη (Christopher S. & Tang, 

2006b). Οη νηθνλνκηθή θξίζε θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο εληάζζνληαη ζχκθσλα θαη 

κε ηνπο (Changbao Zh., Xiaoping W., 2009; Hong Li YIN, 2013), ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. 

Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιπάξηζκα άξζξα θαη 

έξεπλεο ζπγγξαθέσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή αλαιχζακε 

θάπνηεο απφ ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί επί ηνπ παξφληνο ζέκαηνο. Ωζηφζν 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα δνχκε κηα αληηζηνίρηζε ηνπ θάζε παξάγνληα κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπγγξαθείο, νη νπνίν έρνπλ αλαθεξζεί ή θαη έρνπλ αλαιχζεη ηνλ  

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα θηλδχλνπ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο εληάζζνληαη : 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 

 Πόιεκνο & Σξνκνθξαηία 

 Αηπρήκαηα θσηηάο 

 Πνιηηηθό- νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 Ννκηθό πεξηβάιινλ 
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Πίλαθαο 2.2: Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο Κηλδύλνπ 

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 

Π
εξ

ηβ
α

ιι
ν
λη

ηθ
ν
ί 

π
α

ξ
ά

γν
λη

εο
 

 

 

Φσζηθές Καηαζηροθές 

 

(ζεηζκόο, ηζνπλάκη, 

ππξθαγηέο, πιεκκύξεο, 

ηπθώλεο, εθαηζηεηαθή 

έθξεμε, θαηνιηζζήζεηο ζε 

νξεηλό όγθν θαη ζύγθξνπζε 

εμσηεξηθώλ αληηθεηκέλσλ 

θιπ) 

Chopra and Sodhi (2004), Ritchie and 

Marshall (1993), Wu et al. (2006), 

Schoenherr et al. (2008), Tummala and 

Schoenherr (2011), Samvedi et al. (2013), 

Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi 

Masmoudi and Lionel Dupont (2014), 

Jüttner et al. (2003), A. Norrman and U. 

Jansson (2004), G. A. Zsidisin (2003), 

Mitroff and Alpalsan (2003), G.A. 

Zsidisin, et al. (2000), Stafford et al. 

(2002), Terhune C. (2003), Jing Mu., and 

Zhicheng Wan. (2010), Hong Li YIN 

(2013), Changbao Zh. and Xiaoping W. 

(2009), Blackhurst et al. (2008), Wagner 

and Bode (2008), A. N. Zhang, Mark G, M. 

Terhors, A. J. L. Lee and M.T. Pham. 

(2013), Kull, T. J., and S. Talluri. (2008), 

Christopher S. Tang (2006b), Olson D.L. 

and WuD.D. (2010), Arief A., Rajagopalan 

S. and Iftekhar A. Karimi (2009), Vanany, 

Zailani & Pujawan (2009), Rao & Goldsby 

(2009), Zsidisin, G.A., Ellram, L.M., 

Carter, J.R. and Cavinato, J.L. (2004), 

William Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. 

and Srinivas Tallu. (2015), Arief 

A.,Rajagopalan S., Iftekhar A. Karimi 

(2009), Tang (2006a), Mohamed B. & Slim 

H. (2015, Bogataj and Bogataj (2007), 

Kumar et al. (2010), Ravindran et al. 

(2010), Qazi A., Quigley J. & Dicson A., 

(2015), Olson, D.L. & Wu, D.D.  (2010), 

Vanany, Zailani & Pujawan (2009) 

 

 

Πόιεκος & 

Σροκοθραηία 

Wu et al. (2006), Chopra and Sodhi (2004), 

Tummala and Schoenherr (2011), Samvedi 

et al. (2013), G.A. Zsidisin, A. Panelli, R. 

Upton (2000), Faiza Hamdi, Ahmed 

Ghorbel, Faouzi Masmoudi, Lionel Dupont 

(2014), Chan and Kumar (2007), Chopra 

S., Reinhardt G. and Mohan U. (2007), 

Christopher S. Tang (2006b), Stafford et al. 

(2002), A. N. Zhang, Mark G, M. Terhors, 

A. J. L. Lee and M.T. Pham. (2013), Jing 

Mu., Zhicheng Wan. (2010), William Ho., 

Tian Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas 

Tallu. (2015), Ravindran et al. (2010),  

Αηστήκαηα θφηηάς Wu et al. (2006), William Ho., Tian Zheng., 

Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015) 

Ποιηηηθό- οηθολοκηθό 

περηβάιιολ: 
 Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα/ 

πνιηηηθή αβεβαηφηεηα 

 Πνιηηηθνί θίλδπλνη 

 Απεξγίεο 

 Απζηεξέο θπβεξλεηηθέο 

ξπζκίζεηο 

 Κπβεξλεηηθή αζηάζεηα 

Cucchiella and Gastaldi (2006), Ritchie & 

Marshall (1993), Rao & Goldsby (2009), 

Wu et al. (2006), Schoenherr et al. (2008), 

Samvedi et al. (2013), Faiza Hamdi, 

Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi & 

Lionel Dupont (2014), Chan and Kumar 

(2007), Jüttner et al. (2003), J. Van der 

Vorst & A. Beulens (2002), J.A. Cooke 

(2002), Jing Mu.,& Zhicheng Wan. (2010), 

Changbao Zh., & Xiaoping W. (2009), 

Bogataj, D.  &  Bagataj, M. (2006), 
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 Οηθνλνκηθή χθεζε / 

δηαηαξαρή 

 Οηθνλνκηθή αζηάζεηα 

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 Μαθξννηθνλνκηθέο 

αβεβαηφηεηεο 

Mohamed B. & Slim H. (2015), Olson, 

D.L., & Wu, D.D. (2010), William Ho., 

Tian Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas 

Tallu. (2015), Arief A.,Rajagopalan S., 

Iftekhar & A. Karimi (2009), Mohamed B. 

& Slim H. (2015), Ritchie and Brindley 

(2007), Tang (2006a), Mohamed B. & Slim 

H. (2015), Qazi A., Quigley J. & Dicson A. 

(2015), Ghoshal (1987), Manuj and 

Mentzer (2008), Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009), Samvedi et al. (2013), 

Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi 

Masmoudi & Lionel Dupont (2014), Rao & 

Goldsby (2009), Christopher S. Tang 

(2006b),  

Νοκηθό περηβάιιολ:  

 Δζσηεξηθά λνκηθά 

δεηήκαηα 

 Δμσηεξηθά λνκηθά 

δεηήκαηα 

 Ννκηθέο ππνρξεψζεηο 

 Αβεβαηφηεηα αζηηθήο 

επζχλεο 

 Ννκηθνί θίλδπλνη 

Zsidisin, G.A., Ellram, L.M., Carter, J.R. 

and Cavinato, J.L. (2004), Wu, et al 

(2006), G.A. Zsidisin (2003), Ritchie and 

Marshall, (1993), Rao & Goldsby (2009), 

Piyush S., Gopal A., Murali Lal (2011), 

Blackhurst et al. (2008), Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009), SCR Leadership Counsil 

(2011) 

 

 

2.2.2 Παράγοληες Κίλδσλοσ ζτεηηθά κε ηε Εήηεζε 

Ζ κεηαβνιή ηεο δήηεζεο  πξντφλησλ θαζψο θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηε δήηεζε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Chopra and Sodhi, (2004) θαη νη  

Tummala and Schoenherr (2011), αλέθεξαλ φηη νη κε αθξηβείο πξνβιέςεηο δήηεζεο, 

νη νπνίεο νθείινληαη ζηνλ πςειφ ρξφλν παξάδνζεο ή ζηνλ κηθξφ ρξφλν δσήο ηνπ 

πξντφληνο, θαζψο επίζεο θαη ην θαηλόκελν ηνπ καζηίγηνπ (Bullwhip effect), ην 

νπνίν νθείιεηαη ζηε  ιαλζαζκέλε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο, απνηεινχλ παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θαζψο κεηαθέξεηαη ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία 

downstream θαηά ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ κε απνηέιεζκα ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο 

θαη εθηηκήζεηο.  

 Ζ Δπίδραζε ηοσ Bullwhip ζηελ Αιηζύδα Δθοδηαζκού: 

Σν θαηλφκελν Bullwhip (ή ην Effect Forrester) νξίδεηαη σο ε παξακφξθσζε ηεο 

δήηεζεο πνπ κεηαθηλείηαη πξνο ηα πάλσ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ιφγσ ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ παξαγγειηψλ πνπ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ 

πσιήζεσλ ή ηελ παξνπζία πάξα πνιιψλ θιηκάθσλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (Lee 

θαη Billington, 1992) 
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Δηθόλα 2.9.  Φαηλόκελν ηνπ Μαζηίγηνπ (Bullwhip Effect) 

Πεγή: https://www.kbmanage.com/concept/bullwhip-effect  

 

Ζ ιαλζαζκέλε πξφβιεςε δήηεζεο νδεγεί ζε πιενλάδνπζα ή ζε ειιεηκκαηηθή 

παξαγσγή, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ιαλζαζκέλε πνζφηεηα κεηαθνξάο ζηνλ 

θαηαλαισηή, άξα νδεγνχκαζηε ή ζε stock out ή ζε πιεφλαζκα απνζέκαηνο (Manuj 

and Mentzer, 2008). Σέινο, ην θαηλφκελν ηνπ θαηλόκελν ηνπ καζηίγηνπ (Bullwhip 

Δffect) έρεη ζαλ απνηέιεζκα κφλν θφζηε γηα ηελ επηρείξεζε θαη γηα ηε εθνδηαζηηθή 

ηεο αιπζίδα. ην θαηλφκελν ηνπ καζηηγίνπ έρνπλ σο παξάγνληα θηλδχλνπ 

ζρεηηδφκελν κε ηε δήηεζε έρνπλ αλαθέξεη νη Chopra and Sodhi (2004);William Ho. 

Et al. (2015); Tummala and Schoenherr (2011); Tuncel and Alpan (2010); Olson 

D.L. & Wu D.D. (2010).  

Γεληθφηεξα, θχξηνο παξάγνληαο θηλδχλνπ ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε δήηεζε 

πξντφλησλ απνηειεί ε Αβεβαηφηεηα Εήηεζεο (Rao and Goldsby, 2009; Abhijeet 

Ghadge. et al, 2010; Chopra and Sodhi, 2004; Tummala and Schoenherr, 2011; Hahn 

and Kuhn (2012a), ε νπνία αβεβαηφηεηα νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο δήηεζεο 

(Inaccurate Forecasts), (Tummala and Schoenherr, 2011; Gaudenzi and Borghesi, 

2006; Chopra and Sodhi,2004; William Ho. et al. 2015) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 2.3. ζα δνχκε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηε δήηεζε θαη ηνπο ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ή θαη έρνπλ 

αλαιχζεη απηνχο ηνπο παξάγνληεο.  

 

 

https://www.kbmanage.com/concept/bullwhip-effect
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Πίλαθαο 2.3: Παξάγνληεο Κίλδπλνπ ζρεηηθά κε ηε Εήηεζε 

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 
Π

α
ξ

ά
γν

λη
εο

 Κ
ίλ

δ
π
λν

π
  

Ε
ή

ηε
ζ

ε
ο

 

 

Αβεβαηόηεηα δήηεζεο 

Μεηαβιεηόηεηα 

δήηεζεο 

Γηαηαξαρέο δήηεζεο 

Chopra and Sodhi (2004), Tummala and 

Schoenherr (2011), Hahn and Kuhn 

(2012a), Piyush S., Gopal A., Murali Lal, 

(2011), William Ho., Tian Zheng., Hakan 

Yildiz. and Srinivas Tallu., (2015), 

Abhijeet Ghadge. Samir Dani, Roy 

Kalawsky (2015), Rao & Goldsby (2009), 

Chopra, S., Reinhardt, G. and Mohan, U. 

(2007), Manuj and Mentzer (2008), Wu et 

al. (2006), Kut and Zheng (2003), Jeng 

(2004), Piyush S., Gopal A., Murali Lal 

(2011), Li and Kuo (2008), Carbonneau et 

al. (2008), Stephan et al. (2007), Brun et al. 

(2006), Tang (2006a), Mohamed B. & Slim 

H. (2015), Schoenherr et al. (2008), SCR 

Leadership Counsil (2011) 

 

Με Αθξηβήο Πξνβιέςεηο 

Chopra and Sodhi (2004), Gaudenzi and 

Borghesi (2006), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas Tallu. 

(2015), Manuj and Mentzer (2008), 

Tummala and Schoenherr (2011), Samvedi 

et al. (2013), Tuncel and Alpan (2010), 

Blackhurst et al. (2008), Wu et al. (2006), 

Olson D.L. & Wu D.D. (2010) 

Φαηλόκελν Μαζηηγίνπ – 

Bullwhip effect 

θάικαηα εθπιήξσζεο 

παξαγγειηώλ 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., 

Tian Zheng., Hakan Yildiz. & Srinivas 

Tallu. (2015), Tuncel and Alpan (2010), 

Tummala and Schoenherr (2011), Olson 

D.L. & Wu D.D. (2010), Cucchiella and 

Gastaldi (2006), 

 

Ξαθληθέο δηαθπκάλζεηο 

Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi 

Masmoudi, Lionel Dupont (2014), 

Samvedi et al. (2013), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. 

(2015),  G.A. Zsidisin (2003), Wu, et al 

(2006), Ouabouch Lh.,Amri M., (2013), 

Cucchiella and Gastaldi (2006),  Manuj 

and Mentzer (2008), Olson D.L. & Wu 

D.D. (2010), 

Οη  παξάγνληεο θηλδχλνπ, φζνλ αθνξά ηνπο Manuj and Mentzer (2008), είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Ζ Γηαθχκαλζε δήηεζεο, 

 Σα ζθάικαηα πξφβιεςεο, 

 Οη θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ, 

 Καζψο θαη νη θίλδπλνη πνπ επεξεάδνπλ ηνπο πειάηεο 

Ίδηα πεξίπνπ άπνςε έρνπλ θαη νη Samvedi et al. (2013), ζεσξνχλ φηη νη μαθληθέο 

δηαθπκάλζεηο ζηε  δήηεζε, νη αιιαγέο ζηελ αγνξά, νη αιιαγέο ζηνλ αληαγσληζκφ 
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θαζψο θαη ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο απνηεινχλ βαζηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Oη Rao & Goldsby (2009) θαη νη Abhijeet Ghadge et al, 

(2015) αλαθέξνπλ φηη ε θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη νη κηθξφηεξνη θχθινη 

δσήο ησλ πξντφλησλ εληάζζνληαη ζηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζρεηηθά κε 

ηε δήηεζε (Wagner and Neshat, 2010). Οη δηαθπκάλζεηο θαη θπξίσο νη μαθληθέο 

δηαθπκάλζεηο δήηεζεο πξνθαινχλ κηα αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα θαη ζπλήζσο 

νδεγνχλ ζε θαηαζηάζεηο Bullwhip Δffect, απηέο ηηο μαθληθέο δηαθπκάλζεηο νη Wu, et 

al (2006), Samvedi et al. (2013), William Ho. et al. (2015) ηηο ζσξνχλ παξάγνληεο νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα εθηξνρηάζνπλ κηα Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ιήςε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο..  

 

2.2.3 Παράγοληες Κηλδύλοσ ζτεηηθά κε ηελ σκπερηθορά ηοσ 

Καηαλαιφηή 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κπνξεί λα ελζσκαησζεί καδί κε ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ηε δήηεζε 

πνπ λα αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. Ζ θαηάηαμε απηή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο 

ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο θαη δηαρσξίζηεθε απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία γηα λα 

δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ζεκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα απηή ηε θαηεγνξία. 

Πίλαθαο 2.4: Παξάγνληεο Κηλδύλνπ ζρεηηθά κε ηνλ Καηαλαισηή  

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 

Π
α

ξ
ά

γν
λη

εο
 Κ

ηλ
δ

ύ
λν

π
 

ζ
ρ
εη

ηθ
ά

 κ
ε 

ην
λ 

Κ
α

ηα
λα

ισ
ηή

 

 

 Τςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ 

 χληνκνη ρξφλνη παξάδνζεο 

 σζηή επηινγή πειαηψλ 

 Ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ 

 Καθή θαηαγξαθή ησλ 

ζπλεξγαηψλ 

 Καθή πνιηηηζηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ πειάηε – πσιεηή 

 Δκπεηξία ηνπ Πειάηε 

Gaudenzi and Borghesi 

(2006), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. and 

Srinivas Tallu. (2015), Li, 

Ya-feng & Xie Qi-hua, 

(2009), KPMG German 

(2007), Aida Elamrani, 

Loubna, Benabbou, 

Abdelaziz Berrado (2016), 

Vanany, Zailani & Pujawan 

(2009),  
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 νξάκαηα κεηαμχ πειάηε - 

πσιεηή 

 Δμάξηεζε απφ ηνλ πειάηε 

 Γηαθπκάλζεηο ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ 

 Σαρείεο αιιαγέο ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ 

 Τπεξαμία ή ειιείςεηο ζηηο 

παξαγγειίεο 

 Έιιεηςε CRΜ apps 

 O Αξηζκφο ησλ πειαηψλ  

 Ζ Οηθνλνκηθή Αληνρή ησλ 

Καηαλαισηψλ 

Tuncel and Alpan (2010), 

Wagner and Neshat (2010), 

Manuj and Mentzer (2008), 

William Ho., Tian Zheng., 

Hakan Yildiz. and Srinivas 

Tallu. (2015), Chopra and 

Sodhi (2004), Ritchie and 

Brindley (2007), Piyush S., 

Gopal A. & Murali Lal, 

(2011), Ouabouch Lh. & 

Amri M. (2013), Vanany, 

Zailani & Pujawan (2009),  

Οη Gaudenzi and Borghesi (2006) ζηε  κειέηε ηνπο αλέθεξαλ φηη νη παξαθάησ 

απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ: 

 Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ πειάηε 

 Σν πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη  

 Ο ζχληνκνο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο  

Οη Gaudenzi and Borghesi (2006) θαηέηαμαλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζηελ 

θαηεγνξία ζρεηηθά κε ηε δήηεζε. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή έγηλε δηαρσξηζκφο 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζε μερσξηζηή θαηεγνξία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά  ηνπ θαηαλαισηή, κε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη 

ν ίδηνο ν θαηαλαισηήο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζηελ 

επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο. Δπηπιένλ, νη Tuncel and Alpan (2010) ζεψξεζαλ φηη νη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαηαλαισηέο είλαη : 

 Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

 Σαρείεο αιιαγέο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ 

 Έιιεηςε CRΜ apps 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ κία επηρείξεζε δελ θάλεη θαιή δηαρείξηζε ησλ παιαηηαλψλ 

ζρέζεσλ, νδεγείηαη ζε ιάζε ηα νπνία κεη’ έπεηηα νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλεο 

πξνβιέςεηο δήηεζεο θαη ζην θαηλφκελν Bullwhip Effect. Παξαθάησ ζα δνχκε ηελ 
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θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαθέξεη νη Tuncel, G. and G. Alpan 

(2010). 

 

Δηθόλα 2.10. Παξάγνληεο θηλδύλνπ ζύθσλα κε ηνπο Tuncel, G., and G. Alpan 

 Πεγή : Tuncel, G., and G. Alpan. (2010) 

Δπηπιένλ, νη Wagner and Neshat (2010) αλαθέξζεθαλ ζηελ εμάξηεζε ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηνπο πειάηεο, ελψ νη Li, Ya-feng; Xie Qi-hua, (2009) επηζήκαλαλ 

φηη ε ζσζηή επηινγή πειαηψλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα απνθεπρζεί 

θάπνηνο θίλδπλνο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Ζ ζσζηή επηινγή πειαηψλ απνηειεί 

θαη θξηηήξην επηινγήο δηθηχνπ εθνδηαζκνχ, φπσο ζα δνχκε θαη ζηα παξαθάησ 

θεθάιαηα.  

 

2.2.4 Παράγοληες Κηλδύλοσ ζτεηηθά κε ηελ Αγορά  

ε απηή ηε θαηεγνξία παξαγφλησλ εληάρζεθαλ φινη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ, 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνπ ζρεηίδνληαη αξρηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο θαη κεηέπεηηα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα 

παξαθάησ παξαζέηεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο κε ηνπο παξάγνληεο πνπ βξέζεθαλ 

απφ ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθία. πσο πξναλαθέξζεθε ζχκθσλα θαη κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο πίλαθεο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πεγέο απφ ηνλ πίλαθα.  
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Πίλαθαο 2.5: Παξάγνληεο Κηλδύλνπ ζρεηηθά κε ηελ Αγνξά  

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 
 

 Π
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 Αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά 

εηζξνψλ 

 Αιιαγέο ζηελ αγνξά 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

αγνξάο (κέγεζνο, 

αλάπηπμε) 

 Αχμεζε ησλ ηηκψλ αγνξάο 

 Γηαθχκαλζε ηεο αγνξάο 

 Μείσζε ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο 

 Απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο 

 Παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

αγνξάο 

Rao & Goldsby (2009), Ritchie and 

Marshall (1993), Wagner and Neshat 

(2010), Samvedi et al. (2013), William 

Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. & 

Srinivas Tallu. (2015), J. Van der Vorst, 

A. Beulens (2002), Wu, et al (2006), 

Kull, T. J., and S. Talluri. (2008), G.A. 

Zsidisin (2003), Li, Ya-feng; Xie Qi-

hua, (2009), Ouabouch Lh.,Amri M., 

(2013), Tuncel and Alpan (2010), 

Abhijeet Ghadge, Samir Dani & Roy 

Kalawsky (2015), Qazi A., Quigley J. 

& Dicson A., (2015), Wu, D. and 

Olson, D.L. (2009a), Abhijeet Ghadge. 

Samir Dani Y & Roy Kalawsky (2015),  

 

 Τςειφο αληαγσληζκφο 

ζηελ αγνξά 

 πκπεξηθνξέο ησλ 

αληαγσληζηψλ 

 Αβεβαηφηεηα 

αληαγσληζκνχ 

 Οη θηλήζεηο ηνπ 

αληαγσληζηή 

 Αιιαγέο ζηνλ 

αληαγσληζκφ 

 Αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

Tuncel and Alpan (2010), Manuj and 

Mentzer (2008), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. 

(2015), Samvedi et al. (2013), J. Van 

der Vorst, A. Beulens (2002), Wu, et al 

(2006), Rao & Goldsby (2009), Ritchie 

and Marshall (1993), Cucchiella and 

Gastaldi (2006), Olson, D.L. & Wu, 

D.D., (2010), Changbao Zh & Xiaoping 

W., (2009), Ghoshal (1987), 

Schoenherr et al. (2008),  

 

Οη Rao & Goldsby (2009) ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ νινθιήξσζαλ, 

πξνέβεζαλ ζε έλα δηαρσξηζκφ ησλ θηλδχλσλ εθνδηαζκνχ ζε: 

 Πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο- Environmental factors 

 ε Παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο - Industry factors 

 Καη ζε Οξγαλσηηθνχο παξάγνληεο - Organizational factors 

ζνλ αθνξά ινηπφλ ηνπ παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηε βηνκεραλία αλέθεξαλ φηη θχξηνη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: 

 H Αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά εηζξνψλ,  

 H Αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά πξντφλησλ, Miller (1992) 

 Ζ Αβεβαηφηεηα Αληαγσληζκνχ, Miller (1992) 

 Ζ Παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ. 
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Ζ αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο εηζξνψλ αλαθέξεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ αθνξά ηελ 

απφθηεζε επαξθψλ πνζνηήησλ εηζξνψλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Ζ αβεβαηφηεηα 

ηεο αγνξάο εηζξνψλ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ κεηαπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ή απφ δηαθπκάλζεηο ζηηο απαηηήζεηο άιισλ ρξεζηψλ γηα κηα θνηλή 

εηζξνή (Miller,1992). Έλα παξάδεηγκα ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο αγνξάο εηζξνψλ ζηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ παξέρεηαη απφ ηελ Toyota, ε νπνία αλαγθάζηεθε λα θιείζεη 18 

εγθαηαζηάζεηο γηα ζρεδφλ δχν εβδνκάδεο εμαηηίαο ελφο ζθάικαηνο ηνπ πξνκεζεπηή 

βαιβίδσλ δηαλνκήο πγξψλ θξέλσλ ην 1997 (Ritchie and Brindley, 2007). Ζ 

αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο πξντφλησλ αλαθέξεηαη ζε απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζηε 

δήηεζε γηα κηα επηρείξεζε ή ηελ παξαγσγή ελφο θιάδνπ (Miller, 1992). Ζ 

αβεβαηφηεηα αληαγσληζκνχ απνηειεί κηα επξεία θαηεγνξία, πνπ θαιχπηεη ηηο 

αβεβαηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο δπλεηηθνχο λενεηζεξρφκελνπο ζηε βηνκεραλία (Miller, 1992). 

 
Δηθόλα 2.11. Βηνκεραληθόο Κίλδπλνο 

Πεγή: Rao & Goldsby (2009) 

 

Οη Wu, et al (2006) αλαθέξζεθαλ, ζηηο αιιαγέο γεληθφηεξα ηεο αγνξάο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θαη ζην κέγεζνο ηεο αγνξάο, θαη ζεψξεζαλ φηη απηά ηα 

ηξία ζηνηρεία ηεο αγνξά κπνξνχλ λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ. Καζψο νη αιιαγέο ζηελ αγνξά πάληα νδεγνχλ  θαη ζε αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ζπλεπψο θαη ζηελ επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο 

ηεο. ιεο νη επηρεηξήζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηα αιιαγέο ηεο αγνξάο, 

πξνζαξκφδνληαο ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ζχκθσλα κε απηέ ηηο αιιαγέο. ηηο 

αιιαγέο ηε αγνξάο σο παξάγνληα θηλδχλνπ αλέθεξαλ κε ηε ζεηξά ηνπο νη (Jüttner et 

al. 2003; Arief A. et al. 2009; Van der Vorst and Beulens, 2002). 
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Οη Tuncel and Alpan (2010) επηζήκαλαλ σο παξάγνληα θηλδχλνπ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαζψο επίζεο ηνλ πςειφ αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί 

ζηε παγθφζκηα αγνξά εθνδηαζκνχ.  Δίλαη ινγηθφ ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ λα 

δεκηνπξγεί πην πνιχπινθα δίθηπα εθνδηαζκνχ θαη πην ζχλζεηνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ. Σν θαηλφκελν απηφ φκσο ειινρεχεη θαη πνιινίο 

θηλδχλνπο θαζψο κπνξεί ε παγθφζκηα επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο λα κελ επηηεπρζεί 

επηθέξνληαο πεξεηαίξσ έμνδα ζηελ  ίδηα ηελ επηρείξεζε. Οη Samvedi et al. (2013) κε 

ηε ζεηξά ηνπο αλαθέξζεθαλ ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο θαη ζηηο αιιαγέο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ο αληαγσληζκφο κπνξεί θαη λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο 

ελαιιαθηηθέο ηνπο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα ράζεη 

πνιχηηκνχο πειάηεο ηεο ιφγν φηη δελ αθνινχζεζε ή θαη δελ πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

αιιαγέο ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, κηα άιιε νπηηθή έξρεηαη απφ ηνπο Ouabouch 

Lh., and Amri M. (2013), νη νπνίνη ζεψξεζαλ θχξηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε αγνξά θαη ηε πηζαλή πηψζε ζηηο ηηκέο ηεο 

αγνξάο. 

 

2.2.5 Παράγοληες Κίλδσλοσ Δζφηερηθής Οργάλφζες θαη 

Παραγφγής 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξαγφλησλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, ην απφζεκα, ηα εξγαζηαθά ζέκαηα θαη ηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπγρψλεπζε έγηλε γηα 

ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη ρψξνπ θαη απφ ηελ άπνςε ζρεηηθφηεηαο ησλ 

παξαγφλησλ. Παξαθάησ παξαζέηεηαη έλαο αληίζηνηρνο πίλαθα κε ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζην ηνκέα παξαγσγήο θαη εζσηεξηθή νξγάλσζεο ζε αληηζηνίρεζε κε ηε 

θαηάιιειε δηεζλή βηβιηνγξαθία. πσο ζα παξαηεξήζνπκε ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνιινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ έηζη φπσο έρνπλ αλαθεξζεί 

μερσξηζηά ζηηο έξεπλεο θαη ζηα άξζξα ησλ αληίζηνηρσλ ζπγγξαθέσλ. Ωζηφζν 

παξαθάησ ζα επαθνινπζήζεη κηα πην πεξηιεπηηθή επεμήγεζε θαη δηεξκελεία ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ.  
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Πίλαθαο 2.6: Παξάγνληεο Κίλδπλνπ εζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη 

Παξαγσγήο 
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 Απφδνζε παξαγσγήο 

 Με δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο 

 Υακειή εζσηεξηθή παξαγσγή 

 Πνιππινθφηεηα πξντφλησλ 

θαη ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο 

 Πξντφληα κε κηθξή δηάξθεηα 

δσήο 

 Γηαθνπή ηεο απνζήθεο θαη 

ηεο παξαγσγήο 

 Απψιεηα παξαγσγήο 

 Γπλαηφηεηεο παξαγσγήο / 

ρσξεηηθφηεηα 

 Δπειημία ζηελ παξαγσγή 

 Πνηφηεηα πξντφληνο 

 Κφζηνο πξντφληνο 

 Παξάδνζε παξαγγειηψλ 

πξντφλησλ κε ηελ 

απαηηνχκελε πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα 

Wu, et al (2006), Zsidisin and Ellram 

(2003), William Ho., Tian Zheng., 

Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. 

(2015), Wagner and Neshat (2010), 

Rao & Goldsby (2009), Ritchie and 

Marshall (1993), Chopra and Sodhi 

(2004), Abhijeet Ghadge. Samir 

Dani, Roy Kalawsky (2015), Rao & 

Goldsby (2009), Gaudenzi and 

Borghesi (2006), Manuj and Mentzer 

(2008), Schoenherr  et al. (2008), 

Tummala and Schoenherr (2011), 

G.W. Dickson (1996), J. Van der 

Vorst, A. Beulens, (2002), G.A. 

Zsidisin. (2003), Zsidisin and Ellram 

(2003), A. N. Zhang, Mark G, M. 

Terhors, A. J. L. Lee and M.T. Pham. 

(2013), Cucchiella and Gastaldi 

(2006), Hahn and Kuhn (2012a), 

Samvedi et al. (2013), Tuncel and 

Alpan (2010), Levary (2008), 

Knemeyer et al.(2009), 

Szwejczewski, et al. (2008), Piyush 

S., Gopal A. & Murali Lal (2011), 

Ravindran et al. (2010), Qazi A., 

Quigley J. & Dicson A., (2015), 

Abhijeet Ghadge. Samir Dani Y & 

Roy Kalawsky (2015), Blackhurst et 

al. (2008), Olson D.L. & Wu D.D. 

(2010), Vanany, Zailani & Pujawan 

(2009), SCR Leadership Counsil 

(2011) 

 

 Κφζηνο δηαηήξεζεο 

απνζέκαηνο 

 Κφζηνο ρσξεηηθφηεηαο 

 Έιιεηςε ρσξεηηθφηεηαο 

 Δπειημία ρσξεηηθφηεηαο / 

Γηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα 

 Ηδηνθηεζία απνζέκαηνο 

 Δχθακπην απφζεκα 

 Ρχζκηζε επηπέδνπ 

απνζέκαηνο 

 Έιιεηςε απνζέκαηνο 

Chopra and Sodhi (2004), William 

Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. and 

Srinivas Tallu. (2015), Cucchiella 

and Gastaldi (2006), Ritchie and 

Marshall (1993), Manuj and Mentzer 

(2008), Wagner and Neshat (2010), 

Li, Ya-feng & Xie Qi-hua (2009), 

Ouabouch Lh. & Amri M. (2013), 

Tummala and Schoenherr (2011), 

G.W. Dickson (1996), Wu, et al 

(2006), Piyush S., Gopal A. & Murali 

Lal (2011), Blackhurst et al. (2008), 

Qazi A., Quigley J., Dicson A. 

(2015), Wu et al. (2006), Olson D.L. 

& Wu D.D. (2010), Vanany, Zailani 

& Pujawan (2009), SCR Leadership 

Counsil (2011) 
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 Δξγαηηθέο απεξγίεο 

 Δξγαηηθά αηπρήκαηα 

 Καλνληθά αηπρήκαηα 

 Με θπζηνινγηθά αηπρήκαηα 

 Αηχρεκα θαηά ηε παξαγσγή 

ηνπ πξντφληνο 

 Καθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 Έιιεηςε απαζρφιεζεο 

Chopra and Sodhi (2004), William 

Ho., Tian Zheng, Hakan Yildiz. & 

Srinivas Tallu. (2015), Wu et al. 

(2006), Tummala and Schoenherr 

(2011), Samvedi et al. (2013), Faiza 

Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi 

Masmoudi & Lionel Dupont (2014), 

Jüttner et al. (2003), Arief 

A.,Rajagopalan S., Iftekhar A. 

Karimi (2009),  D. Machalaba, Q.S. 

Kim (2002), Seaman and Stodghill 

(1998), Schoenherr et al. (2008), 

Tuncel and Alpan (2010), 

Christopher S. Tang (2006b), Hong 

Li YIN, (2013), Wu et al. (2006),  

Mitroff and Alpalsan (2003), 

Changbao Zh & Xiaoping W., 

(2009), A. N. Zhang, Mark G, M. 

Terhors, A. J. L. Lee and M.T. Pham. 

(2013), Ouabouch Lh. & Amri M. 

(2013), Kleindorfer and Saad (2005), 

Piyush S., Gopal A., Murali Lal, 

(2011),  Faiza Hamdi, Ahmed 

Ghorbel, Faouzi Masmoudi & Lionel 

Dupont (2014), Aida Elamrani, 

Loubna Benabbou & Abdelaziz 

Berrado (2016), Trkman and 

McCormack (2009), Ravindran et al. 

(2010), Olson D.L. & Wu D.D. 

(2010), Wu et al. (2006), Wagner and 

Bode (2008), Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009), SCR Leadership 

Counsil (2011) 

 Δζσηεξηθή νξγάλσζε 

 Απψιεηα νξγαλσηηθήο 

ηθαλφηεηαο 

 Καζπζηέξεζε ζηελ παξαγσγή  

 Βιάβε κεραλεκάησλ   

 Γπζθνιία ζηελ εξγαζία 

 Αλεπαξθήο ζπληήξεζε 

 Απψιεηα θηλήηξσλ 

 Έιιεηςε εκπεηξίαο ή 

θαηάξηηζεο 

 Αλεπαξθείο δηαθνπέο 

 πλζήθεο εξγαζίαο 

 Αλζξψπηλα ζθάικαηα 

 Αλάιπζε πφξσλ 

Cucchiella and Gastaldi (2006), 

Tuncel and Alpan (2010), William 

Ho., Tian Zheng, Hakan Yildiz. & 

Srinivas Tallu. (2015), Gaudenzi and 

Borghesi (2006), Hahn and Kuhn 

(2012a), Samvedi et al. (2013), 

Jüttner et al. (2003), Arief A., 

Rajagopalan S., Iftekhar A. Karimi 

(2009), Hong Li YIN, (2013), 

Ouabouch Lh. & Amri M. (2013), 

Tuncel and Alpan (2010), Aida 

Elamrani, Loubna Benabbou & 

Abdelaziz Berrado (2016),  

Οη Chopra and Sodhi (2004), ζχκθσλα θαη κε ηελ Δηθφλα 2.3., ππνζηήξημαλ φηη νη 

παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Ζ εξγαζηαθή δηακάρε, απφ ηελ θαηεγνξία θηλδχλσλ distributions, 

 Σo πνζνζηφ απαμίσζεο ηνπ πξντφληνο  

 Σν θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο  

 Σν θφζηνο ρσξεηηθφηεηαο  
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 Καη ε επειημία ρσξεηηθφηεηαο 

Απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη 

πνιιέο θνξέο ζε θίλδπλν πξνθαιψληαο αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζηε  ίδηα ηελ 

επηρείξεζε (Tummala and Schoenherr, 2011).  Ζ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα θαη ε 

εζσηεξηθή νξγάλσζε κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηελ πξνθπιάμεη απφ ηπρψλ 

θηλδχλνπο θαη απφ ηπρψλ ιάζε. Δίλαη ινγηθφ φηη φζν πην θαιχηεξε νξγάλσζε έρεη 

κία επηρείξεζε είλαη δχζθνιν λα ππφθεηηαη ζε ιάζε θαη ζε θηλδχλνπο, κηιψληαο 

πάληα γηα θηλδχλνπο νη φπνηνη κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ (Cucchiella and Gastaldi, 

2006).  

Ο παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο; ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο/ρσξεηηθφηεηαο; ε επειημία 

ζηελ παξαγσγή; ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη  εξγαηηθέο απεξγίεο, είλαη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνπο Wu et al. (2006). Οη εξγαηηθέο απεξγίεο ηζνδπλακνχλ κε 

κεδέλ εξγαηνψξεο αξά θαη κεδέλ παξαγσγηθφηεηα, ε έιιεηςε παξαγσγήο απνηειεί 

θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε ε νπνία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχζεη αληίζηνηρα 

ηνπο  πειάηεο ηεο. Δπηπιένλ νη Gaudenzi and Borghesi (2006), επηζεκαίλνπλ ζηελ 

έξεπλα ηνπο φηη γη’ απηνχο ηα πξντφληα κε κηθξή δηάξθεηα δσήο, ην θφζηνο 

απνζέκαηνο θαη ε απνδηνξγάλσζε ηεο απνζήθεο θαη ηεο παξαγσγήο απνηεινχλ 

αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα κηα επηρείξεζε θαη δελ ζπληεινχλ ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζρεηηθά κε 

ηελ παξαγσγή είλαη ην θφζηνο απνζέκαηνο. Ο παξάγνληαο απηφο έρεη ππνζηεξηρζεί 

απφ πνιινχο εξεπλεηέο φηη απνηειεί θπξίαξρνο παξάγνληαο θηλδχλνπ θαη 

παξάιιεια θαη θξηηήξην επηινγήο δηθηχνπ δηαλνκήο φπσο αλέθεξαλ νη Wagner and 

Neshat (2010); Li, Ya-feng; Xie Qi-hua, (2009); Ouabouch Lh.and Amri M., (2013); 

Manuj and Mentzer (2008). Δπηπιένλ, ε έιιεηςε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα κίαο 

εηαηξείαο θαζψο θαη ε έιιεηςε πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο ζηελ παξαγσγή κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ δεκηέο θαη λα επεξεάζνπλ ηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα (Faiza Hamdi et 

al.,2014; Samvedi et al.,2013; Jüttner et al., 2003; Hong Li Yin, 2013; Ouabouch Lh. 

& Amri M., 2013.) 

Δπίζεο, έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

είλαη ε απξφβιεπηε δεκία ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κίαο εηαηξίαο (Samvedi et 

al.,2013; Jüttner et al., 2003; Hong Li Yin, 2013; Ouabouch Lh. &,Amri M., 2013.) 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθαιείηαη θάπνηα απξφβιεπηε δεκηά ζηα κεραλήκαηα 
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παξαγσγήο απηνκάησο ζα ππάξρεη θαη θαζπζηέξεζε ζηελ παξαγσγή, ζπλεπψο θαη 

θαζπζηέξεζε ζηελ έγθπξε παξάδνζε πξντφλησλ.  

2.2.6 Παράγοληες Κίλδσλοσ ζτεηηθά κε ηοσς Προκεζεσηές 

/Προκήζεηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξαγφλησλ θηλδχλσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

πξνκήζεηα, ηνλ εθνδηαζκφ, ηε δηάδνζε ηνπ outsourcing θαη γεληθφηεξα φηη 

ραξαθηεξηζηηθφ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή. πσο ζα δνχκε 

ζηνλ αληίζηνηρν Πίλαθα 2.7 ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ 

επηζεκαλζεί απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο δηεζλψο. Πνιινί παξάγνληεο γεληθφηεξα 

κπνξεί λα εθθξάδνληαη κε παξφκνηα ιφγηα θαη λα εκπεξηέρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα 

έλλνηα. Γηαηεξήζεθαλ, σζηφζν, φινη νη παξάγνληεο αλάινγα πσο έρνπλ εηπσζεί ζε 

θάζε ζπγγξαθέο μερσξηζηά. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δελ ζα γίλεη εθηελήο 

αλάιπζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα , απιψο ζα επηζεκαλζνχλ θάπνηεο απφ ηηο θπξηφηεξεο 

αλαθνξέο. Ο ιφγνο είλαη φηη ην ζέκα θαη ε εηδίθεπζε ηεο δηπισκαηηθήο αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ/ θξηηήξηα επηινγήο δηθηχνπ δηαλνκήο θαη φρη έρεη θαζαξά ηελ 

αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ ζε κηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα.  

Πίλαθαο 2.7: Παξάγνληεο Κίλδπλνπ ζρεηηθά κε ηνπο Πξνκεζεπηέο 

/Πξνκήζεηαο 

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 
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 Αβεβαηφηεηα Δθνδηαζκνχ  

Chopra and Sodhi (2004), 

William Ho., Tian Zheng, 

Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. 

(2015), Rao & Goldsby (2009), 

Abhijeet Ghadge. Samir Dani, 

Roy Kalawsky (2015), Hahn 

and Kuhn (2012a), Mohamed 

B. & Slim H. (2015), Faiza 

Hamdi, Ahmed Ghorbel, 

Faouzi Masmoudi & Lionel 

Dupont (2014), Chopra, S., 

Reinhardt, G. and Mohan, U. 

(2007), Christopher S. Tang 

(2006b), Kut and Zheng 

(2003), Jeng (2004), Piyush S., 

Gopal A., Murali Lal (2011), 

Tang (2006a), Mohamed B. & 

Slim H. (2015), Vanany, 

Zailani & Pujawan (2009), 

 

 

 Απνηπρία πξνκεζεπηή 

 Πηψρεπζε ηνπ πξνκεζεπηή 

Chopra and Sodhi (2004), 

William Ho., Tian Zheng, 

Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. 
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 Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

πξνκεζεπηή 

 Δμάξηεζε ηνπ πξνκεζεπηή 

 Δμάξηεζε απφ ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή 

 Φεξεγγπφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή / 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πξνκεζεπηή 

 Απφθξηζηκφηεηα εθνδηαζκνχ / 

αμηνπηζηία πξνκεζεπηή 

 Γηαθνπέο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 Bullwhip Δffect- Φαηλφκελν 

Μαζηηγίνπ 

 θάικαηα πξνκεζεπηή 

 Μαθξνπξφζεζκα – 

βξαρππξφζεζκα πκβφιαηα 

 Τςειή αμηνπηζηία ζηελ 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

 Έιιεηςε επειημίαο ηνπ 

πξνκεζεπηή 

 Μνλνπψιην 

 Μηθξή βάζε παξνρήο 

 Πεξηνπηζκάλνο  αξηζκφο 

πξνκεζεπηψλ 

 Μνλαδηθή πεγή πξνκήζεηαο 

 Έιιεηςε πξνβνιήο πξνκεζεπηψλ 

 Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 

 Γχλακε ηεο αγνξάο ησλ 

πξνκεζεπηψλ 

  Δπηινγή ησλ επφκελσλ 

πξνκεζεπηψλ 

 Λάζνο επηινγή εηαίξνπ 

 Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο πξνκεζεπηψλ 

(2015),  Cucchiella and 

Gastaldi (2006), Schoenherr et 

al. (2008),  Tuncel and Alpan 

(2010), Wagner and Neshat 

(2010), Manuj and Mentzer 

(2008), Tummala and 

Schoenherr (2011), Hahn and 

Kuhn (2012a), Samvedi et al. 

(2013), Faiza Hamdi, Ahmed 

Ghorbel, Faouzi Masmoudi & 

Lionel Dupont (2014), Chopra, 

S., Reinhardt, G. and Mohan, 

U. (2007), Zsidisin and Ellram 

(2003), G.A. Zsidisin (2003), 

Wu, et al (2006), Ouabouch Lh. 

& Amri M. (2013), Kull and 

Talluri (2008), Gaudenzi and 

Borghesi (2006),  Zsidisin, 

G.A., Ellram, L.M., Carter, J.R. 

and Cavinato, J.L. (2004), 

Seaman and Stodghill (1998), 

S.Wagner (2003), Li, Ya-feng 

& Xie Qi-hua, (2009), Aida 

Elamrani, Loubna Benabbou, 

Abdelaziz Berrado (2016), Jing 

Mu., Zhicheng Wan. (2010), 

KPMG Germany (2007), 

Piyush S., Gopal A., Murali Lal 

(2011), Mohamed B. & Slim H. 

(2015), Ravindran et al. (2010), 

Abhijeet Ghadge. Samir Dani 

Y & Roy Kalawsky (2015), 

Ouabouch Lh. & Amri M. 

(2013), Blackhurst et al. 

(2008), Olson, D.L. & Wu, 

D.D. (2010), Vanany, Zailani 

& Pujawan (2009), Samvedi et 

al. (2013), AMR Research 

Report (2007), SCR Leadership 

Counsil (2011) 

 

 Παγθφζκηα εμσηεξηθή αλάζεζε - 

Global outsourcing 

 Κίλδπλνη εμσηεξηθήο αλάζεζεο 

 Παγθνζκηνπνίεζε ησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ 

 

Chopra and Sodhi (2004), 

William Ho., Tian Zheng, 

Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. 

(2015),  Samvedi et al. (2013), 

Jüttner et al. (2003), Arief 

A.,Rajagopalan S., Iftekhar A. 

Karimi (2009), Piyush S., 

Gopal A., Murali Lal, (2011), 

Liston et al. (2007), Abhijeet 

Ghadge. Samir Dani, Roy 

Kalawsky (2015) 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν βαζηθφηεξνο θαη πην γεληθφο παξάγνληαο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε αβεβαηφηεηα εθνδηαζκνχ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

αβεβαηφηεηα δήηεζεο, φπσο πξναλαθέξακε απνηεινχλ, ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο 

ζηνλ ηνκέα παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ.  
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Οη Chopra and Sodhi (2004), φζνλ αθνξά απηή ηε θαηεγνξία θηλδχλσλ αλέθεξαλ φηη 

θίλδπλν γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ απνηεινχλ: 

 Ζ πξνζσξηλή πηψρεπζε ηνπ πξνκεζεπηή 

 Ζ εμάξηεζε κφλν απφ έλα πξνκεζεπηή 

 Ζ παγθφζκηα εμσηεξηθή αλάζεζε- out sourcing·  

 Οη καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο 

 Καη ε αβεβαηφηεηα εθνδηαζκνχ. 

Δίλαη ινγηθφ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδα εθνδηαζκνχ, θαζψο απηφο απνηειεί ηε πεγή 

εθνδηαζκνχ κηα επηρείξεζεο ψζηε λα κπνξέζεη κε ηε ζεηξά ηεο λα παξέρεη ηα 

πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηεο.   Δπηπιένλ, ε εμάξηεζε απφ έλα πξνκεζεπηή κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ επηρείξεζε θαζψο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ν 

πξνκεζεπηήο λα κελ ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ε ίδηα λα 

βξεζεί εθηεζεηκέλε ζηνπο πειάηεο ηεο ιφγν ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είρε ελαιιαθηηθή 

πεγή εθνδηαζκνχ. Ζ  εμάξηεζε απφ έλαλ κφλν πξνκεζεπηή θαη ε έιιεηςε 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απφ ηνπο 

δηάθνξνπο ζπγγξαθείο φπσο, (Wagner and Neshat, 2010; Tuncel and Alpan, 2010). 

Δπίζεο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

πξνκεζεπηέο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Cucchiella and 

Gastaldi, 2006).  ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο απνηεινχλ απηφκαηα θαη θξηηήξηα 

επηινγήο δηθηχνπ δηαλνκήο κία επηρείξεζεο.  Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ 

θαζψο θαη ε έιιεηςε νξαηφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ελδηάκεζσλ πξνκεζεπηψλ 

απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνπο, Gaudenzi and Borghesi (2006), βαζηθνί παξάγνληεο 

πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη ζα πξέπεη λα απνηειεί θξηηήξην 

γηα ηελ επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο.  

Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ επφκελνπ πξνκεζεπηή ή/θαη αληίζεηα ε ιάζνο επηινγή εηαίξνπ 

ζεκαηνδνηνχλ πνιιά θφζηε γηα ηελ εηαηξεία.  Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλαο απφ 

ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, ν νπνίνο έρεη 

αλαθεξζεί απφ ηνπο παξαθάησ ζπγγξαθείο (Wu et al., 2006; Chopra, S. et al., 2007; 

Li, Ya-feng & Xie Qi-hua, 2009; Schoenherr et al. ,2008). 
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Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη ζήκεξα εμαπισζεί γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ε 

εμσηεξηθή αλάζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ Logistics θαη Supply Chain έρεη δηαδνζεί ζε 

πςειφ βαζκφ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε δεκηνπξγεί αθφκα πην πεξίπινθεο θαη ζχλζεηεο 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο κε απνηέιεζκα λα ειινρεχνπλ πεξηζζφηεξνη θίλδπλνη. Ζ 

εμσηεξηθή αλάζεζε –outsourcing είλαη έλα πιένλ πνιχ δηαδεδνκέλν θαηλφκελν ην 

νπνίν πνιιέο είλαη νη εηαηξίεο νη νπνίεο ην ππνζηεξίδνπλ θαη ην αθνινπζνχλ. 

Ωζηφζν ε εμσηεξηθή αλάζεζε ελφο ηκήκαηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κηαο 

επηρείξεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε θαζψο ζα πξέπεη λα πξνυπνζέηεη 

θεξεγγπφηεηα εηαίξνπ θαη αμηνπηζηία αληίζηνηρα, αιιηψο ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη 

απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη πνιιά θφζηε γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (Samvedi et 

al., 2013; Jüttner et al. 2003; Arief A. et al 2009). Ζ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηινγή ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζε θαζνξίδεη θαη ην δίθηπν δηαλνκήο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε.  

Ζ έιιεηςε ζπλεξγαηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ εηαίξνπ θαη ηεο επηρείξεζεο είλαη έλα πνιχ 

ζνβαξφ δήηεκα ζχκθσλα κε ηνπο (Aida Elamrani et al. 2016). Ωζηφζν, αθφκα πην 

ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην πξφζσπν ηνπ πξνκεζεπηή. 

Απηφ δεκηνπξγεί λα αλαζθάιεηα ζηελ επηρείξεζε θαη πνιιέο θνξέο θξχβεη 

θηλδχλνπο γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (Aida Elamrani et al. 2016; Li, Ya-feng & 

Xie Qi-hua, 2009). Θα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην φηη ν παξάγνληαο απηφο 

απνηειεί θαη θξηηήξην επηινγήο δηθηχνπ δηαλνκήο.  

 

2.2.7 Παράγοληες Κίλδσλοσ Μεηαθοράς  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ. Ο ηξφπνο κεηαθνξάο 

ησλ πξντφλησλ είλαη θχξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

δηαλνκή. Αλαιπηηθφηεξα, παξαθάησ ζα δνχκε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα κε ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπγγξαθείο φζνλ αθνξά απηή ηε 

θαηεγνξία.  
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Πίλαθαο 2.8: Παξάγνληεο Κίλδπλνπ Μεηαθνξάο 

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 
 

Π
α

ξ
ά

γν
λη

εο
 Κ

ίλ
δ

π
λν

π
 Μ

εη
α

θ
ν

ξ
ά

ο 
 

 Αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο 

 Έιιεηςε νινθιήξσζεο ησλ παξφρσλ 

κεηαθνξψλ 

 Γελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

κεηαθνξάο 

 Παξάδνζε εληφο ρξφλνπ θαη εληφο 

πξνυπνινγηζκνχ- On-time & On-Budget 

Delivery 

 Απνηπρία Logistics 

 Καζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία δηαλνκήο 

θαη κεηαθνξάο 

 Ζ ζσζηή επηινγή ιηκέλσλ θαη 

αεξνκεηαθνξέσλ 

 Ο δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο θαη 

εμεηδηθεπκέλνη αλζξψπηλνη πφξνη 

 Αηπρήκαηα ζηε κεηαθνξά 

 Εεκηέο ζηε κεηαθνξά\Απνκαθξπζκέλε 

θινπή πςειήο απφδνζεο 

 ηξεο ζην πιήξσκα 

 Έιιεηςε θαηάξηηζεο 

 Μεγάινη ρξφλνη εξγαζίαο 

 Πξνβιήκαηα κε ην κεηαθνξηθφ φρεκα 

Gaudenzi and Borghesi 

(2006), Chopra and 

Sodhi (2004), Wu et al. 

(2006), William Ho., 

Tian Zheng, Hakan 

Yildiz. & Srinivas Tallu. 

(2015),  Schoenherr et 

al. (2008), Tuncel and 

Alpan (2010), Tummala 

and Schoenherr (2011), 

Changbao Zh., Xiaoping 

W., (2009), Blackhurst et 

al. (2008), Olson D.L. & 

Wu D.D. (2010), 

Schoenherr et al. (2008), 

Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009), 

Ouabouch Lh. & Amri 

M. (2013), AMR 

Research Report (2007) 

 Παγθφζκην δίθηπν πξνκήζεηαο 

 Ζ πνιππινθφηεηα ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ 

 Υσξεηηθφηεηα ιηκέλα 

 Απεξγίεο ζηα ιηκάληα 

 Τςειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο 

 Καζνξηζκφο ηνπ ηη πξέπεη λα 

κεηαθέξεηαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ζε πνηα ζηηγκή 

Wagner and Neshat 

(2010), Tummala and 

Schoenherr (2011), 

Faiza Hamdi, Ahmed 

Ghorbel, Faouzi 

Masmoudi & Lionel 

Dupont (2014),  

Ouabouch Lh. & Amri 

M. (2013), Abhijeet 

Ghadge. Samir Dani & 

Roy Kalawsky (2015) 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε αιιαγήο ζηνλ ηξφπσλ κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ απνηειεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο νκαιήο ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο (Chopra and Sodhi, 2004; Tummala and Schoenherr, 2011) θαζψο είλαη 

ινγηθφ φηη θάζε δηαθνξεηηθή κνξθή λα επηθέξεη θαη δηαθνξεηηθά θφζηε ζηελ 

επηρείξεζε. Οη Gaudenzi and Borghesi (2006), ππνζηήξημαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη γη’ 

απηνχο ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ κεηαθνξάο απνηεινχλ νη δεκηέο ζηηο 

κεηαθνξέο θαη ε πηζαλφηεηα κε χπαξμεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο κεηαθνξάο. 
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Αληηζέησο, νη Wu et al. (2006), επηζήκαλαλ φηη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γη’ απηνχο 

ζηελ κειέηε ηνπο είλαη: 

 H On-time έγθαηξε παξάδνζε πξντφλησλ  

 Σα αηπρήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο, (Tummala and Schoenherr, 

2011) 

 Καη επηζέζεηο ιεζηείαο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

Πξνθαλψο, ην γεγνλφο λα κελ παξαδνζεί έγθαηξα έλα πξντφλησλ ζην ην παξάδνζεο 

θαζψο επίζεο θαη θάπνην αηχρεκα ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε κεηαθνξά, 

επηθέξνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην δίθηπν δηαλνκήο. Αληίζηνηρεο απφςεηο είραλ 

θαη νη Schoenherr et al. (2008), νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ θαη απηνί ζηα αηπρήκαηα 

θνξηεγψλ, ζηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ θαζψο θαη ζηελ έγθαηξε παξάδνζε 

εληφο ρξφλνπ θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ- On-time & On-Budget Delivery. Οη 

Wagner and Neshat (2010) αλέθεξαλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην Παγθφζκην 

Γίθηπν πξνκεζεηψλ θαζψο θαη ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. 

Πξάγκαηη, φζν πην πνιχπινθε είλαη κηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηφζν θαη πεξηζζφηεξνη 

θίλδπλνη ειινρεχνπλ. Αλεμαξηήησο απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο πνπ ελζηεξλίζηεθαλ 

νη Tummala and Schoenherr (2011), ππνζηήξημαλ επίζεο φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ  ην θφζηνο κεηαθνξάο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηνλ επηιεγκέλν ηξφπν 

κεηαθνξάο. 

Οη Changbao Zh & Xiaoping W. (2009) ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε 

δηαθνπή θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία δηαλνκήο-κεηαθνξάο, θαζψο θαη ε 

θαζπζηέξεζε ζπληήξεζεο, απνηεινχλ ελέξγεηεο πνπ επηθπιάζζνπλ θίλδπλνπο γηα ην 

δίθηπν δηαλνκήο.    

2.2.8 Παράγοληες Κίλδσλοσ ζτεηηθά κε ηα Πιεροθορηαθά 

σζηήκαηα θαη ηελ Πιεροθορία 

Ο θίλδπλνο ζε κία Δθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα πξνθχςεη αθφκα θαη κέζα απφ 

ηελ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. ε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξαγφλησλ 

θηλδχλσλ έρνπλ ζπγθεληξσζεί νη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε ζρέζε αξρηθά κε ηελ 

πιεξνθνξία θαη έπεηηα ζε ζρέζε κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Θα  αλαιχζνπκε ηη έρεη αλαθεξζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 
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γηα απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαη πσο κπνξνχλ αλ επεξεάζνπλ ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ θαη κεηέπεηηα ινηπέο απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή δηθηχνπ 

Αξρηθά, νπνηαδήπνηε αιινίσζε ζηελ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξία αλάκεζα ζηα ζηάδηα 

δηαλνκήο απνηειεί βαζηθή πεγή εθηξνρηαζκνχ θαη θηλδχλνπ γηα κία επηρείξεζε. Ζ 

αιινίσζε ηεο πιεξνθνξία αλάκεζα ζηα ζηάδηα εθνδηαζκνχ νδεγεί φπσο 

πξναλαθέξακε ζην θαηλφκελν ηνπ καζηηγίνπ. Λαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο 

κεηαδίδνληαη απφ ζηάδην ζε ζηάδην κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ ιαλζαζκέλεο 

πξνβιέςεηο δήηεζεο θαη ιαλζαζκέλε παξαγσγή θαη δηαλνκή πξντφλησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ αιινίσζε ηεο πιεξνθνξίαο έρνπλ κηιήζεη θαη έρνπλ 

αλαθεξζεί πνιινί ζπγγξαθείο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Chopra and Sodhi (2004) θαη νη Tummala and Schoenherr 

(2011), αλέθεξαλ φηη ε νπνηαδήπνηε ζθάικαηα ή αιινίσζε ηεο  πιεξνθνξίαο ζηελ 

θαηαλνκή, θαζψο επίζεο νη παξακνξθσκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ζέηνπλ ηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα ζε θίλδπλν απψιεηαο παξαγγειηψλ θαη 

ρξεκαηηθνχ θφζηνπο. Παξφκνηα άπνςε έρνπλ  θαη  νη Jing Mu. & Zhicheng Wan. 

(2010) νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ζθάικαηα θαηά ηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη φηη παξαηεξείηαη γεληθφηεξα κία θαζπζηέξεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, νη Cucchiella and 

Gastaldi (2006) θαη νη Changbao Zh., Xiaoping W., (2009) αλαθέξζεθαλ ζηελ ζηηο 

ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε θαζπζηέξεζε ηεο πιεξνθνξίαο, φηαλ δειαδή ε 

πιεξνθνξία δελ θηάλεη εγθαίξσο ζην αξκφδην ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

ψζηε λα αλαιπζεί θαη λα κπνξέζεη πξνζδψζεη αθξηβψο ηελ δήηεζε πξντφλησλ.  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

ζρεηηθά κε ηελ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε 

αληηζηνίρηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπγγξαθείο. 
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Πίλαθαο 2.9: Παξάγνληεο Κίλδπλνπ ζρεηηθά κε ηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα θαη ηε Πιεξνθνξία 

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 
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 θάιακηα ζηελ θαηαλνκή ηεο  

πιεξνθνξίαο 

 Παξακνξθσκέλεο πιεξνθνξίεο 

 Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 

 Καζπζηέξεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 Παξάδνζε πιεξνθνξηψλ 

 Έιιεηςε δηαθάλεηαο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο 

εθνδηαζηηθήο θαη κάξθεηηλγθ 

 Γηαδηθηπαθή αζθάιεηα - Internet 

security 

William Ho., Tian Zheng, Hakan 

Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015), 

Chopra and Sodhi (2004), 

Cucchiella and Gastaldi (2006), 

Tummala and Schoenherr (2011), 

Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, 

Faouzi Masmoudi & Lionel 

Dupont (2014), Jüttner et al. 

(2003), Arief A.,Rajagopalan S., 

Iftekhar A. Karimi (2009),  Wu, 

et al (2006), D. Machalaba, Q.S. 

Kim, (2002),  Jing Mu., Zhicheng 

Wan. (2010),    Li, Ya-feng & 

Xie Qi-hua, (2009), Changbao 

Zh. & Xiaoping W. (2009), Jing 

Mu. & Zhicheng Wan. (2010), 

Piyush S., Gopal A. & Murali Lal 

(2011), Tang and Musa (2011), 

Jing Mu., Zhicheng Wan. (2010), 

Olson D.L. & Wu D.D. (2010), 

Blackhurst et al. (2008), Wagner 

and Bode (2008), SCR 

Leadership Counsil (2011) 

 Με ζπκβαηά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ 

 Καηάξξεπζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  

 Δλζσκάησζε ζπζηεκάησλ ή 

εθηεηακέλε δηθηχσζε 

ζπζηεκάησλ 

 Κίλδπλνη δηθηχνπ 

 Αζθάιεηα δηθηχνπ 

 Δπηζέζεηο ειεθηξνληθψλ ηψλ 

 Έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο ζε 

πιαηθφξκεο πιεξνθνξηθήο 

κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ 

 Υακειή ηερληθή αμηνπηζηία 

 Σερλνινγηθέο αιιαγέο 

 Σερληθά πξνβιήκαηα 

 Παιηά ηερλνινγία 

 Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Απνηπρία ηεο ηερλνινγίαο 

G.A. Zsidisin (2003), Wu, et al 

(2006), Tuncel and Alpan (2010), 

Samvedi et al. (2013), J. Van der 

Vorst, A. Beulens (2002), D. 

Machalaba, Q.S. Kim (2002), 

Stafford et al. (2002), Treleven 

and Schweikhart (1988), J. Van 

der Vorst, A. Beulens (2002), 

Zsidisin and Ellram (2003), 

Christopher S. Tang (2006b), 

Tummala and Schoenherr (2011), 

Changbao Zh & Xiaoping W., 

(2009), Ouabouch Lh. & Amri 

M. (2013), Ojala and Hallikas 

(2006), Jammernegg and Reiner 

(2007), Piyush S., Gopal A. & 

Murali Lal (2011), Blackhurst et 

al. (2008), Qazi A., Quigley J. & 

Dicson A., (2015), Kull, T. J., 

and S. Talluri. (2008), SCR 

Leadership Counsil (2011), 

Chopra and Sodhi (2004), Olson 

D.L. & Wu D.D. (2010) 

H ειιηπείο ελεκέξσζε ελδηάκεζα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ Logistics θαη ηνπ marketing 

δεκηνπξγεί έλα ράζκα ζηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ηεο 

ιεηηνπξγία ηεο (Gaudenzi and Borghesi, 2006). Οη παξακνξθσκέλεο πιεξνθνξίεο 

θαζψο θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ζχκθσλα κε ηνλ Jüttner et 
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al. (2003) θαη ηνπο Arief A. et. al (2009), απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

απφ ηελ άιιε κεξηά ζπκβάινπλ θαη απηά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Οη  Wu, et al (2006), επηζήκαλαλ φηη ε απνηπρία ζηελ ηερλνινγία παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο. 

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα πηνζεηνχλ ηηο ηάζεηο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ηνπο. Οη Zsidisin and Ellram (2003) θαη νη 

Samvedi et al. (2013), αλαθέξζεθαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηηο αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο 

παξάγνληαο παξφκνηνο κε ηνλ παξαπάλσ θαη ζηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Γεληθφηεξα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζδίδνπλ κηα απηνκαηνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία θαη παξάιιεια παξέρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ θαη 

νινθιεξσκέλε νξγάλσζε ζπζηήκαηνο εθνδηαζκνχ. πκβάιινπλ ζηελ απνθπγή 

ιαζψλ θαη έγθαηξεο πξνκήζεηαο α’ πιψλ θαη έγθαηξεο απνζηνιήο πξντφλησλ ζηνπο 

πειάηεο.   Έηζη ινηπφλ, νπνηαδήπνηε θαηάξξεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

απηφκαηα δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηελ  Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Σέινο, ζηελ έιιεηςε 

ζπκβαηφηεηαο ζε πιαηθφξκεο πιεξνθνξηθήο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο αλαθέξζεθαλ νη Tummala and Schoenherr (2011) ζηελ  έξεπλά ηνπο 

ππνζηεξίδνληαο φηη ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα επηθέξεη ζχγρπζε ηελ Δθνδηαζηηθή 

αιπζίδα κε απνηέιεζκα ηεξάζηηα θφζηε γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε.  

2.2.9 Υρεκαηοοηθολοκηθοί Παράγοληες Κίλδσλοσ  

Σειεπηαία θαηεγνξία είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ, δειαδή 

φινη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ παγθνζκίσο ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη κεηαβνιέο ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαη νη αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη παγθφζκηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο επεξεάδνπλ παγθνζκίσο νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ, 

ζπλεπψο θαη νπνηαδήπνηε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα (A. N. Zhang et al. 2013).  

O Tsai (2008), ζηελ κειέηε ηνπ κε ηίηιν «On supply chain cash flow risks» 

κνληεινπνίεζε ηνπο θηλδχλνπο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιπζίδα 
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εθνδηαζκνχ. Οη  Cucchiella and Gastaldi (2006), επηζήκαλαλ σο ζεκαληηθνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ θαη ηνλ ζηνραζηηθφ 

θφζηνο θαζψο επίζεο ζηηο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ αλαθέξζεθαλ θαη νη Manuj and 

Mentzer (2008) ζηε  έξεπλα ηνπο. Παξαθάησ παξαηεξνχκε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. 

ηαλ νη ηηκέο κεηαβάιινληαη κεηαβάιιεηαη θαη αληίζηνηρα ε δήηεζε πξντφλησλ, νη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ δήηεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν ηνπ 

καζηηγίνπ άξα ζπλεπψο λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά ζθάικαηα θαη αληίζηνηρνπο 

θηλδχλνπο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ.  

Πίλαθαο 2.10: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Παξάγνληεο Κίλδπλνπ 

Καηεγνξία Παξάγνληεο Κηλδύλνπ πγγξαθείο 
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 πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

 πλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο / δηαθπκάλζεηο 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., 

Tian Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas 

Tallu. (2015), Tummala and 

Schoenherr (2011), Hahn and Kuhn 

(2012a), Zsidisin, G.A., Ellram, L.M., 

Carter, J.R. and Cavinato, J.L. (2004), 

V. Virolainen, M. Tuominen (1998), 

Wu, et al (2006), G.A. Zsidisin (2003), 

Manuj and Mentzer (2008), Kumar et 

al. (2010), Ghoshal (1987), Blackhurst 

et al. (2008), Olson, D.L. & Wu, D.D., 

(2010) 

 Γηαθπκάλζεηο ηηκψλ 

 ηνραζηηθφ θφζηνο 

 Μείσζε ησλ κηζζψλ 

 Δθπηψζεηο ηηκψλ 

 Υξεκννηθνλνκηθέο θξίζεηο  

Cucchiella and Gastaldi (2006), Manuj 

and Mentzer (2008), William Ho., Tian 

Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. 

(2015), Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, 

Faouzi Masmoudi & Lionel Dupont 

(2014), Trkman and McCormack 

(2009), Ghoshal (1987), Vanany, 

Zailani & Pujawan (2009), Ouabouch 

Lh. & Amri M. (2013),  

Δμίζνπ ζεκηηηθφο παξάγνληαο είλαη νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

(Tummala and Schoenherr, 2011; Chopra and Sodhi, 2004; Hahn and Kuhn, 2012a). 

φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε κία ρψξα κεηαβάιινληαη ε 

δήηεζε θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ. Γεληθφηεξα, αιιάδνπλ νη πξνηηκήζεηο ησλ 

εηαίξσλ. Δίλαη ινγηθφ φηαλ κηα ρψξα έρεη ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία λα 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ζηαζεξή νηθνλνκία, απηφ ζπλεπάγεηαη ακειεηένπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Αληίζεηα κία ρψξα κε ζπλερφκελεο 

κεηαβαιιφκελεο ηζνηηκίεο ζεσξείηαη κε ζηαζεξή θαη ειινρεχεη πνιινχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη απφ ηα 

πην βαζηθά θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο. 
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Κεθάιαηο 3
ο
  Κρηηήρηα επηιογής Γηθηύφλ Γηαλοκής  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζακε ελ κέξεη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπο πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηνλ ηξφπν θαηάηαμεο ηνπο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ επέθεξαλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. ε απηφ ην θεθάιαην ζα 

αλαθέξνπκε ηα θξηηήξηα επηινγήο δηθηχνπ δηαλνκήο. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, 

πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ θαη θξηηήξηα επηινγήο δηθηχνπ 

δηαλνκήο. 

Ωο ηκήκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην δίθηπν δηαλνκήο (DN) ζεσξείηαη ν θχξηνο 

παξάγνληαο θφζηνπο, επεηδή επεξεάδεη ηφζν ην θφζηνο ηεο εθνδηαζηηθήο  φζν θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (Chopra S., 2003).  Δπηπιένλ, ην δίθηπν δηαλνκήο- 

Distribution Network (DN) απνηειεί δσηηθφ ζηνηρείν ηεο εθνδηαζηηθήο, δηφηη 

επεξεάδεη ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

κε κεησκέλν θφζηνο, βειηησκέλε αληαπφθξηζε θαη πςειφηεξν επίπεδν 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ γίλεηαη έλα θξίζηκν δήηεκα γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Oη 

δηεπζπληέο θαινχληαη ζήκεξα λα εθαξκφζνπλ βειηηζηνπνηεκέλα δίθηπα δηαλνκήο κε 

πςειά επίπεδα ππεξεζηψλ θαη ρακειφηεξν θφζηνο (Elmokrini, A. et al.2015). 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαιχηεξνπ 

ηξφπνπ κεηαθνξάο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ πξνζθνξά ζην ζεκείν 

δήηεζεο επηιέγνληαο ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ: ηα επίπεδα, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ηνπο, ειαρηζηνπνηψληαο ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο (S. Chopra & P. Meindl, 2004). 

3.1. Οη Μορθές ηφλ Γηθηύφλ Γηαλοκής  

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε έμη δηαθξηηά ζρέδηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο γηα 

ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ην εξγνζηάζην ζηνλ πειάηε. Οη δηεπζπληέο 

επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ δχν ζεκαληηθέο απνθάζεηο φηαλ ζρεδηάδνπλ έλα 

δίθηπν εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: 

1. Δάλ ζα παξαδνζεί ην πξντφλ ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ν πειάηεο ή ζα 

παξαιεθζεί απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν κέξνο 
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2. Δάλ ζα πεξάζεη ην πξντφλ απφ θάπνηνλ κεζάδνληα (ή απφ θάπνηα ελδηάκεζε 

ηνπνζεζία) 

Οη Chopra & Meindl (2006), ζην βηβιίν ηνπο αλαθέξνπλ έμη δηαθξηηά ζρέδηα 

δηθηχσλ δηαλνκήο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία ηαμηλνκνχληαλ σο εμήο: 

1. Απνζήθεπζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε άκεζε απνζηνιή 

2. Απνζήθεπζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε άκεζε απνζηνιή θαη ζπγρψλεπζε 

θαηά ηε κεηαθνξά (in transit merge) 

3. Απνζήθεπζε απφ ην δηαλνκέα κε παξάδνζε απφ ην κεηαθνξέα 

4. Απνζήθεπζε απφ ην δηαλνκέα κε ηειηθή παξάδνζε (last mile delivery) 

5. Απνζήθεπζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή/δηαλνκέα κε παξαιαβή απφ ηνλ πειάηε 

6. Απνζήθεπζε ζηελ ηνπνζεζία ιηαληθήο κε παξαιαβή απφ ηνλ πειάηε. 

Σν δίθηπν δηαλνκήο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θπκαίλεηαη απφ πξνκεζεπηέο έσο 

πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεθψλ, ησλ θέληξσλ δηαλνκήο cross-dock, 

ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη ησλ ρψξσλ παξαιαβήο. Κάζε DN έρεη 

πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο θαη ηθαλνπνηεί ζε θάπνην βαζκφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο 

κεηξήζεηο, (Elmokrini, A. et al.2015). 

3.1.1. Αποζήθεσζε από ηολ θαηαζθεσαζηή κε άκεζε αποζηοιή 

ε απηφ ην δίθηπν ην πξντφλ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή απεπζείαο ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή, παξαθάκπηνληαο ηνλ έκπνξν ιηαληθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν 

είλαη γλσζηφ επίζεο κε ηελ νλνκαζία «Πξνψζεζε ρσξίο απνζεκαηνπνίεζε». ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν πσιεηήο δελ έρεη απφζεκα θαη ε πιεξνθνξία 

κεηαθέξεηαη απφ ηνλ πειάηε κέζσ ηνπ κεηαπσιεηή ζηνλ ηειηθφ θαηαζθεπαζηή θαη 

ην πξντφλ κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Απηφ θαίλνληαη θαη απφ ηελ 

παξαθάησ εηθφλα ε νπνία απεηθνλίδεη ηελ  κνξθή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηελ ξνή 

πξντφλησλ θαη πιεξνθνξίαο (Chopra & Meindl, 2006). 



"Investigation and Classification of Risk Factors in International Supply Chains:  

A Multi-Criteria Approach" 

 

54 

Δηθόλα 3.1. Γίθηπν Γηαλνκήο - Πξνώζεζε ρσξίο απνζεκαηνπνίεζε 

Ρνέο πξντόλησλ (ζπκπαγείο γξακκέο) θαη πιεξνθνξηώλ (δηάζηηθηεο γξακκέο) 

Πεγή: Chopra & Meindl (2006) 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο έρνπλ έλα 

πιενλέθηεκα, ε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ρακειφ επίπεδν απνζεκάησλ. Δπηπιένλ νη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ 

κεηψλνπλ ην ζηαζεξφ θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην 

δίθηπν δηαλνκήο, επεηδή φηαλ ηα απνζέκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Απηφ εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ ρψξν απνζήθεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Chopra & Meindl (2006). πλεπψο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Υακειφ θφζηνο απνζέκαηνο, αθνχ φιν ην απφζεκα είλαη ηνλ θαηαζθεπαζηή 

 Τςειφ θφζηνο κεηαθνξάο, επεηδή ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ηνπ πειάηε είλαη κεγάιε. 

 Υακειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο, επεηδή φια ηα απνζέκαηα ζπγθεληξψλνληαη 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή  

 εκαληηθή επέλδπζε ζε ππνδνκέο πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα κπνξεί ν έκπνξνο 

ιηαληθήο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ζηνλ 

πειάηε.  

 Μεγάινο ρξφλνο αληαπφθξηζεο, ιφγν κεγάιεο απφζηαζεο θαηαζθεπαζηή θαη 

πειάηε 

 Γξήγνξνο ρξφλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
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 Δπθνιία ζηελ παξνρή κεγάιεο πνηθηιίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο, ιφγσ 

ζπλάζξνηζεο ζηνλ θαηαζθεπαζηή 

 Γχζθνιε νξαηφηεηα παξαγγειίαο, θαζψο απαηηεί πιήξε ελνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηφζν ηνπ εκπφξνπ ιηαληθήο φζν θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.  

3.1.2. Αποζήθεσζε από ηολ θαηαζθεσαζηή κε άκεζε αποζηοιή θαη 

ζσγτώλεσζε θαηά ηε κεηαθορά 

ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο ηα ηκήκαηα ηεο παξαγγειίαο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ζπγρσλεχνληαη ψζηε ν πειάηεο λα ιακβάλεη κία εληαία 

παξάδνζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ην δίθηπν δηαλνκήο θαη 

παξνπζηάδνληαη θαη νη ξνέο πιεξνθνξίαο θαη πξντφλησλ (Chopra & Meindl, 2006). 

 

 

Δηθόλα 3.2. Γίθηπν Γηαλνκήο - Απνζήθεπζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε άκεζε απνζηνιή 

θαη ζπγρώλεπζε θαηά ηε κεηαθνξά (in transit merge) 

Πεγή: Chopra & Meindl (2006) 

Απηή ε επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο επηθέξεη αληίζηνηρα ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα: 

 Υακειφ θφζηνο απνζέκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα ζπλάζξνηζεο ησλ απνζεκάησλ θαη 

ην γεγνλφο αλαβνιήο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφλησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ην δίθηπν απηφ  
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 Υακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην 1
ν
 Γίθηπν Γηαλνκήο (DN1) 

 Κφζηνο ρεηξηζκνχ πςειφηεξν απφ ην 1
ν
 Γίθηπν Γηαλνκήο (DN1) ζηνλ 

κεηαθνξέα θαη θφζηνο παξαιαβήο ρακειφηεξν ζηνλ πειάηε.  

 εκαληηθή επέλδπζε ζε ππνδνκέο πιεξνθνξηψλ  

 Μεγάινο ρξφλνο αληαπφθξηζεο νξηαθά θαιχηεξνο 

 Καιχηεξνο ρξφλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπγθξηηηθά κε ην 1
ν
 Γίθηπν 

Γηαλνκήο (DN1) 

 Γχζθνιε νξαηφηεηα παξαγγειίαο 

 Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ Γηθηχνπ (DN2) ζπγθξηηηθά κε ην (DN1) 

είλαη νη ρακειφηεξεο δαπάλεο κεηαθνξάο ε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

πειάηε. 

3.1.3. Αποζήθεσζε από ηο δηαλοκέα κε παράδοζε από ηο 

κεηαθορέα 

ε απηφ ην δίθηπν δηαλνκήο  ην απφζεκα δελ δηαηεξείηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

αιιά απφ ηνπο δηαλνκείο ζε ελδηάκεζεο απνζήθεο. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

απφ ην θαηαζθεπαζηή ζηνλ ηειηθφ πειάηε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη 

κεηαθνξείο. Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν απαηηεί πςειφηεξν επίπεδν απνζέκαηνο απφ 

ηνπο εκπφξνπο ιφγσ απψιεηαο ηεο ζπλάζξνηζεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

απεηθνλίδεηαη ην δίθηπν δηαλνκήο θαη παξνπζηάδνληαη θαη νη ξνέο πιεξνθνξίαο θαη 

πξντφλησλ (Chopra & Meindl, 2006). 

 
Δηθόλα 3.3. Γίθηπν Γηαλνκήο-Απνζήθεπζε από ην δηαλνκέα κε παξάδνζε από ην 

κεηαθνξέα 

Ρνέο πξντόλησλ (ζπκπαγείο γξακκέο) θαη πιεξνθνξηώλ (δηάζηηθηεο γξακκέο) 

Πεγή: Chopra & Meindl (2006) 
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Σα αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Τςειφηεξν θφζηνο απνζέκαηνο απφ ην 1
ν
 Γίθηπν Γηαλνκήο (DN1), αθνχ ην 

απφζεκα ζπζζσξεχεηαη ζηνπο δηαλνκήο. 

 Πην πην ρακειφ θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην 2
ν
 Γίθηπν Γηαλνκήο (DN2), αθνχ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο κεηαθνξάο γηα ηηο 

εηζεξρφκελεο απνζηνιέο, νη νπνίεο είλαη πιεζηέζηεξα ζηνλ πειάηε.  

 Λφγν απψιεηαο ηεο ζπλάζξνηζεο, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε απηφ ην δίθηπν 

δηαλνκήο είλαη άθξσο πςειφηεξν 

 Τςειφηεξν θφζηνο δηαρείξηζεο απφ DN2 

 Γξεγνξφηεξνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο απφ DN2 

 Μεγαιχηεξνο ρξφλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά απφ DN2 

 Δπθνιφηεξε νξαηφηεηα παξαγγειίαο απφ DN2 

3.1.4. Αποζήθεσζε από ηο δηαλοκέα κε ηειηθή παράδοζε  

Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο αλαθέξεηαη ζηελ παξάδνζεο πξντφλησλ απφ ην 

δηαλνκέα/έκπνξν ιηαληθήο ζην ζπίηη ηνπ πειάηε κε ηε ρξήζε κεηαθνξέα. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

δίθηπν δηαλνκήο είλαη νη Webvan, Peapod θαη νη Albertsons. Απηφ ην δίθηπν 

δηαλνκήο ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιχ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνβηνκεραλίαο. Γεληθφηεξα 

πάλησο, απηή ε κνξθή δηθηχνπ απαηηεί ε απνζήθε ηνπ δηαλνκέα λα είλαη πνιχ πην 

θνληά ζηνλ πειάηε, άξα πεξηζζφηεξεο απνζήθεο ζε αξηζκφ. πλεπψο θαη 

απαηηνχληαη, πςειφηεξα επίπεδα απνζέκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο επηινγέο 

(Chopra & Meindl, 2006). ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη μεθάζαξα νη ξνέο 

πξντφλησλ θαη πιεξνθνξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο.  
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Δηθόλα 3.4. Γίθηπν Γηαλνκήο- Απνζήθεπζε από ην δηαλνκέα κε ηειηθή παξάδνζε  

Ρνέο πξντόλησλ (ζπκπαγείο γξακκέο) θαη πιεξνθνξηώλ (δηάζηηθηεο γξακκέο) 

Πεγή: Chopra & Meindl (2006) 

 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Τςειφηεξν θφζηνο απνζέκαηνο απφ θάζε άιιε επηινγή δηθηχνπ. 

 Τςειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο  

 Υακειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο απφ κία αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο 

 Γξεγνξφηεξνη ρξφλνη αληαπφθξηζεο  

 Μεγαιχηεξνο ρξφλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά απφ ην DN3 

 Δπθνιφηεξε νξαηφηεηα παξαγγειίαο απφ ην DN3 

3.1.5. Αποζήθεσζε από ηολ θαηαζθεσαζηή/δηαλοκέα κε παραιαβή 

από ηολ πειάηε 

ε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δηθηχσλ δηαλνκήο ην απφζεκα απνζεθεχεηαη 

ζηελ απνζήθε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ δηαλνκέα. Έπεηηα νη πειάηεο ηνπνζεηνχλ ηηο 

παξαγγειίεο ηνπο δηαδηθηπαθά είηε θαη ηειεθσληθά θαη ζηε ζπλέρεηα πεγαίλνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα λα παξαιάβνπλ ηελ παξαγγειίαο ηνπο. Οη παξαγγειίεο 

απνζηέιινληαη απφ ηελ απνζήθε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία παξαιαβήο. Αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην δίθηπν δηαλνκήο είλαη νη αθφινπζεο: 

7dream.com, Seven-eleven Japan, Otoriose-bin θαη ε Wal-Mart πνπ πηνζέηεζε απηφ 
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ην δίθηπν απφ ην 2007. Οη ξνέο πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ απεηθνλίδνληαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα (Chopra & Meindl, 2006). 

 

Δηθόλα 3.5. Γίθηπν Γηαλνκήο-Απνζήθεπζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή/δηαλνκέα κε παξαιαβή 

από ηνλ πειάηε 

Πεγή: Chopra & Meindl (2006) 

 

Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δηθηχνπ δηαλνκήο επηθπιάζζεη δηάθνξα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ην δίθηπν απηφ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ: 

 Σν θφζηνο απνζέκαηνο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε ρακειά επίπεδα 

 Υακειφηεξε απφ ηε ρξήζε κεηαθνξέα 

 Τςειφ θφζηνο εγθαηαζηάζεσλ εάλ θαηαζθεπαζηνχλ λέεο εγθαηαζηάζεηο, θαη 

ρακειφ θφζηνο εγθαηαζηάζεσλ εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ήδε ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο.  

 Πνιχ γξήγνξνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο φπσο θαη ζηα άιια δίθηπα δηαλνκήο 

 Τςειή δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο φπσο DN3 

 Γχζθνιε νξαηφηεηα παξαγγειίαο 
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3.1.6. Αποζήθεσζε ζηελ Σοποζεζία Ληαληθής κε παραιαβή από ηολ 

πειάηε 

ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο ην απφζεκα απνζεθεχεηαη ηνπηθά ζηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο. Οη πειάηεο πεγαίλνπλ ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο γηα λα 

δψζνπλ ηελ παξαγγειία ηνπο ή λα παξαιάβνπλ ην πξντφλ πνπ παξήγγεηιαλ είηε 

ηειεθσληθά είηε κέζσ δηαδηθηχνπ. ζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο είλαη πνιχ 

ρακειφηεξεο απ’ φηη κε άιιεο ιχζεηο θαζψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξνη 

ηξφπνη κεηαθνξάο. Σν θφζηνο εγθαηαζηάζεσλ είλαη πςειφ επεηδή απαηηνχληαη 

πνιιέο ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Ωζηφζν, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νκαιά νη 

ειεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία ηζρπξή πιεξνθνξηαθή 

ππνδνκή ψζηε κα ππάξρεη νξαηφηεηα ηεο παξαγγειίαο κέρξη ηε παξαιαβή απφ ηνλ 

πειάηε (Chopra & Meindl, 2006). 

Ο ρξφλνο δηάζεζεο είλαη πςειφηεξνο κε απηήλ ηελ επηινγή, θαζψο ην πξντφλ ζα 

πξέπεη λα πεξάζεη απ’ φια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέρξη λα παξαδνζεί 

ηειηθά ζηνλ πειάηε. Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο ζεσξείηαη σο ν πην 

παξαδνζηαθφο ηχπνο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (Chopra & Meindl, 2006). Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο καδί κε ηε ξνή πξντφλησλ θαη 

πιεξνθνξίαο. 

 

Δηθόλα 3.6. Γίθηπν Γηαλνκήο - Απνζήθεπζε ζηελ Σνπνζεζία Ληαληθήο κε παξαιαβή από 

ηνλ πειάηε. 

Πεγή: Chopra & Meindl (2006) 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη αληίζηνηρα ηα κεηνλεθηήκαηα απφ 

ηελ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο.   

 Ζ απνζήθεπζε ηνπηθά απμάλεη ην θφζηνο απνζέκαηνο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο 

ζπλάζξνηζεο. πλεπψο, ζε απηφ ην δίθηπν έρνπκε πςειφηεξν θφζηνο 

απνζέκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηινγέο. 

 Κφζηνο κεηαθνξάο είλαη ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο κνξθέο, αθνχ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλέμνδνη ηξφπνη κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 

ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο. 

 Τςειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηινγέο, θαζψο 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Δπέλδπζε ζηηο ππνδνκέο πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα έγθαηξεο 

ηειεθσληθέο παξαγγειίεο. 

 Αληαπνθξηζεκφηεηα: Γπλαηφηεηα παξαιαβήο ηνπ πξντφληνο ηελ ίδηα εκέξα. 

 Πην αθξηβή ε δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ απφ ηηο άιιεο επηινγέο 

 Δπθνιφηεξε ε δηαδηθαζία επηζηξνθψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο επηινγέο 

 

3.2. Σα Κρηηήρηα Δπηιογής Γηθηύοσ 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα θξηηήξηα επηινγήο είηε δηθηχνπ δηαλνκήο είηε 

πξνκεζεπηή, ηα νπνία απνηεινχλ κέξε ηεο εθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο,  είλαη πνιιά θαη 

πνηθίινπλ. Οη απνθάζεηο δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (SCM) γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηα αληηθξνπφκελα θξηηήξηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο αληαπφθξηζεο ησλ πειαηψλ θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (Ravindran A.R., 2016). ινη ζρεδφλ νη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

πνπ αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο απνηεινχλ παξάιιεια θαη θξηηήξηα ιήςεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ην Γίθηπν Γηαλνκήο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Chatterjee Kajal & Kar Samarjit (2016) επηζήκαλαλ  ζηε  έξεπλά 

ηνπο φηη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο απνηεινχλ : 

 Οη Κίλδπλνη ζρεηηθά κε ην  πεξηβάιινλ  

 Οη Κίλδπλνη αζθάιηζεο 

 Ο Κίλδπλνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο  

 Ο Κίλδπλνο ζρεηηθά κε ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηνλ πξνκεζεπηή.  
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 Ο Κίλδπλνο ζρεηηθά κε ηε δήηεζε 

πσο παξαηεξνχκε ινηπφλ πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αλαιχζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηεινχλ παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, θαη θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

θαη ην δίθηπν δηαλνκήο.  Παξαθάησ, ζα αλαιχζνπκε ηεο θαηεγνξίεο ησλ θξηηεξίσλ 

ιήςεο απφθαζεο ηηο νπνίεο εληάμακε θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλά καο.   

3.2.1. Κρηηήρηα Απόδοζες 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ηνπο νη Elmokrini, A. et al. (2015) πξνηείλνπλ κία 

πξνζέγγηζε ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο -DN.  

Βαζίζηεθαλ ζηα θξηηήξηα αληαπφθξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ην θφζηνο, 

κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Elmokrini, A. et al. (2015) ηα θξηηήξηα 

ηα νπνία αλέιπζαλ ζηελ κειέηε ηνπο είλαη : 

 O Υξφλνο απφθξηζεο: ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο έλαξμεο κηαο παξαγγειίαο κέρξη 

ηε παξαιαβή ηεο. 

 H Πνιπκνξθία πξντφληνο: ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζέιεη 

ν πειάηεο απφ ην δίθηπν δηαλνκήο 

 H Γηαζεζηκφηεηα πξντφληνο: ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο πξντφληνο ζε 

απφζεκα θαηά ηελ παξαιαβή κηαο παξαγγειίαο πειάηε. 

 H Πειαηεηαθή εκπεηξία: ε επθνιία κε ηελ νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα θάλεη 

θαη λα παξαιάβεη ηελ παξαγγειία ηνπ. 

Οη  Jharkharia S. & R. Shankar (2005) αλέθεξαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο απφδνζεο είλαη νη  ιεηηνπξγηθέο απνδφζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απνδφζεηο κηαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ζεκείσζαλ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

απνηειεί θξηηήξην επηινγήο αληίζηνηρεο κνξθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ο ρξφλνο 

παξάδνζεο απνηειεί θξηηήξην ιήμεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε αιπζίδα εθνδηαζκνχ., 

ζχκθσλα κε ηνπο (Aguezzoul, Aicha et al. (2006). Δπηπιένλ, νη Ravindran and 

Warsing, (2013) ζηελ  έξεπλά ηνπο θαηεγνξηνπνίεζαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

πξνκεζεπηψλ θαη θαηέιεμαλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ θαηεγνξία θξηηεξίσλ 

απφδνζεο ηφζν ηελ ρσξεηηθφηεηα φζν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο. 
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3.2.2. Φήκε θαη Δκπηζηοζύλε ζηο Προκεζεσηή 

χκθσλα κε ηνπο Chang Liu et al. (2013), νη νπνίνη ζηελ έξεπλά ηνπο κειέηεζαλ θαη 

εθάξκνζαλ κία πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ κε βάζε ηε  εκπηζηνζχλε θαη ηελ θήκε πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, νη Chang Liu et al. (2013) αλέθεξαλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

δείθηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο θήκεο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ 

εκπηζηνζχλε είλαη έλα πνιχ θξίζηκν ζηνηρείν θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη ζεκαληηθή 

αλαθνξά φηαλ νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα επηιέμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 

πξνκεζεπηέο (Chang Liu et al., 2013). Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή είλαη 

κέξνο νιφθιεξεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε νπνία απφθαζε ζρεηίδεηαη θαη 

αληίζηνηρα κε ηελ επηινγή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Ζ ηθαλφηεηα επηινγήο ελφο 

ζσζηνχ ζπλεξγάηε-πξνκεζεπηή είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν επηηπρήο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. ζν πην έκπηζηνο είλαη ν πξνκεζεπηήο θαη φζν θαιχηεξε 

θήκε έρεη ηφζεο πεξηζζφηεξεο θαη νη πηζαλφηεηεο λα ηνλ επηιέμεη κία επηρείξεζε.  

Οη Chang Liu et al. (2013), επηζήκαλαλ φηη ε θήκε θαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ην 

πξφζσπα ηνπ πξνκεζεπηή είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά θξηηήξηα επηινγήο ζπλεξγάηε, 

γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη θαη ην αληίζηνηρν δίθηπν δηαλνκήο. Δπηπιένλ, νη   Jharkharia 

S. θαη R. Shankar (2005) αλέθεξαλ φηη ε θήκε θαη ε καθξνρξφληα ζρέζε κε θάπνηνλ 

ζπλεξγάηε είλαη θξηηήξην ιήμεο απφθαζεο ζπλεξγαζίαο κε απηφ ην πξφζσπν. Έηζη 

ινηπφλ ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ θχξηα θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο.  

3.2.3. Οργαλφηηθά Κρηηήρηα 

Οη Dey Balaram et al. (2016), ζσξνχλ φηη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο θαη ν ηνκέαο 

ελαζρφιεζεο απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηκήκαηνο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Οη Ravindran and Warsing, (2013), θαηεγνξηνπνίεζαλ θαη θαηέηαμαλ ηα 

θξηηήξηα κε βάζε ηελ θπξηφηεηα γηα ηελ επηινγή θάζε πξνκεζεπηή μερσξηζηά.  Ζ 

δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηε  επηινγή πξνκεζεπηή, απνζήθεο θαη δηθηχνπ 

δηαλνκήο ηζνδχλακε κε ηε ιήςε απφθαζεο επηινγήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζψο 

φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ κέξε ηεο εθνδηαζηηθήο. ηελ έξεπλά ηνπο νη Ravindran 

and Warsing, (2013), δηαρψξηζαλ πνιιέο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ επηινγήο δηθηχσλ –

ιήςεο απφθαζεο.  Μία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο είλαη ηα νξγαλσηηθά θξηηήξηα ζηα 

νπνία ελέηαμαλ: 
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 ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

 ηελ ειηθία ηεο εηαηξίαο  

 θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D). 

 
Δηθόλα 3.7 Σα Βάξε ησλ Κξηηεξίσλ 

Πεγή: Ravi Ravindran (2016) 

 

Δπηπιένλ, νη Aguezzoul Aicha et al. (2006) ζηελ  έξεπλά ηνπο επηθεληξψζεθαλ ζηελ  

επηινγή 3PL’s, θαηέιεμαλ ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη γη’ απηνχο ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο (θνχθινο εξγαζηψλ, αξηζκφο απνζεθψλ θ.α.) θαζψο επίζεο θαη ε 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο (ν ηξφπνο δηεζλνπνίεζεο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί 

θ.α.) απνηεινχλ θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ην δίθηπν δηαλνκήο. 

3.2.4. Κρηηήρηα Αλζρώπηλοσ Γσλακηθού 

Σα θξηηήξηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηθεληξψλνληαη ζην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζην γεγνλφο θαηά πφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε κηα εηαηξεία/ 

ρψξα επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ην δίθηπν δηαλνκήο θαη 

ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Dey, Balaram et al 2016 ζηελ έξεπλά ηνπο, επηθεληξψζεθαλ 

ζηα θξηηήξηα επηινγήο ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ησλ απνζεθψλ κία επηρείξεζεο. 

Αλαθέξνπλ ινηπφλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξφζθεξε ην εξγαηηθφ 
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δπλακηθφ απνηειεί θξηηήξην ιήςεο απφθαζεο. Δπηπιένλ, νη ζπγθεθξηκέλνη 

εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα είλαη νη παξάγνληεο ζρεηηθά κε 

ηελ αγνξά, νη παξάγνληεο ζρεηηθά κε νλ ηνκέα ηνλ κεηαθνξψλ θαη νη παξάγνληεο 

γεληθφηεξα θφζηνο. Σα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ φπσο 

είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα κηα 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. εκαληηθά θξηηήξηα ζε απηή ηε θαηεγνξία ζεσξνχληαη ην 

θφζηνο εξγαζίαο, ε εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζψο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Hu, Yaodong et al. 2009).  

Οη Nag, K. & Helal, M. (2016) αλαθέξζεθαλ ζηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε γηα ιήςε 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε επηινγή πξνκεζεπηή ζηνλ ηνκέα θαξκαθνβηνκεραλίαο. 

πλεπψο, ππνζηήξημαλ φηη έλα απφ ηα θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο είλαη θαη ην 

επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαηά πφζν είλαη εμεηδηθεπκέλν ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ.  Οη Viswanadham, N θαη Samvedi, A. (2013) επηζήκαλαλ θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη γεληθφηεξα ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί αλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο 

δηθηχνπ, θαζψο απφ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζνξίδεηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο.  

Δπηπιένλ, νη ζπγθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο επηζήκαλαλ φηη ηα παξαθάησ απνηεινχλ 

θξηηήξηα επηινγήο πξνκεζεπηή ζηηο παγθφζκηεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο: 

 Οη θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί 

 Οη παξάγνληεο πνηφηεηαο  

 Οη ρξφλνη παξάδνζεο, 

 Σα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά δεηήκαηα ππνδνκήο 

 Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

 Οη δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ  

πσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα πνιινί παξάγνληεο θηλδχλνπο 

απνηεινχλ θαη θξηηήξηα επηινγήο δηθηχσλ δηαλνκήο, φπσο είλαη θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

κφιηο αλαθέξακε. 
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3.2.5. Κρηηήρηα Ποηόηεηας 

Σα θξηηήξηα πνηφηεηαο ζε απηή ηε ππνελφηεηα ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ πνπ αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, φζνλ αθνξά ηε πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο, ε πνηφηεηα παξαγσγήο θ.η.ι. Δπηπιένλ 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί θαη 

θξηηήξην ιήςεο απφθαζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη Jharkharia S. & R. Shankar. (2005) θαη νη Aguezzoul, Aicha et al. 

(2006) θαηεγνξηνπνίεζαλ ηα θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηή 

κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ θαη ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο, φπσο ν έιεγρνο πνηφηεηαο: 

Logistics audit, TQM, ISO 9000, ISO 9002, OHSAS 18001 θηι. Σα θξηηήξηα ηεο 

πνηφηεηαο ζρεηίδνληαη κε πνιινχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ζηελ πνηφηεηα 

κεηαθνξάο, παξαγσγήο, ζηε  πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ζηελ πνηφηεηα πξντφληνο θ.α. Οη Ilona Jacyna-Gołdaa & Mariusz 

Izdebskib, (2017) ζηε  έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζεο γηα ηελ 

επηινγή ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο απνζήθεο  αλέθεξαλ φηη ε πνηφηεηα ζρεηηθά κε ηε 

κεηαθνξά ηνλ πξντφλησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπο.  

Οη Nag, K. & Helal, M. (2016) αλέθεξαλ φηη ν παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί 

θξηηήξην επηινγήο ζπλεξγάηε ζηε εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  Οη Viswanadham, N. & 

Samvedi, A. (2013) θαηεγνξηνπνίεζαλ ηα θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: Σα θξηηήξηα απφδνζεο θαη ηα θξηηήξηα θηλδχλνπ.  

ηα θξηηήξηα απφδνζεο ελέηαμαλ: 

 Σνλ ρξφλν παξάδνζεο  

 Σν θφζηνο 

 Σελ πνηφηεηα 

 Σν απφζεκα θαη ηε κεηαθνξά 

ηα θξηηήξηα θηλδχλνπ ελέηαμαλ: 

 Σελ απνηπρία επηινγήο ζσζηνχ πξνκεζεπηή 

 Σελ απνηπρία κεηαθνξάο 

 Σνλ θίλδπλν ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο(outsourcing) 

 Πξνβιήκαηα παξαγσγήο 
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 Βιάβεο ζηα κεραλήκαηα 

 Δπηπιένλ, ππνζηήξημαλ φηη νη θίλδπλνη εηζξένλ απφ πνιηηηθνχο παξάγνληεο, 

απφ ηελ θαηάζηαζεο ηεο θπβέξλεζεο θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σέινο, νη (Ravindran and Warsing, 2013) ζηελ εξεπλά ηνπο δηαρψξηζαλ ηα θξηηήξηα 

ιήςεο απφθαζεο ζε δηαθνξέο θαηεγνξίεο. Μία απφ απηέο ήηαλ ηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο ζηελ νπνία θαηεγνξία ελέηαμαλ, ηελ αληαπνθξηζεκφηεηα θαη  ην πνζνζηφ 

απφδνζεο. πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ζρεηίδνληαη 

κε πνιινχο ηνκείο θαη απνηεινχλ παξάιιεια θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ. 

3.2.6. Κρηηήρηα Γεφγραθηθά  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θξηηεξίσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο γεσγξαθηθέο ζέζεηο ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ απνζεθψλ θαη ηελ επηινγή εγθαηάζηαζεο 

ηεο απνζήθεο. χκθσλα κε ηνπο Nag, K. & Helal, M. (2016) νη γεσγξαθηθέο ζέζεηο 

πνπ βξίζθνληαη νη απνζήθεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή Γηθηχνπ 

εθνδηαζηηθήο κηαο επηρείξεζεο. Οη Ilona Jacyna-Gołdaa & Mariusz Izdebskib, 

(2017) πνπ αζρνιήζεθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο κε ηελ επηινγή ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο 

απνζήθεο  αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθά θξηηήξηα είλαη: 

 ην θξηηήξην ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ  

 ην θξηηήξην ηεο κεηάβαζεο ηεο πξψηεο χιεο κέζσ ησλ απνζεθψλ, 

 ην θξηηήξην ηνπ θφζηνπο θαπζίκσλ, 

 ην θξηηήξην ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απνζήθεο, φπσο: 

ηνπηθνί θφξνη, δαπάλεο γηα ηελ έλαξμε ηεο απνζήθεο, ην ζηαζεξφ θφζηνο, ην 

θφζηνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην θφζηνο αγνξάο ησλ πξφζζεησλ 

εθηάζεσλ γηα ηελ επέθηαζε, 

 ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφζηαζε ησλ απνζεθψλ απφ ηε 

ζηδεξνδξνκηθή θαη ηελ νδηθή ππνδνκή. 

ια απηά ηα θξηηήξηα ζρεηίδνληαη κε ηε βέιηηζηε επηινγή ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο 

απνζεθψλ θαη ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηελ βέιηηζηε επηινγή δηθηχνπ εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 
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ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Κεθάιαηο 4
ο
  Μεζοδοιογία 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηήζεθε 

ε έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο θαζψο επίζεο θαη ην πξφγξακκα κε ην νπνίν 

έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα ζα αλαθεξζνχκε ζην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε θαη πξνσζήζεθε ζε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πνιπθξηηεξηαθήο Αλάιπζεο TOPSIS-Fuzzy. Αλαιχνληαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ 

δηέπνπλ ην πξφγξακκα θαζψο θαη  ηα βήκαηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο .  

4.1. Μορθή Έρεσλας 

Γηα ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, βι. Παξάξηεκα 2. Δπηιέρζεθαλ απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα νη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο 

δηθηχσλ. Δπεηδή νη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο δηθηχσλ είλαη 

πνιπάξηζκα, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν αθνινχζεζε κία νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρεηψλ απηψλ. 

Έηζη ινηπφλ έρνπλ εληαζεί 15 νκάδεο παξαγφλησλ θηλδχλσλ- θξηηεξίσλ κε ζθνπφ 

ηελ πεξεηαίξσ αλάιπζε ηνπο. πσο θαίλεηαη θαη ζην βι. Παξάξηεκα 2. ην 

εξσηεκαηνιφγην μεθηλάεη αξρηθά κε γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο (λνκα, Ννκηθή Μνξθή, Γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο θα.). Έπεηηα δεηνχληαη 

ζηνηρεία γηα ηνλ Τπεχζπλν Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο - Τπεχζπλν Λήςεο Απφθαζεο- 

Decision Maker (DM), (Ολνκαηεπψλπκν, Θέζε εξγαζίαο, Υξφληα πξνυπεξεζίαο 

θ.α.). 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη DM ζα πξέπεη λα βαζκνινγήζνπλ ηελ 

βαξχηεηα πνπ ζεσξνχλ φηη έρεη ην θάζε θξηηήξην μερσξηζηά βαζκνινγψληαο γηα ην 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ κε ηνλ αξηζκφ 1. θαη γηα ην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ κε ηνλ 

αξηζκφ 7. ηελ νπζία ζε απηφ ην ζεκείν θαζνξίδεηαη ε βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ 

ζχκθσλα κε ηνπο DM. Έπεηηα, ζην παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρνπλ εληαρζεί νη έμη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηθηχνπ, φπσο έρεη αλαθέξεη θαη ν Chopra ζην βηβιίν ηνπ. ην 

ηειεπηαίν πίλαθα νη DM θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε 
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ελαιιαθηηθήο (Γίθηπα Δ.Α) ζε ζρέζε κε ην θάζε θξηηήξην, ηνπνζεηψληαο 1 γηα ην 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ θαη 7 γηα ην πιένλ ζεκαληηθφ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ θιάδνπ, 

θαζψο έρεη ζθνπφ λα απεηθνλίζεη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θάζε Τπεχζπλν 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε 

Γηεζλνπνίεζε ηνπο, θαζψο λα αλαθεξφκαζηε ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηεζλείο 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο.  Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ κέζσ email ζηνπο 

αληίζηνηρνπο Τπεχζπλνπο, επηρεηξήζεσλ πξνο ζπκπιήξσζε. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα απνηππψζεη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ησλ Τπεχζπλσλ γηα ηελ 

βαξχηεηα ησλ Κξηηεξίσλ – Παξαγφλησλ θηλδχλσλ θαη γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ 

θαιχηεξε ελαιιαθηηθή επηινγή Γηθηχνπ Γηαλνκήο. Απφ ηα 100 εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

απνζηάιζεθαλ απαληήζεθαλ ηα 17. Απφ ηα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ηα γεληθά 

δεδνκέλα, φζνλ αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο Τπεχζπλνπο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

έρνπλ αλαιπζεί κε ηελ κέζνδν ηνπ Excel θαη κε ηελ ρξήζε δηαγξακκάησλ, φπσο ζα 

δνχκε θαη παξαθάησ. ζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ – θξηηεξίσλ θαη 

ηελ βέιηηζηε επηινγή ελαιιαθηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο, γη’ απηά ηα δεδνκέλα έρεη 

γίλεη επεμεξγαζία κε ηελ κέζνδν TOPSIS fuzzy. Σν πξφγξακκα TOPSIS κπνξεί λα 

δερηεί ην ζπγθεθξηκέλν φγθν δεδνκέλσλ γηα επεμεξγαζία θαζψο δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπιινγή πεξαηηέξσ κεγαιχηεξνπ φγθνπ δεδνκέλσλ.  Παξαθάησ ζα 

αλαιχζνπκε ην πξφγξακκα TOPSIS –TOPSIS Fuzzy ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή 

Βηβιηνγξαθία.  

 

4.2. TOPSIS (Technique for the Order of Prioritisation 

by Similarity to Ideal Solution) 

Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζηελ επξχηεξε επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάηαμε δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ βάζεη ελφο ή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ (Hwang & Yoon, 1981). Σα 

πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, είλαη ε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο θαιχηεξεο επηινγήο 

απφ φιεο ηηο εθηθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ε ζρεδφλ φια απηά ηα πξνβιήκαηα, ε 

πιεζψξα θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ είλαη 

δηαδεδνκέλε. Γη’ απηφ ν ππεχζπλνο ιήςεο απνθάζεσλ (DM) ζέιεη λα ιχζεη ην 
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πξφβιεκα πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ιήςεο απνθάζεσλ (MCDM) (Chen-Tung Chen 

2000). Οη απνθάζεηο ζπλήζσο ιακβάλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο κε 

πνιπεηή εκπεηξία ζην αληηθείκελν, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ κηα απφθαζε 

ζπλεθηηκψληαο ηα ηξέρνληα δεδνκέλα (Herrera, et al., 1996).  

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ, δεκηνπξγήζεθαλ 

πνιπάξηζκα καζεκαηηθά εξγαιεία πνπ ππνβνεζνχλ ηνλ ιήπηε απνθάζεσλ ζηελ 

εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο.  Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε κέζνδνο TOPSIS 

(Technique for the Order of Prioritisation by Similarity to Ideal Solution), (Hwang & 

Yoon, 1981). Ζ κέζνδνο TOPSIS αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Hwang θαη 

Yoon γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ MCDM θαη γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Ζ 

βαζηθή αξρή ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ε βέιηηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε πξέπεη λα έρεη ε 

κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηε ζεηηθή ηδαληθή ιχζε (PIS) θαη ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε 

απφ ηελ αξλεηηθή ηδαληθή ιχζε (NIS), (Chen-Tung Chen,2000).  

ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο γηα ην MCDM, νη αμηνινγήζεηο θαη ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ 

είλαη γλσζηά κε αθξίβεηα. ηελ θιαζηθή κέζνδν TOPSIS, νη αμηνινγήζεηο 

ελαιιαθηηθψλ θαη ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ παξνπζηάδνληαη κε πξαγκαηηθέο ηηκέο. 

Θεσξείηαη φηη εάλ θάζε ηνπηθφ θξηηήξην απμάλεηαη ή κεηψλεηαη κνλνηνληθά, ηφηε 

είλαη εχθνιν λα θαζνξηζηεί ε ηδαληθή ιχζε. (Dymova et al 2013). Γεληθά ε ιχζε 

ζπρλά δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βάξνο πνπ δίλεηαη ζε θάζε θξηηήξην απφ ηνλ 

ιήπηε απνθάζεσλ (Cheng & Lin, 2002). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηέζζεξηο θχξηνπο ιφγνπο: 

1. Δίλαη κία κέζνδνο ινγηθή θαη θαηαλνεηή. 

2. Ζ TOPSIS είλαη κία κέζνδνο κε απιέο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ. 

3. Ζ κέζνδνο επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ησλ θαιχηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

γηα θάζε θξηηήξην πνπ απεηθνλίδεηαη ζε απιή καζεκαηηθή κνξθή. 

4. Σα βάξε ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ελζσκαηψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζχγθξηζεο (Garcia – Cascales and Lamata (2011)). 
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4.3.   TOPSIS Fuzzy 

H κέζνδνο TOPSIS, φπσο θαη φιεο νη άιιεο κέζνδνη ζηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, εμαξηψληαη απφ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

δεδνκέλσλ εηζφδνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί ηα δεδνκέλα λα είλαη ιηγφηεξν 

έγθπξα θαη αθξηβή, θαζψο ζπιιέγνληαη κέζσ εξγαιείσλ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο. Δπηπιένλ, ηα θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα βάξε ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη 

ηφζν θαζνξηζκέλα, θαζψο βαζίδνληαη ελ κέξεη ζε ππνθεηκεληθά δεδνκέλα θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ιήπηε απνθάζεσλ (Bashiri & Badri, 2011). Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο, ε κέζνδνο TOPSIS επεθηάζεθε ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη αλαθξηβή 

θαη αβέβαηα δεδνκέλα (Lai & Hwang, 1996).  Απηφ έγηλε κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

αζαθνχο ινγηθήο (Fuzzy TOPSIS), ζηελ νπνία θάζε δεδνκέλν κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα βεβαηφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ ηε κεδεληθή (0) έσο ηε 

κέγηζηε δπλαηή (1).  

χκθσλα κε ηνλ Chen-Tung Chen (2000), ε έλλνηα ηεο TOPSIS-Fuzzy, 

πεξηιακβάλεη ηελ αζαθή ζεηηθή ηδαληθή ιχζε (FPIS) θαη ηελ αζαθή αξλεηηθή 

ηδαληθή ιχζε (FNIS). Έπεηηα ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ηξηγσληθψλ 

αζαθψλ βαζκνινγήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε απφζηαζε θάζε ελαιιαθηηθήο απφ ην 

FPIS θαη ην FNIS, αληίζηνηρα κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ελαιιαθηηθήο.  

πσο αλαθέξακε θαη ζηελ θαη ζηελ βαζηθή κέζνδν ΣΟPSIS, έηζη θαη ζηελ TOPSIS 

Fuzzy ππάξρεη έλαο ζπληειεζηήο εγγχηεηαο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο ε νπνία 

θαζνξίζεη ηε ζεηξά θαηάηαμεο φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Ζ πςειφηεξε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή εγγχηεηαο δείρλεη φηη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη πην θνληά ζην 

FPIS θαη καθξχηεξα απφ ην FNIS ηαπηφρξνλα, άξα ζπλεπψο είλαη θαη ε θαιχηεξε 

ελαιιαθηηθή επηινγή. H κέζνδνο TOPSIS Fuzzy είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο MCDM θάησ απφ έλα αζαθέο πεξηβάιινλ (Chen-Tung Chen 

2000).  

Σα βάξε θαη ε ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ θξηηεξίσλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε γηα ηελ επηινγή βέιηηζηεο ελαιιαθηηθήο. Σν βάξνο 

ζεκαληηθφηεηαο θάζε θξηηεξίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε έκκεζα είηε άκεζα κε ηε 

ρξήζε δεπγαξσηψλ ζπγθξίζεσλ (C.T. Chen,1997).  Δλ πξνθεηκέλσ, νη ππεχζπλνη 

ιήςεο απνθάζεσλ (DM) ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεηαβιεηέο (πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 
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παξαθάησ πίλαθεο) γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ θξηηεξίσλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε ζρέζε κε δηάθνξα θξηηήξηα. 

Παξαθάησ ζα δνχκε ηνπο αληίζηνηρνπο Πίλαθεο, αλαθνξηθά κε ηα βάξε ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ  πνπ πξφηεηλε ζηελ έξεπλά ηνπ ν 

Chen-Tung Chen ην 2000.  

Πίλαθαο 4.1: Μεηαβιεηέο γηα ηελ ζεκαληηθόηεηα Βάξνπο θάζε Κξηηεξίνπ  

Very low (VL)           (0; 0; 0:1) 

Low (L)  (0; 0:1; 0:3) 

Medium low (ML)  (0:1; 0:3; 0:5) 

Medium (M)  (0:3; 0:5; 0:7) 

Medium high (MH)  (0:5; 0:7; 0:9) 

High (H)  (0:7; 0:9; 1:0) 

Very high (VH)  (0:9; 1:0; 1:0) 

Πεγή: Chen-Tung Chen (2000) 

 

Πίλαθαο 4.2: Μεηαβιεηέο Καηάηαμεο Δλαιιαθηηθώλ Δπηινγώλ Γηθηύνπ  

Very poor (VP)  (0; 0; 1) 

Poor  (P)  (0; 1; 3) 

Medium poor (MP)  (1; 3; 5) 

Fair (F)  (3; 5; 7) 

Medium good (MG)  (5; 7; 9) 

Good (G)  (7; 9; 10) 

Very good (VG)  (9; 10; 10) 

Πεγή: Chen-Tung Chen (2000) 
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4.3.1.    Σα βήκαηα γηα ηο ΣOPSIS Fuzzy  

Γηα λα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα ΣOPSIS Fuzzy θαη λα καο δψζεη ηελ θαιχηεξε 

ελαιιαθηηθή ζα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. χκθσλα κε 

ηνπο Chen-Tung Chen (2000), έλα πξφβιεκα MCDM κπνξεί λα εθθξάδεηαη 

ζπλνπηηθά ζε κνξθή κήηξαο: 

             𝐶1       𝐶2       …     𝐶𝑛  

𝐷 =    

𝐴1

𝐴2

⋮
𝐴𝑚

  

𝑥11 𝑥12      ⋯ 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22      … 𝑥1𝑛

⋮
𝑥𝑚1

⋮
𝑥𝑚2

  
⋮
𝑥𝑚𝑛

  ,                                (4.1) 

𝑊 =   𝑤1, 𝑤2, …𝑤𝑛 , 

φπνπ νη ηηκέο 𝐴1, 𝐴2, …  𝐴𝑚 , είλαη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα επηιέμνπλ νη DM , ηα 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛  είλαη θξηηήξηα κε ηα νπνία κεηξψληαη νη 

ελαιιαθηηθέο επηδφζεηο, 𝑥𝑖𝑗  είλαη ε βαζκνινγία ηνπ ελαιιαθηηθνχ 𝐴𝑖  ζε ζρέζε κε ην 

θξηηήξην 𝐶𝑗  θαη ε κεηαβιεηή 𝑤𝑗  είλαη ην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ 𝐶𝑗 . 

Βήκα 1
ν
: Γεκηνπξγία κηαο επηηξνπήο θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ, πξνζδηνξίδνληαο 

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

Βήκα 2
ν
: Δίλαη ινηπφλ λα θαηαζθεπαζηεί ν Πίλαθαο απνθάζεσλ 𝑫  πνπ είλαη ε 

παξαπάλσ κήηξα. 

Να αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Chen-Tung Chen (2000), ζηελ αζαθή 

πξνζέγγηζε ηεο κεζφδνπ TOPSIS, νη κεηαβιεηέο xij θαη wj είλαη αζαθείο, ελψ 

πεξηγξάθνληαη κε ηηο παξαθάησ ζρέζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηξηγσληθήο αζαθνχο 

κεηαβιεηήο. 

𝑥𝑖𝑗  = (𝑥𝑖𝑗1, 𝑥𝑖𝑗2 , 𝑥𝑖𝑗3)                         (4.2.a) 

𝑤𝑗 =  𝑤𝑗1, 𝑤𝑗2 , 𝑤𝑗3                              (4.2.b) 

νη δείθηεο 1, 2, 3 αληηζηνηρνχλ ζηελ ειάρηζηε, επηθξαηνχζα θαη κέγηζηε ηηκή ηεο 

αζαθνχο κεηαβιεηήο. 
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Βήκα 3
ν
: Γηα λα απνθεπρζεί ε ζχλζεηε ηππνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θιαζηθή TOPSIS, ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία TOPSIS Fuzzy ιακβάλνπκε ηνλ 

πίλαθα αζαθνχο απφθαζεο- ηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα πνπ ζεκεηψλεηαη κε 𝑹  

θαη ηα ζηνηρεία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 𝑟𝑖𝑗 . 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ,

𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ,

𝑎𝑐 𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗  , 𝑗 ∈ 𝛫𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍   (4.3.a) 

 𝑟𝑖𝑗 =  
𝑎𝑗

−

𝑐𝑖𝑗
,
𝑎𝑗

−

𝑏𝑖𝑗
,
𝑎𝑗

−

𝑎𝑖𝑗
 , 𝑗 ∈ 𝐾𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜐𝜍     (4.3.b) 

𝑐𝑗
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑐𝑖𝑗      𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐵  

𝑐𝑗
− = 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑖𝑗      𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐶 

Βήκα 4
ν
: Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξεηηθή ζεκαζία θάζε θξηηεξίνπ, κπνξνχκε 

λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ κήηξα θαλνληθνπνηεκέλσλ βαξψλ 𝑉𝑖𝑗 . Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θάζε ζηνηρείνπ ηεο ζηήιεο ηεο 𝑟𝑖𝑗  κε ην ζπζρεηηδφκελν 

βάξνο 𝑤𝑗  . Άξα ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαλνληθνπνηεκέλε κήηξα βαξψλ 𝑉𝑖𝑗 , 

εθθξάδνληαη σο: 

𝑉 =  𝑢𝑖𝑗   𝑚𝑥𝑛         𝑖 = 1,2, … . , 𝑚,           𝑗 = 1,2, … . . 𝑛,       (4.4) 

 

πνπ 𝑢𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 × 𝑤𝑗  

Βήκα 5
ν
: Έπεηηα είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηδαληθήο (θαιχηεξεο) θαη ηεο αξλεηηθά 

ηδαληθήο (ρεηξφηεξεο) ιχζε. χκθσλα κε ηνλ Chen-Tung Chen (2000), ε ζεηηθή-

ηδαληθή ιχζε πξνζδηνξίδεηαη σο (FPIS, 𝐴∗) θαη ε αξλεηηθά ηδαληθή σο (FNIS, 𝐴−). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη νη ζπλαξηήζεηο εχξεζεο ηεο θαιχηεξεο θαη ηεο 

ρεηξφηεξεο ελαιιαθηηθήο επηινγήο: 

𝐴∗ =  𝑢1
∗, 𝑢2

∗ , 𝑢3
∗ , … , 𝑢𝑛

∗                  (4.5) 

𝐴− =  𝑢1
−, 𝑢2

−, 𝑢3
−, … , 𝑢𝑛

−              (4.6) 

πνπ 𝑢𝑗
∗ =   1,1,1  𝜅𝛼𝜄 𝑢𝑗

− =  0,0,0  , 𝑗 = 1,2, … . 𝑛 

Βήκα 6
ν
: Δπφκελν βήκα είλαη λα ππνινγηζηεί ε απφζηαζε ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο 

ιχζεο Ai απφ ηε ζεηηθή A* θαη αξλεηηθή A
−
 ηδαληθή ιχζε.  
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𝑑𝑖
∗ =  𝑑(𝑢 𝑖𝑗  ,

𝑛
𝑗=1 𝑢 𝑗

∗ ),        𝑖 = 1,2, … . . 𝑚,        (4.7) 

𝑑𝑖
− =  𝑑(𝑢 𝑖𝑗  ,

𝑛
𝑗 =1 𝑢 𝑗

− ),        𝑖 = 1,2, … . . 𝑚,       (4.8) 

πνπ d (
. 
,
 . 

) είλαη ε κέηξεζε απφζηαζεο κεηαμχ δχν αζαθψλ αξηζκψλ. 

Βήκα 7
ν
: Αθνχ ππνινγηζηνχλ νη κεηαβιεηέο di

− θαη di
∗ είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζδηνξηζηεί ε ζεηξά θαηάηαμεο γηα θάζε κία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 𝛢𝑖   𝑖 =

1,2, … . . , 𝑚 . Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία ζπλάξηεζε πνπ λα δίλεη ηελ 

θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε έπεηηα απφ κηα ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο, δει. ηνλ 

ζπληειεζηήο εγγχηεηαο. 

Βήκα 8
ν
: H ζπλάξηεζε απηή πνπ νλνκάδεηαη θαη ―Closeness Coffcient‖ θαη 

απνηειεί ηνλ ζπληειεζηήο εγγχηεηαο : 

𝐶𝐶𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
 ∗ +𝑑𝑖

−  , 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚.            (4.9) 

Πξνθαλψο, φηαλ κηα ελαιιαθηηθή 𝐴𝑖  είλαη πην θνληά ζην FPIS (𝐴∗) θαη καθξχηεξα 

απφ ην FNIS (𝐴−) ε ζπλάξηεζε 𝐶𝐶𝑖  πξνζεγγίδεη ηνλ αξηζκφ ―1‖. Δπνκέλσο, 

ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή εγγχηεηαο, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηε ζεηξά 

ηαμηλφκεζεο φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη λα επηιέμνπκε ηελ θαιχηεξε 

επηινγή απφ έλα ζχλνιν εθηθηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.   

Ο Chen-Tung Chen (2000) ζηελ έξεπλά ηνπ ρξεζηκνπνίεζε έλα παξάδεηγκα απφ ην 

νπνίν θαηέιεμε ζε ηξία 𝐶𝐶𝑖 .  Γηα παξάδεηγκα, CC1=0:62 ; CC2=0:77 ; CC3= 

0:71, θαηέιεμε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή επηινγή είλαη 

ην Α2. 

4.4. Πιεολεθηήκαηα- Μεηολεθηήκαηα ηες κεζόδοσ 

TOPSIS 

Ζ TOPSIS κεζνδνινγία παξνπζηάδεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία θαζηζηνχλ 

ηελ κέζνδν απηή κηα ζεκαληηθή MCDM ηερληθή ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ζρεηηθέο 

κεζφδνπο.  
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1. Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη πξνγξακκαηηδφκελν. Ο αξηζκφο ησλ βεκάησλ 

παξακέλεη ν ίδηνο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

2. Δίλαη  κηα απιή δηαδηθαζία εμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θπξίσο θξηηεξίσλ ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ην ζθεπηηθφ ηεο αλζξψπηλεο ινγηθήο. 

 

3. Σα κέηξα απφδνζεο απφ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζε 

έλα πνιπεδξηθφ ζρήκα ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο TOPSIS απνηειεί απηφ ηεο αληηζηξνθήο. Σν θαηλφκελν απηφ 

είλαη σο γλσζηφ σο αλαζηξνθή βαζκνχ δειαδή αιιάδεη ε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αληηζηξνθή νιφθιεξεο ηεο θαηάηαμεο θαη λα αιιάμεη φιε ε ζεηξά πξνηηκήζεσλ, 

δει. κία επηινγή πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε θαιχηεξε κπνξεί κε ηελ αληηζηξνθή λα 

γίλεη ε ρεηξφηεξε καο επηινγή.(Garcia – Cascales and Lamata (2011). 
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Κεθάιαηο 5
ο 
 Αποηειέζκαηα 

πσο πξναλαθέξακε, απφ ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπιιέμακε 17 

ζπκπιεξσκέλα νξζά ζπκπιεξσκέλα. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣOPSI-Fuzzy πνπ αλαιχζακε θαη πξνεγνπκέλσο. 

Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη ζα παξνπζηάζνπκε θαη κε ηελ βνήζεηα δηαγξακκάησλ 

θαη ηνπ Excel ηα γεληθφηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε 

ζρεηηθά κε ηελ θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην πξνθίι ησλ DM. 

5.1. Σα Αποηειέζκαηα ηοσ Γείγκαηος 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ λνκηθήο 

κνξθήο θαη απεπζπλφληνπζαλ θαζαξά ζηνπο Τπεπζχλνπο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Οη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απεπζπλφηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο κε δηεζλνπνηεκέλν- εμαγσγηθφ ραξαθηήξα. Σν εξσηεκαηνιφγην είρε 

ζθνπφ λα απνηππψζεη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ βαξχηεηα ησλ 

παξαγφλησλ – θξηηεξίσλ θαη θαζψο επίζεο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε 

ελαιιαθηηθήο κνξθήο δηθηχσλ ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα απνηππψζεη αξρηθά ηελ βαξχηεηα ηνπ θάζε θξηηεξίνπ 

μερσξηζηά ψζηε κε βάζε ηελ βαξχηεηα απηή λα θαηαιήμνπκε ζηελ βέιηηζηε επηινγή 

δηθηχνπ δηαλνκήο. Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

δείγκαηνο πνπ αλαιχζακε.  

 

Γηάγξακκα 4.1 : Ννκηθή Μνξθή Γείγκαηνο 

A.E
81%

EΠE
13%

IKE
6%

Ννκηθή Μνξθή
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ην ζχλνιν ηνπο νη Τπεχζπλνη Δ.Α (DM) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απάληεζαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 17 ζε αξηζκφ. Απφ ηηο 17 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ην 81% 

ήηαλ Αλψλπκεο Δηαηξίεο, ην 13% ΔΠΔ θαη κφιηο ην 6% ΗΚΔ. Οη Αλψλπκεο Δηαηξίεο 

είλαη απηέο πνπ έρνπλ  ζπλήζσο θαη κεγαιχηεξν δίθηπν δηαλνκήο ζπλεπψο θαη κηα 

πην νινθιεξσκέλε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδα.  

 

Γηάγξακκα 4.2 : Κιάδνο ηεο Δπηρείξεζεο 

ζνλ αθνξά, ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αληηζηνηρνχζε ζε 

εηαηξείεο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε πνζνζηφ 35%. Ακέζσο επφκελνο 

θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη ε Βηνκεραλία καδί κε ηηο Τπεξεζίαο νη νπνίεο 

θαηέρνπλ έθαζηνο ην πνζνζηφ ησλ 23,53%. Σειεπηαίνο θιάδνο είλαη ν θιάδνο ηεο 

κεηαπνίεζεο κε κφιηο 5,88%. Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 

φπσο αθξηβψο θαη βηνκεραλίαο ζεσξνχληαη επηρεηξήζεηο κε εθηεηακέλν δίθηπν 

δηαλνκήο.  
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Γηάγξακκα 4.3 : Σξόπνο Γηεζλνπνίεζεο 

πσο πξναλαθέξακε νη επηρεηξήζεηο απηέο είραλ δηεζλνπνηεκέλν ραξαθηήξα, δει. 

έρνπλ θαη δηεζλή παξνπζία ζην εμσηεξηθφ. Σν 59% ηνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

δηεζλνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ησλ Άκεζσλ Δμαγσγψλ, ε νπνία κέζνδνο απνηειεί θαη 

ηελ πνιπζχρλαζηε κέζνδν ζηηο δηεζλήο ζηξαηεγηθέο Δπέθηαζεο. Σν 17% ηνπ 

ζπλφινπ Γελ Απάληεζε (Γ.Α) ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν 12% κε ηελ κέζνδν 

ηεο Ίδξπζεο Θπγαηξηθήο Απνθιεηζηηθήο πλεξγαζίαο θαη ηέινο κε κφιηο 6% κε ηελ 

κέζνδν ηνπ Joint Venture θαη ηεο Δκπνξηθήο Θπγαηξηθήο. 

           

Γηάγξακκα 4.4: Αξηζκόο Υσξώλ 

Γηεζλνπνίεζεο 

Γηάγξακκα 4.5 : Αξηζκόο  ππαιιήισλ 

ζην ηνκέα Δ.Α 

ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην 48% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο ζε 1 έσο 20 ρψξεο. Σν 29% ησλ 

Τπεπζχλσλ δελ απάληεζε (ΓΑ) ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ελψ ην 18% απηψλ 

δηεζλνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ 20 κε 50 ρσξψλ. Σέινο, κε πνζνζηφ 6% κία 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πάλσ απφ 50 ρψξεο παγθνζκίσο.  
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Σν 53% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχλ ζηνλ Σνκέα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο απφ 1-

50 ππαιιήινπο, ελψ ην 30% απαζρνιεί απφ 51-250 άηνκα. Μφιηο ην 12% δει. δχν 

επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ ζηνλ Σνκέα Δθνδηαζηηθήο πάλσ απφ 250 άηνκα. Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη νη εηαηξείεο απηέο έρνπλ κεγάιν δίθηπν δηαλνκήο θαζψο απαζρνινχλ θαη 

πςειφ αξηζκφ αηφκσλ θαη επελδχνπλ κε εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα. 

 

Γηάγξακκα 4.6: Σξόπνο κεηαθνξάο 

Οη Τπεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο εξσηήζεθαλ γηα ηελ κέζνδν κεηαθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη θαη ην 35% ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο ηξείο 

βαζηθέο κεζφδνπο, ηελ ρεξζαία, ηε ζαιάζζηα θαη ηελ ελαέξηα. Σν 29% ζπλδπάδεη 

ηελ ρεξζαία κε ηελ ζαιάζζηα κνξθή κεηαθνξάο θαη ην 24% ρξεζηκνπνηεί κφλν ηελ 

ρεξζαία κέζνδν. Απηά ήηαλ θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

ηελ ζπλέρεη αθνινπζεί κηα αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ Τπεπζχλσλ Δ.Α- ιήςεο 

απφθαζεο γηα λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο νη ππεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο θαηάηαμαλ ηα θξηηήξηα 

θαη ζπλέβαιαλ ζηελ βέιηηζηε επηινγή δηθηχνπ ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή. 
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Γηάγξακκα 4.7 : Ζιηθία θαη Φύιν Τπεύζπλνπ 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ην ειηθηαθφ γθξνππ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Γπζηπρψο ην 30% δελ απάηεζε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε (Γ.Α). Έλα πνζνζηφ 18% ήηαλ άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζην 

ειηθηαθφ γθξνππ 31-35 ρξνλψλ, θαη ην πνζνζηφ ησλ 36% αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία 

41-55 ρξνλψλ. Σν 12% ησλ αηφκσλ εληάζζνληαη ζην ειηθηαθφ γθξνππ 36-40 θαη ην 

6% ζην ειηθηαθφ γθξνππ 56-60 ρξνλψλ. ζνλ αθνξά ην θχιν ην 65% ήηαλ άληξεο 

θαη ην 24% γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα Δ.Α. 

 

Γηάγξακκα 4.8 : Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλνπ 

ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζε ηνπ έρνπλ ιάβεη 

ηα άηνκα πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην παξψλ εξσηεκαηνιφγην. Αξρηθά, νη 

ππεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ην 

76% ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ην 24% απφθνηηνη ΣΔΗ. Σν 53% ησλ αηφκσλ είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ελψ ην 35% φρη θαη ην ππφινηπν 12% ηνπ 

δείγκαηνο δελ απάληεζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε.  
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Γηάγξακκα 4.9 : Βαζηθή Δκπεηξία 

Τπεύζπλνπ 

Γηάγξακκα 4.10 : Έηε εκπεηξίαο ζηνλ 

ηνκέα Δ.Α 

ην ηειεπηαίν δηάγξακκα φζνλ αθνξά ην πξνθίι ησλ Τπεπζχλσλ βιέπνπκε ηελ 

βαζηθή ηνπο εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ, 76%, έρνπλ εκπεηξία σο Γηεπζπληέο ζην ηκήκα ηεο Δ.Α., ην 18% σο 

Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ελψ ην 6% σο Τπεχζπλνη επίβιεςεο ηνπ Σκήκαηνο 

Logistics. ην δηπιαλφ δηάγξακκα παξαηεξνχκε ηα έηε πξνυπεξεζία πνπ έρνπλ νη 

ππεχζπλνη ιήμεο απφθαζεο ζηνλ ηνκέα Δ.Α. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ αληίζηνηρα κε 

35% έρεη 5-10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σν ακέζσο επφκελν πνζνζηφ 29% έρεη 16-20 

ρξφληα. Σν 18% δει. 3 άηνκα έρνπλ πξνυπεξεζία ζηνλ ηνκέα απηφλ πάλσ απφ 20 

έηε. Σν 12% έρεη 11-15 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη 6%  θάησ απφ 5 έηε.  

πλεπψο ινηπφλ ην δείγκα απαξηίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία απφ Α.Δ, θπξηαξρεί ε 

κέζνδνο ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ σο κνξθή δηεζλνπνίεζεο. Οη ππεχζπλνη ιήςεο 

απφθαζεο είλαη άηνκα κε πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην ρψξν ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαηέρνληαο ηεξαξρηθέο ζέζεο θαη πςειφβαζκε 

εθπαίδεπζε. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε πξσηαξρηθή θαηάηαμε ησλ 

παξαγφλησλ/θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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Γηάγξακκα 5.1. : Καηάηαμε Παξαγόλησλ / Κξηηεξίσλ 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ 

/θξηηεξίσλ φηη ζηελ  πξψηε ζέζε ηζνβαζκνχλ ηα θξηηήξηα κεηαθνξάο, ηα θξηηήξηα 

απφδνζεο θαη ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη DM ζεσξνχλ άθξαο 

ζεκαληηθφηεηαο ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά φπσο είλαη: Σν 

θφζηνο, ε δηαζεζηκφηεηα, ν ηξφπνο κεηαθνξάο θαζψο επίζεο ε πνηφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ ηξφπσλ κεηαθνξάο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ηα θξηηήξηα 

απφδνζεο, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο, ν ρξφλνο 

παξάδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ.  

Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία θξηηεξίσλ είλαη ηα Κξηηήξηα πνηφηεηαο, φπνπ εληάζζνληαη 

ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεηαη, ε αληαπνθξηζεκφηεηα θαη ν έιεγρνο 

πνηφηεηαο. Αθνινπζνχλ ζε θαηάηαμε ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο,  ε θήκε 

θαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπν ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζηελ ζπλέρεηα ηζνβαζκνχλ 

θαη πάιη ηα θξηηήξηα αγνξάο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηα θξηηήξηα αλαθνξηθά κε 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ηελ ζπλέρεηα ηζνβαζκνχλ ηα θξηηήξηα παξαγσγήο, ηα 

νηθνλνκηθά θαη ηα γεσγξαθηθά θξηηήξηα. χκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα νη DM  

ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο ηα θξηηήξηα δήηεζεο θαη θπξίσο ηα πεξηβαιινληηθά θαη 

πνιηηηθά θξηηήξηα.  
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πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη DM (Decision Makers), ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά ηα 

θξηηήξηα κεηαθνξάο, θαζψο επηθέξνπλ θφζηε ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Παξάιιεια, ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ηα θξηηήξηα απφδνζεο θαη πνηφηεηαο. 

Θεσξνχλ ζηελ νπζία φηη ε επίηεπμε ηεο αληαπνθξηζεκφηεηαο πξνο ην αγνξαζηηθφ 

θνηλφ, κέζσ ηνπ έγθαηξνπ  ρξφλνπ παξάδνζεο είλαη επίηεπγκα  γηα κηα επηρείξεζε 

θαη θπξίσο γηα ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα, γεγνλφο πνπ επηθέξεη πςειά θέξδε 

ζηηο εηαηξίεο.  Αληίζεηα, ζεσξνχλ  φηη ηα πεξηβαιινληηθά θαη ηα πνιηηηθά θξηηήξηα 

είλαη κεδακηλήο θαη κηθξήο ζεκαζίαο. ε απηά ηα θξηηήξηα εζσθιείνληαη αληίζηνηρα 

νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα θ.α . 

 

5.2. Ζ Βέιηηζηε επηιογή ελαιιαθηηθής Μορθής Γηθηύοσ 

ηελ παξαπάλσ ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο, ην πξνθίι ησλ DM θαη ηελ γεληθή θαηάηαμε ησλ 

θξηηεξίσλ. Οη ππεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο αθνχ βαζκνιφγεζαλ ηελ βαξχηεηα ηνπ 

θάζε θξηηεξίνπ μερσξηζηά, ζηελ ζπλέρεηα βαζκνιφγεζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

θάζε ελαιιαθηηθήο κνξθήο Γηθηχνπ Γηαλνκήο ζε ζρέζε κε ην θάζε θξηηήξην, 

ηνπνζεηψληαο 1 γηα ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ θαη 7 γηα ην πιένλ ζεκαληηθφ.   

Αθνχ ζπιιέρηεθαλ ηα δεδνκέλα απφ ηνπο ηειεπηαίνπο δχν πίλαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ν πξψηνο πίλαθαο αλαθεξφηαλ ζηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ θαη 

ν δεχηεξνο ζηελ θαιχηεξε ελαιιαθηηθή κνξθή δηθηχνπ, ηα δεδνκέλα κεηαθέξζεθαλ 

ζε αξρείνπ txt. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα αξρεία txt, φζνλ αθνξά ηα 

βάξε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ επηινγή βέιηηζηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο δηθηχνπ, έγηλε 

κε ην πξφγξακκα TOPSIS – Fuzzy πνπ αλαιχζακε θαη πξνεγνπκέλσο. Να 

επηζεκάλνπκε φηη ην Γηάγξακκα 5.1. : Καηάηαμε Παξαγφλησλ / Κξηηεξίσλ δελ 

ππνδειψλεη ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα 

TOPSIS, απιά δείρλεη ηελ γεληθή θαη πξσηνγελή θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ/ 

θξηηεξίσλ. 

Τπνιήθζεθαλ φια ηα βήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην Πξφγξακκα TOPSIS-Fuzzy, 

ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία. Γεκηνπξγήζεθε ε κήηξα φπσο ζηελ ζρέζε (4.1), 

κε έμη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, αθνχ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηθηχνπ πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ έμη, ζχκθσλα θαη κε ηνπο Chopra & Meindl (2006). Σα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ 15 ζε αξηζκφ. Οη κεηαβιεηέο xij  είλαη ε 

βαζκνινγία ηεο ελαιιαθηηθήο Ai  ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην Cj  θαη ε κεηαβιεηή wj  

είλαη ην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ Cj  . Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο ππνινγίζηεθαλ κε 

βάζε ηηο εμηζψζεηο (4.2.a) θαη (4.2.b). ηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ε ζεηηθή ηδαληθή ελαιιαθηηθή αιιά θαη ε αξλεηηθά ηδαληθή ελαιιαθηηθή, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο (4.5) θαη (4.6). Σέινο,  θαηαιήμακε ζηελ ηειηθή εμίζσζε 

Closeness Coffcient (4.9), ε νπνία αθνξά ηελ βέιηηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε. χκθσλα 

ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην Closeness Coffcient  παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα θάζε ελαιιαθηηθή: 

Closeness Coffcient =  [0.511, 0.511, 0.513, 0.515, 0.504, 0.520] 

Ζ αληηζηνίρεζε ησλ αξηζκψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ δηθηχσλ φπσο ήηαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην  βι. Παξάξηεκα 2. Αλαιπηηθφηεξα: 

𝐶𝐶1 = 0.511 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛥ί𝜅𝜏𝜐𝜊 𝛥𝜄𝛼𝜈𝜊𝜇ή𝜍 1 − 𝐷𝑁1 

𝐶𝐶2 = 0.511 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛥ί𝜅𝜏𝜐𝜊 𝛥𝜄𝛼𝜈𝜊𝜇ή𝜍 2 − 𝐷𝑁2 

𝐶𝐶3 = 0.513 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛥ί𝜅𝜏𝜐𝜊 𝛥𝜄𝛼𝜈𝜊𝜇ή𝜍 3 − 𝐷𝑁3 

𝐶𝐶4 = 0.515 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛥ί𝜅𝜏𝜐𝜊 𝛥𝜄𝛼𝜈𝜊𝜇ή𝜍 4 − 𝐷𝑁4 

𝐶𝐶5 = 0.504 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛥ί𝜅𝜏𝜐𝜊 𝛥𝜄𝛼𝜈𝜊𝜇ή𝜍 5 − 𝐷𝑁5 

𝐶𝐶6 = 0.520 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛥ί𝜅𝜏𝜐𝜊 𝛥𝜄𝛼𝜈𝜊𝜇ή𝜍 6 − 𝐷𝑁6 

 

Γηάγξακκα 5.2. : Καηάηαμε Γηθηύσλ Γηαλνκήο 
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πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά καο θαη ην παξαπάλσ Γηάγξακκα 5.2, ε 

θαιχηεξε ελαιιαθηηθή κνξθή δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο 

απφθαζεο είλαη ην Γίθηπν Γηαλνκήο 6, ε Απνζήθεπζε ζηελ Σνπνζεζία Ληαληθήο κε 

παξαιαβή από ηνλ πειάηε. ην ζπγθεθξηκέλν Γίθηπν Γηαλνκήο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Chopra & Meindl, (2006), ην απφζεκα απνζεθεχεηαη ηνπηθά ζηα θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο. Οη πειάηεο πεγαίλνπλ ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο γηα λα δψζνπλ ηελ 

παξαγγειία ηνπο ή λα παξαιάβνπλ ην πξντφλ πνπ παξήγγεηιαλ είηε ηειεθσληθά είηε 

κέζσ δηαδηθηχνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ θφζηνο 

απνζέκαηνο θαη πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο. 

Αληίζεηα φκσο,  πεξηιακβάλεη ρακειφ θφζηνο κεηαθνξάο θαζψο γηα απηή ηελ κνξθή 

ε κεηαθνξά πξντφλησλ γίλεηαη θαη κε αλέμνδνπο ηξφπνπο.  

Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλεπηπγκέλεο δνκέο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα ππάξρεη κηα εληαία ελεκέξσζε φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηπρψλ λέεο παξαγγειίεο θαη ην ζηάδην πνπ 

βξίζθνληαη νη ήδε ππάξρνπζεο. Θεσξψληαο φηη 35,29% ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε θαη ηνλ ιφγν πνπ ην 

Γίθηπν Γηαλνκή 6
ν
 βγήθε πξψηε επηινγή. Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα θαη πςειή βαζκνινγία ζηα θξηηήξηα απφδνζεο, ζηα θξηηήξηα ζρεηηθά 

κε ηνπο πειάηεο, ζη θξηηήξηα αγνξάο θαη ζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο, φπνπ εληάζζνληαη 

ε αληαπνθξηζεκφηεηα θαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο. Απηφ ην δίθηπν δηαλνκήο δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα παξαιάβεη ην πξντφλ ηελ ίδηα εκέξα, άξα απμάλεη 

ηελ αληαπνθξηζεκφηεηα πνιχ πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα άιια δίθηπα δηαλνκήο.  

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ππεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο ζεσξνχλ φηη 

πην ζεκαληηθφ θξηηήξην είλαη ε άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, φηη ε 

αληαπνθξηζεκφηεηα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηιέγνπλ 

δίθηπν δηαλνκήο κε πξσηεχνληα ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αθφκα θη αλ 

ρξεηαζηεί λα επηβαξπλζνχλ κε επηπξφζζεηα θφζηε φπσο ην θφζηνο απνζέκαηνο θαη 

ην θφζηνο εγθαηαζηάζεσλ. Σα θφζηε κεηαθνξάο ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κπνξνχλ λα είλαη κεδακηλά θαζψο ππάξρνπλ πνιχ αλέμνδνη ηξφπνη κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ ζε απηφ ην δίθηπν.  
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Απφ ην Γηάγξακκα 5.2. παξαηεξνχκε φηη ε ρεηξφηεξε ελαιιαθηηθή επηινγή δηθηχνπ 

είλαη ην 5
ν
 Γίθηπν Γηαλνκήο - Απνζήθεπζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή/δηαλνκέα κε 

παξαιαβή από ηνλ πειάηε. ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο oη πειάηεο 

ηνπνζεηνχλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο δηαδηθηπαθά είηε θαη ηειεθσληθά θαη ζηε ζπλέρεηα 

πεγαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα λα παξαιάβνπλ ηελ παξαγγειίαο ηνπο. Οη 

παξαγγειίεο απνζηέιινληαη απφ ηελ απνζήθε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία παξαιαβήο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηθηχνπ έρεη ην πςειφηεξν θφζηνο απνζέκαηνο απφ θάζε 

άιιε κνξθή δηθηχνπ απηφο κπνξεί λα είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ςεθίζηεθε θαη 

σο ηειεπηαία ελαιιαθηηθή. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ηα δίθηπα δηαλνκήο πνπ 

επηθέξνπλ πςειά θφζηε απνζέκαηνο θαη δελ πξνζθέξνπλ αληίζηνηρε 

αληαπνθξηζεκφηεηα δελ πξνηηκνχληαη απφ ηνπο DM. Δπίζεο λα αλαθέξνπκε φηη απφ 

ην δείγκα πνπ απάληεζε ζην παξψλ εξσηεκαηνιφγην νη DM είλαη άηνκα κε πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κε αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηνλ θιάδν ηεο Δ.Α.. 

πλεπψο ινηπφλ ε πξνζσπηθή ηνπο άπνςε ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε.  

ζνλ αθνξά γηα ηα ππφινηπα δίθηπα δηαλνκήο δεχηεξε θαιχηεξε επηινγή είλαη ην 

δίθηπν δηαλνκήο 4 (DN4) θαη ζηελ ζπλέρεηα έρνπκε ην δίθηπν δηαλνκήο 3 (DN3). Σν 

DN4 ην δίθηπν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ παξάδνζεο πξντφλησλ απφ ην 

δηαλνκέα/έκπνξν ιηαληθήο ζην ζπίηη ηνπ πειάηε κε ηε ρξήζε κεηαθνξέα. Απαηηεί ε 

απνζήθε ηνπ δηαλνκέα λα είλαη πνιχ πην θνληά ζηνλ πειάηε, άξα πεξηζζφηεξεο 

απνζήθεο ζε αξηζκφ. πλεπψο θαη απαηηνχληαη, πςειφηεξα επίπεδα απνζέκαηνο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο επηινγέο. Σν DN4 πξνζθέξεη επθνιφηεξε νξαηφηεηα ηεο 

παξαγγειίαο θαζψο θαη ρακειφηεξν θφζηνο εγθαηαζηάζεσλ ζπγθξηηηθά κε ην DN3 

θαζψο επίζεο θαη γξεγνξφηεξνπο ρξφλνπο αληαπφθξηζεο.  

Σν DN3 είλαη ην ακέζσο επφκελν δίθηπν δηαλνκήο ζηελ θαηάηαμε ησλ 

απνηειεζκάησλ καο. Σν δίθηπν απηφ έρεη πνιχ κηθξή απφθιηζε απφ ην DN4 ζρεδφλ 

κεδακηλή. ε απηφ ην δίθηπν δηαλνκήο (DN3) ην απφζεκα δελ δηαηεξείηαη απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο αιιά απφ ηνπο δηαλνκείο ζηηο ελδηάκεζεο απνζήθεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ απαηηείηαη πςειφηεξν επίπεδν απνζέκαηνο ιφγσ απψιεηαο 

ηεο ζπλάζξνηζεο, ην DN3 έρεη πςειφηεξν θφζηνο απνζέκαηνο απφ ην DN1 αιά πην 

πεξηνξηζκέλν θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην DN2. Ωζηφζν παξέρεη γξεγνξφηεξν ρξφλν 

αληαπφθξηζεο θαη επθνιφηεξε νξαηφηεηα παξαγγειία απφ ην DN2. 



"Investigation and Classification of Risk Factors in International Supply Chains:  

A Multi-Criteria Approach" 

 

88 

Σν DN2 θαη ην DN1 ηζνβαζκνχλ ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κε CCj=0,511 θαη νη δχν 

βαζκνινγίεο γηα ηα δχν δίθηπα. ην δίθηπν DN1 ην πξντφλ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή απεπζείαο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, παξαθάκπηνληαο ηνλ έκπνξν 

ιηαληθήο. O πσιεηήο δελ έρεη απφζεκα θαη ε πιεξνθνξία κεηαθέξεηαη απφ ηνλ 

πειάηε κέζσ ηνπ κεηαπσιεηή ζηνλ ηειηθφ θαηαζθεπαζηή θαη ην πξντφλ κεηαθέξεηαη 

απεπζείαο ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Απηφ ην δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ θφζηνο 

απνζέκαηνο θαη εγθαηαζηάζεσλ αιιά έρεη πςειφ ρξφλν αληαπφθξηζεο ζηελ αγνξά, 

άξα πνιχ δχζθνιε αληαπνθξηζεκφηεηα πξντφλησλ ζηελ αγνξά- πειάηε. Δπηπιένλ 

είλαη πνιχ δχζθνιε ε νξαηφηεηα ησλ ζηαδίσλ παξαγγειίαο.  

ζνλ αθνξά ην DN2, ηα ηκήκαηα ηεο παξαγγειίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ζπγρσλεχνληαη ψζηε ν πειάηεο λα ιακβάλεη κία εληαία 

παξάδνζε. Σν δίθηπν απηφ ραξαθηεξίδεηαη ρακειφ θφζηνο απνζεκάησλ φπσο ην 

DN1 αιιά θαη απφ ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην (DN1). Ο ρξφλνο 

αληαπφθξηζεο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά είλαη νξηαθά θαιχηεξνο απφ ην DN1. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ Γηθηχνπ (DN2) ζπγθξηηηθά κε ην (DN1) είλαη νη 

ρακειφηεξεο δαπάλεο κεηαθνξάο θαη ε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε θαη ε 

θαιχηεξε αληαπνθξηζεκφηεηα. Παξαηεξνχκε φηη θαη ηα δχν απηά δίθηπα δηαλνκήο 

κπνξεί λα έρνπλ ρακειφηεξα θφζηε απνζεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αιιά δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή αληαπνθξηζεκφηεηα. Σα πξντφληα ιφγν κεγάιεο 

απφζηαζεο κεηαθνξάο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

πκπεξάλνπκε ινηπφλ θαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη θχξηνο ζηφρνο ησλ DM είλαη ε 

άκεζε αληαπνθξηζεκφηεηα ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη δελ θχξνο ζηφρνο ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο απνζέκαηνο. Δίλαη θπζηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ην θφζηνο 

κεηαθνξάο θαη απνζέκαηνο πνπ είλαη ινγηθφ νη επηρεηξήζεηο λα πξνζπαζνχλ λα ην 

κεηψζνπλ , αιιά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα πξνθχπηεη φηη έλαο DM κπνξεί λα 

επηιέμεη έλα δίθηπν κε πςειφηεξν θφζηνο απνζεκάησλ ή θαη θφζηνο κεηαθνξάο 

αξθεί λα ην θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ λα είλαη άκεζα αληαπνθξίζεκνο ζηνλ 

αγνξαζηηθφ θνηλφ. ηελ παξαθάησ ππνελφηεηα ζα πξνβνχκε ζε έλα ζπγθξηηηθφ 

ζρνιηαζκφ ησλ απνθιίζεσλ ησλ ηηκψλ CCj πνπ είραλ ηα δίθηπα κεηαμχ ηνπο.  
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5.2.1. ύγθρηζε κε ηα αποηειέζκαηα ηοσ Chopra & Meindl (2006) 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα ζα θάλνπκε κηα κηθξή ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη νη Chopra & 

Meindl (2006) ζην βηβιίν ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα δίθηπα 

δηαλνκήο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο ζχκθσλα κε 

ηνπο, Chopra & Meindl (2006). 

Πίλαθαο 5.1: πγθξηηηθή απόδνζε ρεδίσλ Γηθηύσλ Παξάδνζεο από 

Chopra & Meindl (2006) 

 

 

Οη Chopra & Meindl (2006) ζην βηβιίν ηνπο ζπγθξίλνπλ ηελ απφδνζε ησλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο ζε ζρέζε ην θάζε θξηηήξην μερσξηζηά. Σνπνζεηψληαο 1 ζηελ ηζρπξφηεξε 

απφδνζε δηθηχνπ δηαλνκήο ζρεηηθά κε ην θξηηήξην θαη 6 ζηε αζζελέζηεξε. Ωζηφζν 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ε αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο 

έγηλε κε ηελ θιίκαθα απφ 1 έσο 7, γηα πνιχ ζεκαληηθφ ην 7 θαη γηα ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ ην 1. Απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαιχνπλ ζην βηβιίν ηνπο νη δχν ζπγγξαθείο 

απηά ηα νπνία είλαη θνηλά κε ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη: 

DN6 DN2 DN1 DN3 DN4 DN5 
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1. Σα θξηηήξηα απφδνζεο ζηελ νπνία θαηεγνξία εληάζζνληαη ν ρξφλνο 

απφθξηζεο 

2. Σα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο, φπνπ εληάζζεηαη ε εκπεηξία ηνπ 

πειάηε. 

3. Σα θξηηήξηα παξαγσγήο, φπνπ εληάζζεηαη ην θφζηνο απνζεκάησλ  

4. Σα γεσγξαθηθά θξηηήξηα  

5. Καη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξία θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. 

ην παξαπάλσ πίλαθα νη Chopra & Meindl (2006) αλαθέξνπλ φηη ν ρξφλνο 

αληαπφθξηζεο είλαη απνδνηηθφ θξηηήξην γηα ην DN6  θαη ιηγφηεξν απνδνηηθφ γηα ην 

δίθηπν DN2, DN1 θαη DN5. ηελ παξνχζα έξεπλα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέμακε, θαηαιήμακε ζε παξφκνην ζπκπέξαζκα, φηη δει. ηα θξηηήξηα απφδνζεο 

είλαη πην ζεκαληηθά/απνδνηηθά γηα ηελ επηινγή δηθηχνπ DN6 θαη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά γηα ην DN1 θαη DN2. Απηφ ήηαλ ην απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηνπο DM 

πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην απηφ. Δίλαη έκκεζα ινγηθφ αθνχ ην DN1 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ ρξφλν αληαπφθξηζεο ιφγσ θαη κεγάιεο απφζηαζεο 

κεηαμχ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πειάηε, ελψ ην DN6 ζηνρεχεη ζηελ άκεζε 

εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή κέζσ ηεο αληαπνθξηζεκφηεηαο. 

ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο φπνπ εληάζζεηαη θαη ε εκπεηξία 

ηνπ πειάηε, νη Chopra & Meindl (2006) αθήλνπλ έλα ελαιιαθηηθφ πεξηζψξην 

ζεκαληηθφηεηα απφ 1 έσο 5 φζνλ αθνξά ην DN6 ελψ ζεσξνχλ πην απνδνηηθά ηα 

θξηηήξηα απηά γηα ηα δίθηπα DN3 θαη DN4. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψλνπκε 

φηη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο είλαη πην ζεκαληηθά γηα ην DN3 θαη κε 

ακέζσο επφκελν ην DN4. Δλψ γηα ηελ επηινγή ηνπ DN6  δελ ζεσξείηαη θαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ή απνδνηηθφ.  

Σα θξηηήξηα παξαγσγήο, ηα νπνία ζηελ παξνχζα έξεπλα πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε 

απνζέκαηνο, ζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο Chopra & Meindl (2006) απνδνηηθά ζην 

1
ν
 , 2

ν
 θαη 5

ν
 δίθηπν δηαλνκήο. Σν DN1 θαη DN2 ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά 

επίπεδν θφζηνπο απνζέκαηνο θαη είλαη ινγηθφ ην θφζηνο απνζέκαηνο λα είλαη πην 

απνδνηηθφ ζηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα. ζνλ αθνξά ην DN6 νη Chopra & Meindl 

(2006) ην θφζηνο απνζέκαηνο έρεη κέηξηα απνδνηηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ν 

δίθηπν. ζνλ αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα ηα θξηηήξηα παξαγσγήο απνηέιεζα πνιχ 
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ζεκαληηθά γηα ηελ επηινγή ηνπ DN3  ελψ γηα ηελ επηινγή ηνπ DN6, ζεσξήζεθαλ 

κεδακηλά.  

Σα γεσγξαθηθά θξηηήξηα ζεσξνχληαη  θχξηαο ζεκαζίαο γηα ην Γίθηπν DN2, ινγηθφ 

αθνχ είλαη έλα δίθηπν πνπ επηθέξεη πςειφηεξα θφζηε εγθαηαζηάζεσλ ζπγθξηηηθά κε 

ην DN1. χκθσλα κε ηνπο Chopra & Meindl (2006) ηα γεσγξαθηθά θξηηήξηα 

εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ κεδακηλή απφδνζε ζην DN6 ινγηθφ, αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν 

δίθηπν δηαλνκήο έρεη πνιχ πςειά θφζηε εγθαηαζηάζεσλ.  

 Δλψ ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηε πιεξνθνξία είλαη πνιχ ζεκαληηθά γα ην DN6, αθνχ 

απαηηείηαη ζπλερφκελε ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο Δ.Α γηα ην ζηάδην ηεο 

παξαγγειία- πξντφληνο κε ζθνπφ ηελ αληαπνθξηζεκφηεηα. Απηφ απνδείρζεθε θαη 

απφ ηελ  παξνχζα έξεπλα ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη DM. 

5.2.2. ύγθρηζε κε ηα αποηειέζκαηα A. Elmokrini et al. (2015) 

Οη A. Elmokrini et al. (2015) ζηελ έξεπλά ηνπο πξνηείλνπλ κηα πξνζέγγηζε ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ δηθηχνπ δηαλνκήο - DN. Σα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ αλαθέξεη νη 

Chopra & Meindl (2006) ζην βηβιίν ηνπο, δηαρσξηζκέλεο σζηφζν ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο, ζηα 
1
θξηηήξηα θφζηνπο θαη ζηα 

2
θξηηήξηα απφδνζεο.  Με βάζε ηα 

θξηηήξηα αληαπνθξηζεκφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο, επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε δηαθφξσλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ηέινο ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ θαη ζηα δχν ζελάξηα. 

Ζ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ γίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν κε ηελ 

κέζνδν AHP, ε νπνία αθνινπζεί ηελ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε (MCDA). 

ηελ έξεπλα ησλ A. Elmokrini et al. (2015) ιήθζεθαλ ππφςε δχν δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα, ην πξψην αθνξνχζε ηελ βέιηηζηε επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο κε βάζε ηελ 

αληαπνθξηζεκφηεηα θαη ην δεχηεξν ζελάξην κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  
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Δηθόλα 5.1. Καηάηαμε Γηθηύσλ –DN από A. Elmokrini et al. (2015) v1 

Πεγή : A. Elmokrini et al. (2015). 

ζνλ αθνξά ην πξψην ζελάξην απνδείρζεθε φηη ην θαιχηεξν δίθηπν δηαλνκήο κε 

βάζε ηελ αληαπνθξηζεκφηεηα είλαη ην, 4
ν
 δίθηπν δηαλνκήο – DN4. πσο 

παξαηεξνχκε θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε κε βάζε 

ηελ αλαπνθξηζεκφηεηα απνηειεί ην DN4 ζχκθσλα κε ηνπο A. Elmokrini et al. 

(2015). Γεχηεξε ακέζσο επφκελε θαιχηεξε επηινγή είλαη ην δίθηπν DN2 θαη 

ηειεπηαία ε ελαιιαθηηθή DN5. 

ηελ έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαιχηεξε ελαιιαθηηθή κνξθή δηθηχνπ 

δηαλνκήο απνηέιεζε ην DN6, ελψ απηφ ην δίθηπν ζηελ έξεπλα ησλ  A. Elmokrini et 

al. 2015, θαηείρε ηελ 3
ε
 ελαιιαθηηθή επηινγή. Ζ θαηάηαμε πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

δίθηπν, DN6, είλαη ζρεηηθά πνιχ θνληά θαη ζηηο δχν έξεπλεο, θαηαθηψληαο ζηελ 

παξνχζα ηελ πξψηε ζέζε θαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα ηελ ηξίηε ελαιιαθηηθή επηινγή. 

Δπηπιένλ, λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθή δελ ζπκπεξηέιαβε 

κφλν ηα θξηηήξηα πνπ είραλ αλαθέξεη νη Chopra & Meindl (2006) ζην βηβιίν ηνπο, 

αληίζεηα ζπκπεξηέιαβε επηπιένλ θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ απνηεινχλ 

θξηηήξηα επηινγήο δηθηχσλ δηαλνκήο. πλεπψο ε πνζφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ 

θξηηεξίσλ ήηαλ πνιχ πςειφηεξε κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ / θξηηεξίσλ κε πνιιά πεξηζζφηεξα ππν-θξηηήξηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο.  

Οη A. Elmokrini et al. 2015 θαηέιεμαλ κε βάζε ηελ αλαπνθξηζεκφηεηα, ζηελ πξψηε 

ελαιιαθηηθή επηινγή ζην DN4, ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν απνηέιεζε ηελ δεχηεξε 
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ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηεο δηπισκαηηθήο. Παξαηεξνχκε φηη νη 

δχν επηινγέο πάιη είλαη πνιχ θνληά ε κία κε ηελ άιιε. Ζ δεχηεξε ελαιιαθηηθή ηνπο 

πνπ είλαη ην DN2 δελ ζπκβαδίδεη πνιχ κε ην δηθφ καο απνηέιεζκα φπνπ ην DN2 

θαηείρε καδί κε ην DN1 ηελ πξνηειεπηαία ζέζε. Σν DN3 ζηελ έξεπλά ηνπο 

βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ελψ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο 

έξεπλαο ην DN3 θαηαηάζζεηαη ζηελ ηξίηε ελαιιαθηηθή επηινγή, πάιη νη δχν 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο βξίζθνληαη θνληά ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο. Σέινο, ην δίθηπν 

DN1 βξίζθεηαη θαη ζηηο δχν έξεπλεο ζηελ πξνηειεπηαία επηινγή θαη ην DN5 ζηελ 

ηειεπηαία. Δίλαη ινγηθφ αθνχ ην DN1, DN2 θαη DN5 δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αληαπνθξηζεκφηεηα. 

Παξαθάησ ζα δνχκε ηα απνηέιεζκα ηεο έξεπλα ησλ A. Elmokrini et al. (2015) 

ζρεηηθά κε ην 2
ν
 ζελάξην πνπ πήξαλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 
Δηθόλα 5.1. Καηάηαμε Γηθηύσλ –DN από A. Elmokrini et al. (2015) v2 

Πεγή : A. Elmokrini et al. (2015). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζε απηφ ην ζελάξην βέιηηζην δίθηπν δηαλνκήο είλαη ην 

DN1, αθνχ είλαη ην δίθηπν κε κηθξφ ρξφλν αληαπφθξηζεο θαη ρακειφ θφζηνο 

απνζέκαηνο. πλεπψο, ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ 

πειάηε απηφ ηζνδπλακεί κεγαιχηεξν ρξφλν αληαπνθξηζεκφηεηαο. Αθνινπζεί ην 

DN2 θαη ην DN5. Σα δίθηπα ηα νπνία ζην πξψην ζελάξην ήηαλ νη ρεηξφηεξεο 

επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ αληαπνθξηζεκφηεηα ηψξα είλαη νη βέιηηζηεο επηινγέο φζνλ 

αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. ηελ δηθηά καο έξεπλα επφκελεο επηινγέο είλαη ην 

Γίθηπν DN4 θαη DN3. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλά καο 

ζπγθιίλνπλ  αξθεηά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ησλ A. Elmokrini et al. (2015), 

φζνλ αθνξά ην 1ν ζελάξην ηεο αληαπνθξηζεκφηεηαο, άξα ην δείγκα καο φλησο 

επηβεβαηψλνπκε φηη ζηνρεχεη ζηελ αληαπνθξηζεκφηεηα αληί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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5.3. σλοπηηθά Αποηειέζκαηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάζακε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ηελ θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ/θξηηεξίσλ θαη έπεηηα ηελ 

βέιηηζηε ελαιιαθηηθή επηινγή δηθηχνπ. ε γεληθφηεξα πιαίζηα ην δείγκα πνπ 

απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην βι. Παξάξηεκα 2. Ήηαλ ππεχζπλνη ιήμεο απφθαζεο 

(DM), νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε πιεηνςεθία Α.Δ. εηαηξίεο. Οη επηρεηξήζεηο ζε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο. Ο βαζηθφο ηξφπνο δηεζλνπνίεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη Άκεζεο Δμαγσγέο θαη ν βαζηθφ ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ρεξζαίαο, ζαιάζζηαο θαη ελαέξηαο 

κεηαθνξάο.  

ζνλ αθνξά ην πξνθίι ησλ DM, νη ππεχζπλνη ιήςεο απφθαζεο είλαη άηνκα νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην δίθηπν δηαλνκήο θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο Δ.Α. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη DM είλαη φινη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε πιεηνςεθία 

είλαη απφθνηηνη  ΑΔΗ θαη θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα. Έρνπλ θαηά πιεηνςεθία 

5-10 ρξφληα πξνυπεξεζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθή αιπζίδαο ζε Γηεπζπληηθή 

ζέζε ζηνλ ηνκέα Δ.Α. 

Σα θξηηήξηα κε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα 

είλαη ηα θξηηήξηα κεηαθνξάο, απφδνζεο θαη πνηφηεηαο θαη ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά 

είλαη ηα πεξηβαιινληηθά θαη ηα πνιηηηθά θξηηήξηα. Ζ βέιηηζηε επηινγή δηθηχνπ 

δηαλνκήο απνηέιεζε ην DN6, γεγνλφο πνπ καο δείρλεη  φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ επέξρεηαη φηαλ κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα 

πξντφληα θαη ζηα αγαζά πνπ επηζπκεί. Οη DM, ζηελ παξνχζα έξεπλα καο δείρλνπλ  

φηη ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπο είλαη λα είλαη αληαπνθξίζεκνη ζηνλ αγνξαζηηθφ 

θνηλφ πξνθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα άκεζα. 
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σκπεράζκαηα θαη Προηάζεης γηα ηο κέιιολ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη  ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηάηαμε 

ησλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ κέζσ κίαο πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο θαη έπεηηα ε 

βέιηηζηε επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο κέζα απφ ηελ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε, TOPSIS- 

Fuzzy. ην πιαίζην απηφ αλαθέξζεθαλ νη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ζηελ  ζπλέρεηα 

θαη αη θξηηήξηα επηινγήο δηθηχσλ, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε 

ηελ κέζνδν TOPSIS- Fuzzy.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή παξνπζηάδεη κηα αλάιπζε γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ δηθηχνπ δηαλνκήο αλάκεζα ζε 6 δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο. 

Υξεζηκνπνηήζακε ηα δίθηπα δηαλνκήο ηνπ Chopra S. and Meindl P., (2006), θαη 

παξάγνληεο θξηηήξηα απ’ φιε ηελ βηβιηνγξαθία. Έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ / θξηηεξίσλ θαζψο ήηαλ πνιχ κεγάινο ν αξηζκφο θαη θαηαιήμακε ζηελ 

επηινγή ζπγθεηκέλσλ νκάδσλ θξηηεξίσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπγθεληξψζεθαλ 17 

νξζά απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο Τπεχζπλνπο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (DM), δηεζλνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ.    

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε βέιηηζηε ελαιιαθηηθή επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο 

απνηέιεζε ην DN6. ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο ην απφζεκα απνζεθεχεηαη 

ηνπηθά ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο. Οη πειάηεο πεγαίλνπλ ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο 

γηα λα δψζνπλ ηελ παξαγγειία ηνπο ή λα παξαιάβνπλ ην πξντφλ πνπ παξήγγεηιαλ 

είηε ηειεθσληθά είηε κέζσ δηαδίθηπν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε επέξρεηαη φηαλ ην απφζεκα ζπγθεληξψλεηαη ηνπηθά ζηνπο εκπφξνπο 

ιηαληθήο πψιεζεο θαη παξαζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο είηε ηειεθσληθά είηε κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη παξαιακβάλνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο απφ ηνλ έκπνξν ιηαληθήο 

πψιεζε. Δπίζεο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε απηφ ην δίθηπν δηαλνκήο 

ηα κεηαθνξηθά θφζηε είλαη ρακειά ζπγθξηηηθά κε άιια δίθηπα. Ωζηφζν ην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δηαλνκήο ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο απνζέκαηνο θαη θφζηνο 

εγθαηαζηάζεσλ.  

πκπεξαίλνκε ινηπφλ φηη, θχξηνο ζηφρνο ησλ ππεχζπλσλ ιήςεο απφθαζεο είλαη ε 

αληαπνθξηζεκφηεηα πξνο ην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ε άκεζε παξαιαβή πξντφλησλ απφ 

ηνλ έκπνξν ιηαληθήο, αλεμάξηεηα ηνπ πςεινχ θφζηνπο απνζέκαηνο θαη 
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εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, θαηέηαμαλ ηα θξηηήξηα απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ζηελ 1
ε
 

ζέζε θαηάηαμεο.  Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ  κε ηνλ πίλαθα ησλ Chopra 

S. and Meindl P., (2006), ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλα είρα κηθξέο 

απνθιίζεηο ηηκψλ. Δπίζεο, απφ ηελ ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ paper ησλ A. 

Elmokrini et al. (2015), ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζπγθιίλνπλ ζε αξθεηά ζεκεία κε  

απηά ηεο παξνχζαο έξεπλα. Καηέηαμαλ ην DN6 ζηελ δεχηεξε ελαιιαθηηθή επηινγή 

δηθηχνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληαπνθξηζεκφηεηαο. Σα δίθηπα DN1, DN2 θαη DN5 

θαηαηάρζεθαλ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ην απνηέιεζκα απηφ αξθεηά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ A. Elmokrini et al. 

(2015). Σα δίθηπα DN1, DN2 θαη DN5 ζηνρεχνπλ ζηε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φρη 

ζηελ αληαπνθξηζεκφηεηα, είλαη θαηάιιεια γηα δίθηπα κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνο.  

Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απηά δελ είλαη πάληα απφιπηα γηαηί βαζίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηνπο 

Chopra S. and Meindl P., (2006), νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εμππεξεηνχληαη 

θαιχηεξα φηαλ ζπλδπάδνπλ δίθηπα δηαλνκήο. Ο ζπλδπαζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ζέζε πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξεία.  

Πηζαλή κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα κε 

δηαθνξεηηθή κέζνδν πνιπθξηηήξηα αλάιπζεο εθηφο απφ ην ΣOPSIS-Fuzzy, φπσο 

ΑHP, ELECTRE θ.α. Δπηπιένλ,  κπνξεί ε έξεπλα λα εζηηάδεη ζε ιηγφηεξα θξηηήξηα 

ηα νπνία ζα είλαη πην ζπγθεθξηκέλα ππφ-θξηηήξηα κε ηηο ζπγθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο. 

Έινο κία άιιε πξφηαζε είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζελάξηα γχξν απφ ηε  έξεπλα φπσο 

κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ηεο αχμεζε ηεο αληαπνθξηζεκφηεηαο 

θ.α.   
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Kumar et al. (2010), Ravindran et al. (2010), Qazi 

A., Quigley J. & Dicson A., (2015), Olson, D.L. & 

Wu, D.D.  (2010), Vanany, Zailani & Pujawan 

(2009), AMR Research Report (2007), SCR 

Leadership Counsil’s Report (2011) 

 

 

 

 
 War &  Terrorism 

Wu et al. (2006), Chopra and Sodhi (2004), 

Tummala and Schoenherr (2011), Samvedi et al. 

(2013), G.A. Zsidisin, A. Panelli, R. Upton (2000), 

Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi, 

Lionel Dupont (2014), Chan and Kumar (2007), 

Chopra S., Reinhardt G. and Mohan U. (2007), 

Christopher S. Tang (2006b), Stafford et al. 

(2002), A. N. Zhang, Mark G, M. Terhors, A. J. L. 

Lee and M.T. Pham. (2013), Jing Mu., Zhicheng 

Wan. (2010), William Ho., Tian Zheng., Hakan 

Yildiz. and Srinivas Tallu. (2015), Trkman and 

McCormack (2009), Kumar et al. (2010), 

Ravindran et al. (2010), SCR Leadership Counsil 

(2011) 

 

 Fire Accidents Wu et al. (2006), William Ho., Tian Zheng., 

Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015) 

Political environment:  
 Political instability 

 political uncertainty 

 political stability 

 Political risks 

 Strikes 

 Stringent Government 

Regulations 

 Government Stability 

Cucchiella and Gastaldi (2006), Ritchie & 

Marshall (1993), Rao & Goldsby (2009), Wu et al. 

(2006), Schoenherr et al. (2008), Samvedi et al. 

(2013), Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi 

Masmoudi & Lionel Dupont (2014), Chan and 

Kumar (2007), Jüttner et al. (2003), J. Van der 

Vorst & A. Beulens (2002), J.A. Cooke (2002), 

Jing Mu.,& Zhicheng Wan. (2010), Changbao Zh., 

& Xiaoping W. (2009), Bogataj, D.  &  Bagataj, 

M. (2006), Mohamed B. & Slim H. (2015), Olson, 

D.L., & Wu, D.D. (2010), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas Tallu. (2015), 
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and Brindley (2007), Tang (2006a), Mohamed B. 

& Slim H. (2015), Qazi A., Quigley J. & Dicson 

A. (2015), Ghoshal (1987), Manuj and Mentzer 

(2008), Vanany, Zailani & Pujawan (2009), AMR 

Research Report (2007), SCR Leadership Counsil 

(2011) 

 

 Economic Downturns / 

Disruption  

 Economic Stability 

 Economic Condition 

 Economic Crisis 

 Macroeconomic 

Uncertainties 

 

Wu et al. (2006), Samvedi et al. (2013), Faiza 

Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi & 

Lionel Dupont (2014), Rao & Goldsby (2009), 

Chan and Kumar (2007), Christopher S. Tang 

(2006b), Jing Mu., & Zhicheng Wan. (2010), 

Changbao Zh & Xiaoping W., (2009, Ritchie and 

Marshall (1993), William Ho., Tian Zheng, Hakan 

Yildiz and Srinivas Tallu. (2015), Chan and 

Kumar (2007), Tang (2006a) 

 

Legal environment:  
 Internal Legal issues 

 External Legal issues 

 Legal liabilities 

 Liability uncertainty 

 Legal Risks 

Zsidisin, G.A., Ellram, L.M., Carter, J.R. and 

Cavinato, J.L. (2004), Wu, et al (2006), G.A. 

Zsidisin (2003), Ritchie and Marshall, (1993), Rao 

& Goldsby (2009), Piyush S., Gopal A., Murali 

Lal (2011), Blackhurst et al. (2008), Vanany, 

Zailani & Pujawan (2009), SCR Leadership 

Counsil (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demand 

Factors 

 

 Demand uncertainty 

 Demand variability 

 Sudden shoot-up demand 

 Demand disruptions 
 

Chopra and Sodhi (2004), Tummala and 

Schoenherr (2011), Hahn and Kuhn (2012a), 

Piyush S., Gopal A., Murali Lal, (2011), William 

Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas 

Tallu., (2015), Abhijeet Ghadge. Samir Dani, Roy 

Kalawsky (2015), Rao & Goldsby (2009), Chopra, 

S., Reinhardt, G. and Mohan, U. (2007), Manuj 

and Mentzer (2008), Wu et al. (2006), Kut and 

Zheng (2003), Jeng (2004), Piyush S., Gopal A., 

Murali Lal (2011), Li and Kuo (2008), 

Carbonneau et al. (2008), Stephan et al. (2007), 

Brun et al. (2006), Tang (2006a), Mohamed B. & 

Slim H. (2015), Schoenherr et al. (2008), SCR 

Leadership Counsil (2011) 

 

 

 

 Inaccurate forecasts  

Chopra and Sodhi (2004), Gaudenzi and Borghesi 

(2006), William Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. 

and Srinivas Tallu. (2015), Manuj and Mentzer 

(2008), Tummala and Schoenherr (2011), Samvedi 

et al. (2013), Tuncel and Alpan (2010), Blackhurst 

et al. (2008), Wu et al. (2006), Olson D.L. & Wu 

D.D. (2010) 

 

 

 

 Bullwhip effect 

 Order fulfillment errors 

 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015), 

Tuncel and Alpan (2010), Tummala and 

Schoenherr (2011), Olson D.L. & Wu D.D. 

(2010), Cucchiella and Gastaldi (2006),  

 

 

 

 Volatility of demand 

 Sudden fluctuations 

Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi, 

Lionel Dupont (2014), Samvedi et al. (2013), 

William Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. & 

Srinivas Tallu. (2015),  G.A. Zsidisin (2003), Wu, 

et al (2006), Ouabouch Lh.,Amri M., (2013), 

Cucchiella and Gastaldi (2006),  Manuj and 

Mentzer (2008), Olson D.L. & Wu D.D. (2010), 

 

 

 

 

 Customer fragmentation 

 High level of service 

required by customers  

Gaudenzi and Borghesi (2006), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas Tallu. (2015), 

Li, Ya-feng & Xie Qi-hua, (2009), KPMG German 

(2007), Aida Elamrani, Loubna Benabbou, 
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Costumer 

Factors 

 Short lead times 

 Selection of Clients 

 Mutual-trust Between 

partners 

 Bad record of Partners 

 Poor cultural fit between 

client and vendor 

 Different business visions 

between client and vendor 

 Dependency on single 

costumer 

 

Abdelaziz Berrado (2016), Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009),  

 

 

 Fluctuations in customer 

Demands 

 Rapid changes in 

customer Expectations 

 Backlogging or shortages 

in the orders 

 Deficient or missing 

CRM 

 Customers’ dependency 

 Risks affecting customers 

 Number of Costumers 

 Financial Strength of 

Costumers 

 

Tuncel and Alpan (2010), Wagner and Neshat 

(2010), Manuj and Mentzer (2008), William Ho., 

Tian Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas Tallu. 

(2015), Chopra and Sodhi (2004), Ritchie and 

Brindley (2007), Piyush S., Gopal A. & Murali 

Lal, (2011), Ouabouch Lh. & Amri M. (2013), 

Vanany, Zailani & Pujawan (2009),  

 

 

 

 

Market 

Factors 

 = 

 Input market uncertainty 

 Market changes 

 Market Characteristics 

(size, growth) 

 Market price increases 

 Fluctuation of Market 

 Decline in market prices 

 Loss of market share 

 Globalization of market 

 

Rao & Goldsby (2009), Ritchie and Marshall 

(1993), Wagner and Neshat (2010), Samvedi et al. 

(2013), William Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. 

& Srinivas Tallu. (2015), J. Van der Vorst, A. 

Beulens (2002), Wu, et al (2006), Kull, T. J., and 

S. Talluri. (2008), G.A. Zsidisin (2003), Li, Ya-

feng; Xie Qi-hua, (2009), Ouabouch Lh.,Amri M., 

(2013), Tuncel and Alpan (2010), Abhijeet 

Ghadge, Samir Dani & Roy Kalawsky (2015), 

Qazi A., Quigley J. & Dicson A., (2015), Wu, D. 

and Olson, D.L. (2009a), Abhijeet Ghadge. Samir 

Dani Y & Roy Kalawsky (2015),  

 

 High competition in the 

marketplace 

 Behaviors of the 

competitors 

 Competitive uncertainty 

 Competitor moves 

 Competition changes 

 Increasing competition 

 Competitor Cost 

 

Tuncel and Alpan (2010), Manuj and Mentzer 

(2008), William Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. 

& Srinivas Tallu. (2015), Samvedi et al. (2013), J. 

Van der Vorst, A. Beulens (2002), Wu, et al 

(2006), Rao & Goldsby (2009), Ritchie and 

Marshall (1993), Cucchiella and Gastaldi (2006), 

Olson, D.L. & Wu, D.D., (2010), Changbao Zh & 

Xiaoping W., (2009), Ghoshal (1987), Schoenherr 

et al. (2008),  

 

 

 

 

Manufactoring 

Factors 

 

 Manufacturing yield 

 Product unavailability 

 Low in-house production 

 Product complexity and 

service ability 

 Production changes 

 Product market 

uncertainty 

 Rate of product 

obsolescence 

 Short life time products 

 Warehouse and 

Wu, et al (2006), Zsidisin and Ellram (2003), 

William Ho., Tian Zheng., Hakan Yildiz. & 

Srinivas Tallu. (2015), Wagner and Neshat (2010), 

Rao & Goldsby (2009), Ritchie and Marshall 

(1993), Chopra and Sodhi (2004), Abhijeet 

Ghadge. Samir Dani, Roy Kalawsky (2015), Rao 

& Goldsby (2009), Gaudenzi and Borghesi (2006), 

Manuj and Mentzer (2008), Schoenherr  et al. 

(2008), Tummala and Schoenherr (2011), G.W. 

Dickson (1996), J. Van der Vorst, A. Beulens, 

(2002), G.A. Zsidisin. (2003), Zsidisin and Ellram 

(2003), A. N. Zhang, Mark G, M. Terhors, A. J. L. 

Lee and M.T. Pham. (2013), Cucchiella and 
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Manufactoring 

Factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

production disruption 

 Facility unavailability 

 Loss of production 

 Production 

capabilities/capacity 

 Production flexibility 

 Product Quality  

 Quality issues (failure) 

/poor quality 

 Product Cost 

 Delivery of products 

orders in the quantity and 

quality demanded 

 Centralized storage of 

finished products 

 Increase of product costs 

 

Gastaldi (2006), Hahn and Kuhn (2012a), Samvedi 

et al. (2013), Tuncel and Alpan (2010), Levary 

(2008), Knemeyer et al.(2009), Szwejczewski, et 

al. (2008), Piyush S., Gopal A. & Murali Lal 

(2011), Ravindran et al. (2010), Qazi A., Quigley 

J. & Dicson A., (2015), Abhijeet Ghadge. Samir 

Dani Y & Roy Kalawsky (2015), Blackhurst et al. 

(2008), Olson D.L. & Wu D.D. (2010), Vanany, 

Zailani & Pujawan (2009), SCR Leadership 

Counsil (2011) 

 Inventory holding cost 

 Cost of capacity 

 Lack of capacity  

 Capacity flexibility/ 

Available capacity 

 Operating Uncertainty 

 Operational Risk 

 Agency Uncertainty 

 Inventory ownership 

 Lean inventory 

 Inventory level set 

 Inventory shortage 

 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., Tian 

Zheng., Hakan Yildiz. and Srinivas Tallu. (2015), 

Cucchiella and Gastaldi (2006), Ritchie and 

Marshall (1993), Manuj and Mentzer (2008), 

Wagner and Neshat (2010), Li, Ya-feng & Xie Qi-

hua (2009), Ouabouch Lh. & Amri M. (2013), 

Tummala and Schoenherr (2011), G.W. Dickson 

(1996), Wu, et al (2006), Piyush S., Gopal A. & 

Murali Lal (2011), Blackhurst et al. (2008), Qazi 

A., Quigley J., Dicson A. (2015), Wu et al. (2006), 

Olson D.L. & Wu D.D. (2010), Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009), SCR Leadership Counsil (2011) 

 

 Labor dispute 

 Labor strikes 

 Employee accidents 

 Normal accidents  

(system overloads) 

 Abnormal accidents  

(deliberate evil intentions) 

 Accident of product 

operations 

 Poor employee utilization 

 Shortage of  employment 

 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., Tian 

Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015), 

Wu et al. (2006), Tummala and Schoenherr 

(2011), Samvedi et al. (2013), Faiza Hamdi, 

Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi & Lionel 

Dupont (2014), Jüttner et al. (2003), Arief 

A.,Rajagopalan S., Iftekhar A. Karimi (2009),  D. 

Machalaba, Q.S. Kim (2002), Seaman and 

Stodghill (1998), Schoenherr et al. (2008), Tuncel 

and Alpan (2010), Christopher S. Tang (2006b), 

Hong Li YIN, (2013), Wu et al. (2006),  Mitroff 

and Alpalsan (2003), Changbao Zh & Xiaoping 

W., (2009), A. N. Zhang, Mark G, M. Terhors, A. 

J. L. Lee and M.T. Pham. (2013), Ouabouch Lh. & 

Amri M. (2013), Kleindorfer and Saad (2005), 

Piyush S., Gopal A., Murali Lal, (2011),  Faiza 

Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi & 

Lionel Dupont (2014), Aida Elamrani, Loubna 

Benabbou & Abdelaziz Berrado (2016), Trkman 

and McCormack (2009), Ravindran et al. (2010), 

Olson D.L. & Wu D.D. (2010), Wu et al. (2006), 

Wagner and Bode (2008), Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009), SCR Leadership Counsil (2011) 
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 Internal organization 

 Loss of organizational 

competency 

 Linked phases in 

manufacturing 

 Delay in manufacturing 

 Machine failure 

 Dissatisfaction with work 

 Insufficient maintenance 

 Instable manufacturing 

process 

 Loss of motivation 

 Lack of experience or 

training 

 Insufficient breaks 

 Working conditions 

 Human errors 

 Resource breakdown 

 

Cucchiella and Gastaldi (2006), Tuncel and Alpan 

(2010), William Ho., Tian Zheng, Hakan Yildiz. & 

Srinivas Tallu. (2015), Gaudenzi and Borghesi 

(2006), Hahn and Kuhn (2012a), Samvedi et al. 

(2013), Jüttner et al. (2003), Arief A., Rajagopalan 

S., Iftekhar A. Karimi (2009), Hong Li YIN, 

(2013), Ouabouch Lh. & Amri M. (2013), Tuncel 

and Alpan (2010), Aida Elamrani, Loubna 

Benabbou & Abdelaziz Berrado (2016),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supply Factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supply uncertainty (cost, 

lead time, capacity) 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., Tian 

Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015), 

Rao & Goldsby (2009), Abhijeet Ghadge. Samir 

Dani, Roy Kalawsky (2015), Hahn and Kuhn 

(2012a), Mohamed B. & Slim H. (2015), Faiza 

Hamdi, Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi & 

Lionel Dupont (2014), Chopra, S., Reinhardt, G. 

and Mohan, U. (2007), Christopher S. Tang 

(2006b), Kut and Zheng (2003), Jeng (2004), 

Piyush S., Gopal A., Murali Lal (2011), Tang 

(2006a), Mohamed B. & Slim H. (2015), Vanany, 

Zailani & Pujawan (2009), 

 

 

 Supplier failure 

 Supplier bankruptcy 

 Supplier’s service quality 

 Supplier’s dependency 

 Dependency on single 

supplier 

 Supplier solvency / 

Financial health of 

suppliers 

 Supply responsiveness / 

supplier’s reliability 

 Supplier opportunism 

 Supply interruptions 

 Bullwhip effect 

 Supplier fulfilment errors 

 Long- versus short-term 

contracts/ Contractual 

agreements 

 High capacity utilization 

at supply source  

 Inflexibility of supply 

source  

 Monopoly 

 Small supply base 

 Narrow number of 

suppliers 

 Single source of supply 

 Lack of integration with 

suppliers 

 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., Tian 

Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015),  

Cucchiella and Gastaldi (2006), Schoenherr et al. 

(2008),  Tuncel and Alpan (2010), Wagner and 

Neshat (2010), Manuj and Mentzer (2008), 

Tummala and Schoenherr (2011), Hahn and Kuhn 

(2012a), Samvedi et al. (2013), Faiza Hamdi, 

Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi & Lionel 

Dupont (2014), Chopra, S., Reinhardt, G. and 

Mohan, U. (2007), Zsidisin and Ellram (2003), 

G.A. Zsidisin (2003), Wu, et al (2006), Ouabouch 

Lh. & Amri M. (2013), Kull and Talluri (2008), 

Gaudenzi and Borghesi (2006),  Zsidisin, G.A., 

Ellram, L.M., Carter, J.R. and Cavinato, J.L. 

(2004), Seaman and Stodghill (1998), S.Wagner 

(2003), Li, Ya-feng & Xie Qi-hua, (2009), Aida 

Elamrani, Loubna Benabbou, Abdelaziz Berrado 

(2016), Jing Mu., Zhicheng Wan. (2010), KPMG 

Germany (2007), Piyush S., Gopal A., Murali Lal 

(2011), Mohamed B. & Slim H. (2015), Ravindran 

et al. (2010), Abhijeet Ghadge. Samir Dani Y & 

Roy Kalawsky (2015), Ouabouch Lh. & Amri M. 

(2013), Blackhurst et al. (2008), Olson, D.L. & 

Wu, D.D. (2010), Vanany, Zailani & Pujawan 

(2009), Samvedi et al. (2013), AMR Research 

Report (2007), SCR Leadership Counsil (2011) 
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 Lack of suppliers’ 

visibility 

 Supplier management 

 Supplier market strength 

 Selection of the next tier 

suppliers  

 Wrong partner selection 

 Lack of supplier trust & 

cooperation 

 

 

 Global outsourcing 

 Outsourcing risks 

 Globalization of Supply 

chains 

 

 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., Tian 

Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015),  

Samvedi et al. (2013), Jüttner et al. (2003), Arief 

A.,Rajagopalan S., Iftekhar A. Karimi (2009), 

Piyush S., Gopal A., Murali Lal, (2011), Liston et 

al. (2007), Abhijeet Ghadge. Samir Dani, Roy 

Kalawsky (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportation 

factors 

 

 Changes in transportation 

modes 

 Lack of transport 

providers’  integration 

 No transport solution 

alternatives 

 On-time & On-Budget 

Delivery 

 Delivery- Logistics failure 

 Delay in distribution and 

transportation process  

 Selection of ports and 

carriers 

 Equipment available and 

qualified human resources   

 Accidents in 

transportation 

 Damages in transport 

 Maritime pirate attack  

 Remote high-way theft 

 Stress on crew 

 Lack of training 

 Long working times 

 Negligently maintenance 

 Problems with 

transportation vehicle 

 

Gaudenzi and Borghesi (2006), Chopra and Sodhi 

(2004), Wu et al. (2006), William Ho., Tian 

Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015),  

Schoenherr et al. (2008), Tuncel and Alpan 

(2010), Tummala and Schoenherr (2011), 

Changbao Zh., Xiaoping W., (2009), Blackhurst et 

al. (2008), Olson D.L. & Wu D.D. (2010), 

Schoenherr et al. (2008), Vanany, Zailani & 

Pujawan (2009), Ouabouch Lh. & Amri M. 

(2013), AMR Research Report (2007) 

 

 

 

 

 Global sourcing network 

 Supply chain complexity 

 Transportation 

breakdowns 

 Port capacity  

 Port strikes 

 Higher costs of 

transportation  

 Scheduling routes 

 Determining what to ship 

with what mode at what 

time  

 Transportation failure 

 

 

Wagner and Neshat (2010), Tummala and 

Schoenherr (2011), Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, 

Faouzi Masmoudi & Lionel Dupont (2014),  

Ouabouch Lh. & Amri M. (2013), Abhijeet 

Ghadge. Samir Dani & Roy Kalawsky (2015) 
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Information 

factors 

 

 Information infrastructure 

breakdown 

 Distorted information 

 E-commerce 

 Information delays 

 Information Delivery 

 Lack of information 

transparency between 

logistics and marketing 

 Internet security 

 

 

William Ho., Tian Zheng, Hakan Yildiz. & 

Srinivas Tallu. (2015), Chopra and Sodhi (2004), 

Cucchiella and Gastaldi (2006), Tummala and 

Schoenherr (2011), Faiza Hamdi, Ahmed Ghorbel, 

Faouzi Masmoudi & Lionel Dupont (2014), 

Jüttner et al. (2003), Arief A.,Rajagopalan S., 

Iftekhar A. Karimi (2009),  Wu, et al (2006), D. 

Machalaba, Q.S. Kim, (2002),  Jing Mu., Zhicheng 

Wan. (2010),    Li, Ya-feng & Xie Qi-hua, (2009), 

Changbao Zh. & Xiaoping W. (2009), Jing Mu. & 

Zhicheng Wan. (2010), Piyush S., Gopal A. & 

Murali Lal (2011), Tang and Musa (2011), Jing 

Mu., Zhicheng Wan. (2010), Olson D.L. & Wu 

D.D. (2010), Blackhurst et al. (2008), Wagner and 

Bode (2008), SCR Leadership Counsil (2011) 

 

 Incompatible information 

systems 

 IS breakdown 

 System integration or 

extensive systems 

networking 

 Network risks 

 Network security 

 Computer virus attacks 

 Lack of compatibility in 

IT platforms among 

supply chain partners 

 Low technical reliability 

 Technological changes 

 Technical problems 

 Old Technology 

 Deployment of 

information technology 

 Technology failure 

 Outage of IT System 

 

G.A. Zsidisin (2003), Wu, et al (2006), Tuncel and 

Alpan (2010), Samvedi et al. (2013), J. Van der 

Vorst, A. Beulens (2002), D. Machalaba, Q.S. 

Kim (2002), Stafford et al. (2002), Treleven and 

Schweikhart (1988), J. Van der Vorst, A. Beulens 

(2002), Zsidisin and Ellram (2003), Christopher S. 

Tang (2006b), Tummala and Schoenherr (2011), 

Changbao Zh & Xiaoping W., (2009), Ouabouch 

Lh. & Amri M. (2013), Ojala and Hallikas (2006), 

Jammernegg and Reiner (2007), Piyush S., Gopal 

A. & Murali Lal (2011), Blackhurst et al. (2008), 

Qazi A., Quigley J. & Dicson A., (2015), Kull, T. 

J., and S. Talluri. (2008), SCR Leadership Counsil 

(2011), Chopra and Sodhi (2004), Olson D.L. & 

Wu D.D. (2010) 

 

 

 

 

 

 

Financial 

factors 

 

 

 

 Exchange rate 

 Currency risk / 

fluctuations 

 

 

Chopra and Sodhi (2004), William Ho., Tian 

Zheng, Hakan Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015), 

Tummala and Schoenherr (2011), Hahn and Kuhn 

(2012a), Zsidisin, G.A., Ellram, L.M., Carter, J.R. 

and Cavinato, J.L. (2004), V. Virolainen, M. 

Tuominen (1998), Wu, et al (2006), G.A. Zsidisin 

(2003), Manuj and Mentzer (2008), Kumar et al. 

(2010), Ghoshal (1987), Blackhurst et al. (2008), 

Olson, D.L. & Wu, D.D., (2010) 

 

 

 Price fluctuations 

 Stochastic cost 

 Wage rate shifts 

 Price discounts  

Cucchiella and Gastaldi (2006), Manuj and 

Mentzer (2008), William Ho., Tian Zheng, Hakan 

Yildiz. & Srinivas Tallu. (2015), Faiza Hamdi, 

Ahmed Ghorbel, Faouzi Masmoudi & Lionel 

Dupont (2014), Trkman and McCormack (2009), 

Ghoshal (1987), Vanany, Zailani & Pujawan 

(2009), Ouabouch Lh. & Amri M. (2013),  

 Financial and insurance 

issues  

 Financial crises 

 Loss of contract  

 Low profit margin 

 Credit uncertainty 

 Increasing in raw 

materials (RM) prices 

Wu et al. (2006), Ritchie and Marshall (1993), Rao 

& Goldsby (2009), G.W. Dickson (1996), A. N. 

Zhang, Mark G, M. Terhors, A. J. L. Lee and M.T. 

Pham., (2013), Tang and Musa (2011), Jing Mu., 

Zhicheng Wan. (2010), Olson, D.L. & Wu, D.D. 

(2010), Cucchiella and Gastaldi (2006) 
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Παράρηεκα 2
ο
: Δρφηεκαηοιόγηο Έρεσλας  

Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Όλοκα επητείρεζες:  

Γηεύζσλζε επητείρεζες:  

Σειέθφλο:  

Δ-mail:  

 

Νοκηθή κορθή:  

Κύθιος εργαζηώλ γηα ηο ηρέτολ 

οηθολοκηθό έηος (ζε ηοπηθό λόκηζκα): 

 

Σο κερίδηο αγοράς γηα ηελ επητείρεζή 

ζας: 

 

 

Κιάδος ηες επητείρεζής ζας: Υ 

Μεηαπνίεζε  

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην  

Τπεξεζίεο  

Βηνκεραλία  

Άιιν  

 

Σρόπος Γηεζλοποίεζες:  Υ 

Άκεζεο Δμαγσγέο  

Δκπνξηθή ζπγαηξηθή  

Τπνθαηάζηεκα  

Ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο  

Joint Venture  

 

Αρηζκός τφρώλ δηεζλοποίεζες:  

Ζ 1
ε
 ζεκαληηθόηερε τώρα δηεζλοποίεζες:  

Ζ 2
ε
 ζεκαληηθόηερε τώρα δηεζλοποίεζες:  

 

σλοιηθός αρηζκός εργαδοκέλφλ:  

Αρηζκός σπαιιήιφλ ζηο ηοκέα *Δ.Α.:  
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Ποζοζηό ηοσ ηδίροσ ποσ προέρτεηαη από ηελ Δ.Α.:  

Κόζηος δηαηήρεζες ηες Δ.Α:  

*ΔΑ= Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

 

Σρόπος Μεηαθοράς: (Γπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία επηινγέο) Υ 

Υεξζαία  

Θαιάζζηα   

Δλαέξηα   

Άιιν  

 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ Δ.Α. 

Ολοκαηεπώλσκο: 

Ζιηθία:  Υ 

        <30 (      )         31-35 (     )       36-40 (     )      41-45(     )      

46-50(     )     51-55(     )        56-60 (     )        >60 (     ) 

Φύιο:      Α (       )         Θ(      ) 

 

Βαζηθές ποσδές: Υ 

Διιάδα  

Δμσηεξηθφ  

 

Δίδος Πηστίοσ: 

 

Κάηοτος Μεηαπηστηαθού Γηπιώκαηος Δηδίθεσζες: Υ 

 NAI  

OΥΙ  

Κάηοτος Γηδαθηορηθού Γηπιώκαηος:  

ΝΑΙ   

ΟΥΙ  

Πηζηοποηεηηθό ζηε Γηατείρηζε Δθοδηαζηηθής Αισζίδας (εάλ 

σπάρτεη):  

 

ΝΑΙ  

ΟΥΙ  

 

Βαζηθή Δκπεηρία (παράθιεζε κία απάληεζε): Υ 
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Γηεπζπληήο ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο     

Πξντζηάκελνο ζην Σκήκα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο     

Τπεχζπλνο Δπίβιεςεο Σκήκαηνο Παξαγσγήο   

Τπεχζπλνο Δπίβιεςεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ  

Τπεχζπλνο Δπίβιεςεο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνζήθεο  

Τπεχζπλνο Δπίβιεςεο Σκήκαηνο logistics/Transportation  

Τπάιιεινο ζην Σκήκα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο     

ΑΛΛΟ  

 

εκεηώζηε Υ φπνπ ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη: 

Έηε εκπεηρίας ζε: <5 5-10   11-15   16-20 >20 

Θέζε Manager      

Θέζε Τπεπζχλνπ      

Θέζε Τπαιιήινπ      

Έηε εκπεηρίας ζηο: <5 5-10 11-15 16-20 >20 

Σνκέα Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο 
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Παξαθαιψ βαζκνινγήζηε ηε ζεκαζία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ, ηνπνζεηώληαο Υ ζην 1 γηα ην ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό θαη 7 γηα ην πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό. 

 

Παξάγνληεο Κηλδύλνπ-

Κξηηήξηα 

Κιίκαθα 

1 2  3 4 5 6 7 

Περηβαιιοληηθά Κρηηήρηα: 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 

 Κιηκαηηθή θαηάζηαζε 

       

Ποιηηηθά θρηηήρηα: 

 Πνιηηηθή αζηάζεηα 

 Πνιηηηθή αβεβαηφηεηα 

 Πνιηηηθνί θίλδπλνη 

 Κπβεξλεηηθή ηαζεξφηεηα 

       

Κρηηήρηα- Κηλδύλοσ Εήηεζες: 

 Αβεβαηφηεηα δήηεζεο 

 Μεηαβιεηφηεηα δήηεζεο 

       

Κρηηήρηα Κηλδύλοσ Δθοδηαζκού: 

 θάικαηα ηξνθνδνζίαο 

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Πξνκεζεπηή 

 Αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή 

       

Φήκε θαη Δκπηζηοζύλε Προκεζεσηή        

Κρηηήρηα απόδοζες: 

 Υξφλνο απφθξηζεο 

 Υξφλνο παξάδνζεο 

       

Κρηηήρηα ζτεηηθά κε ηοσς πειάηες: 

 Δκπεηξία ηνπ Πειάηε 

 Αξηζκφο ησλ Πειαηψλ  

 Υξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε  

       

Οργαλφηηθά θρηηήρηα: 

 Μέγεζνο/Ζιηθία/Δίδνο/Κνπιηνχξα ηεο 

εηαηξείαο 

 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  

       

Κρηηήρηα Αγοράς: 

 Γηαζεζηκφηεηα αγνξάο 

 Μεξίδην αγνξάο 

 Παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

       

Κρηηήρηα κεηαθοράς: 

 Κφζηνο /Γηαζεζηκφηεηα / Σξφπνο 

Μεηαθνξάο 

 Πνηφηεηα & αμηνπηζηία ησλ ηξφπσλ 

κεηαθνξάο 
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Κρηηήρηα Αλζρώπηλοσ Γσλακηθού: 

 Κφζηνο εξγαζίαο 

 Δμεηδηθεπκέλν Δξγαηηθφ Γπλακηθφ 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

       

Κρηηήρηα ποηόηεηας: 

 Αληαπνθξηζεκφηεηα 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο 

       

Κρηηήρηα ζτεηηθά κε ηελ πιεροθορία & 

ηα πιεροθορηαθά ζσζηήκαηα: 

 Σν θφζηνο ησλ πιεξνθ. πζηεκάησλ  

 ―Παξακνξθσκέλεο‖ πιεξνθνξίεο 

 Καζπζηέξεζε ηεο πιεξνθνξίαο  

 Απνηπρία ππνδνκήο πιεξνθνξηθήο 

       

Γεφγραθηθά θρηηήρηα: 

 Γεσγξαθηθέο ζέζεηο 

 Κίλδπλνο ηνπνζεζίαο 

 Απφζηαζε απνζεθψλ  

 Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεο 

       

Κρηηήρηα Παραγφγής: 

 Γπλαηφηεηεο παξαγσγήο / ρσξεηηθφηεηα 

 Δπειημία ζηελ παξαγσγή 

 Μεραληθή βιάβε, δηαθνπή ξεχκαηνο 

 Κφζηνο απνζέκαηνο 

       

Οηθολοκηθά θρηηήρηα: 

 πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

 Γηαθπκάλζεηο ηηκψλ 

 Αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ (RM) 
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Παξαθαιψ βαζκνινγήζηε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο (Γίθηπα Δ.Α) ζε ζρέζε κε ην θάζε θξηηήξην, ηνπνζεηψληαο 1 γηα ηο ιηγόηερο ζεκαληηθό θαη 7 

γηα ηο πιέολ ζεκαληηθό. (ηελ παξαθάησ ζειίδα επεμεγνύληαη όιεο νη κνξθέο δηθηύσλ ) 

 

Δ
λ
α

ι
ι
α

θ
η
ηθ

ές
 

(Γ
ίθ

η
σ

α
 Δ

.Α
) 

Παξάγνληεο Κηλδύλνπ-Κξηηήξηα 

Πεξηβαι

ινληηθά 

Κξηηήξηα 

Πνιηηηθά 

θξηηήξηα 

Κξηηήξηα

- 

Κηλδύλνπ 

Εήηεζεο 

Κξηηήξηα 

Κηλδύλνπ 

Δθνδηαζκνύ 

 

Φήκε θαη 

Δκπηζηνζύ

λε 

Πξνκεζεπ

ηή 

Κξηηήξηα 

απόδνζεο 

Κξηηήξηα 

ζρεηηθά κε 

ηνπο 

πειάηεο 

Οξγαλσηηθ

ά θξηηήξηα 
 

Κξηηήξηα 

Αγνξάο 

 

 

Κξηηήξηα 

Αλζξώπηλν

π 

Γπλακηθνύ 

 

Κξηηήξηα 

πνηόηεηαο 

 

 

Κξηηήξηα 

ζρεηηθά κε 

ηελ 

πιεξνθνξία 

& ηα 

πιεξνθνξηαθ

ά ζπζηήκαηα 

Γεσγξαθηθά 

θξηηήξηα 

 

Κξηηήξηα 

Παξαγσγήο 

Οηθνλνκ

ηθά 

θξηηήξηα 

DN1                

DN2                

DN3                

DN4                

DN5                

DN6                
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Δλαιιαθηηθέο κνξθέο Γηθηύσλ: 

 

DN1. Πξνώζεζε ρσξίο απνζεκαηνπνίεζε.: ε απηφ ην δίθηπν  

ην πξντφλ απνζηέιιεηαη θαηεπζείαλ ζηνλ ηειηθφ πειάηε, 

παξαθάκπηνληαο ηνλ έκπνξν ιηαληθήο. Ο πσιεηήο δελ έρεη απφζεκα. 

Ζ Δ.Α ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο θαη ρακειφ 

επίπεδν απνζεκάησλ. 

 Υακειό θόζηνο απνζέκαηνο 

 Τςειό θόζηνο κεηαθνξάο 
 Υακειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο 

 εκαληηθή επέλδπζε ζε ππνδνκέο πιεξνθνξηώλ  

 Μεγάινο ρξόλνο αληαπόθξηζεο  
 Γξήγνξνο ρξόλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

 Γύζθνιε νξαηόηεηα παξαγγειίαο 

 

DN2. In Transit Merge (Γίθηπν πγρώλεπζεο θαηά ηε 

Μεηαθνξά κε απνζήθεπζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή): ην 

δίθηπν απηφ ηα πξντφληα απνζηέιινληαη απφ δηαθνξεηηθφ 

θαηαζθεπαζηή ζε έλαλ εληαίν κεηαθνξέα ν νπνίνο ζπγρσλεχεη ηα δχν 

πξντφληα ζε έλαλ θφκβν θαη πξνρσξεί ζε κία εληαία παξάδνζε ζηνλ 

πειάηε. Ζ ζπγρψλεπζε θαηά ηε κεηαθνξά ζπλδπάδεη ηα θνκκάηηα ηεο 

παξαγγειίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο, ψζηε ν 

πειάηεο λα ιακβάλεη κία εληαία παξάδνζε. 

 
 Υακειό θόζηνο απνζέκαηνο 

 Υακειόηεξν θόζηνο κεηαθνξάο από DN1 
 Κόζηνο ρεηξηζκνύ πςειόηεξν από DN1 

 εκαληηθή επέλδπζε ζε ππνδνκέο πιεξνθνξηώλ  

 Μεγάινο ρξόλνο αληαπόθξηζεο  
 Γξήγνξνο ρξόλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

 Γύζθνιε νξαηόηεηα παξαγγειίαο 

 

DN3. Απνζήθεπζε από ην δηαλνκέα κε παξάδνζε από ην 

Μεηαθνξέα.: ε απηφ ην δίθηπν δηαλνκήο ην απφζεκα δελ 

δηαηεξείηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηα εξγνζηάζηα αιιά απφ ηνπο 

δηαλνκείο ζε ελδηάκεζεο απνζήθεο θαη κεηαθνξείο ησλ δεκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ απφ ηελ ελδηάκεζε 

ηνπνζεζία ζηνλ ηειηθφ πειάηε.  

 
 Τςειόηεξν θόζηνο απνζέκαηνο 

 Πεξηνξηζκέλν θόζηνο κεηαθνξάο από DN2 
 Τςειόηεξν θόζηνο δηαρείξηζεο από DN2 

 Γξεγνξόηεξνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο από DN2 

 Μεγαιύηεξνο ρξόλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά από DN2 
 Δπθνιόηεξε νξαηόηεηα παξαγγειίαο από DN2 

 

DN4.  Απνζήθεπζε από ην δηαλνκέα κε ηειηθή παξάδνζε 

(last‐mile delivery).: Απηή ε κνξθή δηθηχνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάδνζε ηνπ πξντφληνο απφ ην δηαλνκέα ζην ζπίηη ηνπ πειάηε κέζσ 

κεηαθνξέα. Απηή ε κνξθή δηθηχνπ απαηηεί ε απνζήθε ηνπ δηαλνκέα 

λα είλαη πνιχ πην θνληά ζηνλ πειάηε, άξα πεξηζζφηεξεο απνζήθεο. 

Απαηηνχληαη πςειφηεξα επίπεδα απνζέκαηνο απ’ φηη ζε άιιεο 

επηινγέο. 

 
 Τςειόηεξν θόζηνο κεηαθνξάο από DN3 

 Υακειόηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο από DN3 

 Γξεγνξόηεξνη ρξόλνη αληαπόθξηζεο  
 Μεγαιύηεξνο ρξόλνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά από DN3 

 Δπθνιόηεξε νξαηόηεηα παξαγγειίαο από DN3 
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DN5. Απνζήθεπζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή/δηαλνκέα κε 

παξαιαβή από ηνλ πειάηε.: 
ε απηή ηε κνξθή δηθηχνπ ην απφζεκα απνζεθεχεηαη ζηελ απνζήθε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ή δηαλνκέα θαη νη πειάηεο ηνπνζεηνχλ ηηο 

παξαγγειίεο ηνπο δηαδηθηπαθά ή ηειεθσληθά θαη ζηε ζπλέρεηα 

πεγαίλνπλ θαη ηα παξαιακβάλνπλ  ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία 

παξαιαβήο. 

 
 Τςειόηεξν θόζηνο απνζέκαηνο από θάζε επηινγή  

 Υακειόηεξν θόζηνο κεηαθνξάο  
 Τςειό θόζηνο εγθαηαζηάζεσλ 

 Πνιύ γξήγνξνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο 

 Τςειή δηαζεζηκόηεηα πξντόληνο όπσο DN3 
 Γύζθνιε νξαηόηεηα παξαγγειίαο 

 

 

DN6. Απνζήθεπζε ζηελ Σνπνζεζία Ληαληθήο κε παξαιαβή 

από ηνλ πειάηε.: Απηή ε κνξθή Γηθηχνπ Δ.Α ζεσξείηαη σο ε πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή Δ.Α. Σν απφζεκα απνζπκείηαη ζηα ηνπηθά 

θαηαζηήκαηα ιηαληθή. Οη πειάηεο πεγαίλνπλ ζην θαηάζηεκα ή δίλνπλ 

ηε παξαγγειία ηνπο κέζσ ηειεθψλνπ ή Γηαδηθηπαθά θαη 

παξαιακβάλνπλ ηα πξντφληα ηνπο. 

 
 Τςειόηεξν θόζηνο απνζέκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηινγέο  
 Κόζηνο κεηαθνξάο πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηινγέο 

 Τςειόηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηινγέο 

 Γπλαηόηεηα παξαιαβήο ηελ ίδηα εκέξα 
 Πην αθξηβή ε δηαζεζηκόηεηα πξντόλησλ από ηηο άιιεο επηινγέο 

 Δπθνιόηεξε ε δηαδηθαζία επηζηξνθώλ ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 

επηινγέο 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


