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ΣΥΝΟΨΗ 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί το σύνολο των ιδεών, του βασικού σχεδιασμού της στρατηγικής 

και της υλοποίησης της βελτιστοποίησης της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), όπως 

αυτή επιτεύχθηκε το 2ο εξάμηνο του 2005 στην εταιρία ALUMIL-ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. Το συνολικό 

πλαίσιο στο οποίο επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά σε μεγάλο βαθμό θέματα που έχουν 

άμεση σχέση με την Διαχείρηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας. Η εργασία αποτελεί μια 

καταγεγραμμένη σύνοψη των εμπειριών και γνώσεων του γράφοντα αλλά και των αποτελεσμάτων που 

επιτεύχθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι φυσικό, μια τόσο δυναμική διεργασία να μην 

λήγει στον προκαθορισμένο χρόνο ενός project plan (Αλέξανδρος) αλλά να έχει συνέχεια στον χρόνο 

και να διαχέεται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας. Οι ιδέες και ενέργειες όμως που προτάθηκαν, 

αποτελούν το εφαλτήριο για τις μελλοντικές βελτιώσεις και προεκτάσεις του έργου, σημαντικό σημείο 

που θα κρίνει και την χρησιμότητα αυτής της βελτιστοποίησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρακάτω πρόταση σχετίζεται με την βέλτιστη χρήση του HR Management στο τμήμα 

των Logistics, στην βιομηχανία, εστιάζοντας στις κύριες δραστηριότητες του Logistics αφού 

πρώτα παρουσιάσει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στη επιχείρηση, στον παγκόσμιο 

επιχειρηματικό στίβο. Η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο των 

Logistics και του HR Management, βασισμένη στην σύγχρονη βιβλιογραφία, απεικονίζοντας 

παράλληλα την εφαρμογή της στην βιομηχανία διέλασης αλουμινίου Alumil Μυλωνάς Α.Ε. Η 

Alumil εδώ και 2 χρόνια έχει συγκροτήσει την διεύθυνση Logistics, η οποία εδρεύει στο Κιλκίς 

αλλά κατευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης παγκοσμίως.  

Τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν στις ενότητες του κύριου μέρους είναι τα παρακάτω: 

Διαχείριση των αποθεμάτων (Inventory management) 

Το κομμάτι της διαχείρισης των αποθεμάτων είναι ίσως από τις κύριες λειτουργίες της 

διεύθυνσης Logistics καθώς βασιζόμενο πάνω σε πλάνα προβλέψεων από τις πωλήσεις έρχεται να 

διαχειριστεί όλες αυτές τις πληροφορίες και τις προσαρμόσει πάνω στα καθημερινά δεδομένα της 

επιχείρησης. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν μοντέλα προβλέψεων και συστήματα 

διαχείρισης των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την καθημερινή παρακολούθηση της καθημερινής 

λειτουργίας και την αναπροσαρμογή των μοντέλων σε περιπτώσεις όπου η ζήτηση μπορεί να 

αλλάξει δραστικά.  

Διαχείρηση των αποθηκευτικών χώρων (warehousing) 

Σαν λογική συνέχεια της διαχείρισης αποθεμάτων έρχεται η διαχείριση των αποθηκών και 

του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε αυτές. Το warehousing αποτελεί ένα μείγμα 

διαδικασιών και διοικητικών μεθόδων για τον βέλτιστο σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων, 

όπως διάταξη αποθηκών, είδη αποθήκευσης, μηχανολογικός εξοπλισμός για την εναπόθεση και 

την συγκομιδή των αποθεμάτων, θέσεις εργαζόμενων, συστήματα ελέγχου εισερχομένων και 

εξερχόμενων. 

Διαχείριση των προμηθειών (procurement management) 

Ο σχεδιασμός του τμήματος προμηθειών έχει στρατηγικό χαρακτήρα τόσο για τον 

παράγοντα τροφοδοσίας της παραγωγικής διαδικασίας όσο και για τον παράγοντα μείωσης του 

κόστους από έρευνες αγοράς που πραγματοποιούνται. Η επιλογή των προμηθευτών, ο σχεδιασμός 

των συμβάσεων με αυτούς, η παρακολούθηση των προδιαγραφών παράδοσης και εξυπηρέτησης 

καθώς και η αξιολόγησή τους, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγηση 

των υπαλλήλων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τμήμα, μπορούν να προσφέρουν μεγάλα 

περιθώρια στην κερδοφορία της επιχείρησης. 
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Διαχείριση του συστήματος παραγγελιοληψίας (order processing management systems) 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να περιγράψει τις διαδικασίες εισαγωγής και διαχείρισης 

των παραγγελιών των πελατών. Το κομμάτι αυτό στηρίζεται αποκλειστικά σε μηχανογραφικά 

συστήματα των οποίων ο σκοπός είναι να μειώσουν όσο περισσότερο γίνεται τον χρόνο 

απόκρισης μίας παραγγελίας προς τον πελάτη. Στο σημείο αυτό ο χρόνος είναι σημαντικός καθώς 

όσο πιο μεθοδικά διεξάγεται η διαδικασία αυτή, τόσο πιο κοντά είναι η επιχείρηση στον πελάτη 

και στην εξυπηρέτησή του. 

Σχεδιασμός της εργοστασιακής ενδοδιακίνησης (materials flow management) 

Η εργοστασιακή ενδοδιακίνηση αποτελεί τα Logistics της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ουσιαστικά είναι το κομμάτι που είναι επιφορτισμένο με τον πιο δύσκολο ρόλο – την διακίνηση 

και τον έλεγχο του ημιέτοιμου προϊόντος. Ο σχεδιασμός του συστήματος ενδοδιακίνησης ενός 

εργοστασίου βασίζεται κατά πολύ πάνω σε μηχανολογικούς αυτοματισμούς και software που 

κατευθύνουν το προϊόντα στους διάφορους σταθμούς κατεργασίας πριν εισαχθούν στην αποθήκη 

των ετοίμων. Η βέλτιστη σχεδίαση και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να μειώσει σε 

μεγάλο βαθμό τα Lead Times της παραγωγής και κατά συνέπεια τα Lead Times του πελάτη. 

Global Logistics Strategy 

Ο σχεδιασμός των αποθηκών παγκοσμίως αποτελεί κύριο κομμάτι της στρατηγικής της 

εταιρίας καθώς η βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής έρχεται από το πόσο σύντομα παραδίνει 

η επιχείρηση στους πελάτες. Ο τρόπος για να επιτύχεις μικρούς χρόνους παράδοσης είναι να 

δημιουργήσεις αποθηκευτικούς χώρους σε καίρια σημεία έτσι ώστε να καλύπτονται οι γύρω 

γεωγραφικές περιοχές. Ο σχεδιασμός των αποθηκών και η διαχείρισή τους έχει να κάνει με το 

mix των προϊόντων που πρόκειται να διακινηθούν από τους συγκεκριμένους αποθηκευτικούς 

χώρους καθώς και από τους μελλοντικούς στόχους – αγορές που προσδοκά η επιχείρηση να 

διεισδύσει. 

Θα παρατεθούν στοιχεία τόσο από ήδη εφαρμοσμένες πρακτικές όσο και από μελλοντικά 

project που τρέχουν στην εταιρία σε διάφορα επίπεδα του τμήματος Logistics της Alumil 

Μυλωνάς Α.Ε.. Ο σκοπός είναι για την εργασία να αποτελέσει ένα σύνολο πρακτικών εφαρμογών 

στην παρακολούθηση του κυρίως Project Plan της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης της 

λειτουργίας των Logistics στην εταιρία και να μην περιοριστεί σε μία απλή καταγραφή της 

βιβλιογραφίας πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
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1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου και στην παραγωγή  και 

εμπορία εξαρτημάτων συστημάτων αλουμινίου. Οι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί στην πορεία της 

Εταιρίας είναι: 

1988.Ιδρύεται η Εταιρία από τους νυν μετόχους της (οικογένεια Μυλωνά) μετά την 

αποχώρηση τους από τη "Βιομηχανία Αλουμινίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε." (Β.ΑΛ.Β.Ε Α.Ε.), η οποία 

επίσης δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου. Το Μάρτιο του ίδιου έτους ξεκινάει η 

ανέγερση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων στη ΒΙ.Π Ε Σταυροχωρίου Κιλκίς. 

1989.Η Εταιρία παρουσιάζει με επιτυχία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τρία πρώτα 

συστήματα αλουμινίου της, τα οποία έχουν παραχθεί στην Ιταλία για λογαριασμό της ΑΛΟΥΜΥΛ από 

δικά της καλούπια.. Τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται η ανέγερση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. 

1990.Ξεκινάει η παραγωγή με τη λειτουργία της πρώτης γραμμής διέλασης αλουμινίου 

παραγωγικής δυναμικότητας 6.500 τόνων προφίλ ετησίως. 

1993.Ιδρύεται η θυγατρική εταιρία ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα.. Στη ΒΙ.ΠΕ. 

Σταυροχωρίου δημιουργούνται οι εγκαταστάσεις του βαφείου, νέες γραμμές παραγωγής προφίλ με 

θερμοδιακοπή, με βελτιωμένες τεχνικές προδιαγραφές και του τμήματος επιφανειακής προστασίας 

προφίλ με επικάλυψη ειδικών αυτοκόλλητων FOIL πολυπροπυλενίου. Οι επενδύσεις αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα την καθετοποίηση της παραγωγής. 

1994.Ιδρύεται ειδικό Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο τη σχεδίαση νέων 

προϊόντων, τη δημιουργία τεχνικών καταλόγων και την υποστήριξη μεγάλων έργων με 

σχεδιαστικές και στατικές μελέτες κατασκευών από αλουμίνιο 

1995.Ξεκινούν οι διαδικασίες απόκτησης του πιστοποιητικού ISO 9001. Ξεκινά η 

εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου παραγωγικής δυναμικότητας 10.000 τόνων 

ετησίως. Η νέα αυτή γραμμή υπερδιπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της ΑΛΟΥΜΥΛ 

διευκολύνοντας έτσι τη συστηματική επέκταση της στις αγορές του εξωτερικού. Ιδρύεται η 

εταιρία ΙΝΤΕΡΝΟ Α.Ε. (μονάδος κατασκευής εσωτερικών θυρών). Επίσης, αγοράζονται τα 

γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. 

1996.Ιδρύεται η θυγατρική ΑLUFOND Α.Ε., η οποία θα δραστηριοποιείται στην 

ανακύκλωση υπολειμμάτων αλουμινίου και παραγωγή μπιγιετών αλουμινίου διαθέτοντας 

υπερσύγχρονο χυτήριο, κάτι που επιτρέπει την περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής. Το 

Νοέμβριο, η Εταιρία προχωρά σε συμφωνία για την παραγωγή προφίλ για συστήματα 

κουφωμάτων αλουμινίου σχεδιασμένα από την Ροrsche Design. 
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1997.Τοποθετείται γραμμή κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής, παραγωγικής δυναμικότητας 

20.000 τόνων. Η Εταιρία προχωρά στην ίδρυση θυγατρικής στη Ρουμανία ALUMIL ROM. Το 

Δεκέμβριο πραγματοποιείται η εισαγωγή της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. 

1998.Στην Ελλάδα, η Εταιρία ιδρύει την ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. 

Ιδρύονται νέες θυγατρικές στην Ουγγαρία, Βουλγαρία και Αλβανία με τις επωνυμίες  ALUMIL 

HUNGARY, BULGARIA και ALBANIA SH.PK. Η Εταιρία προχωρά στην αγορά οικοπέδου και 

κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς για τη δημιουργία στεγασμένων αποθηκών 

συνολικού εμβαδού 60000 τ.μ. 

1999-σήμερα.Αλματώδης ανάπτυξη της εταιρίας. Εξαγοράζονται 4 εταιρίες σε Ελλάδα και 

εξωτερικό (ΜΙΛΕΞ, ΜΕΤΡΟΝ, ΑΛΟΥΝΕΦ Ξάνθης, ALPRO Βοσνίας), ιδρύονται 14 νέες 

θυγατρικές (σε Γερμανία, Πολωνία, Μ. Βρετανία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Ουκρανία, Ρωσία, 

Σερβία, Σκόπια, Κύπρος, Μολδαβία, Αίγυπτο, Τουρκία και U.S.A.) και κατασκευάζονται 5 νέα 

εργοστάσια. 
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2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
 

Ως ορισμός για τα Logistics (εφοδιαστική) μπορούμε να πούμε ότι είναι η διαδικασία 

στρατηγικής διοίκησης του εφοδιασμού, διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών, 

ανταλλακτικών και τελικών προϊόντων (καθώς και των σχετικών με αυτών πληροφοριών) μέσα 

από την επιχείρηση και τα κανάλια διανομής της με τέτοιο τρόπο ώστε η τωρινή και η μελλοντική 

κερδοφορία να μεγιστοποιηθεί μέσα από την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των εντολών των 

πελατών. Θεωρητικά λοιπόν τα logistics εξυπηρετούν την κερδοφορία μιας επιχείρησης, 

εξασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων και των λοιπών πόρων της, 

επιτρέποντας παράλληλα την ομαλή ροή επιτέλεσης των διαδικασιών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Τα logistics αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο 

κόστος, στη διατήρηση των προϊόντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πλήρη αξιοποίηση 

των υλικών μέσων της επιχείρησης, στη μεταφορά των προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος και τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις και τελικά στην επίτευξη κερδοφορίας και 

οικονομίας κλίμακος για την επιχείρηση. Αν και αφορούν σε κάθε είδους επιχειρηματικό τομέα 

και κάθε είδους επιχείρηση, εκεί που βρίσκουν κατεξοχήν πρόσφορο έδαφος εφαρμογής είναι οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα (εμπορικές, μεταφορικές, 

παραγωγικές, εταιρίες αποθήκευσης κ.ά.), ανεξαρτήτως του τομέα της οικονομίας στον οποίο 

ανήκουν. Ο όρος "εφοδιαστική αλυσίδα" περιγράφει το πλέγμα διαδικασιών που απαιτούνται 

ώστε ένα προϊόν να περάσει από τη φάση της παραγωγής στη φάση της κατανάλωσης. Μεταξύ 

των διαδικασιών αυτών ξεχωρίζει η παραγωγή, η τυποποίηση, η αποθήκευση, η διακίνηση και η 

διάθεση του προϊόντος. 

Οι σύχρονες αλλαγές στο περιβάλλον των Logistics έχουν ως σκοπό να επιφέρουν: 

• Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη 

• Μείωση / συμπίεση χρόνου 

• Παγκοσμιοποίηση της αγοράς 

• Οριζόντια Ολοκλήρωση σε μια επιχείρηση 

Πιθανότερες στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν από μια Δνση Logistic είναι οι εξής: 

1. Ικανοποίηση αναγκών πελάτη (εσωτερικός και εξωτερικός) 

2. Προσδιορισμός άριστης θέσης εγκατάστασης  

3. Πολιτική προμηθειών 

4. Μεταφορές 

Το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα Logistics μιας επιχείρησης είναι η Αγορά 

(Procurement). Ο όρος Αγορά αναφέρεται στην εργασία απόκτησης, με οποιοδήποτε νόμιμο 
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τρόπο (π.χ leasing), εξοπλισμού, α' υλών, υλικών συσκευασίας, και βοηθητικών υλών, 

ενδιάμεσων προϊόντων, αναλώσιμων και ανταλλακτικών, τελικών προϊόντων προς μεταπώληση ή 

για κατανάλωση και την παραγωγή υπηρεσιών. Οι Αγορές κατηγοριοποiούνται: 

1. Ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης 

Αγορές προϊόντων για μεταποίηση (α' ύλες, υλικά συσκευασίας, κτλ) 

Αγορές προϊόντων για μεταπώληση 

Αγορές προϊόντων απαραίτητες για την λειτουργία της επιχείρησης (πχ.Στρατός, 

νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κτλ) 

2. Ανάλογα με τη φύση του προϊόντος 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

Αναλώσιμα και ανταλλακτικά 

α' ύλες και υλικά συσκευασίας 

ενδιάμεσα αγαθά 

Τελικά προϊόντα 

Ως Στόχοι και Αντικείμενο των Αγορών είναι εύκολα κατανοητό ότι κρίνονται στα παρακάτω: 

Διασφάλιση «λογικών» τιμών 

Αξιοποίηση κεφαλαίων κίνησης 

Απόκτηση «αξίας» για τα χρήματα που δαπανόνται (value for money) 

Επιδίωξη επικερδών αγορών με τη διασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμηθειών 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

 

Η επιχειρησιακή στρατηγική για τα HR- Logistics μπορεί να ορισθεί σαν ένα υπόδειγμα ή 

ένα σχέδιο το οποίο "δένει" τους κύριους στόχους μίας επιχείρησης, τις πολιτικές της προς την 

επίτευξη των στόχων της και τα επακόλουθα αποτελέσματα — αυτών σε ένα συνεκτικό σύνολο. 

Οι κύριες δραστηριότητες μίας επιχειρησιακής στρατηγικής αφορούν την λήψη αποφάσεων και 

την εφαρμογή τους και διαιρούνται σε τρία κύρια στάδια, αυτά της στρατηγικής ανάλυσης, της 

στρατηγικής επιλογής και της στρατηγικής εφαρμογής. Κάθε επιχείρηση (ή οργανισμός) θέτει 

κάποιους συγκεκριμένους στόχους γιά την ικανοποίηση των αναγκών των συμμετεχόντων σε 

αυτήν (ιδιοκτητών, μετόχων, διοικητικών στελεχών και εργαζομένων) καθώς και την ικανοποίηση 

των μελών της κοινωνίας εντός της οποίας δραστηριοποιείται. Σε αυτή τη διαδικασία η 

επιχείρηση αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον της (κοινωνικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς), 

αξιολογεί τις ευκαιρίες και απειλές που δέχεται από αυτό ως προς την επίτευξη των στόχων της, 

και με βάση τις δυνάμεις και αδυναμίες της (ανθρώπινο δυναμικό, πόροι, εγκαταστάσεις κτλ - 

SWOT) επιλέγει τις πιό κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές γιά την εκπλήρωση των στόχων της. 

Η οργανωσιακή κουλτούρα και το Όραμα ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης ορίζεται 

σαν ένα σύνολο βασικών υποθέσεων και αξιών το οποίο μία ομάδα ανθρώπων δημιουργεί και 

κατόπιν υιοθετεί με σκοπό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της φυσικής της επιβίωσης στο 

εξωτερικό της περιβάλλον (προσαρμογή-adaptation) και της κοινωνικής της επιβίωση στο 

εσωτερικό της περιβάλλον (εσωτερική ολοκλήρωση-internal integration).  Στον  παραπάνω  

λειτουργικό ορισμό της κουλτούρας, γίνεται εμφανής η επιρροή της οργανωσιακής 

κουλτούρας ενός οργανισμού στην στρατηγική του. Η οργανωσιακή κουλτούρα, μέσω των 

βασικών της υποθέσεων σχετικά με την σχέση ανθρώπου — περιβάλλοντος ανθρώπου — 

ανθρώπου και ανθρώπου — χρόνου, επηρεάζει σαν ένας ρυθμιστικός παράγοντας τους 

στρατηγικούς στόχους καθώς και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (ανάλυση, επιλογή, 

εφαρμογή) κάθε οργανισμού ή επιχείρησης. Η οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει τα "τεχνικά" 

(π.χ. συστήματα μέτρησης και ελέγχου) και τα "ηθικά" συστήματα (π.χ. συνεργασία μεταξύ 

μελών, εμπιστοσύνη, διαμάχες) μίας επιχείρησης. Τέλος η οργανωσιακή κουλτούρα μίας 

επιχείρησης επηρεάζεται σημαντικά από την εθνική της κουλτούρα, την κουλτούρα του 

κλάδου των δραστηριοτήτων της την κουλτούρα των ηγετών της και την κουλτούρα των 

υπόλοιπων συμμετεχόντων σε αυτήν. Στο επιχειρησιακό επίπεδο οι παραπάνω 

προσδιοριστικοί της επιχειρησιακής κουλτούρας παράγοντες επηρεάζουν α) τις αντιλήψεις 
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των επιχειρήσεων σχετικά με το περιβάλλον τους β) την ποιοτική δομή των αποφάσεων 

τους γ) την διάχυση των ηθικών αξιών στο εσωτερικό τους περιβάλλον, δ) την ευελιξία 

τους και ε) τη διάταξη της εξουσίας στην οργανωσιακή δομή τους. 

Η επιχειρησιακή κουλτούρα και η  αποδοτικότητα της  Ελληνικής επιχείρησης έχει 

3 ομάδες χαρακτηριστικών που αφορούν χαρακτηριστικά μέτρησης και εκτίμησης 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, στις 

οργανωσιακές σχέσεις μεταξύ των μελών καί τέλος την κατανομή της εξουσίας και την 

δομή της ηγεσίας (Leadership). 

Ειδικότερα οι Ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν περισσότερο υποκειμενικά 

στοιχεία και υποκειμενική εμπειρία στη λήψη αποφάσεων. Οι επιχειρηματίες πιστεύουν 

λιγότερο σε "σκληρούς" δείκτες/γεγονότα σαν βάση γιά τη λήψη αποφάσεων, αξιολογούν τους 

ανθρώπους τους με κριτήρια εμπιστοσύνης και οι γενικότερες κατευθύνσεις πού δίνουν δεν 

είναι τόσο ξεκάθαρα καθορισμένες. Οι ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις είναι πιό οικογενειακού 

τύπου όπου η αφοσίωση θεωρείται αρετή καί ο ανταγωνισμός μεταξύ εργαζομένων 

ανεπιθύμητος καθώς μπορεί να δημιουργήσει διαμάχες μεταξύ των μελών. Τα μέλη της 

επιχείρησης θεωρείται ότι έχουν αδύνατα κίνητρα γιά εργασία και η γενικότερη ευελιξία είναι 

μικρη: αποκλίνουσες γνώμες των εργαζομένων και παραβίαση των κανόνων δεν είναι 

επιθυμητά ακόμη καί εάν θεωρείται από τους εργαζομένους ότι είναι προς όφελος της 

επιχείρησης. Επίσης οι Ελληνες εργαζόμενοι είναι πιό εξειδικευμένοι καί αλλάζουν λιγότερο 

συχνά καθήκοντα 

Τέλος σχετικά με την δομή της ηγεμονίας ο ηγέτης της ομάδας γίνεται "αντιληπτός" 

σαν εσωτερικό μέλος της ομάδας το οποίο σχηματοποιεί στόχους και στρατηγικές Αυτό το 

επιτυγχάνει λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των άλλων μελών και επικοινωνώντας μαζί τους 

μέσω της συμμετοχής του και της ανάλογης παροχής πληροφοριών. Ακόμη, αν και στατιστικά 

λιγότερο σημαντικό, οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατά την πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού τους 

τονίζουν ιδιαίτερα τα προσωπικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων παρά τα τυπικά τους προσόντα (π.χ. 

πτυχίο) και οι δε επιχειρήσεις δρουν σαν συλλογικότητες. 

Οι Ελληνες "αγαπούν το μικρό", δύσκολα οργανώνουν κάτι μεγάλο σε κλίμακα. Μία 

μη προσεκτική αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να είναι επιζήμια γιά τις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

Τα παραπάνω θέτουν χρήσιμους προβληματισμούς γιά την ανάπτυξη της Ελληνικής 

επιχείρησης και οικονομίας. Ειδικότερα: 

1. Μία  αλλαγή  νοοτροπίας  προς  τα  κλασσικά  γιά  το  μάνατζμεντ  πρότυπα αν και 

μπορεί να υποκινήσει μία ανάπτυξη αναπόφευκτα συνοδεύεται από οικονομικό και 

κοινωνικό κόστος. 
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2. Κάτω από αυτό το πρίσμα μία στρατηγική χρησιμοποίηση των θετικών 

στοιχείων της ήδη υπάρχουσας νοοτροπίας (γρήγορη λήψη αποφάσεων, ευελιξία, 

καλή  συνεργασία μέσα στην επιχείρηση) μπορεί  να  οπλίσει  την  Ελληνική 

επιχείρηση με σημαντικά ανταγωνιστικά. Μεσοπρόθεσμα, μία στρατηγική διόρθωση των 

αρνητικών στοιχείων της επιχειρησιακής της κουλτούρας (π.χ. αποφυγή κινδύνου, 

έλλειψη πειραματισμού   και  αντικειμενικών   μεθόδων)   θα  πρέπει   να   είναι θεμιτή.   Το 

επιχείρημα ενισχύεται από το γεγονός ότι τα πολιτισμικά στοιχεία σαν ένα 

σύνολο ψυχολογικών χαρακτηριστικών αποδεδειγμένα αλλάζουν δυσκολότερα 

3. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη συνεργασίας πέρα από σύνορα της επιχείρησης 

και τους μηχανισμούς πού προωθεί ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο τύπου αγοράς. 

Στην Ελλάδα, όπως ιστορικές και κοινωνιολογικές μελέτες δείχνουν, οι σχέσεις 

μεταξύ δύο ομάδων/μερών ρυθμίζονται κατά πολύ από μηχανισμούς εμπιστοσύνης 

και τιμωρίας παρά από νομικά θεσμικά πλαίσια (ιδιαίτερα αυτό που αποκαλείται 

εσωτερική ομάδα - ingroup). Ενα forum επιχειρηματικών, πολιτικών και πνευματικών 

προσωπικοτήτων μπορεί να αυξήσει το μέγεθος της εσωτερικής ομάδας και να 

περιορίσει τον έντονο ανταγωνισμό καί την σπατάλη πόρων μεταξύ διαφορετικών 

εξωτερικών ομάδων συμφερόντων (οutgroups). 

4. Οι   προσωπικές   σχέσεις   και   οι   μικρές   ομάδες   αποτελούν   πηγές 

κοινωνικής ικανοποίησης. Ακόμη, δεδομένου ότι μία κοινωνία είναι ένα ανοικτό 

σύστημα   πού   διαμορφώνεται   από   εξωτερικούς   παράγοντες   αλλά   και   από 

εσωτερικούς (π. χ τα πιστεύω των μελών της - autopoietic systems), η αλλαγή των 

πολιτισμικών   στοιχείων    διαμορφώνεται   και   από   τις   ήδη    καθιερωμένες 

πολιτισμικές αξίες. Απλοί σαφείς στόχοι, καθαρή πολιτική και η συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων μερών μπορούν αφενός να μειώσουν την εγγενή αβεβαιότητα του 

συστήματος και αφετέρου να αυξήσουν την αφοσίωση των μελών (commitment). 

Κατά συνέπεια μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας μίας προσπάθειας 

αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας. 

5. Πολιτισμικοί  παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν και την αποτελεσματικότητα τεχνικών 

management πού έχουν γίνει παγκόσμια "αποδεκτές" από πολλές επιχειρησιακές 

κουλτούρες (όπως τουλάχιστον φαίνεται από την διάδοση τους). Η παγκόσμια "αποδοχή" 

τους όμως δεν εγγυάται και την παγκόσμια αποτελεσματικότητα τους. Γιά παράδειγμα 

η εφαρμογή του management by objectives (ΜΒΟ), εάν αυτή κριθεί σαν επιθυμητή ή 

απαραίτητη από τις Ελληνικές επιχειρήσεις λόγω στοχοθεσίας, ίσως δεν είναι τόσο 

επιτυχής στην Ελλάδα Τα συστήματα ΜΒΟ "υποεκτιμούν" την σημασία της ιεραρχίας. 
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Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση με τους αγγλοσάξωνες συναδέλφους τους, οι Ελληνες 

εργαζόμενοι ίσως θεωρηθούν υπεύθυνοι γιά τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα χωρίς 

όμως να τους έχει δοθεί η δύναμη από την ιεραρχία να πραγματοποιήσουν τα σχεδιασμένα 

αποτελέσματα - στόχους. Αντίθετα, οι κύκλοι ποιότητας μπορεί να αποδειχθούν πιό 

επιτυχημένοι σαν εργαλείο management λόγω της έμφασης που δίνουν στη συνεργασία 

μεταξύ των μελών μικρών ομάδων. Γιά μία ελληνική εταιρία, προσανατολισμένη στην 

ανάπτυξη των πωλήσεων των και την αύξηση του μεριδίου αγοράς της, μία συνεργασία ή 

πρόσκληση εξωτερικού συνεργάτη (στην συγκεκριμένη περίπτωση την εταιρία 

εξειδικευμένων συμβούλων Planning) μπορεί να βοηθήσει στους στόχους της. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στην στελέχωση και υποκίνηση εργαζομένων να 

συμμετάσχουν ουσιαστικά σε ομάδες εργασίας.  
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4.  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ 

ALUMIL 
 
 
Η πληθώρα νέων προϊόντων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εταιρείας (τόσο από άποψη 

όγκου, όσο και διασποράς προϊόντων) δημιουργούν την ανάγκη αναδιοργάνωσης του υπάρχοντος 

περιβάλλοντος (οργανόγραμμα, διαδικασίες μηχανογραφική υποστήριξη) το οποίο θα 

διασφαλίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Απρόσκοπτη ροή υλικών από και προς την παραγωγή καθώς και απρόσκοπτη 

εξυπηρέτηση των παραγγελιών, 

• Δυνατότητα πολλαπλής διαχείρισης προϊόντων (JIΤ,to-order, stock) 

• Συγχρονισμό μεταξύ προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης 

αποθεμάτων 

• Οn-line παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που αφορούν την εφοδιαστική 

αλυσίδα και των δεδομένων (data) που προκύπτουν από αυτές 
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5.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

5.1.  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 
Σημαντικές προκλήσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑLUMIL, τις οποίες η αναδιοργάνωση 

του κυκλώματος παραγωγής, εφοδιαστικής αλυσίδας και η εφαρμογή του συστήματος ΠΕΠ 

καλούνται να αντιμετωπίσουν περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: 

■  Εύρυθμη λειτουργία των εργοστασίων της εταιρίας 

■  Μείωση του χρόνου από τη λήψη παραγγελίας μέχρι την παράδοση στον πελάτη 

■  Μείωση κόστους των αποθεμάτων 

■  Εκμετάλλευση δυναμικότητας πόρων παραγωγής 

■  Ιχνηλασιμότητα των εντολών παραγωγής και της εξέλιξης της παραγγελίας του πελάτη 

■  Καλύτερος έλεγχος παραγωγής 

■  Επίτευξη των ανωτέρω με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων και μείωση των εξόδων 

Ο προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής καθώς και η διαχείριση των αποθεμάτων καλείται να 

αντιμετωπίσει τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες στο παραγωγικό περιβάλλον της ΑLUMIL: 

■    Μεγάλη ποικιλία προϊόντων 

■    Παραγωγικές διαδικασίες που συνδυάζουν μηχανουργικές κατεργασίες και συναρμολόγηση. 

■    Παραγωγή κατά παραγγελία (make to order) και για απόθεμα (make to stock). 

Επιπροσθέτως μέσα από την οργάνωση του κυκλώματος αποθήκευσης, την βελτίωση στον έλεγχο 

της παραγωγής και την συνεπακόλουθη ανάλυση του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος 

(ORACLE), η ΑLUMIL θα αποκτήσει τα ακόλουθα οφέλη: 

■  Οργάνωση των βάσεων δεδομένων των ειδών (όποια υφιστάμενα λάθη θα εντοπισθούν και 

θα επισημανθούν), 

■  Δημιουργία ενός πλέγματος δεικτών οι οποίοι θα συνδράμουν όχι μόνο τη Διοίκηση αλλά και 

τους επιμέρους         υπευθύνους στην προσπάθεια τους για βελτίωση 

■ Ολοκληρωμένη διαχείριση των ειδών στο σύνολο της ροής μεταξύ του αποθηκευτικού 

κυκλώματος και της         παραγωγή 

 

 

 

  
16



5.2. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
5.2.1   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 

 

Αναφορικά με τον προγραμματισμό παραγωγής οι κυριότερες προκλήσεις των προτεινόμενων 

μελετών είναι: 

1. Ολοκληρωμένη συνεργασία της Διεύθυνσης Παραγωγής, της Διεύθυνσης 

Logistics και των υπευθύνων των εργοστασίων με την Εμπορική Διεύθυνση 

2. Προγραμματισμός- Συντονισμος Πολλαπλών Εργοστασίων της εταιρείας 

3. Παραγωγή για Απόθεμα (Make to Stock - ΜΤS) σε σχέση με την  Παραγωγή 

κατά  Παραγγελία (Make to Order - MTO) 

4. Πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος εργασίας και εργονομία 

5. Προγραμματισμός Δυναμικότητας Απελευθέρωση Εντολών Παραγωγής, 

Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός, bottlenecks 

6. Οn line παρακολούθηση των διαδικασιών προγραμματισμού παραγωγής 

 

5.2.2.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Αναφορικά με την αναδιοργάνωση του κυκλώματος αποθήκευσης και διακίνησης υλικών εντός 

και εκτός εργοστασίων οι προκλήσεις της μελέτης αποτυπώνονται στα ακόλουθα σημεία: 

1. Η πλήρης και συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων ετοίμων και ημιετοίμων είτε 

αυτά βρίσκονται σε αποθηκευτικούς είτε σε παραγωγικούς χώρους και σε μεταφορά 

2. Η λεπτομερειακή οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων εξετάζοντας σφαιρικά και 

συνολικά το θέμα της ροής των ημιετοίμων ή ετοίμων προϊόντων, αποθήκευσης και διακίνησης 

3.     Η υψηλότερη δυνατή εκμετάλλευση των αποθηκευτικών χώρων και του διατιθέμενου 

όγκου, με στόχο την ικανοποίηση για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα των 

αποθηκευτικών αναγκών της εταιρείας 

4. Η χαμηλόκοστη λειτουργία του παραγωγικών και αποθηκευτικών κτιρίων που θα 

επιτευχθεί με την μείωση των ενδοαποθηκευτικών διακινήσεων των προϊόντων μέσω της 

διευκόλυνσης της λειτουργίας, της σωστής χωροταξικής διάρθρωσης των χώρων, γρήγορη 

είσοδος-έξοδος προϊόντων, σωστής εκπαίδευσης των αποθηκάριων και των οδηγών κ.α. 
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5. Υψηλή παραγωγικότητα εργασίας 

6. Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας (flexibility) των εγκαταστάσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι 

τίποτα δεν είναι στατικό π.χ. αύξηση της γκάμας των παραγόμενων ή αποθηκευομένων ειδών, 

αλλαγή διαδικασιών και δραστηριοτήτων, διαφοροποίηση συντελεστών κυκλοφοριακής 

ταχύτητας, κλπ. 

7. Η δημιουργία αισθήματος τάξεως από την χωροταξική διάταξη των αποθηκευτικών 

κτιρίων, που θα επιτρέψει 

την αποδοτικότερη και πλέον χαμηλόκοστη λειτουργία, και θα εξασφαλίσει χαμηλό βαθμό 

ζημιών και φθορών 

των προϊόντων και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 

8.    Η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της παραγωγής τόσο από πλευρά χρονικής ανταπόκρισης όσο 

και ποιότητας κατά την διαδικασία της τροφοδοσία τους 
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5. 3. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
5.3.1.   ΠΕ 1: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (FORECASTING), 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΜΡS 

Θα μελετηθούν και θα αναδομηθούν, ενδεικτικά, τα εξής δεδομένα: 

■ Αρχείο Ειδών 

■ Δυναμικά Δεδομένα 

Επίσης, θα αναλυθούν οι διαδικασίες της πρόβλεψη ζήτησης μέσω των παρακάτω 

■ Βασικός προγραμματισμός παραγωγής (ΜΡS) 

■ Χονδρικός Προγραμματισμός Δυναμικότητας (Rough-Cut Capacity Planning – RCCP) 

■ Διαχείρισης Αποθεμάτων Ετοίμων 

■ Διαχείρισης Αποθεμάτων Αλουμινίου 

 

Θα αξιολογηθούν οι μηχανισμοί και α σχετικές αναφορές (Πληρότητα Αποθηκών και 

Αποθεμάτων ετοίμων, γύρισμα κωδικών, κτλ.) διοικητικής πληροφόρησης του κυκλώματος και 

θα εκπονηθούν δείκτες απόδοσης (Γύρισμα Κωδικών, Κατηγοριών Ειδών και Προϊόντων, 

Δείκτης γυρίσματος ετοίμων πρώτων υλών, Δείκτης γυρίσματος ετοίμων, Συνολικός δείκτης 

γυρίσματος κωδικών, Ακρίβεια Forecast) και θα στοχοποιηθεί ο ανασχεδιασμός των δεδομένων 

και των διαδικασιών. 
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5.3.2. ΠΕ 2: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΑITΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜRΡ 

Ι & II) & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 

Θα μελετηθούν και θα αναδομηθούν, ενδεικτικά, τα εξής δεδομένα: 

• Πίνακες Υλικών (Βills οf Μaterials) 

• Κέντρα Εργασίας  

• Φασεολόγια 

Επίσης, θα αναλυθούν οι διαδικασίες: 

• Προγραμματισμός Απαιτήσεων Ειδών (Παραγόμενων Υλικών και Προμηθευόμενων  

• Προγραμματισμός Απαιτήσεων Δυναμικότητας 

• Ανάπτυξη Διαδικασιών Βραχυπρόθεσμου Προγραμματισμού (Απελευθέρωση Εντολών 

Παραγωγής, Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής) 

Θα αξιολογηθούν οι μηχανισμοί και οι σχετικές αναφορές (Αναφορά ΜRΡ, Απόθεμα ημιετοιμων 

και λοιπών βοηθητικών υλών, κα) διοικητικής πληροφόρησης του κυκλώματος και θα 

εκπονηθούν δείκτες απόδοσης (Νεκρό Απόθεμα, Ποσοστό αξίας νεκρού αποθέματος προς την 

αξία μέσου αποθέματος, Αποκλίσεις Φυσικής Απογραφής Αποθέματος, Lead Time Προμηθειών, 

Δείκτης γυρίσματος α υλών, Ποσοστό καθυστερημένων εντολών παραγωγής προς σύνολο 

εντολών παραγωγής) και θα στοχοποιηθεί ο ανασχεδιασμός των δεδομένων και των διαδικασιών. 

 

5.3.3.  ΠΕ 3: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SΗΟΡ FLOOR 

CONTROL) & ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓHΣΗΣ 

Θα μελετηθούν και θα αναδομηθούν, ενδεικτικό, τα εξής δεδομένα: 

• Δεδομένα Παραστατικών / Παραγγελιών  

• Δεδομένα Φυσικής Απογραφής  

• Δεδομένα Κόστους Αποθέματος 

• Δεδομένα Κατάστασης (state) του εργοστασίου και πόρων 

• Δεδομένα σχετικά με σκάρτα, ανακυκλωμένα, επαναχρησιμοποιούμενα, και λοιπά υλικό. 

Επίσης, θα αναλυθούν οι διαδικασίες: 

■    Κινήσεως Αποθηκών και Αποστολών (Παραλαβής υλικών, Διακίνησης υλικών προς και από 

την παραγωγή) 

■  Ελέγχου Παραγωγής (Παρακολούθηση Χρόνων και Εντολών Εργασίας Παρακολούθηση 

Ανάλωσης Υλικών, Διαχείριση Δεδομένων) 
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■    Κοστολόγησης Παραγωγής (Αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών &. Διαχείριση δεδομένων 

παραγωγής) 

Θα αξιολογηθούν οι μηχανισμοί και οι σχετικές αναφορές διοικητικής πληροφόρησης (ποσοστά 

συμμορφούμενων, επανεπεξεργάσιμων, σκάρτων προϊόντων, ποσοστό καθυστερημένων εντολών 

παραγωγής, μέση διάρκεια προμήθειας ανά κωδικό, κα.) του κυκλώματος και θα εκπονηθούν 

δείκτες απόδοσης (Αριθμός αιτήσεων χορήγησης προς αριθμό γραμμών εντολών παραγωγής, 

Μέση διάρκεια εντολής παραγωγής ανά κωδικό, Ποσοστό συνολικών απολογιστικών 

εργατοωρών setup προς συνολικές πρότυπες εργατοώρες setup Ποσοστό συμμορφούμενων 

προϊόντων, Ποσοστό Σκάρτων, Ποσοστό Επαναεπεξεργασίμων) και θα στοχοποιηθεί ο 

ανασχεδιασμός των δεδομένων και των διαδικασιών. 

 

5.3.4.  ΠΕ 4: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  

Το αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας 4 αφορά τις παρακάτω δραστηριότητες : 
Στρατηγική αποθηκευτικών χώρων — αναχωροταξία 

• Αποτύπωση υφισταμένης κατάσταση 

• Θέσπιση πλέγματος δεικτών για αξιολόγηση του υφιστάμενου κυκλώματος 

αποθήκευσης και διακίνησης 

• Κοστολόγηση λειτουργίας αποθηκευτικού κυκλώματος 

• Παρουσίαση πορισμάτων αξιολόγησης και λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

• Στοχοποίηση έργου 

•  Επιλογή βέλτιστου αποθηκευτικού συστήματος για την διακινούμενη 

γκάμα προϊόντων της αποθήκη 

• Προσδιορισμός υφισταμένων αποθηκευτικών αναγκών 

• Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης ακίνητων και βραδέως κινουμένων ειδών 

• Υπολογισμός μελλοντικών αποθηκευτικών αναγκών 

• Στρατηγική αποθηκευτικών χώρων 

• Audit κάλυψης μηχανογραφικών αναγκών από το Oracle 

• Στρατηγική κάλυψης μηχανογραφικών αναγκών 

Κατά την λεπτομερειακή χωροταξία αποθηκευτικών χώρων πραγματοποιήθηκε 
 

• Αποτύπωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων — καθορισμός αποθηκευτικών 

μονάδων 

• Ομαδαποίηση των προΐοντων σε ομοειδείς κατηγορίες 
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• Επιλογή του προσφορότερου αποθηκευτικού συστήματος και επιλογή του 

βέλτιστου αποθηκευτικού module 

• Υπολογισμός απαιτήσεων κύριου αποθηκευτικού με βάση το επιλεγέν 

αποθηκευτικό σύστημα 

• Υπολογισμός χώρων υποστήριξης 

• Σχεδιασμός της ροής των υλικών 

• Εναλλακτικό χωροταξικά σενάρια-επιλογή βέλτιστης λύσης 

• Κοστολόγηση επιλεχθείσας χωροταξικής διάταξης 

• Σύνταξη τευχών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού 

• Σχεδιασμός διαδικασίας μετάπτωσης 

Κατά την λειτουργική οργάνωση αποθηκών πραγματοποιήθηκε 

•    Audit κυκλώματος διαμόρφωσης παραγγελιών 

•    Εντοπισμός ασθενών σημείων κυκλώματος 

• Στρατηγικές λειτουργικές αποφάσεις για το βαθμό push / pull τροφοδοσίας 

παραγωγής από την αποθήκη 

• Σύνδεση αποθηκευτικού κυκλώματος με κύκλωμα ΜRΡ του ΟRACLE 

• Διαχείριση εκτάκτων παραγγελιών 

• Αποτύπωση και αξιολόγηση υφισταμένων κυκλωμάτων λειτουργίας του 

κυκλώματος αποθήκευσης 

• θέσπιση πλέγματος δεικτών 

αξιολόγησης υφιστάμενου κυκλώματος λειτουργίας 

• Βασικές αρχές λειτουργίας 

• Σχεδιασμός συστήματος σήμανσης των προϊόντων - διερεύνηση σκοπιμότητας 

χρήσης συστήματος bar code. 

Διερεύνηση Βαθμού μηχανογράφησης των διαδικασιών και υποστήριξης τους από bar 

- coding - διερεύνηση χρησιμοποίησης τεχνολογιών RF 

• Κωδικοποίηση χώρων, διαδρόμων και ραφιών στις αποθήκες - οργάνωση 

εφαρμογής location system 

• Οργάνωση κυκλώματος παραλαβής 

• Καθορισμός του συστήματος τακτοποίησης των υλικών 

• Απόφαση για το σύστημα picking-μορφή της picking list 

• Οργάνωση κυκλώματος έλεγχου των έτοιμων παραγγελιών 

• Οργάνωση κυκλώματος έλεγχου των αποστολών 

• Οργάνωση κυκλώματος επιστροφών 
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• Οργάνωση κυκλώματος απογραφών 

• Διερεύνηση βαθμού μηχανογράφησης των διαδικασιών 

• Σύνταξη μηχανογραφικών προδιαγραφών των διαδικασιών 
 

Σημαντική πρόκληση — στόχος του συγκεκριμένου project είναι η 

αναβάθμιση της μηχανογραφικής παρακολούθησης του αποθηκευτικού κυκλώματος 

καθώς και η χρησιμοποίηση τεχνολογιών RF και Bar Cοding όπου αυτό είναι εφικτό. 

 

5.3.5.  ΠΕ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ CUSTOMER SERVICE 

Το αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας 5 αφορά τις παρακάτω δραστηριότητες 

■  Αudit υφιστάμενου κυκλώματος διαδικασιών Customer Service 

■ Θέσπιση πλέγματος δεικτών για αξιολόγηση του υφιστάμενου κυκλώματος διαδικασιών 

Customer Service 

■ Καθορισμός και τυποποίηση πολιτικής εξυπηρέτησης ανά κατηγορία πελατών και 

κατηγορία προϊόντων 

■ Διαδικασίες δημιουργίας, λήψης και καταχώρησης παραγγελίας ανά κατηγορία 

πελατών (Κey Αccount, Συνεργατών, Επαγγελματικών Σημείων Πώλησης κλπ) 

■ Διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης των διαφόρων τύπων παραγγελιών σε σχέση με την 

ορθή εφαρμογή της Εμπορικής πολιτικής. Καθορισμός αρμοδιοτήτων σε περιπτώσεις 

υπέρβασης 

■ Καθορισμός παραμέτρων της πολιτικής Credit Control (ανοιχτό και συνολικό πλαφόν, 

φερεγγυότητα πελατών, μέρες πίστωσης κλπ) και αρμοδιοτήτων έγκρισης υπερβάσεων 

credit μεταξύ Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης. 

■ Διαδικασία και σύστημα Stock Control (κατανομή ελλείψεων, χειρισμός back-orders 

πελατών, σύνδεση με προγραμματισμό παραγωγής). 

■ Σύνδεση Εντολών Παραγωγής με παραγγελία πελάτη (Ρegging) 

■ Διαδικασίες δρομολόγησης και προγραμματισμού δρομολογίων διανομής, - 

συνεργασία με πρακτορεία / μεταφορικές εταιρείες. 

■  Διαδικασίες τιμολόγησης / χειρισμού και έκδοση πιστωτικών (επιστροφών, διαφορών 

τιμών, κ.τ.λ.). 
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■ Προγραμματισμός και παρακολούθηση εισπράξεων (πωλητή, τράπεζα, factors, 

εισπράκτορας ταχυδρομική αποστολή επιταγής, αντικαταβολή). 

■    Διαδικασία λήψης και χειρισμού παραπόνων πελατών 

■  Σχεδιασμός νέας δομής κυκλώματος πελατών (κατηγοριοποίηση, κωδικοποίηση, λοιπές 

πληροφορίες καρτέλας πελάτη). Διαδικασία δημιουργίας νέου πελάτη. 

■    Σύνταξη απαιτήσεων μηχανογραφικής υποστήριξης του όλου κυκλώματος 

 

5.3.6.  ΠE 6: ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤIΚΗΣ ΑΛΥΣIΔΑΣ 

Το αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας 6 αφορά τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• Καταγραφή της στρατηγικής της ALUMIL, την οποία καλείται! να υποστηρίξει η νέα 

οργάνωση. 

• Αποτύπωση του υφιστάμενου οργανωτικού σχήματος και των βασικών αρχών οργάνωσης. 

• Αναγνώριση των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και της σχέσης τους με την υφιστάμενη 

οργάνωση. 

• Αξιολόγηση της υφιστάμενης οργάνωσης και των επιπτώσεων της στη λειτουργία της εταιρία 

• Προσδιορισμός των βασικών κατευθύνσεων της αναδιοργάνωσης και τεκμηρίωση των 

κατευθύνσεων αυτών με βάση τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της εταιρίας. 

• Σύνθεση εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης, τα οποία συντάσσονται με τις ανωτέρω 

κατευθύνσεις. 

• Αξιολόγηση των ανωτέρω σεναρίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα, υποστήριξη ανάπτυξης, ευελιξία, κλπ.) και επιλογή του βέλτιστου 

σεναρίου. 

• Σχεδιασμός νέας οργανωτικής δομής μέχρι τελευταίο προϊσταμενικό ιεραρχικό επίπεδο με βάση 

το επιλεγμένο σενάριο. 

• Διαμόρφωση της περιγραφής κάθε θέσης εργασίας μέχρι τελευταίο προϊσταμενικό ιεραρχικό 

επίπεδο. 

• Σύνταξη δεικτών ελέγχου απόδοσης 

• Σύνταξη μηχανογραφικών προδιαγραφών του συστήματος ελέγχου της απόδοσης & Reporting 

• Οργάνωση κυκλώματος ελέγχου και πληροφόρησης της διοίκησης (MIS — Reporting) 
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5.3.7.  ΠΕ 7:   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το πρίσμα κάτω από το οποίο θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο του καθορισμού εμπορικής 

πολιτικής θα προσπαθήσει να συνδύασει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την υφιστάμενη 

κουλτούρα εμπορικής πολίτικης της ΑLUMIL (η οποία κρίνεται εκ του αποτελέσματος 

επιτυχημένη) με τον σχεδιασμό ενός συστήματος αρχών εμπορικής πολιτικής δυναμικού και 

δομημένου. Το σύστημα αρχών εμπορικής πολιτικής θα πρέπει να είναι δυναμικό και ευέλικτο 

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κάθε στιγμή στις απαιτήσεις της αγοράς και στις γρήγορες αλλαγές 

που προκύπτουν σε αυτήν. Από την άλλη πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να μην προκαλεί 

αγκυλώσεις στο υπόλοιπο σύστημα της ΑLUMIL της οποίας το μέγεθος πλέον δεν επιτρέπει 

αυθαίρετες ενέργειες από την μεριά των πωλήσεων. Οι αυθαίρετες ενέργειες προκαλούν κόστη τα 

οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι εκ πρώτης όψεως μετρήσιμα.Η μεθοδολογία με την 

οποία θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο περιγράφεται στα παρακάτω βήματα: 

1. Αudit υφιστάμενων αρχών εμπορικής πολιτικός 

2. Αudit: υφιστάμενης εμπορικής κουλτούρας της ΑLUMIL 

3. Καθορισμός αρχών εμπορικής πολιτικής ανά γεωγραφική περιοχή 

4. Καθορισμός αρχών εμπορικής πολιτικής ανά κατηγορία πελατών 

5. Καθορισμός αρχών εμπορικής πολιτικής ανά κατηγορία προϊόντων 

6. Σχεδιασμός διαδικασιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιπτώσεων (πελατών, προϊόντων)-

Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

7. Σχεδιασμός διαδικασιών αναπροσαρμογής αρχών εμπορικής πολιτικής - Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων 
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6. ΣΥΝΑΝΤΗΣEIΣ ΟΜΑΔΑΣ LOGISTICS 

 
1η συνάντηση Αλέξανδρος 4 (Ομάδα Logistics) 

1. Ημερομηνία συνάντησης: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2005 

2. Τόπος συνάντησης: ALUMIL, Κιλκίς, Αίθουσα R & D 

3. Συμμετέχοντες: 
 ALUMIL: κ.κ. Θ. Αξούριστος, Δ. Μποστάνης, Δ. Μπατσίνης, Μ. 

Αναστασιάδης, Ρ. Χατζηκαλία, Δ. Φασούλας, Δ. Γκαιτατζή, Σ. Κεσίδης 

 PLANNING: κ.κ. Α. Μαύρος, Θ. Δαμιανίδης 

4. Διάρκεια συνάντησης: 10:15 π.μ. – 13:15 μ.μ. 

5. Θέματα συζήτησης: 

 

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση του έργου 

«Αλέξανδρος» και του πακέτου εργασίας 4 «Αναδιοργάνωσης διαδικασιών αποθήκευσης και 

διακίνησης υλικών» από τους κ.κ Μποστάνη και Μαύρο. Στην παρουσίαση αυτή εκτός από τους 

σκοπούς του έργου αναλύθηκαν ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων εργασίας καθώς και η 

σημαντικότητα του έργου για την Αlumil. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στο στενό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του έργου και στην πιστή τήρησή του από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας. 

Καθορίστηκε ότι όλα τα μέλη στα πλαίσια της ομάδας εργασίας θα αναλαμβάνουν κάθε εβδομάδα 

συγκεκριμένο Action Plan υλοποίησης το οποίο θα αναλύεται και θα παρουσιάζεται στην επόμενη 

ομάδα εργασίας. Τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες 

εργασίας και ότι στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να κατατεθούν όλοι οι προβληματισμοί που 

υπάρχουν από τα μέλη της ομάδας για το εξεταζόμενο κύκλωμα. Επισημάνθηκε ότι η ομάδα 

εργασίας θα πρέπει να σχεδιάζει επί μηδενικής βάσης και όχι λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενους 

τρόπους λειτουργίας που πιθανόν να δημιουργούν αγκυλώσεις. Τέλος αναφορικά με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου καθορίστηκε ότι ο Σεπτέμβριος είναι μήνας αποτύπωσης (audit), ο 

Οκτώβριος είναι μήνας ανάλυσης και αξιολόγησης, ο Νοέμβριος είναι μήνας ανασχεδιασμού και 

ο Δεκέμβριος μήνας αξιολόγησης και όσμωσης των προτάσεων ανασχεδιασμού. 

Στην συνέχεια της συνάντησης καθορίστηκε το εύρος δράσης του έργου που 

πραγματεύεται η ομάδα εργασίας «Αλέξανδρος 4». 

Είσοδοι στο εξεταζόμενο κύκλωμα είναι οι παραγγελίες που εισέρχονται, είτε σε μορφή 

picking list είτε όχι, σαν input. Αυτές οι παραγγελίες προέρχονται κυρίως από τον 
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προγραμματισμό παραγωγής αλλά μπορεί να προέρχονται και από τρίτους (π.χ. εταιρείες για τις 

οποίες βάφουμε φασόν). 

Άλλοι είσοδοι του εξεταζόμενου κυκλώματος είναι οι παραλαβές από την παραγωγή και 

από τρίτους (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλβανία, Βοσνία, Σερβία, άλλοι πελάτες) και οι επιστροφές από 

πελάτες. 

Κυριότεροι έξοδοι του εξεταζόμενου κυκλώματος η παράδοση παραγγελιών σε πελάτες, η 

παράδοση σε φάσεις παραγωγής (τυλικτικά, βαφείο, συναρμολόγηση) και η παράδοση για 

επεξεργασία σε εξωτερική εταιρεία. 

Χωροταξικά το εξεταζόμενο κύκλωμα περιλαμβάνει όλες τις αποθηκευτικές 

εγκαταστάσεις με κωδικό 015 καθώς και την συνεργασία με τους χώρους αποθηκών με κωδικό 

121. Στην συνέχεια της συζήτησης αναλύθηκε το Action Plan της επόμενης εβδομάδας. Αυτό 

περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

• Καθορισμός tasks (υποέργων) του υπό μελέτη έργου. 

• Αποτύπωση κυριότερων υφιστάμενων διαδικασιών του εξεταζόμενου κυκλώματος 

• Αποτύπωση υφιστάμενων δεικτών και αναφορών 

• Καθορισμός δεικτών για στοχοποίηση του έργου 

• Αποτύπωση των προβλημάτων στους κυριότερους τομείς του εξεταζόμενου κυκλώματος 

μέσω τεχνικών Fish Bone.  

• Συλλογή σχεδίων των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του εξεταζόμενου κυκλώματος 

(τοπογραφικό, κατόψεις, τομές) και οριοθέτηση των κατηγοριών αποθεμάτων μέσα σε 

αυτά. 

 

1. Καθορισμός tasks του υπό μελέτη έργου 

Η Planning κατάθεσε την πρότασή της στην Αλέξανδρος 4 αναφορικά με τα tasks 

(υποέργα) του υπό μελέτη έργου. Τα υπόλοιπα μέλη ανέλαβαν να εξετάσουν την συγκεκριμένη 

πρόταση και να καταθέσουν στην επόμενη ομάδα εργασίας την δική τους πρόταση με στόχο να 

καθοριστούν τα τελικά tasks. Τα tasks που θα καθοριστούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις 

κύριες διαδικασίες του εξεταζόμενου κυκλώματος και για την καλύτερη παρακολούθησή τους 

καθορίστηκαν δύο στάδια. Το στάδιο της ανάλυσης και το στάδιο του ανασχεδιασμού. Τα 

προτεινόμενα tasks από την Planning παρατίθενται σαν συνημμένα στο παρόν. 

2. Αποτύπωση κυριότερων υφιστάμενων διαδικασιών του εξεταζόμενου κυκλώματος 

Τα μέλη της Αλέξανδρος 4 με την καθοδήγηση του Facilitator κ. Αξούριστου ανέλαβαν να 

αποτυπώσουν στη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια τις κυριότερες διαδικασίες λειτουργίας του 
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εξεταζόμενου κυκλώματος και να τις καταθέσουν στην επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας. 

Η αποτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε μορφή κειμένου είτε σε μορφή flow chart. 

 

3. Αποτύπωση υφιστάμενων δεικτών και αναφορών 

Τα μέλη της ομάδας εργασίας ανέλαβαν να καταθέσουν στην επόμενη ομάδα εργασίας 

τους δείκτες και τις αναφορές που χρησιμοποιούν το καθένα από αυτά στην καθημερινή τους 

λειτουργία.  

 

4. Καθορισμός dεικτών για στοχοποίηση του έργου 

Τα μέλη της ομάδας εργασίας ανέλαβαν να σκεφτούν και να καταθέσουν στην επόμενη 

ομάδα εργασίας τους δείκτες μέσω των οποίων θα στοχοποιηθεί το έργο της ομάδας εργασίας 

Αλέξανδρος 4. Στόχος είναι μέρος των αποτελεσμάτων της δουλειάς της ομάδας εργασίας να 

είναι μετρήσιμο και να μπορεί να παρουσιαστεί στο Steering Committee. 

 

1. Αποτύπωση των προβλημάτων στους κυριότερους τομείς του εξεταζόμενου 

κυκλώματος μέσω τεχνικών Fish Bone. 

Καθορίστηκαν οι κυριότεροι τομείς του εξεταζόμενου κυκλώματος πάνω στους οποίους 

ανέλαβαν τα μέλη της ομάδας εργασίας να καταγράψουν και να αξιολογήσουν (τοποθετώντας 

βάρη με κλίμακα το 100) τα προβλήματα που θεωρούν ότι υπάρχουν στον καθένα από αυτούς. Οι 

κυριότεροι τομείς που καθορίστηκαν είναι: 

• Οι παραλαβές 

• Η εκτέλεση παραγγελιών 

• Η χωροταξία – υποδομές 

• Τα μηχανογραφικά ζητήματα (hardware & software) 

• Το ανθρώπινο δυναμικό, οι σχέσεις, η διοίκηση, κλπ 

• Οι φύρες 

• Οι παραδόσεις από την παραγωγή 

• Οι φορτώσεις 

Για το κάθε ένα πρόβλημα στους ανωτέρω τομείς τα μέλη θα πρέπει να τοποθετήσουν και 

ανάλογα βάρη σημαντικότητας. Η ανωτέρω καταγραφή θα κατατεθεί στην επόμενη ομάδα 

εργασίας. 
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2. Συλλογή σχεδίων των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του εξεταζόμενου κυκλώματος 

(τοπογραφικό, κατόψεις, τομές) και οριοθέτηση των κατηγοριών αποθεμάτων μέσα σε αυτά. 

Ο κ. Αξούριστος ανέλαβε την εύρεση των σχεδίων των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, την 

οριοθέτηση των κατηγοριών αποθεμάτων μέσα σε αυτά και την κατάθεσή τους στην επόμενη 

ομάδα εργασίας. 

 

Θέμα: Προτεινόμενη ατζέντα συνάντησης για τις 12/09/05 

 

Προτείνουμε σε αυτήν την συνάντηση να εξεταστούν τα κάτωθι θέματα: 

1. Τελικός καθορισμός tasks (υποέργων) του υπό μελέτη έργου.  

2. Τελικός καθορισμός Δεικτών για στοχοποίηση του έργου 

3. Audit του εξεταζόμενου κυκλώματος με χρησιμοποίηση της αποτύπωσης των κυριότερων 

υφιστάμενων διαδικασιών και των αναφορών και δεικτών που θα κατατεθεί από τα μέλη  

4. Συλλογή της αποτύπωσης των προβλημάτων στους κυριότερους τομείς του εξεταζόμενου 

κυκλώματος μέσω τεχνικών Fish Bone και συζήτηση πάνω σε αυτά. 

5. Καθορισμός Action Plan για την επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας. 

6. Λοιπά θέματα 
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2η συνάντηση Αλέξανδρος 4 (Ομάδα Logistics) 

1. Ημερομηνία συνάντησης: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2005 

2. Τόπος συνάντησης: ALUMIL, Κιλκίς, Αίθουσα R & D 

3. Συμμετέχοντες: 
 ALUMIL: κ.κ. Θ. Αξούριστος, Δ. Μποστάνης, Δ. Μπατσίνης, Μ. 

Αναστασιάδης, Ρ. Χατζηκαλία, Δ. Φασούλας, Δ. Γκαιτατζή, Σ. Κεσίδης, Τ. 

Μαβίδης 

 PLANNING: κ.κ. Σ. Ανδριανόπουλος, Θ. Δαμιανίδης 

4. Διάρκεια συνάντησης: 14:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 

5. Θέματα συζήτησης: 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

7. Τελικός καθορισμός tasks (υποέργων) του υπό μελέτη έργου.  

8. Τελικός καθορισμός Δεικτών για στοχοποίηση του έργου 

9. Audit του εξεταζόμενου κυκλώματος με χρησιμοποίηση της αποτύπωσης των κυριότερων 

υφιστάμενων διαδικασιών και των αναφορών και δεικτών που θα κατατεθεί από τα μέλη  

10. Συλλογή της αποτύπωσης των προβλημάτων στους κυριότερους τομείς του εξεταζόμενου 

κυκλώματος μέσω τεχνικών Fish Bone και συζήτηση πάνω σε αυτά. 

5. Καθορισμός Action Plan για την επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας 

Στην συζήτηση μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της συλλογής της αποτύπωσης των 

προβλημάτων στους κυριότερους τομείς του εξεταζόμενου κυκλώματος μέσω τεχνικών Fish 

Bone. 

Όλα τα μέλη κατάθεσαν την άποψη τους αναφορικά με το ποια είναι τα σημαντικότερα 

προβλήματα ανά τομέα και τα αντίστοιχα βάρη σημαντικότητας. H Planning σε συνεργασία με 

τον κ. Αξούριστο ανέλαβε να συγκεντρώσει τα Fish Bone του κάθε μέλους της ομάδας εργασίας 

και να συνοψίσει τα αποτελέσματα της καταγραφής για την παρουσίασή τους στην επόμενη 

ομάδα εργασίας. 

Τα περισσότερα μέλη της ομάδας εργασίας κατάθεσαν επίσης την άποψή τους για τα tasks 

(υποέργα) του υπό μελέτη έργου καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας του εξεταζόμενου 

κυκλώματος. Η Planning σε συνεργασία με τον κ. Αξούριστο ανέλαβε να συγκεντρώσει τα 

ανωτέρω αφού οριστικοποιηθούν. 
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Τα περισσότερα μέλη της ομάδας εργασίας κατέθεσαν επίσης τους δείκτες και τις αναφορές 

που χρησιμοποιούν περισσότερο στο περιβάλλον επιρροής τους. Η Planning κατάθεσε την άποψή 

της για τους δείκτες με τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να στοχοποιηθεί το έργο. Οι δείκτες 

αυτοί είναι: 

• Απώλειες Διαχείρισης 

• Παραγωγικότητα 

• Κόστος λειτουργίας 

• Εκμετάλλευση χώρων 

• Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας 

• Λάθη 

Την άποψή του για την στοχοποίηση του έργου με δείκτες κατάθεσε εγγράφως και ο κ. 

Αξούριστος. H Planning σε συνεργασία με τον κ. Αξούριστο ανέλαβε να συγκεντρώσει όλους 

τους δείκτες που υπολογίζονται αυτή την στιγμή στο εξεταζόμενο κύκλωμα και να καταθέσει 

στην επόμενη ομάδα εργασίας την τελική πρόταση στοχοποίησης του έργου με δείκτες. 

Στην συνάντηση καθορίστηκε ότι τα αμέσως βήματα για την επόμενη ομάδα εργασίας είναι: 

• Υπολογισμός Πίνακα Από-Εις, καταγραφής διακινήσεων από τμήμα σε τμήμα ή κέντρο 

εργασίας σε κέντρο εργασίας και αποτύπωσή του έπειτα σε σχέδια των κτιρίων. Ανέλαβαν 

ο κ. Αξούριστος σε συνεργασία με την Planning. 

• Έρευνα νέων αποθηκευτικών συστημάτων προφίλ αλουμινίου. Η Planning κατέθεσε μία 

πρώτη παρουσίαση αποθηκευτικών συστημάτων (σε μορφή φωτογραφιών). Η Planning 

ανέλαβε την κατάθεση λεπτομεριών και προδιαγραφών αναφορικά με όλα τα πιθανά 

αποθηκευτικά συστήματα προφίλ αλουμινίου και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το 

περιβάλλον αποθηκευτικών υποδομών της Alumil. 

• Υπολογισμός αποθηκευτικών αναγκών για τα προφίλ αλουμινίου. O κ. Αξούριστος 

ανέλαβε σε συνεργασία με την Planning την υλοποίηση του συγκεκριμένου βήματος. 

• Στην ομάδα εργασίας αποφασίστηκε να διερευνηθεί άμεσα η τυποποίηση αποθηκευτικών 

μονάδων (ανά κωδικό και ανά δέμα) και πως αυτή θα επιτευχθεί. 
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• Αποτύπωση της κατηγορίας αποθεμάτων ανά αποθήκη. 

Θέμα: Προτεινόμενη ατζέντα συνάντησης για τις 19/09/05 

Προτείνουμε σε αυτήν την συνάντηση να εξεταστούν τα κάτωθι θέματα: 

2. Σύνοψη καθορισμένων tasks (υποέργων) του υπό μελέτη έργου.  

3. Σύνοψη καθορισμένων δεικτών για στοχοποίηση του έργου 

4. Παράθεση αποτελεσμάτων συλλογής προβλημάτων μέσω τεχνικών Fish Bone 

5. Σήμανση παραγόμενων μονάδων 

6. Έλεγχος παραγωγής μέσω ενιαίων εντολών παραγωγής 

7. Καθορισμός Action Plan για την επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας. 

8. Λοιπά θέματα 
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3η συνάντηση Αλέξανδρος 4 (Ομάδα Logistics) 

1. Ημερομηνία συνάντησης: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2005 

2. Τόπος συνάντησης: ALUMIL, Κιλκίς, Αίθουσα R & D 

3. Συμμετέχοντες: 
 ALUMIL: κ.κ. Θ. Αξούριστος, Δ. Μποστάνης, Δ. Μπατσίνης, Μ. 

Αναστασιάδης, Ρ. Χατζηκαλία, Δ. Φασούλας, Δ. Γκαιτατζή, Σ. Κεσίδης, Γ. 

Τζέρας 

 PLANNING: κ.κ. Α. Μαύρος, Θ. Δαμιανίδης 

4. Διάρκεια συνάντησης: 10:00 π.μ. – 13:15 μ.μ. 

5. Θέματα συζήτησης: 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες 

συνεδριάσεις που δεν έχουν κλείσει. Καθορισμός υπευθύνου διεκπεραίωσης, 

επαναπροσδιορισμός χρόνου αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων. 

a. Συλλογή υφιστάμενων διαδικασιών αποθηκευτικού κυκλώματος. Ανέλαβε να τις συγκεντρώσει 

ο Δ. Φασούλας έως Τετάρτη 21/09. 

b. Tasks (υποέργα εξεταζόμενου κυκλώματος): Αποφασίστηκε ότι τα tasks της ομάδας εργασίας 

θα είναι αυτά που κατατέθηκαν από την Planning στην 1η συνάντηση της ομάδας εργασίας. 

Επιπλέον προστέθηκαν τα παρακάτω υποέργα: 1. «Μείωση φυσικού handling (πιασίματος) 

δεμάτων σε όλο το κύκλωμα διακίνησης των προφίλ, 2. Κοστολόγηση αποθέματος και 

διαδικασιών, 3. Τυποποίηση δεμάτων.  

c. Δείκτες και αναφορές: O Θ. Αξούριστος ανέλαβε την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των 

δεικτών και αναφορών από τα μέλη της ομάδας εργασίας και σε συνεργασία με τον Θ. Δαμιανίδη 

να καταθέσει στην επόμενη ομάδα εργασίας της 26/09 πρόταση δεικτών-στοχοποίησης του 

Αλέξανδρος 4. Αναφορικά με τους δείκτες συζητήθηκε και αποφασίστηκε ένας από τους δείκτες 

στοχοποίησης του έργου να είναι ο αριθμός φυσικού handling (πιασιμάτων) των δεμάτων των 

προφίλ. 

d. Ενημέρωση της ομάδας εργασίας αναφορικά με τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 

περασμένη εβδομάδα μεταξύ Alumil και Oracle. 

e. Πίνακας Από –Εις: O Θ. Αξούριστος παρουσίασε μία πρώτη προσέγγιση για το θέμα. 

Συζητήθηκε το γεγονός ότι μέρος των διακινήσεων των βιοτεχνικών προφίλ δεν καταγράφεται και 
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το πως θα προσεγγιστούν αυτές οι ποσότητες. Ο πίνακας θα ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη 

συνάντηση. 

f. Έρευνα αποθηκευτικών συστημάτων προφίλ αλουμινίου. Σε διαδικασία υλοποίησης από 

Planning. Παραδοτέο 3/10. 

g. Αποτύπωση κατηγορίας αποθεμάτων ανά αποθήκη. Υπεύθυνος υλοποίησης Θ. Αξούριστος. 

Παραδοτέο 26/09. 

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του 

υποέργου. 

Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αναλύθηκαν τα υποέργα (tasks) του εξεταζόμενου 

κυκλώματος και ανατέθηκαν οι υπεύθυνοι κάθε ενός task και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

εργασιών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 1) φαίνονται τα tasks, οι υπεύθυνοι και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 
 
3. Καθορισμός μίας πρότασης “quick win” ανά ομάδα εργασίας. Καθορισμός action 

plan με υπευθυνότητες, παραδοτέα και χρονικό προγραμματισμό. 

Η ομάδα εργασίας Αλέξανδρος 4 συζήτησε και αποφάσισε να προτείνει προς το PT τα παρακάτω 

5 Quick Win. 

α. Τακτοποίηση αποθήκης 

β. Διαχείριση & ξεκαθάρισμα Scrap & Dead Stock αποθήκης και διαχείριση αυτού 

γ. Ξεκαθάρισμα και εκτέλεση ανεκτέλεστων παραγγελιών χρονικό διάστημε > 1 μήνα 

δ. Σχεδιασμός διαδικασίας επιστροφών 

ε. Τυποποίηση δεματοποίησης προφίλ αλουμινίου 

4. Παρουσίαση από Planning των αποτελεσμάτων επεξεργασίας-σύνθεσης των 

προβλημάτων μέσω τεχνικών Fish Bone.  

Στην ομάδα εργασίας παρουσιάστηκε η σύνοψη των προβλημάτων και εξετάστηκε ποιο 

πρόβλημα αφορά αποκλειστικά το εσωτερικό του εξεταζόμενου κυκλώματος και πρέπει να λυθεί 
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από την ομάδα εργασίας ή πηγάζει από εξωτερικούς παράγοντες. Αποφασίστηκε ότι τα μέλη που 

δεν έχουν βάλει βαρύτητες στα προβλήματα θα το κάνουν και τα αποτελέσματα θα 

συγκεντρωθούν στον Θ. Αξούριστο έως 21/09. Η Planning έπειτα θα αναλάβει την περαιτέρω 

επεξεργασία των προβλημάτων ώστε να εξαχθούν τα 5 σημαντικότερα. Παραδοτέο 26/09. 

Θέμα: Προτεινόμενη ατζέντα συνάντησης για τις 26/09/05 

Προτείνουμε σε αυτήν την συνάντηση να εξεταστούν τα κάτωθι θέματα: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες συνεδριάσεις 

που δεν έχουν κλείσει. Καθορισμός υπευθύνου διεκπεραίωσης, επαναπροσδιορισμός 

χρόνου αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων 

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του 

υποέργου. 

3. Quick Win ομάδας Αλέξανδρος 4. Ενημέρωση μελών για τα quick win που επιλέχθηκαν 

από το PT και καθορισμός αρμοδιοτήτων της ομάδας Αλέξανδρος 4. 

4. Παρουσίαση από Planning των αποτελεσμάτων επεξεργασίας-σύνθεσης των προβλημάτων 

μέσω τεχνικών Fish Bone. Παρουσίαση των 5 πλέον κρίσιμων προβλημάτων, τα οποία θα 

διαχειρισθεί άμεσα η ομάδα με σκοπό την επίλυσή τους. Καθορισμός action plan με 

υπευθυνότητες, παραδοτέα και χρονικό προγραμματισμό. 

5. Παρουσίαση των δεικτών στοχοποίησης του έργου του Αλέξανδρος 4. 

6. Παρουσίαση ABC ανάλυσης αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου 

7. Παρουσίαση ακινητούντων αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου 

8. Παρουσίαση αριθμού φυσικού handling (πιασίματος) δεμάτων προφίλ. 

9.  Λοιπά θέματα 

10. Ανασκόπηση αποφασισθέντων Action Plans και επαναπροσδιορισμός, αν χρειάζεται. 
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4η συνάντηση Αλέξανδρος 4 (Ομάδα Logistics) 

II. Ημερομηνία συνάντησης: Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005 

III. Τόπος συνάντησης: ALUMIL, Κιλκίς, Αίθουσα R & D 

IV. Συμμετέχοντες: 

 ALUMIL: κ.κ. Θ. Αξούριστος, Δ. Μποστάνης, Δ. Μπατσίνης, Μ. 

Αναστασιάδης, Ρ. Χατζηκαλία, Δ. Φασούλας, Δ. Γκαιτατζή, Σ. Κεσίδης, Γ. 

Τζέρας 

 PLANNING: κ.κ. Θ. Δαμιανίδης 

IV Διάρκεια συνάντησης: 10:00 π.μ. – 13:30 μ.μ. 

V Θέματα συζήτησης: 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες 

συνεδριάσεις που δεν έχουν κλείσει. Καθορισμός υπευθύνου διεκπεραίωσης, 

επαναπροσδιορισμός χρόνου αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων. 

a. Συλλογή υφιστάμενων διαδικασιών αποθηκευτικού κυκλώματος. Συγκεντρώθηκαν οναμαστικά 

. Στις 03/10 καθορίστηκε νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης. 

b. Tasks (υποέργα εξεταζόμενου κυκλώματος): Ανάλυση ανά task παρακάτω.  

c. Δείκτες και αναφορές: Κατατέθηκαν οι δείκτες και οι αναφορές που χρησιμοποιούνται από τα 

περισσότερα μέλη της μάδας εργασίας 

d. Έρευνα αποθηκευτικών συστημάτων προφίλ αλουμινίου. Σε διαδικασία υλοποίησης από 

Planning. Παραδοτέο 3/10. 

e. Αποτύπωση κατηγορίας αποθεμάτων ανά αποθήκη. Ολοκληρώθηκε.  

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του 

υποέργου. 

Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αναλύθηκαν τα υποέργα (tasks) του εξεταζόμενου 

κυκλώματος και ανατέθηκαν οι υπεύθυνοι κάθε ενός task και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

εργασιών. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 2) φαίνονται τα tasks, οι υπεύθυνοι και 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 

Ε4.1 Ολοκληρώθηκε 

ΠΕ4.2 Κατατέθηκαν από την Planning και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας προτάσεις 

δεικτών για την στοχοποίηση του έργου. Η ομάδα κατέληξε στους παρακάτω δείκτες 

στοχοποίησης: 

• Scrap αποθήκης. Αποφασίστηκε να υπολογιστεί ανά μήνα για λευκά και άβαφα στην 

διάσταση του tn/tn φορτώσεων. Μέχρι Παρασκευή 30/09. Υπεύθυνος Θ. Αξούριστος, Θ. 

Δαμιανίδης 

• Παραγωγικότητα. Αποφασίστηκε να υπολογιστεί σε tn/ημέρα και γραμμές/ ημέρα που 

φορτώνονται για τα λευκά, άβαφα, χρώματα, συσκευασία. Μέχρι Παρασκευή 30/09. 

Υπεύθυνος Θ. Αξούριστος, Θ. Δαμιανίδης 

• Εκμετάλλευση χώρων (αποθηκευτική δυνατότητα χώρων) για λευκά, άβαφα σε tn/τ.μ. 

Μέχρι Παρασκευή 30/09. Υπεύθυνος Θ. Αξούριστος, Θ. Δαμιανίδης 

• Λάθη. Αποφασίστηκε να ξεκινήσει από σήμερα και για ένα περίπου μήνα να 

καταγράφονται τα προβλήματα που προκύπτουν από λάθη στις εξής διαστάσεις: 

1. Κωδικός προφίλ, χρώμα 

2. Μήκη 

3. Κιλά 

4. Λοιπά, π.χ. λάθος προορισμός, λάθος φόρτωηση, κ.α. 

Υπεύθυνη για την καταγραφή η Δέσποινα Γκαϊτατζή. 

Η Ρ. Χτατζηκαλία ανέλαβε να συγκεντρώσει την καταγραφή λαθών που συλλέγεται από το Call 

Center. 

• Αριθμός πιασιμάτων δεμάτων (φυσικό handling). Αποφασίστηκε η αρχική καταγραφή που 

πραγματοποιήθηκε από τον Μ. Αναστασιάδη να συνεχιστεί αναλυτικά στις διαστάσεις των 

λευκών, αβάφων, χρωμάτων, συσκευασιών. Η καταγραφή πρέπει να αφορά ξεχωριστά 
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ταχυκίνητα και αργοκίνητα προφίλ. Μέχρι 3/10. Υπεύθυνοι Υλοποίησης Μ. 

Αναστασιάδης, Δ. Μπατσίνης. 

• Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας σε μέρες για τις διαστάσεις των λευκών, αβάφων, 

χρωμάτων, θερμομονωτικών. Πρόταση προς PT για υπευθύνους υλοποίησης και τρόπο 

υπολογισμού. 

ΠΕ4.3 Μέχρι της 3/10 θα είναι έτοιμη η αρχική αποτύπωση. 

ΠΕ4.4 Μέχρι της 3/10 θα είναι έτοιμη η αρχική αποτύπωση. 

ΠΕ4.5 Είναι σε εξέλιξη για τις 3/10. Ο Γ. Τζέρας ανέλαβε να καταθέσει την διαδικασία ποιοτικού 

ελέγχου στον Δ. Φασούλα. 

ΠΕ4.6 Η αρχική αποτύπωση στις 3/10. 

ΠΕ4.7 Από τον Θ. Αξούριστο κατατέθηκε στην ομάδα ο πρώτος υπολογισμός για ακίνητο και 

υπερβάλλον απόθεμα από 01/01/05. Η ανάλυση θα επεκταθεί για δύο χρόνια στην επόμενη φορά. 

Από την ομάδα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν δύο δρασεις: 

a. Ανάλυση των αιτιών δημιουργίας του συγκεκριμένου ακίνητου αποθέματος 

b. Δημιουργία πλήρους λίστας για το ποια από τα ακίνητα προφίλ χτυπήθηκαν το 2005 στην 

διέλαση. 

Υπεύθυνοι υλοποίησης Θ. Αξούρ., Δ. Μπατσ.,Θ. Δαμιαν. Μέχρι 10/10. 

ΠΕ4.8 Κατατέθηκε από την Ρ. Χατζηκαλία η πρώτη προσέγγιση. Αποφασίστηκε η δουλειά να 

συνεχιστεί για της 3/10 όπου θα πρέπει να υπάρχουν εκτυπωμένα αποτελέσματα ώστε να 

επικοινωνηθούν σε όλα τα μέλη της ομάδας. 

ΠΕ4.9 Κατατέθηκαν τα αποθέματα ανά αποθήκη. Η Planning ανέλαβε να τα αποτυπώσει σε 

ηλεκτρονική μορφή (AutoCad). 

ΠΕ4.10 Είναι σε εξέλιξη. Οι Μ. Αναστασιάδης και Τ. Μαβίδης ανέλαβαν την επιμέτρηση 

Πλάτους χ Ύψος των δεμάτων για 20-30 βασικούς κωδικούς προφίλ. Τα αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιηθούν στο task. Μέσο βάρος ανά δέμα συμφωνήθηκε ότι είναι τα 400 κιλά. 

ΠΕ4.11 Στις 3/10 θα κατατεθεί από την Planning πρώτη προσέγγιση πιθανών αποθηκευτικών 

συστημάτων προφίλ. 
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ΠΕ4.12 Σε εξέλιξη. Ο πίνακας Απο-Εις. θα υλοποιηθεί μέχρι την επόμενη συνάντηση της ομάδας. 

ΠΕ4.21 Αναφέρεται η εξέλιξη στους δείκτες στοχοποίησης του έργου. 

ΠΕ4.23 Οι Μ. Αναστασιάδης και Τ. Μαβίδης έχοντας πάρει την λίστα με την τυποποίηση 

δεμάτων που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν συνεχίζουν και για τα υπόλοιπα προφίλ. Επειδή 

η τυποποίηση δεμάτων έχει καθοριστεί ως ένα από τα Quick Win για το Steering Committee θα 

πρέπει έως την Παρασκευή 30/09 να καταλήξει η ομάδα στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της τυποποίησης δεμάτων ώστε να παρουσιαστούν στο Steering Committee. Για το σκοπό αυτό 

καθορίστηκε συνάντηση την Πέμπτη 29/09 στις 1300 με παρουσία των Θ. Αξούριστο, Δ. 

Μπατσίνη, Μ. Αναστασιάδη, Θ. Δαμιανίδη και Τ. Μαβίδη. 

3. “Quick win” Αλέξανδρος. Καθορισμός action plan με υπευθυνότητες, παραδοτέα και 

χρονικό προγραμματισμό. 

Για την εκτέλεση των ανεκτέλεστων παραγγελιών  πριν την 1/8/05 ο Θ. Αξούριστος τόνισε την 

προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλους για την επίτευξη του στόχου. 

Για την τυποποίηση των δεμάτων η εξέλιξη αναφέρεται στο ΠΕ4.23. 

4. Παρουσίαση από Planning των αποτελεσμάτων επεξεργασίας-σύνθεσης των 

προβλημάτων μέσω τεχνικών Fish Bone.  

Κατατέθηκε από την Planning η σύνοψη των σημαντικότερων προβλημάτων ανά εξεταζόμενο 

κύκλωμα καθώς και η σύνοψη των 5 σημαντικότερων προβλημάτων που εξήχθησαν από τα 

προβλήματα που κατέγραψαν όλα τα μέλη της ομάδας. 

Από την Δ. Γκαϊτατζή τονίστηκε το πρόβλημα που έχει καταγράψει για την έλλειψη 

πληροφόρησης αναφορικά με Ά ύλες και λοιπά υλικά που φορτώνονται μαζί με προφίλ προς 

Αλβανία και Σερβία. Αποφασίστηκε ότι αυτό θα μεταφερθεί στον Προγραμματισμό Φορτώσεων 

έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα αλλά και να μπει στην διαδικασία του προγραμματισμού των 

φορτώσεων. 

 

 

 

 

  
39



Θέμα: Προτεινόμενη ατζέντα συνάντησης για τις10/10/05 

Προτείνουμε σε αυτήν την συνάντηση να εξεταστούν τα κάτωθι θέματα: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες συνεδριάσεις 

που δεν έχουν κλείσει. Καθορισμός υπευθύνου διεκπεραίωσης, επαναπροσδιορισμός 

χρόνου αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων 

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του 

υποέργου. 

3. Quick Win ομάδας Αλέξανδρος 4 και πρόοδός τους.  

4. Παρουσίαση από Planning των αποτελεσμάτων επεξεργασίας-σύνθεσης των προβλημάτων 

μέσω τεχνικών Fish Bone.  

5. Οριστικοποίηση των δεικτών στοχοποίησης του έργου του Αλέξανδρος 4 και αξιολόγηση 

της ανάλυσης που έχει πραγματοποιηθεί. 

9.  Λοιπά θέματα 

10. Ανασκόπηση αποφασισθέντων Action Plans και επαναπροσδιορισμός, αν χρειάζεται. 
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5η συνάντηση Αλέξανδρος 4 (Ομάδα Logistics) 

1. Ημερομηνία συνάντησης: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2005 

2. Τόπος συνάντησης: ALUMIL, Κιλκίς, Αίθουσα R & D 

3. Συμμετέχοντες: 
 ALUMIL: κ.κ. Θ. Αξούριστος, Δ. Μποστάνης, Δ. Μπατσίνης, Μ. 

Αναστασιάδης, Ρ. Χατζηκαλία, Δ. Φασούλας, Δ. Γκαιτατζή, Σ. Κεσίδης, Γ. 

Τζέρας 

 PLANNING: κ.κ. Θ. Δαμιανίδης 

4. Διάρκεια συνάντησης: 10:00 π.μ. – 12:45 μ.μ. 

5. Θέματα συζήτησης: 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες 

συνεδριάσεις που δεν έχουν κλείσει. Καθορισμός υπευθύνου διεκπεραίωσης, 

επαναπροσδιορισμός χρόνου αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων. 

a. Συλλογή υφιστάμενων διαδικασιών αποθηκευτικού κυκλώματος. Ολοκληρώθηκε στο 
μεγαλύτερο μέρος της. Θα συζητηθεί στην επόμενη ομάδα εργασίας. 

b. Tasks (υποέργα εξεταζόμενου κυκλώματος): Ανάλυση ανά task παρακάτω.  

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του 

υποέργου. 

Στον πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 3) που ακολουθεί φαίνονται τα tasks, οι υπεύθυνοι και 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 

ΠΕ4.1 Ολοκληρώθηκε 

ΠΕ4.2 Οι δείκτες που έχουν αποφασιστεί αρχικά για στοχοποίηση του έργου είναι: 

• Παραγωγικότητα. Ο δείκτης πρέπει να επαναπροσδιοριστεί για το επόμενο SC. Υπεύθυνοι 

Θ. Αξούριστος, Θ. Δαμιανίδης. 

• Εκμετάλλευση χώρων (αποθηκευτική δυνατότητα χώρων) για λευκά, άβαφα σε tn/τ.μ. 

Υπεύθυνος Θ. Αξούριστος, Θ. Δαμιανίδης 

• Λάθη. Επιβεβαιώθηκε ότι ο δείκτης αυτός έχει ξεκινήσει και για ένα περίπου μήνα να θα 

καταγράφονται τα προβλήματα που προκύπτουν από λάθη στις εξής διαστάσεις: 
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5. Κωδικός προφίλ, χρώμα 

6. Μήκη 

7. Κιλά 

8. Λοιπά, π.χ. λάθος προορισμός, λάθος φόρτωηση, κ.α. 

Υπεύθυνη για την καταγραφή η Δέσποινα Γκαϊτατζή. 

• Αριθμός πιασιμάτων δεμάτων (φυσικό handling). Υπολογίστηκε για την τωρινή 

κατάσταση. Θα υπολογίζεται για κάθε σενάριο στρατηγικής αποθηκευτικών χώρων και 

αποθηκευτικών συστημάτων. Υπεύθυνοι Μ. Αναστασιάδης, Δ. Μπατσίνης, Θ. 

Δαμιανίδης. 

ΠΕ4.3 Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση 

ΠΕ4.4 Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση 

ΠΕ4.5 Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση 

ΠΕ4.6 Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση 

ΠΕ4.7 Το ακινητούν απόθεμα υπολογίστηκε στα πλαίσια του PT. Αποφασίστηκε να ζητηθεί ο 

τρόπος υπολογισμού και τα αποτελέσματα της μέτρησης. Αποφασίστηκε να διερευνηθεί η φυσική 

διαχείριση του υφιστάμενου ακίνητου αποθέματος. 

ΠΕ4.8 Ολοκληρώθηκε. Η τεχνική της ABC ανάλυσης πιθανόν να χρησιμοποιηθεί σε επόμενα 

βήματα. 

ΠΕ4.9 Ολοκληρώθηκε. 

ΠΕ4.10 Είναι σε εξέλιξη. Ο Μ. Αναστασιάδης ολοκλήρωσε την επιμέτρηση Πλάτους χ Ύψος των 

δεμάτων για 20-30 βασικούς κωδικούς προφίλ. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στο task. 

Μέσο βάρος ανά δέμα συμφωνήθηκε ότι είναι τα 400 κιλά. Στις 17/10 θα πρέπει να έχει 

ετοιμαστεί το αρχείο μέσω του οποίου θα υπολογιστούν οι αποθηκευτικές ανάγκες. Επίσης τέθηκε 

το θέμα της ανοδίωσης και ότι σε όποιο υπολογισμό αποθηκευτικών αναγκών θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που θα προκύψουν από την λειτουργία του νέου εργοστασίου 

ανοδίωσης. 
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ΠΕ4.11 Κατατέθηκε από την Planning η πρώτη προσέγγιση πιθανών αποθηκευτικών συστημάτων 

προφίλ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του task είναι η 24/10. 

ΠΕ4.12 Σε εξέλιξη. Ο πίνακας Απο-Εις. θα υλοποιηθεί μέχρι την επόμενη συνάντηση της ομάδας. 

ΠΕ4.13. Ολοκληρώθηκε. Θα χρησιμοποιηθεί στο ΠΕ4.10 

ΠΕ4.14. Θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕ4.10 

ΠΕ4.15 Θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕ4.12 

ΠΕ4.16 Υπεύθυνος υλοποίησης η Planning. Παραδοτέο στις 31/10 

ΠΕ.4.17 Υπεύθυνος υλοποίησης η Planning. Παραδοτέο στις 14/11 

ΠΕ4.18 Υπεύθυνος υλοποίησης η Planning. Παραδοτέο στις 30/11 

ΠΕ4.19 Υπεύθυνος υλοποίησης η Planning. Παραδοτέο στις 12/12 

ΠΕ4.20 Ολοκληρώθηκε η μέτρηση για την υφιστάμενη κατάσταση. Θα υπολογίζεται για κάθε 

σενάριο στρατηγικής αποθηκευτικών χώρων και αποθηκευτικών συστημάτων. Υπεύθυνοι Μ. 

Αναστασιάδης, Δ. Μπατσίνης, Θ. Δαμιανίδης. 

ΠΕ4.21 Αποφασίστηκε η πρώτη φάση υλοποίησης για τους 38 κωδικούς ΑΑ λευκών προφίλ και 

των αντίστοιχων κωδικών αβάφων να έχει παραδοτέο έως 24/10.  Μέχρι τότε θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν όλα τα βήματα υλοποίησης που καθορίστηκαν στην παρουσίαση στο SC. Επίσης 

αποφασίστηκε ότι στην δεύτερη φάση που θα ολοκληρωθεί στις 14/11 η ομάδα εργασίας θα 

ασχοληθεί με την τυποποίηση δεμάτων των υπόλοιπων Α και B κωδικών (βάση της ABC 

αναλυσης). Η ομάδα δεν θα ασχοληθεί με C κατηγορίας προϊόντα. 

3. “Quick win” Αλέξανδρος. Καθορισμός action plan με υπευθυνότητες, παραδοτέα και 

χρονικό προγραμματισμό. 

Περιγράφεται στο ΠΕ4.21. 

4.  Ενημέρωση για πρώτη παρουσίαση στο Steering Committee. 

Ενημερώθηκαν όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας για την πρώτη παρουσίαση στο Steering 

Committee από τον Θ. Αξούριστο.  Συζητήθηκαν στην ομάδα τα θετικά και αρνητικά 

συμπεράσματα από αυτήν την παρουσίαση. 
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Θέμα: Προτεινόμενη ατζέντα συνάντησης για τις 17/10/05 

Προτείνουμε σε αυτήν την συνάντηση να εξεταστούν τα κάτωθι θέματα: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες συνεδριάσεις 

που δεν έχουν κλείσει. Καθορισμός υπευθύνου διεκπεραίωσης, επαναπροσδιορισμός 

χρόνου αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων 

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του 

υποέργου. 

4.  Λοιπά θέματα 

5. Ανασκόπηση αποφασισθέντων Action Plans και επαναπροσδιορισμός, αν χρειάζεται. 
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6η συνάντηση Αλέξανδρος 4 (Ομάδα Logistics) 

1. Ημερομηνία συνάντησης: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2005 

2. Τόπος συνάντησης: ALUMIL, Κιλκίς, Αίθουσα R & D 

3. Συμμετέχοντες: 
 ALUMIL: κ.κ. Θ. Αξούριστος, Δ. Μποστάνης, Δ. Μπατσίνης, Μ. 

Αναστασιάδης, Ρ. Χατζηκαλία, Δ. Φασούλας, Δ. Γκαιτατζή, Σ. Κεσίδης, Γ. 

Τζέρας 

 PLANNING: κ.κ. Θ. Δαμιανίδης 

4. Διάρκεια συνάντησης: 10:00 π.μ. – 12:45 μ.μ. 

5. Θέματα συζήτησης: 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες 

συνεδριάσεις που δεν έχουν κλείσει. Καθορισμός υπευθύνου διεκπεραίωσης, 

επαναπροσδιορισμός χρόνου αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων. 

a. Tasks (υποέργα εξεταζόμενου κυκλώματος): Ανάλυση ανά task παρακάτω.  

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του 

υποέργου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 4) φαίνονται τα tasks, οι υπεύθυνοι και 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους 

ΠΕ4.1 Ολοκληρώθηκε 

ΠΕ4.2 Οι δείκτες στοχοποίησης του έργου της ομάδας εργασίας φαίνονται παρακάτω. Οι 

δείκτες αυτοί θα πρέπει να επαναπροσδιορίζονται πριν από κάθε SC.. 

• Παραγωγικότητα. Ο δείκτης πρέπει να επαναπροσδιοριστεί για το επόμενο SC. 

Υπεύθυνοι θ. Αξούριστος, Θ. Δαμιανίδης. 

• Εκμετάλλευση χώρων (αποθηκευτική δυνατότητα χώρων) για λευκά, άβαφα σε tn/τ.μ. 

Υπεύθυνος Θ. Αξούριστος, Θ. Δαμιανίδης (εσωτερικός δείκτης) 

• Λάθη. Επιβεβαιώθηκε ότι ο δείκτης αυτός έχει ξεκινήσει και για ένα περίπου μήνα 

να θα καταγράφονται τα προβλήματα που προκύπτουν από λάθη στις εξής διαστάσεις: 

a.         Κωδικός προφίλ, χρώμα 
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b.         Μήκη  

c.         Κιλά 

d.         Λοιπά, π.χ. λάθος προορισμός, λάθος φόρτωση, κ.α.  

Υπεύθυνη για την καταγραφή η Δέσποινα Γκαϊτατζή. 

• Αριθμός πιασιμάτων δεμάτων (φυσικό handling). Υπολογίστηκε για την τωρινή 

κατάσταση. Θα υπολογίζεται   για   κάθε   σενάριο   στρατηγικής   αποθηκευτικών   χώρων   και   

αποθηκευτικών συστημάτων. Υπεύθυνοι Μ. Αναστασιάδης, Δ. Μπατσίνης, Θ. Δαμιανίδης. 

(εσωτερικός δείκτης) 

ΠΕ4.3 Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση ΠΕ4.4 Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση ΠΕ4.5 

Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση ΠΕ4.6 Ολοκληρώθηκε η αρχική αποτύπωση 

ΠΕ4.7 Ο τρόπος υπολογισμού του ακίνητου αποθέματος και τα αποτελέσματά του ζητήθηκε και 

λήφθηκε από την ομάδα 1-2. Η απόφαση για την φυσική διαχείριση του υφιστάμενου 

ακίνητου αποθέματος εκκρεμεί. 

 
ΠΕ4.8 Ολοκληρώθηκε 

ΠΕ4.9 Ολοκληρώθηκε 

ΠΕ 4.10 Είναι σε εξέλιξη. Ετοιμάστηκε το αρχείο μέσω του οποίου θα υπολογιστούν οι 

αποθηκευτικές ανάγκες. Στην παρούσα φάση το αρχείο περιέχει το ισοζύγιο των 

αποθεμάτων για το σύνολο των κωδικών προφίλ αλουμινίου συμπεριλαμβανομένων 

και των ακίνητων αποθεμάτων. Αποφασίστηκε να εξεταστεί για τον μήνα του 2005 με 

το μέγιστο απόθεμα το αν χωράνε τα αποθέματα στις αποθήκες (σύμφωνα με το 

σενάριο στρατηγικής αποθηκευτικών χώρων που κατατέθηκε στην ομάδα από το ΡΤ) 

και επίσης να υπολογιστούν οι αποθηκευτικές ανάγκες στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη 

τα επιθυμητά αποθέματα όπως υπαγορεύονται από το ίδιο σενάριο στρατηγικής 

αποθεμάτων. Επιμέρους θέματα που αποφασίστηκε να εξεταστούν μεταξύ άλλων είναι: 

• Πόσα τελάρα χρειάζονται στις αποθήκες για την αποθήκευση ατύλιχτου αβάφου προφίλ. 

• Πόσοι κωδικοί πρέπει να αποθηκεύονται ανά τελάρο 

• Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται κάθε κωδικός αν θα 

αποθηκεύεται είτε σε 

δέματα είτε σε τελάρα 
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• Ποια είναι η χωρητικότητα της αποθήκης ετοίμων των λευκών σε δέματα και σε 

τελάρα με χρήση 

διαφορετικών αποθηκευτικών συστημάτων 

• Τι μεταφορές προφίλ θα προκύψουν στο σενάριο στρατηγικής 

αποθηκευτικών χώρων που 

κατατέθηκε από το ΡΤ 

• Αν θα πρέπει να υπάρχει ποιοτικός έλεγχος στην είσοδο της ενοποιημένης αποθήκης στα 

τελάρα 

• Τι χώροι θα χρειαστούν για τα βιοτεχνικά που θα «παρκάρουν» στην αποθήκη 

περιμένοντας την 

ολοκλήρωση της παραγγελίας 

• Πως θα πρέπει να αποθηκεύονται τα ατύλιχτα άβαφα προφίλ στα τελάρα. Θα 

χρησιμοποιηθούν 

πηχάκια ή κάποιος άλλος τρόπος, π.χ. χαρτί. 

ΓΙΕ4.11 Συζητήθηκε σε συνδυασμό με το ΠΕ4.10ΠΕ4.12 Συζητήθηκε σε συνδυασμό με το 

ΠΕ4.10. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο πίνακας Απο-Εις ο οποίος εκκρεμεί. 

ΠΕ4.13. Ολοκληρώθηκε. Θα χρησιμοποιηθεί στο ΠΕ4.10 

ΠΕ4.14. Θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕ4.10 

ΠΕ4.15 Θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕ4.12 

ΠΕ4.16 Υπεύθυνος υλοποίησης η Ρlanning. Παραδοτέο στις 31/10 

ΠΕ.4.17 Υπεύθυνος υλοποίησης η Ρlanning. Παραδοτέο στις 14/11 

ΠΕ4.18 Υπεύθυνος υλοποίησης η Ρlanning. Παραδοτέο στις 30/11 

ΠΕ4.19 Υπεύθυνος υλοποίησης η Ρlanning. Παραδοτέο στις 12/12 

ΠΕ4.20 Ολοκληρώθηκε η μέτρηση για την υφιστάμενη κατάσταση. Θα υπολογίζεται για κάθε 

σενάριο στρατηγικής αποθηκευτικών χώρων και αποθηκευτικών συστημάτων. Υπεύθυνοι Μ. 

Αναστασιάδης, Δ. Μπατσίνης. Θ. Δαμιανίδης. 

ΠΕ4.21 Ο Δ. Μπατσίνης πήρε τους 38 κωδικούς λευκών που τυποποιήθηκαν από το τμήμα 

Logistics για να τους δώσει στο τμήμα του για επανεξέταση. Η τυποποίηση των αντίστοιχων 

κωδικών αβάφων δεν ολοκληρώθηκε από τα Logistics. Εκκρεμεί και η συνάντηση με τις 
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πωλήσεις για τον καθορισμό των εμπορικών πολιτικών που θα εκμεταλλεύονται την τυποποίηση 

των δεμάτων. 

3. "Quick win" Αλέξανδρος. Καθορισμός action plan με υπευθυνότητες, παραδοτέα 

και χρονικό προγραμματισμό. 

Περιγράφεται στο ΠΕ4.21. 

 

Θέμα: Προτεινόμενη ατζέντα συνάντησης 

Προτείνουμε σε αυτήν την συνάντηση να εξεταστούν τα κάτωθι θέματα: 

1. Ανασκόπηση - έλεγχος - εξέλιξη ανατιθέμενων εργασιών από προηγούμενες 

συνεδριάσεις που 

δεν   έχουν   κλείσει.    Καθορισμός   υπευθύνου   διεκπεραίωσης,   επαναπροσδιορισμός   

χρόνου 

αποπεράτωσης και επανακαθορισμός παραδοτέων 

2. Ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις. 

Νέες αναθέσεις-action plan (αν απαιτείται) για την διεκπεραίωση του υποέργου. 
 

4. Λοιπά θέματα 

5. Ανασκόπηση αποφασισθέντων Action Plans και επαναπροσδιορισμός, αν χρειάζεται. 
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7. PROJECT  «Αλέξανδρος» 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALUMIL 

 
 
7.1. Διάγνωση – Αποτύπωση Κουλτούρας Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην ALUMIL AE & 

σύνδεσή της με Εταιρική Στρατηγική 

 
Έντονα δυναμικό περιβάλλον στην ανοδική και όχι ισορροπημένη καμπύλη ανάπτυξης 

του, γεγονός που απαιτεί ευέλικτες – διατμηματικές και όχι σφιχτά δομημένες διαδικασίες. 

 Ορθολογικό οργανόγραμμα με αναβαθμισμένα τα Logistics που βρίσκεται, όμως, στη 

φάση αναζήτησης της εσωτερικής του ισορροπίας (κατανομή αρμοδιοτήτων). 

Μικρός αριθμός «μεγάλων» πελατών, που κατά κανόνα έχουν παραδοσιακή σχέση με την 

εταιρεία. Ανάγκη αναδιοργάνωσης της σχέσης μας με αυτούς και εκπαίδευσης τους, αφού 

αποτελούν δομικό κρίκο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μας. Μείωση, σε κάποιο βαθμό, της 

εμπιστοσύνης που δείχνουν τα στελέχη στις κεντρικά σχεδιασμένες μηχανογραφικές 

διαδικασίες (λόγω ταλαιπωρίας με το ΕRΡ), με αποτέλεσμα την έντονη ανάπτυξη 

φυγοκεντρικών τάσεων για περιφερειακές τοπικές λύσεις (συχνά χειρόγραφες).  

Μεγάλη βαρύτητα στις υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω μη ισορροπημένης κατανομής 

αρμοδιοτήτων και αξιοπιστίας μηχανογραφικού συστήματος, με αποτέλεσμα μεγάλη αναλογία 

μεταξύ indirect / direct προσωπικού. 

Υπάρχει αρκετή πληροφορία στο σύστημα που δεν είναι όμως δομημένη και εύκολα 

αναδυόμενη. Αναπτύχθηκαν τοπικές νησίδες reporting που ενίοτε έχουν υπερκαλύψεις ή 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Ανάγκη για  ισχυρή δόμηση κεντρικών data bases και ισχυρό σύστημα 

reporting. 

Λόγω του έντονου δυναμισμού, το σύστημα έχει μάθει στις «εδώ και τώρα» λύσεις, με 

αποτέλεσμα ενίοτε να γίνονται αποδεκτές παρακάμψεις της λειτουργίας μέσω δομημένων 

διαδικασιών (με την προϋπόθεση βέβαια αυτές να σχεδιαστούν ευέλικτες). 

Μεγάλος βαθμός αναγκαστικής αυτενέργειας για επίλυση των εκάστοτε 

παρουσιαζόμενων προβλημάτων, με αποτέλεσμα τη διασπάθιση της ενότητας του οργανωτικού 

συστήματος και την εξάρτηση του από έμπειρα στελέχη. 

Έντονη η κουλτούρα της πολυπλοκότητας στο στελεχιακό δυναμικό. Συχνή προσφυγή στο 

"management by exception" που δημιουργεί πολυπλοκότητα και κόστη. Θεωρείται η 

ALUMIL. μια εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, ενώ είναι επιχείρηση με 200-250 ενεργούς 
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πελάτες, 10-15 φάσεις παραγωγής και το μόνο ίσως χαρακτηριστικό πολυπλοκότητας είναι οι 4500 

κωδικοί profile. 

Η εταιρεία, λόγω δυναμισμού του στελεχιακού της δυναμικού, ανοίγει πολλά 

οργανωτικά μέτωπα που, όμως, λόγω αλλαγών προτεραιοτήτων και φόρτου, δεν στηρίζονται 

μέχρι την πλήρη υλοποίηση τους. 

Ανάγκη λίγων και τυποποιημένων δια τμηματικών meetings, σε επίπεδο middle 

management, που θα αντικαταστήσουν τις συχνές επαφές για πυροσβεστική επίλυση. 
 

 
7.2. 1ος  Κύκλος. Αξιολόγηση Πορείας Έργου. Ευρήματα και Quick Wins. 

Φάσεις έργου 

- Διερεύνηση και διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης (Σεπ. 05) 

- Σχεδιασμός και προσέγγιση προτάσεων βελτίωσης (Οκτ.05) 

-   Τεκμηρίωση προτάσεων και έλεγχος εφαρμογής (Νοε. 05) 

- Τελικές προτάσεις, έγκριση εφαρμογής και πλάνο υλοποίησης (Δεκ. 05) 

- Υλοποίηση προτάσεων (1. Ιαν. 06— Απρ. 06, 2. Ιαν. 06 - Δεκ. 06) 

Μέθοδος λειτουργίας 

- Ίδρυση 4 ομάδων που θα διαχειριστούν τα επί μέρους έργα 

- Ορισμός συντονιστών ομάδων 

- Δια τμηματική σύνθεση μελών ομάδας 

- Τακτικές συνεδριάσεις ομάδων με συγκεκριμένη ατζέντα 

- Εφαρμογή τεχνικών brain storming , C&Ε diagrams (FBD, 4M approach) 

- Παρακολούθηση και καθοδήγηση ομάδων 

- Αναθέσεις έργων και παρακολούθηση προόδου αυτών 

 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

- Ενθουσιώδης συμμετοχή 

- Δημιουργικό κλίμα 

- Μετά τις πρώτες συνεδριάσεις απόλυτα συντονισμένη κατεύθυνση 

- Μετά τις πρώτες συνεδριάσεις ικανοποιητική διαχείριση χρόνου 

- Καλή προετοιμασία από όλα τα μέλη και πλήρη ανταπόκριση στις 
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ανατιθέμενες εργασίες 

- Αξιέπαινη προσπάθεια και από πλευράς μελών ΑΛΟΥΜΥΛ και ΡLΑΝΝΙΝG 

Μετά την περίοδο διερευνητικού χαρακτήρα θα γίνει μετάβαση στη περίοδο σχεδιασμού και 

προσέγγισης προτάσεων διαφοροποίησης διεργασιών. 

 

Στόχοι έργου 

- Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών 

- Μείωση κόστους λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας 

- Μείωση αποθεμάτων 
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Δεδομένα έργου την 30-9-05 
 

ABC ANALYSIS ΣΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ PROFIL ΤΗΣ ALUMIL 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΝΕΚΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

ΜΤ profil Kg % Ταχ. Κυκλ. profil Kg 

75% 7,782,752 79 8% 561,260 35% 18.5   

20% 2,075,400 179 18% 475,102 30% 5.9   
5% 518,850 724 74% 568,311 35% 1.2   

Σύνολο 10,377,002 982 100% 1,604,673 100% 8.6 528 309,863 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΒΑΦΑ + ΧΡΩΜΑΤΑ 

 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΝΕΚΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
 ΜΤ profil Kg % Ταχ. Κυκλ. profil Kg 

75% 7,676,403 268 16% 1,302,243 48% 7.9   

20% 2,047,041 509 30% 756,561 28% 3.6   

5% 511,760 930 54% 655,711 24% 1.0   
Σύνολο 10,235,203 1,707 100% 2,714,516 100% 5.0 527 469,091 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝ  ΑΠΟΘΕΜΑ ΝΕΚΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
 ΜΤ profil Kg % Ταχ. Κυκλ. profil Kg 

75% 15,459,154 177 10% 1,925,054 43% 10.7   

20% 4,122,441 463 26% 1,332,822 30% 4.1   
5% 1,030,610 1,112 63% 1,214,067 27% 1.   

Σύνολο 20,612,206 1,752 100% 4,471,944 100% 6.1 677 626,199 

 

 
 

 

 

 

  
52



ΑΒC ANALYSIS ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 ΜΤ ΠΕΛΑΤΕΣ 

75% 19,048,656 66 18% 
20% 5,079,642 86 23% 
5% 1,269.910 214 58% 

Σύνολο 25,398,208 366 100% 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

ΜΤ profil 
75% 15,459,154 53 18% 

20% 4,122,441 60 21% 

5%  177 61% 

Σύνολο 20,612,206 290 100% 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

ΜΤ profil 
75% 3,589,501 24 16% 

20% 957,200 41 27% 

5% 239,300 89 58% 
Σύνολο 4,786,002 154 100% 
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ΑΒC ANALYSIS ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 

 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 ΜΤ ΠΕΛΑΤΕΣ  

75% 10,399,933 46 18% 

20% 2,773,316 56 21% 

5% 693,329 160 61% 

Σύνολο 13,866,578 262 100% 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

ΜΤ profil 
75% 9,214,066 37 17% 

20% 2,457,084 40 18% 
 614,271 142 65% 

Σύνολο 12,285,422 219 100% 

 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 

ΜΤ profil 
75% 1,185,867 19 19% 

20% 316,231 28 29% 

5% 79,058 51 52% 

Σύνολο 1,581,156 98 100% 
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ΑΒC ΑΝΑLYSIS ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 

 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 ΜΤ ΠΕΛΑΤΕΣ 

75% 8,648,517 22 21% 

20% 2,306,271 30 29% 

5% 576,568 51 50% 

Σύνολο 11,531,356 103 100% 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

ΜΤ profil 
75% 6,244,883 16 23% 

20% 1,665,302 19 27% 

5% 416.326 35 50% 

Σύνολο 8,326,510 70 100% 

 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 

ΜΤ profil 
75% 2,403,634 9 16% 

20% 640,969 14 25% 

5% 160,242 33 59% 
Σύνολο 3,204,846 56 100% 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ 5, 6 & 7) 
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7.3. Παρουσίαση Δεικτών & Κριτηρίων Επιτυχίας Έργου 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

1. ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 015 < 2% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

- Εξαιρείται η υφιστάμενη κατάσταση νεκρού και 

υπερβάλλοντος 

αποθέματος (30/9/05: περίπου 23%=1,145ΜΤ) 

- Εξαιρούνται οι επιστροφές προφίλ που δημιουργούν ανενεργό απόθεμα. 

- Ισχύς Οκτ. - Δεκ. 2005 (2% = 80ΜΤ) 

- Ισχύς Ιαν. - Δεκ. 2006 (3% = 120ΜΤ) 

- Νεκρό απόθεμα αρχιτεκτονικού — όχι πωλήσεις τα τελευταία 2 έτη 

- Νεκρό απόθεμα βιοτεχνικού — όχι πωλήσεις τους τελευταίους 6 μήνες 

- Υπερβάλλον απόθεμα αρχιτεκτονικού = απόθεμα — προβλέψεις 12 μηνών 

- Υπερβάλλον απόθεμα βιοτεχνικού = απόθεμα — πωλήσεις προηγ. 6 μηνών 

Ενέργειες 

- Ξεκαθάρισμα απογραφής Αυγούστου  

- Πρόταση νεκρού αποθέματος για το χυτήριο  

- Σωστή πρόβλεψη πωλήσεων  

- Λειτουργία στη βάση του επιθυμητού αποθέματος  

- Παραγωγή βιοτεχνικού όχι μεγαλύτερο του +10% του αιτούμενου  

 

2. SΤΟCΚ >8.0 

• Υφιστάμενη κατάσταση συμπεριλαμβανομένου του νεκρού αποθέματος 

• Ισχύς Οκτ. 05 - Δεκ. 2006 

• Συμπεριλαμβάνεται το νεκρό και υπερβάλλον απόθεμα που δημιουργείται 

Ενέργειες 

• Απομάκρυνση νεκρού αποθέματος  

• Σωστή πρόβλεψη πωλήσεων  

• Λειτουργία στη βάση του επιθυμητού αποθέματος  

• Παραγωγή βιοτεχνικού όχι μεγαλύτερο του +10% του αιτούμενου  
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3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ <3% ΤΩΝ-Δ.Α. ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

• Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκπτώσεις εμπορικής πολιτικής 

• Υφιστάμενη κατάσταση 4% 

• Ισχύς Οκτ. 05 - Ιούν. 2006 

Ενέργειες 

• Ολοκλήρωση τιμοκαταλόγου και εκπτώσεων  

• Μείωση λαθών αποθήκης  

• Μηδενισμός λαθών παραστατικών  

• Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων ποιότητας  

 
 

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΦΙΛ <1.5% ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

• Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές εμπορικής πολιτικής 

• Υφιστάμενη κατάσταση 2.5% 

• Ισχύς Οκτ. 05 - Ιούν. 2006 

Ενέργειες 

• Ύπαρξη και αυστηρή εφαρμογή πολιτικής επιστροφών  

• Μείωση λαθών αποθήκης  

• Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων ποιότητας  

• Έγκαιρη αποστολή παραγγελιών  

 

5. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΑ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ) -25% ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ 

 

• Υφιστάμενη κατάσταση: 30,000,0006 Euro (προφίλ) 

• Μάρτιος 2006: 22,500,000 Euro (προφίλ) 

Ενέργειες 

• Τυποποίηση εμπορικής πολιτικής  

• Συλλογή υπολοίπων  
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6. 100% ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ >92% ΣΕ 10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΑΒΑΦΑ 
ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ, 15 ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
 
-   Υφιστάμενη κατάσταση 1/1/05-30/8/05: 

Αβαφα: 92%- 16ημ 

Λευκά: 91% -13ημ  

Χρώματα: 78% - 27ημ 

- Ισχύς Οκτ. 05 - Ιούν. 2006 

 

Ενέργειες 

- Αναδόμηση επιθυμητού αποθέματος στη βάση ΑΒC ανάλυσης  

- Τυποποίηση εντολών παραγωγής και ηλεκτρονική παρακολούθηση  

- Μείωση χρόνου διέλευσης παραγωγής  

- Στρατηγική αποθηκευτικών χώρων  

- Ηλεκτρονική διαχείριση αποθήκης (WMS)  

 

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ SCRΑΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ <17% 

- Υφιστάμενη κατάσταση : 19% 

- Ισχύς Οκτ. 05 - Ιούν. 2006 

Ενέργειες 

- Βελτιστοποίηση μερίδας παραγωγής με βάση ΑΒC ανάλυση 

- Βελτίωση ενδοδιακινήσεων  

- Μείωση αστοχιών παραγωγής  

- Μείωση αστοχιών αποθήκης  

 

8. ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ 15% 

Συμπεριλαμβάνεται και η περιφερειακή υποστήριξη (παραστατ., αποδεσμ.) 

Υφιστάμενη κατάσταση : 4.3 % 

Ισχύς Οκτ. 05 - Δεκ. 2006 

Ενέργειες 

• Τυποποίηση δεμάτων  

• Στρατηγική αποθηκευτικών χώρων  

• Χωροταξική οργάνωση προφίλ με βάση ταχυκινησίας  

• Ηλεκτρονική διαχείριση αποθήκης (WΜS) 
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9. ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΖΗΤΗΣΗ <25% ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΜΗΝΟΣ 

Υφιστάμενη κατάσταση : 32% (Σεπτ. 05) 

Ισχύς Οκτ. 05 - Ιούν. 2006 

Ενέργειες 

• Αύξηση φορτώσεων 

• Βελτίωση επιθυμητού αποθέματος 

• Μείωση χρόνου διέλευσης παραγωγής 

• Χωροταξική οργάνωση προφίλ με βάση ταχυκινησίας 

• Ηλεκτρονική διαχείριση αποθήκης (WMS) 

 

10. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Υφιστάμενη κατάσταση : υπό μέτρηση 

Ισχύς Οκτ. 05 - Ιούν. 2006 

Ενέργειες 

• Τυποποίηση εντολών παραγωγής και ηλεκτρονική παρακολούθηση 

• Βελτιστοποίηση μερίδας παραγωγής με βάση ΑΒC ανάλυση  

• Βελτίωση προγραμματισμού παραγωγής — Ρroduction  scheduling 

• Μείωση νεκρών χρόνων  
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7.4. Kαταγραφή και Ανάδειξη Κρίσιμων Προβλημάτων από τις 
Ομάδες Εργασίας του Έργου. 
 
 
 

Μεθοδολογία Καταγραφής & Ανάδειξης Προβλημάτων 

Καθορίστηκαν ως βασικές δυσλειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και το υψηλό 

Κόστος Λειτουργίας. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία  του "Cause and Effect" με τη χρήση 

ιαγραμμάτων "Fish Βones". 

Τα Μέλη κάθε ομάδας ανέλαβαν να αναφέρουν Προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα 

πλαίσια της εργασίας τους, κατηγοριοποιώντας τα σε Τομείς Προβλημάτων, τους οποίους 

ιεράρχησαν. Έπειτα από συζήτηση στις συνεδρίες των ομάδων, έγινε ανάλυση επί των 

αναφερθέντων Προβλημάτων και Κωδικοποίηση τους με σκοπό την αρτιότερη στατιστική 

επεξεργασία τους. Έγινε Ιεράρχηση των κωδικοποιημένων προβλημάτων σύμφωνα με τη 

συχνότητα αναφοράς τους από τα Μέλη των ομάδων. Αναδείχθηκαν τα 5 σημαντικότερα 

προβλήματα κάθε ομάδας. Σε επίπεδο Έργου συνολικά, κατηγοριοποιήθηκαν οι Τομείς 

Προβλημάτων κάθε ομάδας σε ευρύτερες Ενότητες και αναδείχθηκαν, συνολικά, τα 

σημαντικότερα κωδικοποιημένα Προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  1 

 

  
60



  
61

 
Σχήμα  2 

 

Σύνθεση Τομέων Προβλημάτων των Ομάδων σε Ενότητες Έργου 
 

Επιμέρους Αξιολόγηση Ομάδων Ενότητες Έργου 

Αλέξανδρ
ος 1-2 

Αλέξανδρ
ος 3 

Αλέξανδρ
ος 4 

Αλέξανδρ
ος 5-7 Μ.Ο. 

Α/A 

1 Διαχείριση Αποθηκών & Φορτώσεις  11,0% 52,2%  31,6% 

2 Εμπορική Πολιτική, Σχέσεις — 
Συνεργασία με Πελάτες & Παράπονα 
Πελατών 

17,5%  5,9% 48,3% 23,9% 

3 Προγραμματισμός Παραγωγής-WΙΡ & 
Διαχείρηση Αποθεμάτων Α1 Υλών και 
Ε

30,5% 27,3% 11,97%  23,3% 

4 Χωροταξική Οργάνωση, Εξοπλισμός - Υποδομές 13,37ο 26,8% 11,07%  17,0% 

5 Διοικητική Οργάνωση - Ανθρώπινο Δυναμικό - 
Επικοινωνία 

12,8% 14,8% 6,7% 27,8% 15,5% 

6 Μηχανογραφικά Συστήματα 17,5% 9,3% 12,47% 12,9% 13,0% 

7 Διαχείριση Φυρών  8,5%   8,5% 

8 Προϊόντα - Προδιαγραφές 8,3% 2,2%  11,0% 7,2% 

Πινακας 8
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Σύνθεση - Ανάδειξη Σημαντικότερων Προβλημάτων Έργου 

Επιμέρους Αξιολόγηση Ομάδων Σημαντικότερα Προβλήματα Έργου 
Αλέξανδρος 1-

2
Αλέξανδρος 3 Αλέξανδρος 4 Αλέξανδρος 5-

7
Έλλειψη και μη εφαρμογή διαδικασιών / πολιτικών 1   1 

Ελλιπή/ Λανθασμένα στοιχεία - καταχωρήσεις 2   3 

Έλλειψη/μη ικανοποιητική λειτουργία Μηχ. Συστήματος 3  2 4 

Υπερπελατοκεντρικές τακτικές - Επίπεδο, συνεργασία πελατών 4   3 

Ελλιπής γνώση Αποθεμάτων - WΙΡ 5    

Ελλιπής δια τμηματική ενημέρωση, συνεργασία            2 

Ελλιπής έλεγχος παραγωγής μέσω των εντολών παραγωγής και των 
πληροφοριών που τις συνοδεύουν 

 1   

Μη αξιοποίηση γραμμών λόγω έλλειψης τροφοδοσίας (μειωμένη 
παραγωγικότητα, νεκροί χρόνοι) 

 2   

Μη αξιόπιστη παρακολούθηση των προφίλ σε κάθε φάση παραγωγής και 
καταγραφή των αποτελεσμάτων της 

 3   

Μεγάλη απόσταση μεταξύ των διαδοχικών τμημάτων παραγωγής  4   

Ελλιπής καταγραφή και ανάλυση αιτιών Scrap (μηχ/κός εξοπλισμός, 
ανθρώπινος παράγοντας, ποιότητα Ά υλών)

 5   

Χρονοβόρα και αναξιόπιστη συλλογή παραγγελιών   1  

Μη αξιόπιστη παραλαβή προϊόντων από τήν παραγωγή, σε σχέση με τον 
αναμενόμενο χρόνο, την ποιότητα και την αναμενόμενη ποσότητα.

  3  

Εκτέλεση αναξιόπιστων φορτώσεων, όσον αφορά ολοκληρωμένες 
παραγγελίες, αιτούμενων ποσοτήτων και χρόνου παράδοσης.

  4  

Έλλειψη χώρου αποθήκευσης & συστήματος τακτοποίησης — χωροταξίας 
προφίλ 

  5  

Πίνακας 9

 



Παρουσίαση Ευρημάτων και Προτάσεων Άμεσης Βελτίωσης (Quick 
Wins) Ομάδας «Αλέξανδρος 1-2». 
 
Ανάδειξη Σημαντικότερων Προβλημάτων Ομάδας «Αλέξανδρος 1-2» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ 10 & 11) 
Quick Wins Ομάδας «Αλέξανδρος 1-2»  

Κανόνες Ορισμού & Διαχείρισης Επιθυμητού Αποθέματος 

 

Α. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΩΡΑ) 

Κάθε μήνα υπολογίζεται το rolling forecast forecast των επόμενων 12 μηνών ανά προφίλ και με 

ανάλυση σε λευκό - άβαφα/χρώμα βάση των : 

• Τρέχων budget πωλήσεων ανά σειρά 

• Actual στοιχεία πωλήσεων παρελθόντων μηνών 

• Συνολικής μηνιαίας εποχικότητας πωλήσεων (βάση των 12 τελευταίων μηνών) 

• Μίγμα / συμμετοχή προφίλ σε κάθε σειρά (βάση πωλήσεων των 12 τελευταίων μηνών) 

 

Ορίζεται η επιθυμητή κυκλοφοριακή ταχύτητα για το τρέχων έτος. 

Στην αρχή κάθε μήνα υπολογίζεται το επιθυμητό απόθεμα βάσει των: 

• Προβλέψεων πωλήσεων επόμενου 12 μηνου ανά προφίλ 

• Επιθυμητής κυκλοφοριακής ταχύτητας (σήμερα 8) 

• Εποχικότητας επόμενου μήνα. 

• Επιθ. Απόθ.=      Rolling forecast  12 μηνών x Εποχικότητα 

• Επιθυμητή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

 Εάν το επιθυμητό απόθεμα είναι > 25 tn τότε αυξάνεται κατά 20% η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

(από 8 σε 10). Εάν < από 1 tn τότε ποσότητα παραγωγή=batch παραγωγής ή ποσότητα 6μηνών. 

 

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ (ΤΙ) 

Διαφοροποίηση επιθυμητής κυκλοφοριακής ταχύτητας ανάλογα με την ΑΒC ανάλυση των 

πωλήσεων των προφίλ. 

Α κωδικοί (75% όγκου πωλήσεων): 10 κυκλοφοριακή ταχύτητα 

Β κωδικοί (20% όγκου πωλήσεων): 6 κυκλοφοριακή ταχύτητα 

C κωδικοί (5% όγκου πωλήσεων)   : 2 κυκλοφοριακή ταχύτητα 
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Στους C κωδικούς, δημιουργία αποθέματος με την πρώτη ζήτηση και σε 

ποσότητα τουλάχιστον ίση με το batch size. Απαιτείται διερεύνηση μεγέθους 

batch size για τους C κωδικούς. 

Με την εισαγωγή νέων σειρών απαιτείται πρόβλεψη και κατανομή σε προφίλ 

από τις Πωλήσεις. 

Το επιθυμητό απόθεμα υπολογίζεται από το Rolling Forecast ανά προφίλ για τους επόμενους 

μήνες (ανάλογα με την επιθυμητή κυκλοφοριακή ταχύτητα). Ξεκινάμε από την μέση του 

τρέχοντος μήνα. 

Εκκίνηση νέας διαδικασίας από 1/10/05 

 

Ανασχεδιασμός Αρχείου Ειδών & Διαδικασίας Διαχείρισης 
 
Α. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΩΡΑ) 

 

Λάθη κατηγοριοποίησης προφίλ σε συγκεντρωτικούς λογιστικούς κωδικούς 

Μη πλήρη συμπλήρωση πεδίων αρχείου προφίλ(π.χ. Όνομα πελάτη Βιοτεχνικού) 

Στο ORACLE δεν υπάρχουν κωδικοί που πωλούνται από εργοστάσια εκτός 

ΚΙΛΚΙΣ. 

Έλλειψη πληροφοριών για λόγους διαχείρισης (συντηρούνται σε αρχεία εκτός ERP) 

Καθυστέρηση στην δημιουργία κωδικών (συχνά προκύπτει με την παραγγελία του 

πελάτη) 

 

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ (ΤΙ) 

Εμπλουτισμός αρχείου ειδών με πληροφορίες που υπάρχουν σε άλλα συστήματα ή δεν υπάρχουν 

καθόλου 

Διόρθωση λαθών που έχουν εντοπισθεί στις υφιστάμενες πληροφορίες 

Τυποποίηση διαδικασίας δημιουργίας κωδικών και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων με στόχο την 

έγκαιρη και ορθή ενημέρωση 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΩΣ) 

Προσδιορισμός αναγκών σε πληροφορίες 

Διαμόρφωση διαδικασίας ανοίγματος νέου πελάτη 

Σύνδεση με ΕRΡ / εξέταση απαιτήσεων από ΙΤ 

Συγκέντρωση νέων πληροφοριών / ενημέρωση master files 
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Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΓΙΑΤΙ) 

Εξάλειψη λαθών τιμολόγησης 

Άντληση όλων των πληροφοριών από το ΕRΡ 

Διάχυση πληροφοριών / βελτίωση επικοινωνιών 

Υπόβαθρο για μελλοντική υποστήριξη παραγωγής και αποθήκευσης από ΕRΡ 

Έγκαιρη δημιουργία νέων κωδικών 

 

Ε. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ (ΜΕΤΑ) 

Έλεγχος συμβατότητας με ΕRΡ (έγινε) 

Διόρθωση λαθών / εμπλουτισμός αρχείων με νέες πληροφορίες (ξεκινάει εφόσον εγκριθεί) 

Αναλυτικός σχεδιασμός και υλοποίηση on line φόρμας. Καθορισμός / Αποσαφήνιση 

αρμοδιοτήτων (ξεκινάει εφόσον εγκριθεί) 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
Η ομάδα εξέτασε το αρχείο ειδών των προφίλ. Οι πληροφορίες που προτείνονται να προστεθούν 

είναι 

 

Για λόγους στατιστικούς: 

• Standard μήκος 

• Κράμα / σκληρότητα 

• Συσχέτιση καταργούμενου κωδικού με νέο 

• Χρήση κωδικού (π.χ. Κάσα, μπινί) 

 

Για λόγους διαχείρισης 

• Status κωδικού (π.χ. Προς απόσυρση, ανενεργό) 

• Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης / δεματοποίηση 

 

Παράμετροι για διαχείριση αποθεμάτων, προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής (π.χ. 

Συνταγές, χρόνοι διέλευσης, ελάχιστη ποσότητα διέλασης, πρέσα κλπ) στην παρούσα φάση δεν 

θα ενταχθούν στο αρχείο ειδών και θα εξετασθούν μετά την επιλογή του τρόπου κάλυψης αυτών 

(με το ERP ORACLE ή άλλη λύση). 
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ΣΧΗΜΑ  3 
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Παρουσίαση Ευρημάτων και Προτάσεων Άμεσης Βελτίωσης (Quick 
Wins) Ομάδας «Αλέξανδρος 3» 
 
Ανάδειξη Σημαντικότερων Προβλημάτων Ομάδας 
«Αλέξανδρος 3» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ 12 & 13 
 
Quick Wins Ομάδας «Αλέξανδρος 3» 
 Παρακολούθηση Scrap από όλες τις φάσεις της παραγωγής 
 
Στόχοι: 

Αναλυτική φυσική καταγραφή προέλευσης του Scrap από τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

και εβδομαδιαία σύγκρισή του με την συστημική ποσότητα παραλαβής χυτηρίου. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

• Ζύγιση και καταγραφή του Scrap σε ημερήσια βάση από κάθε παραγωγικό τμήμα 

• Συγκέντρωση του Scrap σε ορισμένο χώρο από κάθε τμήμα και μεταφορά προς το 

χυτήριο 

• Έναρξη εβδομάδας σε κάθε τμήμα με μηδενικό Scrap 

• Σύγκριση του Scrap που ζυγίστηκε σε κάθε τμήμα (στο σύνολο των τμημάτων) με 

αυτό που παρέλαβε το χυτήριο. 

Για την εξασφάλιση της σωστής παραλαβής του Scrap από το χυτήριο έχουν 

εκδοθεί «εισιτήρια» εισόδου του οχήματος που μεταφέρει το Scrap στο χυτήριο. Τα 

«εισιτήρια» αντιστοιχούν με το ζυγολόγιο και επισυνάπτονται σε αυτό. 

 

Υλοποίησης: 

 

Η παραπάνω διαδικασία έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σε όλα τα τμήματα πλην της διέλασης, όπου 

απαιτείται η εγκατάσταση επιδαπέδιων ζυγαριών και γερανοζυγών (σε εξέλιξη). 

 

Βασικά Έντυπα: 

1. Έντυπο καταγραφής ζυγίσεων Scrap 

2. Εβδομαδιαία συγκεντρωτική αναφορά ζυγίσεων 
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Ποσοστό Scrap ανά τμήμα Παραγωγής και κέντρο εργασίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 14) 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2004 ΙΑΝ-ΑΥΓ 
2005 

ΠΡΕΣΑ 1600 15,3% 16,3% 

ΠΡΕΣΑ 1800 13,5% 13,8% 

ΠΡΕΣΑ 2500 17% 16,1% 

ΠΡΕΣΑ 3750 13,4% 13,8% 

ΒΑΦΕΙΟ ΚΑΘΕΤΟ 1,6% 1,9% 

ΒΑΦΕΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 1 2,5% 1,7% 

ΒΑΦΕΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 2 1,6% 1,9% 

ΜΗΧΑΝΗ FΟΜ 
(ΘΕΡΜ/ΚΑ) 

0,6% 1% 

ΜΗΧΑΝΗ Aluro 
(ΘΕΡΜ/ΚΑ) 

 1% 

ΜΗΧΑΝΗ Muller 1 
(Θ/ΚΑ) 

 3% 

ΜΗΧΑΝΗ Muller 2 
(Θ/ΚΑ) 

 1% 

 
 
Ποσοστό Scrap ανά τμήμα Παραγωγής 

Διέλαση 14,8% 

Βαφεία 1,9% 

Θερμομονωτικά 1,1% 

Συσκευασία 1,3% 

Σύνολο 19,1% 

 
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν για τη διέλαση και τα θερμομονωτικά από το OTS, για τα 

βαφεία από αρχεία Excel και για την συσκευασία από το ΕRΡ 
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Διαχείριση Scrap από όλες τις φάσεις της παραγωγής 

Στόχοι: 

1.  Αναλυτική φυσική καταγραφή προέλευσης του Scrap από τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας και εβδομαδιαία σύγκριση του με την παραλαβή χυτηρίου. 

2. Ανάλυση των κυριότερων αιτιών παραγωγής Scrap 
Μεθοδολογία  Υλοποίησης: 

1.  Ζύγιση και καταγραφή του Scrap σε ημερήσια βάση από κάθε παραγωγικό τμήμα 

2.  Συγκέντρωση του Scrap σε ορισμένο χώρο από κάθε τμήμα και μεταφορά προς το χυτήριο 

3.  Έναρξη εβδρμάδας σε κάθε τμήμα με μηδενικό Scrap 

4.  Σύγκριση του Scrap που ζυγίστηκε σε κάθε τμήμα (στο σύνολο των τμημάτων) με αυτό που 

παρέλαβε το χυτήριο. 

5.  Για την εξασφάλιση της σωστής παραλαβής του Scrap από το χυτήριο έχουν εκδοθεί 

«εισιτήρια» εισόδου του οχήματος που μεταφέρει το Scrap στο χυτήριο. Τα «εισιτήρια» 

αντιστοιχούν με το ζυγολόγιο και επισυνάπτονται σε αυτό. 

Status Yλοποίηση:  

Η παραπάνω διαδικασία έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σε όλα τα τμήματα πλην της διέλασης, 

όπου απαιτείται η εγκατάσταση επιδαπέδιων ζυγαριών και γερανοζυγων (σε εξέλιξη). 

Βασικά Έντυπα: 

1. Έντυπο καταγραφής ζυγίσεων Scrap 

2. Εβδομαδιαία συγκεντρωτική αναφορά ζυγίσεων 
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Παρουσίαση Ευρημάτων και Προτάσεων Άμεσης Βελτίωσης (Quick 
wins) Ομάδας «Αλέξανδρος 4». 
 
 
Ανάδειξη Σημαντικότερων Προβλημάτων Ομάδας 
«Αλέξανδρος 4» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ 15, 16,17 & 18 

 
Quick Wins Ομάδας «Αλέξανδρος 4» 
 
Τυποποίηση Δεμάτων 
 
Στόχοι: 
Βελτίωση φυσικής και συστημικής διαχείρισης των δεμάτων αναφορικά με την συσκευασία, 

ενδοδιακίνηση, αποθήκευση και πώληση των προφίλ αλουμινίου. 

Καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού ματσακίων/δέμα, τεμ/ματσάκι και όπου είναι εφικτό 

τυποποίηση χαρακτηριστικών συσκευασίας. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 
Καθορισμός της βέλτιστης τυποποίησης τεμ/ματσ. & ματσ/δέμα ανά κωδικό προφίλ 

(Καθορισμός από Logistics, Σχέδια από R&D, Έγκριση από Συσκευασία) 

Ικανοποίηση αυξημένων μηχανογραφικών απαιτήσεων διαχείρισης τυποποιημένων και 

μη δεμάτων σε αποθήκες, ενδοδιακίνηση (εισαγωγή τυποποίησης στο αρχείο ειδών) 

Έναρξη τυποποιημένης παραγωγής 

Παραλαβή τυποποιημένων δεμάτων και πώληση παλιών και καινούριων (έως 

εξαντλήσεως παλιών αποθεμάτων) 

Ενημέρωση και εκπαίδευση πωλήσεων και πελατών. 

 

Status Υλοποίησης: 
Ο καθορισμός της βέλτιστης τυποποίησης δεμάτων έχει ξεπεράσει τους 500 κωδικούς 

προφίλ και συνεχίζεται. 

Η παραπάνω μεθοδολογία χωρίζεται σε Α φάση πιλοτικής εφαρμογής τυποποίησης των 

δεμάτων ΑΑ κωδικών προφίλ αλουμινίου και 'Β φάση ολοκλήρωσης για όλους τους 

κωδικούς. 
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Πλεονεκτήματα τυποποίησης δεμάτων 
-Βελτίωση ελέγχου συσκευασίας 

-Μείωση λαθών συσκευασίας 

-Αύξηση εκμετάλλευσης μεταφορικού όγκου εντός και εκτός εργοστασίων 

-Ευκολότερη και ασφαλέστερη μεταφορά δεμάτων 

-Μείωση Scrap από μεταφορές 

-Αύξηση αποθηκευτικής δυναμικότητας 

-Ασφαλέστερη διαδικασία τοποθέτησης σε αποθηκευτική θέση 

-Βελτίωση ελέγχου αποθεμάτων - ευκολότερη και πιο αξιόπιστη απογραφή 

Μειωμένα λάθη στις παραλαβές και στο picking, εύκολη ανεύρεση λαθών 
Δυνατότητα χρησιμοποίησης τυποποιημένων αποθηκευτικών συστημάτων 
 

Μειονεκτήματα τυποποίησης δεμάτων 
 

1. Αύξηση των απαιτήσεων παρακολούθησης αποθέματος και των διαδικασιών 

2. Τα ρετάλια που θα προκύπτουν (δέματα, ματσάκια ή τεμάχια) αυτά θα πρέπει να 

διαχειρίζονται με συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση διαδικασία η οποία αυξάνει τον όγκο 

δουλειάς της αποθήκης 

 

Υλοποίηση Α φάσης 
1. Τυποποίηση δεμάτων κωδικών A λευκών και αβάφων (αρχιτεκτονικών) με μέση ποσότητα 

πώλησης/γραμμή > δέμα (400Κg) 

2. Χαρακτηριστικά τυποποίησης και συσκευασίας εκτύπωση σε καρτέλα/συνοδεία τελάρου 

3. Έναρξη τυποποιημένης παραγωγής 

4. Πιλοτική εφαρμογή εμπορικής πολιτικής για τυποποιημένη πώληση και παροχή κινήτρων 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΠΙΝΑΚΕΣ 19 – 24 & ΣΧΗΜΑΤΑ 4 & 5) 
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Παρουσίαση Ευρημάτων και Προτάσεων Αμεσης Βελτίωσης (Quick 
Wins) Ομάδας << Αλέξανδρος 5-7>>. 
 
Ανάδειξη Σημαντικότερων Προβλημάτων Ομάδας 
«Αλέξανδρος 5-7» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ 26 & 27 
 
Quick Wins Ομάδας «Αλέξανδρος 5-7».  
Ανασχεδιασμός Καρτέλας Πελάτη & Διαδικασίας Διαχείρισης 

Α. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΩΡΑ) 

• μη ενημερωμένο αρχείο πελατών 

• έλλειψη ακριβούς κρίσιμης πληροφόρησης 

έλλειψη πιστωτικού έλεγχου στα πρώτα σταδία παραγγελιών 

• αυξημένο κόστος διαχείρισης 

• έλλειψη επικοινωνίας 

 
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ (ΤΙ)  

υλοποίηση (και συνεχής ενημέρωση) πλήρους αρχείου πελατών  

 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΩΣ)  

δημιουργία καρτέλας πελάτη 

• αποτύπωση κρίσιμων δεδομένων ανά πελάτη (credit, logistics, general info) 

• διαμόρφωση διαδικασίας ανοίγματος νέου πελάτη 

• σύνδεση με ΕRΡ 

• διάχυση πληροφοριών / ενημέρωση master files 

• εφαρμογή πληροφοριών σε everyday business 

- διαδικασίες παραγγελιών  

- credit control 

- logistics 
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Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΓΙΑΤΙ) 

• ακριβής αποτύπωση δεδομένων πελατών 

• σύνδεση / συμβατότητα με ΕRΡ 

• διάχυση πληροφοριών / βελτίωση επικοινωνιών 

• σημαντική μείωση κόστους διαχείρισης 

• εφαρμογή ακριβούς και έγκαιρου πιστωτικού έλεγχου 

• διαφάνεια 

• υπόβαθρο για δημιουργία εμπορικής πολιτικής βελτίωση εικόνας receivables 

Ε. ΕΠΟΜΕΝA ΒΗΜΑΤΑ (ΜΕΤΑ) 

• δημιουργία πρότυπου καρτέλας πελάτη (έγινε) 

• έλεγχος συμβατότητας με ΕRΡ (έγινε) 

• υλοποίηση καρτέλας ανά υπάρχοντα πελάτη (ξεκινάει άμεσα εφόσον εγκριθεί) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 29) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

• Ο Υπ. Πωλήσεων είναι αρμόδιος για την λήψη και καταγραφή των γενικών στοιχείων 

και χαρακτηριστικών του πελάτη καθώς και των απαιτήσεων του αναφορικά με την 

εξυπηρέτηση του και να εισηγηθεί επιτρεπτούς όρους πληρωμής και εκπτώσεις . 

• Η Διεύθυνση Πωλήσεων είναι αρμόδια να εγκρίνει την δημιουργία του πελάτη και να 

καθορίσει τους τελικούς όρους πληρωμής και εκπτώσεις (εντός προκαθορισμένων ορίων) 

και να εισηγηθεί παραμέτρους πιστωτικής πολιτικής. 

• Ο Πιστωτικός Έλεγχος είναι αρμόδιος να ελέγξει τα στοιχεία πιστοληπτικής θέσης και 

φερεγγυότητας   του   πελάτη   και   ενημερώνει   την   Διεύθυνση   Πωλήσεων   και   την 

Οικονομική Διεύθυνση. 

• Η  Οικονομική  Διεύθυνση  εγκρίνει τις παραμέτρους πιστωτικής πολιτικής που  θα 

εφαρμοσθούν. 

• Η Γραμματεία Πωλήσεων δημιουργεί και συντηρεί τα στοιχεία στο αρχείο Πελάτη στο 
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ΕRΡ   (πλην   των   παραμέτρων   πιστωτικής   πολιτικής).   Επίσης   συντηρεί   και   τους 

τιμοκαταλόγους και τα εκπτωτικά σενάρια που ισχύουν. 

• Ο Πιστωτικός Έλεγχος συντηρεί στο αρχείο Πελάτη τις παραμέτρους πιστωτικής 

πολιτικής. 

• Το Call Center θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία παράδοσης και εξυπηρέτησης του πελάτη 

και θα τα μεταβάλει / εμπλουτίζει κατόπιν απαίτησης του πελάτη. 
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7.5. α) Ανασκόπηση Χρονοδιαγράμματος Έργου (ΠΙΝΑΚΑΣ 30) 
 

 
 

 



7.5 β) Στρατηγικές κατευθύνσεις έργου 
 
 

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στις αναπτυγμένες οικονομίες ανά την υφήλιο όσο και στη δική 

μας χώρα, αν και σε μικρότερη κλίμακα αλλά με σαφή τάση ανόδου, παρατηρείται μια έκδηλη 

έως εκρηκτική ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και τα Logistics 

σχετιζόμενα. Στην καθημερινή ζωή των επιχειρήσεων και οργανισμών, σε επαγγελματικές 

συναντήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ακαδημαϊκές ή άλλες εκδόσεις και δημοσιεύσεις, 

κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος η αντίληψη ότι τα θέματα των ανθρωπίνων πόρων αξίζουν 

να τύχουν της προσοχής που αρμόζει στην κρισιμότητά τους και να καταλάβουν δεσπόζουσα 

θέση στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Συχνά διατυπώνεται, με διαφόρους τόνους και ποικίλη φρασεολογία η άποψη ότι οι 

άνθρωποι αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο που διαθέτουν οι επιχειρήσεις και ότι σ' αυτούς 

οφείλεται η επιτυχία. Αυτοί κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην πρωτοπορία και στην αποτυχία, 

στη διάκριση και στη μετριότητα, στην επιβίωση και στον αφανισμό. Πρόκειται για μια θέση που 

αποτελεί για άλλους αξίωμα που περιέχει αυταπόδεικτη αλήθεια που δεν χρειάζεται να 

αποδειχθεί, ενώ για άλλους,  κρατιέται σε απόσταση ασφαλείας από τα καθημερινά δρώμενα από 

αβεβαιότητα, αδυναμία, ανασφάλεια, φοβία ή ακόμη και άγνοια για τις συνέπειες που μπορεί να 

έχει η έμπρακτη αποδοχή του. Δυστυχώς, μολονότι όλοι συμφωνούν, λίγοι εφαρμόζουν αυτά που 

διακηρύσσουν. 

Η στάση που υιοθετήθηκε από την συνεργασία της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ με την 

συμβουλευτική Planning, συνοδεύεται από μια σειρά γενικότερων αντιλήψεων και μεθοδικών 

ενεργειών, μέσω των οποίων ο άνθρωπος θα καταλαμβάνει πράγματι την κεντρική θέση που του 

αρμόζει στο σχεδιασμό και στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. O άνθρωπος είναι ο 

παράγοντας που κάνει τη διαφορά και αποτελεί την κύρια πηγή του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, δεν θεωρήθηκε απλώς αυτονόητη, γιατί έτσι ουσιαστικά θα απαξιώνονταν με 

όλες τις δυσμενείς συνέπειες: θα ακυρώνονταν δηλαδή ουσιαστικά όλες οι δυνατότητες για την 

πραγματική αξιοποίηση του και  θα χάνονταν οι μοναδικές και ανεπανάληπτες ευκαιρίες που 

εμφανίζονται από τον ανταγωνισμό. 

Παράλληλα με την εκτίμηση της πρωταρχικής συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού στην 

επιχειρησιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα, είναι επιβεβλημένο όσο ποτέ άλλοτε να 
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ενσωματωθεί η πολιτική διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στη γενικότερη στρατηγική των 

Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι ώστε'να είναι συμβατή και ευθυγραμμισμένη με την 

υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων. 

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των Logistics, το φαινόμενο των ριζικών αλλαγών στις 

επιχειρήσεις αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις. Στη σύγχρονη εποχή όπου η μόνη βεβαιότητα είναι η 

αβεβαιότητα, η επιχείρηση επηρεάζεται άμεσα και καταλυτικά από   το   περιβάλλον.    Ως    

δυναμικό    στοιχείο    της    αγοράς    επιβάλλεται   να    είναι    σταθερά προσανατολισμένη προς 

αυτήν και να ανταποκρίνεται διαρκώς σης μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών 

της. Τελική επιδίωξη κάθε επιχείρησης είναι να εδραιώσει την ανταγωνιστική της θέση στην 

αγορά επιτυγχάνοντας παράλληλα τη συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία της. Καθοριστικοί 

παράγοντες που επενεργούν καταλυτικά αποτελούν ταυτόχρονα και τις κύριες προκλήσεις που 

έχει να αντιμετωπίσει και από τις οποίες θα κριθεί η τελική της επιτυχία. Αυτές είναι: 

- η   παγκόσμια  πρόκληση   :   εκτίμηση   περιβάλλοντος,   στρατηγική   σκέψη   και  

σχεδιασμός, 

- συμμαχίες και συνέργιες, επέκταση σε ξένες αγορές 

- η πρόκληση της ποιότητας : δημιουργία αξίας για τους εξωτερικούς και εσωτερικούς 

πελάτες, 

ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες τους, υπεροχή και συμμόρφωση σε κανόνες και 

πρότυπα 

- η κοινωνική πρόκληση : χρήση ποικίλων δυνάμεων, μέσων και πόρων, κοινωνική 

υπευθυνότητα, 

- διαμόρφωση  ισχυρής  κουλτούρας,  νέα προσέγγιση  στη  διοίκηση  των  ανθρωπίνων  

πόρων, 

- ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού και η ενεργή συμμετοχή του στις αλλαγές 

- η πρόκληση των συστημάτων υψηλής απόδοσης που δίνουν λύσεις σε πολύπλοκα 

προβλήματα: τεχνολογία πληροφορικής - επικοινωνιών 

και ευκαιρίες για  αποτελεσματικές δομές και συστήματα. 

Οι πολιτικές Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες στο χώρο 

των Logistics, μολονότι παραδοσιακά θεωρείται ότι η οικονομική αξία προέρχεται συνήθως 

μόνον από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, όχι μόνο να μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος και να 

βελτιώνουν την παραγωγικότητα τους, αλλά και να επινοούν διαρκώς νέες πηγές άντλησης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που  θα τους εξασφαλίσει την επιτυχία. Ετσι, ζωτική σημασία 

για κάθε επιχείρηση αποκτούν παράγοντες, όπως η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η 

διαφοροποίηση τους έναντι αυτών που παράγουν οι ανταγωνιστές τους, η καινοτομία, η ευελιξία 

ταχύτητα κ.ά. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα πρέπει να δημιουργήσουν θα 

επικεντρώνεται είτε στην ποιότητα (ικανοποίηση πελάτη), είτε στον χρόνο (ταχύτητα), είτε στο 

κόστος (συνεχής βελτίωση), είτε στην τεχνολογία (καινοτομία). Τα κριτήρια με τα οποία θα 

κριθεί η επιτυχία της επιχείρησης στην αγορά είναι η αποδοτικότητα (χαμηλό κόστος - υψηλή 

παραγωγικότητα), η αποτελεσματικότητα (αξιόπιστη και γρήγορη εξυπηρέτηση), η ποιότητα 

(υψηλή και συνεπής) και η ευελιξία (νέες αγορές, νέα προϊόντα). 

Η χάραξη της στρατηγικής περιλαμβάνει τους τρόπους, με τους οποίους η επιχείρηση θα 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό για να επιτύχει την αποστολή και τους στόχους που έχει θέσει. 

Ειδικότερα, οι στρατηγικές αναφέρονται σε κρίσιμα θέματα, όπως ποιοί, πού, πώς και με ποια 

μέσα θα ανταγωνισθεί. Μολονότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, εν τούτοις συχνά δεν 

αποδίδεται η δέουσα προσοχή στο πώς θα ανταγωνισθεί, με αποτέλεσμα οι στρατηγικές 

αποφάσεις να είναι ελλιπείς και να υστερούν στο πρακτικό σκέλος της υλοποίησης. Με άλλα 

λόγια η πτυχή αυτή της στρατηγικής έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πρέπει να εντοπισθούν πλήρως 

οι πόροι (χρηματοοικονομικοί, ανθρώπινοι, οργανωτικοί, τεχνολογικοί, φυσικοί) που θα 

χρειασθούν για να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Η 

εσωτερική ανάλυση θα εντοπίσει τα ισχυρά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης σε όλη της την 

έκταση. Σήμερα, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί 

σημαντικότατο στοιχείο που δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αγνοηθεί. Τυχόν παράλειψη ή 

αποτυχία στην εκτίμηση των ισχυρών και αδυνάτων σημείων του προσωπικού της επιχείρησης 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χάραξη στρατηγικών που δεν θα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν. Όλα τα θέματα των Logistics που συνδέονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

με το ανθρώπινο δυναμικό, αξιολογούνται πριν ληφθεί οποιαδήποτε στρατηγική απόφαση. Ετσι, 

ενισχύονται σημαντικά οι προοπτικές επιτυχίας της στρατηγικής. 

Τελικά, η επιτυχία της στρατηγικής δεν κρίνεται από το σχεδιασμό αλλά από την 

εκτέλεση. Η επιχείρηση, στην προσπάθεια της να εφαρμόσει τη στρατηγική της, διαπιστώνει τη 

σημασία που έχουν μια σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για την επιτυχία της. 
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Πρωτεύουσα θέση μεταξύ αυτών κατέχει η εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο να 

διαθέτει σαφή κατεύθυνση, ικανότητες αλλά και δέσμευση, ώστε να υλοποιεί τους τιθέμενους 

στόχους και να επιτυγχάνει την επιθυμητή απόδοση της επιχείρησης, κάτω από ενισχυτικές 

οργανωτικές συνθήκες και μέσα σε ευνοϊκό περιβάλλον διοίκησης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

οργανωτικών και διαδικαστικών μέσων, από τα οποία μπορεί να επιλέξει κάθε επιχείρηση ποια θα 

χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της στρατηγικής και η απόφασή της αυτή θα έχει και τις 

αντίστοιχες διαφοροποιήσεις και οικονομικές επιπτώσεις. Πέντε είναι τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν το βαθμό επιτυχίας της υλοποίησης: 

- Οργανωτική δομή 

- Σχεδιασμός των έργων 

- Επιλογή - εκπαίδευση - ανάπτυξη των ανθρώπων 

- Συστήματα αμοιβών και 

- Συστήματα πληροφόρησης 

Τα έργα που εκτελούνται πρέπει να σχεδιασθούν και να ομαδοποιηθούν για κάθε θέση 

εργασίας, κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, οι ομάδες της επιχείρηση πρέπει να 

στελεχωθούν με άτομα που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες για να φέρουν σε πέρας το δικό τους μερίδιο υλοποίησης της στρατηγικής. Ο στόχος 

αυτός επιτυγχάνεται με την κατάλληλη αναζήτηση, επιλογή, τοποθέτηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη 

και εξέλιξη του προσωπικού. 

Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο χώρο της αναδιοργάνωσης των Logistics 

της επιχείρησης συνίσταται στο να διασφαλίζεται η ύπαρξη του κατάλληλου αριθμό προσωπικού 

με τις ικανότητες που απαιτεί το στρατηγικό σχέδια και να δημιουργεί συστήματα ελέγχου που θα 

εξασφαλίζουν ότι η συμπεριφορά του προσωπικού 

επιτυγχάνει την επιθυμητή απόδοση και προάγει την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 

σχεδίου 

σε όλους τους επί μέρους τομείς ( πωλήσεις, κερδοφορία, μείωση κόστους, ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, επέκταση σε νέες αγορές κ.ο.κ.). Η αποτελεσματική διοίκηση της απόδοσης είναι μια 

κυκλική  διαδικασία  που  έχει τέσσερα στάδια:   :  προγραμματισμό,   διεύθυνση   & 

καθοδήγηση, αξιολόγηση   και   ανταμοιβή.   Σε   συνεχή   βάση,   στελέχη   και   υπάλληλοι 

συνεργάζονται για να καθορίζουν στόχους, δείκτες μέτρησης και πρότυπα,  να παρακολουθούν 
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την πρόοδο, να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να παρέχουν αμοιβές και αναγνώριση για τα 

επιτεύγματα. 

Με τη διοίκηση της απόδοσης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας συνδέεται η καθοδήγηση (coaching). Αυτή αποτελεί μια σημαντικότατη μέθοδο 

ανάπτυξης των εργαζομένων, της οποίας τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελή για 

την επιχείρηση. Εντάσσεται στην ,πολιτική ανάπτυξης των εργαζομένων μαζί με μια σειρά άλλων 

μεθόδων, όπως η εναλλαγή και ο εμπλουτισμός καθηκόντων, η απόκτηση δεύτερης ειδίκευσης, η 

ενεργητική μάθηση, η συμβουλευτική υποστήριξη και η συγκρότηση ομάδων έργου. 

Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων κατά την διαδικασία του project 

“Αλέξανδρος” θεωρείται ότι ασπάζεται και προάγει νέες προσεγγίσεις διοίκησης και οργάνωσης, 

στις οποίες η δέσμευση και η ευελιξία του προσωπικού μαζί με την προσπάθεια γρήγορης 

ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αναγνωρίζονται ως κύρια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επί μέρους πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

διασφαλίζουν ότι η κουλτούρα, οι αξίες και η δομή των επιχειρήσεων μαζί με την ποιότητα, την 

υποκίνηση και τη δέσμευση των μελών τους συμβάλλουν πλήρως στην επίτευξη των 

επιδιωκομένων σκοπών. Ειδικότερα, οι πολιτικές αυτές αντιμετωπίζουν από τη σκοπιά της 

διοίκησης των ανθρώπων τις ανταγωνιστικές προκλήσεις στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε και 

ρυθμίζουν τα κύρια θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της απόδοσης και της ποιότητας, 

εξασφαλίζοντας τη δέσμευση των εργαζομένων και αναπτύσσοντας εσωτερικό περιβάλλον 

αρμονικών σχέσεων. 

Στη   Φάση  της   εφαρμογής  της  στρατηγικής   ο  ρόλος  της  Διεύθυνσης  υλοποιείται   

μέσω  της διαμόρφωσης και εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων. Για να 

υλοποιηθεί η στρατηγική επιλογή θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις που εγείρει ως προς τις ικανότητες, τη συμπεριφορά και την κουλτούρα των 

ανθρώπων. Εφόσον υπάρχει κενό ανάμεσα στην παρούσα και στην επιθυμητή κατάσταση, 

καλείται η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, ώστε μέσω κατάλληλων πολιτικών να συμβάλει στην 

κάλυψη του κενού και να υποκινήσει το προσωπικό στην εκδήλωση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς. Ο βαθμός επιτυχίας της παρέμβασης θα κριθεί από τις επιδόσεις της επιχείρησης 

στα θέματα παραγωγικότητας, ποιότητας και οικονομικών αποτελεσμάτων. Με την κατάλληλη 

διαμόρφωση, οι πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση 

να εδραιώσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Με την κατάλληλη μεθοδολογία μπορεί να 
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διαμορφωθεί το περιεχόμενο κάθε επί μέρους πολιτικής κατά τρόπο συμβατό και υποστηρικτικό 

προς τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. 

Απ' όσα έχουν μέχρι τώρα εκτεθεί, προκύπτει ότι για να γίνει όσο το δυνατό περισσότερο 

αποτελεσματική η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να εμπλέκεται ολοκληρωτικά στην 

όλη στρατηγική διαδικασία. Συνεχώς και περισσότερο γίνεται εμφανής ο ρόλος της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων στην ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Η 

ικανότητα των επιχειρήσεων να διατηρούν και να αυξάνουν το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά 

του κλάδου όπου ανήκουν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμβολή του ανθρώπινου 

παράγοντα. Η κατανόηση της σημασίας του και η διαμόρφωση της κατάλληλης πολιτικής 

διοίκησης του συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ώστε 

τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες να έχουν αξία για τους πελάτες. 

Στην παραδοσιακή άποψη ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η τεχνολογία και οι 

παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι οι κύριοι παράγοντες που παράγουν αξία σε μια επιχείρηση, 

έρχεται να αντιπαρατεθεί η σύγχρονη αντίληψη, η οποία αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της 

πολιτικής ανθρωπίνων πόρων. Η στελέχωση, εκπαίδευση — ανάπτυξη, αξιολόγηση, αμοιβή και οι 

άλλες εφαρμοζόμενες επιμέρους πολιτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 

ιδιαίτερα κρίσιμες επενδύσεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την υποκίνηση των εργαζομένων και 

την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που εκτιμώνται από τους πελάτες. 

Οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων δέχονται τη μεγάλη πρόκληση της έμπρακτης 

αναγνώρισης της κρισιμότητας του ανθρώπινου παράγοντα. Το επιχειρηματικό συμφέρον είναι 

πλέον συνυφασμένο με την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών διοίκησης των ανθρωπίνων 

πόρων που θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν την επιχειρηματική επιτυχία. Οι Διοικήσεις είναι 

αυτές που θα πρέπει να δώσουν την αναγκαία υποστήριξη στα στελέχη της Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνων Πόρων, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους. Μεγάλο μερίδιο, όμως, 

της ευθύνης ανήκει σ' αυτά τα ίδιο το στελέχη της Διεύθυνσης. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν 

είναι να αποδείξουν ότι έχουν την ετοιμότητα αλλά και την ικανότητα να αναλάβουν στρατηγικό 

ρόλο. Σ' ένα κόσμο συχνών και θεμελιακών αλλαγών, όσοι δεν αντιδρούν θετικά στις προκλήσεις 

περιθωριοποιούνται και γίνονται θεατές των εξελίξεων, θα ήταν άδικο και επιζήμιο γι' αυτούς και 

τις επιχειρήσεις τους να μην αδράξουν την ευκαιρία να αναδειχθούν στη θέση που τους αρμόζει. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν χαθεί από το προσκήνιο ή αγωνίζονται οριακά να επιβιώσουν 

με διάφορα τεχνάσματα γιατί οι στρατηγικές που εφαρμόζουν βασίζονται αποκλειστικά και μόνον 
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στην οικονομική- διαχειριστική διάσταση τους είναι πολλές.  Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, συνήθως 

με κοινή οικογενειακή προέλευση, αλλά και τα διευθυντικά τους στελέχη εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους κυρίως στο πώς θα παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες (και θα αποκτήσουν 

κέρδη) και λησμονούν ότι η επιχείρηση τους είναι κατά βάση μια κοινωνία ανθρώπων που 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της με σκοπό να μείνει ζωντανή. Η αίσθηση των ανθρώπων ότι 

ανήκουν σε ένα οργανισμό και ταυτίζονται με τα επιτεύγματα του συχνά απορρίπτεται ως 

δευτερεύουσα. Η αίσθηση συμμετοχής των στελεχών είναι αναγκαία για την μακρόχρονη 

επιβίωση της επιχείρησης. 

Για να αναδημιουργηθεί μια επιχείρηση που θα είναι κερδοφόρα και θα έχει μακροχρόνια 

προοπτική στο μέλλον πρέπει να ενδιαφερθεί να δημιουργήσει μια εταιρία - κοινωνία. Οι 

διαδικασίες που θα εφαρμόζονται και ο καθημερινός τρόπος λειτουργίας επιβεβαιώνουν σε όλους 

τους εργαζόμενους την ιδιότητα του μέλους, καθιερώνουν κοινές αξίες, προγραμματίζουν, 

επιλέγουν, αξιολογούν, ανταμείβουν, εκπαιδεύουν και αναπτύσσουν τους εργαζομένους με μια 

σχέση συμβολαίου απασχόλησης που έχει πραγματικά ανθρώπινο πρόσωπο. 
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8. Διαδικασία Υλοποίησης 

8.1.  Επιλογή Αποθηκευτικού Κυκλώματος 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ  29 - 42 , ΣΧΗΜΑΤΑ6 – 9 ) 

8. 2.     2ος  Κύκλος. Βασικός σχεδιασμός προγραμματισμού και 
διαχείρισης προφίλ 
 
Παραδοχές 
>Βασικός προγραμματισμός παραγωγών από Logistics 

>Μία αποθήκη έτοιμων προφίλ στα Logistics  

>Αποθήκη πλευρών θερμομονωτικών στη παραγωγή 

>Συλλογή στην αποθήκη Logistics και αποστολή προς κατεργασία και βαφή σε τελάρα 

>Συλλογή όλων των παραγγελιών στην αποθήκη Logistics  

>Φορτώσεις όλων των παραγγελιών μόνο από την αποθήκη Logistics 

>Παραγωγές βιοτεχνικών κυρίως στη Ξάνθη και Κομοτηνή 

 

Εξοπλισμός 
>Εγκατάσταση Ρομποτικής σε ένα μάτι της αποθήκης Logistics 

>Εγκατάσταση νέων ραφιών στην αποθήκη Logistics 

>Εγκατάσταση συστήματος WMS στο χώρο της παραγωγής και 

των αποθηκών 

>Εγκατάσταση τυλιχτικού στην αποθήκη Logistics >Εγκατάσταση μηχανής αποσυσκευασίας 

στην αποθήκη Logistics  

>Εξοπλισμός μεταφορικών μέσων για ενδο-διακινήσεις 
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8.3. Διαχείριση Αρχείων 
 
Κατηγοριοποίηση αρχείων 
 
ΑΡΧΕΙΑ 

- Αρχείο ειδών 

(προφίλ, εξαρτημάτων, Α & Β υλών, ανταλλακτικών - αναλωσίμων, λοιπών ειδών) 

- Αρχείο Πελατών 

- Αρχείο Προμηθευτών 

 

ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΧΕΙΑ 

- Συνταγολόγιο & φασεολόγιο για τα παραγόμενα είδη 

- Τιμοκατάλογοι πωλήσεων 

- Αρχείο πωλητών 

- Κατηγορίες εκπτώσεων 

- Τιμοκατάλογοι προμηθευτών 

- Παράμετροι πιστωτικής πολιτικής 
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Κατηγοριοποίηση πληροφοριών 

 

Οι πληροφορίες των αρχείων μπορεί να είναι είτε Στατικές πληροφορίες με βασικά 

στοιχεία (Περιγραφή, επωνυμία, μονάδα μέτρησης, διεύθυνση κλπ) που δεν θα αλλάζουν συχνά, 

είτε  Δυναμικές πληροφορίες οι οποίες θα αλλάζουν συχνά (π.χ. κατηγοριοποίηση, αρμόδιος 

πωλητής, ισχύων τιμοκατάλογος, πιστωτικά όρια, συσκευασίες κλπ) ή Εμπιστευτικές 

πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν τιμές, κόστος, εκπτωτικά σενάρια, όρους πληρωμής, 

πιστωτική πολιτική και θα απαιτούν αρμοδιότητα έγκρισης 

 

Μεθοδολογία Διαχείρισης 

 
Οι βασικές αρμοδιότητες διαχείρισης αναμένεται να ανατεθούν σε διακριτούς ρόλους με 

συγκεκριμένη υπευθυνότητα ΙΤ στην υποστήριξη του συστήματος. 

Κάποιες Εναλλακτικοί Μέθοδοι Διαχείρισης μπορούν να είναι  

α.. Κεντρική καταχώρηση από τον Data Βase Αdministrator, βάσει των πληροφοριών που του δίνουν (σε 

έντυπα ή σε ηλεκτρονικές φόρμες) τα υπόλοιπα αρμόδια τμήματα. 

β. Αποκεντρωμένη καταχώρηση, κυρίως των δυναμικών πληροφοριών, από το τμήμα που είναι 

αρμόδιο να τις καθορίζει. Ο Data Base Administrator συντηρεί τις στατικές πληροφορίες. 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη Μεθοδολογία Διαχείρισης αναμένονται τα εξής: 

Αναγνώριση και καθιέρωση Data Base Administrator για το τμήμα που επηρεάζεται πιο πολύ εάν 

καθυστερεί η διαδικασία συμπλήρωσης του κάθε βασικού αρχείου. 

Καταχώρηση των μη εμπιστευτικών πληροφοριών με κεντρική καταχώρηση από τον Data Base 

Administrator βάσει πληροφοριών που του δίνουν σε ηλεκτρονικές φόρμες τα υπόλοιπα αρμόδια 

τμήματα. 

Καταχώρηση των εμπιστευτικών πληροφοριών δηλ. καταχώρηση από τα αρμόδια τμήματα τα 

οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 42: 
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Αρχείο ειδών (προφίλ), συνταγολόγιο, 
φασεολόγιο 

Τμήμα Planning / Δνση Logistics Τμήμα 

Αρχείο ειδών (μήτρες) Planning / Δνση Logistics Τμήμα 

Αρχείο ειδών (Α & Β υλών προφίλ) Planning / Δνση Logistics Τμήμα 

Αρχείο ειδών (εξαρτημάτων) Εξαρτημάτων / Δνση Logistics Τμήμα 

Αρχείο ειδών (ανταλλακτικών - 
αναλωσίμων) 

Προμηθειών / Δνση Logistics Τμήμα 
Call 

Αρχείο Πελατών Center / Δνση Logistics Τμήμα 

Αρχείο Προμηθευτών, τιμοκατάλογοι 
προμηθευτών 

Προμηθειών / Δνση Logistics Δνση 

Τιμοκατάλογοι πωλήσεων - σενάρια 
εκπτώσεων Προφίλ 

Πωλήσεων Συστημάτων Δνση 

Τιμοκατάλογοι πωλήσεων - σενάρια 
εκπτώσεων Εμπ/των 

Πωλήσεων Εμπορευμάτων  

Παράμετροι πιστωτικής πολιτικής Τμήμα Credit Control / Οικονομική Δνση 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 42 
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8.4.  Βασικές αρχές τιμολογιακής πολιτικής και 
πιστοληπτικού ελέγχου 
 
Η πρότασης της διαδικασίας για το πακέτο εργασίας του Πιστοληπτικός έλεγχος εμπλέκεται με τα 

εξής: 

 
1. Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση: 

 

- ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• Εσωτερικού 

- ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

2. Την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των πελατών σύμφωνα με πιστοληπτικά κριτήρια. 

(Χαρακτηρισμός Φερεγγυότητας) 

3. Διαμόρφωση 2 πιστωτικών ορίων ανα πελάτη (ανοιχτό υπόλοιπο, συνολικό υπόλοιπο = Ανοιχτά  

+ Επιταγές) 

4. Χρήση πλαφόν (Ανοιχτό Υπόλοιπο μη απαιτητό προς είσπραξη) ανά πελάτη 

5. Ενεργοποίηση αντίστοιχης εφαρμογής από το ERP της ORACLE 

6. Διαχείριση περιπτώσεων υπέρβασης (OVERRIDE) 

7. Επαναξιολόγηση πελατών 

Οι παράμετροι της πιστωτικής πολιτικής συνοψίζονται στα εξής: 

• Ορισμός πλαφόν (π.χ. Πλαφόν = Μέσος μηνιαίος τζίρος). 

Παράλληλα μια εναλλακτική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει η χρήση του χρόνου 

πληρωμής 

• Ο Καθορισμός ημερών πίστωσης (διακανονισμός πληρωμών) μπορεί να αποτελέσει 

στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας 

• Ο Καθορισμός των όρων της πληρωμής (Μέσο πληρωμής π.χ. με επιταγές, έμβασμα και 

χρόνος πληρωμής) 

• καθορισμός συνολικού πιστωτικού ορίου (σ.π.ο.) 

(π.χ. ΠΟ = (Ημέρες πίστωσης) Χ (Τζίρος πελάτη)/365 
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• Ο καθορισμός ανοικτού πιστωτικού ορίου για κάθε πελάτη  (Α.Π.Ο.) 

(π.χ. Α.Π.Ο. = Σ.Π.Ο. + ΠΛΑΦΟΝ) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Σύμφωνα με την Φερεγγυότητα των πελατών (με βάση εμπειρία συνεργασίας και 

ανάλυση ICΑΡ) οδηγούμαστε στην δημιουργία 4 κατηγοριών Φερεγγυότητας (Ομαδοποίηση 

Πελατών): 

Φ1 = ΦΕΡΕΓΓΥΟΣ (Οι παραγγελίες εκτελούνται κανονικά, δεν γίνεται έλεγχος πιστωτικών 

ορίων, δικαιούται πλαφόν, κατάταξη με πρόταση Εμπορικού Δντη και έγκριση / απόφαση Γ.Δ.) - 

συντελεστής 1,2 

Φ2 = ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΣ (γίνεται έλεγχος των πιστωτικών ορίων, δικαιούται πλαφόν 

κατάταξη με απόφαση Πιστωτικού Ελέγχου & Δντη Πωλήσεων) -συντελεστής 1,0 

Φ3 = ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (προώθηση προς εκτέλεση παραγγελιών μόνο μετά από 

έγκριση Δντη Πωλήσεων, γίνεται έλεγχος των πιστωτικών ορίων, δικαιούται το 50% του πλαφόν, 

κατάταξη με απόφαση Πιστωτικού Ελέγχου & Δντη Πωλήσεων, Αυστηρότεροι όροι πληρωμής) - 

συντελεστής 0,5 

Φ4 = ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΣ (Δεν εκτελούνται παραγγελίες παρά μόνο μετά από έγκριση Εμπορικού & 

Οικονομικού Δντη, κατάταξη με πρόταση Πιστωτικού Ελέγχου & Δντη Πωλήσεων και απόφαση 

Εμπορικού & Οικονομικού, Αυστηρότεροι όροι πληρωμής) 

Σε νέους πελάτες ή θυγατρικές διαφοροποιούνται τα πιστωτικά όρια. 

Αυτονόητο είναι ότι θα γίνεται τακτική ετήσια αξιολόγηση και ανακατάταξη των πελατών 

σε κατηγορίες φερεγγυότητας. Έκτακτη επαναξιολόγηση του πελάτη θα γίνεται (δυναμικά) 

λόγω εξαιρετικών συνθηκών ( δυσμενή στοιχεία, ενημέρωση ΙCΑΡ, πληροφορίες από την αγορά 

κτλ). 

Η ενεργοποίηση της αντίστοιχης εφαρμογής από το ERP της ORACLE βασίζεται στις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
•   Αμεση Εκπαίδευση & Υποστήριξη από Oracle για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

Διαχείριση περιπτώσεων υπέρβασης (OVERRIDE) 
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OVERRIDE REPORT ανά ημέρα (σε επίπεδο παραγγελίας)   

OVERRIDE REPORT ανά μήνα (σε επίπεδο πελάτη) 

• Καθορισμός authority προώθησης OVERRIDE παραγγελιών από το κά8ε πιστωτικό όριο 

(Ανοικτό & Συνολικό) 

(π.χ. +10% από ΠΟ πελάτη => ΤΜΗΜΑ CREDIT CONTROL 

+25% από ΠΟ πελάτη => Δντης Περιφέρειας Πωλήσεων 

+50% από ΠΟ πελάτη => Δντής Πωλήσεων Χώρας  

>50% από ΠΟ πελάτη => Εμπορική & Οικονομική Δνση) 

•Αμεση ενημέρωση συστήματος (τιμολογήσεις, εισπράξεις, εξοφλήσεις επιταγών) 

•Πρώτη ενημέρωση εισπράξεων από Πωλητές (customized software) 

•Ενίσχυση τμήματος Πιστοληπτικού Ελέγχου λόγω αυξημένου φόρτου για τυπικές 

ενέργειες(καταχώρηση επιταγών, καταχώρηση εμβασμάτων, καρτέλες πελατών, πινάκια 

επιταγών) και αφιέρωση των υπευθύνων ΠΕ σε κρίσιμες ενέργειες διαχείριση (override 

παραγγελιών, Συμφωνία εισπρακτέων με γενική λογιστική συστηματικός έλεγχος υπολοίπων, 

πιθανή συντήρηση τιμοκαταλόγων, επικοινωνία με πελάτες, reporting) 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗ (12Μ)      = 3,000,000€ 

• ΗΜΕΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ   =180 

• ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ       =   45 

• ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ = ΦΙ (Συντελεστής =1,2) 

• ΠΛΑΦΟΝ = ΤΖΙΡΟΣ/12     = 250,000€ 

Προτεινόμενο ΣΠΟ = 180 Χ 3,000,000 / 365 = 1,479,452 € 

Προτεινόμενο ΑΠΟ = 45 Χ 3,000,000 / 365 =      369,862 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟ =  (Προτεινόμενο ΠΟ) Χ (Συντελεστή ΦΙ) 

=   1,479,452 Χ 1,2 = 1,775,342 

 

2Ο ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 

ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗ (12Μ)      = 700,000€ 
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ΗΜΕΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ =150 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ      =   45 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ = Φ3 (Συντελεστής =0,5) 

ΠΛΑΦΟΝ = ΤΖΙΡΟΣ/24     = 29,000€ 

Προτεινόμενο ΣΠΟ = 150 Χ 700,000 / 365 = 287,671 € 

Προτεινόμενο ΑΠΟ = 45 Χ 700,000 / 365 = 287,671 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟ =  (Προτεινόμενο ΠΟ) Χ (Συντελεστή Φ3) 

= 287,671 Χ 0,5= 143,835€ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 43) 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Να πετύχουμε την προώθηση των πωλήσεων μας με διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και να διασφαλίσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας με όχημα τα νέα, 

υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα 

ΑΞΟΝΕΣ 

Προώθηση των προϊόντων κλειδιά για την ανάπτυξη της εταιρίας 

Εκπαίδευση των πελατών σε θέματα κερδοφορίας και διαφοροποίηση αυτών με βάση την 

«απόδοση» τους 

Διαφάνεια στις εμπορικές πολιτικές 

Εκμετάλλευση Οικονομιών κλίμακας 

Μείωση διαχειριστικού κόστους (administration) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 

- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

- LOGISTICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
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- RECEIVABLES 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΖΙΡΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (π.χ. κρύα, Θ/Δ προφίλ, Club σειρές) 

Εκπτώσεις Logistics (π.χ. φορτηγό / συρόμενο / δραματοποιημένη παραγγελία ) 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Budget ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ) 

Συνδυασμός εκπτώσεων με παροχές επί ΤΜ και με ΠΣ (performance drive) 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φαίνεται στο παρακάτω 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 44) 
2. Οι εκπτώσεις logistics έχουν ως σκοπό να μειώσουν το κόστος διαφοροποιώντας εκείνους 

τους πελάτες που δημιουργούν στην εταιρία οικονομίες κλίμακας δίνοντας κίνητρα τα 

οποία θα ακολουθήσουν περισσότεροι 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Έκπτωση 1% (επί ΤΜ) για δεματοποιημενη παραγγελία (π.χ. 60% του όγκου σε δέματα) 

Έκπτωση 3% (επί ΤΜ) για δεματοποιημενη παραγγελία με ολόκληρο φορτηγό ή συρόμενο 

(full truck) 

3. Η υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων έχει ως σκοπό να επιτευχθεί  κοινή ανάπτυξη και 

προώθηση των προϊόντων και των πελατών με στοχευμένες ανά πελάτη ενέργειες, 

μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος διαχείρισης και απαντώντας στις κατά τόπους κινήσεις 

του ανταγωνισμού. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

a. Δημιουργία budget προώθησης ανά πελάτη (% επί τζίρου) 

b. Προγραμματισμός δαπάνης με συνεργασία πελάτη - τμήματος πωλήσεων 

c. Υλοποίηση ενεργειών (επιδότηση πρεσσών, ειδικές τιμές για έργα, κιλά για 

δείγματα κτλ) 

d. Παροχή με ΠΣ σε τακτά διαστήματα 

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι τα εξής: 

i. Ευελιξία απέναντι στον ανταγωνισμό και σε τοπικές ιδιαιτερότητες 

ii. Μείωση κόστους (διαχείριση ΠΣ, ειδικές τιμές, δομημένες εκπτώσεις) 
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iii. Διαφάνεια / Κίνητρα σε πελάτες / Αξιοκρατική αντιμετώπιση πελατών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 45) 

4. Η έγκαιρη πληρωμή έχει ως σκοπό: 

την μείωση των ανοιχτών υπόλοιπων αλλά και του μέσου όρου είσπραξης στην κατεύθυνση της 

βελτίωσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας. 

Το σημαντικότερο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να δοθεί κίνητρο για έγκαιρες πληρωμές (π.χ. 

κλιμακούμενη έκπτωση ανάλογα με τους χρόνους αποπληρωμής: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Πληρωμή με επιταγή 10 ημερών - έκπτωση 4% Πληρωμή με επιταγή 30 ημερών - έκπτωση 3% 

Πληρωμή με επιταγή 60 ημερών - έκπτωση 2% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΠΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ή τρίμηνο) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 46) 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 47) 

Για όλα τα παραπάνω το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που πρέπει να ακολουθηθεί είναι το 

παρακάτω: 
- οριστικοποίηση πρότασης (εμπορική δνση – 1o δεκαήμερο Νοεμβρίου 2005) 

- έγκριση από διοίκηση 

- αναδιάρθρωση εκπτώσεων σε περιβάλλον ERP (δνση πωλήσεων & ΙΤ – τέλος Νοεμβρίου 

2005) 

- ενημέρωση πελατών (δνση πωλήσεων - Δεκέμβριος 2005) 

- εφαρμογή (δυνατότητα εφαρμογής από Ιανουάριο 2006) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
92



8.5. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του προσωπικού των Logistic 
(διοικητική μέριμνα). 
 
 
  

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του προσωπικού των Logistics περιλαμβάνει μια περιεκτική 

περιγραφή της γνώσης, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων εργασίας για 

μια εντυπωσιακά μεγάλη ομάδα επαγγελματιών των Logistics (διοικητική μέριμνα) ή των 

"οικογενειών- ομάδων εργασίας" που βρίσκονται συνήθως στον τομέα των Logistics.  Η 

επέκταση οργανωτικών λειτουργιών επιπέδων και πυρήνων των Logistics, αποτελεί μια 

σημαντική ανάπτυξη στη δυναμική των εργασιών και της διοικητικής  μέριμνας. 

Τα μηνύματα είναι σαφή σχετικά με τη γενικότερη ανάγκη να αυξηθούν οι ικανότητες του 

προσωπικού είτε άμεσα μέσω της κατάρτισης είτε έμμεσα από την ανταλλαγή απόψεων 

(brainstorming) σε ομάδες εργασίας προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα. 

Αντηχώντας τις αξιώσεις που γίνονται από τους σύγχρονους επαγγελματίες, η προσοχή μας 

κατευθύνεται στη σημασία της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του προσωπικού και των εργοδοτών 

τους. Το μήνυμα είναι σαφές: οι οργανωτικές δομές που οδηγούνται από την τεχνολογία και τον 

ανταγωνισμό υπογραμμίζουν τη σημασία των δεξιοτήτων που είναι "κατάλληλες για 

απασχόληση" για το προσωπικό πέρα από τις λεπτομερώς καθορισμένες και συγκεκριμένες 

γνώσεις και δεξιότητες.   

Οι αλλαγές στις οργανωτικές δομές σημαίνουν ότι η καθετοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας  εξασθενεί ως αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση πολύ καλά καταρτισμένων 

ανθρώπων. Η κινητικότητα στη σταδιοδρομίας είναι όλο και περισσότερο οριζόντια μεταξύ και 

μέσα στην οργάνωση στην εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διατήρηση της πίστης του προσωπικού 

εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητα να του παρασχεθούν οι δεξιότητες, που 

εξαρτώνται από ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στην απασχόληση των 

οργανώσεων. Οι οργανώσεις διοικητικών μεριμνών (Logistics) ανταγωνίζονται όχι για την 

εργασία αλλά και για τους ανθρώπους. Η πολυπλοκότητα και η ένταση των απαιτήσεων που 

εκφράζονται στο προσωπικό διοικητικών μεριμνών από τις αποθήκες εμπορευμάτων μέχρι την 

αίθουσα συσκέψεων, σημαίνουν νέες δομές εργασίας, απαιτητικές ικανότητες και δεξιότητες, κάτι 

που είναι συναρπαστικό και προκλητικό τόσο για το προσωπικό όσο και για τους εργοδότες.  
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Η καθιέρωση και η συντήρηση της κατάρτισης στις δεξιότητες ομάδων σε μια στερεότυπη και 

άκαμπτη οργάνωτική δομή μιας εταιρίας είναι δύσκολη. Πολλοί ανώτεροι επαγγελματίες 

διοικητικών μεριμνών ξέρουν, οι τεχνικές δεξιότητες είναι ευκολότερες να χτίσουν από τις 

δεξιότητες ομάδων. Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο : τα γνωρίσματα προσωπικότητας των μελών 

των ομάδων πρέπει να είναι αρκετά, οι άνθρωποι αυτοί απαιτούνται σε μεγάλου σαριθμούς ενώ 

την ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός για την απόκτησή τους εντείνεται. Πώς είναι δυνατόν να 

βελτιστοποιηθούν οι δεξιότητες των ατόμων; 

Η υψηλή και αυξανόμενη οριζόντια κινητικότητα σταδιοδρομίας καθιστά την 

βελτιστοποίηση της απόδοσης προβληματική αλλά όχι και ανέφτικτη. Οι περιφερειοποιημένες 

μέθοδοι κατάρτισης είναι δύσκολο να υιοθετηθούν στα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Οι σχέσεις 

στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ανθρώπινες σχέσεις που τοποθετούνται σε σύνθετα ηθικά 

περιβάλλοντα. Η αυξανόμενη αυτονομία και η κινητικότητα του προσωπικού διοικητικών 

μεριμνών σε όλα τα επίπεδα αυξάνουν εκθετικά τον αριθμό μεταβλητών που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη πχ. το προσωπικό διοικητικών μεριμνών πρέπει να μπορεί να λαμβάνει "καλές / σωστές" 

αποφάσεις όταν είναι μερικές φορές δύσκολο και συχνά όχι άσχετο να διαχωριστεί ο «φίλος» από 

τον «εχθρό» στα ανοικτά inter-organizational συστήματα διοικητικών μεριμνών. 

Η πρόσκληση του εξωτερικού συνεργάτη για την βελτιστοποίσης ακόμα και μιας 

φαινομενικά απλής διαδικασίας μπορεί, το λιγότερο να υστερεί σε λειτουργικότητα και το 

περισσότερο να δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα από εκείνα που καλείται να λύσει. Κάτι 

τέτοιο μπορεί να συμβεί όταν ο εξωτερικός συνεργάτης δεν αντιλαμβάνεται όχι μόνο το όραμα 

της εταιρίας αλλά και το εωτερικό της περιβάλλον, τον μικροκοσμό της. Το ζητούμενο σε αυτή 

την περίπτωση είναι να δωθούν λύσεις «εκ των έσω», δηλαδή με την συμμετοχή των 

εργαζομένων σε ομάδες εργασίας και όχι αυτές να επιβληθούν. Μέσα από την σύντονη 

συνεργασία σε ομάδες μπορούν να αναπτυχθούν ικανά στελέχη που θα δώσουν τις βέλτιστες 

λύσεις για την μετάλλαξη  οργανωτικών δομών σε περισσότερο λειτουργικά, αξιόπιστα και 

κερδοφόρα συστήματα.  

Σύμφωνα με επίσημες έρευνες, η λειτουργία των Logistics μπορεί να επιτύχει σε μία 

επιχείρηση αύξηση της παραγωγικότητας από 15 % εώς 20 % λογω βελτιστοποίησης των 

συστήματων διαχείρισης εργασίας ενώ παράλληλα τα οφέλη της τεχνολογίας στην 

παραγωγικότητας της εργασίας μπορούν να βελτιστοποιηθούν ακόμα κι αν υπάρχει ήδη ένα 

σύστημα διαχείρισης αποθηκών εμπορευμάτων (WMS) σε ισχύ. Από την άλλη πλευρά η 
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διαχείριση της απόδοσης του εργατικού δυναμικού μπορεί να περικόψει τις δαπάνες εργασίας από 

10 % σε 30 %, ανάλογα με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης εργασίας που βρίσκεται σε ισχύ. 

Αυτό προέρχεται από τον αυξανόμενο ρυθμό της απόδοσης, την καλύτερη κατανομή της 

εργασίας, στους στόχους, και την καλύτερη χρήση των τρεχουσών εγκαταστάσεων. Η καλύτερη 

χρήση των εγκαταστάσεων μπορεί επίσης να καθυστερήσει ή να εξαλείψει την ανάγκη ακόμα και 

για επέκτασή τους. Συνήθως ο χρόνος  επιστροφής της αξίας στο πλαίσιο της επένδυσης (ROI) 

είναι λιγότερο από έτος. Αλλά υπάρχουν και οφέλη που είναι λιγότερο ποσοτικά προσδιορίσιμα 

και περισσότερο ποιοτικά. Ο καθορισμός των κινήτρων για τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας 

έχει επίσης μια θετική επίδραση στην απόδοση εργαζομένων.  

Σε γενικές γραμμές κανένα πρότυπο δεν υπάρχει για το πώς μια εργασία μπορεί να γίνεται 

καλύτερα ή πόσος καιρός χρειάζεται για να εφαρμοστεί. Τα στελέχη αναλύουν τους τρέχοντες 

στόχους ώστε να καθορίσουν τις καλύτερες πρακτικές για κάθε λειτουργία των Logistics και να 

αποβάλουν τις μη παραγωγικές δραστηριότητες.  

Το έγκυρο αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα σαφές σύνολο εύκολα εφικτών 

προτύπων και κινήτρων για την καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος που υφίσταται την 

αναδιοργάνωση. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Ενέργεια Περιγραφή Status Υπεύθυνος Ημερ/νία 
Παραδοτέου 

ΠΕ.4.1 Ανάλυση-αξιολόγηση υφιστάμενων δεικτών & Αναφορών Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.2 Επιλογή δεικτών για στοχοποίηση του έργου Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.3 Δυνατότητες ORACLE/ Παρεχόμενη υποστήριξη στις διαδικασίες 
Μετά την συλλογή 
διαδικασιών στα ΠΕ4.5 & 6 ΔΦΑΣ-ΘΔΑΜ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.4 Διαδικασίες ενημέρωσης και συντήρησης βάσεων δεδομένων 
Μετά την συλλογή 
διαδικασιών στα ΠΕ4.5 & 7 ΔΓΚΑΙ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.5 
Διαδικασίες αποθηκευτικού κυκλώματος (παραλαβή, αποθήκευση, 
εκτέλεση παραγγελιών κ.α.) Σε εξέλιξη 

ΔΦΑΣ - ΘΑΞΟΥ - 
ΘΔΑΜ 21-Σεπ 

ΠΕ.4.6 
Διαδικασίες διακινήσεων υλικών μεταξύ παραγωγής και αποθηκών 

Σε εξέλιξη 

ΔΦΑΣ-ΔΜΠΑΤ-
ΓΤΖΕΡ-ΜΑΝΑΣ-
ΣΚΕΣ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.7 Υπολογισμός ακινητούντων αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.8 ABC ανάλυση αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Σε εξέλιξη ΡΧΑΤΖ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.9 

Αποτύπωση (CAD) του συνόλου των αποθηκευτικών κτιρίων και 
των αποθεμάτων που υπάρχουν στο καθένα από αυτά στην σημερινή 
κατάσταση Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ  26-Σεπ 

ΠΕ.4.10 

Υπολογισμός αποθηκευτικών αναγκών σήμερα και στο μέλλον για 
τα προφίλ αλουμινίου (ογκομέτρηση δεμάτων προφίλ αλουμινίου 
και στατιστική ανάλυση αποθεμάτων) 

Σε εξέλιξη (σε συνδυασμό 
με ΠΕ4.14, 15, 16) 

ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.11 

Εξέταση εναλλακτικών συστημάτων αποθήκευσης των προφίλ 
αλουμινίου. Κατάθεση και κοστολόγηση σεναρίων υλοποίησης (π.χ 
αυτόματη αποθήκη) 

Σε εξέλιξη 
ΘΔΑΜ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.12 
Κατάθεση εναλλακτικών σεναρίων στρατηγικής αποθηκευτικών 
χώρων 

Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ-ΔΜΠΑΤ-
ΣΚΕΣ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.13 

Αποτύπωση και αξιολόγηση logistics και φυσικών χαρακτηριστικών 
των προφίλ αλουμινίου (αρχείο ειδών με logistics και φυσικά 
χαρακτηριστικά) 

Σε εξέλιξη 
ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.14 
Ομαδοποίηση ειδών προφίλ αλουμινίου βάση logistics 
χαρακτηριστικών και ταχυκινησίας 

Σε εξέλιξη 
ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.15 Επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων ανά κατηγορία προφίλ Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 
ΠΕ.4.16 Σχεδία χωροταξίας αποθηκών Εν αναμονή εκκίνησης     

ΠΕ.4.17 
Κωδικοποίηση χώρων, διαδρόμων, ραφιών σε όλους τους 
αποθηκευτικούς ή παραγωγικούς χώρους που θα χρειαστεί 

Εν αναμονή εκκίνησης 
    

ΠΕ.4.18 

Διαδικασία παρακολούθησης των προφίλ σε οποιαδήποτε φάση 
αυτά βρίσκονται (άβαφα, τυλιγμένα, βαμμένα άσπρα ή άλλο χρώμα, 
σε φάση συναρμολόγησης με πολυαμίδιο κ.α). Διερεύνηση 
χρησιμοποίησης τεχνολογιών Bar Coding & RFID. 

Εν αναμονή εκκίνησης 
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ΠΕ.4.19 
Κοστολόγηση προτάσεων λειτουργίας αποθηκών και 
ενδοδιακινήσεων 

Εν αναμονή εκκίνησης 
    

ΠΕ.4.20 
Σχεδιασμός διαδικασίας μετάπτωσης από την τωρινή λειτουργία σε 
νέα. 

Εν αναμονή εκκίνησης 
    

ΠΕ.4.21 Υπολογισμός φυσικού handling (πιασιμάτων) δεμάτων προφίλ 
Σε εξέλιξη 

ΜΑΝΑΣ-ΔΜΠΑΤ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.22 Κοστολόγηση αποθέματος & διαδικασιών αποθήκης Εν αναμονή εκκίνησης     
ΠΕ.4.23 Τυποποίηση Δεμάτων Εν αναμονή εκκίνησης     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1.
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Ενέργεια Περιγραφή Status Υπεύθυνος Ημερ/νία 

Παραδοτέου 
ΠΕ.4.1 Ανάλυση-αξιολόγηση υφιστάμενων δεικτών & Αναφορών Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.2 Επιλογή δεικτών για στοχοποίηση του έργου Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.3 Δυνατότητες ORACLE/ Παρεχόμενη υποστήριξη στις διαδικασίες 
Μετά την συλλογή 
διαδικασιών στα ΠΕ4.5 & 6 ΔΦΑΣ-ΘΔΑΜ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.4 Διαδικασίες ενημέρωσης και συντήρησης βάσεων δεδομένων 
Μετά την συλλογή 
διαδικασιών στα ΠΕ4.5 & 7 ΔΓΚΑΙ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.5 
Διαδικασίες αποθηκευτικού κυκλώματος (παραλαβή, αποθήκευση, 
εκτέλεση παραγγελιών κ.α.) Σε εξέλιξη 

ΔΦΑΣ - ΘΑΞΟΥ - 
ΘΔΑΜ 21-Σεπ 

ΠΕ.4.6 
Διαδικασίες διακινήσεων υλικών μεταξύ παραγωγής και αποθηκών 

Σε εξέλιξη 

ΔΦΑΣ-ΔΜΠΑΤ-
ΓΤΖΕΡ-ΜΑΝΑΣ-
ΣΚΕΣ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.7 Υπολογισμός ακινητούντων αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.8 ABC ανάλυση αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Σε εξέλιξη ΡΧΑΤΖ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.9 

Αποτύπωση (CAD) του συνόλου των αποθηκευτικών κτιρίων και 
των αποθεμάτων που υπάρχουν στο καθένα από αυτά στην σημερινή 
κατάσταση Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥΡ  26-Σεπ 

ΠΕ.4.10 

Υπολογισμός αποθηκευτικών αναγκών σήμερα και στο μέλλον για 
τα προφίλ αλουμινίου (ογκομέτρηση δεμάτων προφίλ αλουμινίου 
και στατιστική ανάλυση αποθεμάτων) 

Σε εξέλιξη (σε συνδυασμό 
με ΠΕ4.14, 15, 16) 

ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.11 

Εξέταση εναλλακτικών συστημάτων αποθήκευσης των προφίλ 
αλουμινίου. Κατάθεση και κοστολόγηση σεναρίων υλοποίησης (π.χ 
αυτόματη αποθήκη) 

Σε εξέλιξη 
ΘΔΑΜ 3-Οκτ 

ΠΕ.4.12 
Κατάθεση εναλλακτικών σεναρίων στρατηγικής αποθηκευτικών 
χώρων 

Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ-ΔΜΠΑΤ-
ΣΚΕΣ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.13 

Αποτύπωση και αξιολόγηση logistics και φυσικών χαρακτηριστικών 
των προφίλ αλουμινίου (αρχείο ειδών με logistics και φυσικά 
χαρακτηριστικά) 

Σε εξέλιξη 
ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.14 
Ομαδοποίηση ειδών προφίλ αλουμινίου βάση logistics 
χαρακτηριστικών και ταχυκινησίας 

Σε εξέλιξη 
ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.15 Επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων ανά κατηγορία προφίλ Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 
ΠΕ.4.16 Σχεδία χωροταξίας αποθηκών Εν αναμονή εκκίνησης     

ΠΕ.4.17 
Κωδικοποίηση χώρων, διαδρόμων, ραφιών σε όλους τους 
αποθηκευτικούς ή παραγωγικούς χώρους που θα χρειαστεί 

Εν αναμονή εκκίνησης 
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ΠΕ.4.18 

Διαδικασία παρακολούθησης των προφίλ σε οποιαδήποτε φάση 
αυτά βρίσκονται (άβαφα, τυλιγμένα, βαμμένα άσπρα ή άλλο χρώμα, 
σε φάση συναρμολόγησης με πολυαμίδιο κ.α). Διερεύνηση 
χρησιμοποίησης τεχνολογιών Bar Coding & RFID. 

Εν αναμονή εκκίνησης 

    

ΠΕ.4.19 
Κοστολόγηση προτάσεων λειτουργίας αποθηκών και 
ενδοδιακινήσεων 

Εν αναμονή εκκίνησης 
    

ΠΕ.4.20 
Σχεδιασμός διαδικασίας μετάπτωσης από την τωρινή λειτουργία σε 
νέα. 

Εν αναμονή εκκίνησης 
    

ΠΕ.4.21 Υπολογισμός φυσικού handling (πιασιμάτων) δεμάτων προφίλ 
Σε εξέλιξη 

ΜΑΝΑΣ-ΔΜΠΑΤ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.22 Κοστολόγηση αποθέματος & διαδικασιών αποθήκης Εν αναμονή εκκίνησης     
ΠΕ.4.23 Τυποποίηση Δεμάτων Εν αναμονή εκκίνησης     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  2.
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Ενέργεια Περιγραφή Status Υπεύθυνος Ημερ/νία 
Παραδοτέου 

ΠΕ.4.1 Ανάλυση-αξιολόγηση υφιστάμενων δεικτών & Αναφορών Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.2 Επιλογή δεικτών για στοχοποίηση του έργου Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.3 Δυνατότητες ORACLE/ Παρεχόμενη υποστήριξη στις διαδικασίες Σε εξέλιξη ΔΦΑΣ-ΘΔΑΜ 21-Νοε 

ΠΕ.4.4 Διαδικασίες ενημέρωσης και συντήρησης βάσεων δεδομένων 
Μετά την συλλογή 
διαδικασιών στα ΠΕ4.5 & 7 ΔΓΚΑΙ 21-Νοε 

ΠΕ.4.5 
Διαδικασίες αποθηκευτικού κυκλώματος (παραλαβή, αποθήκευση, 
εκτέλεση παραγγελιών κ.α.) Σε εξέλιξη 

ΔΦΑΣ - ΘΑΞΟΥ - 
ΘΔΑΜ 14-Νοε 

ΠΕ.4.6 
Διαδικασίες διακινήσεων υλικών μεταξύ παραγωγής και αποθηκών 

Σε εξέλιξη 

ΔΦΑΣ-ΔΜΠΑΤ-
ΓΤΖΕΡ-ΜΑΝΑΣ-
ΣΚΕΣ 14-Νοε 

ΠΕ.4.7 Υπολογισμός ακινητούντων αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.8 ABC ανάλυση αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Ολοκληρώθηκε ΡΧΑΤΖ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.9 

Αποτύπωση (CAD) του συνόλου των αποθηκευτικών κτιρίων και 
των αποθεμάτων που υπάρχουν στο καθένα από αυτά στην σημερινή 
κατάσταση Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ  26-Σεπ 

ΠΕ.4.10 

Υπολογισμός αποθηκευτικών αναγκών σήμερα και στο μέλλον για 
τα προφίλ αλουμινίου (ογκομέτρηση δεμάτων προφίλ αλουμινίου 
και στατιστική ανάλυση αποθεμάτων) 

Σε εξέλιξη (σε συνδυασμό 
με ΠΕ4.14, 15, 16) 

ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 17-Οκτ 

ΠΕ.4.11 

Εξέταση εναλλακτικών συστημάτων αποθήκευσης των προφίλ 
αλουμινίου. Κατάθεση και κοστολόγηση σεναρίων υλοποίησης (π.χ 
αυτόματη αποθήκη) 

Σε εξέλιξη 
ΘΔΑΜ 24-Οκτ 

ΠΕ.4.12 
Κατάθεση εναλλακτικών σεναρίων στρατηγικής αποθηκευτικών 
χώρων 

Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ-ΔΜΠΑΤ-
ΣΚΕΣ-ΘΔΑΜ 31-Οκτ 

ΠΕ.4.13 

Αποτύπωση και αξιολόγηση logistics και φυσικών χαρακτηριστικών 
των προφίλ αλουμινίου (αρχείο ειδών με logistics και φυσικά 
χαρακτηριστικά) 

Ολοκληρώθηκε 
ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.14 
Ομαδοποίηση ειδών προφίλ αλουμινίου βάση logistics 
χαρακτηριστικών και ταχυκινησίας 

Σε εξέλιξη με ΠΕ4.10 
ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 17-Οκτ 

ΠΕ.4.15 Επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων ανά κατηγορία προφίλ Σε εξέλιξη με ΠΕ4.12 ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 31-Οκτ 
ΠΕ.4.16 Σχεδία χωροταξίας αποθηκών Σε εξέλιξη  ΘΔΑΜ 31-Οκτ  

ΠΕ.4.17 
Κωδικοποίηση χώρων, διαδρόμων, ραφιών σε όλους τους 
αποθηκευτικούς ή παραγωγικούς χώρους που θα χρειαστεί 

Εν αναμονή εκκίνησης 
 Planning 14-Noε  

ΠΕ.4.18 Κοστολόγηση λειτουργίας αποθηκών  
Εν αναμονή εκκίνησης 

 Planning 30-Νοε 
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ΠΕ.4.19 
Σχεδιασμός διαδικασίας μετάπτωσης από την τωρινή λειτουργία σε 
νέα. 

Εν αναμονή εκκίνησης 
 Planning 12-Δεκ 

ΠΕ.4.20 Υπολογισμός φυσικού handling (πιασιμάτων) δεμάτων προφίλ 
Ολοκληρώθηκε 

ΜΑΝΑΣ-ΔΜΠΑΤ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.21 Τυποποίηση Δεμάτων Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ  14-11 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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Ενέργεια Περιγραφή Status Υπεύθυνος Ημερ/νία 
Παραδοτέου 

ΠΕ.4.1 Ανάλυση — αξιολόγηση υφιστάμενων δεικτών & Αναφορών Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.2 Επιλογή δεικτών για στοχοποίηση του έργου Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.3 Δυνατότητες ORACLE / Παρεχόμενη υποστήριξη στις 

διαδικασίες Σε εξέλιξη ΔΦΑΣ-ΘΔΑΜ 21-Νοε 

ΠΕ.4.4 Διαδικασίες ενημέρωσης και συντήρησης βάσεων δεδομένων Μετά την συλλογή 
διαδικασιών στα ΠΕ4.5 & 7 

ΔΓΚΑΙ 21-Νοε 

ΠΕ.4.5 Διαδικασίες αποθηκευτικού κυκλώματος (παραλαβή, 
αποθήκευση, εκτέλεση παραγγελιών κ. α.) 

Σε εξέλιξη ΔΦΑΣ-ΘΑΞΟΥ-
ΘΔΑΜ 

14-Νοε 

ΠΕ.4.6 Διαδικασίες διακινήσεων υλικών μεταξύ παραγωγής και 
αποθηκών 

Σε εξέλιξη ΔΦΑΣ-ΔΜΠΑΤ-
ΓΤΖΕΡ-ΜΑΝΑΣ-
ΣΚΕΣ 

14-Νοε 

ΠΕ.4.7 Υπολογισμός ακινητούντων αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.8 ΑΒC ανάλυση αποθεμάτων προφίλ αλουμινίου Ολοκληρώθηκε ΡΧΑΤΖ-ΘΔΑΜ 26-Σεπ 
ΠΕ.4.9 Αποτύπωση (CAD) του συνόλου των αποθηκευτικών κτιρίων και των 

αποθεμάτων που υπάρχουν στο καθένα από αυτά στην σημερινή 
κατάσταση 

Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥΡ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.10 Υπολογισμός αποθηκευτικών αναγκών σήμερα και στο μέλλον για τα 
προφίλ αλουμινίου (ογκομέτρηση δεμάτων προφίλ αλουμινίου και 
στατιστική ανάλυση αποθεμάτων) 

Σε εξέλιξη (σε συνδυασμό με 
ΠΕ4.14, 15, 16) 

ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 17-Οκτ 

ΠΕ.4.11 Εξέταση εναλλακτικών συστημάτων αποθήκευσης των προφίλ 
αλουμινίου. Κατάθεση και κοστολόγηση σεναρίων υλοποίησης (π. χ 
αυτόματη αποθήκη) 

Σε εξέλιξη ΘΔΑΜ 24-Οκτ 

ΠΕ.4.12 Κατάθεση εναλλακτικών σεναρίων στρατηγικής 
αποθηκευτικών χώρων 

Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ-ΔΜΠΑΤ-
ΣΚΕΣ-ΘΔΑΜ 

31-Οκτ 

ΠΕ.4.13 Αποτύπωση και αξιολόγηση logistics και φυσικών 
χαρακτηριστικών των προφίλ αλουμινίου (αρχείο ειδών με 
logistics και φυσικά χαρακτηριστικά) 

Ολοκληρώθηκε ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 10-Οκτ 

ΠΕ.4.14 Ομαδοποίηση ειδών προφίλ αλουμινίου βάση logistics 
χαρακτηριστικών και ταχυκινησίας 

Σε εξέλιξη με ΠΕ4.10 ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 17-Οκτ 

ΠΕ.4.15 Επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων ανά κατηγορία προφίλ Σε εξέλιξη με ΠΕ4.12 ΘΑΞΟΥ-ΘΔΑΜ 31-Οκτ 
ΠΕ.4.16 Σχεδία χωροταξίας αποθηκών Σε εξέλιξη ΘΔΑΜ 31-Οκτ 
ΠΕ.4.17 Κωδικοποίηση χώρων, διαδρόμων, ραφιών σε όλους τους 

αποθηκευτικούς ή παραγωγικούς χώρους που θα χρειαστεί 
Εν αναμονή εκκίνησης Ρlanning 14-Νοε 
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ΠΕ.4.18 Κοστολόγηση λειτουργίας αποθηκών Εν αναμονή εκκίνησης Ρlanning 30-Νοε 

ΠΕ.4.19 Σχεδιασμός διαδικασίας μετάπτωσης από την τωρινή 
λειτουργία σε νέα. 

Εν αναμονή εκκίνησης ΡΙanning 12-Δεκ 

ΠΕ.4.20 Υπολογισμός φυσικού handling (πιασιμάτων) δεμάτων προφίλ Ολοκληρώθηκε ΜΑΝΑΣ-ΔΜΠΑΤ 26-Σεπ 

ΠΕ.4.21 Τυποποίηση Δεμάτων Σε εξέλιξη ΘΑΞΟΥ 14-11 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
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LOGISTICS 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΥΝΑΜΗ 

2004 
end 

2005 
end 

OFFICI
AL 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 2 2 

    

ΑΓΟΡΕΣ 8 8 8 

    

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 20 16  

   

ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2  

 

   69 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 64  

   

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ — ΧΡΩΜΑΤΑ 8 8

 

   10 

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΑΡΑΓ. 5 3

   

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 14 11 11 

    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 17 17 17 

    

ΣΥΝΟΛΟ 140 134 133 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Τοtal 
Μηχανογραφικό Σύστημα 17,5.0% 

Πελάτες 17,50% 

Οργάνωση - Δια τμηματικές Σχέσεις 12,83% 

Διαχείριση Αποθεμάτων Ετοίμων 10,50% 

Εξοπλισμός 9,17% 

Προϊόντα - Αρχείο ειδών 8,33% 

Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής 6,67% 

Προβλέψεις Πωλήσεων 5,83% 

Διαχείριση Αποθεμάτων Αλουμινίου 5,00% 

Υποστήριξη 4,17% 

Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής 2,50% 
Grand Total 100,00% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
 
 
 
 

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1 Έλλειψη και μη εφαρμογή διαδικασιών / πολιτικών 

2 Ελλιπή/Λανθασμένα στοιχεία - καταχωρήσεις 

3 Έλλειψη / μη ικανοποιητική λειτουργία Μηχ. Συστήματος 

4 Υπερπελατοκεντρικές τακτικές - Επίπεδο, συνεργασία πελατών 

5 Ελλιπής γνώση Αποθεμάτων - WIΡ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Τotal 

Οργάνωση - Δια τμηματικές Σχέσεις 14,83% 

Παραδόσεις 1.1,00% 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Συντήρηση 10,83% 

Φόρτιση Γραμμών 10,83% 

Εντολές Παραγωγής 10,50% 

Μηχανογραφικά 9,33% 

Φύρες 8,50% 

Μήτρες 8,33% 

Χωροταξία - Υποδομές 7,67% 

Κοστολόγηση 6,00% 

Προϊόντα — Υλικά — Προδιαγραφές Πελατών 2,17% 

Grand Total 100,00% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
1. Ελλιπής έλεγχος παραγωγής μέσω των εντολών παραγωγής και των πληροφοριών 

που τις συνοδεύουν
2. Μη αξιοποίηση γραμμών λόγω έλλειψης τροφοδοσίας (μειωμένη παραγωγικότητα, 

νεκροί χρόνοι) 
3. Μη αξιόπιστη παρακολούθηση των προφίλ σε κάθε φάση παραγωγής και καταγραφή 

των αποτελεσμάτων της 
4. Μεγάλη απόσταση μεταξύ των διαδοχικών τμημάτων παραγωγής 

5. Ελλιπής καταγραφή και ανάλυση αιτιών Scrap (μηχ/κός εξοπλισμός, ανθρώπινος 

παράγοντας, ποιότητα Ά υλών) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Total 

Εκτέλεση Παραγγελιών 19,96% 

Φορτώσεις 12,96% 

Μηχανογραφικά 12,36% 

Προγραμματισμός Παραγωγής & Παραγωγή 11,93% 

Χωροταξία - Υποδομές 10,95% 

Έλεγχος Αποθεμάτων — Απογραφών 10,80% 

Παραλαβές - Επιστροφές 8,46% 

Οργάνωση - Δια τμηματικές Σχέσεις 6,67% 

CALL CENTER-Πελάτες 5,91% 
Grand Total 100,00% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Χρονοβόρα και αναξιόπιστη συλλογή παραγγελιών 

Έλλειψη/ μη ικανοποιητική λειτουργία Μηχ. Συστήματος 

Μη αξιόπιστη παραλαβή προϊόντων από την παραγωγή, σε σχέση με τον αναμενόμενο 

χρόνο, την ποιότητα και την αναμενόμενη ποσότητα.
Εκτέλεση αναξιόπιστων φορτώσεων, όσον αφορά ολοκληρωμένες παραγγελίες, αιτούμενων 

ποσοτήτων και αιτούμενου ή αναμενόμενου χρόνου παράδοση.
Έλλειψη χώρου αποθήκευσης & συστήματος τακτοποίησης — χωροταξίας προφίλ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18
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ΑΒC ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΝ (ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ) 
Category SKU % Value % 
Α 79 7,68% 23.132.078,16 75,01% 
Β 181 17,61% 6.173.707,51 20,02% 
C 768 74,71% 1.532.835,06 4,97%
Τotal 1028 100,00% 30.838.620,75 100,00% 
ΑΒC ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΝ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ) 

Category SKU % Value % 
Α 80 7,78% 6.625.500,74 74,82% 
Β 181 17,61% 1.785.935,30 20,17% 
C 767 74,61% 444.058,98 5,01% 
Τotal 1028 100,00% 8.855.495,02 100,00% 

 

Αριθμός κωδικών που είναι Α από ΑΒC και αξίας και ποσοτήτων 76 

Οι εξαγωγές αυτών των κωδικών είναι σε αξία και 22.839.669 ευρω 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 
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ΚΑΘ/ΗΣΗ 
ΕΝΤΟΛΗΣ-
ΔΙΕΛΑΣΗΣ 

ΚΑΘ/ΗΣΗ 
ΔΙΕΛΑΣΗΣ-
ΒΑΦΕΙΟΥ 

ΚΑΘ/ΗΣΗ 
ΔΙΕΛΑΣΗΣ-
ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘ/ΗΣΗ 
ΔΙΕΛΑΣΗΣ-
ΤΥΛ/ΓΟΣ 

ΚΑΘ/ΗΣΗ 
ΒΑΦΕΙΟΥ-
ΤΥΛ/ΤΟΣ 

ΚΑΘ/ΗΣΗ 
ΕΝΤΟΛΗΣ-
ΤΥΛΠΌΣ 

ΚΑΘ/ΗΣΗ ΠΑΡ. 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ-
ΤΎΛ/ΤΟΣ 

ΚΑΘ/ΗΣΗ 
ΠΑΡ. 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ-
ΔΙΕΛΑΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ-
ΕΝΤΟΛΗΣ 

2 32  35 3 37 0 35 37 69 
21 6  9 3 30 0 9 30 36 
20 6 9 3 29 0 9 29 35
1 2  2 0 3 0 2 3 3 
1 10  14 4 15 10 24 25 23 
2 4  5 1 7 1 6 8 9 
1 2  2 0 3 0 2 3 10 
0     12 
7  5 12 19 0 12 19 21 
1  11 18 19 0 18 19 21 
6   1 7 3 4 10 13 
1   1 2 0 1 2 3 
7   2 9 1 3 10       16 
3   1 ;    4 0 1 4 38 
1   0 1 1 1 2 10 
3   3 6 1 4 7 7 
0  5 6 6 7 13 13 20 
22    7 29 29 
2    6 8 8 
2       6 8 8 

2     23 
1 11
2     43 
0     13 

20     26 
1     15 
2     27 
2 6  6 0 8 0 6 8 15 
1     7 

13 1  2 1 15 0 2 15 16 
13 1  1 0 14 1 2 15 15 
6 1 1 3 2 9 18 21 27 30 
1 4 1 5 1 6 1 6 7 30 
7 3  4 1 11 1 5 12 12 
1 1  2 1 3 0 2 3 4 
0 6 5 10 4 10 0 10 10 12 
0 1 1 10 9 10 0 10 10 15 
0 1 1 10 9 10 0 10 10 15 
2 25  25 0 27 1 26 28 33 
1     15 
2     14 
3     8 
1 20
2     32 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

         
 ΚΑΘ/ΗΣΗ ΚΑΘ/ΗΣΗ ΚΑΘ/ΗΣΗ ΚΑΘ/ΗΣΗ ΚΑΘ/ΗΣΗ ΚΑΘ/ΗΣΗ ΚΑΘ/ΗΣΗ ΠΑΡ. ΚΑΘ/ΗΣΗ 
 ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ- ΔΙΕΛΑΣΗΣ- ΔΙΕΛΑΣΗΣ- ΒΑΦΕΙΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΗ
 ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΒΑΦΕΙΟΥ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΥΛ/ΤΟΣ ΤΥΛ/ΤΟΣ ΤΥΛ/ΤΟΣ ΤΥΛ/ΤΟΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ
Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ         
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 4 6 4 7 2 12 2 9
(ΗΜΕΡΕΣ)         

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
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ΑΒΑFΑ ΛΕΥΚΑ ΧΡΩΜΑ  Πωλήσεις ανά 
ημέρα (Κιλά) 

Απρίλιος 54837 45819 11151  
Μάιος 57918 58330 8645  
Ιούνιος 67574 69065 12266  
Ιούλιος 70814 77527 12218  
 ΑΒΑΦΟ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΟΛΟ φορτώσεων /day /κιλά) 

62.786 62.685 11.070 136.541 Μ.Ο. Ημερήσιων 
πωλήσεων (Κιλά) 

ΑΒΑFΑ ΛΕΥΚΑ ΧΡΩΜΑ  Πωλήσεις ανά 
ημέρα (γραμμές) 

Απρίλιος 155 127 124  
Μάϊος 166 169 99  
Ιούνιος 210 211 121  
Ιούλιος 224 217 114  
 ΑΒΑΦΟ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΟΛΟ φορτώσεων /day (γραμμές) 
Μ.Ο. Ημερήσιων 
πωλήσεων 
(γραμμές) 

189 181 115 484 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 
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Χώροι 

Αποθήκευσης 
(015) 

Χώρος 
Αποθηκών 

(m2) 
 

Χώρος 
Αποθηκών 

(m3) 
 

Ονομαστική 
Δυναμικότητα 
Αποθήκευσης 

(δέματα) 

Πραγματική 
Δυναμικότητα 
Αποθήκευσης 

(δέματα) 

Ονομαστική 
Δυναμικότητα 
Αποθήκευσης 

(τόννοι) 

Πραγματική 
Δυναμικότητα 
Αποθήκευσης 

(τόννοι) 

Αποθήκη 
Αβαφων 

 

7320 36600 5238 3929 2095 1571 

Αποθήκη 
Αβαφων 
(παλιά 

θερμομονωτικά) 
 

948 4740 672 504 269 202 

Αποθήκη 
Αβαφων (χώρος 
φορτώσεων) 

 

900 4500 540 405 216 162 

Αποθήκη 
Λευκών 
(Ντάνες) 

13376 120384 7938 5954 3175 2381 

Αποθήκη 
Λευκών (ράφια 

Cantilever) 
 

3344 30096 2700 2565 1080 1026 

Σύνολο 
 

25888 196320 17088 13356 6835 5342 

 
Συντελεστής Εκμετάλλευσης Χώρων ( τόννοι / m2 ) 0,21 

Συντελεστής Εκμετάλλευσης Χώρων ( τόννοι / m3 ) 0,027 

 
 

Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ντανών 0,75
Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ραφιών 0,95   
Μέσο βάρος / δέμα 0,4 τόννοι  Καθαρό Ύψος Αποθηκών Λευκών 9 μέτρα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 Καθαρό Ύψος Αποθηκών Αβάφου 5 μέτρα 
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ΣΧΗΜΑ 4 
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ΣΧΗΜΑ 5 
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ΑΒC ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ) 
 
Category SKU % Value % 

Α 79 7,68% 23.132.078,16 75,01% 

Β 181 17,61% 6.173.707,51 20,02% 

C 768 74,71% 1.532.835,08 4,97% 

Τοtal 1028 100,00% 30.838.620,75 100,00%
ΑΒC ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΝ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ) 

Category SKU % Value % 

Α 80 7,78% 6.625.500,74 74,82% 

Β 181 17,61% 1.785.935,30 20,17% 

C 767 74,61% 444.058,98 5,01% 

Τotal 1028 100,00% 8.855.495,02 100,00% 

 
 
Αριθμός κωδικών που είναι Α από ΑΒC και αξίας και ποσοστήτων 

22.839.669 ευρώ Οι εξαγωγές αυτών των κωδικών είναι σε αξία και σε ποσότητες 

6.608.837 κιλά 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ Τotal 
Οργάνωση -Δια τμηματικές Σχέσεις 17,92% 

Πολιτική Εξυπηρέτησης Πελατών 14,17% 

Μηχανογραφικό Σύστημα 12,92% 

Προϊόντα 11,00% 

Πελάτες 8,33% 

Πιστωτικός Έλεγχος Πελατών 6,67% 

Τιμολογιακή πολιτική 6,67% 

Επικοινωνία 5,83% 

Παραγγελειοληψία 5,83% 

Χειρισμός Παραπόνων 5,83% 

Reporting - Ενημέρωση 4,83% 

Grand Total 100,00% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Έλλειψη και μη εφαρμογή διαδικασιών / πολιτικών 

Ελλιπής δια τμηματική ενημέρωση, συνεργασία 

Υπερπελατοκεντρικές τακτικές - Επίπεδο, συνεργασία πελατών 

Έλλειψη/ μη ικανοποιητική λειτουργία Μηχ. Συστήματος 

Ελλιπή/ Λανθασμένα στοιχεία - καταχωρήσεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 
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Δείκτης Εκμετάλλευσης Αποθηκευτικών Χώρων 
 

Χώροι 
Αποθήκευσης 
(015) 

Χώρος 
Αποθηκ
ών (m2) 

Χώρος 
Αποθηκών 
(m3) 

Ονομαστική 
δυναμικότητα 
αποθήκευσης 
(δέματα) 

Πραγματική 
Δυναμικότητα 
Αποθήκευσης 
(δέματα) 

Ονομαστική 
δυναμικότητα 
αποθήκευσης 
(τόννοι) 

Πραγματική 
Δυναμικότητα 
Αποθήκευσης 
(τόννοι) 

Αποθήκη Αβαφων 7.320 36.600 5.238 3.929 2.095 1.571 
Αποθήκη Αβαφων 
(παλιά 
θερμομονωτικά)

948 4.740 672 504 269 202 

Αποθήκη Αβαφων 
(χώρος φορτώσεων) 

900 4.500 540 405 216 162 

Αποθήκη Λευκών 
(Ντάνες) 

13.376 120.384 7.938 5.954 3.175 2.381 

Αποθήκη Λευκών 
(ράφια Cantilever) 

3.344 30.096 2.700 2.565 1.080 1.026 

Σύνολο 25.888 196.320 17.088 13.356 6.835 5.342 

Συντελεστής Εκμετάλευσης Χώρων (τόννοι / m2)  0.21 
Συντελεστής Εκμετάλευσης Χώρων (τόννοι / m3)  0.027    

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ντανών 0,75
Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ραφιών 0,95  
Μέσο βάρος / δέμα 0,4 τόννοι 
Καθαρό Ύψος Αποθηκών Λευκών 9 μέτρα 
Καθαρό Ύψος Αποθηκών Αβαφου 5 μέτρα 
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Αποθηκευτικά Συστήματα - Εφαρμογή στην αποθήκη Λευκών  

Αποθήκη Λευκών - Ύψος κτιρίου   9 μ 
Τετραγωνικά Μέτρα Αποθήκης ανά μάτι 3344 τ. μ.   
Χώροι προς αποθήκευση 2675 τ. μ.   
Βοηθητικοί Χώροι 669 τ. μ.   
Αποθηκευτική Συστήματα Περονοφόρο Δυνατότητα  
μονάδα Αποθήκευσης  Αποθήκευσης  
Δέματα (600 χ 600 χ 400) Ντάνες Reach Truck 1.655 δέματα 
Δέματα (600 χ 600 χ 400) Σταθερά Cantilever 4 Weel Drive 2.702 δέματα 
Δέματα (600 χ 600 χ 400) Σταθερά Cantilever Αυτόμ. Γερανός 2.702 δέματα 
Δέματα (600 χ 600 χ 400) Κινούμενα Cantilever 4 Weel Drive 4.864 δέματα 
Δέματα (600 χ 600 χ 400) Αυτόματο με Κασέτες Γερανός 4.210 δέματα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 
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1. Αποθηκευτικό σύστημα Ντανών - Ανάλυση Αποθηκευτικού Μοdule   
  
Ντάνες          

α1 Λήψη δέματος απο 600 cm Αριθμός δεμάτων/Ντάνα 9
 Βάθος δέματος 60 cm  Αριθμός Ντανών/Φάτνωμα 2    
 Διάδρομος περονοφόρου ίσος με: 700 cm Ανοχή Αποθήκευσης/δέμα 5 cm

REACH Μήκος Μodule:οάυΙβ: 18,7 m  Ανοχή Ντάνας 50 cm   
Τruck Πλάτος ΜοάυΙβ: 7 m  Μήκος Ντάνας 585 cm   
ή ΕΜΒΑΔΟΝ Μοdule ίσο με 130,9 τετ μετρα  Πλάτος Ντάνας 700    

Συμβατικ Ύψος Μοdule 3 m  Ύψος δέματος 0,5    
Πλήθος δεμάτων /επίπεδο 18 Επίπεδα 6
Πλήθος δεμάτων / module 108  

 Συντελεστής Εκμετάλλευσης 0,75
  
 Ρεαλιστικό πλήθος δεμάτων 81
     Τετρ. ΜΕΤΡΑ/δέμα : 1,62    

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

 

ΣΧΗΜΑ 6 
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2. Αποθηκευτικό σύστημα σταθερών ραφιών Cantilever με περονοφόρα 4 Weel Drive - 
Ανάλυση Αποθηκευτικού Module 

          
Σταθερά ράφια Cantilever με Reach Track 4 Weel Drive  

a2        Λήψη δέματος 60 cm Αριθμός 1
 Βάθος δέματος 6 cm Ανοχή Φατνώματος 50 cm

4WD Διάδρομος περονοφόρου 4WD ίσος με 220 cm Πλάτος Ορθοστατών 30 cm
Μήκος Μodule: 70 cm Μήκος ραφιών + ράγες 73 cm

 Πλάτος Μοdule: 39 cm Μήκος φατνώματος 700 cm
 ΕΜΒΑΔΟΝ Μοdule ισο με 27,7 τετ μετρά Βάθος φατνώματος 88 cm
 Πλήθος δεμάτων / επίπεδο 2 Επίπεδα 14

Πλήθος δεμάτων / module 2
 Συντελεστής εκμεταλευσης 0,95
 Ρεαλιστικό πλήθος 26
     Τετρ. Μετρα/παλέτα : 0,99    
ΠΙΝΑΚΑΣ 32 
 

 

ΣΧΗΜΑ 7 
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3. Αποθηκευτικό σύστημα σταθερών ραφιών Cantilever με Αυτοματο Γερανό 
- Ανάλυση Αποθηκευτικού Module 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

 

          
Σταθερά ράφια Cantilever με αυτόματο γερανό         

a3 Λήψη δέματος αττο 600 cm Αριθμός 1
 Βάθος δέματος 60 cm Ανοχή Φατνώματος 50 cm
Γερανός Διάδρομος γερανού ίσος με 220 cm Πλάτος Ορθοστατών 30 cm

 Μήκος Μοdule 700 cm Μήκος ραφιών + ράγες 73 cm
Πλάτος Μοdule 396 cm Μήκος φατνώματος 700 cm

 ΕΜΒΑΔΟΝ Μοdule ισο με 27,72 τετ μετρά Βάθος φατνώματος 88 cm
 Πλήθος δεμάτων /επίπεδο 2 Επίπεδα 14

Πλήθος δεμάτων / module 28
 Συντελεστής εκμεταλευσης 0,95
 Ρεαλιστικό πλήθος 26
     Τετρ. Μετρα/παλέτα : 0,99    
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4. Αποθηκευτικό σύστημα κινούμενων ραφιών (Cantilever με 4 Weel Drive) -Ανάλυση 
Αποθηκευτικού Μοdule 
 

          
Κινούμενα ράφια Cantilever με Reach Τrack 4 Weel Drive (ΣΤΟ πλάτος των 20 μέτρων 1 διάδρομος)  

a4 Λήψη δέματος απο 600 cm  Διάδρομος 4 WD 220 cm  
Βάθος δέματος 60 cm cm Στα 20 μέτρα σε σταθερά 5 διαδρόμους  

4WD  Διάδρομος περονοφόρου  4WD ισος 44 cm  Αριθμός δεμάτων/Φάτνωμα 1  
ΜήκοςΜοdule: 700 cm Ανοχή Φατνώματος 50 cm  

 Πλάτος Μοdule: 220 cm  Πλάτος Ορθοστατών 30 cm  
 ΕΜΒΑΔΟΝ Μοdule ισο με 15,4 τετ μετρα  Μήκος ραφιών + ράγες 73 cm  

Πλήθος δεμάτων / επίπεδο 2 Μήκος φατνώματος 700 cm  
 Πλήθος δεμάτων / module 28  Βάθος φατνώματος 88 cm  
  Επίπεδα 14  
   
  Συντελεστής εκμεταλευσης 0,95  
  Ρεαλιστικό πλήθος δεμάτων 26  
     Τετρ. Μετρα/παλέτα: 0,55    
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5. Αυτόματο Αποθηκευτικό σύστημα με κασετίνες και γερανό - Ανάλυση Αποθηκευτικού 
 

          
Αυτόματο Σύστημα Αποθήκευσης Προφίλ σε κασέτες   

a5 Λήψη δέματος απο 60 cm Αριθμός δεμάτων/Φάτνωμα 1  
 Βάθος δέματος 600 cm Πλάτος Κασετίνας 72 cm  
Αυτόματο Διάδρομος συστήματος ίσος με : 722 cm Απόσταση Κασετ- 3,5  

Μήκος Μοdule: 88 cm Πλάτος Ορθοστάτη 9  
 Πλάτος Μοdule: 2022 cm Μήκος Κασετίνας 650  
 ΕΜΒΑΔΟΝ Μοdule ισο με 17,793 τετ μετρα   
 Πλήθος δεμάτων /επίπεδο 2 Μήκος Φατνώματος 88 cm  
 Πλήθος δεμάτων /module 28 Βάθος φατνώματος 650 cm  
 Επίπεδα 14  
   

Συντελεστής εκμεταλευσης 0,95  
 Ρεαλιστικό πλήθος 26  
     Τετρ. Μετρα/παλέτα : 0,64    

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 9 



 

Ρομποτική Ράφια Ντάνες WIP  
 Παρατηρήσεις Τελάρα Δέματα Δέματα Τελάρα 

Α 10%) 80%  10%   
Β 25% 75%

Λευκά 

 0% 0%   Παραγωγή ΜΤΟ 
Α 10% 80% 10%   
Β 30% 70%.    

Αβαφα 
(πώληση) 

 0% 100%
Α 2 5 %  30%
Β 100% 0%    

Χρώμα 
(Αβαφα) 

Cx + Cλ  0% 100%   Παραγωγή ΜΤΟ 
Ποσοστό εκμετάλλευσης χώρου ανά αποθηκευτικό σύστημα στην αποθήκη Logistics 

Αποθηκευτικό σύστημα Ρομποτικής με τελάρα παραγωγής 1.028 m2/Tελάρο

Αποθηκευτικό σύστημα Ραφιών (Cantilever με δέματα 0.72 m2/δέμα 

Αποθηκευτικό σύστημα Ντανών με δέματα 1.39 m2/δέμα 

Χωρητικότητες Τελάρων και Δεμάτων σε κιλά 
Χωρητικότητα Τελάρου 350 κιλά 
Χωρητικότητα Δέματος 350 κιλά 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθέματος 
Α 10 75% 
Β 6 20% 
C 2 5% 
ΑΒC ανάλυση ανά τρίμηνο 
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Ανάγκες και στρατηγική αποθηκευτικών χώρων που εξυπηρετούν τον 
βασικό σχεδιασμό 
 
Ετήσιες Πωλήσεις  
Σύνολο: 33,000ΜΤ 
Χρώματα: 5,000ΜΤ 

14,000ΜΤ  (140ΜΤ x 237 ημέρες) Άβαφα: 
14,000ΜΤ  (21ΜΤ x 237 ημέρες) Λευκά: 

Φορτώσεις 

230 ημέρες φορτώσεων 

200 ΜΤ/ημέρα 

46,000 ΜΤ/έτος 

Επιθυμητό Απόθεμα 
Λευκά (Α+Β) 

    Α= 1.050ΜΤ 

Β=     467ΜΤ 

Άβαφα + Χρώματα + Λευκά C 
Συνολικά Αναλυτικά Άβαφα Χρώματα 

Α= 1,425ΜΤ Α 1,050 375 

 

Β= 633ΜΤ Β 467 167 

C= C άβαφα, 
χρώματα + C 
λευκά = 

825ΜΤ C 350 475 

Σύνολο 2,883ΜΤ Σύνολο 1,867 1,017 

Σύνολο απαιτήσεων αποθέματος =  4,400ΜT 

10% Σύνολο απαιτήσεων αποθέματος με 
υπερβάλλον 

4,840ΜT 
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Ανάγκες αποθηκευτικών χώρων. Budget 2006 
 

Αποτελέσματα Διαχείρισης  

 Ρομποτική Ράφια Ντάνες WIP  
 Τόνοι Τελάρα Τόνοι Δέματα Τόνοι Δέματα Τόνοι Τελάρα  
Λευκά Α 105 300 840 2.400 105 300    

 Β 117 333 350 1,000      
  0 0 0 0      

Άβαφα Α 105 300 840 2,400 105 300    
 Β 140 400 327 933      
  0 0 350 1,000      
Χρώμα Α 94 268 169 482   113 321  

 Β 167 476 0 0      
 Cx + Cλ 0 0 475 1,357     Σύνολα 
Σύνολο Απαιτήσεων 727 2,077 3,350 9.573 210 600 113 321 4,400 
Σύνολο + 10% 800 2,285 3,685 10,530 231 660 124 354 4,840 

Απαιτούμενη 
Επιφάνεια (m2) 

2,349 7,582 917  10,848 

Για χώρο παραλαβών αποστολών χρειάζεται χώρος 1,627 

Για χώρο dispatch area για διάφορες χρήσεις χρειάζεται χώρος    1,085 
Σύνολο Βοηθητικών Χώρων (m2) 2,712 

Σύνολο Απαιτήσεων για χώρους αποθήκης (m2 )    13,560

5 οικοδομικά module (μάτια) διαστάσεων 21.5 x 151.5 ή 3 ,257   

Σύνολο Διαθέσιμων χώρων (m2) 16,286

Χωρητικότητα / μάτι / αποθηκευτικό σύστημα (Διαστάσεις Ματιού 20 m x 120 m)   

Ρομποτικό σύστημα με τελάρα διαστάσεων παραγωγής Alumil    2,452
Ράφια Cantilever με δέματα 3,326

 Απαιτήσεις 
Βudget 2006 

Διαθέσιμα Επενδύσεις 

Ντάνες (δέματα) 660 15,000 0 
Ράφια (δέματα) 10,530 2,700 7,830 
Robotics (τελάρα) 2,285 0 2,285 
  Αποθηκών 13,560 16,286 0 
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ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 
 Υπάρχουσα 

Κατάσταση 
Μεταφορές Budget 
2006 

Ημέρες Λειτουργίας/year 237 237 

 tn/day tn/day 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Προς Logistics   

Λευκά 7 7 

ΑΒΑΦΑ 15 15 

ΧΡΩΜΑ 1 5 

Αρχιτεκτονικά προς Logistics   
Λευκά 54 52 

ΑΒΑΦΑ 15 47 

ΧΡΩΜΑ 3 21 

Θερμομονωτικά για συρραφή 22 23 

Ραμμένα για Λευκό 9 9 

Αρχιτεκτονικά προς Βαφή 0 16 

ΑΒΑΦΑ C προς Λευκό 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 127tn/day 199 tn/day 
Δρομολόγια/day 32 53 
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Ανάγκες αποθηκευτικών χώρων. Μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός 

Ετήσιες Πωλήσεις Φορτώσεις 

ΣΎΝΟΛΟ : 49,000 MT (140 MT x 350 ημέρες) 300 ημέρες φορτώσεων 

15,750 MT Χρώματα : (45 MT x 350 ημέρες) 200 ΜΤ / ημέρα 

17,000 MT Άβαφα :  60,000 ΜΤ / έτος 

16,250 MT Λευκά :    

Επιθυμητό Απόθεμα 

Λευκά (Α+Β)    

Α= 1,219ΜΤ  

Β= 542ΜΤ  

Άβαφα + Χρώματα + Λευκά C    

Συνολικά  Αναλυτικά Άβαφα Χρώματα 

Α = 2,456ΜΤ  Α 1,275 1,181 

Β = 1,092ΜΤ  Β 567 525 

C = C άβαφα, χρώματα + C λευκά = 1,225ΜΤ   406 800 

Σύνολο 4,773ΜΤ  
 

Σύνολο 2,248 2,506 

Σύνολο απαιτήσεων αποθέματος =     6,533ΜΤ 

Σύνολο απαιτήσεων αποθέματος με υπερβάλλον   10%  7,187ΜΤ 
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Αποτελέσματα Διαχείρισης  
 Ρομποτική Ράφια Ντάνες WIP  
 Τόνοι Τελάρα Τόνοι Δέματα Τόνοι Δέματα Τόνοι Τελάρα  
Λευκά Α 122 348 975 2.786 122 348  

 Β 135 387 406 1,161  
 C 0 0 0 0  
Άβαφα Α 128 364 1,020 2,914 128 364  

 Β 170 486 397 1,133  
  0 0 406 1,161      
Χρώμα Α 295 844 532 1.519 354 1,013

 Β 525 1,500 0 0      
 Cx + Cλ 0 0 800 2.286     Σύνολα 
Σύνολο 1,375 3,929 4,536 12,959 249 713 354 1,013 6,515
Σύνολο + 10% 1,513 4,322 4,989 14,255 274 784 390 1,114 7,166 
Απαιτούμενη 
Επιφάνεια (m2

4,443 10,264 1,089  15,796 

Για χώρο παραλαβών αποστολών χρειάζεται χώρος 2,369 
Για χώρο dispatch area για διάφορες χρήσεις χρειάζεται χώρος 1.580
Σύνολο Βοηθητικών Χώρων (m2) 3,949 

Σύνολο Απαιτήσεων για χώρους αποθήκης (m2)                                                                                                        
19 745

5 οικοδομικά module (μάτια) διαστάσεων 21.5 x 151.5 ή 3,257  
Σύνολο Διαθέσιμων χώρων (m2) 16,286

Χωρητικότητα / μάτι / αποθηκευτικό σύστημα (Διαστάσεις Ματιού 20 m x 120 m) 
Ρομποτικό σύστημα με τελάρα διαστάσεων παραγωγής Alumil 2,457
Ράφια Cantilever με δέματα 3,326
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 Απαιτήσεις 
Budget 2006 

Διαθέσιμα Επενδύσεις 

Ντάνες (δέματα) 784 15,000 0 
Ράφια (δέματα) 14,255 2,700 11,555 
Robotics (τελάρα) 4,322 0 4,322 

3,459 16,286 19,745  Αποθηκών m2
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ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ  ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  

 Υπάρχουσα 
Κατάσταση 

Μεταφορές 
Μεσοπρόθεσμου 
σχεδιασμού 

 

Ημέρες Λειτουργίας/year 237 350  

 tn/day tn/day  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Προς Logistics    

Λευκά 1 5  

ΑΒΑΦΑ 15 12  

ΧΡΩΜΑ 1 10  

Αρχιτεκτονικά προς Logistics    

Λευκά 54 41  

ΑΒΑΦΑ 15 39  

ΧΡΩΜΑ 3 45  

Θερμομονωτικά για συρραφή 22 23  

Ραμμένα για Λευκό 9 7  

Αρχιτεκτονικά προς Βαφή 0 35  

ΑΒΑΦΑ C προς Λευκό 0 2  

ΣΥΝΟΛΟ 127 tn/day 221 tn/day  

Δρομολόγια/day 32 61 
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  ΠΛΑΦΟΝ  ΑΝΟΙΧΤΟ    
 ΤURNOVER (μηνιαίος ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 12Μ 04 τζίρος) ΟΡΙΟ (ΠΟ) (26.10.05) ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΠΟ 

1ος 3.975.365 331.280 1.960.454 1.768.102 1.575.787 3.343.889 1.052.155 
2ος 2.112.325 176.027 1.041,694 551.034 861.390 1.412.425 194.703 
ος3 3.010.481 250.873 1.484.621 1.200.634 1.102.436 2.303.069 567.575 

4ος 2.349.841 195.820 1.158.826 378.304 738.527 1.116.831 -237.815 
5ος 3.400.658 283.388 1.677.037 1.221.152 686.311 1.907.463 -52.962 
6ος 2.136.014 178.001 1.053.377 966,827 2.210.000 3.176.827 1.945.449 
7ος 1.671.422 139.285 824.263 351.718 985.000 1.336.718 373.170 
8ος 1.607.421 133.952 792.701 275.889 500.000 775.889 -150.763 
9ος 1.065.958 88.830 525.678 240.819 240.819 481.638 -132.870 
10ος 951.118 79.260 469.045 641.496 0 641.496 93.192 

ΣΥΝΟΛΑ 22.280.603 1.856.717 10.987.695 7.595.975 8.900.270 16.496.245 3.651.833 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩ
Ν 

ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 
(ΕΠΙ ΤΜ) 

ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 9200 / 9400 / 9050 / ΑΕRΟ - 
ΜΙΝΙ 

12% 

CLUB 12000 - 14000 / OFFICE / 
15000 / APOLLO 20500 

14% 

Θ/Δ 11000 / 11500 / 9650 / S300 
/ S400 / Μ300 / 20000 

16% 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡ
ΙΣΜΟΣ 

ΤΖΙΡΟΣ (σε χιλ. 
€) 

ΒUDGET 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

(ΜΕ ΠΣ) 

TOP 
ACCOUNTS 

Α > 3,000 6% 

ΚΕΥ 
CUSTOMERS 

Β 1,000-3,000 4% 

REGULAR C 300 - 1 ,000 3% 

BALANCE D <300 2% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ % ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 
(επί της ονομαστικής τιμής) 

CLASSIC 
CLUB 
ΤΗΕRΜΟ

12% 
14% 
14%

Επί ΤΜ 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ LOGISTICS (επί 
της ονομαστικής τιμής) 

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
FULL TRUCK

1% 
3% 

Επί ΤΜ 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΕΙΡΩΝ (επί της ονομαστικής 
τιμής) 

CLASSIC 
CLUB 
ΤΗΕRΜΟ 

4% 
5% 
7% 

Επί ΤΜ 

   

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕΙΡΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (επί 
της τελικής τιμής ΤΜ) 

ΤΟΡ ΑCCOUNTS 
ΚΕΥ ΑCCOUNTS 

REGULAR 
BALANCE 

5% 
4% 
3% 
2% 

Με ΠΣ ανά 
3μηνο 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗ 
10ΗΜΕΡΩΝ 

4% Με ΠΣ ανά 
μήνα 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ALUMIL (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)  
 Α                    Β                 C  ΤΗΕRΜΟ CLUB CLASSIC 
 ΑΠΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ CLUB ΣΕΙΡΕΣ Θ/Δ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 11000 14000 9400  

   

ΤΖΙΡΟΣ 1.890.453 653.569 332.367 2.876.389  Αξία 1 Κg (€) 5,05  4,43  4,28 
 0,657 0,227 0,116 1,00  (ονομαστική τιμή)      

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ (1) 226.854 

12,0
91.500 

14,0
53.179 

16,0
371.533 

12,9
  0,81 

16,0

 0,62 

14,0

 0,60 

14,0
            

ΕΚΠΤΩΣΗ Logistics (2) 22.964 

3,0

6.970 

3,0
5.400 

3,0
35.334 

3,0

  0,15 

3,0

 0,13 

3,0

 0,13 

3,0
    
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ (3) 

75.618 

4,0

32.678
5,0

23.266 

7,0

131.562 

4,6 
  0,35 

7,0
 0,22 

5,0

 0,17 

4,0

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(1)+(2)+(3) ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 

325.436 

19,00

131.148 

22,00

81.845 

26,00

538.429 

20,49 

 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜ 3,74 
26,00

 3,46 
22,00

 3,38 
21,00

            

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (4) % (επί 
καθαρού τζίρου) 

16.272 
5,0

6.557 
5,0

4.092 
5,0

26.921 
5,0 

  0,19 

5,0

 0,17 

5,0

 0,17 

5,0

      
ΝΕΤ ΤΙΜΗ 3,55  3,28  3,21

      

 
ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ (5) 
% (επί καθαρού τζίρου) 

13.017 

4,00
5.246 

4,00
3.274 

4,00
21.537 

4,0

  0,15 

4,00

 0,14 

4,00

 0,14 

4,00
    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΑRΚ UP% 

354.726 
18,76

142.952 
21,87

89.211 
26,84

586.888 
20,40 

 ΝΕΤ ΝΕΤ ΤΙΜΗ 

ΜΑRΚ UP%

3,40 
32,66

# 3,14 
29,02

# 3,08 
28,11
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