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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση ενός omnichannel περιβάλλοντος σε 

μια επιχείρηση λιανικής και συγκεκριμένα σε μια ελληνική αλυσίδα supermarket. Για την 

ανάλυση του omnichannel περιβάλλοντος τίθεται ως στόχος η ανάλυση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της επιχείρησης που εφαρμόζει την omnichannel προσέγγιση.  Για την μετατροπή 

όμως μιας εφοδιαστικής αλυσίδας ελληνικής αλυσίδας supermarket σε omnichannel πρέπει 

να δοθεί προσοχή σε κάποια θέματα. Ένα από τα βασικότερα θέματα είναι πως 

προσαρμόζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για τις omnichannel εφοδιαστικές αλυσίδες σε μια 

αντίστοιχη για supermarket. Ένα ακόμη θέμα αποτελεί πως αυτή η θεωρητική omnichannel 

εφοδιαστική αλυσίδα supermarket προσομοιάζει μια πραγματική. Σε αυτήν την εργασία θα 

γίνει ανάλυση για αυτά τα δύο ερωτήματα. Θα παρουσιαστεί αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο 

που υπάρχει πάνω στην omnichannel προσέγγιση, καθώς επίσης και πως αυτό εφαρμόζεται 

στο λιανεμπόριο των supermarket. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί ένα μαθηματικό πρότυπο 

με σκοπό την αναπαράσταση μιας πραγματικής εφοδιαστικής αλυσίδας μιας ελληνικής 

αλυσίδας supermarket. Αυτό το μαθηματικό πρότυπο θα βασίζεται στη θεωρία της 

Δυναμικής Συστημάτων. Για την αναπαράσταση του προτύπου θα χρησιμοποιηθεί το 

προσομοιωτικό λογισμικό Vensim. Η δημιουργία του μαθηματικού προτύπου σε συνδυασμό 

με το λογισμικό Vensim και το θεωρητικό υπόβαθρο που θα βρεθεί από την αντίστοιχη 

βιβλιογραφία για τις omnichannel εφοδιαστικές αλυσίδες, θα οδηγήσει στην μελέτη της 

λειτουργίας της συγκεκριμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην απάντηση 

των ερωτημάτων που έχουν δημιουργηθεί.    

Λέξεις Κλειδιά: omnichannel λιανεμπόριο, omnichannel ενσωμάτωση, omnichannel 

εφοδιαστική αλυσίδα, Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων, λογισμικό Vensim.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί μια τεράστια αλλαγή στο παραδοσιακό 

λιανεμπόριο. Αυτή η αλλαγή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων που δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να αλληλοεπιδρούν 

διαφορετικά με τους πωλητές, όπως επίσης και στους λιανοπωλητές να δημιουργούν 

εφοδιαστικές αλυσίδες εφαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών. Ο σύγχρονος πελάτης δε 

διαφοροποιεί μεταξύ τους τα κανάλια που υπάρχουν. Αντιθέτως, αναρωτιέται γιατί δε 

μπορεί να τα συνδυάσει. Παραδείγματος χάρη να αγοράσει μέσω του ηλεκτρονικού 

καναλιού της επιχείρησης και να το παραλάβει από το φυσικό κατάστημά της ή ακόμα και 

να αγοράσει από το φυσικό κατάστημα και να γίνει η παράδοση απευθείας στο σπίτι του. 

Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλούς λιανοπωλητές στο να αλλάξουνε ή να 

προσαρμόσουνε την υλικοτεχνική υποστήριξη (logistics) και την εφοδιαστική αλυσίδα που 

διαθέτουνε. 

Ο όρος omnichannel αντιπροσωπεύει την παραπάνω προσέγγιση. Μια επιχείρηση που 

ακολουθεί την omnichannel προσέγγιση, έχει τόσο πολλαπλά κανάλια διανομής όσο και 

πολλαπλά κανάλια επαφής, που προσφέρουν το ίδιο επίπεδο εμπειρίας στους πελάτες. 

Γενικά, ο όρος «omnichannel» αναφέρεται σε «μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση 

σε όλη το φάσμα της λιανικής λειτουργίας που προσφέρει συνεχή ανταπόκριση στην 

εμπειρία των καταναλωτών μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών αγοράς, όπως είναι οι 

συσκευές κινητού, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα καταστήματα, η τηλεόραση και οι 

κατάλογοι» (Saghiri et al., 2017; Wilding, 2013; Rigby, 2011). Η omnichannel προσέγγιση 

εδραιώνει την παρουσία μιας επιχείρησης σε διάφορα κανάλια και πλατφόρμες, παρέχοντας 

ταυτόχρονα στους πελάτες της δυνατότητες συναλλαγής, αλληλεπίδρασης και συμμετοχής 

μέσω όλων αυτών των καναλιών ταυτόχρονα ή εναλλακτικά. Οι πελάτες αποκτούν ευελιξία 

στις αγορές τους και έχουν ταυτόχρονα μια ομοιόμορφη και συνεπή χρηστική εμπειρία. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση ενός omnichannel περιβάλλοντος σε 

μια επιχείρηση λιανικής και συγκεκριμένα σε μια ελληνική αλυσίδα supermarket. Για την 

ανάλυση του omnichannel περιβάλλοντος τίθεται ως στόχος η ανάλυση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της επιχείρησης που εφαρμόζει την omnichannel προσέγγιση.   

Είναι σημαντικό να μην συγχέεται η omnichannel προσέγγιση με την multichannel 

προσέγγιση. Η multichannel (πολυκαναλική) προσέγγιση σημαίνει ότι οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της λιανικής εστιάζουν στις συναλλαγές του πελάτη με την 

επιχείρηση μέσω διαφορετικών καναλιών, το κάθε ένα από τα οποία όμως λειτουργεί 

αυτόνομα από τα υπόλοιπα. Αυτή η έλλειψη ολοκλήρωσης μπορεί να δημιουργήσει μια 
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ανομοιόμορφη αγοραστική εμπειρία στους πελάτες αφήνοντάς τους απογοητευμένους από 

το επίπεδο των υπηρεσιών. Η ανάγκη των επιχειρήσεων να ακολουθήσουν την omnichannel 

προσέγγιση οδήγησε στην ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών μοντέλων. Στόχος αυτών των 

μοντέλων είναι το όφελος είτε αυτό μπορεί να είναι η συνολική αύξηση των πωλήσεων, η 

εξοικονόμηση του κόστους, η εκτεταμένη εμπιστοσύνη των πελατών, η συνέργεια ακόμα και 

η διαφοροποίηση σε υπηρεσίες που προσθέτουν προστιθέμενη αξία (Kumar & Venkatesan, 

2005; Stringer, 2004; Tate et al., 2007). Για την μετατροπή όμως μιας εφοδιαστικής αλυσίδας 

ελληνικής αλυσίδας supermarket σε omnichannel πρέπει να δοθεί προσοχή σε κάποια 

θέματα. Σε αυτήν την εργασία θα γίνει ανάλυση για τα δύο παρακάτω ερωτήματα.  

• Πως προσαρμόζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για τις omnichannel εφοδιαστικές 

αλυσίδες σε μια αντίστοιχη για supermarket; 

• Πως αυτή η θεωρητική omnichannel εφοδιαστική αλυσίδα supermarket 

προσομοιάζει μια πραγματική; 

Παρόλο που η περισσότερη βιβλιογραφία σχετικά με την omnichannel λιανική πώληση 

αφορά το marketing και τις πωλήσεις, υπάρχουν κάποια άρθρα που σχετίζονται με τα 

logistics και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Kotzab et al., 2018). Σε αυτό τον τομέα 

ανήκουν και τα μοντέλα που προσαρμόζουν την παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα και την 

υλικοτεχνική υποστήριξη προς την omnichannel προσέγγιση. Τα μοντέλα διερευνούν τον 

τρόπο με τον οποίο οι λιανοπωλητές μετατρέπουν μια ξεχωριστή πολυκαναλική εφοδιαστική 

αλυσίδα (separate multichannel) σε μια ολοκληρωμένη omni-καναλική (integrated 

omnichannel), που θα διαθέτει μια ολοκληρωμένη προοπτική με συνεχείς αλληλοεπιδράσεις 

μεταξύ των διαδικτυακών καναλιών και των bricks-and-mortar καναλιών (Hübner et al., 

2016a; Hübner et al., 2016b). Για την ανάλυση του θέματος αυτής της εργασίας θα 

παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο που υπάρχει πάνω στην omnichannel προσέγγιση, 

καθώς επίσης και πως αυτό εφαρμόζεται στο λιανεμπόριο των supermarket.  

Λόγω της συνεχής αύξησης των ηλεκτρονικών πωλήσεων και του ενδιαφέροντος στο 

omnichannel λιανεμπόριο, εμφανίζεται πλήθος βιβλιογραφίας για την υλικοτεχνική 

υποστήριξη που χρειάζεται μια επιχείρηση – και συγκεκριμένα για την εκπλήρωση των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών και τη διανομή – κατά την μετατροπή της σε μια omnichannel 

προσέγγιση, όπως φαίνεται από την συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των 

Melacini et al του 2018. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές εντόπισαν και έδωσαν προσοχή σε τρία 

θέματα που επηρεάζουν την μετατροπή μιας επιχείρησης σε omnichannel προσέγγιση. Αυτά 

είναι ο σχεδιασμός του δικτύου διανομής, η διαχείριση των αποθεμάτων και της 
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χωρητικότητας και ο  σχεδιασμός και η εκτέλεση της παράδοσης των προϊόντων. Τα άρθρα 

που εξετάστηκαν χωρίστηκαν βάση τριών διαφορετικών μεθοδολογιών: τη μαθηματική 

μοντελοποίηση, την εμπειρική μελέτη και τη θεωρητική μελέτη. Για την εργασία αυτή θα 

αναπτυχθεί ένα μαθηματικό πρότυπο με σκοπό την αναπαράσταση μιας πραγματικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας μιας ελληνικής αλυσίδας supermarket. Αυτό το μαθηματικό πρότυπο 

θα βασίζεται στη θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων. Η δημιουργία αυτού του προτύπου σε 

συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο που θα συγκεντρωθεί από την αντίστοιχη 

βιβλιογραφία, θα οδηγήσει στην μελέτη της λειτουργίας της συγκεκριμένης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, καθώς επίσης και στην απάντηση των ερωτημάτων που έχουν δημιουργηθεί.  

Για την προσομοίωση του μαθηματικού προτύπου θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Vensim. 

Το λογισμικό αυτό αποτελεί ένα οπτικό εργαλείο μοντελοποίησης, το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες να σχεδιάσουν, να καταγράψουν, να προσομοιώσουν, να 

αναλύσουν και να βελτιστοποιήσουν μοντέλα δυναμικών συστημάτων. Το Vensim παρέχει 

έναν απλό και ευέλικτο τρόπο κατασκευής μοντέλων προσομοίωσης, όπως είναι τα 

διαγράμματα αιτιώδους βρόχου και τα διαγράμματα αποθέματος και ροής. Συνδέοντας 

λέξεις με βέλη, οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών του συστήματος εισάγονται και 

καταγράφονται ως αιτιώδεις συνδέσεις. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη 

διαμόρφωση ενός πλήρους μοντέλου προσομοίωσης. Το μοντέλο μπορεί να αναλυθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής εξετάζοντας ταυτόχρονα τις αιτίες και τις 

χρήσεις μιας μεταβλητής, καθώς και τους βρόχους που αφορούν τη μεταβλητή αυτή. Με το 

Vensim θα εξερευνηθεί η συμπεριφορά του μαθηματικού μοντέλου για την αναπαράσταση 

μιας πραγματικής omnichannel εφοδιαστικής αλυσίδας μιας ελληνικής αλυσίδας 

supermarket.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Ως «κανάλι» ορίζεται ένα σημείο επαφής με τον πελάτη ή ένα μέσο μέσω του οποίου 

αλληλοεπιδρά μια επιχείρηση με τους πελάτες της (Neslin et al., 2006). Τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες, μεγάλος ρόλος δίνεται στην ενσωμάτωση των καναλιών (channel integration) και 

αυτό συμβαίνει λόγω της προσπάθειας των λιανοπωλητών να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις 

τους από ένα πρωτεύων μονό κανάλι σε μια διάταξη με πολλαπλά κανάλια (Brynjolfsson et 

al., 2013; Verhoef et al., 2015). Ως ενσωμάτωση χαρακτηρίζεται η ενοποίηση των διάφορων 

καναλιών ώστε αυτά να λειτουργούν καλά μαζί, καθιστώντας τα συμπληρωματικά μεταξύ 

τους και διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες θα έχουν την ίδια εμπειρία, ανεξάρτητα από το 

κανάλι που χρησιμοποιούν. Η καλή ενσωμάτωση καναλιών δεν οδηγεί τους πελάτες προς τη 

χρήση μόνο ενός καναλιού αλλά πολλών δίνοντας μια συνεχή εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα 

διευκολύνει και την εναλλαγή από το ένα στο άλλο.  

Έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία ότι η ενσωμάτωση των καναλιών (channel integration) 

και η αλληλοεπίδραση των καναλιών (channel interaction) συνδέονται με τις διάφορες 

στρατηγικές που υπάρχουν στο λιανεμπόριο, όπως είναι η multichannel και η cross-channel 

προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη, ο όρος multichannel χρησιμοποιείται τόσο για να 

περιγράψει τα κανάλια που είναι ενσωματωμένα (π.χ. Neslin et al., 2006; Zhang et al., 2010) 

ή αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους (π.χ. Berman and Thelen, 2004) όσο και για τα κανάλια που 

δεν είναι ενσωματωμένα (π.χ. Avery et al., 2012; Tang and Xing, 2001) ή δεν αλληλοεπιδρούν 

(π.χ., Verhoef et al., 2007; Balasubramanian et al., 2005; Venkatesan et al., 2007). Αντίστοιχα, 

ο όρος cross-channel χρησιμοποιείται επίσης για την αλληλεπίδραση καναλιών που δεν είναι 

ενσωματωμένα (π.χ., Brynjolfsson et al., 2009; Falk et al. 2007; Montoya-Weiss et al., 2003; 

Van Baal and Dach, 2005) και για την αλληλεπίδραση καναλιών που είναι ενσωματωμένα 

(π.χ. Neslin et al., 2006; Zhang et al., 2010). 

Οι Beck and Rygl (2015) παρατηρούν ότι δεν υπάρχει μια συστηματική κατηγοριοποίηση που 

αναδεικνύει την ποικιλομορφία του λιανικού εμπορίου μέσω πολλαπλών καναλιών, για αυτό 

το λόγο εντόπισαν τις διάφορες διαστάσεις που υπάρχουν στην αλληλοεπίδραση και στην 

ενσωμάτωση των καναλιών και κατασκεύασαν έννοιες για να μπορεί κάποιος να τις 

ξεχωρίσει και τις κατηγοριοποιήσει. Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντόπισαν ότι 

ο όρος multichannel χρησιμοποιείται τόσο για το λιανεμπόριο μέσω πλήρως 

ενσωματωμένων πολλαπλών καναλιών όσο και για το λιανεμπόριο που πουλάει προϊόντα 

και/ή υπηρεσίες μέσω περισσότερων από ενός καναλιών. Ταυτόχρονα, βρήκαν ότι η 

κατηγοριοποίηση μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μερικά 

θέματα, όπως είναι η ενοποίηση δεδομένων σε όλα τα κανάλια που μπορεί να χρησιμοποιεί, 
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η κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών – πελατών σε περιβάλλον πολλαπλών 

καναλιών, η αξιολόγηση του κάθε καναλιού, η κατανομή πόρων μεταξύ των καναλιών, ο 

συντονισμός των στρατηγικών του κάθε καναλιού και η δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής 

δομής (Neslin et al., 2006; Piotrowicz and Cuthbertson, 2014; Wilding, 2013; Zhang et al., 

2010; Yrjölä et al., 2018b).  

Στρατηγικές λιανικής πολλαπλών καναλιών 

Οι λιανέμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν κανάλια επικοινωνίας, πωλήσεων και 

εξυπηρέτησης πελατών με διάφορους τρόπους. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

διακρίνονται τρεις διαφορετικές στρατηγικές πολλαπλών καναλιών που εξαρτώνται από τον 

τρόπο οργάνωσης της αλληλεπίδρασης και της ενσωμάτωσης των καναλιών. Αυτές οι 

στρατηγικές είναι το πολυκαναλικό (multichannel), το διακαναλικό (cross-channel) και το 

omni-καναλικό (omnichannel) λιανεμπόριο.  

Το multichannel λιανεμπόριο ορίζεται ως «το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 

με την πώληση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών μέσω περισσότερων του ενός καναλιών ή όλων 

των ευρέως διαδεδομένων καναλιών, όπου ο πελάτης δεν μπορεί να προκαλέσει 

αλληλοεπίδραση καναλιού ή/και ο λιανοπωλητής δεν ελέγχει την ενσωμάτωση των 

καναλιών» (Beck and Rygl, 2015, σελ. 174). Έτσι, το multichannel λιανεμπόριο 

αντιπροσωπεύει τη στρατηγική με τον μικρότερο βαθμό ελέγχου των πελατών στην 

αλληλοεπίδραση των καναλιών και τον μικρότερο βαθμό ελέγχου των πωλητών στην 

ενσωμάτωση των καναλιών. Οι multichannel στρατηγικές καθιερώθηκαν αρχικά ως μέσο για 

τους παραδοσιακούς λιανοπωλητές, δηλαδή αυτούς που κατείχαν μόνο φυσικά (bricks-and-

mortar) καταστήματα, με το οποίο μπορούσαν να συμμετάσχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Νέα κανάλια προστέθηκαν και λειτούργησαν  ξεχωριστά με ξεχωριστή διαχείριση και 

συγκεκριμένους στόχους για αυτά (Chatterjee, 2010b; Verhoef et al., 2015). Αυτές οι εξελίξεις 

οδήγησαν σε σύγχυση στις πολιτικές τιμολόγησης, στην προώθηση προϊόντων και στη 

δημιουργία της επωνυμίας – μάρκας μεταξύ των καναλιών, προκαλώντας τελικά μια ασυνεχή 

εμπειρία που άφηνε αδιάφορους τους καταναλωτές (Wilding, 2013). Στις χειρότερες 

περιπτώσεις, παρατηρήθηκε ότι τα κανάλια ενός λιανοπωλητή ενδέχεται ακόμη και να 

ανταγωνίζονταν άμεσα μεταξύ τους (Piotrowicz and Cuthbertson, 2014). 

Το cross-channel λιανεμπόριο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από τον πελάτη όσο και από τον 

λιανοπωλητή (Beck and Rygl, 2015). Από την πλευρά του πελάτη, το διακαναλικό λιανεμπόριο 

επιτρέπει στον πελάτη να ενεργοποιήσει είτε τη μερική αλληλεπίδραση καναλιών μέσω όλων 

των ευρέως γνωστών καναλιών, είτε την πλήρη αλληλεπίδραση μέσω περισσότερων από 
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ενός καναλιών, αλλά όχι όλων των γνωστών. Αντίστοιχα, από την πλευρά του λιανοπωλητή 

περιλαμβάνει τον έλεγχο της μερικής ενσωμάτωσης καναλιών μέσω όλων των γνωστών 

καναλιών ή της πλήρους ενσωμάτωσης μέσω περιορισμένου αριθμού καναλιών (Beck και 

Rygl, 2015, σελ. 174). Αυτό συνεπάγεται σε διακαναλικές κινήσεις προϊόντων, χρήματος και 

πληροφοριών (Chatterjee, 2010b). Οπότε, φαίνεται ότι η διακαναλική λιανική πώληση 

χαρακτηρίζεται από μερική αλληλεπίδραση των καναλιών ή/και μερική ενσωμάτωση αυτών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προώθηση κουπονιών από το ηλεκτρονικό 

κατάστημα του λιανοπωλητή και η εξαργύρωσή τους σε κάποιο κοντινό φυσικό κατάστημα. 

Οι λιανέμποροι που επιλέγουν να υιοθετήσουν μια τέτοια στρατηγική ενθαρρύνονται από 

την προοπτική δημιουργίας συνεργιών μεταξύ των καναλιών (π.χ. Avery et al., 2012; Neslin 

et al., 2006; Zhang et al., 2010) και αυξάνουν έτσι τις προθέσεις επαναγοράς από την πλευρά 

των πελατών (Bell et al., 2016; Chatterjee, 2010α). Παραδείγματα διακαναλικών στρατηγικών 

αποτελούν η ηλεκτρονική παραγγελία και η παραλαβή στο κατάστημα, η παραγγελία στο 

κατάστημα και η παράδοση του προϊόντος στο σπίτι και η επιστροφή ηλεκτρονικών αγορών 

στο κατάστημα (Chatterjee, 2010b). 

Το omnichannel λιανεμπόριο περιγράφεται ως «το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την πώληση εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών μέσω όλων των ευρέως 

διαδεδομένων καναλιών, όπου ο πελάτης μπορεί να προκαλέσει την πλήρη αλληλεπίδραση 

καναλιού ή/και ο λιανοπωλητής μπορεί να ελέγξει την πλήρη ενσωμάτωση των καναλιών» 

(Beck and Rygl, 2015, σελ. 175). Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται σε μια ολιστική προβολή 

όλων των καναλιών (Brynjolfsson et al., 2013). Ο πελάτης μπορεί να μετακινηθεί απρόσκοπτα 

από το ένα κανάλι στο άλλο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρέως δημοφιλή καναλιών, 

όπως είναι ο ιστότοπος και η εφαρμογή του λιανοπωλητή και το σημείο παραλαβής των 

προϊόντων. Ακόμη και τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ θεωρούνται μέρος αυτής της 

στρατηγικής και ως εκ τούτου απαιτούν επίσης συνεργική διαχείριση (Verhoef et al., 2015). 

Εξάλλου, διαφορετικά κανάλια αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται συχνά 

ταυτόχρονα για τη δημιουργία μιας συνεχής εμπειρίας στους πελάτες (Verhoef et al., 2009, 

2015). Έτσι, σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές πολλαπλών καναλιών, οι πελάτες λαμβάνουν 

πρόσθετα οφέλη όπως ορατότητα και διαθεσιμότητα πληροφοριών, εξοικονόμηση κόστους 

και ευκολία αγορών, ενώ ταυτόχρονα η προσοχή εστιάζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 

πελάτη και της επωνυμίας – μάρκας του λιανοπωλητή και όχι μεταξύ του πελάτη και ενός 

συγκεκριμένου καναλιού (Piotrowicz and Cuthbertson, 2014). 
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Εικόνα 1. Διάγραμμα κατηγοριοποίησης στρατηγικών λιανικής πολλαπλών καναλιών. (Πηγή: Beck 
and Rygl, 2015). 

Ολιστική Προβολή σε ένα omnichannel σύστημα 

Για να επικεντρωθεί η omnichannel στρατηγική σε μια ολιστική προβολή, χρειάζεται να 

κατανοηθούν λεπτομερώς οι διαφορετικές πτυχές και διαστάσεις των ευρέως διαδεδομένων 

καναλιών. Αυτή η προβολή μπορεί να περιλαμβάνει θέματα από την διαδικασία αγοράς ενός 

προϊόντος μέχρι και τις διεργασίες που αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η διαδικασία 

αγοράς, η οποία είναι γνωστή και ως ταξίδι προστιθέμενης αξίας πελάτη (customer value-

adding journey) (Wilding, 2003), ξεκινά πολύ πριν από το σημείο πώλησης και συνεχίζεται 

πολύ πιο μετά από αυτό. Η αξία σε αυτό το ταξίδι μπορεί να παρέχεται από αντιπροσώπους 

ή από πελάτες και αντιπροσώπους (Kowalkowski et al., 2012). Το ταξίδι προστιθέμενης αξίας 

του πελάτη μπορεί να περιγραφεί κυρίως σε τέσσερα κύρια στάδια (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2012; Frambach et al., 2007; Lamb et al., 2014): την προ-αγορά, την πληρωμή, την παράδοση  

και την επιστροφή.  

Μόλις ένας πελάτης χρειάζεται ένα προϊόν, αρχίζει να συλλέγει κάποιες πληροφορίες για 

αυτό. Ο πιο πεπειραμένος πελάτης χρειάζεται στη συνέχεια κάποια επιπλέον εξειδικευμένη 

πληροφόρηση για να πάρει την τελική απόφαση αγοράς, όπως ποιο μοντέλο να επιλέξει και 

με ποια χαρακτηριστικά. Το ταξίδι προστιθέμενης αξίας του πελάτη συνεχίζεται στο επόμενο 

στάδιο, αυτό της πληρωμής, όπου διάφοροι τρόποι πληρωμής μπορούν να κάνουν την αγορά 

πιο εύκολη, ασφαλή, γρήγορη και ευέλικτη. Ο πελάτης θα παραλάβει το προϊόν μετά από 

αυτό το στάδιο. Οι διαφορετικοί τρόποι παράδοσης προϊόντων ενδέχεται να έχουν 

διαφορετικά είδη ή επίπεδα αξίας για τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι 

προστιθέμενης αξίας ακόμη περισσότερο αν αποφασίσει να επιστρέψει το προϊόν. Και σε 

αυτήν την περίπτωση, διαφορετικοί τρόποι επιστροφής του προϊόντος ενδέχεται να έχουν 

διαφορετικά είδη ή επίπεδα αξίας για τον πελάτη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και το 

κόστος του προϊόντος, την ευκολία αντικατάστασής του και την ταχύτητα εξυπηρέτησης του 
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πελάτη (Wilding, 2003; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012; Frambach et al., 2007; Lamb et al., 

2014; Kowalkowski et al., 2012). 

Σε ένα  omnichannel σύστημα παρατηρούνται τρεις διαστάσεις που σχετίζονται με τα 

κανάλια. Αυτές είναι τα στάδια ενός καναλιού (channel stage), οι τύποι του (channel type) 

και οι αντιπρόσωποι αυτού (channel agent). Τα στάδια του καναλιού αναφέρονται στο ταξίδι 

προστιθέμενης αξίας του πελάτη (προ-αγορά, πληρωμή, παράδοση και επιστροφή), όπου 

κάθε στάδιο μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς τύπους καναλιών και αντιπροσώπων. Οι  τύποι 

καναλιού αναφέρονται σε διάφορους τρόπους ή μέσα διαθέσιμα σε κάθε στάδιο της 

διαδρομής προστιθέμενης αξίας για την παροχή του προϊόντος και/ή της υπηρεσίας και των 

πληροφοριών. Ως τύποι θεωρούνται καταστήματα, ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημίσεις, κατάλογοι (για προ-αγορά), μετρητά, 

κάρτες, κουπόνια, κάρτες επιβράβευσης (για πληρωμή), καταστήματα, παράδοση στο σπίτι, 

σημεία συλλογής (για παράδοση), ταχυδρομείο, καταστήματα και σημεία επιστροφής 

προϊόντων (για επιστροφή). Αντίστοιχα, αντιπρόσωπος ενός καναλιού χαρακτηρίζεται μια 

επιχείρηση που διαχειρίζεται τον τύπο του καναλιού σε κάθε στάδιο του. Αντιπρόσωπος 

μπορεί να είναι ένας κατασκευαστής, ένας ηλεκτρονικός και/ή φυσικός λιανοπωλητής, ένας 

πάροχος υλικοτεχνικής υποστήριξης, ένας ιστότοπος σύγκρισης τιμών ή ακόμα και ένα 

πιστωτικό ίδρυμα (Agatz et al., 2008; Bahn & Fischer, 2003; Berman & Thelen, 2004; Boyer et 

al., 2003; Cassab & MacLachlan, 2009; Fernie et al., 2010; Klaus & Nguyen, 2013; Rabinovich 

& Bailey, 2004; Sharma & Mehrotra, 2007; Saghiri et al., 2017). 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία τα κανάλια αναφέρονται σε διαφορετικούς 

τρόπους  αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους, ενώ οι διαφορετικοί 

τύποι καναλιών αντιπροσωπεύουν τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων και/ή των 

πληροφοριών. Ωστόσο, εμφανίζεται μια σύγχυση στο ότι οι τύποι των καναλιών είναι 

διαφορετικοί για διαφορετικές αλληλεπιδράσεις με τον πελάτη κατά τη διαδικασία αγοράς 

ενός προϊόντος και/ή μιας υπηρεσίας, ενώ διαχειρίζονται επίσης και από διαφορετικούς 

αντιπροσώπους. Παρατηρείται ότι οι τύποι των καναλιών και οι αντιπρόσωποι σε κάθε 

στάδιο του ταξιδιού προστιθέμενης αξίας πελατών δεν είναι οι ίδιοι. Για παράδειγμα, στο 

στάδιο της προ-αγοράς, ένας πελάτης μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα μέσω διαφορετικών τύπων καναλιών, όπως κοινωνικά μέσα, ιστότοπους σύγκρισης 

τιμών, καταλόγους και καταστήματα, ενώ το στάδιο πληρωμής μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω τηλεφώνου, ταμείου καταστήματος ή διαδικτυακού καναλιού. Ο κάθε τύπος καναλιού 

χειρίζεται από διαφορετικό αντιπρόσωπο (Agatz et al., 2008; Berman & Thelen, 2004; Fernie 

et al., 2010; Klaus & Nguyen, 2013; Sharma & Mehrotra, 2007; Saghiri et al., 2017). 
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 Multichannel Cross-channel Omnichannel 

Ιδέα Διαχωρισμός μεταξύ των καναλιών Μερική ενσωμάτωση ορισμένων καναλιών Ενσωμάτωση όλων των γνωστών καναλιών 

Βαθμός 
ενσωμάτωσης 

Κανένας 
Επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ ορισμένων 

καναλιών  
Πλήρης 

Πεδίο 
καναλιού 

Κανάλια λιανικής: κατάστημα, 
ιστοσελίδα και κινητό 

Κανάλια λιανικής: κατάστημα, ιστοσελίδα, 
κινητό, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Κανάλια λιανικής: κατάστημα, ιστοσελίδα, 
κινητό, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Στόχοι 
Στόχοι καναλιού (πωλήσεις ανά κανάλι, 

εμπειρία ανά κανάλι) 
Ανά κανάλι ή συνδεδεμένα κανάλια 

Όλα τα κανάλια συνεργάζονται για να 
προσφέρουν μια ολιστική εμπειρία στους 

πελάτες 

Διαχείριση 
καναλιών 

Ανά κανάλι. Διαχείριση καναλιών με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας 

με το κάθε ένα. Αντιληπτή 
αλληλεπίδραση με το κανάλι 

Με κανάλι ή συνδεδεμένα κανάλια. 
Αντιληπτή μερική αλληλεπίδραση με την 

επωνυμία 

Συνδεδεμένα κανάλια. Συνεργική διαχείριση 
των καναλιών με στόχο τη βελτιστοποίηση 

της ολιστικής εμπειρίας. Αντιληπτή 
αλληλεπίδραση με την επωνυμία 

Πελάτες 

Δεν υπάρχει δυνατότητα να 
προκαλέσουν αλληλεπίδραση 

Μπορεί να προκαλέσουν μερική 
αλληλεπίδραση 

Μπορεί να προκαλέσουν πλήρη 
αλληλεπίδραση 

Χρησιμοποιούν τα κανάλια παράλληλα Χρησιμοποιούν τα κανάλια παράλληλα Χρησιμοποιούν τα κανάλια ταυτόχρονα 

Λιανέμποροι 
Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της 

ενσωμάτωσης όλων των καναλιών 
Έλεγχος της μερικής ενσωμάτωσης όλων των 

καναλιών 
Έλεγχος της πλήρης ενσωμάτωσης όλων των 

καναλιών 

Πωλητές 
Δεν προσαρμόζουν τη συμπεριφορά 

πώλησης 

Προσαρμόζουν τη συμπεριφορά πώλησης 
χρησιμοποιώντας διάφορα επιχειρήματα 

ανάλογα με το κανάλι 

Προσαρμόζουν τη συμπεριφορά πώλησης 
χρησιμοποιώντας διάφορα επιχειρήματα 

ανάλογα με τις ανάγκες  του κάθε πελάτη και 
τις γνώσεις του για το προϊόν 

Δεδομένα -
Πληροφορίες 

Τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε 
όλα τα κανάλια 

Τα δεδομένα μοιράζονται μερικώς στα 
κανάλια 

Τα δεδομένα μοιράζονται μεταξύ όλων των 
καναλιών 

Πίνακας 1. Διαφορές μεταξύ του multi-, cross-, και omni-channel λιανικού εμπορίου. Πηγή: Rigby (2011); Piotrowicz and Cuthbertson (2014); Beck and Rygl (2015); Verhoef 
et al. (2015); Picot-Coupey et al. (2016); Juaneda-Ayensa et al. (2016); Mosquera et al. (2017). 



14 
 

Ενσωμάτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply chain integration) 

Τα συστήματα omnichannel λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές 

διευκολύνσεις, όπως είναι προσβασιμότητα στο internet, σωστά τοποθετημένα και 

σχεδιασμένα κέντρα διανομής, αποτελεσματικό και εκτενές δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας 

και υλικοτεχνικής υποστήριξης, ενοποίηση μεταξύ των καναλιών, αναλυτικά στοιχεία για 

τους πελάτες, ορατότητα στους πελάτες και ψηφιοποίηση των προϊόντων (Chatterjee et al., 

2002; Saghiri et al., 2017). Βάσει της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, η ενσωμάτωση των 

καναλιών και η ορατότητα στους πελάτες θεωρούνται δύο από τα βασικότερα στοιχεία που 

διευκολύνουν τη λειτουργία ενός omnichannel συστήματος (Agatz et al., 2008; Brynjolfsson 

et al., 2013; Neslin et al., 2006; Verhoef et al., 2015). Ενώ, σύμφωνα με τη μελέτη των Song 

G. et al. του 2019, η δυνατότητα ενοποίησης των πληροφοριών και του οργανισμού κατά τη 

διαχείριση της υλικοτεχνικής υποστήριξης επηρεάζουν σημαντικά την ενσωμάτωση μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια τέτοια ενοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα (integrated supply 

chain) ενδιαφέρει περισσότερο τους omnichannel λιανοπωλητές λόγω της οικονομικής της 

απόδοσης παρά της λειτουργικής της.  

Παρατηρείται όμως ότι οι ακριβείς δυνατότητες, που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των 

δραστηριοτήτων της ολοκλήρωσης των παραγγελιών και την πιθανή βελτίωση της συνολικής 

απόδοσης, δεν είναι σαφείς. Συνεπώς, αρκετοί λιανοπωλητές είναι πολύ πιο προσεχτικοί 

στην ενσωμάτωση των καναλιών τους, καθώς μια λιγότερη αποτελεσματική ενοποίηση της 

υλικοτεχνικής υποστήριξης μεταξύ των καναλιών μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο κόστος 

και σε πιθανή απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχει η επιχείρηση τους 

(Beck and Rygl, 2015; Wiener et al., 2018; Song G. et al., 2019; Song S. et al., 2019). 

Σημειώνεται ότι παρόλο που το omnichannel λιανεμπόριο εφαρμόζεται από όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις, η έρευνα στην omnichannel υλικοτεχνική υποστήριξη παραμένει 

περιορισμένη, ενώ η υπάρχουσα βιβλιογραφία εμφανίζεται να είναι κατά κύριο λόγο 

ποιοτική (Ishfaq et al., 2016; Hübner et al., 2016c). Για αυτό το λόγο διάφοροι μελετητές 

(Melacini et al., 2018) εστίασαν σε ποσοτικές έρευνες με σκοπό α) την εξέταση του 

εννοιολογικού πλαισίου της ενσωμάτωσης των καναλιών και πως αυτό σχετίζεται με θέματα 

που αφορούν την υλικοτεχνική υποστήριξη και β) την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών.  

Σημαντικός λόγος για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών ήταν ότι ο όρος omnichannel 

προήλθε από επαγγελματίες με επιχειρήσεις και όχι από τον ακαδημαϊκό χώρο με ξεκάθαρες 

ιδέες επί του θέματος. Μέχρι και σήμερα, η ιδέα παραμένει κάπως ασαφής. Για να 

καλυφθούν αυτά τα ακαδημαϊκά κενά και για να προσφερθούν πιο πρακτικές γνώσεις 
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σχετικά με την ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού (supply chain integration) στο 

omnichannel λιανεμπόριο, πολλοί ερευνητές εστίασαν σε μελέτες περιπτώσεων, ενώ κάποιοι 

άλλοι διεξήγαγαν εμπειρικές μελέτες (Cao and Li, 2015; Hübner et al., 2016a; Hübner et al., 

2016b; Hübner et al., 2016c; Chatterjee and Kumar, 2017; Song G. et al,.2019; Song S. et al,. 

2019). Σε αυτές τις μελέτες η προσοχή εστιάζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη 

λειτουργία της, όταν πρόκειται για τα φυσικά καταστήματα και τα κανάλια που παραδίδουν 

απευθείας στους πελάτες. Δε γίνεται διάκριση μεταξύ των τρόπων αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας των πελατών με το λιανέμπορα, όταν πρόκειται για αγορές ή συλλογή 

πληροφοριών από διάφορα κανάλια (πχ. φυσικό ή διαδικτυακό κατάστημα, εφαρμογή 

κινητού, κατάλογος), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για να ξεχωρίσουν οι πελάτες τις 

διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση (Hübner et al., 2016c). 

Εστιάζοντας σε μια υλικοτεχνική (logistics) προοπτική, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ τριών 

βασικών στρατηγικών καναλιού, τη μονοκαναλική (single channel), την πολυκαναλική 

(multichannel) και την omniκαναλική (omnichannel).  

Σε μια προσέγγιση μονοκαναλικής εφοδιαστικής αλυσίδας, οι λιανοπωλητές λειτουργούν 

μόνο ένα κανάλι πωλήσεων με ένα σύστημα υλικοτεχνικής υποστήριξης αφιερωμένο σε αυτό 

το μεμονωμένο κανάλι. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει αποκλειστικά λιανέμπορους με 

μονάχα είτε φυσικά είτε διαδικτυακά καταστήματα. Στην πολυκαναλική προσέγγιση 

εφοδιαστικής αλυσίδας, οι λιανοπωλητές χρησιμοποιούν πολλαπλά κανάλια, με το κάθε ένα 

να λειτουργεί ως ξεχωριστή μονάδα με το δικό του λειτουργικό σύστημα και υλικοτεχνική 

υποστήριξη (Hübner et al., 2015). Σε μια τέτοια εφοδιαστική αλυσίδα, ο τελικός καταναλωτής 

αποκτά προϊόντα είτε συλλέγοντας τα από το κατάστημα είτε μέσω παραδόσεων που 

γίνονται κατευθείαν σε αυτόν. Δεν υπάρχει κάποια επαφή ή αλληλεπίδραση στη λειτουργία 

ή στην υλικοτεχνική υποστήριξη μεταξύ των δύο καναλιών (Verhoef et al., 2015). Ένα 

παράδειγμα θα ήταν μια επιχείρηση με φυσικό κατάστημα να ανοίξει ένα διαδικτυακό 

κατάστημα και να μην υπάρχει κάποιος συντονισμός στις λειτουργίες ή ανταλλαγή αγαθών 

μεταξύ των καναλιών. Στην omniκαναλική προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας ούτε ο 

πελάτης ούτε η επιχείρηση διακρίνουν πλέον μεταξύ των διάφορων καναλιών (Brynjolfsson 

et al., 2013; Bell et al., 2014a; Verhoef et al., 2015). Υπάρχει μόνο μία κοινή αλληλεπίδραση 

που προσφέρει υλικοτεχνική υποστήριξη για τον πελάτη. Οι παραγγελίες εξ αποστάσεως 

μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω των καταστημάτων, ενώ παραγγελίες που 

πραγματοποιούνται μέσα στο κατάστημα μπορούν να παραδοθούν κατευθείαν στο σπίτι 

(Beck and Rygl, 2015; Hübner et al., 2016a). Η ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και οι 
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συντονισμένες λειτουργίες, η κοινή εφοδιαστική αλυσίδα και τα συλλογικά αποθέματα σε 

όλα τα κανάλια, επιτρέπουν τη συγχώνευση όλων των διαδικασιών ενσωμάτωσης. 

 
Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση των διαφορών μεταξύ μονοκαναλικής, πολυκαναλικής και 
omniκαναλικής υλικοτεχνικής υποστήριξης (Hübner et al., 2016c). 

Η υλικοτεχνική υποστήριξη μπορεί να χωριστεί επίσης σε τρεις τομείς ανάπτυξης (Εικόνα 3). 

Στον πρώτο τομέα ανήκουν η απογραφή (inventory), η συλλογή (picking) και η ταξινόμηση 

(assortment) των αποθεμάτων στις αποθήκες. Στον δεύτερο τομέα περιλαμβάνονται η 

παράδοση (delivery) και η επιστροφή (return) προϊόντων, ενώ στον τρίτο τομέα η οργάνωση 

(organization) και τα πληροφοριακά συστήματα (IT Systems). Με τον όρο συλλογή γίνεται 

αναφορά στη διαδικασία κατά την οποία τα μεμονωμένα προϊόντα μιας αποθήκης 

συλλέγονται από το σημείο που είχαν αποθηκευτεί με σκοπό τη μεταφορά τους για την 

εκπλήρωση των παραγγελιών των πελατών. Στο λιανεμπόριο πολλαπλών καναλιών γίνεται 

διάκριση επίσης μεταξύ τριών διαφορετικών τύπων αποθήκης ανάλογα με το επίπεδο 

ενσωμάτωσης στις διαδικασίες απογραφής και παραλαβής αποθεμάτων (Εικόνα 4). Ο τύπος 

SI-SP περιλαμβάνει χωριστά αποθέματα (Separated Inventory) με ξεχωριστή συλλογή 

(Separated Picking) για απευθείας παράδοση στον πελάτη ή στα καταστήματα. Ο τύπος II-SP 

έχει διακαναλικά ενσωματωμένα αποθέματα (Integrated Inventory), αλλά ξεχωριστές ζώνες 

συλλογής (Separated Picking), ενώ ο τύπος II-IP έχει τόσο διακαναλικά ενσωματωμένα 

αποθέματα (Integrated Inventory), όσο και ενοποιημένες ζώνες συλλογής (Integrated 

Picking) για τα διάφορα κανάλια.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι επιχειρήσεις, που ακολουθούν μια multichannel 

προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ξεχωριστά αποθέματα 

και διαδικασίες συλλογής. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τουλάχιστον μία τοποθεσία αποθήκης 

για αποστολές απευθείας σε πελάτη και τουλάχιστον μία τοποθεσία για αποστολή στα 

καταστήματα, με την κάθε μία να διαθέτει αποθέματα ειδικά για τα κανάλια που 

διαχειρίζεται. Στην omnichannel προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας, οι λιανέμποροι 

επιλέγουν ενοποιημένα αποθέματα, που επιτρέπουν μια ευέλικτη και με βάση τη ζήτηση 

κατανομή αποθεμάτων στα διάφορα κανάλια, καθώς και διακαναλικές διαδικασίες συλλογής 
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σε μια κοινή ζώνη. Εμφανίζεται ότι οι θετικές επιδράσεις που έχουν οι ενσωματωμένες 

αποθήκες και τα ενοποιημένα αποθέματα υπερτερούν του κόστους που δημιουργείται λόγω 

της πολυπλοκότητας των διαδικασιών συλλογής μεταξύ των διάφορων καναλιών. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι λιανέμποροι επιδιώκουν την ενσωμάτωση της εκπλήρωσης 

παραγγελιών τόσο ‘κατευθείαν στους πελάτες’ όσο και ‘μέσω των καταστημάτων’ από μια 

κοινή αποθήκη, καθώς αποκτούν εμπειρία στο κομμάτι της επιχείρησης ‘απευθείας στον 

πελάτη’. 

 
Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση των τομέων της omniκαναλικής υλικοτεχνικής υποστήριξης (Hübner 
et al., 2016c). 

 

 
Εικόνα 4. Σχηματική απεικόνιση των διάφορων τύπων αποθήκης στο λιανεμπόριο (Hübner et al., 
2016c). 
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Προβλήματα δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας των supermarket 

Οι λιανέμποροι των supermarket βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα τη 

σήμερον ημέρα προσπαθώντας να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτά τα προβλήματα 

μπορεί να αφορούν τα αυξανόμενα κόστη, τον συνεχή ανταγωνισμό ή ακόμα και την γρήγορη 

ανάπτυξη της τεχνολογίας. Τα supermarket αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση προσπαθώντας να 

παρακολουθήσουν την πρόοδο των ηλεκτρονικών παραγγελιών, καθώς επίσης και τους 

αυξανόμενους τρόπους επιλογής εκπλήρωσης αυτών. Ένας πελάτης μπορεί τώρα να επιλέξει 

τόσο τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας, δηλαδή την παράδοση της στο σπίτι ή σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο ή την παραλαβή της στο κατάστημα, όσο και το χρονικό περιθώριο 

αυτής, δηλαδή αν θα είναι μέσα σε λίγες ώρες, μέσα στην ημέρα ή την επόμενη ημέρα. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για τους λιανοπωλητές τροφίμων 

λόγω της χαμηλής τιμής των προϊόντων παντοπωλείου σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος 

διαχείρισης των εύθραυστων προϊόντων, που διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη 

και τα περισσότερα από τα οποία χρειάζονται χώρους αποθήκευσης και μεταφορικά μέσα 

με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Λόγω αυτών των ζητημάτων λίγοι λιανέμποροι supermarket 

έχουν κέρδος από το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας δε 

μπορούν να το παραμελήσουν.  

Τα παραδοσιακά supermarket έχουν κύριους ανταγωνιστές τα εκπτωτικά supermarket και τη 

βιομηχανία τροφίμων. Τα εστιατόρια και τα φαστφουντάδικα κατέχουν όλο και μεγαλύτερο 

μερίδιο στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με αποτέλεσμα κάποιοι λιανέμποροι 

supermarket να ανοίγουν εστιατόρια εντός των καταστημάτων τους ή να πωλούν έτοιμα 

ζεστά ή κρύα γεύματα με σκοπό την αύξηση των κερδών τους. Αυτή η επιλογή τους όμως 

μπορεί να οδηγήσει τόσο σε κέρδη, όταν εστιάζεται σε υψηλής αξίας έτοιμα γεύματα, όσο 

και σε ζημία, αν δεν πουληθούν όλα αυτά. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια αυξητική τάση από 

την πλευρά των πελατών να ψάχνουν και να επιλέγουν πιο φρέσκα και υγιεινά προϊόντα για 

να προσθέσουν στο καλάθι τους. Τέτοια προϊόντα αποτελούν τα φρούτα και τα λαχανικά, τα 

φρέσκα ψάρια, ποικιλίες κρεάτων και διάφορα προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής. Ακόμα και 

τα εκπτωτικά supermarket προάγουν την προσφορά φρέσκων οργανικών προϊόντων, όπως 

το βιολογικό κρέας και το φρεσκοψημένο ψωμί, γεγονός που θα δοκιμάσει την 

αποδοτικότητα των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, η οποία είχε βασιστεί εξαρχής στην 

απλοϊκότητα, την τυποποίηση και τους μεγάλους όγκους.  

Εξετάζοντας οπότε αυτές τις τάσεις, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες και προκλήσεις που αυτές 

παρουσιάζουν, είναι προφανές ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας βρίσκεται στο 
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προσκήνιο των επιτυχιών και αποτυχιών των λιανεμπόρων supermarket. Όλοι οι λιανέμποροι 

τροφίμων πρέπει να επιλέξουν ποια στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας θα ακολουθήσουν 

να αναπτύξουν, με σκοπό την επιτυχία και το κέρδος. Οι επιτυχημένοι λιανέμποροι 

supermarket πρέπει να κυριαρχούν τόσο στις λιτές, πολύ αποδοτικές αλυσίδες εφοδιασμού 

που ακολουθούν τα εκπτωτικά supermarket, όσο και στις ευέλικτες και αποκριτικές αλυσίδες 

εφοδιασμού για τα φρέσκα προϊόντα. Επιπλέον, επιτυχημένος λιανέμπορας supermarket 

θεωρείται μια επιχείρηση που μπορεί τόσο να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα λειτουργίας 

πολλαπλών μορφών καταστήματος (π.χ. φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα), όσο και να 

προσφέρει πολλαπλούς τρόπους εκπλήρωσης των παραγγελιών της. Για την ολοκλήρωση 

αυτών των στόχων, οι λιανέμποροι χρειάζονται να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα εργαλεία 

σχεδιασμού, όσο και τη γνώση για το πως να τα χρησιμοποιήσουν. 

Τα φρέσκα προϊόντα αντιμετωπίζουν συχνά τους κινδύνους ξαφνικής πτώσης της τιμής τους 

και της φθοράς λόγω εξωτερικών παραγόντων καθιστώντας απαραίτητη τόσο τη πρόβλεψη 

της ζήτησης τους όσο και τη ταυτόχρονη αναπλήρωση των αποθεμάτων. Ο σχεδιασμός μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας που διαχειρίζεται φρέσκα προϊόντα πρέπει να είναι αρκετά 

σχολαστικός ώστε να καλύπτει ακόμη και τις μικρότερες αλλαγές στη ζήτηση. Ένα κεντρικό 

κατάστημα και τρόφιμα με μεγάλη διάρκεια ζωής αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

στην επίτευξη του αποτελεσματικού χειρισμού των αγαθών και της βελτιστοποίησης των 

ροών των αποθεμάτων. Η συνεχής πρόβλεψη της ζήτησης είναι απαραίτητη, αλλά και η 

προσφορά των προϊόντων δε χρειάζεται να είναι ακριβώς σε συγχρονισμό με τη ζήτηση κάθε 

χρονική στιγμή. Υπάρχει η δυνατότητα εξισορρόπησης των ροών των αποθεμάτων μέσω της 

εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση της χωρητικότητάς της.    

Omnichannel εφοδιαστική αλυσίδα για supermarket 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των omnichannel 

δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας που ασχολούνται με τρόφιμα και αυτών που δεν 

ασχολούνται με αυτά. Ενώ μια ηλεκτρονική παραγγελία από ένα supermarket μπορεί να 

αποτελείται από περισσότερα από 60 διαφορετικά προϊόντα κατά μέσο όρο, ένα μέσο 

καλάθι αγορών από επιχείρηση που δεν διαχειρίζεται τρόφιμα (π.χ. ρούχα, ηλεκτρονικά είδη) 

μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρία προϊόντα (Fernie and McKinnon, 2009; Hübner et 

al., 2016c). Ακόμη, εμφανίζεται ότι λόγω των διάφορων συσκευασιών που υπάρχουν στον 

τομέα των τροφίμων (διαφορετικά μεγέθη και σχήματα), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 

με αυτά έχουν μεγαλύτερες αποθήκες, αποστάσεις συλλογής και υψηλότερο κόστος σε 

σχέση με αυτές που δεν ασχολούνται με τρόφιμα. Ως εκ τούτου, η συλλογή και όλες οι 
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σχετικές διαδικασίες με αυτή, όπως επίσης και οι τοποθεσίες της αποθήκης και των 

καταστημάτων κατέχουν έναν πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο σε ολόκληρη την εφοδιαστική 

αλυσίδα ενός supermarket.  

Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες από ένα supermarket πρέπει να φτάσουν στον 

πελάτη όσο το δυνατόν πιο σύντομα, λόγω της μικρής διάρκειας ζωής των προϊόντων και της 

ικανοποίησης των προσδοκιών των πελατών. Υπάρχει όμως, τις περισσότερες φορές, και η 

δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων την επόμενη ημέρα σε παραγγελίες που δεν 

αφορούν τρόφιμα (Hübner et al., 2016a). Οπότε, παρατηρείται ότι απαιτείται υψηλότερος 

αριθμός αποκεντρωμένων αποθηκών στην εφοδιαστική αλυσίδα ενός omnichannel 

supermarket σε σχέση με τα πιο συγκεντρωτικά κέντρα διανομής των επιχειρήσεων που δεν 

ασχολούνται με τρόφιμα. Παραγγελίες που δεν έχουν τρόφιμα παραδίδονται αποκλειστικά 

από υπηρεσίες παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης, δηλαδή από τρίτες εταιρείες που τους 

έχει γίνει εξωτερική ανάθεση ενός τμήματος ή όλων των εργασιών υλικοτεχνικής 

υποστήριξης. Σε αντίθεση, supermarket, που αρχικά είχαν μόνο φυσικά καταστήματα, 

εμφανίζεται να επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους στόλο οχημάτων για την 

εκπλήρωση των παραγγελιών (Wollenburg et al.,2017).   

Ακόμη, στα supermarket παρατηρείται ότι οι υπάρχουσες δομές της υλικοτεχνικής 

υποστήριξης των φυσικών καταστημάτων χρησιμοποιούνται μερικώς και για την εκπλήρωση 

των ηλεκτρονικών παραγγελιών, αλλά ο ανώτερος σκοπός δεν είναι μια κοινή αποθήκη και 

για τα δύο είδη καταστημάτων. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται σε supermarket με λίγα και 

μικρά καταστήματα, αλλά δεν αποτελεί τον κανόνα. Η υλικοτεχνική υποστήριξη 

ενσωματώνεται σε όλα τα κανάλια μέχρι το σημείο που αντέχει το κάθε ένα. Ωστόσο η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία θέτει στους λιανέμπορους ως τελικό στόχο την ενσωμάτωση όλων 

των καναλιών (Fisher, 2013; Verhoef et al., 2015). Η ενσωμάτωση θεωρείται απαραίτητη για 

την παρουσία της επιχείρησης στην αγορά και την αλληλεπίδραση της με τους πελάτες 

(Brynjolfsson et al., 2013), καθώς επίσης και για τη διαχείριση των λειτουργιών και της 

υλικοτεχνικής υποστήριξης (Hübner et al., 2016c; Ishfaq et al., 2016). Ωστόσο, στη 

βιβλιογραφία δεν γίνεται διάκριση μεταξύ της υλικοτεχνικής υποστήριξης των supermarket 

και αυτών των επιχειρήσεων που δεν ασχολούνται με τρόφιμα, με αποτέλεσμα να 

παραμελούνται οι ιδιαιτερότητες των πρώτων, όπως είναι οι ζώνες θερμοκρασίας, η 

πολυπλοκότητα συλλογής στις αποθήκες και οι μικρότεροι χρόνοι παράδοσης. Τελικά, αυτό 

που θεωρείται omnichannel υλικοτεχνική υποστήριξη αναφέρεται στην πραγματικότητα ως 

επί το πλείστων σε επιχειρήσεις που δεν ασχολούνται με τρόφιμα.  
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Σύμφωνα με τους Wollenburg et al. (2017), οι επιχειρήσεις supermarket χρησιμοποιούν 

διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης, συλλογής, εσωτερικών μεταφορών και τελικής 

παράδοσης ανάλογα με το προϊόν, τον πελάτη, την αγορά και τις ιδιαιτερότητες των ίδιων. 

Σημειώνεται ότι ενώ στο τομέα των επιχειρήσεων που δεν ασχολούνται με τρόφιμα, η 

ενσωμάτωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης θεωρείται ωφέλιμη (Verhoef et al., 2015; 

Hübner et al., 2016c), στον τομέα των omnichannel supermarket δε μπορεί να δοθεί μια 

οριστική απάντηση ακόμα. Υπάρχουν διάφορες μορφές omnichannel εφοδιαστικής 

αλυσίδας, με την κάθε επιχείρηση supermarket να επιλέγει την πιο ωφέλιμη για την ίδια. 

Μια επιχείρηση μπορεί να διαλέξει να εκπληρώνει όλες τις ηλεκτρονικές της παραγγελίες 

μόνο από τα καταστήματα ή μόνο από συγκεκριμένα σημεία παραλαβής. Μπορεί να έχει ένα 

διαδικτυακό κέντρο διανομής για την ικανοποίηση των ηλεκτρονικών παραγγελιών με 

παράδοση μόνο στο σπίτι ή σε όλα τα πιθανά σημεία (καταστήματα με συνδεδεμένα σημεία 

παραλαβής, μεμονωμένα σημεία παραλαβής, παράδοση κατευθείαν στον πελάτη). Τα 

διαδικτυακά κέντρα διανομής χωρίζουν τα προϊόντα από πακεταρισμένα σε ξεχωριστές 

μονάδες πελατών, δηλαδή σε μεμονωμένες συσκευασίες που καταλήγουν στα ράφια των 

καταστημάτων ή των πελατών. Επιπρόσθετα, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την πλήρης 

ενσωμάτωση των περιφερειακών και των διαδικτυακών κέντρων διανομής της για την 

εκπλήρωση όλων των παραγγελιών της. Σε αυτήν την περίπτωση τα πακεταρισμένα προϊόντα 

φεύγουν από αυτά τα κέντρα διανομής ως μονάδες πελατών ανεξαρτήτως των σημείων 

παράδοσης. 

Μελέτη ενσωματωμένης omnichannel εφοδιαστικής αλυσίδας supermarket 

Η περίπτωση που μελετάται σε αυτήν την εργασία προσομοιάζει την τελευταία. Η 

συγκεκριμένη διαμόρφωση δικτύου ενσωματώνει τα περιφερειακά κέντρα διανομής με τα 

αντίστοιχα διαδικτυακά με σκοπό την εκπλήρωση τόσων των ηλεκτρονικών παραγγελιών όσο 

και των παραγγελιών του καταστήματος. Αυτή η μορφή εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να 

αποτελεί μελλοντικό σενάριο για κάποιες επιχειρήσεις supermarket, αλλά θεωρείται ήδη μια 

υπάρχουσα λύση κάτω από ορισμένες συνθήκες για συγκεκριμένους λιανέμπορους με μικρές 

μορφές καταστήματος (π.χ. ψιλικατζίδικα, νανοκαταστήματα) και σε συγκεκριμένες περιοχές 

(π.χ. μεγάλα αστικά κέντρα). Μετά την παραλαβή των προϊόντων από τους διάφορους 

προμηθευτές και τα κεντρικά κέντρα διανομής, όλα τα είδη αποθηκεύονται ως μονάδες 

πελατών, και όχι ως πακεταρισμένες συσκευασίες, στο ενσωματωμένο κέντρο διανομής, το 

οποίο προμηθεύει απευθείας τα καταστήματα, τα διάφορα σημεία παραλαβής και τους 

πελάτες. Οι παραγγελίες για τα καταστήματα και τους πελάτες λαμβάνονται παράλληλα ή 

διαδοχικά από το ίδιο απόθεμα. Τα καταστήματα διαθέτουν ένα επιλεγμένο εύρος 
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ταξινόμησης που εστιάζει στην παρουσίαση συγκεκριμένων προϊόντων supermarket (π.χ. 

εξαιρετικά φρέσκα προϊόντα). Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν από κοινού σε μία 

διαδρομή με το ίδιο όχημα πολλαπλών χώρων αποθήκευσης και ελεγχόμενης θερμοκρασίας 

στις διάφορες τοποθεσίες. 

Στην περίπτωση αυτής της μορφής εφοδιαστικής αλυσίδας, οι λιανέμποροι μπορούν να 

προσφέρουν ηλεκτρονικά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων (για παραλαβή από κάποιο σημείο 

ή για παράδοση στο σπίτι), τα οποία αποθηκεύονται σε ενσωματωμένα κέντρα διανομής 

(περιφερειακά και διαδικτυακά) και παρέχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Το κοινό 

απόθεμα αυτών των κέντρων επιτρέπει τη συγκέντρωση όλων των προϊόντων, είτε αυτά 

προορίζονται για πώληση μέσω του διαδικτύου είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων. Με 

αυτή τη μορφή αλυσίδας, είναι, επίσης, εφικτό να αναπληρώνονται τα προϊόντα των 

καταστημάτων ανάλογα με τη ζήτηση τους σε μονάδες πελατών, γεγονός που μειώνει τα 

απόβλητα συσκευασιών στα καταστήματα. Ωστόσο, για είδη, όπως είναι η ξηρά τροφή, 

αποτελεί μεγάλο κόστος να αποσυσκευάζονται και να αποθηκεύονται όλα τα προϊόντα ως 

μονάδες πελατών, και όχι ως πακεταρισμένες συσκευασίες, για την αναπλήρωση των 

καταστημάτων.  

Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για την ανακατασκευή υπαρχόντων περιφερειακών 

κέντρων διανομής ή τη δημιουργία νέων διαδικτυακών και τη δημιουργία των ανάλογων 

σχετικών διαδικασιών συλλογής για την εκπλήρωση παραγγελιών μικρού μεγέθους. 

Επιπλέον, η συλλογή στα κέντρα διανομής, και στα φυσικά καταστήματα, σε μονάδες 

πελατών μειώνει την απόδοση της συλλογής. Για την εσωτερική μεταφορά των προϊόντων 

και για την παράδοση αυτών στους πελάτες, απαιτείται μόνο ένα είδος οχήματος, με 

πολλαπλούς χώρους αποθήκευσης, που μπορεί να εκπληρώσει παραγγελίες στο σπίτι, 

παράδοση σε συγκεκριμένα σημεία και εύκολες παραγγελίες καταστημάτων. Το κόστος 

μεταφοράς ανά μονάδα για παράδοση στο κατάστημα είναι υψηλότερο λόγω της 

μεγαλύτερης συχνότητας παράδοσης και των μικρών ποσοτήτων παράδοσης. Οι χρόνοι 

παράδοσης για καταστήματα και πελάτες διαφέρουν επίσης. Τα καταστήματα 

αναπληρώνονται συνήθως το πρωί, ενώ οι πελάτες προτιμούν συνήθως παράδοση το 

απόγευμα. Η από κοινού μεταφορά προϊόντων είναι επομένως δυνατή μόνο για μικρά 

καταστήματα, όπου η αναπλήρωση του καταστήματος χωράει στα μικρότερα οχήματα και οι 

χρόνοι παράδοσης των καταστημάτων και των πελατών ταιριάζουν μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα, γίνεται αρχικά η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στα καταστήματα και στη 

συνέχεια διατίθεται ένας χρόνος περίπου δύο ωρών για παράδοση σε πελάτες κοντά στο 
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κατάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να είναι δυνατή η επίτευξη υψηλότερης 

συχνότητας παράδοσης στα καταστήματα. 

Τα πλήρως ενσωματωμένα κέντρα διανομής έχουν μια σειρά αναγκαίων προϋποθέσεων για 

να λειτουργούν αποτελεσματικά. Αρχικά, αυτή η μορφή εφοδιαστικής αλυσίδας 

παρατηρείται ότι είναι ωφέλιμη σε αγορές με πυκνό πληθυσμό πελατών και ακριβά ενοίκια 

που ενισχύουν το μεγαλύτερο αριθμό μικρών καταστημάτων supermarket. Ακόμη, τα μεγέθη 

των παραγγελιών και τα χρονικά περιθώρια παράδοσης των καταστημάτων και των πελατών 

πρέπει να είναι κοντά. Τέλος, απαιτείται υψηλός όγκος ηλεκτρονικών παραγγελιών για την 

κάλυψη όλων των αλλαγών που γίνονται στις αποθήκες των κέντρων διανομής. Στις 

αναδυόμενες αγορές, τα ψιλικά καταστήματα ή τα νανοκαταστήματα είναι ήδη η τυπική 

μορφή καταστήματος. Σε αυτά τα είδη καταστημάτων παρατηρείται ότι οι πακεταρισμένες 

συσκευασίες αποσυσκευάζονται στα κέντρα διανομής και τα προϊόντα παραδίδονται κυρίως 

στα καταστήματα σε μικρά μεγέθη μονάδων (Albán et al., 2015). Μια σχηματική 

αναπαράσταση της συγκεκριμένης μορφής εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 5 και μια περίληψη αυτής εμφανίζεται στον Πίνακας 2. 

 
Εικόνα 5. Πλήρης ενσωμάτωση περιφερειακών και διαδικτυακών κέντρων διανομής για διαχείριση 
όλων των παραγγελιών (Πηγή: Wollenburg et al., 2017). 

Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Κέντρα διανομής 
προμηθεύουν καταστήματα 
και εκπληρώνουν 
ηλεκτρονικές παραγγελίες. 
Όλα τα προϊόντα 
αποθηκεύονται σε μονάδες 
πελατών στα περιφερειακά 
κέντρα διανομής. Γίνεται 
παράλληλη ή διαδοχική 
συλλογή για όλα τα 
κανάλια. 

+ Κοινό απόθεμα βελτιώνει 
επίπεδο εξυπηρέτησης, 
φρεσκάδα προϊόντων και 
κόστος διατήρησης. 

- Υψηλό κόστος για 
αποθήκευση και συλλογή 
προϊόντων σε μονάδες 
πελατών και ανακατασκευή 
περιφερειακών κέντρων 
διανομής για εκπλήρωση 
ηλεκτρονικών παραγγελιών. 

+ Δυνατότητα από κοινού 
μεταφοράς παραγγελιών σε 
καταστήματα, σπίτια και 
συγκεκριμένα σημεία 
παραλαβής. 

- Χρόνοι παράδοσης και 
συχνότητες παραγγελιών 
φυσικών και ηλεκτρονικών 
καταστημάτων διαφέρουν, 
κοινή παράδοση 
πολύπλοκη. 

Πίνακας 2. Περίληψη όλων των χαρακτηριστικών του δικτύου πλήρης ενσωμάτωσης (Πηγή: 
Wollenburg et al., 2017).  
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Μελέτη συγκεκριμένης Omnichannel εφοδιαστικής αλυσίδας supermarket 

Η omnichannel εφοδιαστική αλυσίδα της αλυσίδας supermarket στην οποία θα βασίζεται το 

μαθηματικό μοντέλο απεικονίζεται σχηματικά στην Εικόνα 6. Η συγκεκριμένη αλυσίδα 

supermarket διαθέτει ένα περιφερειακό κέντρο αποθήκευσης και διανομής (Integrated 

RDC/ODC). Πρόκειται για ένα μεγάλο και υπερσύγχρονο κτίριο με πολλαπλές προδιαγραφές. 

Βρίσκεται περίπου 20 χλμ. έξω από τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί τοποθεσία σημείο – κλειδί 

για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου διανομής, τη διαθεσιμότητα του εργατικού 

δυναμικού και τη διευκόλυνση των προμηθευτών. Περιλαμβάνει συσκευαστήριο κρέατος, 

αποθήκευση και διαχείριση φρούτων και λαχανικών, διαφορετικά επίπεδα ροής για 

εισερχόμενα και εξερχόμενα προϊόντα και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Παρέχει, επίσης, 

αποθήκευση και διαχείριση για συσκευασμένα είδη ξηρού φόρτου, φορτίων κατάψυξης και 

συντήρησης και υγρής ψύξης. Καινοτομία του συγκεκριμένου κέντρου αποτελούν τα 

διαφορετικά επίπεδα ροής για τις παραλαβές και τις αποστολές, όπως επίσης και ο 

διαχωρισμός μεταξύ των διαδρόμων που κινούνται οι εργαζόμενοι και των διαδρόμων που 

κινούνται τα μηχανήματα, παρέχοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια.  

 
Εικόνα 6. Σχηματική Αναπαράσταση Omnichannel Εφοδιαστικής Αλυσίδας μελετώμενου μοντέλου. 

Ως μέσο συλλογής παραγγελιών επιλέχθηκε στην πλειονότητα το μεγάλο συρόμενο 

συρμάτινο καλάθι-καρότσι (roll cage), ενώ για την ενδοδιακίνηση των roll cages, αλλά και 

των παλετών, επιλέχθηκε αντί των κλασικών περονοφόρων μηχανημάτων, ο ασφαλής και 

αξιόπιστος αυτοματισμός E-TOW με τεχνολογία RFID. Το E-TOW με τεχνολογία RFID είναι το 

μοναδικό στη χώρα σύστημα αυτόματης ροής προϊόντων και μπορεί να κινεί ταυτόχρονα 

μέχρι και 550 roll cages και παλέτες πάνω σε μια ενδοδαπέδια αλυσίδα μήκους άνω των 2 

χλμ. Τελικός προορισμός των προϊόντων αποτελεί μια από τις 145 ράμπες αποστολών, από 

όπου θα τα παραλάβουν τα φορτηγά, για να τα μεταφέρουν στα καταστήματα της 

συγκεκριμένης αλυσίδας supermarket σε όλη τη χώρα. Παρόλο που η αλυσίδα supermarket 

διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών, αυτά καλύπτουν περίπου το 50% του μεταφορικού 

έργου με το υπόλοιπο να διεκπεραιώνεται από συνεργαζόμενους οδηγούς φορτηγών 

δημοσίας χρήσης.  
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Το έργο αυτό είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 

εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευρεία εφαρμογή της 

ανακύκλωσης μέσα από τη χρήση μονάδας βιολογικού καθαρισμού και την 

κεντρικοποιημένη διαχείριση του συνόλου των ανακυκλώσιμων και μη υλικών του. Σχετικά 

με τη ροή της ψυχρής αλυσίδας, ο χώρος της μαναβικής συντηρείται σε σταθερή 

θερμοκρασία 7 βαθμών Κελσίου. Η μαναβική είναι 100% κεντρικοποιημένη, με την αλυσίδα 

ψύξης να μη σπάει καθόλου και το 40% των καταστημάτων να λαμβάνει την παραγγελία του 

την ίδια μέρα που την καταθέτει. Το υπόλοιπο 60% την παραλαμβάνει το αργότερο μέχρι τις 

8 το πρωί της επόμενης μέρας. Αυτό λαμβάνει χώρα με αυτόν τον τρόπο διότι η παραλαβή 

των φρούτων και των λαχανικών από τους παραγωγούς ξεκινάει γύρω στις 5 το πρωί και 

ακολουθεί αυστηρός ποιοτικός έλεγχος. Τα καταστήματα καταθέτουν τις παραγγελίες τους 

γύρω στις 10 το πρωί και στις 12 το μεσημέρι όλα είναι έτοιμα για να πάρουν τον δρόμο τους, 

με τελικό προορισμό το τραπέζι του καταναλωτή. 

Παρόμοια διαδικασία εμφανίζεται και με τη διαχείριση των κρεάτων. Στο κέντρο λειτουργεί 

κρεοπωλείο με επτά θαλάμους και εμβαδόν 2.500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο 

εξυπηρετεί σχεδόν όλη την αλυσίδα καταστημάτων του συγκεκριμένου supermarket. Τα 

κρέατα που ξεκινούν από το κέντρο στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι ελληνικά και 

μεταφέρονται με φορτηγά του ιδιόκτητου στόλου που είναι πιστοποιημένα για μεταφορά 

μόνο κρέατος. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι παραδόσεις προς τα καταστήματα μπορούν 

να γίνουν αυθημερόν, ενώ δίνεται και η δυνατότητα τα κρέατα να παραδίδονται τόσο 

τεμαχισμένα όσο και ολόκληρα αναλόγως της ζήτησης σε κάθε κατάστημα. Το κέντρο 

διαθέτει ακόμα 20 ψυκτικούς θαλάμους για διάφορα προϊόντα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 

του εμβαδού του καταλαμβάνεται από το ξηρό φορτίο, δηλαδή τα συσκευασμένα προϊόντα. 

Για τη συγκεκριμένη αλυσίδα, η κεντρικοποίηση της αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη 

βελτιστοποίησης της οργάνωσης και της παραγωγικότητάς της. Ο έλεγχος και η εξυπηρέτηση 

των καθημερινών αναγκών αναπλήρωσης, η μείωση του επιπέδου αποθεμάτων και 

ελλείψεων, όπως επίσης και υψηλοί στόχοι εξυπηρέτησης των πελατών, αποτέλεσαν 

προτεραιότητα προκειμένου τα προϊόντα να βρίσκονται πάντοτε στην ώρα τους στο ράφι. Οι 

χειροκίνητες διαδικασίες παραγγελιοληψίας, καταχωρήσεων και διαχείρισης διαφορετικών 

τύπων παραγγελιών, διόρθωσης λαθών και παρακολούθησης αποθεμάτων και συντήρησης 

των καταλόγων στερούσαν παραγωγικό χρόνο από την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να χάνονται πωλήσεις και να μειώνεται η ποιοτική εξυπηρέτηση του 

τελικού πελάτη – καταναλωτή.  
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Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και στα πλαίσια της βέλτιστης οργάνωσης και 

της εισαγωγής καινοτόμων μοντέλων λειτουργίας της αποθήκης, η επιχείρηση εφάρμοσε ένα 

πρόγραμμα διαρκούς εξέλιξης της αυτοματοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από 

την αξιοποίηση εργαλείων για τη μετάβαση σε ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η αλυσίδα 

supermarket απέκτησε έναν ευέλικτο κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας με τους προμηθευτές 

της για την εκμηδένιση των χειροκίνητων διαδικασιών επικοινωνίας, διαχείρισης και 

εισαγωγής των παραγγελιών στο σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού άμεσα και χωρίς 

λάθη. Έτσι βελτίωσε τα επίπεδα αποθεμάτων, την τάχιστη δρομολόγηση και την just-in-time 

παράδοση των αποθεμάτων με αμοιβαία win-win οφέλη σε όλη την αλυσίδα αξίας. Μέσω 

αυτού του κόμβου επικοινωνίας, υπάρχει πλήρης ορατότητα και διαφάνεια της ροής της 

παραγγελιοδοσίας, ενδυναμώνοντας έτσι τις εμπορικές σχέσεις και διαχέοντας σε όλους 

τους φορείς τις εφοδιαστικής αλυσίδας τα win-win οφέλη. 

Προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, εκσυγχρόνισαν και 

αυτοματοποίησαν τις καθημερινές χρονοβόρες και δαπανηρές χειροκίνητες διαδικασίες 

μέσα από μια σειρά κινήσεων. Αυτοματοποίησαν την αποστολή αρχείου με τις κινήσεις της 

αποθήκης, την λήψη, την αποστολή, την καταχώρηση και τον έλεγχο των παραγγελιών, όπως 

επίσης και την πρόταση της βέλτιστης παραγγελίας βάσει αλγορίθμων και ιστορικών 

στοιχείων. Έτσι, παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα των παραγγελιών με μια ματιά. Ακόμη, 

αυτοματοποιήθηκε ο συγχρονισμός και η συντήρηση των προϊοντικών καταλόγων των 

προμηθευτών και έγινε ηλεκτρονική η διαχείριση των παραγγελιών με αυτοματοποιημένο 

έλεγχο των εγκεκριμένων κωδικών προς παραγγελία, με σκοπό την αποφυγή λαθών. Τέλος, 

παρέχεται στατιστική πληροφόρηση και η κατάσταση της κάθε παραγγελίας, ενώ 

ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα αρχειοθέτηση των παραγγελιών και συντήρηση του ιστορικού. 

Μέσα από το συνεργατικό, ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης, η επιχείρηση λαμβάνει 

έγκυρα σε πραγματικό χρόνο δεδομένα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και 

βελτιώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα επίπεδα μέσα από τις αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες με ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία παρέχοντας ορατότητα σε κάθε 

στάδιο της γραμμής αναπλήρωσης. Οι προμηθευτές γνωρίζουν τα προϊόντα τους και τη 

διαθεσιμότητά τους, ενώ ταυτόχρονα ο έμπορας έχει γνώση καθημερινά για τα αποθέματά 

του, τη ζήτηση που υπάρχει σε κάθε κατάστημα και την ακριβή τροφοδοσία (ποσότητα ανά 

ημέρα). Και αυτό πραγματοποιείται μέσω της ανταλλαγής δεδομένων από τη σύγχρονη 

πλατφόρμα παραγγελιοδοσίας και αναπλήρωσης των κεντρικών αποθηκών αυτόματα, 

καθημερινά, εύκολα και με αμοιβαία οφέλη για όλους τους φορείς στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. 
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Η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας φαίνεται από την ποιοτική αξιολόγηση και την 

ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της. Παρατηρείται κατακόρυφη μείωση των 

επιστροφών και του διαχειριστικού κόστους, καλύτερη και λειτουργική ανακατανομή του 

αποθηκευτικού χώρου του κέντρου διανομής, ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους 

προμηθευτές, όπως επίσης και διαφάνεια με εύκολες συμφωνίες στις ενέργειες 

αναπλήρωσης. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η συνεργασία με υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης 

(outsourced services) και δημιουργούνται συνθήκες για πιο εύκολη επεκτασιμότητα. Ακόμη, 

αυξάνεται η παραγωγικότητα μέσω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μειώνονται οι 

επισκέψεις στα καταστήματα για την αναπλήρωση των αποθεμάτων, διατηρώντας, όμως, 

παράλληλα την πληρότητα των καταστημάτων σχεδόν στο 100%.  

Παράλληλα, βελτιώνεται όλη η διαδρομή των προϊόντων από τον παραγωγό μέχρι τα 

καταστήματα (route to market) και διευκολύνονται οι στρατηγικές αποφάσεις της 

επιχείρησης. Αυξάνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών (service level), ενώ 

ταυτόχρονα μειώνονται οι ημέρες στο απόθεμα (stock days), δηλαδή ο μέσος αριθμός 

ημερών που η επιχείρηση διατηρεί το απόθεμά της πριν το πουλήσει. Ακόμη, μειώνεται τόσο 

ο χρόνος παράδοσης (lead time) όσο και το ποσοστό αποθέματος (stock-out rate), δηλαδή το 

ποσοστό των προϊόντων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την απαιτούμενη ημερομηνία 

ανάγκης, ενώ παράλληλα περιορίζεται το ποσοστό των παραγγελιών που βρίσκονται 

ανεκπλήρωτες στο παρασκήνιο λόγω έλλειψης αποθεμάτων από τους προμηθευτές 

(backorders). Τέλος, περιορίζεται ο κύκλος εργασιών αποθέματος (inventory turnover), 

δηλαδή ο αριθμός των φορών που το απόθεμα πωλείται σε μια χρονική περίοδο, όπως είναι 

το ένα έτος, και το οποίο βοηθάει στο να διαπιστωθεί εάν μια επιχείρηση έχει υπερβολικό 

απόθεμα σε σύγκριση με το επίπεδο πωλήσεών της. 

Εκτός από το εξελιγμένο περιφερειακό κέντρο αποθήκευσης και διανομής, η αλυσίδα 

supermarket προσφέρει υπηρεσίες που βοηθούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Μια τέτοια υπηρεσία αποτελεί η διανομή κατ’ οίκον. Οι πελάτες καλούνται να δώσουν την 

παραγγελίας τους και το supermarket την παραδίδει στον επιλεγμένο χώρο τους εντελώς 

δωρεάν. Αποτελεί μια πάρα πολύ χρήσιμη υπηρεσία για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα μετακίνησης ή απλά δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να επισκεφθούν 

κάποιο κατάστημα για αγορές. Οι αγορές μπορούν να διεξαχθούν είτε τηλεφωνικά είτε μέσω 

της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε μέσω μετρητών είτε μέσω 

κάρτας, ενώ οι παραγγελίες γίνονται κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των 

καταστημάτων.  Οι παραγγελίες που γίνονται διαδικτυακά πριν τις 14:00 εξυπηρετούνται την 

ίδια μέρα, ενώ αυτές που λαμβάνουν χώρα μετά τις 14:00 εξυπηρετούνται την επομένη. 
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Εκτός από την υπηρεσία διανομή κατ’ οίκον, η επιχείρηση δημιούργησε τη δικιά της 

εφαρμογή, την οποία μπορεί κάποιος να κατεβάσει στο κινητό ή στο tablet του. Η εφαρμογή 

επιτρέπει στους χρήστες της να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά τις αγορές τους εύκολα και 

γρήγορα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προϊόντα από διάφορες κατηγορίες, 

συμπεριλαμβανομένων προσφορών φυλλαδίου ή τηλεοπτικών προσφορές ή προϊόντων με 

κουπόνια. Ακόμη, δίνεται η επιλογή να σαρώσουν τα προϊόντα που επιθυμούν, είτε 

σκανάροντας τα QR στο φυλλάδιο προσφοράς είτε το Barcode που βρίσκεται στη 

συσκευασία του είδους που ο χρήστης έχει ήδη στην κατοχή του. Οι πελάτες έχουν τη 

δυνατότητα να ταξινομήσουν τα προϊόντα ανά κατηγορία, τιμή, όφελος ή περιγραφή, όπως 

ακόμη και να αντιγράψουν κάποια προηγούμενη παραγγελία τους στο καλάθι των αγορών, 

καθώς η εφαρμογή διαθέτει και ιστορικό παραγγελιών.  

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες της και μια γκάμα άλλων επιλογών. Η 

εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα προσθήκης μέχρι τεσσάρων διαφορετικών διευθύνσεων 

παράδοσης για κάθε πελάτη. Ακόμη, δίνονται οι επιλογές αριθμού σακουλών, χρόνου 

παράδοσης, έκδοσης τιμολογίου και πληρωμής με μετρητά ή με κάρτα. Εκτός από τα 

παραπάνω υπάρχει και η δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων, δωροεπιταγών και εκπτωτικών 

κουπονιών. Υπάρχει η επιλογή να συνδέσει κάποιος την κάρτα πόντων του με την εφαρμογή 

για να έχει πρόσβαση στα εκπτωτικά κουπόνια και την εξαργύρωσή τους είτε μέσω της ίδιας 

της εφαρμογής είτε στα ταμεία των καταστημάτων. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τους 

πόντους που έχουν συλλέξει από τις αγορές με τη χρήση της κάρτας πόντων και να παίρνουν 

πληροφορίες για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τέλος, μπορούν να συγχρονίσουν τις 

λίστες αγορών του χρήστη με όλες τις συσκευές του βάση της κάρτας πόντων. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στην προηγούμενη ενότητα, έγινε η αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου μιας 

omnichannel εφοδιαστικής αλυσίδας supermarket. Δόθηκε προσοχή σε μια συγκεκριμένη 

μορφή εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτή της πλήρης ενσωμάτωσης των περιφερειακών και 

διαδικτυακών κέντρων διανομής με σκοπό την εκπλήρωση όλων των παραγγελιών. Έγινε 

ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών αυτής, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 

της, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και μια γενική σχηματική αναπαράστασή της. Σε αυτήν 

την ενότητα, θα παρατεθεί το μαθηματικό πρότυπο, και η θεωρία πίσω από αυτό, που θα 

στηθεί για να αναπαραστήσει μια πραγματική εφοδιαστική αλυσίδα ελληνικής αλυσίδας 

supermarket που βασίζεται στην παραπάνω θεωρητική μορφή omnichannel. Το μαθηματικό 

πρότυπο θα δημιουργηθεί συνδυάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της ενσωματωμένης 

omnichannel εφοδιαστικής αλυσίδας supermarket, πραγματικά δεδομένα από μια ελληνική 

αλυσίδα supermarket και τη θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων. Η Δυναμική Συστημάτων 

είναι μια νέα σχετικά επιστημονική περιοχή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας κοινά 

αποδεκτός ορισμός της από την επιστημονική κοινότητα.  

Γενικές Πληροφορίες για τη Δυναμική Συστημάτων 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί που θεωρούνται γενικά αποδεκτοί. Κατά τον R. G. Coyle, 

Δυναμική Συστημάτων είναι η μεθοδολογία με την οποία μπορούμε να αναλύσουμε 

προβλήματα όπου ο χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας και να διερευνήσουμε την 

απόκριση ενός συστήματος στις μεταβολές του περιβάλλοντος του. Κατά τον J. D. Lebel, η 

Δυναμική Συστημάτων μας παρέχει τη δυνατότητα της ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργίας 

μιας «γλώσσας» επικοινωνίας με τα σύνθετα συστήματα. Κατά τον E. B. Roberts, η Δυναμική 

Συστημάτων είναι η εφαρμογή των κανόνων και των τεχνικών της Θεωρίας των Συστημάτων 

σε διοικητικά, οργανωτικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Κατά τον P. M. Senge, η 

Δυναμική Συστημάτων είναι ένα εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση και τη δημιουργία 

γνώσης με σκοπό την τεκμηρίωση της συμπεριφοράς των πολύπλοκων συστημάτων. Κατά 

τον E. F. Wolstenholme, η Δυναμική Συστημάτων είναι μια αυστηρή μέθοδος για την 

περιγραφή, την ανάλυση και τη διερεύνηση των λειτουργιών, της ροής των πληροφοριών και 

των στρατηγικών σύνθετων συστημάτων. Η μέθοδος αυτή διευκολύνει επίσης τη σχεδίαση 

και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας της δομής των σύνθετων συστημάτων. 

Οι παραπάνω ορισμοί παρόλο που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους συγκλίνουν στο ότι η 

Δυναμική Συστημάτων ασχολείται με τη δημιουργία προτύπων, με τα οποία περιγράφονται 

με ικανοποιητική προσέγγιση η λειτουργία πραγματικών συστημάτων παρέχοντας τη 
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δυνατότητα της μελέτης της δυναμικής συμπεριφοράς τους, δηλαδή της συμπεριφοράς τους 

καθώς αυτή εξελίσσεται στο χρόνο. Η σκοπιμότητα της χρήσης της βρίσκεται στη 

διευκόλυνση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ της διαχρονικής συμπεριφοράς των 

συστημάτων και της δομής και των κανόνων λειτουργίας τους. Με άλλα λόγια, 

χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση πολύπλοκων διαδικασιών που περιέχουν ανάδραση 

και τη μελέτη της συμπεριφοράς τους όταν αυτές επηρεάζονται από εξωγενείς ή ενδογενείς 

παράγοντες. Γενικά, η  Δυναμική Συστημάτων μπορεί να περιγραφεί ως μια μεθοδολογία και 

μια μαθηματική τεχνική μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό, την 

κατανόηση και τη συζήτηση περίπλοκων θεμάτων και προβλημάτων.  

Το πεδίο αναπτύχθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1960 από το έργο του Jay W. Forrester για να 

βοηθήσει εταιρικούς διευθυντές να βελτιώσουν την κατανόηση των βιομηχανικών 

διεργασιών. Σκοπός ήταν να εντοπιστούν εκείνες οι αιτίες – πολιτικές λήψης αποφάσεων που 

οδηγούσαν τις εταιρείες στην επιτυχία ή στην αποτυχία (Forrester, 1997). Μέσα σε μια 

δεκαετία το εύρος των εφαρμογών του αυξήθηκε από εταιρικά και βιομηχανικά προβλήματα 

και άρχισε να περιλαμβάνει διαχείριση της έρευνας και ανάπτυξης, αστική στασιμότητα και 

φθορά, κύκλους εμπορευμάτων και δυναμική ανάπτυξη σε πεπερασμένο κόσμο. Σήμερα, 

χρησιμοποιείται ευρέως στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την υποστήριξη των 

διαδικασιών πολιτικού σχεδιασμού και πολιτικής ανάλυσης. Εφαρμόζεται σε δυναμικά 

προβλήματα που προκύπτουν σε σύνθετα κοινωνικά, διαχειριστικά, οικονομικά ή οικολογικά 

συστήματα - κυριολεκτικά οποιαδήποτε δυναμικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από 

αλληλεξάρτηση (interdependence), αμοιβαία αλληλεπίδραση (mutual interaction), 

ανατροφοδότηση πληροφοριών (information feedback) και κυκλική αιτιότητα (circular 

causality).  

Το θεωρητικό υπόβαθρο της Δυναμικής Συστημάτων βασίζεται στη Θεωρία Μη 

Γραμμικότητας και στο μηχανισμό των αναδράσεων που αναπτύχθηκαν από τις επιστήμες 

των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής. Έχει θεμελιωθεί στη Θεωρία της 

Συστημικής Προσέγγισης που αναπτύχθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα. Η Θεωρία της 

Συστημικής Προσέγγισης υποστηρίζει ότι η λειτουργία ενός συστήματος στον πραγματικό 

κόσμο πρέπει να αντιλαμβάνεται ως μια λειτουργία ενός σύνθετου συστήματος, στο οποίο 

δεν μπορεί να τροποποιείται μόνο ένα στοιχείο του χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα, 

καθώς όλα τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με κυκλικές, αλληλοσυνδεόμενες και μερικές 

φορές χρονικά καθυστερημένες σχέσεις και αλληλοεπηρεάζονται. Σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή, αν ήταν εφικτό να διαμορφωθεί μια ολιστική άποψη για το εξεταζόμενο σύστημα, τότε 

η λήψη των αποφάσεων θα προσανατολιζόταν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον του 
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συστήματος ως σύνολο, αναγνωρίζοντας τα πιο κρίσιμα στοιχεία του αλλά αποφεύγοντας να 

εξηγήσει τη συμπεριφορά του με βάση αυτά. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να 

δημιουργηθεί το φαινόμενο της αστοχίας πολιτικής, στο οποίο συχνά καταλήγει κάποιος, 

όταν γίνεται αποσπασματική μελέτη ενός μέρος κάποιου συνόλου. 

Βασικές έννοιες στη Δυναμική Συστημάτων 

Ο όρος «σύστημα» χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, με αποτέλεσμα 

να συναντώνται και διάφοροι ορισμοί για τον όρο αυτό. Σύμφωνα με τους Hall et Fagen 

(1956) και Flood et Jackson (1991), ένα σύστημα είναι μια ομάδα στοιχείων (αντικειμένων) 

και οι μεταξύ τους σχέσεις. Αντίστοιχα, ο Ashby (1956) ορίζει ως σύστημα «ένα σύνολο 

μεταβλητών επιλεγμένες από ένα παρατηρητή, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς μεταξύ 

των μεταβλητών αυτών τις οποίες ανακαλύπτει, υποθέτει ή προτιμά». Ο von Bertalanffy 

(1968) ορίζει ως σύστημα «μία ομάδα συστατικών, οι αλληλεπιδράσεις των οποίων τα 

ενώνουν σε ένα σύνολο». Γενικά, ως σύστημα εννοείται μια συλλογή μερών – αντικειμένων, 

τα οποία αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο κάθε στοιχείο αλληλοεπιδρά ή συσχετίζεται με 

ένα τουλάχιστον στοιχείο του συνόλου με στόχο την επίτευξη ενός καθορισμένου σκοπού 

(Τσιναράκης, 2007). Κάθε αλλαγή στη συμπεριφορά (ή ιδιότητα) ενός μέρους του 

συστήματος επιφέρει αλλαγές στην συμπεριφορά (ή στις ιδιότητες) ολόκληρου του 

συστήματος. Το σύστημα δεν αποτελεί απλά το άθροισμα των μερών του, αλλά είναι μια 

οργανική ενότητα που διαφέρει ποιοτικά από τα επιμέρους κομμάτια που το απαρτίζουν. 

Ένα σύστημα έχει σαφή όρια, καθώς και σαφείς αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον του και 

τα άλλα συστήματα.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος, όπως προκύπτουν από τον ορισμό του, είναι τα 

στοιχεία του, οι ανάμεσά τους σχέσεις και ο σκοπός του (Ψωινός, 1990). Στοιχεία του 

συστήματος είναι εκείνες οι οντότητες του συστήματος που αναγνωρίζονται ανεξάρτητα και 

που η συλλογική τους λειτουργία καθορίζει το αποτέλεσμα του συστήματος. Τα στοιχεία που 

εισέρχονται στο σύστημα, ονομάζονται εισερχόμενα (inputs), ενώ αυτά που εξέρχονται, 

λέγονται εξερχόμενα (outputs). Τα στοιχεία έχουν διάφορες ιδιότητες. Οι ιδιότητες των 

στοιχείων εκφράζονται με μεταβλητές. Οι τιμές των μεταβλητών αυτών σε συνάρτηση με το 

χρόνο περιγράφουν την κατάσταση του συστήματος. Βέβαια, το σύνολο των ιδιοτήτων ενός 

στοιχείου πολύ συχνά δεν έχει σημασία για το συγκεκριμένο πρόβλημα που μελετάτε. Σε ένα 

πρόβλημα αναζήτησης της βέλτιστης αλληλουχίας εκτέλεσης των εργασιών για την 

παραγωγή ενός προϊόντος ενδιαφέρει μόνο η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και όχι το 

κόστος της. Όμως στην περίπτωση που παράλληλα με την εύρεση της αλληλουχίας 
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ενδιαφέρει και το κόστος παραγωγής, τότε η ιδιότητα της αμοιβής του εργατοτεχνίτη 

αποτελεί ιδιότητα που θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί. Δηλαδή, κατά τη μελέτη ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος παίρνονται υπόψη μόνο εκείνα τα στοιχεία και εκείνες τις 

ιδιότητες των στοιχείων που έχουν σημασία για το εξεταζόμενο πρόβλημα.  

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται τα όρια του συστήματος, δηλαδή επιλέγονται τα 

στοιχεία και τις ιδιότητες των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την μελέτη ενός 

προβλήματος επειδή επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του. Τα στοιχεία αυτά 

αποτελούν το εσωτερικό περιβάλλον του συστήματος, σε αντίθεση με το εξωτερικό 

περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος που δε 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη ενός προβλήματος, επειδή δεν επηρεάζουν σημαντικά 

τη συμπεριφορά του. Τα διάφορα στοιχεία τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του συστήματος συνδέονται μεταξύ τους με ορισμένες σχέσεις και 

αλληλοεπηρεάζονται. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σκοπός ύπαρξης ενός συστήματος 

υπαγορεύει άμεσα τα στοιχεία και τις ιδιότητες των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού του περιβάλλοντος. 

Κάθε σύστημα χαρακτηρίζεται από μία είσοδο (inputs) που εισάγεται σε αυτό από το 

εξωτερικό του περιβάλλον. Η είσοδος αυτή μετασχηματίζεται από το σύστημα και εξέρχεται 

από αυτό ως έξοδος (outputs), ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία μετατροπής. Με τη 

διαδικασία αυτή τα στοιχεία αλλάζουν κατάσταση. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα 

παραγωγής εισέρχονται πρώτες ύλες και υλικά που μετασχηματίζονται σε τελικά προϊόντα. 

Αυτός ο μετασχηματισμός εξαρτάται από τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας του 

συστήματος. Κάθε φορά που χρειάζεται η αλλαγή της δομής ενός συστήματος ή η επιλογή 

ανάμεσα σε εναλλακτικές υποθέσεις ως προς τους κανόνες λειτουργίας του, πρέπει να 

γίνεται πρόβλεψη της συμπεριφοράς του, δηλαδή της κατάστασής του σε συνάρτηση με το 

χρόνο. Κι αυτό γιατί μόνο έτσι μπορεί να αξιολογηθεί εκ των προτέρων, αν η διαδικασία 

μετατροπής προσθέτει αξία και χρησιμότητα στα εισερχόμενα καθώς μετατρέπονται σε 

εξερχόμενα ή αν μειώνει την αξία ή χρησιμότητα στο σύστημα επιφέροντας κόστος και 

δυσκολίες. 

Όμως κάτι τέτοιο σε πραγματικά συστήματα, που συνήθως αποτελούνται από μεγάλο 

αριθμό στοιχείων με έντονες αλληλοεπιδράσεις μεταξύ τους, δεν είναι εύκολο να γίνει. Και 

δεν είναι εύκολο γιατί με τις αλληλοεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν ανάμεσα 

στα στοιχεία του συστήματος είναι αρκετά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπάρχει γνώση εκ 

των προτέρων για την επίδραση που τελικά θα έχει μια συγκεκριμένη απόφαση στη συνολική 
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του συμπεριφορά. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή κατά τη λειτουργία των 

πραγματικών συστημάτων κατά κανόνα ενδιαφέρει η βελτίωση της συνολικής 

συμπεριφοράς και όχι μεμονωμένων μερών του συστήματος. Στις περιπτώσεις λοιπόν που 

δεν μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά του συστήματος, θα πρέπει να αφήνετε να 

λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάτω από πιθανές εναλλακτικές 

υποθέσεις ως προς τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας του.  

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υποθέσεών, 

παρατηρώντας τη συμπεριφορά του συστήματος κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας 

του και στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις που βελτιώνουν τη συμπεριφορά του. Κάτι 

τέτοιο, όμως, δε μπορεί να γίνει, επειδή ο παραπάνω πειραματισμός προϋποθέτει: α) την 

ύπαρξη του συστήματος, γεγονός που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που το σύστημα προς 

μελέτη δεν είναι υπαρκτό (όπως για παράδειγμα, μια βιομηχανία που δεν έχει ακόμα 

ιδρυθεί), δεν υπάρχει η δυνατότητα πειραματισμού, β) πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

πειραματισμού πάνω στο σύστημα με εναλλακτικές υποθέσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει 

μια αξιόπιστη εκτίμηση της συμπεριφοράς του και γ) τεράστιο ή ακόμα και απαγορευτικό 

κόστος πειραματισμού. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να πειραματισθούμε με το ίδιο το 

σύστημα, θα πρέπει να δημιουργηθεί το πρότυπό του (δηλαδή το μοντέλο του) και να γίνουν 

πειράματα πάνω σε αυτό.  

Πρότυπα στη Δυναμική Συστημάτων 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της Δυναμικής Συστημάτων προϋποθέτει τη διαμόρφωση 

προτύπων – μοντέλων. Σύμφωνα με τους Ruth et Lindholm (2002), με τον όρο μοντέλο 

εννοείται «η απλοποιημένη, αφαιρετική αναπαράσταση ενός συστήματος περιγραφής της 

πολύπλοκης πραγματικότητας». Ο σκοπός των προτύπων – μοντέλων αφορά στη λύση 

επιμέρους προβλημάτων ενός ευρύτερου συστήματος και η χρηστικότητα αυτών αφορά στην 

ευελιξία τους να περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν επαρκώς το 

μελετώμενο σύστημα. Εξετάζοντας την αναγκαιότητα τους, τα μοντέλα εντοπίζονται ήδη από 

την αρχαιότητα ως μέσο αναπαράστασης μηχανικών σχεδίων πριν λάβει χώρα η διαδικασία 

κατασκευής τους. Σήμερα, η χρήση των μοντέλων έχει καθιερωθεί σε όλες τις επιστήμες, 

τόσο τις θεωρητικές, με την εμφάνιση των διάφορων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 

μοντέλων, όσο και τις θετικές, με ευρεία χρήση σε όλους του τομείς της βιολογίας, της 

χημείας και της φυσικής. 

Σήμερα, τα πρότυπα – μοντέλα θεωρούνται απλοποιημένες αναπαραστάσεις του 

πραγματικού συστήματος και γενικά μπορούν να ομαδοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Στη 
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βιβλιογραφία τα πρότυπα ομαδοποιούνται σε τρείς κύριες κατηγορίες: τα φυσικά πρότυπα, 

τα αναλογικά πρότυπα και τα μαθηματικά πρότυπα. Με τα φυσικά πρότυπα αναπαριστούμε 

με οπτικό τρόπο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συστημάτων. Παραδείγματα φυσικών 

προτύπων αποτελούν τα ομοιώματα αεροσκαφών που κατασκευάζονται υπό κλίμακα με 

σκοπό τη δοκιμή τους σε αεροσήραγγες, τα ομοιώματα εργαλειομηχανών, επίπλων και 

εργαζομένων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων χωροταξικής διάταξης 

μέσων παραγωγής. Αναλογικά ονομάζονται τα πρότυπα με τα οποία αναπαριστούμε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συστημάτων χωρίς όμως να τα αναπαριστούμε οπτικά. 

Για παράδειγμα, το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης αποτελεί ένα αναλογικό πρότυπο. 

Συχνά, επειδή τα φυσικά πρότυπα έχουν υψηλό κόστος κατασκευής και τα αναλογικά δεν 

αναπαριστούν ικανοποιητικά το σύστημα, επιλέγονται ως πιο κατάλληλα τα μαθηματικά 

πρότυπα. Στα πρότυπα αυτά, τα βασικά χαρακτηριστικά του μελετώμενου συστήματος 

αποτελούν πλέον ένα σύνολο μαθηματικών περιγραφών, δηλαδή μαθηματικών συμβόλων 

και εξισώσεων, με σκοπό να αναπαρασταθούν οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

στοιχείων του συστήματος, τη λειτουργία του οποίου γίνεται προσπάθεια να προσομοιωθεί. 

Γενικά, τα μαθηματικά μοντέλα είναι αναγκαία εργαλεία για την μελέτη σύνθετων 

συστημάτων, των οποίων οι μηχανισμοί λειτουργίας μελετώνται μόνο μέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις των μερών και όχι από την αναγωγή της λειτουργίας τους σε κάποιο φυσικό 

νόμο (Αρχοντίτσης 1998). 

Κατά τη χρήση των μαθηματικών προτύπων διενεργούνται επαναλαμβανόμενοι υπολογισμοί 

στις διάφορες εξισώσεις με προκαθορισμένο χρονικό βήμα. Η ολοκλήρωση των 

υπολογισμών αυτών χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ανέφικτη, και για το 

λόγο αυτό αναπτύχθηκαν ειδικές προσομοιωτικές γλώσσες προγραμματισμού που 

διευκολύνουν τη σχετική διαδικασία. Η ανάπτυξη της μαθηματικής περιγραφής ενός 

φαινομένου ή ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας με τη χρήση μαθηματικών εργαλείων 

(σύστημα εξισώσεων, σύνολο αριθμών, αλγόριθμοι, στοχαστική διαδικασία κ.λπ.) αποτελεί 

τον ορισμό της μαθηματικής μοντελοποίησης. Μια διαφορετική ομαδοποίηση προτύπων 

είναι αυτή όπου τα πρότυπα ομαδοποιούνται ανάλογα με το είδος της επιστήμης στην οποία 

αναφέρονται. Έτσι, υπάρχουν πρότυπα που αναφέρονται σε φυσικές επιστήμες, σε 

επιστήμες μηχανικού, σε διοικητικές επιστήμες και σε κοινωνικοοικονομικές επιστήμες.  

Στη Δυναμική Συστημάτων χρησιμοποιούνται μαθηματικά πρότυπα. Ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους, τα μαθηματικά μοντέλα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες 

σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία. Υπάρχουν λοιπόν: α) Δυναμικά ή στατικά μαθηματικά 
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πρότυπα, ανάλογα με το αν μεταβάλλονται ή όχι τα χαρακτηριστικά του προτύπου 

συναρτήσει του χρόνου ή αφορούν στην απεικόνιση ενός συστήματος σε ένα στιγμιότυπο. 

Ένα πρότυπο χαρακτηρίζεται ως δυναμικό, όταν τουλάχιστον μια μεταβλητή του είναι 

συνάρτηση του χρόνου, β) Στοχαστικά ή καθοριστικά, ανάλογα με το αν περιγράφουμε 

χαρακτηριστικά του προτύπου με συναρτήσεις κατανομών ή όχι. Ένα πρότυπο 

χαρακτηρίζεται ως στοχαστικό, όταν τουλάχιστον μια μεταβλητή του είναι στοχαστική, γ) 

Συνεχή ή διακριτά, αναλόγως του αν οι μεταβλητές του μοντέλου μπορούν να πάρουν μια 

τιμή από έναν πεπερασμένο και προκαθορισμένο αριθμό τιμών ή μια οποιαδήποτε τιμή μέσα 

σε ένα ευρύ πεδίο τιμών, δ) Αναλυτικά ή προσομοιωτικά, ανάλογα με τον τρόπο επίλυσης 

του προτύπου, ε) Γραμμικά ή μη γραμμικά ανάλογα με τη μορφή των μαθηματικών σχέσεων 

που περιλαμβάνουν, δηλαδή αν η μαθηματική σχέση μιας μεταβλητής είναι γραμμική ή μη 

γραμμική. Τα πρότυπα που δημιουργούνται με τη Δυναμική Συστημάτων είναι δυναμικά, 

στοχαστικά ή καθοριστικά, συνεχή, προσομοιωτικά και τέλος γραμμικά ή μη γραμμικά. 

Συμβολή της Δυναμικής Συστημάτων κατά τη μελέτη σύνθετων συστημάτων  

Η Δυναμική Συστημάτων βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο. Ο στόχος ενός έργου 

δυναμικής συστημάτων είναι κάποιες φορές η δημιουργία θεωρητικής κατανόησης και 

κάποιες άλλες η εφαρμογή πολιτικών βελτίωσης και συχνά παρατηρούνται και τα δύο. Για 

να γίνει αυτό, επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα, που θα περιλαμβάνει ευρύ όρια 

για το μοντέλο και που θα συλλαμβάνει σημαντικές ανατροφοδοτήσεις σχετικά με τα 

προβλήματα προς αντιμετώπιση. Στο σύστημα θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται σημαντικές 

δομές, συμπεριλαμβανομένου συσσωρεύσεις και μεταβλητές κατάστασης, καθυστερήσεις 

και μη γραμμικότητες, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται και ένα ευρύ φάσμα εμπειρικών 

δεδομένων για τη διαμόρφωση του μοντέλου και την εκτίμηση διάφορων παραμέτρων, με 

απώτερο σκοπό να υπάρχει εμπιστοσύνη στα συμπεράσματα.  

Η πολυπλοκότητα των πραγματικών συστημάτων πολλές φορές δυσκολεύει στην κατανόηση 

της λειτουργία τους και για αυτό γίνεται προσπάθεια στη προσομοίωσή της. Τα μαθηματικά 

μοντέλα χρησιμοποιούνται για την μελέτη σύνθετων συστημάτων, την αποτύπωση των 

ιδιοτήτων ενός συστήματος, την εύρεση ελλειμμάτων ή δυνατοτήτων βελτίωσης σε 

διάφορους ερευνητικούς κλάδους και, στον έλεγχο επιστημονικών υποθέσεων μέσω 

προσομοιώσεων (Jørgensen 2011). Η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων συνδέεται άμεσα με 

την έννοια της προσομοίωσης. Η προσομοίωση αφορά στην εκτέλεση του μοντέλου μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην ανάλυση της εξέλιξής του με την πάροδο του χρόνου. 

Χωρίς τη προσομοίωση, η μοναδική δυνατότητα ελέγχου και βελτίωσης της συμπεριφοράς 
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ενός συστήματος είναι εφικτή μόνο με τη διαδικασία των άμεσων παρατηρήσεων του τρόπου 

λειτουργίας του στον πραγματικό χρόνο. Όμως, οι παρατηρήσεις αυτές γίνονται στην πράξη 

με πολύ αργό ρυθμό, συχνά αδυνατούν να εντοπίσουν τις χρονικές καθυστερήσεις στην 

εκτέλεση ενεργειών, τις ανατροφοδοτήσεις πληροφοριών και τις αναπάντεχες αποκρίσεις 

των συστημάτων σε μεταβολές του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, το σχετικό κόστος της 

πραγματοποίησης των παρατηρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό έως απαγορευτικό. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η προσομοίωση θεωρείται η μόνη αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου των 

υποθέσεων και εκτίμησης των επιδράσεων και της αποτελεσματικότητας διάφορων 

πολιτικών. Αυτό λαμβάνει χώρα, καθώς μελετώντας τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μερών του μοντελοποιημένου συστήματος διενεργείται ποιοτικός έλεγχος 

εμφανίζοντας τα ελαττώματα του μοντέλου και βοηθώντας στη βελτιστοποίησή του.  

Από την άλλη, υπάρχουν και μειονεκτήματα με τα οποία πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι 

σχεδιαστές της προσομοίωσης. Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα μαθηματικό πρότυπο, 

ανακύπτει το πρόβλημα της έκτασης της αφαίρεσης, δηλαδή των απλοποιήσεων και των 

παραδοχών που θέτονται στο πρότυπο σε σχέση με το σύστημα προς μελέτη, στην 

προσπάθειά να υπάρχουν πρότυπα που να απεικονίζουν ικανοποιητικά το σύστημα και 

ταυτόχρονα να μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιεί για να πειραματισθεί πάνω στη δομή και 

τους κανόνες λειτουργίας του. Ο πειραματισμός όμως αυτός προϋποθέτει την επίλυση του 

μαθηματικού προτύπου. Έτσι, σε περιπτώσεις που θέλει κάποιος να περιγράψει σύνθετα 

συστήματα με μαθηματικά πρότυπα, που να είναι εφικτή η επίλυσή τους με αριθμητικές ή 

αναλυτικές μεθόδους, είναι υποχρεωμένος να κάνει πολλές παραδοχές και απλοποιήσεις. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με το βαθμό της αφαίρεσης που κάνει, εμφανίζονται κάποιοι 

κίνδυνοι. Τα ανακριβή αποτελέσματα που μπορεί να δώσει η προσομοίωση, όταν τα 

δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιεί ο χρήστης δεν είναι ακριβή ή σωστά, όπως επίσης και 

η αδυναμία να δώσει εύκολες απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα, αποτελούν κάποιους 

από αυτούς τους κινδύνους. Γενικά, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει μαθηματικά πρότυπα που να 

μην περιγράφουν το πραγματικό σύστημα αλλά μια απλοποιημένη παραλλαγή του. 

Προς την παραπάνω κατεύθυνση, δηλαδή της δημιουργίας και επίλυσης μαθηματικών 

προτύπων που να περιγράφουν με ικανοποιητική προσέγγιση πραγματικά συστήματα, η 

συμβολή της Δυναμικής Συστημάτων είναι σημαντική, αφού παρέχει και τις δύο δυνατότητες 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, απεικονίζει όλες τις αλληλεξαρτήσεις και 

αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών που περιγράφουν ένα σύστημα, 

χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα διαγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό 

(διαγράμματα επιρροής, διαγράμματα ροής). Από τα διαγράμματα αυτά οδηγείται κάποιος 
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στο μαθηματικό πρότυπο, το οποίο στη συνέχεια επιλύεται προσομοιωτικά, κάτω από 

εναλλακτικές υποθέσεις σε σχέση με τη δομή του συστήματος, τους στόχους που πρέπει να 

ικανοποιεί και τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να λειτουργεί. Επιλύοντας το πρότυπο 

λαμβάνεται η συμπεριφορά του συστήματος, δηλαδή οι τιμές των μεταβλητών που 

περιγράφουν την κατάστασή του σε συνάρτηση με το χρόνο για κάθε μια εναλλακτική 

υπόθεση που έγινε και για όσο μελλοντικό χρονικό διάστημα θεωρείται αναγκαίο. Με βάση 

τα αποτελέσματα αυτά, αξιολογείται η κάθε υπόθεση που έγινε και παίρνονται εκείνες οι 

αποφάσεις που βελτιώνουν τη συμπεριφορά του συστήματος. 

Επισημαίνεται ότι τα μοντέλα, αν και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία με καθοδηγητικό 

χαρακτήρα στις διάφορες εφαρμογές, παράγουν αποτελέσματα τα οποία πρέπει να 

λαμβάνονται και να ερμηνεύονται με επιφύλαξη και ορθολογικό τρόπο. Δεν πρέπει να 

αγνοείται το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μοντέλων και των 

πραγματικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα ενός μοντέλου προσομοίωσης παρουσιάζουν 

αβεβαιότητα, εφόσον η ανάπτυξη ενός μοντέλου βασίζεται σε παραδοχές, αφαιρέσεις και 

απλοποιήσεις. Ένα μοντέλο σχεδιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 

συνθήκες που επικρατούν σε ένα σύστημα. Αν αυτό υποστεί μεταβολές, το μοντέλο είναι 

πιθανό να μη μπορεί να εφαρμοστεί πλέον. Συνοψίζοντας, η Δυναμική Συστημάτων είναι το 

γνωστικό αντικείμενο με το οποίο μπορεί κάποιος με ολιστική θεώρηση να κατανοήσει τη 

συμπεριφορά σύνθετων συστημάτων κάτω από εναλλακτικές συνθήκες λειτουργίας, να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της δομής και των κανόνων λειτουργίας ενός 

δεδομένου συστήματος και να πειραματισθεί ως προς την αποτελεσματικότητα νέων 

στρατηγικών και νέων πολιτικών με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας των 

συστημάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή η Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια διεπιστημονική περιοχή της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων, της Θεωρίας 

Συστημάτων και της Προσομοίωσης. 

Δομές και Συμπεριφορά Δυναμικών Συστημάτων 

Τα συστήματα διακρίνονται γενικά σε ανοικτά και κλειστά. Τα ανοικτά (open loop) 

συστήματα είναι συστήματα που αλληλοεπιδρούν διαρκώς με το περιβάλλον τους και 

δέχονται εισροές. Δηλαδή, πρόκειται για συστήματα που αλλάζουν τη συμπεριφορά τους σε 

απάντηση των συνθηκών εκτός των ορίων τους. Στα ανοικτά συστήματα η έξοδος 

επηρεάζεται από την είσοδο χωρίς να την επηρεάζει (Εικόνα 7 αριστερά). Αντίθετα, στα 

κλειστά (closed – loop ) συστήματα η συμπεριφορά τους εξαρτάται από τις εσωτερικές τους 

διεργασίες και είναι συστήματα χωρίς εισροές. Η είσοδος επηρεάζεται από την έξοδο και 
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λέμε ότι έχουμε ανάδραση (Εικόνα 7 δεξιά). Ένα κλειστό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί και ως 

μια υποχρεωτική διαδικασία μετασχηματισμού, δηλαδή μια διαδικασία ή σύνολο 

διαδικασιών, που μετασχηματίζει τις εισροές σε εκροές. Μπορεί επίσης να αναφερθεί ως μια 

κυκλική αλυσίδα αιτίων – αποτελεσμάτων που επιστρέφει συνεχώς την επίδραση. Τα κλειστά 

συστήματα ονομάζονται και συστήματα ανάδρασης (feedback). Σε ένα τέτοιο σύστημα κάθε 

μεταβλητή αποτελεί την ίδια στιγμή και αίτιο και αποτέλεσμα. 

Θεωρείται ότι οι αρχές των ανοικτών και κλειστών συστημάτων εισάγουν μία πολύ 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους που είναι θεμελιώδης στην κατανόηση των βασικών αρχών 

της Θεωρίας των Συστημάτων. Ένα κλειστό σύστημα είναι ένα σύστημα που δεν έχει καθόλου 

περιβάλλον, δηλαδή δεν υπάρχει εξωτερικό σύστημα το οποίο το επηρεάζει, ή για το οποίο 

δεν υπάρχουν εξωτερικά συστήματα για να μελετηθούν. Ένα ανοικτό σύστημα είναι κάποιο 

που έχει περιβάλλον, δηλαδή υπάρχουν άλλα συστήματα με τα οποία αυτό σχετίζεται, 

συναλλάσσεται και επικοινωνεί. Η συμπεριφορά ενός δυναμικού συστήματος είναι το 

αποτέλεσμα της δομής του. Η δομή του συστήματος αποτελείται από τις αναδράσεις του, 

από τις καταστάσεις του, από τις ροές (εισροές και εκροές) που μεταβάλλουν τις καταστάσεις 

του και τη διαδικασία λήψης απόφασης που διαμορφώνει τις ροές του (Εικόνα 8). Η ιδέα της 

δομής σχετίζεται με την μορφή των σχέσεων που συνδέουν τα στοιχεία του συστήματος μαζί. 

Η δομή μπορεί να είναι απλή ή πολύπλοκη, εξαρτώμενη από τον αριθμό και τον τύπο των 

αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των μελών του συστήματος.  

 
Εικόνα 7. Ανοιχτό σύστημα (αριστερά) και Κλειστό σύστημα (δεξιά). 

 
Εικόνα 8. Δομή ενός συστήματος με μία κατάσταση. 
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Ο μηχανισμός της ανάδρασης, δηλαδή η άντληση πληροφοριών σε ότι αφορά την κατάσταση 

του συστήματος σε κάθε χρονική στιγμή t, η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών προς την 

κατεύθυνση της λήψης απόφασης σε ότι αφορά τον ορισμό του ρυθμού εισόδου της 

κατάστασης του συστήματος (δηλαδή η αύξηση ή η μείωση της κατάστασης του συστήματος 

στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος [t, t+1]) και οι τιμές του ρυθμού εισόδου συναρτήσει 

του χρόνου t, διαμορφώνουν τις τιμές της κατάστασης του συστήματος συναρτήσει του 

χρόνου t. Οι τιμές της κατάστασης του συστήματος συναρτήσει του χρόνου t, όπως έχει ήδη 

αναφέρει, εκφράζουν τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Η μορφή της δυναμικής 

αυτής συμπεριφοράς εξαρτάται άμεσα από τη δομή του συστήματος. Έτσι, για παράδειγμα, 

η δυναμική συμπεριφορά του συστήματος με μία κατάσταση είναι διαφορετική όταν η δομή 

του αυτή έχει μία ανάδραση και διαφορετική όταν η δομή του είναι αυτή με δύο αναδράσεις 

(Εικόνα 9).  

 
Εικόνα 9. Δομή συστήματος με μία κατάσταση α) με μία ανάδραση και β) με δύο αναδράσεις. 

Γενικά, η ανάδραση βρίσκεται στο επίκεντρο της Δυναμικής Συστημάτων. Τα διαγράμματα 

των βρόχων ανατροφοδότησης πληροφοριών και της κυκλικής αιτιότητας αποτελούν 

εργαλεία για τη σύλληψη της δομής ενός σύνθετου συστήματος και για την μετάδοση 

σημαντικών πληροφοριών που εκμαιεύτηκαν από το μοντέλο. Γενικά, η ανάδραση, ή αλλιώς 

ανατροφοδότηση, ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία μια αρχική αιτία διαπερνά 

(ripples) διαμέσου μιας αλυσίδας από αιτιακές σχέσεις (chain of causation), κατά τέτοιο 

τρόπο που στο τέλος καταλήγει να επηρεάζει την ίδια την αιτία (Martin, 1997). Ένας βρόχος 

ανατροφοδότησης υπάρχει, όταν οι πληροφορίες που προκύπτουν από κάποια ενέργεια 

ταξιδεύουν μέσω ενός συστήματος και τελικά επιστρέφουν σε κάποια μορφή στο αρχικό 

σημείο προέλευσής, επηρεάζοντας ενδεχομένως κάποια μελλοντική δράση. Αν η τάση του 

βρόχου είναι να ενισχύσει την αρχική δράση, ο βρόχος ονομάζεται θετικός βρόχος ή 

ενίσχυσης. Εάν η τάση είναι να αντιταχθεί στην αρχική ενέργεια, ο βρόχος ονομάζεται 
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αρνητικός ή εξισορροπητικός βρόχος ανατροφοδότησης. Παρατηρείται ότι η θετική 

ανάδραση οδηγεί συνήθως σε συστημική αστάθεια, ενώ η αρνητική ανάδραση 

χρησιμοποιείται για να παρέχει σταθερό συστημικό έλεγχο.  

Το σύμβολο του βρόχου ονομάζεται πολικότητά του. Οι βρόχοι εξισορρόπησης μπορούν να 

χαρακτηριστούν διαφορετικά ως διεργασίες αναζήτησης στόχων, εξισορρόπησης ή 

σταθεροποίησης. Μερικές φορές μπορούν να δημιουργήσουν ταλαντώσεις, όπως όταν ένα 

εκκρεμές που επιδιώκει τον στόχο ισορροπίας του συγκεντρώνει ορμή και το ξεπερνά. Η 

ενίσχυση των βρόχων είναι πηγές ανάπτυξης ή επιτάχυνσης της κατάρρευσης, που οδηγούν 

σε αποσταθεροποίηση. Οι συνδυασμένες, ενισχυτικές και εξισορροπημένες κυκλικές 

αιτιώδεις διαδικασίες ανάδρασης μπορούν να δημιουργήσουν κάθε είδους δυναμικά 

μοτίβα. Οι μορφές της δυναμικής συμπεριφοράς που συνήθως συναντώνται κατά τη 

διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς των συστημάτων είναι: α) Εκθετική μεταβολή 

χωρίς άνω ή κάτω όριο, β) Εκθετική μεταβολή που τείνει σε όριο, γ) Ταλαντευόμενη μορφή, 

δ) Σιγμοειδής μεταβολή, ε) Σιγμοειδής και ταλαντευόμενη μορφή, στ) Υπέρβαση και 

ερπισμός, ζ) Σταθερή μεταβολή, η) Τυχαία διακύμανση και θ) Κλιμακωτή μορφή.  

Η εκθετική μεταβολή της κατάστασης του συστήματος χωρίς άνω ή κάτω όριο προκύπτει 

όταν η ανάδραση με την οποία ορίζεται η μεταβολή της κατάστασης του συστήματος είναι 

θετική. Συγκεκριμένα, στη θετική ανάδραση, η τιμή της μεταβλητής που εκφράζει την 

κατάσταση του συστήματος αυξάνεται ή ελαττώνεται συνεχώς σε σχέση με το χρόνο, 

τείνοντας στο άπειρο (Εικόνα 10, Εικόνα 11). Εκθετική μεταβολή της κατάστασης του 

συστήματος προκύπτει και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η ανάδραση με την οποία ορίζεται 

ο ρυθμός μεταβολής της είναι αρνητική. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η εκθετική μεταβολή 

της κατάστασης του συστήματος δεν τείνει στο άπειρο, αλλά σε ένα προκαθορισμένο 

επιθυμητό όριο, στο οποίο τελικά το σύστημα ισορροπεί. Στην περίπτωση της 

ταλαντευόμενης μορφής, οι τιμές της μεταβλητής μπορεί να ταλαντεύονται γύρω από μία 

κεντρική τιμή, μεταξύ ενός άνω και κάτω ορίου με σταθερό εύρος (Εικόνα 12α). Ακόμη, στην 

ταλαντευόμενη μορφή μπορεί να υπάρχει φθίνουσα τάση (Εικόνα 12β), στην οποία η 

κατάσταση του συστήματος τείνει σε κατάσταση ισορροπίας με την πάροδο του χρόνου, ή 

και αύξουσα τάση (Εικόνα 12γ), η οποία όμως δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως μορφή 

περιγραφής της δυναμικής συμπεριφοράς της κατάστασης καθώς δεν οδηγεί σε καταστάσεις 

ισορροπίας.   
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Εικόνα 10. Θετική ανάδραση. 

 
Εικόνα 11. Δυναμική συμπεριφορά συστήματος με θετική ανάδραση για διαφορετικές αρχικές τιμές 
της πραγματικής κατάστασης (Πηγή. Γεωργιάδης, Π.Ε., 2006). 

 

 

 
 

 

 
Εικόνα 12. Ταλαντευόμενη μορφή (α) με σταθερό εύρος, (β) με φθίνουσα τάση, (γ) με αύξουσα τάση 
(Πηγή. Γεωργιάδης, Π.Ε., 2006). 

(α) Ταλαντευόμενη μορφή με σταθερό εύρος     (β) Ταλαντευόμενη μορφή με φθίνουσα τάση 

 

(γ) Ταλαντευόμενη μορφή με αύξουσα τάση 
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Υπάρχουν, όμως, και οι περιπτώσεις που η δυναμική συμπεριφορά της κατάστασης ενός 

συστήματος μπορεί να προκύπτει από τη συνύπαρξη της θετικής και της αρνητικής 

ανάδρασης. Οι περιπτώσεις αυτές εμφανίζονται στις ακόλουθες μορφές: στη σιγμοειδή 

μεταβολή, στη σιγμοειδή και ταλαντευόμενη μορφή και στην υπέρβαση και ερπισμό. Στη 

σιγμοειδή μεταβολή, η κατάσταση του συστήματος πρώτα παρουσιάζει μια εκθετική αύξηση 

χωρίς άνω όριο που οφείλεται στην επίδραση μιας θετικής ανάδρασης και στη συνέχεια η 

κατάσταση του συστήματος παρουσιάζει και πάλι μια εκθετική αύξηση που τείνει όμως σε 

ένα όριο που οφείλεται στην επίδραση μιας αρνητικής ανάδρασης. Αποτέλεσμα της 

αρνητικής ανάδρασης είναι να ισορροπήσει το σύστημα στην επιθυμητή κατάσταση (Εικόνα 

13α). Ο παραπάνω μηχανισμός ισχύει και για την περίπτωση που γίνεται μείωση της 

κατάστασης του συστήματος (Εικόνα 13β). 

 

 
Εικόνα 13. Σιγμοειδής μεταβολή (α) με αύξουσα τάση και (β) με φθίνουσα τάση (Πηγή. Γεωργιάδης, 
Π.Ε., 2006). 

Στη Δυναμική Συστημάτων, η μεταβολή της κατάστασης ενός συστήματος από μια 

κατάσταση ισορροπίας σε μια νέα, ακολουθεί συχνά μια σιγμοειδή μεταβολή. Η μεταβολή 

αυτή περιγράφει την απόκριση του συστήματος σε απότομες μεταβολές του περιβάλλοντος 

του. Στις περιπτώσεις που οι μεταβολές του περιβάλλοντος εμφανίζονται με μικρή 

συχνότητα, η απόκριση του συστήματος είναι επιθυμητό να γίνεται σε μικρό χρονικό 

διάστημα. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι απότομες μεταβολές του περιβάλλοντος 

εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, η απόκριση είναι προτιμότερο να γίνεται σε μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα. Και είναι προτιμότερο να γίνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιατί 

τότε αποφεύγεται το να προσπαθεί το σύστημα να προσαρμόζεται σε συνεχώς και έντονα 

μεταβαλλόμενες επιθυμητές καταστάσεις. Όταν ο ρυθμός μεταβολής της κατάστασης του 

συστήματος ορίζεται από την επαλληλία μιας θετικής και μιας αρνητικής ανάδρασης, τότε η 

δυναμική του συμπεριφορά ακολουθεί τη σιγμοειδή μορφή. Στις περιπτώσεις, όμως, που 

υπάρχουν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις, τότε η δομή του συστήματος θα έχει τη 

σιγμοειδής και ταλαντευόμενη μορφή. Ακόμα, στις περιπτώσεις όπου η κατάσταση 

(α) Σιγμοειδής μεταβολή με αύξουσα τάση        (β) Σιγμοειδής μεταβολή με φθίνουσα τάση 
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κορεσμού μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου και η μεταβολή αυτή γίνεται επειδή η 

πραγματική κατάσταση του συστήματος επηρεάζει, και κατά κανόνα μειώνει, την κατάσταση 

κορεσμού, τότε η δομή του συστήματος θα έχει τη μορφή της υπέρβασης και του ερπισμού. 

Στην περίπτωση της σταθερής μεταβολής, η κατάσταση του συστήματος δε μεταβάλλεται σε 

συνάρτηση με το χρόνο. Η σταθερότητα της κατάστασης του συστήματος σε συνάρτηση με 

το χρόνο χαρακτηρίζεται ως κατάσταση ισορροπίας. Η κατάσταση ισορροπίας σε ένα 

σύστημα είναι το αποτέλεσμα της δομής και των κανόνων λειτουργίας του που 

διαμορφώνονται στον τομέα λήψης αποφάσεων. Η ύπαρξη μιας ισχυρής αρνητικής 

ανάδρασης στη δομή ενός συστήματος αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υπάρχουν καταστάσεις ισορροπίας. Στην περίπτωση της τυχαίας διακύμανσης, η δυναμική 

συμπεριφορά του συστήματος παρουσιάζει μια τυχαία διακύμανση γύρω από μια κεντρική 

τιμή. Οι κλιμακωτές μορφές ως μορφές δυναμικής συμπεριφοράς προκύπτουν όταν η 

επιθυμητή κατάσταση του συστήματος δεν παραμένει σταθερή συναρτήσει του χρόνου αλλά 

μεταβάλλεται με βηματικό τρόπο. Η μεταβολή αυτή είναι το αποτέλεσμα εξωτερικών 

επιρροών στην επιθυμητή κατάσταση του συστήματος που δε σχετίζονται με την πραγματική 

κατάσταση του συστήματος και όχι των επιρροών που σχετίζονται με την πραγματική 

κατάσταση επειδή τότε θα πρόκειται για την περίπτωση της υπέρβασης και του ερπισμού. 

Διαγράμματα Αιτιότητας 

Κάθε σύστημα δύναται να αναπαρασταθεί με τη βοήθεια διαγραμμάτων αιτιότητας (causal 

loop diagrams), διαγραμμάτων αποθέματος και ροής (stock and flow diagrams) και 

συνδυασμού αυτών. Το διάγραμμα αιτιότητας ενός συστήματος περιέχει όλες τις μεταβλητές 

με τις οποίες περιγράφεται ένα σύστημα, δηλαδή είναι το διάγραμμα που απεικονίζει τη 

δομή του συστήματος. Οι μεταβλητές αυτές μπορεί να έχουν φυσική σημασία, όπως είναι 

για παράδειγμα τα αποθέματα πρώτης ύλης και τα χρηματικά αποθέματα, ή να παρέχουν 

πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα ο μέσος ρυθμός πωλήσεων. Οι μεταβλητές 

συνδέονται μεταξύ τους με τις γραμμές αιτιότητας. Κάθε γραμμή αιτιότητας συνδέει μόνο 

δύο μεταβλητές κα το βέλος (σύνδεσμος) που έχει στην κορυφή της δείχνει τη φορά 

αιτιότητας. Στην κορυφή της γραμμής αιτιότητας προστίθεται ένα πρόσημο το οποίο δείχνει 

την κατεύθυνση της μεταβολής της μεταβλητής της κορυφής σε σχέση με την αντίστοιχη της 

αρχής. Η μεταβολή αυτή καλείται φορά αιτιότητας.  

Με άλλα λόγια, η πόλωση κάθε συνδέσμου υποδεικνύεται προαιρετικά με το σύμβολο (+) ή 

(-) τοποθετημένου επί του συνδέσμου. Η πόλωση του συνδέσμου που ενώνει δύο 

μεταβλητές περιγράφει το πως αλλάζει μια μεταβλητή από την επίδραση της άλλης. 
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Ενδέχεται τα διαγράμματα αιτιότητας να δημιουργήσουν βρόχους που αναδεικνύουν την 

ύπαρξη ανατροφοδότησης ή ανάδρασης (feedback) και κατ’ επέκταση κυκλικών 

συλλογισμών. Στην περίπτωση που σ’ ένα βρόχο, ο αριθμός των αρνητικών πολώσεων είναι 

ζυγός, λέγεται ότι ο βρόχος είναι θετικός. Αντίθετα, όταν ο αριθμός των αρνητικών πολώσεων 

είναι περιττός, ο βρόχος ονομάζεται αρνητικός. Γενικά, οι θετικοί βρόχοι σχηματίζονται όταν, 

από την επίδραση ενός αίτιου, τείνει να αλλάξει η συμπεριφορά του συστήματος ενώ, 

αντίθετα, οι αρνητικοί βρόχοι τείνουν να «εξουδετερώνουν» τις οποιεσδήποτε αλλαγές σε 

ένα σύστημα (Sterman, 2000). 

Όταν το πρόσημο αυτό είναι θετικό, τότε η μεταβολή της μεταβλητής της κορυφής είναι προς 

την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβλητή της αρχής, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή της 

μεταβλητής της αρχής, τότε αυξάνεται και η τιμή της μεταβλητής της κορυφής. Αντίστοιχα, 

όταν μειώνεται η τιμή της μεταβλητής της αρχής, τότε μειώνεται και η τιμή της μεταβλητής 

της κορυφής. Όταν το πρόσημο είναι αρνητικό, τότε οι μεταβολές των μεταβλητών της αρχής 

και κορυφής είναι προς αντίθετες κατευθύνσεις. Δηλαδή, όταν αυξάνεται η τιμή της 

μεταβλητής της αρχής, τότε μειώνεται η τιμή της μεταβλητής της κορυφής και αντίστοιχα, 

όταν μειώνεται η τιμή της μεταβλητής της αρχής, τότε αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής της 

κορυφής. 

Διαγράμματα Αποθέματος και Ροής 

Το διάγραμμα αιτιότητας παρόλο που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο απεικόνισης των 

αιτιοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών του προτύπου και της αναγνώρισης των 

αναδράσεων, παρουσιάζει και ορισμένους σχεδιαστικούς περιορισμούς. Ο σημαντικότερος 

περιορισμός είναι ότι στο διάγραμμα αιτιότητας δεν αναγνωρίζονται οι καταστατικές 

μεταβλητές και οι ροές του συστήματος. Όμως, στη Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων η 

αναγνώριση των μεταβλητών με τις οποίες περιγράφονται οι καταστάσεις και οι ροές του 

συστήματος αποτελεί μια κεντρική ενέργεια. Συνεπώς, όταν σε ένα διάγραμμα αιτιότητας 

αναγνωρισθούν οι καταστατικές μεταβλητές και οι ρυθμοί, οδηγείται κάποιος από τα 

διαγράμματα αιτιότητας στα διαγράμματα αποθέματος και ροής (stock and flow diagrams). 

Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι σε ένα διάγραμμα ροής γίνεται σαφές το είδος της 

μεταβλητής. Οι καταστατικές μεταβλητές και οι ρυθμοί ορίζουν πλήρως τη λειτουργία ενός 

συστήματος. Στα διαγράμματα ροής χρησιμοποιούνται οι καταστατικές μεταβλητές 

(αποθέματα – επίπεδα), οι ρυθμοί (ροές), οι σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις, οι 

βοηθητικές μεταβλητές και οι σταθερές. Η δομή ενός συστήματος περιγράφεται πλήρως με 

την απεικόνιση των καταστάσεων και των ροών του (Εικόνα 14, Εικόνα 15). 
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Εικόνα 14. Συμβολισμός των καταστάσεων και των ροών ενός  συστήματος. 

 
Εικόνα 15. Παράδειγμα απεικόνισης συστήματος. 

Τα διαγράμματα αποθέματος και ροής αναπαριστούν την «ποσοτική» πτυχή ενός 

συστήματος. Το απόθεμα ορίζεται ως η ποσότητα, ο όγκος ή η έκταση κάποιου αντικειμένου 

ή φαινομένου. Οι καταστατικές μεταβλητές, ή αλλιώς το απόθεμα, αναπαρίσταται με τη 

βοήθεια ορθογώνιου συμβόλου. Οι μεταβλητές αυτές σε κάθε χρονική στιγμή t εκφράζουν 

το αθροιστικό αποτέλεσμα των εισροών και των εκροών που σημειώθηκαν μέχρι τη χρονική 

στιγμή t. Οι ροές συμβολίζονται με βέλος και  προσδιορίζουν το ποσοστό της αύξησης ή της 

μείωσης της ποσότητας ενός αποθέματος. Όταν το βέλος εισέρχεται στην κατάσταση, τότε 

συμβολίζει εισροή (δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής της κατάστασης είναι ρυθμός αύξησης) και 

όταν εξέρχεται από την κατάσταση, τότε συμβολίζει εκροή (δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής της 

κατάστασης είναι ρυθμός μείωσης). Η βαλβίδα συμβολίζει ότι απαιτείται ρύθμιση της ροής 

(δηλαδή απαιτείται μηχανισμός προσδιορισμού και ελέγχου της ροής).  

Το νέφος συμβολίζει τα όρια του συστήματος. Εκφράζει δηλαδή καταστάσεις που βρίσκονται 

εκτός των ορίων του συστήματος και αποτελούν τις εξωτερικές μεταβλητές. Οι μεταβλητές 

αυτές αποκαλούνται πηγή ή καταβόθρα ή σημείο τέλους. Αποκαλούνται πηγή, αν από αυτήν 

αρχίζει μια ροή, ενώ αποκαλούνται καταβόθρα ή σημείο τέλους, αν σε αυτή καταλήγει μια 
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ροή. Οι πηγές και οι καταβόθρες είναι εξ’ ορισμού καταστατικές μεταβλητές με τιμή ίση με 

∞ και επομένως δεν επηρεάζονται από τη λειτουργία του συστήματος αλλά ούτε και 

εισάγουν περιορισμούς σε αυτή. Το σύνολο των εξωτερικών μεταβλητών διαμορφώνει το 

«εξωτερικό περιβάλλον» του συστήματος σε αντίθεση με τις υπόλοιπες καταστατικές 

μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη για να περιγράψουν τη λειτουργία του συστήματος και 

οι οποίες διαμορφώνουν το λεγόμενο «εσωτερικό περιβάλλον» του συστήματος. 

Οι χρονικές καθυστερήσεις (delays) που συμπεριλαμβάνονται σε ένα διάγραμμα ροής 

αφορούν μόνο εκείνες τις καθυστερήσεις που η χρονική τους διάρκεια είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη σε σχέση με την τιμή του Δt. Οι βοηθητικές μεταβλητές (auxiliaries) είναι 

μεταβλητές που διαμορφώνονται σε συνάρτηση με τις καταστατικές μεταβλητές και τις 

σταθερές του προτύπου. Τέλος, οι σταθερές (constants) εκφράζουν παραμέτρους του 

συστήματος που η τιμή τους παραμένει αμετάβλητη σε όλο το χρονικό ορίζοντα στον οποίο 

παρακολουθείται η δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Στο διάγραμμα ροής, οι 

φυσικές ροές περιγράφονται με τους ρυθμούς που απεικονίζονται στην Εικόνα 15. Η ροή των 

πληροφοριών στο διάγραμμα ροής απεικονίζεται με συνεχείς γραμμές αιτιότητας (και όχι με 

διακεκομμένες όπως γίνεται στα διαγράμματα αιτιότητας). Με αυτόν τον τρόπο 

αναγνωρίζονται εύκολα σε ένα διάγραμμα ροής οι βοηθητικές μεταβλητές και οι σταθερές. 

Οι βοηθητικές μεταβλητές αναγνωρίζονται από το χαρακτηριστικό ότι προκύπτουν από άλλες 

μεταβλητές με τις οποίες είναι συνδεδεμένες με γραμμές αιτιότητας, ενώ οι σταθερές 

αναγνωρίζονται επειδή δεν προκύπτουν από άλλες μεταβλητές με τις οποίες συνδέονται με 

γραμμές αιτιότητας. Η χρησιμοποίηση τόσο των βοηθητικών όσο και των σταθερών σε ένα 

διάγραμμα ροής γίνεται για να προστεθεί σαφήνεια σε αυτό, με σκοπό τη διευκόλυνση της 

μαθηματικής διατύπωσης των εξισώσεων ροών και των καταστατικών. 

Σχεδίαση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη Δυναμική Συστημάτων 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η διοίκηση των εφοδιαστικών αλυσίδων στοχεύει στη 

μεγιστοποίηση του κέρδους που προκύπτει από τη λειτουργία τους. Η εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλαμβάνει όλα τα ενδιάμεσα στάδια που παρεμβάλλονται από την προμήθεια πρώτων 

υλών μέχρι την πώληση παραγόμενων προϊόντων. Στα στάδια αυτά δραστηριοποιούνται οι 

προμηθευτές πρώτων υλών, οι παραγωγοί των προϊόντων και οι διανομείς που εφοδιάζουν 

με τελικά προϊόντα τους λιανοπωλητές στα σημεία πώλησης. Οι προμηθευτές πρώτων υλών, 

οι παραγωγοί, οι διανομείς και οι λιανοπωλητές αποτελούν τα μέλη μίας εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Τα μέλη αυτά θα πρέπει να επιδιώκουν να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης 

μεταξύ τους, με στόχο τη συνολική μεγιστοποίηση των κερδών της εφοδιαστικής αλυσίδας 
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και την κατανομή των κερδών μεταξύ τους με αντικειμενικό τρόπο. Η συνολική 

μεγιστοποίηση των κερδών της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα 

πολύπλοκη, καθώς απαιτεί τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας όλων των μελών της αλυσίδας 

ως σύνολο, ενώ τα μέλη αυτά αποτελούν (σε γενικές γραμμές) αυτόνομες επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας 

τους. Το γεγονός αυτό περιπλέκει τη βιωσιμότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, επειδή η 

κερδοφορία οποιουδήποτε μέλους της δεν επηρεάζει μόνο τη δική του βιωσιμότητα, αλλά 

και τη βιωσιμότητα όλης της αλυσίδας.  

Η δομή της λειτουργίας μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με έναν παραγωγό παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 16. Στη δομή αυτή υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αποθέματος (echelons): το επίπεδο των 

προμηθευτών πρώτων υλών, το επίπεδο του παραγωγού, το επίπεδο των κέντρων διανομής 

και το επίπεδο των λιανοπωλητών. Για την καλύτερη κατανόηση της δομής της λειτουργίας 

των εφοδιαστικών αλυσίδων με τις αρχές της Δυναμικής Συστημάτων αναλύεται αρχικά ένα 

σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας ενός επιπέδου και μετά γενικεύεται για ένα σύστημα 

πολλών επιπέδων. Το διάγραμμα ροής που απεικονίζει τη φυσική ροή των μονάδων (πρώτες 

ύλες και τελικά προϊόντα) σε ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας ενός επιπέδου 

εμφανίζεται στην Εικόνα 17. Το σύστημα αναφέρεται σε έναν λιανοπωλητή, ο οποίος θέτει 

παραγγελίες προς το κέντρο διανομής (Παραγγελίες Μονάδων). Ο προμηθευτής ικανοποιεί 

αυτές τις παραγγελίες, με αποτέλεσμα οι μονάδες προϊόντος που βρίσκονται σε αποστολή 

από τον προμηθευτή προς τον λιανοπωλητή (Μονάδες Υπό Αποστολή) να αυξάνονται.  Ο 

λιανοπωλητής παραλαμβάνει τα προϊόντα αυτά μετά από μία χρονική καθυστέρηση, η οποία 

ισούται με το Χρόνο Αποστολής των προϊόντων από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή.  
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Εικόνα 16. Εφοδιαστική αλυσίδα με έναν παραγωγό. 

 
Εικόνα 17. Διάγραμμα ροής συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας ενός επιπέδου (Πηγή. Γεωργιάδης, 
Π.Ε., 2006). 

Οι Παραλαβές Μονάδων αυξάνουν το Διαθέσιμο Απόθεμα του λιανοπωλητή. Στο σύστημα 

θεωρείται πως οι Παραγγελίες Μονάδων δεν παρουσιάζουν περιορισμό, δηλαδή το 

Διαθέσιμο Απόθεμα των κέντρων διανομής θεωρείται άπειρο. Με το Χρόνο Απόκρισης 

εννοείται ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας πώλησης. Ο 

χρόνος αυτός μπορεί να είναι πολύ μικρός, όταν η πραγματοποίηση της πώλησης δεν απαιτεί 

κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, όπως για παράδειγμα είναι η πώληση καταναλωτικών αγαθών 

που κατά κανόνα είναι ετοιμοπαράδοτα. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις όπου η 

διαδικασία της πραγματοποίησης της πώλησης απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο, επειδή παρόλο 

που το προϊόν είναι διαθέσιμο, δεν είναι ετοιμοπαράδοτο. Το διάγραμμα της Εικόνα 17 



49 
 

απεικονίζει ένα ανοικτό σύστημα, καθώς απουσιάζει ένας μηχανισμός προσδιορισμού του 

ρυθμού Παραγγελίες Μονάδων. Ο ρυθμός αυτός θα πρέπει να προκύπτει από μια διαδικασία 

λήψης απόφασης. Έχοντας ορίσει την εξίσωση του ρυθμού της μεταβλητής Παραγγελίες 

Μονάδων, το ανοικτό σύστημα μετατρέπεται σε κλειστό. Το σχετικό διάγραμμα ροής 

απεικονίζεται στην Εικόνα 18. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 

A.P.I.O.B.P.C.S. (Automated Pipeline Inventory and Order Based Production Control System). 

 
Εικόνα 18. Διάγραμμα ροής εφοδιαστικής αλυσίδας ενός επιπέδου με μηχανισμό ανάδρασης (Πηγή. 
Γεωργιάδης, Π.Ε., 2006). 

Με την επαλληλία πολλών διαγραμμάτων ροής της μορφής της Εικόνα 18 (ένα διάγραμμα για 

κάθε επίπεδο της αλυσίδας), μπορεί να σχηματιστούν συστήματα εφοδιαστικών αλυσίδων 

πολλών επιπέδων. Η σχετική διαδικασία απεικονίζεται στην Εικόνα 19. Ειδικότερα, οι 

προμηθευτές πρώτων υλών εισάγουν στο σύστημα τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την 

παραγωγή των τελικών προϊόντων. Παράλληλα, δημιουργούν αποθέματα πρώτων υλών με 

στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης των παραγωγών. Οι πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται από 

τους παραγωγούς για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Στη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας τους, οι παραγωγοί δημιουργούν τόσο απόθεμα σε πρώτες ύλες, όσο και 

απόθεμα σε τελικά προϊόντα με στόχο να ικανοποιούν τη ζήτηση που εκδηλώνεται από τα 

κέντρα διανομής. Τα κέντρα διανομής με τη σειρά τους, δημιουργούν τα δικά τους 

αποθέματα σε τελικά προϊόντα με στόχο να ικανοποιούν τη ζήτηση που εκδηλώνεται από 

τους λιανοπωλητές. Τέλος, οι λιανοπωλητές δημιουργούν επίσης τα δικά τους αποθέματα σε 

τελικά προϊόντα με στόχο να ικανοποιούν τη ζήτηση των καταναλωτών. 
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Εικόνα 19. Σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας πολλών επιπέδων. 

Με τη χρήση της Θεωρίας της Δυναμικής Συστημάτων είναι δυνατόν να αναπτυχθούν 

δυναμικά πρότυπα, με τα οποία να διερευνάται η δυναμική συμπεριφορά πραγματικών 

εφοδιαστικών αλυσίδων. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η διερεύνηση με 

αναλυτικό τρόπο της συμπεριφοράς εφοδιαστικών αλυσίδων πολλών επιπέδων, που 

αποτελούν την πλειοψηφία των πραγματικών περιπτώσεων, είναι συχνά ανέφικτη. Επίσης, 

με τα πρότυπα αυτά μπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα πολλών στρατηγικών 

αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να αφορούν: α) στη στρατηγική διαχείρισης των 

αποθεμάτων με στόχο τη μείωση του μεγέθους των αποθεμάτων που διατηρούνται, χωρίς 

να επηρεάζεται το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών, β) στη στρατηγική σχεδίασης της 

δυναμικότητας μεταφοράς πρώτων υλών και τελικών προϊόντων και γ) στη στρατηγική 

σχεδίασης της παραγωγικής δυναμικότητας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Δυναμική Συστημάτων είναι η μεθοδολογία μελέτης και 

διαχείρισης πολύπλοκων ανατροφοδοτούμενων (complex feedback) συστημάτων. Πρόκειται 

για τεχνική μοντελοποίησης και προσομοίωσης με σκοπό την πλαισίωση, την κατανόηση και 

την απλούστευση πολύπλοκων θεμάτων και προβλημάτων. Αποτελεί μέρος της συστημικής 

θεωρίας ως μέθοδος κατανόησης της δυναμικής συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων. 

Η βάση αυτής της μεθοδολογίας είναι η αναγνώριση ότι η δομή οποιουδήποτε συστήματος, 

είναι συχνά το ίδιο σημαντική στον καθορισμό της συμπεριφοράς του όσο τα ίδια τα 

επιμέρους στοιχεία του. Γενικά, θεωρείται ότι η Δυναμική Συστημάτων, ή αλλιώς Συστημική 

Δυναμική, αποτελεί μεθοδολογία συστημικής ανάλυσης και ταυτόχρονα εργαλείο μελέτης 

της μεθοδολογίας των δυναμικών συστημάτων. Χρησιμοποιώντας τόσο τη Θεωρία της 

Δυναμικής Συστημάτων όσο και το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω σε μια omnichannel 

εφοδιαστική αλυσίδας, δημιουργήθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο.  

Περιγραφή του Λογισμικού Προσομοίωσης Vensim 

Για τη προσομοίωσή του μαθηματικού μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Vensim PLE 

(Personal Learning Edition) από την Ventana Systems Inc. Το συγκεκριμένο λογισμικό 

διατίθεται δωρεάν για προσωπική χρήση μέσω διαδικτύου. Το Vensim είναι ένα 

προσομοιωτικό λογισμικό, που υποστηρίζει κυρίως τη συνεχή προσομοίωση (δυναμική των 

συστημάτων) και δευτερεύων κάποιες διακριτές δυνατότητες μοντελοποίησης. Είναι ένα 

λογισμικό γενικής χρήσης, που χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία προβληματικών 

τομέων. Τέτοιοι τομείς μπορεί να είναι οι Μεταφορές και η Ενέργεια, οι Επιχειρηματικές 

Στρατηγικές, η Υγεία, η Ασφάλεια, η Διαχείριση Έργων, το Marketing, η Υλικοτεχνική 

Υποστήριξη και το Περιβάλλον. Το Vensim παρέχει ένα περιβάλλον γραφικής 

μοντελοποίησης με διαγράμματα αποθεμάτων, ροής και αιτιώδους βρόχου και βασίζεται 

πάνω σε ένα σύστημα εξισώσεων δημιουργημένου με την αντίστοιχη γλώσσα 

προγραμματισμού. Περιλαμβάνει μια πατενταρισμένη μέθοδο για το διαδραστικό εντοπισμό 

της συμπεριφοράς μέσω αιτιωδών συνδέσμων στη δομή του κάθε μοντέλου. Επίσης, υπάρχει 

και επέκταση της γλώσσας για την αυτοματοποίηση πειραμάτων που ελέγχουν την ποιότητα 

σε μοντέλα που καλούνται «Έλεγχος Πραγματικότητας» (Reality Check).  

Η γλώσσα μοντελοποίησης υποστηρίζει πίνακες και επιτρέπει τη χαρτογράφηση μεταξύ 

διαστάσεων και προσμίξεων. Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις κατανομής ικανοποιούν 

περιορισμούς, που μερικές φορές δεν ικανοποιούνται από τις συμβατικές προσεγγίσεις. 

Υποστηρίζει διακριτές καθυστερήσεις, ουρές και μια ποικιλία στοχαστικών διαδικασιών. 
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Υπάρχουν πολλές διαδρομές για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων χρονοσειράς, 

συμπεριλαμβανομένων αρχείων κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και ODBC. Τα μοντέλα 

μπορούν να βαθμονομηθούν έναντι δεδομένων χρησιμοποιώντας βελτιστοποίηση, 

μεθόδους Kalman Filtering ή μεθόδους Markov chain Monte Carlo. Οι επιλογές ανάλυσης 

ευαισθησίας παρέχουν μια ποικιλία τρόπων δοκιμής και δειγματοληψίας των μοντέλων, 

συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης Monte Carlo με τη δειγματοληψία Latin 

Hypercube. Τα αρχεία μοντέλου Vensim μπορούν να συσκευαστούν και να δημοσιευτούν σε 

προσαρμόσιμη μορφή μόνο για ανάγνωση, που μπορεί να εκτελεστεί από έναν ελεύθερα 

διαθέσιμο Αναγνώστη Μοντέλων (Model Reader). Αυτό επιτρέπει την κοινή χρήση 

διαδραστικών μοντέλων με χρήστες που δεν κατέχουν το πρόγραμμα ή/ και τους οποίους ο 

συγγραφέας του μοντέλου δεν επιθυμεί να έχουν πρόσβαση στη βάση κώδικα του μοντέλου. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το Vensim είναι ένα οπτικό εργαλείο μοντελοποίησης που επιτρέπει 

τον σχεδιασμό, την καταγραφή, την προσομοίωση, την ανάλυση και την βελτιστοποίηση 

μοντέλων δυναμικών συστημάτων. Το Vensim παρέχει έναν απλό και ευέλικτο τρόπο 

κατασκευής μοντέλων προσομοίωσης, όπως είναι τα διαγράμματα αιτιώδους βρόχου και τα 

διαγράμματα αποθέματος και ροής. Συνδέοντας λέξεις με βέλη, οι σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών του συστήματος εισάγονται και καταγράφονται ως αιτιώδεις συνδέσεις. Αυτές 

οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση ενός πλήρους μοντέλου 

προσομοίωσης. Το μοντέλο μπορεί να αναλυθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

κατασκευής εξετάζοντας ταυτόχρονα τις αιτίες (causes) και τις χρήσεις (uses) μιας 

μεταβλητής, καθώς και τους βρόχους (loops) που αφορούν τη μεταβλητή αυτή. Με το Vensim 

μπορεί να εξερευνηθεί διεξοδικά η συμπεριφορά του μοντέλου. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μεταβλητών στο Vensim. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι 

βοηθητικές μεταβλητές (auxiliary), οι σταθερές μεταβλητές (constant), τα δεδομένα (data) 

και τα επίπεδα (level). Ως βοηθητική ορίζεται κάθε μεταβλητή που υπολογίζεται από άλλες 

μεταβλητές σε μια δεδομένη στιγμή. Οι βοηθητικές μεταβλητές είναι ο πιο συνηθισμένος 

τύπος ενός μοντέλου. Ως σταθερή ορίζεται μια μεταβλητή, η τιμή της οποίας δεν αλλάζει με 

την πάροδο του χρόνου. Τα δεδομένα αποτελούν μεταβλητές που έχουν τιμές  που αλλάζουν 

με την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν εξαρτώνται από άλλες μεταβλητές μοντέλου (εκτός από 

πιθανώς άλλα δεδομένα). Τα δεδομένα χρησιμοποιούν μια κενή εξίσωση για να δηλώσουν 

ανεπεξέργαστα δεδομένα ή μια μαθηματική εξίσωση για να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο 

προέρχονται. Εάν μια μεταβλητή χρησιμοποιείται σε ένα μοντέλο, αλλά δεν ορίζεται, θα 

θεωρείται εξωγενής και ως εκ τούτου αντιμετωπίζεται ως μεταβλητή δεδομένων. Τέλος, ως 
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επίπεδα θεωρούνται οι δυναμικές μεταβλητές του μοντέλου που έχουν εξισώσεις INTEG, 

δηλαδή πρόκειται για μεταβλητές στις οποίες ο ρυθμός είναι αριθμητικά ενσωματωμένος.  

Περιγραφή της Δομής του Μοντέλου για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα 

Το μοντέλο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα μελετά τα τρόφιμα/προϊόντα που 

μπορεί να χαλάσουν και το άλλο αυτά που δεν μπορούν να χαλάσουν. Το μαθηματικό 

μοντέλο αναπτύχθηκε βάση της θεωρίας που παρουσιάστηκε σε προηγούμενες 

παραγράφους και όλες οι εξισώσεις με τις οποίες δημιουργήθηκε παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ως αλλοιώσιμα θεωρούνται όλα τα τρόφιμα και προϊόντα μικρής διάρκειας 

ζωής. Τα τρόφιμα αυτά φυλάσσονται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον ή ψύχονται. Ως μη 

αλλοιώσιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα και τα προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής και τα 

οποία δε χρειάζονται να αποθηκεύονται σε ψυγείο. Το μοντέλο αποτελείται από δύο 

επίπεδα, αυτά της «Διανομής – Distribution» και της «Εμπορίας – Retail». Τα επίπεδα 

«ακατέργαστη πρώτη ύλη», «προμηθευτές», «παραγωγή» και «αγορά» μόνο αναφέρονται. 

Δεν πραγματοποιείται κάποια σημαντική ανάλυση για αυτά. Αρχικά, θα γίνει η περιγραφή 

του τμήματος με τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα (non-perishable products). Η γενική δομή του 

συστήματος αυτού παρουσιάζεται στην Εικόνα 20, ενώ στην Εικόνα 21 και στην Εικόνα 22 

παρουσιάζεται η αναλυτική δομή του. 

Το μοντέλο αναπτύχθηκε έχοντας κατά νου μια τυπική δομή εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Πρώτον, υπάρχει η δομή του Κέντρου Διανομής (Distribution Center). Τα προϊόντα φθάνουν 

στο Κέντρο Διανομής από τα εργοστάσια (τα οποία δεν έχουν μοντελοποιηθεί αναλυτικά). 

Τα προϊόντα εισέρχονται στο απόθεμα της Γραμμής Εφοδιασμού του Κέντρου Διανομής 

(Distribution Center Supply line) και στη συνέχεια μεταφέρονται στο Απόθεμα του Κέντρου 

Διανομής (Distribution Center Inventory) μετά από Καθυστέρηση (delay). Αυτή η 

Καθυστέρηση αντιπροσωπεύει την καθυστέρηση που παρατηρείται όταν τα προϊόντα 

φτάσουν στον φυσικό χώρο του Κέντρου Διανομής και τον χρόνο που απαιτείται για την 

τοποθέτησή τους στα ράφια ή στον αντίστοιχο χώρο εντός του Κέντρου Διανομής.  

Τα προϊόντα από το Κέντρο Διανομής παραγγέλλονται από τα καταστήματα λιανικής και η 

ποσότητα φτάνει σε αυτά μετά από μια καθυστέρηση (λόγω του χρόνου μεταφοράς). Μόλις 

φτάσουν στα καταστήματα λιανικής, παραμένουν για μια περίοδο εντός της Γραμμής 

Εφοδιασμού των καταστημάτων λιανικής (Retail Supply Line for non-perishable products) και 

στη συνέχεια μετακινούνται μέσα στα ράφια των καταστημάτων. Μόλις εισέλθουν στα 

καταστήματα μπορούν να πωληθούν σύμφωνα με τη ζήτηση για τα μη αλλοιώσιμα 

τρόφιμα/προϊόντα. 
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Εικόνα 20. Δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας με καταστάσεις – επίπεδα (levels) και ροές (rates) για μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 

 

 
Εικόνα 21. Δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας με καταστάσεις – επίπεδα (levels), ροές (rates) και βοηθητικές και σταθερές μεταβλητές (auxiliary and constant) που 
οδηγούν στις παραδοσιακές και διαδικτυακές πωλήσεις για μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 
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Η ζήτηση για μη αλλοιώσιμα προϊόντα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχει η παραδοσιακή 

ζήτηση (traditional demand), όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν στο φυσικό κατάστημα για να 

αγοράσουν τα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η διαδικτυακή ζήτηση (online 

demand), η οποία αντιπροσωπεύει τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές παραγγελίες. Όσον αφορά 

την παραδοσιακή ζήτηση, ακολουθεί μια τυχαία μορφή για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές 

κατά τις ημέρες της εβδομάδας. Έτσι, η παραδοσιακή ζήτηση συγκρίνεται με το απόθεμα των 

καταστημάτων λιανικής και το ελάχιστο των δύο ποσοτήτων αφήνει το απόθεμα μέσω της 

ροής πωλήσεων. 

Η διαδικτυακή ζήτηση ακολουθεί την ίδια μορφή με την παραδοσιακή ζήτηση, ωστόσο 

υπάρχουν δύο επιλογές από όπου μπορεί να εξυπηρετηθεί. Υπάρχει η επιλογή ότι η 

ηλεκτρονική ζήτηση εξυπηρετείται από τα ίδια τα καταστήματα (online sales from stores) και 

η επιλογή ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη γραμμή προμήθειας των καταστημάτων 

λιανικής (online sales from retail supply line). Μια μεταβλητή με το όνομα διακόπτη (switch) 

επιτρέπει στον χρήστη του μοντέλου να αποφασίσει μεταξύ των ακόλουθων επιλογών: 

- 0: η διαδικτυακή ζήτηση εξυπηρετείται από τα καταστήματα λιανικής 

- ½: η διαδικτυακή ζήτηση εξυπηρετείται τόσο από τα καταστήματα λιανικής όσο και από τη 

γραμμή προμήθειας 

- 1: η διαδικτυακή ζήτηση εξυπηρετείται από τη γραμμή προμήθειας των καταστημάτων 

Οι συνολικές πωλήσεις (παραδοσιακές και διαδικτυακές) θα καθορίσουν πόσες παραγγελίες 

θα πραγματοποιούν τα καταστήματα λιανικής στο κέντρο διανομής. Οι συνολικές πωλήσεις 

υπολογίζονται μετά από καθυστέρηση και πολλαπλασιάζονται με έναν επιθυμητό 

πολλαπλασιαστή αποθέματος για να ληφθεί υπόψη το απόθεμα ασφαλείας (ή το επιθυμητό 

απόθεμα) που θα ήθελαν να έχουν τα καταστήματα. Οι παραγγελίες μειώνονται κατά τον 

αριθμό των μη αλλοιώσιμων προϊόντων που βρίσκονται ήδη στη γραμμή αποθεμάτων και 

προμήθειας των καταστημάτων λιανικής. 

Μόλις υπολογιστεί ο τελικός αριθμός παραγγελιών, οι παραγγελίες αδειάζουν το απόθεμα 

του Κέντρου Διανομής μετά από καθυστέρηση για να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται 

για τη μαζική παραγγελία και την αποστολή τους στα καταστήματα λιανικής. Οι παραγγελίες 

αδειάζουν το απόθεμα του αποθέματος του Κέντρου Διανομής με τον ίδιο τρόπο όπως οι 

πωλήσεις. Το μοντέλο συγκρίνει τις παραγγελίες με την αξία του αποθέματος και παίρνει το 

ελάχιστο των δύο. 
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Εικόνα 22. Ολοκληρωμένη δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας για μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 
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Οι παραγγελίες από το Κέντρο Διανομής στα εργοστάσια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως 

και οι παραγγελίες από τα καταστήματα λιανικής στο κέντρο διανομής: οι συνολικές 

παραγγελίες από τα καταστήματα υπολογίζονται μετά από καθυστέρηση και 

πολλαπλασιάζονται με έναν επιθυμητό πολλαπλασιαστή για να ληφθεί υπόψη το απόθεμα 

ασφαλείας που το Κέντρο Διανομής θα ήθελε να έχει. Οι παραγγελίες στα εργοστάσια 

μειώνονται κατά τον αριθμό των αντικειμένων που βρίσκονται ήδη στο απόθεμα και τη 

γραμμή προμήθειας και ο τελικός αριθμός δίνεται στα εργοστάσια (έτσι το μοντέλο ξεκινά τη 

διαδικασία ξανά).   

Στην Εικόνα 24 παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη δομή της omnichannel εφοδιαστικής 

αλυσίδας για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα όπως αυτή φαίνεται στο περιβάλλον του 

λογισμικού Vensim. Στο αρχικό παράθυρο του λογισμικού Vensim υπάρχουν κάποια 

εργαλεία ανάλυσης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία νέου μοντέλου, το άνοιγμα 

μοντέλου, η αποθήκευση, η εκτύπωση, η αποκοπή, η αντιγραφή, η επικόλληση, η 

προσομοίωση και η σύνθετη προσομοίωση. Εκτός από αυτά τα εργαλεία, υπάρχουν και τα 

εργαλεία δομικής ανάλυσης. Κάποια από αυτά είναι το δέντρο αιτιότητας, το δέντρο χρήσης, 

οι βρόχοι και η καταγραφή. Το δέντρο αιτιότητας δημιουργεί μια γραφική παράσταση 

μορφής δέντρου που παρουσιάζει τις αιτίες μιας μεταβλητής. Αντίστοιχα, με το δέντρο 

χρήσης παρουσιάζονται οι χρήσεις μιας μεταβλητής σε γραφική αναπαράσταση. Το εργαλείο 

βρόχοι εμφανίζει μια λίστα με όλους τους βρόχους ανατροφοδότησης που περνούν από μια 

μεταβλητή. Τέλος, το εργαλείο καταγραφή εξετάζει όλες τις εξισώσεις, ορισμούς, μονάδες 

μέτρησης και επιλεγμένες τιμές μιας μεταβλητής. Στην Εικόνα 23 παρατίθενται τα εικονίδια 

για τα παραπάνω εργαλεία ανάλυσης του λογισμικού Vensim. 

 

Εικόνα 23. Εργαλεία ανάλυσης του λογισμικού Vensim. 

Γενικά, το εργαλείο διάγραμμα δέντρου (tree diagram) δημιουργεί μια γραφική 

αναπαράσταση της δομής ενός μοντέλου που σχετίζεται με την επιλεγμένη μεταβλητή. Το 

συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει μια ευανάγνωστη γραφική αναπαράσταση των αιτιών και 

των χρήσεων μιας μεταβλητής. Το διάγραμμα δέντρου εμφανίζει δομικές σχέσεις – και όχι 

αποτελέσματα προσομοίωσης – και επομένως μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με 

μια πολύπλοκη δομή σε σχετικά μικρό χώρο. Κάθε φορά που καλείτε αυτό το εργαλείο 

δημιουργείται ένα νέο παράθυρο (output window – causes/uses tree). Αυτό το παράθυρο 

εμφανίζει τις αιτίες ή τις χρήσεις μιας μεταβλητής ως ένα δέντρο που διακλαδίζεται από τα 

δεξιά για αιτίες ή από τα αριστερά για χρήσεις. Ένα όνομα μεταβλητής σε παρένθεση () 
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σημαίνει ότι η μεταβλητή εμφανίζεται αλλού στο ίδιο διάγραμμα, υποδεικνύοντας έτσι ένα 

βρόχο ανάδρασης, και δεν εμφανίζονται οι περαιτέρω αιτίες ή οι χρήσεις της. Στην Εικόνα 25 

εμφανίζεται ένα τέτοιο δέντρο αιτιότητας για τη μεταβλητή επιπέδου «Καταστήματα 

Λιανικής Πώλησης μη αλλοιώσιμα προϊόντα» (Retail stores non-perishable products). Αυτή η 

μεταβλητή αντιπροσωπεύει τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα που φθάνουν στα καταστήματα 

λιανικής πώλησης και είτε πωλούνται διαδικτυακά είτε τοποθετούνται στα ράφια και 

πωλούνται παραδοσιακά. 

Με το εργαλείο ανάλυσης SyntheSim γίνεται η σύνθεση προσομοιώσεων, δηλαδή η 

αποκαλούμενη σύνθετη προσομοίωση. Το Vensim επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων επικαλύπτοντας τις μεταβλητές του μοντέλου και 

ενημερώνοντας αμέσως αυτές τις οθόνες καθώς ο χρήστης τις αλλάζει. Το SyntheSim απαιτεί 

ένα προσομοιώσιμο μοντέλο. Επιλέγοντας το εικονίδιο SyntheSim, ο χρήστης μπορεί να δει 

μικρά γραφήματα για όλες τις δυναμικές μεταβλητές και ρυθμιστικά γραφήματα για όλες τις 

σταθερές μεταβλητές. Καθώς μετακινείται ένα ρυθμιστικό, το μοντέλο προσομοιώνεται και 

τα γραφήματα σχεδιάζονται αυτόματα. Γενικά, το SyntheSim συνθέτει τη δομή και τη 

συμπεριφορά μέσω προσομοίωσης. Επιβάλλει γραφήματα χρόνου πάνω από τις μεταβλητές 

του μοντέλου και ενημερώνει αμέσως αυτά τα γραφήματα καθώς γίνονται αλλαγές στις 

μεταβλητές. Στην Εικόνα 26 φαίνεται η σύνθετη προσομοίωση του μοντέλου για τα μη 

αλλοιώσιμα προϊόντα. Ως βήμα της προσομοίωσης (timestep) ορίζεται η μία μέρα (24 ώρες) 

και η προσομοίωση διαρκεί για ένα χρόνο (365 ημέρες).   
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Εικόνα 24. Ολοκληρωμένη δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας για μη αλλοιώσιμα προϊόντα στο περιβάλλον του λογισμικού Vensim. 
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Εικόνα 25. Δέντρο αιτιότητας για τη μεταβλητή «Καταστήματα Λιανικής Πώλησης μη αλλοιώσιμα προϊόντα» (Retail stores non-perishable products). 
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Εικόνα 26. Σύνθετη προσομοίωση του μοντέλου της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 
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Περιγραφή της Δομής του Μοντέλου για τα αλλοιώσιμα προϊόντα 

Η γενική δομή του συστήματος για τα αλλοιώσιμα τρόφιμα/προϊόντα παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 27, ενώ η αναλυτική δομή του φαίνεται στην Εικόνα 28 και στην Εικόνα 29. Ακολουθεί 

ακριβώς την ίδια λογική με το μέρος του μοντέλου για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα με δύο 

μόνο διαφορές. Η πρώτη είναι ότι οι χρόνοι είναι μικρότεροι σε όλες τις εξισώσεις του 

μοντέλου σε σχέση με τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα. Η δεύτερη συνδέεται με την πρώτη. 

Δεδομένου ότι γίνεται ανάλυση για αναλώσιμα προϊόντα, σημαίνει ότι μπορούν να χαλάσουν 

και να μην είναι διαθέσιμα προς πώληση. Ως αποτέλεσμα, στα αποθέματα Αποθέματος 

Κέντρου Διανομής (Distribution Center Inventory perishable products) και Καταστημάτων 

Λιανικής Πώλησης (Retail Stores perishable products) αλλοιώσιμων προϊόντων, προστίθεται 

μια άλλη εκροή που αδειάζει το απόθεμα μετά από καθυστέρηση, για να ληφθούν υπόψη 

εκείνα τα αλλοιώσιμα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για πώληση, δηλαδή τα λεγόμενα 

χαλασμένα αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Στην Εικόνα 30 εμφανίζεται η ολοκληρωμένη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα 

αλλοιώσιμα προϊόντα όπως αυτή φαίνεται στο περιβάλλον του λογισμικού Vensim. 

Ακολουθεί στην Εικόνα 31 το δέντρο αιτιότητας για τη μεταβλητή «Καταστήματα Λιανικής 

Πώλησης αλλοιώσιμα προϊόντα» (Retail stores perishable products) και στην Εικόνα 32 η 

σύνθετη προσομοίωση του μοντέλου της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα αλλοιώσιμα 

προϊόντα. Όπως παρατηρείται από την Εικόνα 31, το δέντρο αιτιότητας έχει τέσσερις ροές για 

τα αλλοιώσιμα προϊόντα και όχι τρεις όπως ίσχυε για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα. Η τέταρτη 

αυτή ροή είναι τα χαλασμένα προϊόντα και η καθυστέρηση που προκύπτει για να αδειάσει 

το απόθεμα από αυτά. Όσον αφορά τη σύνθετη προσομοίωση, ισχύει ότι ίσχυε και για τα μη 

αλλοιώσιμα προϊόντα. Εμφανίζεται στα ρυθμιστικά γραφήματα του SyntheSim ότι οι 

σταθερές μεταβλητές έχουν αισθητά πολύ χαμηλότερες τιμές λόγω του μικρότερου χρόνου 

καθυστέρησης που παρατηρείται για τα αλλοιώσιμα προϊόντα.  
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Εικόνα 27. Δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας με καταστάσεις – επίπεδα (levels) και ροές (rates) για αλλοιώσιμα προϊόντα. 

 
Εικόνα 28. Δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας με καταστάσεις – επίπεδα (levels), ροές (rates) και βοηθητικές και σταθερές μεταβλητές (auxiliary and constant) που 
οδηγούν στις παραδοσιακές και διαδικτυακές πωλήσεις για αλλοιώσιμα προϊόντα. 
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Εικόνα 29. Ολοκληρωμένη δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας για αλλοιώσιμα προϊόντα.  

Distribution
Center Supply
Line perishable

products

Distribution
Center

Inventory
perishable
products

from factories to
distribution center

perishable products

average delay to arrive

to distribution center 0

move to

inventory 0

average delay to move

to inventory 0

perishable products

to retail

retail supply line for

perishable products

retail stores

perishable

products
perishable products

from distribution center

move to stores

perishable products
sales perishable

products

traditional demand for

perishable products

delay to share

perishable products

delay to move to

stores 0

delay to arrive from

distribution center 0

expected sales of

perishable products

delay to calculate
expected sales perishable

products

perishable products
desired inventory

multiplier

online sales from retail
supply line perishable

products

online sales from stores

perishable products

online demand for

perishable products
switch to decide from where the
online deliveries will be serviced

perishable products

adjustment time for

perishable products

adjustment for perishable

products already in stores

adjustment for perishable

products in retail supply line

perishable orders to

Distribution Center

delay to prepare

orders for stores 0

expected orders of
perishable products from

stores

Distribution center perishable
products desired inventory

multiplier

delay to calculate expexted
orders of perishable products

from stores

adjustment for distribution
center inventory perishable

products
distribution center

adjustment time 0

adjustment for distribution
center supply line perishable

products

orders of perishable

products to factories

rotten perishable

products

delay for perishable
products in distribution

center

rotten perishable

products from stores

delay for perishable

products in stores



65 
 

 
Εικόνα 30. Ολοκληρωμένη δομή συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας για αλλοιώσιμα προϊόντα στο περιβάλλον του λογισμικού Vensim. 
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Εικόνα 31. Δέντρο αιτιότητας για τη μεταβλητή «Καταστήματα Λιανικής Πώλησης αλλοιώσιμα προϊόντα» (Retail stores perishable products). 
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Εικόνα 32. Σύνθετη προσομοίωση του μοντέλου της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα αλλοιώσιμα προϊόντα. 
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Αποτελέσματα ανάλυσης του Μοντέλου 

Χρησιμοποιώντας τις τιμές των εξισώσεων που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, έγιναν τρία 

σενάρια – προσομοιώσεις. Στο πρώτο σενάριο (Run 1), ο διακόπτης (switch) είναι στο 0, 

δηλαδή η διαδικτυακή ζήτηση εξυπηρετείται μόνο από τη γραμμή προμήθειας (Retail Supply 

line). Στο δεύτερο σενάριο (Run 2), ο διακόπτης είναι στο 0.5. Στην περίπτωση αυτή, η 

διαδικτυακή ζήτηση εξυπηρετείται τόσο από τη γραμμή προμήθειας, όσο και από τα 

καταστήματα λιανικής (Retail Stores). Στο τρίτο και τελευταίο σενάριο (Run 3), διαδικτυακή 

ζήτηση εξυπηρετείται μόνο από τα καταστήματα λιανικής. Πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα 

μαθηματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, είναι πλασματικά. Θεωρήθηκε, επίσης, ότι τα 

μη αλλοιώσιμα προϊόντα θα έχουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις από ότι τα αντίστοιχα 

αλλοιώσιμα, οπότε παρατηρούνται μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στα μη αλλοιώσιμα. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της 

συμπεριφοράς της omnichannel εφοδιαστικής αλυσίδας, και όχι τα αριθμητικά 

αποτελέσματα που θα παρθούν από την προσομοίωση του μαθηματικού μοντέλου. 

Σε κάθε σενάριο, τόσο η διαδικτυακή όσο και η παραδοσιακή ζήτηση ακολουθούν τυχαία 

κανονική κατανομή. Επειδή δεν υπήρχαν πραγματικά μαθηματικά δεδομένα για τη 

διαδικτυακή και την παραδοσιακή ζήτηση, μπήκαν αυθαίρετα ελάχιστες και μέγιστες τιμές 

σε αυτές τις μεταβλητές. Για την διαδικτυακή ζήτηση τόσο των αλλοιώσιμων όσο και των μη 

αλλοιώσιμων τέθηκε ελάχιστη τιμή 3, μέγιστη 20, μέση 10 και τυπικό σφάλμα 2. Στην 

παραδοσιακή ζήτηση των μη αλλοιώσιμων τέθηκε ελάχιστη τιμή 50, μέγιστη 100, μέση 75 

και τυπικό σφάλμα 5, ενώ για την αντίστοιχη των αλλοιώσιμων προϊόντων, η ελάχιστη τιμή 

ήταν 50, η μέγιστη 150, η μέση 100 και το τυπικό σφάλμα 5. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε 

προηγούμενη ενότητα, το χρονικό διάστημα για το οποίο τρέχει η κάθε προσομοίωση είναι 

ένας χρόνος (365 ημέρες) και το βήμα (timestep) είναι η μία (1) ημέρα. Γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων για το κάθε σενάριο χρησιμοποιώντας διαγράμματα και περιγραφικά 

στατιστικά στοιχεία. 
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Εικόνα 33. Μη αλλοιώσιμα προϊόντα στη Γραμμή προμήθειας. 

 
Εικόνα 34. Αλλοιώσιμα προϊόντα στη Γραμμή Προμήθειας. 

Πίνακας 3. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα στη Γραμμή Προμήθειας. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Retail Supply line for non-perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 54,71 59,41 65,11 
Τυπικό σφάλμα 1,25 1,19 1,10 
Εύρος 95 96 95 
Ελάχιστο 3 4 7 
Μέγιστο 98 100 102 
Άθροισμα 20024 21745 23831 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 34,26 40,21 47,31 
Εκατοστημόριο 50% 58,16 63,36 70,85 
Εκατοστημόριο 75% 74,38 78,80 82,52 
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Πίνακας 4. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για τα αλλοιώσιμα προϊόντα στη Γραμμή Προμήθειας. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Retail Supply line for perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 55,55 57,87 60,22 
Τυπικό σφάλμα 0,54 0,52 0,49 
Εύρος 65 65 64 
Ελάχιστο 14 16 18 
Μέγιστο 79 81 82 
Άθροισμα 20331 21179 22040 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 48,04 50,76 54,10 
Εκατοστημόριο 50% 54,94 57,46 60,32 
Εκατοστημόριο 75% 63,76 65,75 67,55 

 

 
Εικόνα 35. Μη αλλοιώσιμα προϊόντα στο κατάστημα λιανικής. 

 
Εικόνα 36. Αλλοιώσιμα προϊόντα στο κατάστημα λιανικής. 
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Πίνακας 5. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα στο κατάστημα λιανικής. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Retail Stores non-perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 65,46 62,47 59,95 
Τυπικό σφάλμα 1,84 1,64 1,37 
Εύρος 159 149 146 
Ελάχιστο 4 3 4 
Μέγιστο 163 152 150 
Άθροισμα 23957 22863 21943 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 36,56 36,42 37,84 
Εκατοστημόριο 50% 63,18 61,52 62,67 
Εκατοστημόριο 75% 89,97 81,99 76,61 

 

Πίνακας 6. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα στο κατάστημα λιανικής. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Retail Stores perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 64,68 63,41 62,21 
Τυπικό σφάλμα 1,18 1,11 1,05 
Εύρος 138 137 137 
Ελάχιστο 12 13 13 
Μέγιστο 150 150 150 
Άθροισμα 23673 23209 22769 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 47,03 47,07 46,60 
Εκατοστημόριο 50% 58,90 57,66 57,65 
Εκατοστημόριο 75% 79,22 77,34 75,28 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι τα προϊόντα στις γραμμές προμήθειας είναι 

λιγότερα από τα αντίστοιχα στα καταστήματα λιανικής. Αυτή η παρατήρηση είναι λογική, 

καθώς τα καταστήματα λιανικής κρατούν απόθεμα ασφαλείας των προϊόντων τους σε 

περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης παράδοσης από την αναμενόμενη ή λόγω πιθανής 

έλλειψης των προϊόντων. Η συγκεκριμένη παρατήρηση φαίνεται από τις μέσες τιμές των 

προσομοιώσεων. Οι μέσες τιμές στις γραμμές προμήθειας είναι μικρότερες από τις 

αντίστοιχες των καταστημάτων. Από τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται επίσης ότι λόγω του 

μεγαλύτερου χρόνου αναπλήρωσής τους, τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα εμφανίζουν 

μικρότερες ελάχιστες τιμές, δηλαδή μένουν λιγότερα μη αλλοιώσιμα προϊόντα στις γραμμές 

προμήθειας και στα καταστήματα επειδή υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση αναπλήρωσης 

σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για αυτά.  
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Εικόνα 37. Διαδικτυακές Πωλήσεις από τη Γραμμή Προμήθειας για μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 

 
Εικόνα 38. Διαδικτυακές Πωλήσεις από τη Γραμμή Προμήθειας για αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Πίνακας 7. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για Διαδικτυακές Πωλήσεις από τη Γραμμή Προμήθειας 
για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Online Sales from Retail Supply line non-perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 10,08 5,05 0 
Τυπικό σφάλμα 0,11 0,05 0 
Εύρος 14 6 0 
Ελάχιστο 3 2 0 
Μέγιστο 17 9 0 
Άθροισμα (ανά έτος) 3688 1848 0 
Άθροισμα (ανά μήνα) 307 154 0 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 8,79 4,40 0 
Εκατοστημόριο 50% 10,08 5,04 0 
Εκατοστημόριο 75% 11,45 5,73 0 
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Πίνακας 8. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για Διαδικτυακές Πωλήσεις από τη Γραμμή Προμήθειας 
για τα αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Online Sales from Retail Supply line perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 10,00 5,00 0 
Τυπικό σφάλμα 0,10 0,05 0 
Εύρος 10 5 0 
Ελάχιστο 5 2 0 
Μέγιστο 15 8 0 
Άθροισμα (ανά έτος) 3661 1830 0 
Άθροισμα (ανά μήνα) 305 153 0 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 8,60 4,30 0 
Εκατοστημόριο 50% 10,04 5,02 0 
Εκατοστημόριο 75% 11,36 5,68 0 

 
Εικόνα 39. Διαδικτυακές Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής για μη αλλοιώσιμα προϊόντα

 
Εικόνα 40. Διαδικτυακές Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής για αλλοιώσιμα προϊόντα. 
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Πίνακας 9. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για Διαδικτυακές Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής 
για τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Online Sales from Stores non-perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 0 5,04 10,08 
Τυπικό σφάλμα 0 0,05 0,11 
Εύρος 0 7 14 
Ελάχιστο 0 2 4 
Μέγιστο 0 9 17 
Άθροισμα (ανά έτος) 0 1844 3689 
Άθροισμα (ανά μήνα) 0 154 307 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 0 4,40 8,79 
Εκατοστημόριο 50% 0 5,03 10,07 
Εκατοστημόριο 75% 0 5,73 11,45 

Πίνακας 10. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για Διαδικτυακές Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής 
για τα αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Online Sales from Stores perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 0 5,00 10,00 
Τυπικό σφάλμα 0 0,05 0,10 
Εύρος 0 5 10 
Ελάχιστο 0 2 5 
Μέγιστο 0 8 15 
Άθροισμα (ανά έτος) 0 1830 3661 
Άθροισμα (ανά μήνα) 0 153 305 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 0 4,30 8,60 
Εκατοστημόριο 50% 0 5,02 10,04 
Εκατοστημόριο 75% 0 5,68 11,36 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πρώτο σενάριο (Run 1), οι ηλεκτρονικές πωλήσεις διαχειρίζονται 

καθαρά από τα καταστήματα λιανικής. Στο δεύτερο σενάριο (Run 2), οι ηλεκτρονικές 

πωλήσεις εξυπηρετούνται και από τα καταστήματα λιανικής και από τη γραμμή προμήθειας, 

ενώ στο τρίτο σενάριο (Run 3) μόνο από τη γραμμή προμήθειας. Αυτά τα σενάρια 

παρουσιάζονται καλύτερα στις Εικόνες Εικόνα 37,Εικόνα 38, Εικόνα 39 και Εικόνα 40 και στους 

Πίνακες Πίνακας 7, Πίνακας 8, Πίνακας 9 και Πίνακας 10. Στις Εικόνες Εικόνα 22 και Εικόνα 29 

παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη δομή του συστήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

συγκεκριμένα οι εκροές που παρατηρούνται στο επίπεδο του Εμπορίου. Σε αυτό τα προϊόντα 

που υπάρχουν στη Γραμμή Προμήθειας (Retail Supply line) φεύγουν από αυτήν είτε μέσω της 

διαδικτυακής πώλησης (Online Sales from Retail Supply line) είτε μέσω της μεταφοράς στα 

καταστήματα (Retail Stores). Από τα καταστήματα φεύγουν είτε μέσω διαδικτυακών 

πωλήσεων (Online Sales from Retail Stores) είτε μέσω των παραδοσιακών πωλήσεων (Sales). 
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Η ίδια διαδικασία ακολουθείται τόσο για τα αλλοιώσιμα προϊόντα όσο και για τα μη 

αλλοιώσιμα. 

 
Εικόνα 41. Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής για μη αλλοιώσιμα προϊόντα. 

 
Εικόνα 42. Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής για αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Πίνακας 11. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής για μη 
αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Sales from Stores non-perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 54,98 54,71 55,37 
Τυπικό σφάλμα 1,14 1,10 1,04 
Εύρος 84 85 84 
Ελάχιστο 4 3 4 
Μέγιστο 88 88 88 
Άθροισμα (ανά έτος) 20122 20023 20267 
Άθροισμα (ανά μήνα) 1677 1669 1689 
Πλήθος 366 366 366 
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Εκατοστημόριο 25% 36,56 36,42 37,84 
Εκατοστημόριο 50% 62,92 61,52 62,50 
Εκατοστημόριο 75% 73,00 72,33 71,39 

 

Πίνακας 12. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για Πωλήσεις από το κατάστημα λιανικής για 
αλλοιώσιμα προϊόντα. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Sales from Stores perishable Products 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 95,39 95,34 95,33 
Τυπικό σφάλμα 0,54 0,53 0,53 
Εύρος 90 87 87 
Ελάχιστο 25 25 25 
Μέγιστο 115 112 112 
Άθροισμα (ανά έτος) 34911 34895 34892 
Άθροισμα (ανά μήνα) 2909 2908 2908 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 91,66 91,36 91,34 
Εκατοστημόριο 50% 97,19 97,09 97,21 
Εκατοστημόριο 75% 101,54 101,36 101,39 

Στην Εικόνα 41 και στην Εικόνα 42, όπως επίσης, και στους Πίνακες Πίνακας 11 και Πίνακας 12 

παρατίθενται οι παραδοσιακές πωλήσεις από τα καταστήματα των μη αλλοιώσιμων και των 

αλλοιώσιμων προϊόντων αντίστοιχα. Ο συνδυασμός του γεγονότος ότι το μέγιστο της ζήτησης 

των αλλοιώσιμων προϊόντων είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των μη αλλοιώσιμων (βάση 

των εξισώσεων) και του γεγονότος ότι η αναπλήρωση των αλλοιώσιμων προϊόντων γίνεται 

πιο γρήγορα (μικρά διαστήματα χρονικών καθυστερήσεων), έχει ως αποτέλεσμα να 

παρατηρείται στα καταστήματα λιανικής supermarket υψηλότερος αριθμός πωλήσεων 

αλλοιώσιμων προϊόντων παρά μη αλλοιώσιμων. Στη ολοκληρωμένη δομή συστήματος 

εφοδιαστικής αλυσίδας των αλλοιώσιμων προϊόντων (Εικόνα 29) παρατηρείται επίσης μια 

ακόμα εκροή, αυτή των χαλασμένων αλλοιώσιμων προϊόντων (Rotten perishable Products 

from Stores), η οποία φαίνεται καλύτερα μέσω της Εικόνας Εικόνα 43 και του Πίνακα Πίνακας 

13.  
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Εικόνα 43. Χαλασμένα αλλοιώσιμα προϊόντα από τα καταστήματα λιανικής. 

Πίνακας 13. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για τα Χαλασμένα αλλοιώσιμα προϊόντα από τα 
καταστήματα λιανικής. 

Στατιστικά Στοιχεία 
Rotten perishable Products from Stores 

Run 3 Run 2 Run 1 

Μέσος 16,17 15,85 15,55 
Τυπικό σφάλμα 0,30 0,28 0,26 
Εύρος 34 34 34 
Ελάχιστο 3 3 3 
Μέγιστο 38 38 38 
Άθροισμα 5918 5802 5692 
Πλήθος 366 366 366 

Εκατοστημόριο 25% 11,76 11,77 11,65 
Εκατοστημόριο 50% 14,72 14,42 14,41 
Εκατοστημόριο 75% 19,80 19,34 18,82 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τις τελευταίες δεκαετίες οι λιανοπωλητές στην προσπάθεια να 

επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους, στράφηκαν στον 

ανασχεδιασμό των επιχειρήσεων τους. Ένας τρόπος για τον ανασχεδιασμό αυτό αποτελεί και 

η στροφή προς τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και συνεπώς η αύξηση των διάφορων διαθέσιμων 

καναλιών αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 

πελατών προς τα προϊόντα των επιχειρήσεων, οι ίδιες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

προσφέρουν στους πελάτες μια συνεχή εμπειρία ανάμεσα στα διαθέσιμα κανάλια. Αυτό 

πραγματοποιείται μέσω της ενσωμάτωσης των πολλαπλών καναλιών. Επειδή όμως δεν 

υπήρχε μια συστηματική κατηγοριοποίηση που αναδείκνυε την ποικιλομορφία του λιανικού 

εμπορίου μέσω πολλαπλών καναλιών, την τελευταία δεκαετία κατασκευάστηκαν έννοιες για 

να μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει και να κατηγοριοποιήσει τις διάφορες διαστάσεις που 

υπάρχουν στην αλληλεπίδραση και στην ενσωμάτωση των καναλιών. Η ενσωμάτωση αυτή 

έχει παρατηρηθεί ότι συνδέεται με διάφορες στρατηγικές που υπάρχουν στο λιανεμπόριο. 

Συγκεκριμένα, στη βιβλιογραφία εντοπίζονται τρεις διαφορετικές στρατηγικές πολλαπλών 

καναλιών που εξαρτώνται από τον τρόπο οργάνωσης της αλληλεπίδρασης και της 

ενσωμάτωσης των καναλιών. Αυτές οι στρατηγικές είναι το πολυκαναλικό (multichannel), το 

διακαναλικό (cross-channel) και το omni-καναλικό (omnichannel) λιανεμπόριο. Όσον αφορά 

το multichannel λιανεμπόριο, παρατηρείται διαχωρισμός μεταξύ των διάφορων καναλιών με 

μηδαμινό βαθμό ενσωμάτωσης. Το κάθε κανάλι θέτει τους δικούς του στόχους που είναι 

ξεχωριστοί από τα άλλα κανάλια. Σε αυτήν τη στρατηγική, η διαχείριση γίνεται ανά κανάλι 

και δεν δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να προκαλέσουν κάποια αλληλεπίδραση με τα 

κανάλια· χρησιμοποιούν τα κανάλια παράλληλα. Αντίστοιχα, στην cross-channel στρατηγική, 

εντοπίζεται μερική ενσωμάτωση ορισμένων καναλιών και παρατηρείται ότι επιτρέπεται η 

εναλλαγή μεταξύ τους. Οι στόχοι σε αυτό το λιανεμπόριο μπορούν να τεθούν είτε ανά κανάλι 

είτε ανά συνδεδεμένα κανάλια. Το ίδιο ισχύει και για τη διαχείριση τους.  Οι πελάτες έχουν 

την δυνατότητα να προκαλέσουν μερική αλληλεπίδραση και να χρησιμοποιήσουν τα κανάλια 

παράλληλα. 

Στο omnichannel λιανεμπόριο παρατηρείται πλήρης ενσωμάτωση των καναλιών μιας 

επιχείρησης. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι όλα τα κανάλια να συνεργάζονται μεταξύ 

τους με σκοπό να προσφέρουν μια ολιστική εμπειρία στους πελάτες. Τα κανάλια είναι 

συνδεδεμένα στη διαχείρισή τους, δηλαδή παρατηρείται συνεργική διαχείριση με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της ολιστικής εμπειρίας. Οι πελάτες μπορούν να προκαλέσουν πλήρης 

αλληλεπίδραση και να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια ταυτόχρονα. Για να λειτουργήσει 
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αποτελεσματικά μια omnichannel στρατηγική χρειάζεται ένα εκτενές δίκτυο εφοδιαστικής 

αλυσίδας και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε συνδυασμό με την ενοποίηση καναλιών, την 

ορατότητα στους πελάτες και την ψηφιοποίηση προϊόντων. Μια ενοποιημένη omnichannel 

εφοδιαστική αλυσίδα ενδιαφέρει τους λιανοπωλητές λόγω της οικονομικής της απόδοσης. 

Πρέπει, όμως, να είναι πολύ προσεχτικοί, καθώς μια λιγότερο αποτελεσματικοί ενοποίηση 

της υλικοτεχνικής υποστήριξης μεταξύ των καναλιών, μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο 

κόστος και σε πιθανή απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Στην omnichannel προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας ούτε ο πελάτης ούτε η επιχείρηση 

διακρίνουν πλέον μεταξύ των διάφορων. Υπάρχει μόνο μία κοινή αλληλεπίδραση που 

προσφέρει υλικοτεχνική υποστήριξη για τον πελάτη. Οι παραγγελίες εξ αποστάσεως 

μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω των καταστημάτων, ενώ παραγγελίες που 

πραγματοποιούνται μέσα στο κατάστημα μπορούν να παραδοθούν κατευθείαν στο σπίτι. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και οι συντονισμένες λειτουργίες, η κοινή εφοδιαστική 

αλυσίδα και τα συλλογικά αποθέματα σε όλα τα κανάλια, επιτρέπουν τη συγχώνευση όλων 

των διαδικασιών ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας, οι 

λιανέμποροι επιλέγουν ενοποιημένα αποθέματα, που επιτρέπουν μια ευέλικτη και με βάση 

τη ζήτηση κατανομή αποθεμάτων στα διάφορα κανάλια, καθώς και διακαναλικές 

διαδικασίες συλλογής σε μια κοινή ζώνη. 

Αρκετά supermarket, σήμερα, αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση προσπαθώντας να 

παρακολουθήσουν την πρόοδο των ηλεκτρονικών παραγγελιών, καθώς επίσης και τους 

αυξανόμενους τρόπους επιλογής εκπλήρωσης αυτών. Ένας πελάτης μπορεί τώρα να επιλέξει 

τόσο τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας, όσο και το χρονικό περιθώριο αυτής. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για τους λιανοπωλητές τροφίμων 

λόγω της χαμηλής τιμής των προϊόντων παντοπωλείου σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος 

διαχείρισης των εύθραυστων προϊόντων, που διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη 

και τα περισσότερα από τα οποία χρειάζονται χώρους αποθήκευσης και μεταφορικά μέσα 

με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Λόγω αυτών των ζητημάτων λίγοι λιανέμποροι supermarket 

έχουν κέρδος από το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας δε 

μπορούν να το παραμελήσουν. Για αυτό το λόγο, όσοι λιανέμποροι supermarket επιθυμούν 

να μετατρέψουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους σε omniκαναλική, συνίσταται η ενσωμάτωση 

της υλικοτεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κανάλια να πραγματοποιείται μέχρι το σημείο που 

αντέχει το κάθε ένα.  
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Παρατηρείται τελικά ότι, ό,τι θεωρείται omnichannel υλικοτεχνική υποστήριξη αναφέρεται 

στην πραγματικότητα ως επί το πλείστων σε επιχειρήσεις που δεν ασχολούνται με τρόφιμα. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές omnichannel εφοδιαστικής αλυσίδας, με την κάθε επιχείρηση 

supermarket να επιλέγει την πιο ωφέλιμη για την ίδια. Η μελετώμενη περίπτωση 

παρομοιάζει την ενσωματωμένη omnichannel εφοδιαστική αλυσίδα supermarket, στην 

οποία γίνεται ενσωμάτωση των περιφερειακών και των διαδικτυακών κέντρων διανομής 

μιας επιχείρησης supermarket με σκοπό την εκπλήρωση όλων των παραγγελιών της. Σε 

αυτήν την αλυσίδα τα πακεταρισμένα προϊόντα φεύγουν από αυτά τα κέντρα διανομής ως 

μονάδες πελατών ανεξαρτήτως των σημείων παράδοσης. Οι παραγγελίες για τα 

καταστήματα και τους πελάτες λαμβάνονται παράλληλα ή διαδοχικά από το ίδιο απόθεμα. 

Τα καταστήματα διαθέτουν ένα επιλεγμένο εύρος ταξινόμησης που εστιάζει στην 

παρουσίαση συγκεκριμένων προϊόντων supermarket. Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν 

από κοινού σε μία διαδρομή με το ίδιο όχημα πολλαπλών χώρων αποθήκευσης και 

ελεγχόμενης θερμοκρασίας στις διάφορες τοποθεσίες. 

Για να γίνει αναπαράσταση μιας πραγματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ελληνικής αλυσίδας 

supermarket που βασίζεται στην παραπάνω θεωρητική μορφή omnichannel, χρειάζεται και 

η Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μπορεί να τεθεί ότι η 

Δυναμική Συστημάτων ασχολείται με τη δημιουργία προτύπων, με τα οποία περιγράφονται 

με ικανοποιητική προσέγγιση η λειτουργία πραγματικών συστημάτων παρέχοντας τη 

δυνατότητα της μελέτης της δυναμικής συμπεριφοράς τους. Η σκοπιμότητα της χρήσης της 

βρίσκεται στη διευκόλυνση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ της διαχρονικής 

συμπεριφοράς των συστημάτων και της δομής και των κανόνων λειτουργίας τους. Γενικά, η  

Δυναμική Συστημάτων μπορεί να περιγραφεί ως μια μεθοδολογία και μια μαθηματική 

τεχνική μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό, την κατανόηση και τη 

συζήτηση περίπλοκων θεμάτων και προβλημάτων. Η Δυναμική Συστημάτων θεμελιώθηκε 

στη Θεωρία της Συστημικής Προσέγγισης που αναπτύχθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και 

υποστηρίζει ότι η λειτουργία ενός συστήματος στον πραγματικό κόσμο πρέπει να 

αντιλαμβάνεται ως μια λειτουργία ενός σύνθετου συστήματος, στο οποίο δεν μπορεί να 

τροποποιείται μόνο ένα στοιχείο του χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα, καθώς όλα τα 

στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται. 

Με τη χρήση της Θεωρίας της Δυναμικής Συστημάτων είναι δυνατόν να αναπτυχθούν 

δυναμικά πρότυπα, με τα οποία να διερευνάται η δυναμική συμπεριφορά πραγματικών 

εφοδιαστικών αλυσίδων. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η διερεύνηση με 

αναλυτικό τρόπο της συμπεριφοράς εφοδιαστικών αλυσίδων πολλών επιπέδων, που 
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αποτελούν την πλειοψηφία των πραγματικών περιπτώσεων, είναι συχνά ανέφικτη. Επίσης, 

με τα πρότυπα αυτά μπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα πολλών στρατηγικών 

αποφάσεων. Οπότε, χρησιμοποιώντας τη Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων και το 

θεωρητικό υπόβαθρο πάνω σε μια omnichannel εφοδιαστική αλυσίδας, δημιουργήθηκε ένα 

μαθηματικό μοντέλο, το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα μελετάει τα αλλοιώσιμα 

προϊόντα και το άλλο τα μη αλλοιώσιμα. Το μοντέλο αποτελείται επίσης από δύο επίπεδα, 

αυτά της Διανομής και της Εμπορίας και ακολουθεί μια τυπική δομή εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τα προϊόντα εισέρχονται στο απόθεμα της Γραμμής Εφοδιασμού του Κέντρου Διανομής και 

στη συνέχεια μεταφέρονται στο Απόθεμα του Κέντρου Διανομής μετά από Καθυστέρηση. Τα 

προϊόντα από το Κέντρο Διανομής παραγγέλλονται από τα καταστήματα λιανικής και η 

ποσότητα φτάνει σε αυτά μετά από μια καθυστέρηση (λόγω του χρόνου μεταφοράς).  

Μόλις φτάσουν στα καταστήματα λιανικής, παραμένουν για μια περίοδο εντός της Γραμμής 

Εφοδιασμού των καταστημάτων λιανικής και στη συνέχεια μπορούν να πωληθούν μέσω του 

διαδικτύου είτε να μετακινηθούν στα ράφια των καταστημάτων και να πωληθούν είτε 

ηλεκτρονικά είτε κανονικά σύμφωνα με την αντίστοιχη ζήτηση. Στα αλλοιώσιμα προϊόντα 

παρατηρούνται και δύο άλλες εκροές, αυτές των χαλασμένων προϊόντων και οι οποίες 

φεύγουν από τα αποθέματα Αποθέματος Κέντρου Διανομής και από τα αντίστοιχα των 

Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης μετά από καθυστέρηση. Οι συνολικές πωλήσεις 

(παραδοσιακές και διαδικτυακές) θα καθορίσουν πόσες παραγγελίες θα πραγματοποιούν τα 

καταστήματα λιανικής στο κέντρο διανομής. Οι συνολικές πωλήσεις υπολογίζονται μετά από 

καθυστέρηση και πολλαπλασιάζονται με έναν επιθυμητό πολλαπλασιαστή αποθέματος για 

να ληφθεί υπόψη το απόθεμα ασφαλείας (ή το επιθυμητό απόθεμα) που θα ήθελαν να έχουν 

τα καταστήματα. Οι παραγγελίες μειώνονται κατά τον αριθμό των προϊόντων που βρίσκονται 

ήδη στη γραμμή αποθεμάτων και προμήθειας των καταστημάτων λιανικής. Μόλις 

υπολογιστεί ο τελικός αριθμός παραγγελιών, οι παραγγελίες αδειάζουν το απόθεμα του 

Κέντρου Διανομής μετά από καθυστέρηση. Οι παραγγελίες αδειάζουν το απόθεμα του 

αποθέματος του Κέντρου Διανομής με τον ίδιο τρόπο όπως οι πωλήσεις.  

Από τα αποτελέσματα που παίρνονται τρέχοντας το μοντέλο, εμφανίζεται ότι οι συνολικές 

διαδικτυακές πωλήσεις στη γραμμή προμήθειας όλων των προϊόντων ανά μήνα είναι 307 

προϊόντα. Οι αντίστοιχες πωλήσεις από τα καταστήματα λιανικής είναι επίσης 307 προϊόντα. 

Επομένως, οι συνολικές διαδικτυακές πωλήσεις τόσο από τη γραμμή προμήθειας όσο και 

από τα καταστήματα λιανικής είναι κατά μέσο όρο 614 προϊόντα/μήνα. Αντίστοιχα, οι 

συνολικές παραδοσιακές πωλήσεις από τα καταστήματα είναι κατά μέσο όρο 4.586 

προϊόντα/μήνα.  Στα αποτελέσματα αυτά προσμετρούνται τόσο τα αλλοιώσιμα όσο και τα 
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μη αλλοιώσιμα προϊόντα. Στον Πίνακα Πίνακας 14 εμφανίζονται αναλυτικά κατά μέσο όρο 

ανά μήνα οι πωλήσεις των προϊόντων. Πρέπει να ειπωθεί ότι τόσο οι συνολικές διαδικτυακές 

όσο και οι συνολικές παραδοσιακές πωλήσεις επηρεάζονται από τα αρχικά δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση του μοντέλου στο λογισμικό Vensim. Από τη στιγμή 

που δεν υπήρχαν πραγματικά μαθηματικά δεδομένα για τη διαδικτυακή και την 

παραδοσιακή ζήτηση, μπήκαν αυθαίρετα ελάχιστες και μέγιστες τιμές σε αυτές τις 

μεταβλητές. Αποτέλεσμα ήταν η διαδικτυακή ζήτηση να έχει μικρότερη μέγιστη τιμή από την 

αντίστοιχη παραδοσιακή και έτσι στον Πίνακα Πίνακας 14 να εμφανίζεται τόσο μεγάλη 

διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες πωλήσεων. 

Πίνακας 14. Πωλήσεις προϊόντων ανά μήνα. 

Πωλήσεις ανά μήνα  

Διαδικτυακές πωλήσεις γραμμή προμήθειας μη αλλοιώσιμων προϊόντων 154 

Διαδικτυακές πωλήσεις γραμμή προμήθειας αλλοιώσιμων προϊόντων 153 

Συνολικές Διαδικτυακές πωλήσεις γραμμή προμήθειας (α) 307 

  

Διαδικτυακές πωλήσεις κατάστημα λιανικής μη αλλοιώσιμων προϊόντων 154 

Διαδικτυακές πωλήσεις κατάστημα λιανικής αλλοιώσιμων προϊόντων 153 

Συνολικές Διαδικτυακές πωλήσεις καταστήματα λιανικής (β) 307 

Συνολικές Διαδικτυακές πωλήσεις (α+β) 614 

  

Παραδοσιακές πωλήσεις κατάστημα λιανικής μη αλλοιώσιμων προϊόντων 1678 

Παραδοσιακές πωλήσεις κατάστημα λιανικής αλλοιώσιμων προϊόντων 2908 

Συνολικές Παραδοσιακές πωλήσεις 4586 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Οι εξισώσεις με τις οποίες δημιουργήθηκε το μοντέλο χρησιμοποιώντας το λογισμικό Vensim 

είναι οι ακόλουθες. 

1. adjustment for distribution center supply line=DELAY1(max (0, adjustment for 
distribution center inventory-Distribution Center Supply Line), distribution center 
adjustment time) 

  
2. adjustment for distribution center supply line perishable products=DELAY1(max (0, 

adjustment for distribution center inventory perishable products-Distribution Center 
Supply Line perishable products), distribution center adjustment time 0) 

  
3. adjustment for distribution center inventory=DELAY1(max (0, expected orders of non-

perishable products from stores-Distribution Center Inventory), distribution center 
adjustment time) 

  
4. adjustment for distribution center inventory perishable products=DELAY1(max (0, 

expected orders of perishable products from stores-Distribution Center Inventory 
perishable products), distribution center adjustment time 0) 

  
5. adjustment for non-perishable products already in stores=DELAY1(max (0, expected 

sales of non-perishable products-retail stores non-perishable products), adjustment 
time for non-perishable products) 

  
6. adjustment for non-perishable products in retail supply line=DELAY1(max (0, 

adjustment for non-perishable products already in stores-retail supply line for non-
perishable products), adjustment time for non-perishable products) 

  
7. adjustment for perishable products already in stores=DELAY1(max (0, expected sales 

of perishable products-retail stores perishable products), adjustment time for 
perishable products) 

  
8. adjustment for perishable products in retail supply line=DELAY1(max (0, adjustment 

for perishable products already in stores-retail supply line for perishable products), 
adjustment time for perishable products) 

  
9. adjustment time for non-perishable products=3 

 Units: Day 
  

10. adjustment time for perishable products=1 
 Units: Day 
  

11. average delay to arrive to distribution center=1.5 
 Units: Day 
  

12. average delay to arrive to distribution center 0=0.5 
 Units: Day 
  

13. average delay to move to inventory=1 
 Units: Day 
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14. average delay to move to inventory 0=0.5 
 Units: Day 
  

15. delay to prepare orders for stores=0.5 
 Units: Day 
  

16. delay to prepare orders for stores 0=0.5 
 Units: Day 
  

17. delay for perishable products in distribution center=3 
 Units: Day 
  

18. delay for perishable products in stores=4 
 Units: Day 
  

19. delay to arrive from distribution center=1.2 
 Units: Day 
  

20. delay to arrive from distribution center 0=1 
 Units: Day 
  

21. delay to calculate expected sales=30 
 Units: Day 
  

22. delay to calculate expected sales perishable products=7 
 Units: Day 
  

23. delay to calculate expected orders of non-perishable products from stores=13 
 Units: Day 
  

24. delay to calculate expected orders of perishable products from stores=4 
 Units: Day 
  

25. delay to move to stores=1 
 Units: Day 
  

26. delay to move to stores 0=0.5 
 Units: Day 
  

27. delay to share non-perishable products=1 
 Units: Day 
  

28. delay to share perishable products=0.5 
 Units: Day 
  

29. distribution center adjustment time=9 
 Units: Day 
  

30. distribution center adjustment time 0=3 
 Units: Day 
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31. Distribution Center Inventory= INTEG (move to inventory-products to retail,1000) 
 Units: item 
  

32. Distribution Center Inventory perishable products= INTEG (move to inventory 0-
perishable products to retail-rotten perishable products,1000) 

 Units: item 
  

33. Distribution center non-perishable products desired inventory multiplier=3.5 
 Units: Dmnl 
  

34. Distribution center perishable products desired inventory multiplier=3.5 
 Units: Dmnl 
  

35. Distribution Center Supply Line= INTEG (from factories to distribution center-move to 
inventory,0) 

 Units: item 
  

36. Distribution Center Supply Line perishable products= INTEG (from factories to 
distribution center perishable products-move to inventory 0,0) 

 Units: item 
  

37. expected orders of non-perishable products from stores=Distribution center non-
perishable products desired inventory multiplier*DELAY1(orders to Distribution 
Center, delay to calculate expected orders of non-perishable products from stores) 

  
38. expected orders of perishable products from stores=Distribution center perishable 

products desired inventory multiplier*DELAY1(perishable orders to Distribution 
Center, delay to calculate expected orders of perishable products from stores) 

  
39. expected sales of non-perishable products=non-perishable products desired 

inventory multiplier*DELAY1((online demand for non-perishable products+ 
traditional demand for non-perishable products), delay to calculate expected sales) 

  
40. expected sales of perishable products=perishable products desired inventory 

multiplier*DELAY1((online demand for perishable products+ traditional demand for 
perishable products), delay to calculate expected sales perishable products) 

  
41. FINAL TIME= 365 

 Units: Day 
 The final time for the simulation. 
 

42. from factories to distribution center=orders of non-perishable products to 
factories/average delay to arrive to distribution center 

  
43. from factories to distribution center perishable products=orders of perishable 

products to factories/average delay to arrive to distribution center 0 
  

44. INITIAL TIME= 0 
 Units: Day 
 The initial time for the simulation. 
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45. move to inventory=Distribution Center Supply Line/average delay to move to 
inventory 

  
46. move to inventory 0=Distribution Center Supply Line perishable products/average 

delay to move to inventory 0 
  

47. move to stores=retail supply line for non-perishable products/delay to move to stores 
 Units: item/Day 
  

48. move to stores perishable products=retail supply line for perishable products/delay 
to move to stores 0 

 Units: item/Day 
  

49. non-perishable products desired inventory multiplier=2.3 
 Units: Dmnl 
  

50. online demand for non-perishable products=RANDOM NORMAL (3, 20, 10, 2, 123) 
 Units: item/Day 
  

51. online demand for perishable products=RANDOM NORMAL (3, 20, 10, 2, 123) 
 Units: item/Day 
  

52. online sales from retail supply line=switch to decide from where the online deliveries 
will be serviced*min (retail supply line for non-perishable products/delay to share 
non-perishable products, online demand for non-perishable products) 

 Units: item/Day 
  

53. online sales from retail supply line perishable products=switch to decide from where 
the online deliveries will be serviced perishable products*min (retail supply line for 
perishable products/delay to share perishable products, online demand for perishable 
products) 

 Units: item/Day 
  

54. online sales from stores= (1-switch to decide from where the online deliveries will be 
serviced) *min (retail stores non-perishable products/delay to share non-perishable 
products, online demand for non-perishable products) 

 Units: item/Day 
  

55. online sales from stores perishable products= (1-switch to decide from where the 
online deliveries will be serviced perishable products) *min (retail stores perishable 
products/delay to share perishable products, online demand for perishable products) 

 Units: item/Day 
  

56. orders of non-perishable products to factories=adjstment for distribution center 
supply line 

  
57. orders of perishable products to factories=adjstment for distribution center supply 

line perishable products 
  

58. orders to Distribution Center=adjustment for non-perishable products in retail supply 
line 
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59. perishable orders to Distribution Center=adjustment for perishable products in retail 
supply line 

  
60. perishable products desired inventory multiplier=1.8 

 Units: Dmnl 
  

61. perishable products from distribution center=DELAY1(perishable products to retail, 
delay to arrive from distribution center 0) 

 Units: item/Day 
  

62. perishable products to retail=min (Distribution Center Inventory perishable products, 
perishable orders to Distribution Center)/delay to prepare orders for stores 0 

 Units: item/Day 
  

63. products from distribution center=DELAY1(products to retail, delay to arrive from 
distribution center) 

 Units: item/Day 
  

64. products to retail=min (Distribution Center Inventory, orders to Distribution 
Center)/delay to prepare orders for stores 

 Units: item/Day 
  

65. retail stores non-perishable products= INTEG (move to stores-online sales from 
stores-sales,150) 

 Units: item 
  

66. retail stores perishable products= INTEG (move to stores perishable products-online 
sales from stores perishable products -rotten perishable products from stores-sales 
perishable products,150) 

 Units: item 
  

67. retail supply line for non-perishable products= INTEG (products from distribution 
center-move to stores-online sales from retail supply line,25) 

 Units: item 
  

68. retail supply line for perishable products= INTEG (perishable products from 
distribution center-move to stores perishable products-online sales from retail supply 
line perishable products,25) 

 Units: item 
  

69. rotten perishable products= Distribution Center Inventory perishable products/delay 
for perishable products in distribution center 

 Units: item/Day 
  

70. rotten perishable products from stores=retail stores perishable products/delay for 
perishable products in stores 

 Units: item/Day 
  

71. sales=min (retail stores non-perishable products/delay to share non-perishable 
products, traditional demand for non-perishable products) 

 Units: item/Day 
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72. sales perishable products=min (retail stores perishable products/delay to share 

perishable products, traditional demand for perishable products) 
 Units: item/Day 
  

73. SAVEPER = TIME STEP 
 Units: Day [0, ?] 
 The frequency with which output is stored. 
 

74. switch to decide from where the online deliveries will be serviced=0 
 Units: Dmnl 
  

75. switch to decide from where the online deliveries will be serviced perishable 
products=0 

 Units: Dmnl 
  

76. TIME STEP  = 1 
 Units: Day [0,?] 
 The time step for the simulation. 
 

77. traditional demand for non-perishable products= RANDOM NORMAL(50, 100, 75, 5, 
123) 

 Units: item/Day 
  

78. traditional demand for perishable products= RANDOM NORMAL(50, 150, 100, 5, 123) 
 Units: item/Day 
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