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   1 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

ε φιε ηελ ηζηνξία, ελππήξρε ζηελά ζπλπθαζκέλε κε απηήλ, ε έλλνηα ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο. Όινη νη εγεκφλεο, θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο εγεκνλίαο ηνπο, ρξεηάζηεθε λα 

απνηππψζνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνκεζεχνληαλ πιηθά, λα νξγαλψζνπλ ηνπο δξφκνπο 

δηακέζσ ησλ νπνίσλ απηά ζα κεηαθέξνληαη θαη ελ ηέιεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πιηθά ζα 

θηάζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα, ζε θάπνην νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην 

επηζπκεηφ ζεκείν. Μφλν φκσο πξνζθάησο, απνηππψζεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

αξρέο πνπ δηέπνπλ κηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαζψο θαη αλαγλσξίζηεθε ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ φζεο εηαηξίεο (ή θαη άιινη παξάγνληεο) ηηο αθνινπζνχλ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ, κε ην πέξαο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, κεηψζεθαλ κε θάζε 

δπλαηφ ηξφπν ηα θφζηε παξαγσγήο, έγηλε θαλεξφ φηη ππήξρε έλα ηεξάζηην απάηεην 

πεδίν, εθηφο παξαγσγήο, κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο βειηηζηνπνίεζεο ιεηηνπξγηψλ θαη 

ζπλεπψο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Ζ νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζαλ εληαίν ζχλνιν-

δίθηπν κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο πειάηεο είλαη ζήκεξα πνπ δίλεη 

πιενλέθηεκα θφζηνπο ή αμίαο ή θαη ζπλδπαζκφ ησλ δχν ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο 

ζήκεξα αληαγσλίδνληαη φρη σο κεκνλσκέλεο νληφηεηεο, αιιά σο κέιε ελφο επξχηεξνπ 

δηθηχνπ, ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηνπο. 

 

1.2 κοπόρ και Γομή ηηρ Γιπλωμαηικήρ Δπγαζίαρ 

 

Σελ ηδέα γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, απνηέιεζε κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

απφ ηνπο Simchi-Levi, Puri ηνπ ΜΗΣ ζε ζπλεξγαζία κε ην Vassiliadis ηεο εηαηξίαο 

TruEconomy, ην 2009, θαη αθνξνχζε ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο 

θαη ηεο Δπξψπεο. Απνηππψλνληαλ νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο εηαηξηψλ ησλ δχν επείξσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα αληηπαξαβάιινληαλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο 

ηνπο. Αληίζηνηρα εξσηήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα, 

θαη κεηά απφ αλαδήηεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψζεθε φηη κέλνπλ αλαπάληεηα. 

Αθνινχζσο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ην βηβιηνγξαθηθφ απηφ θελφ, κέζσ 

έξεπλαο πεδίνπ πνπ δηελεξγήζεθε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζπγθξίζεθαλ κε απηά ηεο 

αληίζηνηρεο έξεπλαο ηνπ 2009 κε ζηφρν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ πην εμειηγκέλσλ ζηελ Δπξψπε θαη Βφξεηα 

Ακεξηθή.   



2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα απνηππσζεί ε Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ζηελ Διιάδα θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο γηα απηήλ. Ζ 

δηπισκαηηθή απνηειείηαη απφ 3 κέξε. Σα θεθάιαηα 2 θαη 3, πνπ απνηεινχλ ην πξψην 

κέξνο, εηζάγνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο, κε ζθνπφ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί 

ζηε ζπλέρεηα. ην θεθάιαην 2 πξνζεγγίδεηαη ε δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

ζθαηξηθά: Ζ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κηαο εηαηξίαο ηκεκαηνπνηείηαη θαη αλαιχεηαη εηο βάζνο, 

ελψ πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ εληφο ηεο. 

Παξαηίζεληαη επίζεο νη ζπρλφηεξα απαληφκελνη θίλδπλνη, θαζψο θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέινο θαηαγξάθνληαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο, φπσο 

απηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ην 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δξνπλ νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα, ψζηε λα 

επηηεπρζεί κηα επξχηεξε νπηηθή γσλία θαη πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ δίλεηαη κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηεο ρψξαο. 

Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ ην θεθάιαην 4, ζην νπνίν αλαιχεηαη ν ηξφπνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. Γίλεηαη ελδειερήο εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ζπγγξαθήο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή 

ηνπ δείγκαηνο. Έηζη, έρεη θαιπθζεί έλα κεγάιν ζεσξεηηθφ κέξνο απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο, πνπ απνηειείηαη απφ ηα θεθάιαηα 5 θαη 6, γίλεηαη 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ. ε φζεο εξσηήζεηο έρεη 

θαηαζηεί δπλαηφλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ κε αληίζηνηρα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηελ Δπξψπε ή ηε Β. Ακεξηθή, ελψ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ειέγρνληαη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ απαληήζεσλ κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ. ην θεθάιαην 6 

παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξνεγήζεθε πάλσ ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα. Σέινο, ζην παξάξηεκα 

εθηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο, θαζψο θαη ην email πνπ ην ζπλφδεπε. 

 



   3 

2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

2.1 Γενικά 

ην παξφλ θεθάιαην, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο πνπ άπηνληαη ηα ζέκαηα ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κηαο επηρείξεζεο θαη απνζαθήληζε ηνπο. Αξρηθά παξαηίζεηαη ν 

νξηζκφο βαζηθψλ ελλνηψλ, αλαιχεηαη εθηελψο κηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ζηα ηκήκαηα πνπ 

ηελ απνηεινχλ θαη εμεηάδνληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πνπ ππνβνεζνχλ ηηο ζπλεξγαζίεο εληφο ηεο. Σειηθψο πξαγκαηνπνηείηαη κηα θαηαγξαθή 

ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη 

ζχγθξηζή ηνπ κε ηηο ηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαλ κηα δεθαεηία πξηλ.  

Ζ παξνπζίαζε φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα θξίλεηαη απαξαίηεηε, δηφηη ην ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, άπηεηαη ζρεδφλ φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ. 

 

2.1.1 Οπιζμοί και Βαζικέρ Έννοιερ 

Ζ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ελψ είλαη ζρεηηθά λέα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παξά κηα επέθηαζε ηεο ινγηθήο ησλ Logistics. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

Logistics ελδηαθέξεηαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ξνψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, ελψ ε 

δηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο αλαγλσξίδεη φηη απηφ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη αξθεηφ. Οη 

δχν απηέο έλλνηεο, ηείλνπλ λα είλαη ζπγθερπκέλα, εηδηθά ζηελ Διιάδα, πφζν κάιινλ 

εθφζνλ ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα νξηζηνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα απηφ ην ζθνπφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζνχλ θαη νη δχν νξηζκνί, γηα αληηπαξαβνιή θαη απνζαθήληζε 

δχν φξσλ. 

«Logistics είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ, ηεο θίλεζεο 

θαη ηεο απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη ηειηθψλ απνζεκάησλ (θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ξνέο ηνπο) κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηα θαλάιηα ηνπ 

κάξθεηηλγθ, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ηξέρνπζα θαη ε κειινληηθή θεξδνθνξία λα 

κεγηζηνπνηνχληαη, κε ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο» (Christopher M. , 2007). 

Καη παξαθξάδνληαο ηνπο Simchi-Levi, Kaminsky θαη Simchi-Levi, (2008): 

«Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη έλα ζχλνιν πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ελζσκαηψζνπλ πξνκεζεπηέο, παξαγσγνχο, απνζήθεο, 

δηαλνκείο θαη πσιεηέο ζε έλα θνηλφ δίθηπν ψζηε ηα πξντφληα λα παξάγνληαη θαη λα 

δηαλέκνληαη ζε ζσζηέο πνζφηεηεο, ζηα ζσζηά κέξε, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, κε ζηφρν λα 
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ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο θαηά κήθνο φινπ ηνπ δηθηχνπ ελψ παξάιιεια δηαηεξείηαη ην 

απαηηνχκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο.» 

Δλψ ν νξηζκφο, κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απφ απηφλ ηνπ Council of Supply Chain 

Management Professionals, σο ελφο πην θνληά ζηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα θνξέα: 

«ηελ νπζία ε Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο ελζσκάησζεο 

φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ζε έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν, 

κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε ζχλδεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

εληφο θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ζε έλα ζπλεθηηθφ κνληέιν πςειψλ επηδφζεσλ. 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο Logistics φπσο επίζεο θαη παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη απηφ νδεγεί ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ηηο πσιήζεηο, ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 

ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ.» 

ηα ζρήκαηα 2.1 θαη 2.2 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα.  

 

 

σήμα 2.1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 

 

σήμα 2.2: Ρνή αγαζψλ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

 

Ζ δηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο επηθεληξψλεηαη ζηελ νιηζηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ηεο παξαγσγήο , ησλ δηαλνκψλ θαη ησλ ιηαλνπσιεηψλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ χπαξμε ξνψλ αγαζψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ρξεκάησλ εληφο ηεο. Ζ εθνδηαζηηθή 
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αιπζίδα, ζα πξέπεη ινηπφλ λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχζηεκα θαη σο ηέηνην, ζα πξέπεη 

λα βειηηζηνπνηείηαη ζπλνιηθά θαη φρη κνλνκεξψο.  

 

2.1.2 ποςδαιόηηηα ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ  

Οη πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξηψλ πιένλ εμαπιψλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη εθηφο ηεο ρψξαο 

ίδξπζήο, απμάλνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, ηηο κεηαθνξέο θαη ην δηεζλέο 

εκπφξην. πγθεθξηκέλα ην 2010, ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ εμαγσγψλ παγθνζκίσο μεπέξαζε 

ηα 8,8 ηξηο Δπξψ (The World Bank, 2011). Οη απαηηήζεηο γηα θαιχηεξεο θαη πην αθξηβείο 

κεηαθνξέο απμάλνληαη ξαγδαία, φπσο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ χπαξμε αλάινγνπ 

απνζέκαηνο πνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη αλά πάζα ζηηγκή απηή, ηε δηεζλή δήηεζε. Με απηφ 

ην ζθνπφ ιεηηνπξγνχλ ηα Logistics θαη ε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κηαο εηαηξίαο θαη πξνο 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, δηνρεηεχνληαη ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ εηαηξηψλ ηεξάζηηα 

πνζά ρξεκάησλ θάζε ρξφλν. Δπνκέλσο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο κηαο ζσζηά 

κειεηεκέλεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, κπνξεί λα απνδεηρζεί απφ ην πςειφηαην πνζφ 

ρξεκάησλ πνπ δαπαλψληαη θάζε ρξφλν γηα ηε δηαρείξηζή ηεο. 

Πνζνηηθέο ελδείμεηο ζε επίπεδν θξαηώλ 

Σν 2002, ζηηο Ζ.Π.Α. ππνινγίδεηαη φηη δαπαλήζεθαλ 910 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εθνδηαζηηθή (Logistics), πνζφ πνπ ππνινγίδεηαη φηη 

απνηειεί ην 10,47% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο. (ζηνηρεία: United States Department of 

transportation). Απηφ ην δεδνκέλν, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία επηιεγκέλσλ άιισλ ρσξψλ, 

παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1. εκεηψλεηαη φηη νη παξαηηζέκελεο δαπάλεο, έρνπλ απμεζεί 

θαηά 5% απφ ην 2000, ελψ αλακέλεηαη κηα ζπλερήο αχμεζε απηψλ ζηα επφκελα έηε 

(Bowersox D. , 2005).  

 

 

ΥΧΡΑ Γαπάλεο Logistics 

(δηο €)  

Γαπάλεο Logistics 

σο% ηνπ ΑΔΠ 

Γαιιία 130,8 11,60% 

Γεξκαλία 263 16,70% 

Διιάδα 18,3 13% 

Ηξιαλδία 14,7 14,90% 
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Ηζπαλία 87 14,10% 

ΔΔ 25 865 13,30% 

ΖΠΑ 637 8,7% 

Κίλα 739,7 17,90% 

Ηλδία 342,4 17,40% 

Πίνακαρ 2.1: Δθηίκεζε Γαπαλψλ Logistics ην 2002 θαηά θξάηνο (ηξνπνπνηεκέλνο απφ Bowersox , 

2005) 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα θφζηε γηα Logistics είλαη γεληθά ρακειφηεξα γηα κεηαθνξέο ζηελ 

Δπξψπε ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Απηφ εμεγείηαη απφ ηε κηθξφηεξε έθηαζε ηεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ θαηξφ θαζηεξσκέλε άξηηα ππνδνκή κεηαθνξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ησλ πνηακψλ. 

Αθφκα ζηελ Δπξψπε παξαηεξνχληαη πνιχ κηθξφηεξνη ρξφλνη ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ, 

ιφγσ φισλ ησλ παξαπάλσ αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ζηελ ήπεηξν απηή, ράξε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, έρνπλ παηαρζεί νη κεγαιχηεξεο αηηίεο 

θαζπζηέξεζεο, φπσο απηέο ζεκεηψλνληαη απφ ηνπο Arvis, Raballand θαη Marteau, (2007). 

Χο κεγαιχηεξεο αηηίεο θαζπζηέξεζεο, παξνπζηάδνληαη νη ρξφλνη εθηεισληζκνχ ζηα 

ιηκάληα, ε κείσζε ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε εμειηγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ θνξηνεθθφξησζεο ζε απηά. Φπζηθά, δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη ε πνιπεηήο εκπεηξία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ έρεη ζπληειέζεη ζηε 

βειηηζηνπνίεζεο φινπ ηνπ εχξνπο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη λνκνηερληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη ζε ιηκάληα.  

Ζ δεχηεξε αηηία αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ, εληνπίδεηαη ζηνπο 

ρξφλνπο εθηεισληζκνχ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ θαη ζηα ηεισλεία ζπλφξσλ. Βέβαηα, νη 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρνπλ απινπνηεζεί αηζζεηά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Δ.Δ κεηά ηελ 

ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε 

ησλ δαζκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.. Δπίζεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο Δπξσπαηθέο ρψξεο απαηηείηαη γεληθφηεξα ιηγφηεξνο αξηζκφο 

εγγξάθσλ γηα εηζαγσγή ή εμαγσγή πξντφλησλ παγθνζκίσο (TheWorldBank, 2011). 

Σν πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ απνηεινχλ νη δαπάλεο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κπνξεί λα 

κεηψλεηαη, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ειαηηψλεηαη ε ζεκαζία ηνπο. πγθεθξηκέλα 

ζηηο Ζ.Π.Α. νη δαπάλεο γηα ιεηηνπξγίεο Logistics ην 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 20%, 

έθηαζαλ ηα 773,5 δηο €, πνπ απνηειεί ην 7,7% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο (Council of Supply 
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Chain Management Professionals, 2011). Ζ ρξνληά εηνχηε, ζεσξήζεθε ρξνληά χθεζεο θαη 

αθνινπζήζεθε απφ ηελ επφκελε κεγάιε αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ην 2010 ζηηο 

δαπάλεο logistics (Cooke, 2011). 

 

Έηνο Γαπάλεο 

Logistics (δηο €)  

Γαπάλεο Logistics 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

2002 637 8,70% 

2009 773,5 7,70% 

2010 840 8,70% 

Πίνακαρ 2.2: πγθξηηηθή απεηθφληζε ηεο εθηίκεζεο δαπαλψλ γηα Logistics ζηηο ΖΠΑ (ζηνηρεία 

πξνζαξκνζκέαλ: United States Department of Σransportation θαη Cooke, 2011) 

Δληόο κηαο εηαηξίαο 

Σαπηφρξνλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ θάζε ρψξαο πνπ απνηεινχλ ηα 

έμνδα γηα δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο (Logistics), γίλνληαη θαη εθηηκήζεηο ππνινγηζκνχ 

απηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο κηαο κέζεο εηαηξίαο. Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε 

θαηάηκεζε απηψλ γηα κηα κέζε επξσπατθή εηαηξία ην 2009. 

 

Κφζηνο γηα: Χο % επί ησλ 

πσιήζεσλ 

Χο % επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

Μεηαθνξέο 4,12% 49% 

Απνζήθεπζε 1,73% 20% 

Δμππεξέηεζε 

Πειαηψλ 

0,54% 6% 

Γηνίθεζε 0,26% 3% 

Γηαρείξηζε 

Απνζεκάησλ 

1,83% 22% 

χλνιν 8,48% 

Πίνακαρ 2.3: Καηαλνκή θφζηνπο γηα κηα κέζε επξσπατθή εηαηξία ην 2009 (πεγή: UnitedLog) 

Σα έμνδα γηα ηηο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ 

Logistics ελψ αμηνπξφζεθην είλαη φηη απηά ηείλνπλ λα απνηεινχλ ην 10% πεξίπνπ ησλ 
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ζπλνιηθψλ εμφδσλ κηαο εηαηξίαο. Αλακθίβνια πξνθχπηεη φηη είλαη ζεκαληηθή ε εζηίαζε 

ησλ εηαηξηψλ ζε απηφ ην θνκκάηη. 

σήμα 2.3: Δμέιημε ησλ δαπαλψλ logistics κε ην ρξφλν  (ηξνπνπνηεκέλε απφ United States 

Department of Transportation, 2005 θαη Simchi-Levi et al., 2008) 

ηα παξαπάλσ, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ δχν κειέηεο πνπ ππνγξακκίδνπλ πνηνηηθά ηελ 

αμία κηαο ζσζηά δηαρεηξηδφκελεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Μηα κειέηε ηνπ Dr. Thomas 

Speh (2008), απέδεημε φηη κφιηο κηα εηαηξία πξνρσξήζεη θαηλνηνκηθά ζηνλ ηνκέα ησλ 

Logistics, δηπιαζηάδεηαη ε αμία ηεο κεηνρήο ηεο. Δπίζεο κηα δεχηεξε κειέηε απφ ηελ 

παγθφζκηα ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία Bain & Company, αλέδεημε ηηο εηαηξίεο πνπ πηνζεηνχλ 

εμειηγκέλεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο σο απηέο πνπ απνιακβάλνπλ 

κέρξη θαη 12 θνξέο πεξηζζφηεξα θέξδε απφ ηηο ππφινηπεο. 

ηαηηζηηθά επίζεο θαίλεηαη λα ηζρπξνπνηείηαη ην γεγνλφο φηη εηαηξίεο κε θαιά νξγαλσκέλεο 

αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ππεξβαίλνπλ ζε απνδφζεηο άιιεο εηαηξείεο. χκθσλα κε κηα αθφκα 

έξεπλα ηεο AMR Research Inc., ε κέζε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ Top 25 Δθνδηαζηηθψλ 

Αιπζίδσλ εηαηξηψλ, ήηαλ 17,89%, ζε ζχγθξηζε κε απνδφζεηο κφιηο 3,53% γηα ηηο εηαηξίεο 

ηνπ Standard & Poors 500 Index (S&P 500®, 2011). 

Αληαλάθιαζε ησλ δαπαλώλ Logistics ζε έλα πξντόλ 

Σν θάζε πξντφλ, απαηηεί δαπάλε νξηζκέλσλ ρξεκάησλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ, σο ηελ 

παξάδνζή ηνπ ζην πειάηε.  Καη ζε απηφ αληαλαθιάηαη ε ζεκαζία ηεο εζηίαζεο ζηηο 

δηαδηθαζίεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο απφ 

ηελ παξαγσγή ζην ξάθη ηνπ θαηαλαισηή. Δθηηκάηαη ινηπφλ φηη γηα έλα κέζν θνπηί 

δεκεηξηαθψλ πνπ θνζηνινγείηαη 3,6€,  απαηηνχληαη 0,37€ γηα λα θηάζεη απφ ην ρσξάθη 

θαιιηέξγεηαο ησλ δεκεηξηαθψλ ζην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή, δειαδή ην 10,2% ηεο ηειηθήο 

ηνπ ηηκήο, ελψ κφιηο 0,05€ (1,3%) είλαη ην θαζαξφ θέξδνο ηνπ ιηαλέκπνξνπ (Council of 

Supply Chain Management Professionals,2011). 
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Όια ηα πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Με ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε 

πξαθηηθέο γηα Logistics θαη ζπλεπψο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο εηαηξίαο (εθφζνλ ηα 

logistics ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα), κηα εηαηξία 

κπνξεί λα επηηχρεη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο βειηηψζεηο. Δπαθνινχζσο, νη αιιαγέο πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ, δίλνπλ ζηαζεξφ πιενλέθηεκα αμίαο θαη άξα πξνβάδηζκα ζηελ αγνξά ζε 

ζρέζε κε άιιεο εηαηξίεο. Σέινο ηνλίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά φηη εθφζνλ θάζε νξγαληζκφο 

δξα ζηα πιαίζηα κηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη επεξεάδεηαη απφ 

απηήλ αθφκα θαη αθνπζίσο.  

 

2.1.3 Καηηγοπιοποίηζη Δθοδιαζηικών Αλςζίδων  

Μηα ηππνπνίεζε ησλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη ηε δήηεζε θαη ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν ηελ αθήλνπλ λα δηεηζδχζεη 

ζην ζχζηεκα, είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε απηέο πνπ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο Ώζεζεο 

(Push) θαη ζε απηέο κε ζηξαηεγηθέο Έιμεο(Pull). Μηα Σξίηε θαηεγνξία, ιηγφηεξν 

απαληεκέλε ζηελ Διιάδα, θαζφηη απνηειεί λέα ηάζε είλαη νη πβξηδηθέο Ώζεζεο- Έιμεο 

(Push-Pull). Ο δηαρσξηζκφο απηφο, ζεκεηψλεηαη φηη δχλαηαη λα γίλεη ηφζν γηα Δθνδηαζηηθέο 

Αιπζίδεο ζπλνιηθά, γηα εηαηξίεο αιιά θαη γηα κεκνλσκέλα πξντφληα.  

Σηξαηεγηθέο Ώζεζεο (Push) 

Μηα εηαηξία κε ζηξαηεγηθή Ώζεζεο, παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο, βάζεη πξνβιέςεσλ 

κεγάινπ ρξνληθνχ νξίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα «δεκηνπξγεί» ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηα πξντφληα ηεο. Βαζίδεηαη θπξίσο ζην φλνκα πνπ έρεη ζηελ αγνξά θαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο δήηεζεο θαη εθκεηαιιεχεηαη ηα κέγηζηα ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Ο παξαγσγφο πξνσζεί ην πξντφλ ζηνπο ρνλδξέκπνξνπο, νη ρνλδξέκπνξνη ην 

πξνσζνχλ ζηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο, θαζψο θαη ηνπο ιηαλνπσιεηέο νη νπνίνη κε 

ηε ζεηξά ηνπο ην πξνσζνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, είλαη νη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ησλ δηαηεξνχκελσλ 

απνζεκάησλ, νη κεγάινη ρξφλνη ηθαλνπνίεζεο παξαγγειίαο, ηα ρακειά επίπεδα 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζε κεηαβαιιφκελε δήηεζε. 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ, εκπεξηέρεηαη ν θίλδπλνο παχζεο 

ηεο δήηεζεο θαη αρξήζηεπζεο νξηζκέλσλ πξντφλησλ χζηεξα απφ θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Simchi-Levi, Kaminsky, & Simchi-Levi, Designing and Managing the Supply 

Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, 2008). 
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Οη ζηξαηεγηθέο απηέο, ζπλίζηαληαη γηα εηαηξίεο θαη πξντφληα, φπνπ ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή 

θαη κπνξεί λα γίλεη αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηηο 

κεηαθνξέο. Βάζε απηψλ, ζρεδηάδνληαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο εηαηξίεο (ή θαη 

αθφκα γηα κεκνλσκέλα πξντφληα) Αληίζεηα, ε ψζεζε είλαη αθαηάιιειε γηα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο κε πςειή κεηαβιεηφηεηα φπσο πρ ν ηνκέαο ησλ εμαξηεκάησλ πςειήο 

ηερλνινγίαο (Ηαθψβνπ, 2008). 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηέηνησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ηελ νπνία επηηξέπνπλ νη καθξνπξφζεζκεο 

ζηξαηεγηθέο απηψλ. Ζ ζηαζεξή θαη γλσζηή δήηεζε θαη νη εθαξκνδφκελεο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο δηεπθνιχλνπλ ηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ, ελψ ζηφρνο απηνχ είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. 

Σηξαηεγηθέο Έιμεο (Pull) 

Οη εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο έιμεο, κειεηνχλ ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο θαη 

αλαιφγσο θαηεπζχλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. ηφρνο είλαη ε απφθηεζε επειημίαο ηα 

κέγηζηα, δειαδή ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε κε φζν ην δπλαηφ κεησκέλνπο ρξφλνπο 

ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ. Καηά απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

δηαηήξεζε πςειψλ επίπεδσλ απνζεκάησλ, θαζφηη ε παξαγσγή αιιάδεη, γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 

εκεηψλεηαη εδψ φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο δχλαηαη λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα απνζέκαηα (Just in Time -JIT- ιηηή παξαγσγή). Παξφια απηά, απφ 

κφλεο ηνπο, απνηεινχλ κεκνλσκέλεο θηλήζεηο θαη δελ ζπκβάινπλ ζηελ ζπλνιηθή επειημία, 

ε ηειεπηαία φκσο κπνξεί λα δνκεζεί πάλσ ζε απηέο. Κιεηδί γηα κηα επέιηθηε αληαπφθξηζε 

είλαη ε παξνπζία επέιηθησλ εηαηξηψλ ζε φιν ηα θάζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Christopher M. , 2007). Μηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ινηπφλ, είλαη 

ηφζν επέιηθηε, φζν επέιηθηεο είλαη νη επηκέξνπο εηαηξίεο πνπ απνηεινχλ. 

Οη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο Έιμεο, δίλνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αχμεζε ηεο επειημίαο ηνπο γηα ζπλεπαγφκελε κεγάιε ηθαλφηεηα 

αληαπφθξηζεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ηνπ πειάηε είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπο, 

γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Ζ ζπλνιηθή επειημία εμαξηάηαη απφ φια ηα κέιε πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα θαη ηηο επηκέξνπο ζρέζεηο ηνπο. πλίζηαηαη γηα φζα 

πξντφληα θαη εηαηξίεο, αμηνινγνχλ σο πην ζεκαληηθή ηελ αληίδξαζε ζηε πξαγκαηηθή 

δήηεζε θαη ζηε δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ. 
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σήμα 2.4: Απφδνζε ζε θέξδνο ησλ ζηξαηεγηθψλ Έιμεο θαη Ώζεζεο αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή 

δήηεζε. (Πξνζαξκνζκέλν απφ Hopp, 2008) 

 

Μηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα πνπ αθνινπζεί ζηξαηεγηθή έιμεο, είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηε ζε 

ζθάικαηα πνπ γίλνληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο θαη γίλνληαη αληηιεπηά θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο παξαγσγήο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.4, ζην ζχζηεκα ψζεζεο, ην θέξδνο 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά εάλ ε δήηεζε βξεζεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ ηε πξνβιεπφκελε, ελψ 

κεηψλεηαη αληίζηνηρα αλ ε δήηεζε είλαη  20% πςειφηεξα απφ ην πξνβιεπφκελν. Αληίζεηα, 

ηα θέξδε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηα απφ 20% ηα ιάζε ζηηο εθηηκήζεηο 

ηεο δήηεζεο (Hopp, 2008).  

 

2.1.4 Αξιολόγηζη Δθοδιαζηικών Αλςζίδων  

Ζ ρξήζε πξνηχπσλ επίδνζεο είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζε εηαηξίεο αλά ηνλ θφζκν. 

Κάζε εηαηξία, αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο κε δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα θαη ε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ, δηακνξθψλεη ηελ κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηεο. 

πκπεξαίλεηαη δειαδή, φηη ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο επίδνζεο είλαη αλάινγνο ηνπ βαζηθνχ 

ζηφρνπ ηεο εηαηξίαο (Turner et al. , 2005). Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα κέηξεζεο επίδνζεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Bhagwata & Sharmab, 

2007): 

Δζηίαζεο ζην θφζηνο 
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Σππηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο κπνξεί λα είλαη ε κειέηε πξνυπνινγηζκψλ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ, αιιά θαη ζπλνιηθά, ψζηε λα κεηξεζεί ην θφζηνο ζπλνιηθά, θαηά κήθνο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σν θίλεηξν πνπ σζεί ζηελ ιήςε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη απνκαθξχλεη παξάιιεια απφ κία πνιηηηθή έιμεο 

(Christopher M. , 2007). 

Δζηίαζεο ζηνλ πειάηε 

Γείθηεο επίδνζεο, βαζηζκέλνη ζην πειάηε, θαη άξα ζε ζηξαηεγηθέο έιμεο είλαη, ε κέηξεζε 

ηεο ηειηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ απφ ην έλα άθξν ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζην άιιν κε ην νπνίν κεηξηέηαη εκκέζσο ν ρξφλνο ηθαλνπνίεζεο 

παξαγγειηψλ. Απηνί ζπληζηνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο «ηέιεηαο παξαγγειίαο», παξαγγειία 

θαηά ηελ νπνία ν πειάηεο παίξλεη ην πξντφλ πνπ ζέιεη, ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ηφπν 

(Simchi-Levi et al., 2008). 

Δζηίαζεο ζε εζσηεξηθά θξηηήξηα 

Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ε αθξίβεηα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο, σο δείθηεο 

κέηξεζεο επίδνζεο. Ο ηειεπηαίνο έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε έλα εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, κε ηνλ νπνίν κεηξηέηαη ε επίδνζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο κε εζσηεξηθά θξηηήξηα. 

Δζηίαζεο ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

Ζ θαηλνηνκία θαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία κάζεζεο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ιεηηνπξγηθφ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, δηαζθαιίδεη ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ην φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πνηθίιεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, εληζρχεη νηθνλνκηθά κηα εηαηξία, 

θεξδίδνληαο πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα. Δμαζθαιίδεη αθφκα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

θέξδε θαη ηε δηαηήξεζε πςεινχ κεξηδίνπ αγνξάο (Bhagwata & Sharmab, 2007). Σέηνην 

θξηηήξην κπνξεί είλαη ε κέηξεζε αθξίβεηαο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο. 

 

2.2 Σμημαηοποίηζη ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη θάζε ηκήκα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο μερσξηζηά. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε θαηάηκεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη κηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

επηκέξνπο ηκήκαηα: 

 Πξνκεζεπηέο 

 Παξαγσγή 
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 Απνζήθεο 

 Γηαλνκή – Μεηαθνξέο θαη 

 Πειάηεο 

Απηή ε απαξίζκεζε ησλ ηκεκάησλ κηαο ΔΑ, απνηειεί κφλν κηα ελδεηθηηθή θαηάηκεζε, 

ρσξίο λα είλαη θαηεγνξεκαηηθή. Παξφια απηά, θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηεο, έρεη ηνπο δηθνχο 

ηνπ νξηζκέλνπο ζηφρνπο, αλάγθεο θαη λννηξνπία ελψ ζηφρνο κηαο νινθιεξσκέλεο ΔΑ, 

είλαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ θαη ε εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 

βειηηζηνπνίεζεο. 

 

2.2.1 Ππομηθεςηέρ 

Χο πξνκεζεπηήο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (π.ρ. 

έλαο έκπνξνο ή έλαο παξαγσγφο) πνπ πξνκεζεχεη πξψηεο χιεο ή πξντφληα ή παξέρεη 

ππεξεζίεο θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

ζηελ παξαγσγή.  

Δπηζπκεηή είλαη επίζεο ε ρξήζε ζπκβνιαίσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, απιψο ε εηαηξία ζα 

πξέπεη λα ραξάμεη ηελ πνιηηηθή πάλσ ζηελ νπνία απηά ζα βαζηζηνχλ. H εηαηξία θαζνξίδεη 

κία δίθαηε ηηκή πξνκήζεηαο κε βάζε ην εθηηκψκελν θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπ. ηελ 

ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο γηα ην ζπκβφιαην θαη θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα λα θιεηζηεί ζπκθσλία κε ηνλ πξνκεζεπηή ζε κηα θνληηλή ζηελ επηζπκεηή ηηκή 

(Chua & Sappington, 2008).  

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία θιείλνληαη 

ηα ζπκβφιαηα. Αιιά, πξσηεχνληεο ζηφρνη γηα ηέηνηα ζπκβφιαηα κπνξεί επίζεο λα είλαη: 

Δπειημία ζε αιιαγέο ζηελ παξαγγειία, κεηαβιεηφο ρξφλν ηθαλνπνίεζεο ηεο παξαγγειίαο 

θαη άιια φπσο εμαζθάιηζε νξηζκέλεο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ θ.α.. Σα απνηειεζκαηηθά 

ζπκβφιαηα, επηηξέπνπλ ζηα κέξε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε 

ζεηξηαθή βειηηζηνπνίεζε κε ηε ζπλνιηθή (Arshinder et al., 2009). 

 

2.2.2 Παπαγωγή 

ηελ νηθνλνκία κε ηνλ φξν παξαγσγή ραξαθηεξίδεηαη γεληθά ε δεκηνπξγία αγαζψλ θαη ε 

αχμεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο απηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Όζνλ 

αθνξά ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο, παξαγσγή ζεσξείηαη  ην εξγνζηάζην ή ην θέληξν 

παξαγσγήο, ή, ζε θάζε πεξίπησζε, ην θνκκάηη κηαο εηαηξίαο απφ φπνπ εηζάγνληαη λέα 

πξντφληα ζηελ αγνξά. Απηφ ην ηκήκα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη ζπλήζσο 
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ππεχζπλν γηα κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα 

παξαρζνχλ θαη γηα ηα νπνία πνιιέο θνξέο ε δήηεζε δελ είλαη εχθνια πξνβιέςηκε.  

Γεληθεχνληαο νη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο είλαη λα έρνπλ ηα πξντφληα κεγάιν 

θχθιν δσήο κε κηα ζηαζεξή θαη εχθνια πξνβιέςηκε δήηεζε. Έηζη, κεηψλεηαη ην θφζηνο γηα 

απηφ ην θνκκάηη ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ηα ιεηηνπξγηθά εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα θφζηε 

παξαγσγήο. εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην πξναλαθεξζέλ είλαη ζρεδφλ αλέθηθην 

γηα πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο, κε κηθξή δηάξθεηα δσήο -Moore’s law- εθφζνλ ζπλερψο 

εθεπξίζθνληαη λέεο ηερλνινγίεο αηρκήο, θαζηζηψληαο ηηο πξνγελέζηεξεο παξσρεκέλεο.  

Αμηνζεκείσην φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ηφζν ηνπ πξντφληνο 

φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσγήο, δχλαηαη λα κεηψζεη ζπλνιηθά ην 

θφζηνο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο εηαηξίαο. Δθφζνλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζπζθεπαζία ηνπο, ηφηε 

δηεπθνιχλεηαη ε απνζήθεπζή ηνπο, ε ζπγθέληξσζε ηνπο ζηα ζεκεία cross docking θαη ε 

παξάζεζε ηνπο ζηα ζεκεία πψιεζεο (Ηαθψβνπ, 2008).  

Παξαγσγή «γθξίδσλ πξντόλησλ»: Postponement, assemble to order 

Δπίζεο φζν κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ επηζπκεί λα πξνζθέξεη κηα εηαηξία ζηνπο 

πειάηεο ηεο, ηφζν δπζρεξαίλεηαη ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ηνπο. Ίζσο ηειηθά ε 

πνηθηινκνξθία ησλ πξντφλησλ πνπ αξρηθά πξνζθέξνληαλ ζην πειάηε, λα μεπεξλνχζε 

θαηά πνιχ ηηο πξαγκαηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ (Christopher M. , 2007). Κιαζζηθφο ηξφπνο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, είλαη ε καδηθή παξαγσγή, ρσξίο φκσο πάληα λα 

κεηψλεη ην θφζηνο ζπλνιηθά γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο εηαηξίαο (Nishimura, 1995). 

Μία ιχζε ζε απηφ, πξνζθέξεη ε ηερληθή ηνπ postponement. Ζ παξαγσγή επηθεληξψλεηαη 

ζηελ δεκηνπξγία εκη-έηνηκσλ πξντφλησλ ηεο ίδηα νηθνγελείαο, ησλ νπνίσλ ε 

δηαθνξνπνίεζε αλαβάιιεηαη κέρξη ην ζεκείν πνπ είλαη δπλαηφ (Kisperska-Morona & 

Swierczek, 2011). Σα ελδηάκεζα απηά πξντφληα νλνκάδνληαη γθξίδα πξντφληα.  

Με απηφ ην  ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλνιηθέο κειέηεο πξνβιέςεσλ δήηεζεο, γηα φιε 

ηελ νηθνγέλεηα ησλ πξντφλησλ, πνπ είλαη πην αθξηβείο. Οη  ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο είλαη πην 

αθξηβείο (Simchi-Levi et al., 2008). Δλδέρεηαη λα ρξεηαζηεί επαλαζρεδηαζκφο ησλ 

πξντφλησλ, ψζηε λα επηηξαπεί ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαβνιήο. 

Οutsourcing  

Σα θέληξα παξαγσγήο έρνπλ εθηφο απφ ηεο ηδηνπαξαγσγή, ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέζνπλ 

ηελ παξαγσγή ή κέξνο ηεο, ζε ηξίηνπο (outsourcing). Ζ αλάζεζε ζε ηξίηνπο, ζπρλά 

ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε κηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο – πνπ ζπλήζσο 

εθηεινχληαλ πξνεγνπκέλσο εληφο ηεο επηρείξεζεο - ζε εμσηεξηθφ πάξνρν. Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή, δχν νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ κηα ζπκβαηηθή ζπκθσλία πνπ 
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πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή ππεξεζηψλ θαη ηελ πιεξσκή ηνπο. Λφγνη γηα απηφ απνηειεί ε 

ελδερφκελε κείσζε θφζηνπο γηα ηελ εηαηξία, ε επίηεπμε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ή ε ρξήζε 

ηερλνγλσζίαο πνπ δελ θαηέρεη ε επηρείξεζε (Lacitya et al., 2009), ελψ γεληθά ζεσξείηαη 

κηα πξνζνδνθφξα πξαθηηθή φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

(Dabhilkar & Bengtsson, 2008). 

Αθφκα, ε ρξήζε ππεξγνιαβηψλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ζήκεξα απνηειεί κηα ηάζε 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Καζφηη θάπνηεο εηαηξίεο έρνπλ ηερλνγλσζία πνπ άιιεο δελ έρνπλ, 

είζηζηαη ε παξαγσγή νξηζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο αλά ηνλ θφζκν θαη 

ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζην εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο. Παξάδεηγκα ηνχηνπ απνηειεί ε Dell 

(content.Dell.com, 2011). 

Ζ εηαηξία είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο ζηνλ ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ, 

παξέρνληαο πξνζαξκνζκέλε ηερλνινγία ππνινγηζηψλ, πξντφληα θαη ιχζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νηθηαθνχο θαηαλαισηέο. Ζ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο βγήθε δεχηεξε 

παγθνζκίσο γηα ην 2009 (AMR, 2009 ), ελψ γηα ρξφληα ηψξα παξακέλεη απφ ηηο θαιχηεξεο 

παγθνζκίσο. 

 

 

σήμα 2.5: Ζ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο Dell 

ην ζρήκα 2.5 θαίλεηαη πσο γηα λα επηηεπρζεί παξαγσγή, απαηηνχληαη πξντφληα απφ 8 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ελψ ε ζχλζεζή ηνπο γίλεηαη ζηηο ΖΠΑ. Έηζη γίλεηαη αλάζεζε 

παξαγσγήο ζε ρψξεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνπο αλάινγνπο ηνκείο ή γηα πξντφληα καδηθήο 

παξαγσγήο, ζε ρψξεο φπνπ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο είλαη πνιχ κηθξφηεξν. Απηή ε 

ηαθηηθή νλνκάδεηαη δηαρείξηζε παγθφζκηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, πνπ αλαιχεηαη 
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ζεσξεηηθά ζην θεθάιαην 2.11. εκεηψλεηαη φηη ε Dell δηαηεξεί κία απφ ηηο θαιχηεξεο 

παγθφζκηεο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηνλ θφζκν. 

 

2.2.3 Αποθήκη  

Απνζήθε απνθαιείηαη ν ρψξνο ηεο εηαηξίαο απφ ηνλ νπνίν πεξλνχλ θαη θπιάζζνληαη, 

πξνζσξηλά, ηα απνζέκαηα πνπ δηαηεξνχληαη. Χο απνζέκαηα δηαηεξνχληαη πξψηεο χιεο, 

εκηέηνηκα πξντφληα (WIP) θαη ηειηθά πξντφληα πνπ απνθηά ή πσιεί ε εηαηξία. Απνζέκαηα 

θξαηνχληαη ζε φια ηα κέξε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κε ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο λα 

δηαηεξνχληαη ζηηο απνζήθεο πνπ δηαζέηεη ή λνηθηάδεη ε εηαηξία. 

Οη θπξηφηεξεο εξγαζίεο ζε κηα απνζήθε είλαη νη: 

• Παξαιαβή 

• Απνζήθεπζε 

• Φχιαμε 

• Απνζηνιή 

Οη απνθάζεηο ζρεηηθέο κε κηα απνζήθε είλαη ε επηινγή ησλ πξντφλησλ πξνο απνζήθεπζε 

θαζψο θαη ην απαξαίηεην απνζεκαηηθφ πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη γηα θάζε πξντφλ. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ην –ζπλήζσο απφ ηε δηνίθεζε- θαζνξηζκέλν επίπεδν εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ θαη ζπλεπψο ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηνλ ρξφλν παξαγσγήο ηνπ ή 

επαλαπξνκήζεηάο ηνπ θαη ην ρξφλν παξάδνζεο (Simchi-Levi et al., 2008). 

Ο ρψξνο ηεο απνζήθεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηείηαη ηα κέγηζηα. Αξρηθά θαη κε βάζε ηηο 

πξνβιεπφκελεο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο, είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή ζρεδίαζε κηαο απνζήθεο. 

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη ε ζσζηή νξγάλσζε κηαο απνζήθεο είλαη 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα παξφληα δεηήκαηα, θαζφηη ε ζσζηή ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε 

ησλ πξντφλησλ δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ηεο. Παξάιιεια ζθνπφο κηαο νξγαλσκέλεο 

απνζήθεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή κεηαηφπηζε, κεηαθίλεζε θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ 

εληφο ηεο. Όηαλ ε παξαγσγή ή ε δηαλνκή δεηάεη έλα θσδηθφ, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

άκεζα εληνπίζηκνο ζην ρψξν, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή ε 

δηαζέζηκε πνζφηεηά ηνπ ή ε ελδερφκελε έιιεηςε. Αθφκα νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ε 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξνχληαη δεηήκαηα πςίζηεο ζεκαζίαο. 

Σα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνζήθεπζε πξντφληνο είλαη:  

1. ηα ζηαζεξά θφζηε δηαηήξεζεο απνζεθψλ. Απηά είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα 

πξντφλησλ ή πιηθψλ πνπ απνζεθεχνληαη θαη αθνξνχλ ζηα πάγηα έμνδα ηνπ θηηξίνπ θ.α., 

2. ηα θφζηε δηαρείξηζεο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εξγαηηθά θαη ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ηεο απνζήθεο, 
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3. ηα θφζηε έιιεηςεο, ηα νπνία είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ειιείςεσλ θαη άξα κε ην 

χςνο ησλ δηαηεξνχκελσλ απνζεκάησλ. 

Σα απνζέκαηα πνπ δηαηεξεί κηα επηρείξεζε, απνηεινχλ ζεκαληηθή δέζκεπζε θεθαιαίσλ. 

Δπνκέλσο ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε επηζπκεηνχ 

επηπέδνπ εμππεξέηεζεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα άκεζα θαη έκκεζα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά, είλαη κείδνλ δήηεκα γηα ηελ επηρείξεζε. Καη απηφ ην θνκκάηη ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, δχλαηαη είηε λα δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία, είηε λα 

αλαηεζεί ζε ηξίηνπο (outsourcing), δειαδή ζε εηαηξίεο 3PL.  

Μνληέια Logistics  

Ζ επηζηήκε ησλ Logistics παξέρεη δηάθνξα ππνινγηζηηθά κνληέια πνπ θαζνξίδνπλ ν 

κέγεζνο παξαγγειίαο θαη ηελ ζπρλφηεηα απηήο. Ο ζηφρνο είλαη ε εχξεζε ηνπ κεγέζνπο 

παξαγγειίαο πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Μεξηθά απφ ηα ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια ζχκθσλα κε ηνλ Ηαθψβνπ Δ. (2008) είλαη:  

 ε πνιηηηθή πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο απνζεκάησλ 

 ε πξνζέγγηζε ABC 

 ηα πνζνηηθά κνληέια (γηα παξάδεηγκα EOQ) 

 ε δηαηήξεζε κεησκέλσλ απνζεκάησλ αζθαιείαο  

 θ.α. 

Γπζηπρψο ε επεμήγεζε ησλ παξαπάλσ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο θαη έηζη αξθνχκεζα ζε απιή αλαθνξά ησλ. Σνλίδεηαη, φηη δελ ππάξρεη 

κνλαδηθφο ηξφπνο επηινγήο ελφο κνληέινπ ππνινγηζκνχ παξαγγειίαο, θαζφηη ζε απηή ηελ 

απφθαζε εκπεξηέρνληαη πνιινί παξάκεηξνη, απφ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ πνπ 

ζηνρεχεη ε εηαηξία, κέρξη ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο πνπ έρνπλ γίλεη. Δδψ θξίλεηαη ζθφπηκν 

λα ππελζπκηζηεί ν βαζηθφο θαλφλαο πνπ δηέπεη ηηο πξνβιέςεηο, φηη δειαδή νη πξνβιέςεηο 

είλαη πάληα ιάζνο (Simchi-Levi et al., 2008). Γηαθαίλεηαη έηζη ε δπζθνιία πνπ 

ππεηζέξρεηαη ζηελ απφθαζε γηα ην κέγεζνο θαη ηε ζπρλφηεηα παξαγγειίαο.  

 

2.2.4 Γιανομή-Μεηαθοπέρ  

ηε δηαλνκή ζπγθαηαιέγεηαη ην ζχλνιν ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε γηα λα 

δηνρεηεχζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα ζεκεία πψιεζεο. Σν 2008, νη ζπλνιηθέο 

κεηαθνξέο πξντφλησλ ζηελ ΔΔ27 εθηηκάηαη φηη έθηαζαλ ηα 4.091 δηο tkm (EUROSTAT, 

2010). ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ελψ δελ 

ππνινγίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο πξντφλησλ κεηαμχ ΔΔ θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. ην 
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ζρήκα 2.6 πνζνζηηθνπνηνχληαη νη κεηαθνξέο εληφο ηεο ΔΔ ησλ 27 αλάινγα κε ην κέζν 

κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

σήμα 2.6: Οη κεηαθνξέο πξντφλησλ εληφο ΔΔ27 γηα ην 2008. Πεγή: EUROSTAT 2010. 

 

Σα πξντφληα ζπλήζσο δηαθηλνχληαη ζηνηβαγκέλα ζε παιέηεο κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

(containers), κηα θπξίσο κεηαιιηθή θαηαζθεπή, κε ρξήζε ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαη 

ζπζθεπαζκέλα εκπνξεχκαηα. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κεγάια κεηαιιηθά (ζηδεξέληα ή 

αινπκηλέληα) θηβψηηα, κε ηα νπνία έρεη γεληθεπζεί ζήκεξα ν ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ 

δηαθφξσλ θνξηίσλ, εθηφο ρχδελ, πγξψλ θαη αεξίσλ. Χο κνλάδα κέηξεζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην TEU ή teu (twenty-foot equivalent unit) πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, κε 20 πφδηα (6,1m) 

κήθνο θαη 8 πφδηα (2, 43m)πιάηνο (Wikipedia, 2011). 

Σα πξντφληα ζηνηβάδνληαη ζηα θνληέηλεξ, ζηε ζπλέρεηα θνξηψλνληαη ζην επηιεγκέλν κέζν 

κεηαθνξάο θαη δηαθηλνχληαη ηνηνπηνηξφπσο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ηα θνληέηλεξ είλαη έηζη 

θηηαγκέλα, ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. Έλα ηππηθφ θνληέηλεξ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.7. 

 

 

σήμα 2.7: Σππηθφ εκπνξεπκαηνθηβψηην 

οδικζσ
49%

ςιδθροδρομικζσ
12%

καλάςςιεσ
39%

αεροπορικζσ
0%

Μεταφορζσ Εντόσ ΕΕ, 2008
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Οη κεηαθνξέο πιένλ, πξαγκαηνπνηνχληαη κε θνξηεγφ, πινίν, αεξνπιάλν θαη ηξέλν, ελψ ε 

ρξήζε θάζε κέζνπ έρεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Οη 

αεξνκεηαθνξέο ζπκθέξνπλ κφλν ζε εππαζή πξντφληα, ή πξντφληα ε δήηεζε ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί νπσζδήπνηε άκεζα, θαζφηη έρνπλ ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο. Οη 

κεηαθνξέο κε πινίν θαη κε θνξηεγφ είλαη σο επί ην πιείζην νη πην δηαδεδνκέλεο, ιφγσ ηνπ 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο ηνπο, ελψ ην ηξέλν είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο, φπνπ 

ππάξρεη νξγαλσκέλν δίθηπν ζηδεξνδξφκσλ. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θαηεγνξίαο 

ρξέσζεο γηα ηα θνξηεγά, ζηδεξφδξνκν, ηαρπκεηαθνξέο θαη άιια κέζα κεηαθνξάο, είλαη 

φηη νη ηηκέο είλαη ζρεδφλ γξακκηθέο ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε (Ηαθψβνπ, 2008).  

Δπηζπκείηαη λα κεηψλεηαη ην θαηά δχλακε ην θφζηνο κεηαθνξάο, ελψ ηάζε ζηηο κέξεο καο 

είλαη ε ρξήζε ζπλδπαζκνχ κέζσλ κεηαθνξάο, έηζη ψζηε λα πεηπραίλεηαη ην ρακειφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο. Σνηνπηνηξφπσο, ε κεηαθνξά κπνξεί λα μεθηλάεη κε θνξηεγφ ηεο εηαηξίαο, 

ην θνληέηλεξ λα κεηαθνξηψλεηαη ζε πινίν, απφ ην πινίν λα νδεγείηαη ζε εκπνξεπκαηηθφ 

θέληξν ηεο ρψξαο εηζαγσγήο θαη ηέινο κε ρξήζε 3PL λα θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε 

(Ξαλζφπνπινο & Ηαθψβνπ, 2009). 

Πνιιέο θνξέο, παξαηεξνχληαη αλαθξίβεηεο ζηελ παξαιακβαλφκελε παξαγγειία, γεγνλφο 

πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε φια ηα κέιε. Σφζν ζηνλ παξαγσγφ, φζν θαη ζηνλ 

κεηαθνξέα θαη δπζαξέζθεηα ζηνλ πειάηε-ιηαλνπσιεηή. Οη θχξηνη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα 

απνθεπρζεί απηφ ζχκθσλα κε ηνπο DeHoratius et al (2008) είλαη 

o Πξφιεςε: κείσζε ή εμάιεηςε ησλ βαζηθψλ αηηηψλ ηεο αλαθξίβεηαο κέζσ 

βειηηζηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ  

o Γηφξζσζε: Αλαγλψξηζε θαη δηφξζσζε πθηζηάκελσλ απνθιίζεσλ. 

o Υξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ: ρξήζε απηψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πιάλνπ δηαηεξνχκελνπ απνζέκαηνο θαη θαηά ηελ απνγξαθή, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ 

νη αλαθξίβεηεο.  

 

2.2.5 Πελάηερ 

Χο πειάηεο αλαγλσξίδνληαη φζνη αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πνπιά ε 

εηαηξία. Με ηνλ φξν πειάηε, κπνξεί λα αλαθεξζεί θαλείο, ηφζν ζηνπο ιηαλνπσιεηέο, φζν 

θαη ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο ηεο εηαηξίαο. Δπηζπκία ησλ ηειεπηαίσλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξε ηηκή, κε ζεκεία πψιεζεο φζν πην θνληηλά 

ηνπο γίλεηαη θαη κε after sales παξνρή εμππεξέηεζεο. Οη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο, είλαη ελ 

ηέιεη ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Lee et al. 1994) θαη πξνο 
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απηφ ην ζθνπφ νη εηαηξίεο αλαζεσξνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη επηλννχλ δείθηεο κέηξεζεο 

επίδνζεο, επαίζζεηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. 

Γεληθά νη πειάηεο επηδεηνχλ πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο, πξντφληα κε αληαγσληζηηθή 

πνηφηεηα θαη ζε αληαγσληζηηθή ηηκή (Ηαθψβνπ, 2008). Γεγνλφο είλαη φκσο φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ δελ είλαη νχηε άκεζα κεηξήζηκε, θαη νχηε εμαξηάηαη απφ ηα ίδηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη εηαηξίεο γηα λα ζεσξνχλ έλα πξντφλ επηηπρεκέλν. Έλα πνηνηηθφ 

πξντφλ (value for money) δελ είλαη πάληα επηζπκεηφ ηφζν φζν έλα πξντφλ κε ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (added value after sale services). πλεπψο ηα θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνπλ αλ ζα θεξδεζεί κία παξαγγειία, είλαη πηζαλφηεξν λα βαζίδνληαη ζηελ 

εμππεξέηεζε παξά ζην ίδην ην πξντφλ (Christopher M. , 2007).  

Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ ζθνπεχεη κηα εηαηξία, εθθξάδεη ζπλήζσο ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ ηεο.  Μεηξάηαη κε ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη παξαγγειίεο εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πιάλνπ (fill rate) ή/θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξαδίδνληαη ηα έηνηκα 

πξντφληα ζηε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία (on-time deliveries).  

ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε επηδξά ζπρλά θαη ε θίξκα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε πξφηεξε 

ζρέζε πνπ είρε κε ηελ εηαηξία. Νέα ηάζε ησλ πειαηψλ είλαη επίζεο, ε πξνηίκεζε ζε 

πξντφληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζε εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο κε ην αλάινγν ζήκα. 

Έηζη νη αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ζηνπο λένπο θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ, είλαη απηή πνπ νδεγνχλ ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ζε αιιαγέο. 

 

2.2.6 3PL – Third Party Logistics 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηκήκα εθηφο ηεο ηδηνθηεζίαο εηαηξίαο, ην νπνίν φκσο 

ζπκπιεξψλεη πνιιέο θφξεο ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κηαο εηαηξίαο. 3PL ζεκαίλεη «third 

party logistics» θαη είλαη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Logistics γηα κέξνο ή νιφθιεξε 

ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα άιισλ. Οη 3PL δχλαηαη λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ιφγσ ηνπ φηη επελδχνπλ ζε παξαγσγηθνχο ρψξνπο, κέζα θαη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, εθφζνλ ην θφζηνο ηνπο επηκεξίδεηαη ζε πνιινχο πειάηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

απνθηνχλ ηερλνινγηθφ πιενλέθηεκα θαη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο  γηα 

πξνζδψζνπλ απηφ ην πιενλέθηεκα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Δλ δπλάκεη 

κάιηζηα, παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, απνζεθψλ θαη 

κεηαθνξψλ, ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο γηα ηηο απαηηήζεηο θάζε πειάηε μερσξηζηά.  

Παξάιιεια ε ρξήζε outsourcing γηα ηελ επηρείξεζε, πξνζδίδεη επειημία ζηελ αλάπηπμή 

ηεο, ελψ ηελ βνεζάεη λα πξνβεί ζε δξαζηηθή κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ησλ 

αλαγθψλ ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σαπηφρξνλα απειεπζεξψλεηαη δεζκεπκέλν 
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θεθάιαην ζε πάγην εμνπιηζκφ, ψζηε λα δηαζέηεη ε εηαηξία θεθάιαην θίλεζεο πνπ κπνξεί λα 

επελδπζεί ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. πλνιηθά, κηα εηαηξία 3PL, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ εηαηξία πνπ απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη ζε outsourcing ηκήκαηνο ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ηεο, λα επηθεληξσζεί ζην θχξην αληηθείκελφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαη λα 

επελδχζεη ζε απηφ (Aktasa et al., 2009). 

ε δεχηεξν επίπεδν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηηο ίδηεο ηηο 3PL εηαηξίεο λα 

ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Σνηνπηνηξφπσο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κηαο 

ζπλεξγαζίαο, απμάλεηαη ην θέξδνο  γηα φια ηα κέιε, ηφζν γηα ηηο 3PL εηαηξίεο φζν θαη γηα 

ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. ην παξφλ θείκελν, γίλεηαη απιή 

αλαθνξά απηήο ηεο δπλαηφηεηαο . 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ην outsourcing ζε 3PL, είλαη πξνθαλψο ε 

απψιεηα ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ηνπ θνκκαηηνχ πνπ αλαζέηεηαη ζηε 3PL. Πνιινί 

παξαδνζηαθνί επηρεηξεκαηίεο, δηζηάδνπλ λα αθήζνπλ ηε θξνληίδα δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ηξίηνπο ιφγσ έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ιφγσ πξνζθφιιεζεο ζε 

παξαδνζηαθά πξφηππα δηάξζξσζεο επηρεηξήζεσλ. Λχζε ζην πξφβιεκα εηνχην, δίλεηαη 

κε ηελ παξνρή  γηα ερεγγχσλ γηα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα απφ ηελ 3PL. Σν επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα δηαζθαιίδεηαη πάλησο κφλν κε ηε ζπλερή ακνηβαία ππνζηήξημε.  

Δθφζνλ ινηπφλ κηα εηαηξία ζηαζκίζεη θαηάιιεια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ επειημία πνπ 

παξέρεη ε ρξήζε 3PL εηαηξίαο, κε ην κεηνλέθηεκα ηεο απψιεηαο ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ θαη 

ην θφζηνο ηεο αλάζεζεο ηνπ ζε ηξίηνπο, ηφηε κπνξεί λα απνθαζίζεη έσο πνην ζεκείν ζέιεη 

λα ζπλεξγαζηεί. Αλάζεζε νινθιήξνπ ηνπ ηκήκαηνο Logistics,  κφλν κεηαθνξψλ θηι. 

(Jayaram & Tan, 2010). 

Ιδηόθηεηνο ζηόινο ή 3PL  

Μηα εηαηξία ζπλήζσο έρεη ηελ επηινγή λα απνθηήζεη ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ γηα ηηο 

κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ ηεο είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εηαηξία 3PL. Δθφζνλ ε εηαηξία 

έρεη δηθφ ηεο ζηφιν, είλαη ε ίδηα ππεχζπλε γηα ηηο απνθάζεηο πεξί ηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπ. 

Απνθάζεηο πξέπεη λα παξζνχλ ζρεηηθά κε ην δίθηπν δηαλνκήο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

δηαδξνκήο, ψζηε ηα κέζα κεηαθνξάο –ηα νπνία θη απηά πξέπεη λα εθιερζνχλ θαηαιιήισο- 

λα δηαλχνπλ ηε ιηγφηεξε δπλαηή απφζηαζε κηζνγεκάηα ή άδεηα. Ζ ηδηνθηεζία ζηφινπ, 

παξέρεη ζηελ εηαηξία ην εμήο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα: ην φηη κπνξεί λα ηνλ δηαρεηξίδεηαη 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο. Λφγνη επίζεο γηα δηαηήξεζε ηδηφθηεηνπ ζηφινπ 

απνηειεί ν θφβνο γηα  ρακειή αληαπφθξηζε θαη αμηνπηζηία ησλ παξαδφζεσλ απφ ηηο 3PL 

θαη ε έιιεηςε ειέγρνπ πάλσ ζε απηέο. 

Ζ ρξήζε εηαηξίαο 3PL γηα ηηο κεηαθνξέο, απφ ηελ άιιε, απεπζχλεηαη ζπλήζσο ζε 

κηθξφηεξεο εηαηξίεο πνπ δελ δχλαηαη λα δηαηεξήζνπλ ηδηφθηεην ζηφιν, αιιά θαη ζε 



22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

κεγαιχηεξεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλα κε ηε ρξήζε 3PL. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη εηαηξίεο απηέο, 

κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζε ινγηζκηθφ θαη νρήκαηα, κνηξάδνληαο ην θφζηνο ζηνπο πειάηεο 

ηνπο, παξέρνληαο έηζη θαιχηεξεο ππεξεζίεο (Jayaram & Tan, 2010).  

Δίλαη ηδαληθέο εθφζνλ ε επηινγή ελφο 3PL πξνκεζεπηή γίλεηαη βάζεη θξηηεξίσλ, 

πξνδηαγξάθνληαη εμαξρήο νη αλαγθαηφηεηεο, ηα φξηα επζχλεο θαη ην πξνζθεξφκελν 

επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ, γίλεηαη ζπλερήο απφ θνηλνχ έιεγρνο ηεο απφδνζεο θαη νξίδνληαη 

δείθηεο θαη ζηφρνη βειηίσζεο (Bierman, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε εηαηξηψλ 3PL 

ζεσξείηαη απνδνηηθή γηα: 

o Σε γξήγνξε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο πνιιαπιψλ ηνπνζεζηψλ κε ρακειφηεξν 

θίλδπλν, ρσξίο ηηο ζεκαληηθέο θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθνδφκεζε ελφο ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ. 

o Να επσθειεζεί ε εηαηξία απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο γηα κεηαθνξέο, πνπ παξέρνληαη 

απφ ηηο εηαηξείεο 3PL. Οη ηειεπηαίεο έρνπλ ζεκαληηθή αγνξαζηηθή δχλακε, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη δηακεηαθνκίδνπλ θαη ηελ 

επηπξφζζεηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπλδπάδνπλ κεηαθνξέο πνιιψλ εηαηξηψλ ηαπηφρξνλα, 

κε αθφκα κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζηφινπ. Λνγηθφ επαθφινπζν, ηα θνξηεγά ησλ 

3PL κεηαθηλνχληαη ζπαληφηεξα άδεηα ή κηζνγεκάηα. 

o Σε ρξήζε, φπσο πξναλαθέξζεθε ηερλνινγηψλ αηρκήο, γηα παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζηφινπ, θαη γηα εμαζθάιηζε έγθαηξεο θαη αθξηβήο παξάδνζεο.  

o Μηα εηαηξία κε δξαζηεξηφηεηα επνρηθνχ ραξαθηήξα. Με ηε ρξήζε 3PL παξφρνπ, 

απνθνξηίδεηαη ε εηαηξία ηηο πεξηφδνπο απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 

κε ζηφιν βάζε ησλ πεξηφδσλ ρακειήο δξαζηεξηφηεηαο. 

o Σηο εηαηξίεο πνπ θάλνπλ άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο θαη γηα ηηο λέν-ηδξπζείζεο εηαηξίεο. Ζ 

3PL εηαηξία παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθή ππνζηήξημε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε λέεο 

πεξηθεξεηαθέο αγνξέο ή ηηο ρψξεο φπνπ ε εηαηξεία ζαο δελ δηαζέηεη επί ηνπ παξφληνο 

παξνπζία, ρσξίο αλάιεςε ηεο πιήξνπο επέλδπζεο θαη ην άλνηγκα ελφο λένπ θέληξνπ 

δηαλνκήο εθεί (LogisticsList.com). 

ε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε επηινγή ή φρη 3PL εηαηξίαο γηα 

outsourcing νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα 

αμηνινγήζεη ηελ ίδηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, λα αλαιχζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία 

ηεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα δηαδηθαζηψλ ηεο, ην θφζηνο αλά ηκήκα θαη 

δηαδηθαζία θαη ελ ηέιεη ηνπο δείθηεο απφδνζήο ηεο, ψζηε λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηεο αλάζεζεο ηκήκαηφο ηεο ζε ηξίηνπο. 
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2.3 Δθοδιαζηική Αλςζίδα: ποή πποϊόνηων και πληποθοπιών 

Μεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο δηαθηλνχληαη πξψηεο χιεο θαη ηειηθά 

πξντφληα. Ζ πνξεία απηψλ αξρίδεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη θαηαιήγεη ζηνπο πειάηεο. 

Όκσο ππάξρεη θαη δεχηεξε ξνή θαηά κήθνο κηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 2.8. Πιεξνθνξίεο γηα ηε δήηεζε, γηα ηελ 

έιιεηςε, γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη γηα άιια, θπθινθνξνχλ κέζα ζην 

ζχζηεκα, νπφηε ζεκείν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην επίπεδν νξγάλσζεο απηήο ηεο ξνήο, 

πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πφζν ελεκεξσκέλα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα εκπιεθφκελα 

κέιε ηεο Δθνδηαζηηθήο. 

 

σήμα 2.8: Ρνή πιεξνθνξηψλ θαη Ρνή πξντφλησλ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

Τν θαηλόκελν Bullwhip 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο παξαγσγήο πξντφλησλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

αγνξάο. Άξα θαζνξίδεηαη άκεζα απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Απηνί είλαη πνπ νξίδνπλ 

ηε δήηεζε. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε δήηεζε κεηαθέξνληαη αληίζεηα ζηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα, απφ ηνπο πειάηεο, ζηα θέληξα δηαλνκήο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θάλνπλ αλάινγεο 

παξαγγειίεο ζηηο απνζήθεο. Ζ παξαγσγή παξάγεη ηελ ηθαλή πνζφηεηα πνπ νξίδνπλ νη 

απαηηήζεηο δήηεζεο ηεο απνζήθεο, θαη αλάινγα κε απηέο παξαγγέιλεη πξψηεο χιεο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο. Απηνί βξίζθνληαη ζηελ ηειεπηαία βαζκίδα ηεο πιεξνθνξίαο, νπφηε ε 

δήηεζε ζε απηνχο έξρεηαη αιινησκέλε. Όζν κεηαθεξφκαζηε πξνο ηελ αξρή ηεο αιπζίδαο, 

ε δήηεζε εκθαλίδεηαη κε ζαθψο κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα (Hopp, 2008). Σν θαηλφκελν 

απηφ νλνκάδεηαη Bullwhip Effect. Αηηίεο κπνξεί λα είλαη: νη παξαγγειίεο θαηά παξηίδεο, νη 

ειιείςεηο θαηά ηελ ηξνθνδνζία απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κεηαβνιέο ζηε ηηκή ηνπ πξντφληνο 

θ.α..Ζ αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ην θάζε κέινο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα 2.10. 
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σήμα 2.10: Παξνπζηαδφκελε Μεηαβιεηφηεηα ζε θάζε κέινο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 

πλνπηηθά, ην θαηλφκελν Bullwhip, πθίζηαηαη ελ κέξεη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ 

ηεο δήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε επίπεδν ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Όζν 

αλεβαίλνπκε απφ ηα ηειεπηαία επίπεδα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο δειαδή θνληά ζηνλ 

θαηαλαισηή πξνο ηα αξρηθά επίπεδα ηεο, παξνπζηάδεηαη έληνλε αχμεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο (Ηαθψβνπ, 2008). Σαπηφρξνλα, φζν πνιππινθφηεξε είλαη ε κνξθή ηεο 

δήηεζεο, θαη ζπλεπψο θαη νη ηερληθέο πξφβιεςήο ηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν 

κεγαιχηεξε ε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Καηαιήγεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα λα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή δήηεζε απφ ηελ πξαγκαηηθή ζηελ απνζήθε, ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηνλ πξνκεζεπηή.  

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε δηαηήξεζε απμεκέλσλ απνζεκάησλ αζθαιείαο, ψζηε λα 

θαιχπηεηαη ηελ πιαζκαηηθή δήηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηκήκαηνο, κε ηα αλάινγα θφζηε. Δλψ επίζεο παξαηεξείηαη κηα γεληθφηεξε 

αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ. 

Μεξηθή ιχζε ζην πξφβιεκα, κπνξεί λα παξέρεη κηα θεληξηθή δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, ε 

νπνία δχλαηαη λα κεηψζεη ηελ αβεβαηφηεηα ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. εκεηψλεηαη ζε 

απηφ ην ζεκείν φηη ην θαηλφκελν Bullwhip δελ κπνξεί λα εμαιεηθηεί πιήξσο, θαζφηη ε 

απψιεηα πιεξνθνξίαο θαηά ηελ κεηαθνξά ηεο είλαη γεγνλφο ζρεδφλ αλαπφθεπθην 

(Croson & Donohue, 2006). Έλα αθφκα κέηξν θαηά ηεο αχμεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη, 

φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο  Wright & Yuana (2008), νη θαιχηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο 

πξνβιέςεηο. 

Σα παξαπάλσ, δηεπθνιχλνληαη ζεκαληηθά απφ ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θάηη πνπ 
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ζπλεπάγεηαη φηη κε επίηεπμε ηνχησλ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί φρη κφλν ε ξνή πξντφλησλ 

ζην ζχζηεκα, αιιά θαη ε πνηνηηθφηεξε θαη αθξηβέζηεξε ξνή πιεξνθνξηψλ. 

ςνεπγαζίερ ενηόρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ  

Σν θάζε ηκήκα κηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, έρεη μερσξηζηνχο θαλφλεο θαη απνζθνπεί ζε 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο απφ ηα ππφινηπα. Μεξηθέο θνξέο νη ζηφρνη είλαη θνηλνί θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ λα θαηαβάιιεηαη ζπλνιηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλνιηθά, ρσξίο λα δίλεηαη ελδηαθέξνλ ζε 

άιινπο ηνκείο. πλήζσο φκσο νη ζηφρνη ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ είλαη 

αιιεινζπγθξνπφκελνη θαη ε επίηεπμε ηνπ ελφο, εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε άιισλ. 

Δθηελέζηεξα αλαιχνληαη παξαθάησ νη ζηφρνη ηνπ θάζε ηκήκαηνο, ελψ δηαθαίλεηαη ε 

δπζθνιία επηβνιήο ζπλνιηθψλ ζηφρσλ. 

ηα παξαπάλσ απνηππψλεηαη ε δπζθνιία ηαπηφρξνλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ 

ζηφρσλ. Βειηηψλνληαο κία παξάκεηξν δελ ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη ην θφζηνο ή ν ρξφλνο 

ζπλνιηθά, ελδερνκέλσο κάιηζηα λα ζπλεπάγεηαη αχμεζε ελφο απφ ηηο δχν παξακέηξνπο. 

ε απηφ ζπκβάιεη ε ζσζηή δηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θαζφηη ζπληνλίδεη ην 

ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ απνζθνπψληαο ζε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 

Σπκβόιαηα πξνκεζείαο 

 Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 2.2.1, θαηά ηελ επηινγή πξνκεζεπηή ιακβάλνληαη 

ππφςε νξηζκέλα θξηηήξηα θαη ελδέρεηαη ε ζχλαςε αλάινγνπ, καθξνπξφζεζκνπ 

ζπκβνιαίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Σα θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη ε εμαζθάιηζε ρακειφηεξεο 

ηηκήο ή ρξφλνπ παξάδνζεο, ε παξνρή επειημίαο ζε αιιαγέο ζηηο παξαγγειίεο θ.α.. 

Υπεξγνιαβίεο παξαγσγήο ή/θαη απνζήθεπζεο ή/θαη κεηαθνξώλ-δηαλνκώλ 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην outsourcing, πνπ αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα 2.2.2.. Κάζε ηκήκα 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε ηξίηνπο. Ζ παξαγσγή ζε άιιν 

εξγνζηάζην, ε απνζήθεπζε θαη νη κεηαθνξέο-δηαλνκείο ζε 3PL εηαηξίεο.  

Σηξαηεγηθέο Σπλεξγαζίεο εληόο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο νδεγεί ηηο εηαηξίεο ζηελ ελζσκάησζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 

πειαηψλ, ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Κάζε εηαηξία επηιέγεη ηη είδνπο 

ζπλεξγαζία ζα έρεη, ηφζν κε ηνπο πειάηεο φζν θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο, κε ηνλ δηηηφ 

ζηφρν λα απνθνκίζεη θέξδνο ζε ρξφλν, πιεξνθνξίεο θαη ρξήκαηα ε ίδηα, θαη ηαπηφρξνλα 

θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε. Ζ ζπλεξγαζία απνζθνπεί ζηελ θαηάθηεζε κηαο θαηάζηαζεο 

«win-win» θαη γηα ηα δχν κέιε. 
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i. πλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο.  

Οη επηρεηξήζεηο παξαδνζηαθά, δηαηεξνχλ κηα απφκαθξε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο, κηα 

ζρέζε ε νπνία έρεη κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο κε απνηέιεζκα κηαο ακνηβαίαο σθέιηκεο 

θαηάζηαζεο. Έηζη, φζνλ αθνξά ζηε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ε εηαηξία 

κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα απφ ηα αθφινπζα: 

 Απιή δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ, πξφθεηηαη γηα φηη αθξηβψο πξνδηαγξάθεη ε θξάζε. 

Δίλαη ε απινχζηεξε κνξθή ζπλεξγαζίαο, φπνπ απιά αληαιιάζζνληαη νη ηειείσο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, δειαδή νη παξαγγειίεο. 

 Ad-hoc πιεξνθφξεζε, Ad hoc είλαη κηα ιαηηληθή θξάζε πνπ ζεκαίλεη «γηα απηφ». 

Γειψλεη γεληθά κηα ιχζε, ζρεδηαζκέλε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ή έξγν, κε 

γεληθεχζηκε, πνπ πξννξίδεηαη λα πξνζαξκνζηεί γηα άιινπο ζθνπνχο. Έηζη ε ad-hoc 

πιεξνθφξεζε κεηαμχ εηαηξίαο θαη πξνκεζεπηψλ, είλαη ε επίηεπμε ζρέζεο ζπλεξγαζίαο, 

εηδηθά γηα έλα ζθνπφ, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πξνκεζεπηψλ ζηα πξντφληα. Ο ζπληνληζκφο 

ιακβάλεη ρψξα φηαλ έλαο ζρεδηαζηήο, αγνξαζηή ή άιιν πξφζσπν, απφ ηελ εηαηξία, 

έξρεηαη ζε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνλ νκφινγφ ηνπ ζηελ εηαηξία πξνκεζεπηή, γηα 

ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ησλ πξνκεζεηψλ. πλεζίδεηαη λα γίλνληαη φια ad-hoc, φηαλ 

πξνθχςεη δειαδή ην πξφβιεκα ή θάπνηα απνξία ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο (Lakemond et 

al., 2006). Παξφια απηά ε επηηπρία απηήο ηεο πξαθηηθήο, απφ ηε ζεσξία ζηε πξάμε, 

ακθηζβεηείηαη (Barratta & Barratta, 2011). 

 Απνζηνιή MRP requirements βαζηζκέλσλ ζε ζηνηρεία πξφβιεςεο δήηεζεο. Αθνχ 

ζρεδηαζηεί ην BOM θαη θαηαξηηζηεί έλα πξφγξακκα παξαγσγήο θαη πξνκεζεηψλ γηα φια 

ηα ηειηθά πξντφληα, ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα θαη ηηο πξψηεο χιεο, απηφ απνζηέιιεηαη 

ζηνπο πξνκεζεπηέο. Σνηνπηνηξφπσο ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλά ζηνηρεία πξνβιέςεσλ. 

 VMI (Vendor Managed Inventory) είλαη έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ζηα 

νπνία ν αγνξαζηήο ελφο πξντφληνο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν παξαγσγφο), παξέρεη 

νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. Ο ηειεπηαίνο, 

αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ελφο ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ 

απνζέκαηνο γηα ην πξντφλ, ζπλήζσο ζηνλ εγγχο ηφπν ηνπ αγνξαζηή. Ο πξνκεζεπηήο 

ιακβάλεη ειεθηξνληθά δεδνκέλα, ζπλήζσο κέζσ EDI (Electronic Data Interchange) ή 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ηε πξαγκαηηθή δήηεζε (πσιήζεηο) ηνπ 

παξαγσγνχ θαη ηα επίπεδα ησλ απνζεκάησλ. Δπίζεο, έρεη νξαηφηεηα ζε θάζε ηεκάρην 

πνπ δηαθηλείηαη θαη πσιείηαη θαη είλαη ν ελ γέλεη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

απνζέκαηνο εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα απνζέκαηα 

παξακέλνπλ ζην ίδην θαζεζηψο θπξηφηεηαο (Simchi-Levi et al., 2008). Ζ πξαθηηθή απηή 

είλαη πην επάισηε ζε αιιαγέο ζηε δήηεζε θαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηφζν γξήγνξα 

φζν ε αθφινπζε (Sari, 2008). 
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 CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). Απηή ε ηαθηηθή 

έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ελνπνίεζεο ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ κέζσ ηεο 

ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο θνηλψλ πξαθηηθψλ. Σν CPFR επηδηψθεη ηελ απφ θνηλνχ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ θνηλήο πξνβνιήο θαη ε αλαλέσζε ησλ πξντφλησλ ζε 

φιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (Hopp, 2008). Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηακνηξαζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ απνζθνπεί ζηελ 

θαηαγξαθή θαη ηθαλνπνίεζε ηεο ζπλερψο αλαλεσλφκελεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ. Ζ 

δηαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα επίπεδα απνζεκάησλ θαη ηηο αλάινγεο απαηηήζεηο, θαζηζηά ηελ 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα πην  απνηειεζκαηηθή, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δαπάλεο γηα 

απνζέκαηα, κεηαθνξέο, Logistics ζε φιν ην κήθνο ηεο. Σα απνηειέζκαηα κηαο 

ζπλεξγαζίαο ππφ ην CPFR είλαη πάληνηε ζεκαληηθφηεξα απφ κηαο ζπλεξγαζίαο κε VMI θαη 

άπηνληαη ηνπο ηνκείο ηνπο θφζηνπο θαη ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ (Sari, 2008). 

εκεηψλεηαη φηη φζν ζηελφηεξε είλαη ε ζρέζε, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα θαιπθζνχλ φια ηα 

ζεκεία ελδερφκελεο ηξηβήο θαη ε ζπλδπαζκέλε εκπεηξία θαη ησλ δχν, λα εθαξκνζηεί πξνο 

ακνηβαίν φθεινο. Οη ζχλδεζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπλεξγαζία, εμνκαιχλνπλ 

ηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη θαιχπηνπλ νπνηεζδήπνηε νξγαλσηηθέο δπζθνιίεο ππάξρνπλ 

ζηελ κεηαμχ ζπλεξγαζία (Barratta & Barratta, 2011).  

ii. πλεξγαζίεο κε πειάηεο 

Χο πειάηεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζεσξνχληαη απηνί πνπ αγνξάδνπλ απφ ηνλ 

παξαγσγφ, δειαδή νη ιηαλνπσιεηέο θαη νη αληηπξνζσπείεο. Σν θίλεηξν πνπ σζεί ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο, είλαη πξνθαλψο ε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηα ηεο δήηεζεο θαη ε 

αλαδήηεζε ηξφπσλ, ψζηε ε δηείζδπζε ηεο δήηεζεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, λα 

κεηαηνπίδεηαη  φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα ρξνληθά (Christopher M. , 2007). Δίδε 

ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ είλαη: 

 Απιή δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ: φπσο έρεη νξηζζεί πξσηχηεξα. 

 Λήςε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ δήηεζεο. Ζ δήηεζε απηνχζηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 

παξαγσγφ, ν νπνίνο αλάινγα πξνγξακκαηίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηελ δήηεζε. 

ηέιλνληαη ζηνηρεία POS (point of sale) θαη απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζρεδηάδνληαη ην 

κέγεζνο θαη ν ρξφλνο απνζηνιψλ παξαγγειηψλ, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην πξνζπκθσλεκέλν 

δηαηεξνχκελν επίπεδν απνζεκάησλ ζηνλ ιηαλνπσιεηή (Simchi-Levi et al., 2008). 

 Λήςε δεδνκέλσλ πξφβιεςεο δήηεζεο,  ψζηε ηφζν ν ιηαλνπσιεηήο, φζν θαη ν 

παξαγσγφο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο. Ζ αλαινγία είλαη ε ίδηα κε ην 
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«απνζηνιή MRP Requirements. Καηαξηίδεηαη έλα θνηλφ πξφγξακκα δήηεζεο πνπ 

αθνινπζείηαη θαη απφ ηα δχν κέιε. 

 VMI (vendor Managed Inventory), φπσο έρεη νξηζζεί πξσηχηεξα. 

 CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment), φπσο έρεη 

νξηζζεί πξσηχηεξα. 

Σν κέγεζνο ησλ ζρέζεσλ θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ φγθν αιιά θαη απφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ελψ γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία, ζεκαληηθφ είλαη λα 

επηηπγράλεηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ. 

πλεπψο, απαηηείηαη αλάινγε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, γηα γλσζηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηα ζπκβαιιφκελα κέιε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο κε θάζε ηξφπν.  

Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη ν εθ ησλ πξνηέξσλ πιήξεο θαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ θαη ε 

αλάζεζε ησλ επζπλψλ ζηα κέιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη εμ αξρήο μεθάζαξν πνηνο ζα 

ιακβάλεη απνθάζεηο θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ην ζπληνληζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε εληφο κηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, φηαλ 

δειαδή φια ηα ηκήκαηα έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ πιεξνθφξεζεο, δελ επηηπγράλεη πάληα 

ζπλνιηθή βέιηηζηε απφδνζε. Δμαξηάηαη απφ ηελ θάζε εηαηξία θαζφηη, δηαθνξέο 

παξαηεξνχληαη ζε ζπλεξγαζίεο αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ην ραξαθηήξα ηεο θάζε 

εηαηξίαο, φκσο γεληθψο ζεσξείηαη φηη νη ζπλεξγαζίεο πξνάγνπλ ηε κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηηπρία θαηά κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(Barratta & Barratta, 2011). 

Ζ ζπλεξγαζία γίλεηαη αθφκα απνηειεζκαηηθφηεξε, φηαλ ππνβνεζείηαη απφ αληίζηνηρα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ησλ νπνίσλ ρξήζε γίλεηαη απφ φια ηα κέιε. Έλα εμειηγκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, δχλαηαη λα πξνσζήζεη ζεκαληηθά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, 

ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Soroor, Tarokh, & Shemshadi, 

2009). Γηα ηελ αθξίβεηα, παξφιν πνπ ε απφθηεζε αλάινγνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

είλαη αθξηβή, πιένλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλεξγαζία. Δπίζεο, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ρξήζε ηνπ λεναπνθηεζέληνο 

ζπζηήκαηνο.  

Δίηε αλαπηχζζεηαη έλα θνηλφ ινγηζκηθφ γηα ρξήζε εληφο ηεο ζπλεξγαζίαο, είηε θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο πηνζεηείηαη θαη απφ ηα ππφινηπα κέιε, έλα απφ ηα ήδε ρξεζηκνπνηνχκελα 

ινγηζκηθά. Αλ είλαη εθηθηφ, αλ δειαδή ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ πξν ζπλεξγαζίαο είλαη ζπκβαηά, θαιή ιχζε είλαη ε ελνπνίεζε ηνπο θαη 

θνηλή ρξήζε ηνπ λένπ ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη φια ηα κέιε 

λα γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ή/θαη ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ελζσκαησζεί. 
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Δάλ ε ζπλεξγαζία είλαη επηηπρεκέλε, πνιιέο εξγαζίεο πνπ αξρηθψο ζα εθηεινχληαλ απφ 

φια ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε, πιένλ εθηεινχληαη κφλν κία θνξά, απφ ην κέινο πνπ νξίδεη ε 

ζπκθσλία ηεο ζπλεξγαζίαο. Αθφκα, ράξε ζηε ζπλεξγαζία θαη ην δηακνηξαζκφ 

πιεξνθνξηψλ, βειηηψλνληαη νη πξνβιέςεηο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ αλαγθαίνπ 

δηαηεξνχκελνπ απνζέκαηνο. πλνιηθά, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ κε θέξδε γηα φια ηα κέιε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Με κεηαθνξείο 

Ζ ζπλεξγαζία κε κεηαθνξείο, έγθεηηαη ζηελ ζπλεξγαζία κε 3PL εηαηξίεο, φπσο απηή 

αλαιχζεθε πξσηχηεξα. Δπίζεο αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηνπ πξνηχπνπ ISO/PAS 

28000:2005 πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ξνήο ησλ θνξηίσλ, ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ πθαξπαγψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηείαο θαη ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηε 

δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Καζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ε 

επηρείξεζε γηα λα θαζηεξψζεη, λα εθαξκφζεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη χζηεκα 

Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο (Πηηζίθα, 2007). 

Καθεηοποίηζη Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ (Supply Chain Integration) 

Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο κηαο νινθιεξσκέλεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (integrated supply 

chain), βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο ζπλνιηθήο βειηηζηνπνίεζεο, κε δηηηφ ζθνπφ: ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. 

Τθίζηαληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα νινθιήξσζεο, απφ απιέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ, έσο ηελ πιήξε ελζσκάησζε φισλ ππφ ηελ ίδηα εηαηξία. Έηζη ζε κηα Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα ε νινθιήξσζε κπνξεί λα ζεκαίλεη απιψο φηη θάζε κέινο ζα έρεη πξφζβαζε ζηηο 

ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ηνπ πιεξνθνξίεο, θαηαλνψληαο ηαπηφρξνλα φηη θάζε ελέξγεηά ηνπ 

έρεη αληίθηππν θαη ζηα ππφινηπα κέιε. Σν θάζε κέινο, σζηφζν ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ζα βειηηζηνπνηεί ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ζην ζχλνιφ ηεο θαη ην 

θιεηδί γηα απηφ είλαη ν επηηπρεκέλνο ζπληνληζκφο ησλ κειψλ.  

Ο ζπληνληζκφο, ζηνρεχεη λα ειέγμεη ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βέιηηζηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, 

παξαηεξείηαη φπνπ ππάξρνπλ πνιιά άηνκα γηα ιήςε ζπγγελψλ κεηαμχ ηνπο απνθάζεσλ, 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ αιιειεμαξηψκελεο ζπλέπεηεο. Αθφκα ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο πιεξνθφξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ηα νπνία δηζηάδνπλ λα ηε 

κνηξαζηνχλ κε ηα ππφινηπα κέιε, αθήλνληαο έηζη κφλν νξηζκέλεο κεκνλσκέλεο 

πιεξνθνξίεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ππφινηπα κέιε.  

Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο Οινθιεξσκέλεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη ζε θάζε ηκήκα ηεο 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη 
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αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δλψ φια ηα ηκήκαηα ζα ζπληνλίδνληαη απξφζθνπηα κεηαμχ 

ηνπο κε ζθνπφ: λα βξίζθνληαη ηα πξντφληα ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο, ζην ζσζηφ ρξφλν θαη 

ρψξν θαη κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

 

Γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ελδεηθηηθφο δηαρσξηζκφο ζε 2 

επίπεδα θαζεηνπνίεζεο. Δίλαη ν ίδηνο δηαρσξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο 

Simchi-Levi, Puri θαη Vassiliadis (2009) ζηελ εξγαζία πνπ απνηέιεζε ηελ ηδέα γηα ηελ 

παξνχζα δηπισκαηηή: 

1. Δζσηεξηθή θαζεηνπνίεζε κηθξήο θιίκαθαο, εληφο κηαο εηαηξίαο: Σν πξφβιεκα 

πνιιψλ εηαηξηψλ είλαη νη αζχλδεηεο ιεηηνπξγίεο εληφο κηαο επηρείξεζεο. Οη ιεηηνπξγίεο 

επηκεξίδνληαη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα, φπσο θαη ε επζχλε ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζε 

έληνλε απνπζία ζπληνληζκνχ. Ζ εζσηεξηθή θαζεηνπνίεζε ζηνρεχεη ζηε ρξήζε ζπγγελψλ 

ιεηηνπξγηψλ ψζηε θάζε ηκήκα ηεο εηαηξίαο λα ιεηηνπξγεί ζαλ  κέξνο κηαο επξχηεξεο 

δηαδηθαζίαο.  

2. Δμσηεξηθή θαζεηνπνίεζε, εθηφο ηεο εηαηξίαο, ζε φιν ην θάζκα ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο:  Ο πξνζδηνξηζκφο δειαδή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη κε ηνπο 

ιηαλνπσιεηέο-πειάηεο. 

Πξνθχπηεη φηη ε θαζεηνπνίεζε δπζρεξαίλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κειψλ (Barratta & Barratta, 2011), (Simchi-Levi et al., 2008). Σα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, 

πξέπεη λα είλαη θαιά νξηζκέλα, φπσο θαη λα έρνπλ νξηζηεί κε ζαθήλεηα νη ξφινη θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο. Αθφκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλνί δείθηεο 

κέηξεζεο επίδνζεο, ψζηε νη ζηφρνη λα είλαη θνηλνί. Ζ παξνπζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ επίζεο, απμάλεη ζεκαληηθά ην βαζκφ ελνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ αθνχ επεθηείλεηαη θαη ζηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

Σα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, κε ηξφπν 

ψζηε λα απνθηήζνπλ θαη νη ίδηνη θίλεηξν λα πξνσζνχλ κε θάζε ηξφπν ηελ ζπλεξγαζία, 

κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (Lee & Wang, 2001). 

 

2.4 Γιασείπιζη Κινδύνων ενηόρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ 

Χο εππάζεηα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο νξίδεηαη ε έθζεζε ζε ζνβαξέο δηαηαξαρέο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ θηλδχλνπο εληφο ηεο, φπσο θαη απφ θηλδχλνπο εθηφο ηεο. 

(Christopher M. , 2007). Όιεο νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο έρνπλ ηξσηά ζεκεία ζηα δίθηπά 

ηνπο θαη φια ηα «αλνίγκαηα» ζε λέεο ηάζεηο, πνπ θάλνπλ νη εηαηξίεο ελέρνπλ θηλδχλνπο. 
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Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ κηαο εηαηξίαο, εθφζνλ εθηειεζηεί ζσζηά, δχλαηαη λα πξνζδψζεη 

αμία ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο. H δηαρείξηζε θηλδχλσλ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνπο εμήο άμνλεο: 

Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο ζπληζηνχλ ζηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, ηα 

ηκήκαηα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πνπ είλαη πην επάισηα, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ιεθζνχλ 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή ή ηνπιάρηζηνλ ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θαηαζηξνθήο πξηλ απηή ζπκβεί 

(Simchi-Levi et al., 2008).  

Σπλεξγαζίεο 

Οη ζπλεξγαζίεο πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηα ελδερφκελα ζεκεία ηξηβήο ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ. Μέζσ κηαο ζπλεξγαζίαο δχλαηαη λα θαιπθζνχλ νη αδπλακίεο  

ηνπ ελφο κέινπο, απφ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ άιινπ. Ζ ρξήζε 3PL παξφρνπ 

επηπιένλ κπνξεί λα απνθαιχςεη επηπξφζζεηα ηξσηά ζεκεία, εθφζνλ ε 3PL εηαηξία 

ζπλεξγάδεηαη κε πνιινχο ηαπηφρξνλα, ιεηηνπξγψληαο ζαλ έλαο έκκεζνο ηξφπνο 

benchmarking (Jayaram & Tan, 2010). 

Καιή νξγάλσζε 

Ζ απνηχπσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κε ζαθήλεηα, ζπληειεί ζηελ ζσζηφηεξε 

δηεθπεξαίσζε ηνπο θαη ζηελ απνθπγή ιαζψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  

Βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Ζ ρξήζε πξνηχπσλ επίδνζεο γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, βνεζάεη ζην λα νξγαλψλνληαη 

κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, θαη λα πξνζδηνξίδνληαη νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ πιήξσο. Βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφξξένπλ απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Απφ θαζέλα δειαδή εθ 

ησλ παξαθάησ, ιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο θαη αθνινπζνχληαη σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

o Πξφβιεςε θαη δηακφξθσζε δήηεζεο,  

o Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο,  

o Πξνγξακκαηηζκφο Πξνκεζεηψλ,  

o Πξνγξακκαηηζκφο Μεηαθνξψλ, 

o VMI (vendor Managed Inventory), 

o CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment θαη 

πλδπαζκέλνο πξνγξακκαηηζκφο δήηεζεο θαη παξαγσγήο-Sales & Operations planning 

(S&OP). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε δηνηθεηηθή νκάδα 
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εζηηάδεη πάλσ ζηελ επζπγξάκκηζε θαη ζηνλ ζπγρξνληζκφ κεηαμχ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη έλα ελεκεξσκέλν ζρέδην ησλ 

πσιήζεσλ, έλα ζρέδην παξαγσγήο, ηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ, ην θαηαγεγξακκέλν 

ρξφλν ηθαλνπνίεζεο παξαγγειίαο, έλα νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη θάζε πξσηνβνπιία πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

πνξεία. Ο νξίδνληαο ζρεδίαζεο θαη ε ζπρλφηεηα ηεο αλαλέσζεο ησλ παξαπάλσ, 

εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο φκσο, πξντφληα κηθξήο 

δηάξθεηαο δσήο ή/θαη πςειήο κεηαβιεηφηεηαο ζηε δήηεζε απαηηνχλ έλα πην απζηεξφ 

ζρεδηαζκφ απφ ηα ππφινηπα (Barrett & Steuteman, 2010), (Oliva & Watson, 2011). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί παξά ηαχηα φηη, ρσξίο ηελ ηερλνινγία, κηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία 

φπσο ν S&OP είλαη δχζθακπηε θαη δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ θιίκαθα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξνρψλ ηνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε ηερλνινγία θαζίζηαηαη αλαγθαία, ελψ απφ κφλε ηεο ε ρξήζε ηερλνινγίαο 

δελ αξθεί (Lapide, Sales and Operations Planning Part I: The Process, 2004). 

Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο S&OP κνηξάδνληαη φιεο ηηο εμήο θνηλέο πξνζεγγίζεηο: 

 Σηαδιακή πποζέγγιζη ωρ βάζη πποζέγγιζηρ: αθξηβψο επεηδή ην S&OP είλαη έλα 

ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ, απαηηείηαη ζηαδηαθή θαη 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. 

 Ανάπηςξη μιαρ «από έξω ππορ ηα μέζα» πποζέγγιζηρ: πλήζσο, ηα γεγνλφηα πνπ 

ζα έρνπλ ηελ πην βαζηά θαη αξλεηηθή επίπησζε ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο είλαη απηά πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Οη δξάζεηο ησλ πειαηψλ ,ζπλεξγαηψλ θαη 

αληαγσληζηψλ, πξνηείλεηαη λα παξαθνινπζνχληαη εθφζνλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ 

εηαηξία. 

 Δζηίαζη ζηιρ πληποθοπίερ, όσι ζηα δεδομένα. Σν πιήζνο ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ 

θαη επεμεξγάζηκσλ δεδνκέλσλ επηβξαδχλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ζρεδίσλ. 

Δθφζνλ εθαξκνζζνχλ νξζά, νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο απνζθνπνχλ θαη επηηξέπνπλ ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή, κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπο, νη εηαηξίεο αληηιακβάλνληαη κείσζε απνζεκάησλ ή/θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο αιπζίδαο, ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο θαη ηειηθψο πην ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο (Lapide, 

2004). 

Φξήζε ζηνηρείσλ άιισλ εηαηξηώλ (benchmarking) 

Σν παξαπάλσ έγθεηηαη ζηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ηεο εηαηξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ 

απφδνζε ηνπ «θνξπθαίνπ» ζηνλ ηνκέα, σο πξνο ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ηηο 
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δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο εηαηξίαο (Christopher M. , 2007). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ ζεκεία ζηα νπνία πζηεξεί ε εηαηξία, αιιά θαη ηξσηά ζεκεία 

ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο.  

Όια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ ηνλ ηζηφ πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα εηαηξία γηα λα 

παηάμεη ηελ αβεβαηφηεηα. θνπφο είλαη λα κεησζεί ε εππάζεηα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 

ζε φζα ζεκεία κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, ψζηε λα κεησζεί ην ξίζθν εληφο ηεο. Δθφζνλ 

αλαγλσξηζηεί ε χπαξμε ελφο θηλδχλνπ, δεχηεξν βήκα είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ. Αθνινπζεί ν 

θαζνξηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ. 

Έπεηηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε εηαηξία ζηνλ κεηξηαζκφ ηνπ (Juttner et al., 2003). 

Γηα ηελ ζπλέρεηα ππάξρνπλ δξάζεηο ηφζν ειεγθηηθέο, φζν θαη βειηησηηθέο πνπ κπνξνχλ λα 

αθνινπζεζνχλ. Έηζη, δηακνξθψλεηαη έλα πιαίζην δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δεχηεξν, κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζή 

ηνπο. Οη ζπρλά απαληνχκελνη θίλδπλνη, ζπλίζηαηαη λα θαηαγξάθνληαη ζε έλαλ θαηάινγν, 

κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο, ηελ βαζκνιφγεζε θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. πλίζηαηαη ε 

δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ έιεγρσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Αζαλαζηάδνπ, 2010, 

Christopher , 2003) . 

Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθώλ Αιπζίδσλ ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο 

εκαληηθφ θνκκάηη ησλ ζχγρξνλσλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ είλαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

ζε πεξίπησζε απξφνπησλ γεγνλφησλ. Μηα απεξγία, κηα πνιεκηθή ζχξξαμε, έλαο 

ζεηζκφο, κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηελ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζπλνιηθά. Πην πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ν ζεηζκφο ζηελ Ηαπσλία 

ην Μαξηίνπ 2011, ην ηζνπλάκη πνπ αθνινχζεζε θαη ε ππξεληθή θαηαζηξνθή ζηε 

Φνπθνπζίκα. Σα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαλ κηα απέξαληεο έθηαζεο θαηαζηξνθή ζηελ 

Ηαπσλία κε ζπλέπεηεο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ, ηφζν ηνπηθέο, φζν θαη 

παγθφζκηεο (FinancialTimes, 2011).  

Υάξεο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ, αλαπφθεπθηε ήηαλ 

θαη ε θαηάξξεπζε πνιιψλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ παγθνζκίσο, θαζφηη ζηελ νπζία 

άλνημε κηα «ξσγκή» ζην δίθηπφ ηνπο. Πιεγήζαλ φζεο εηαηξίεο είραλ απνθιεηζηηθνχο 

πξνκεζεπηέο ζηελ Ηαπσλία θαη δελ δηέζεηαλ ηελ επειημία λα αλαπξνζαξκφζνπλ  ηα δίθηπά 

ηνπο. Κάπνηνη πξνκεζεπηέο, απνδείρζεθαλ πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
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ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

σήμα 2.11: Παγθφζκηα έθηαζε ηζνπλάκη θαη ελδεηθηηθφ κέηξν θαηαζηξνθήο (google.com, 2011) 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε just-in-time έλλνηα ηεο θαηνρήο ησλ απνζεκάησλ, πνπ 

παξαδίδνληαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε ρακειά επίπεδα, θαη ηεο 

ιηηή παξαγσγήο, έρνπλ εμαπισζεί θαη θαζνξίδνπλ ηηο παγθφζκηεο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο. 

Μεηά φκσο απφ κηα ηέηνηα θαηαζηξνθή, νη θαηαζθεπαζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο ζε εμαξηήκαηα θαη 

πιηθά, πξνθαιψληαο ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπο. πλέπεηεο ηνχηνπ ζπλαληψληαη ζηε 

επαθφινπζε, εθ λένπ κείσζε ηεο παξαγσγήο γηα απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζηελ Ηαπσλία θαη 

ζηελ Ακεξηθή (Economist, 2011). Αθφκα φκσο θαη πξηλ απνθαιπθζεί ην πιήξεο εχξνο ηεο 

δηαηαξαρήο, έρεη γίλεη θαλεξφ, φηη ε θαηαζηξνθή ηεο Ηαπσλίαο ζα έρεη καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο γηα ην πψο νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο δηαρεηξίδνληαη ηα δίθηπά ηνπο (Kim & 

Reynolds, 2011). 

ε αλάινγε πεξίπησζε απξφβιεπηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία έγηλε θαλεξφ φηη ελέρεη 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα φιε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, ζεκαληηθά είλαη ηα αθφινπζα: 

Γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά θαη Δπειημία ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Δθφζνλ ζπκβεί ε δηαηαξαρή θαη δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ πξηλ θάπνηα ελαιιαθηηθή, 

πςίζηεο ζεκαζίαο είλαη ε γξήγνξε αλάδξαζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σαρχηαηε 

ελεκέξσζε θαη απνδνρή ηνπ γεγνλφηνο είλαη απαξαίηεηεο δξάζεηο, ελψ ε άκεζε αλάιπζε 

ησλ ζεκείσλ πνπ ηξαπκαηίδνληαη απφ απηφ, είλαη νη επαθφινπζεο (Tang & Tomlin, 2008).  

Αθνινπζεί ε επίζεο επηηαθηηθά γξήγνξε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ. Δθεί θαίλεηαη ε επειημία 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ζηελ ηαρχηεηα εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, ψζηε κελ 

αληηιεθζεί ε αγνξά φηη ε εηαηξία επιήγεη. Απηφ απαηηεί δηαηήξεζε ην θαηά δχλακε ίδηνπ 

επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ, κε πξντφληα ίδηαο πνηφηεηαο θαη ηηκήο.  

χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιφγνη ηεο HSBC, ε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ζηηο κέξεο καο, 

κπνξεί λα είλαη κελ εκπινπηηζκέλε κε «just-in-time» ηερληθέο, αιιά πιένλ είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε χπαξμε «just-in- case» ζπζηεκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ απφ 

ηηο δηαηαξαρέο (Economist, 2011).. 

Risk pooling 

Μηα άκεζε ιχζε ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ξσγκψλ ην ζχζηεκα ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο δίλεη ην risk pooling. Απηή ε ηαθηηθή πξνηείλεη λα κελ δηαηεξείηαη ζπγθεληξσηηθφ 

απφζεκα θαη θαηά πεξίπησζε έλαο κφλν πξνκεζεπηήο, αιιά λα κνηξάδεηαη ε δήηεζε ζε 

δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο, ζε δηαθνξεηηθά κέξε. Έηζη αλ έλαο πξνκεζεπηήο δελ 
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κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη ηελ παξαγγειία, είλαη πηζαλφ λα ην θαηαθέξεη θάπνηνο 

ελαιιαθηηθφο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηε δήηεζε ζε παγθφζκηεο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο. Αλ 

κηα αγνξά ζεκεηψζεη ιηγφηεξε δήηεζε, είλαη πηζαλφ κηα άιιε λα παξνπζηάζεη απμεκέλε. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε κεηαβιεηφηεηα θαη ε αβεβαηφηεηα θαη έηζη απαηηνχληαη 

ρακειφηεξα επίπεδα δηαηεξνχκελσλ απνζεκάησλ (Weng, 1999). 

Σπκβόιαηα πνπ εκπεξηέρνπλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα 

Όηαλ κηα παγθφζκηα εηαηξία θιείλεη ζπκβφιαηα κε άιιεο εηαηξίεο γηα πξνκήζεηα, 

παξαγσγή θηι απφ άιιεο ρψξεο, κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηά έλαλ φξν ζρεηηθά κε ην 

πψο ζα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε ζε ελδερφκελε θαηάζηαζε θξίζεο. Απνδεκηψζεηο, 

παξνρή ελαιιαθηηθψλ ξνψλ ψζηε λα κε κπινθάξεη ε ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο, ή ηνπιάρηζηνλ παχζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ζα κπνξνχζαλ λα πεξηέρεηαη ζην 

ζπκβφιαην. Σν απνηέιεζκα ζα ήηαλ λα απνθεπρζνχλ ή έζησ λα θαιπθζνχλ ελ κέξεη ηα 

θελά πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ην ελ δπλάκεη απξφνπην γεγνλφο. 

Μάιηζηα φηαλ κηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα έρεη ηκήκαηα ηεο, ζε ρψξεο κε πςειφηεξε 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα νξηζκέλν απξφνπην γεγνλφο, ζα κπνξνχζε λα εκπεξηέρεηαη 

ζην ζπκβφιαην αθφκα πην ζπγθεθξηκέλνο φξνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηφ.  

Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν πνπ απνξξέεη απφ ηα παξαπάλσ, είλαη ε δηαξθήο ππελζχκηζε φηη 

ζε κηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, φινη νη πηζαλνί θίλδπλνη ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη. Ζ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πιήξε ζπζρέηηζε κε ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, εκπιέθνληαο ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Christopher Μ. , 2003) 

 

2.5 Υπήζη πληποθοπιακών ζςζηημάηων ενηόρ ηηρ Δθοδιαζηικήρ 

Αλςζίδαρ  

Αλεμαξηήησο ηεο θάζεο πνπ δηέξρεηαη ε επηρείξεζε (χθεζε ή αλάπηπμε) ε επηινγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηά πεξίπησζε ή ζε παθέην είλαη πνιχ επαίζζεηε θαη 

ζεκαληηθή απφθαζε γηα ηελ απινπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, λα βειηηζηνπνηήζνπλ θαη λα 

απινπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεπψο λα δηεπξχλνπλ ην πειαηνιφγην. Σν 

θέξδνο κπνξεί λα κελ κεηαθξάδεηαη άκεζα ζε ρξήκαηα, αιιά λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε, 

ηε δηαθάλεηα θαη ηελ επειημία κηαο επηρείξεζεο. Μεξηθά απνηειέζκαηα ελζσκάησζεο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα κεηξεζνχλ ζε θέξδνο ρξφλνπ, ζπληφκεπζε 

δηαδηθαζηψλ, απινχζηεπζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε 
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απνζεκάησλ, ειαρηζηνπνίεζε ιαζψλ θαηά ηε ζπιινγή παξαγγειηψλ, ζσζηή 

παξαθνινχζεζε θσδηθψλ θα (Gunasekarana & Ngai, 2004). 

Ζ πηνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηηο εηαηξίεο, είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

παξαηεξεκέλε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζήο ηνπο. νη δηαδηθαζίεο 

γίλνληαη πην «δηαθαλείο» ράξε ζηνλ εχθνιν θαη γξήγνξν δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ θαηά 

κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Παξφια απηά παξαηεξείηαη ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πεξηζζφηεξν κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ελψ δελ 

εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο νη δπλαηφηεηέο πνπ παξέρνληαη γηα ελζσκάησζε ησλ πειαηψλ 

ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Michelino et al., 2008, Gunasekarana & Ngai, 2004). 

Παξαδείγκαηα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο εηαηξίεο. 

ERP (Enterprise Resource Planning)  

Έλα ζχζηεκα ERP είλαη έλα επξχ επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ην νπνίν 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο φπσο: ν πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ πξντφλησλ, ε αγνξά, ν έιεγρνο, νη πσιήζεηο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη νη 

αλζξψπηλνη πφξνη ζε έλα εληαίν ζχζηεκα κε θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κία 

απφ ηηο πην θαηλνηφκεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αλαπηχρζεθε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζεκαηνδνηψληαο κηα λέα επνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ 

είλαη νη δπλαηφηεηεο νινθιήξσζεο θαη ηππνπνίεζεο πνπ πξνζθέξνπλ, ε επέιηθηε δνκή – 

πειάηε/δηαρεηξηζηή θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπο λα θαζνδεγνχλ απνηειεζκαηηθά ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ δηνίθεζε ησλ θχξησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (Jacobs & Weston, 2007), (Gunasekarana & Ngai, 2004). 

MRP (Materials Requirement Planning) 

Πξφθεηηαη γηα κέζνδν πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο. H κέζνδνο MRP, ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ βξαρχ/κεζνβξαρππξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο θαη 

πξνκεζεηψλ γηα φια ηα ηειηθά πξντφληα, ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα θαη ηηο πξψηεο χιεο. 

Δθαξκφδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ρξήζε Ζ/Τ θαη ρξεζηκνπνηεί εθηεηακέλεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ηνπο Πίλαθεο Τιηθψλ (BOM). Δθεί απεηθνλίδεηαη ε ζχλζεζε ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ απφ ζπλαξκνινγήζεηο θαη πξψηεο χιεο, κε ρξήζε ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ 

παξαγσγήο .  

ηφρνο είλαη ν αθξηβήο ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο θαη νη πνζφηεηεο ησλ παξηίδσλ 

παξαγσγήο, θαη ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα απηή. Έηζη ειαρηζηνπνηνχληαη ηα 
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δηαηεξνχκελα απνζέκαηα ζηα αλαγθαία επίπεδα θαη παξέρεηαη θεληξηθή πιεξνθφξεζε 

ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο απνζήθεο γηα ηα παξαπάλσ (Γεσξγηάδεο Π. , 2008). 

Constrained based planning 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή, ε νπνία βάζεη πεξηνξηζκψλ ζπκβάιεη ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο. Γελ είλαη κφλν κηα ηερληθή 

ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη κηα λννηξνπία ε νπνία βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ ηνπο. Πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

πεξηνξηζκψλ, πνπ αιιηψο ζα πεξηφξηδαλ ηελ δξάζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σν 

Constraint-based Planning δίλεη απαληήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ, ζε 

εμνπιηζκφ ή πιηθά, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζε θαη ηελ παξαγσγή γηα κηα εηαηξεία 

Demand forecasting & management 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε δηνίθεζε  επηθεληξψλεη ηηο δπλάκεηο ηεο γηα 

λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνβιεθηεί ε δήηεζε θαη λα νξγαλσζεί ε παξαγσγή εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

Reporting & analytics 

Σν εξγαιείν απηφ, παξέρεη ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ησλ αλαθνξψλ αλά ηχπν δήηεκα, 

ζέζε, θαηάζηαζε θαη  δηάζεζε. ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ, εθηειεί πνιχπινθε αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο θαη θηλδχλνπ, θαη ηειηθφ output είλαη δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο 

ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηά, ζπληεινχλ ζηε ζπγγξαθή ιεπηνκεξέζηεξσλ αλαθνξψλ 

απφδνζεο γηα δηαρείξηζε απφ ηε δηνίθεζε αλαιφγσο. 

Machine sequencing & scheduling 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απηφ, βνεζάεη ζηνλ ειεθηξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο. Σν πξφγξακκα ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ηεο 

παξαγσγήο, θαηαξηίδεηαη κε ρξήζε ππνινγηζηή. 

Warehouse Management System (wms) 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ, απνζθνπεί θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηεο 

θπθινθνξίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ ζε κηα απνζήθε. Σαπηφρξνλα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θνξηψζεσλ, ησλ παξαιαβψλ, ηεο 

απνζήθεπζεο θαη ηνπ «picking». Δπίζεο ειέγρεη θαη βειηηζηνπνηεί ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο 

ησλ πξντφλησλ, αλάινγα κε πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ. 
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Ο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα παξέρεη έλα ζχλνιν απφ ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ παξαιαβψλ θαη ησλ επηζηξνθψλ ζε κηα απνζήθε, θαη 

επηπιένλ λα κνληεινπνηεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ θπζηθή αλαπαξάζηαζε ηεο, ψζηε λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη ηα απνζέκαηα εληφο ηεο. Πξνζθέξεη απεπζείαο ζχλδεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

κεηαμχ ηεο απνζήθεο θαη ηεο ππφινηπεο εηαηξίαο, γηα δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο ησλ 

Logistics. εκεηψλεηαη φηη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα, ή σο κέξνο ελφο 

ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ERP δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Mason, et al., 2003). 

Παξάδεηγκα  νινθιεξσκέλεο ρξήζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Ζ παγθφζκηα γλσζηή εηαηξία airbus νξακαηίδεηαη ηελ εμήο νινθιεξσκέλε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ γηα λα πξνσζήζεη  

Σν πξφγξακκα ζα μεθηλήζεη απφ ηελ ρξήζε RFID tag ζε θάζε εμάξηεκα, θάζε 

πξνκεζεπηή, ψζηε νη πιεξνθνξίεο γηα απηά λα πεξλνχλ θαηεπζείαλ ζην portal ηεο  Airbus. 

Πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζε πνηα θάζε βξίζθνληαη θαη αλ έρεη μεθηλήζεη ε 

απνζηνιή ηνπο ή φρη. Οη πιεξνθνξίεο ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Airbus θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νξαηφηεηαο ησλ 

απνζεκάησλ κε ζθνπφ λα είλαη ε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνζηνιψλ.  

 

σήμα 2.12: Σν φξακα ηεο Airbus (SupplyChainDigest, 2009) 

 



ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 39 

  

Παξάγνληεο απόθαζεο αγνξάο ινγηζκηθνύ παθέηνπ 

Πξηλ ηελ απφθηεζε νπνηνπδήπνηε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη πνιχ 

πξνζεθηηθή έξεπλα αγνξάο θαηά ηελ νπνία ζπλίζηαηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

παξαθάησ παξάγνληεο (Gunasekarana & Ngai, 2004), (Laudon & Laudon, 2006): 

Δπηζπκεηή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ παθέηνπ 

 Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα έρεη μεθαζαξίζεη εμαξρήο, ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία επηζπκεί ηελ 

απφθηεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σνηνπηνηξφπσο, ζα είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα 

ηα πιαίζηα αγνξάο ηνπ, ζα απνθεπρζνχλ εζθαικέλεο πξνζδνθίεο ρξήζεο ηνπ θαη ζα 

πεξηνξηζηεί ην εχξνο επηινγψλ.  

Δθηίκεζε απόδνζεο επέλδπζεο:  

ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα κεηξάηαη ε απνθηνχκελε σθέιεηα ζε βάζνο ρξφλνπ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ην θφζηνο πνπ 

δαπαλήζεθε γηα ηελ απφθηεζή ηνπ. ην θφζηνο επέλδπζεο, φκσο ζα πξέπεη λα 

πξνζηίζεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη επίβιεςεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

After sales service 

 Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ελδειερψο θαη απφ δηάθνξεο απφςεηο ε ίδηα ε εηαηξία πνπ 

πξνκεζεχεη ηε ζπγθεθξηκέλε ιχζε ινγηζκηθνχ. Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ή απφξξηςε ελφο 

νξηζκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη  

H θήκε ηνπ πξνκεζεπηή (θαιή ή θαθή). Οπσζδήπνηε ε πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ απφ 

εδξαησκέλε ζηελ αγνξά  εηαηξία απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη απιά έλαο πσιεηήο, αιιά έλαο κφληκνο 

ζπλεξγάηεο, πνπ ε εκπεηξία ηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο. 

o Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ πξντφληνο κεηά ηελ πψιεζε ηνπ. Αλ δειαδή ε 

εηαηξία παξέρεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ κεηά ηελ 

απφθηεζή ηνπ θαη αλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλερίδεη λα παξέρεη ππνζηήξημε ζηνλ 

πειάηε. Δλψ ζεκαληηθφ είλαη αθφκα ε ηαρχηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο αληίδξαζεο ζε 

πεξίπησζε βιάβεο.  

o Ζ ζπρλφηεηα αλαθνηλψζεσο λέσλ εθδφζεσλ ηνπ πξντφληνο επίζεο παίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν, θαζφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηνξζψλνληαη πξνβιήκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ, θαιχπηνληαη ειιείςεηο θαη ζπλνιηθά βειηηψλεηαη ην ινγηζκηθφ 

παθέην. 
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Υθηζηάκελε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο εηαηξίαο θαη επίπεδν γλώζεσλ ησλ 

αλζξώπσλ πνπ ζα ην ρεηξηζηνύλ 

Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, πιένλ ηεο αγνξάο ηνπ, επαθίεηαη κφλν ζηα 

άηνκα πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ. Πξνθαλψο ε κε χπαξμε θαηαιιήισλ 

αηφκσλ ζηελ εηαηξία απνηειεί απνξξηπηηθφ παξάγνληα. Παξφια απηά, θαη ε επί ηνχηνηο 

πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπσλ εκπεξηέρεη ξίζθν. Ζ αλάπηπμή ηνπ είλαη ζαθψο 

ππφζεζε αλζξψπσλ ηεο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη φκσο ζα πζηεξνχλ ζε ζπλνιηθέο 

γλψζεηο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, γεγνλφο 

πνπ ζα πξνζζέηεη εκπφδηα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

2.6 Πποκλήζειρ- Νέοι κανόνερ  

ηελ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα, θαη κεηξψληαο κφιηο κεξηθά ρξφληα χπαξμεο, νη 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εμήο πξνθιήζεηο. 

Δνεπγή ζςμμεηοσή ηελικού πελάηη ζηην Δθοδιαζηική Αλςζίδα : «The Customer Is Always 

a Coproducer»  

Απφ ηελ παξαδνζηαθή πξννπηηθή ηεο παξαγσγήο, ν παξαγσγφο θαη ν πειάηεο 

δηαρσξίδνληαη θαη ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

παξαγσγή. Χζηφζν, ε παξαγσγή, αθφκα θαη ησλ απηψλ πξντφλησλ δελ ζηακαηάεη ζην 

ηέινο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ παξαγσγή είλαη πιένλ κφλν ην ελδηάκεζν ζηάδην, 

κέρξη ηα πξντφληα λα θηάζνπλ ζηνλ πειάηε, ελψ ζηε ζπλερεία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

απηφλ θαη κε απηφλ. 

Δδψ θαίλεηαη ν ξφινο ηνπ πειάηε, θαζφηη γηα λα ηθαλνπνηεζεί απφ ηα πξντφληα, πξέπεη λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη πξέπεη πξψηα λα κάζεη λα ηα 

ρξεζηκνπνίεη, λα ηα ζπληεξεί θαη λα μέξεη πνπ λα αλαηξέμεη γηα ηελ επηζθεπή ηνπο. ηφρνο 

είλαη, λα πξνζαξκφζεη ν  ηειηθφο πειάηεο ην θάζε δηαθνξεηηθφ πξντφλ, ζηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ επηζπκίεο θαη αλάγθεο. πλνπηηθά, κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, ν πειάηεο ζπλερίδεη ην 

κάξθεηηλγθ απηνχ, ελψ παξάιιεια πξνσζεί ηελ θαηαλάισζή ηνπ θαη ηελ πξφζδνζε αμίαο 

ζε απηφ.  

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί επίζεο, ν ξφινο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ παξαγσγή, εηδηθά ησλ 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

Απνδνηηθόηεηα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζε αληίζεζε κε Απνηειεζκαηηθόηεηα   

 Δλψ παιηά νη πξαθηηθέο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο επηθεληξψλνληαλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε δηαδηθαζίαο, δειαδή ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ, ζηφρνο 
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είλαη πιένλ ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ηειεπηαία έρεη λα θάλεη κε fill rate, κε 

κείσζε lead time θαη κε απξφζθνπηε ξνή ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Ζ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα πιένλ, είλαη γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε απφδνζε φισλ ησλ κεξψλ ηεο. Κάζε 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, είλαη ηφζν δπλαηή θαη επέιηθηε φζν είλαη ην πην αδχλακν ζεκείν ηεο. 

Σα ηέζζεξα «R» 

Μηα πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ εληφο κηαο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πξνηείλεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ησλ 4 «R» (Christopher M. , 

2007). Απηά είλαη: 

1. Responsiveness – Αληαπφθξηζε: ε αλάγθε δειαδή λα αληαπνθξίλεηαη κηα 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα γξήγνξα ζηηο ζπλερψο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη λα 

κελ επαθίεηαη ζηηο πξνβιέςεηο. Γηα απηφ απαηηείηαη επειημία ζην ζχλνιφ ηεο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηε δήηεζε.   

2. Reliability – Αμηνπηζηία: ε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Κιεηδί γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ε πιήξεο απνζαθήληζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο θαη επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο νξαηφηεηαο ζε φιν ην κήθνο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

3. Resilience – Πξνζαξκνζηηθφηεηα: πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία ζε πεξίπησζε 

θηλδχλσλ. Σν φηη νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζήκεξα ηείλνπλ λα είλαη παγθνζκίσο  

εμαπισκέλεο, ηηο θαζηζηά πην εππξφζβιεηεο ζε δηαηαξαρέο. Δπηηπρία ζεσξείηαη ε 

ζηάζκηζε ηνπ θφζηνπο κηα ειαζηηθήο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θαη ηνλ ζπλεπεηψλ κηαο φρη, 

γηα γξήγνξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε απηέο 

4. Relationships – ρέζεηο: ε δηαξθήο αλαδήηεζε επσθειψλ ιχζεσλ κέζσ ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σν είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ 

ζπλεξγαζηψλ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ κηα βέιηηζηε πξαθηηθή, αιιά είλαη δήηεκα πνπ 

επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηεο θάζε εηαηξίαο μερσξηζηά. 

Απξόζθνπηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο εληόο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο-

Παξαγσγή κε βάζε ηε δήηεζε 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη δχζθνιν λα νξηζζεί πφηε δηεηζδχεη ε δήηεζε ζην δίθηπν ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Μέζα ζε θάζε δπλαηφ επίπεδν, αξθεηέο πξνβιέςεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, φκσο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθνχ-ρξφλνπ δήηεζεο. Ζ δήηεζε ζα πξέπεη λα 

εθθξάδεηαη νκνίσο απφ φινπο (ζε θσδηθνχο, ζε πξντφληα, ζε κνλάδεο κεηαθνξψλ) θαη λα 

ζπλαηλέζνπλ φια ηα κέιε ζηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ πξνο φινπο. Ζ θνηλή 

βάζε δήηεζεο, πξνσζεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

παξαγσγή κε βάζε ηε δήηεζε θαη κεγαιχηεξν θέξδνο ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα φινπο.  
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Αεηθόξνο αλάπηπμε- Πξάζηλεο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο  

Δλ κέζσ απζηεξψλ πξνεηδνπνηήζεσλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο, νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ειιεληθψλ 

εηαηξηψλ ζα πξέπεη ζηγά-ζηγά λα επαηζζεηνπνηεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Παξαηεξεζέλ θαηλφκελν ζην εμσηεξηθφ είλαη νη πειάηεο λα πξνηηκνχλ θηιηθφηεξα πξνο ην 

πεξηβάιινλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ππφ απηφ ην πξίζκα λα πξνρσξνχλ ζηηο αγνξέο 

ηνπο. Πξνο απηφ ην ζθνπφ ζα πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζνχλ νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο 

εηαηξηψλ  

πλνιηθά, νη πξνθιήζεηο ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ανάλυςθ ςυμπεριφοράσ καταναλωτι 

Τελικοί πελάτεσ  Ανάλυςθ ηιτθςθσ και χριςθ κοινισ ηιτθςθσ από όλα τα μζλθ 

 

Ενςωμάτωςθ του καταναλωτι ςτθν Εφοδιαςτικι αλυςίδα 

 

Διαφάνεια διαδικαςιϊν 

Προϊόντα Ορατότθτα πραγματικοφ χρόνου 

 

Παραγωγι με βάςθ τθ ηιτθςθ οριςμζνων και με βάςθ το κόςτοσ 

άλλων 

 

Δυναμικι Τιμολόγθςθ 

 

Πρόςδοςθ added value  

 

Συνεργαςίεσ 

Διαδικαςιεσ  Πράςινεσ τακτικζσ 

 

Αποδοτικότθτα διαδικαςιϊν 

 

Mass customisatiom 

Πίνακαρ 2.5: Πξνθιήζεηο γηα ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο  

Νέεο δηαζηάζεηο αληαγσληζκνύ. 

Ο αληαγσληζκφο πιένλ γίλεηαη αληηιεπηφο θαη απφ άιιεο νπηηθέο γσλίεο πέξαλ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ. 

 Ο αληαγσληζκφο είλαη παγθφζκηνο 

Πιένλ νη εηαηξίεο αληαγσλίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε επίπεδν Δθνδηαζηηθψλ 

Αιπζίδσλ, ε κία ηελ άιιε.  
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 Ο ρξνληθφο αληαγσληζκφο 

Γηα λα απνθνκίζεη θαλείο ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ βαζίδεηαη 

ζην ρξφλν, είλαη αλάγθε λα αλαπηχμεη ζπζηήκαηα επαίζζεηα θαη γξήγνξα. Δπνκέλσο, ε 

«γξήγνξε αληαπφθξηζε» είλαη ην δεηνχκελν, γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζθνξά ηνπ «ζσζηνχ 

πξντφληνο, ζηνλ ζσζηφ ηφπν, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή» (Christopher M. , 2007). Ζ ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαηλνχξησλ ηερλνινγηψλ, θαζηζηά εθηθηά ηα παξαπάλσ, 

φπσο φκσο θαη ε επηηπρία δηαθάλεηαο θαηά κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 Ο αληαγσληζκφο γίλεηαη ζε επίπεδν ππεξεζηψλ φρη πξντφλησλ (tangibles vs 

intangibles) 

Ζ έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ηα ίδηα ηα πξντφληα θαη ηα 4 P (product, price, place and 

promotion), πξνο άιια άπια ζηνηρεία άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε απηά, φπσο ε 

εμππεξέηεζε, ε επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξία, ε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε κάξθα. 

Οη άπιεο ηδηφηεηεο ελφο πξντφληνο, έρνπλ λα θάλνπλ θαζαξά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη δχλαηαη λα πξνζδψζνπλ πεξαηηέξσ αμία ζε απηφ (added value). 

(Vargo & Lusch, 2004). 

Με ηελ εζηίαζε ζηε δεκηνπξγία αμίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Δληζρπκέλεο ζρέζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληαιιαγή θαη ηε ζπλδεκηνπξγία ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα πξντφληα γλψζεσλ, επηηξέπνπλ ζ 'απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαηεξήζνπλ 

ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Service-Dominant (S-D) Logic Logistics  

Πάλσ ζην πξνεγνχκελν εζηηάδεη ε επηζηήκε ησλ Service-Dominant  Logic Logistics. Σα 

Service-Dominant (S-D) Logic Logistics έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ απφθηεζε 

εληαίαο αληίιεςεο πεξί ησλ νξγαληζκψλ, ησλ αγνξψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζεκέιηα ιίζνο 

ηεο ινγηθήο SD είλαη φηη φια ηα παξαπάλσ, ζρεηίδνληαη άκεζα κε αληαιιαγή ππεξεζηψλ 

γηα λα δεκηνπξγεζεί φθεινο. Γειαδή, ε ππεξεζία αληαιιάζζεηαη κε ηελ ππεξεζία, φιεο νη 

επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, φιεο νη αγνξέο επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αληαιιαγή ππεξεζηψλ, θαη φιεο νη νηθνλνκίεο θαη νη θνηλσλίεο βαζίδνληαη ζηηο 

ππεξεζίεο. Καηά ζπλέπεηα, ε βάζε ηνπ εκπνξίνπ, ζα πξέπεη λα εδξάδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

ινγηθήο ησλ ππεξεζηψλ, θαη ζεσξίεο ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή ηνπ goods-dominant (G-D) 

ηα S-D Logic Logistics, ε αμία δεκηνπξγείηαη απφ ηε ρξήζε θαη ζπλ-δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ 

πειάηε, έηζη νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηφζν ηνπο πειάηεο 

ζην κάξθεηηλγθ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ ηνπο, φζν θαη άιια κέιε ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. ην ν πειάηεο δελ είλαη ν ζηφρνο ηεο αληαιιαγήο, αιιά ελεξγφο 
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ζπκκεηέρνληαο ζε απηήλ, φηαλ ε αμία βαζίδεηαη ζε αληαιιαγή ησλ άπισλ ηδηνηήησλ, ησλ 

γλψζεσλ θαη ζηηο ζρέζεηο (Vargo & Lusch, 2004) 

 

2.7 Σάζειρ ζηιρ Δθοδιαζηικέρ Αλςζίδερ  

Παγθόζκηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

Τπφ ην πξίζκα κηαο ηάζεο ζπλερνχο παγθνζκηνπνίεζεο, ηφζν ησλ αγνξψλ φζν θαη ησλ 

αλζξψπσλ, δελ ζα κπνξνχζαλ νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο λα απέρνπλ απφ απηή. 

Πνιηηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ θαη νη λέεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο πξνσζνχλ ηελ 

ζπλερή γεσπνιηηηθή εμάπισζε νξηζκέλσλ εηαηξηψλ-γηγάλησλ, θαζηζηψληαο ηελ ρξήζε 

παγθφζκηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζρεδφλ επηηαθηηθή γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εηαηξίαο. 

Καη παξαθξάδνληαο ηνλ (Christopher M. , 2007): 

 «Γηα λα παξακείλνπλ ινηπφλ, νη εηαηξίεο αληαγσληζηηθέο κέζα ζε απηφ ην λεφ παγθφζκην 

πεξηβάιινλ, πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

κπνξέζνπλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη λα απμήζνπλ ηελ εμππεξέηεζε» 

 Παξαηεξνχληαη έηζη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο εηαηξηψλ, πνπ έρνπλ εμαπισκέλεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, γεγνλφο πνπ ππνβνεζήζεθε κε ηε 

ζπκβνιή ησλ ζπλερψο λέσλ αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηψλ. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε άιιεο ρψξεο είλαη: εηζαγσγή απφ άιιεο ρψξεο, ππεξάθηηα 

παξαγσγή, πψιεζε πξντφλησλ ζε άιιεο ρψξεο. Ο ζηφρνο θαζεκηάο είλαη δηαθνξεηηθφο, 

αιιά ζπλνιηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη επηζπκείηαη ε αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο 

εηαηξίαο.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε κηαο παγθφζκηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

επηηπρεκέλα, απαηηνχληαη δηαθάλεηα θαη θαιή νξγάλσζε ζε φιν ην κήθνο, ιεηηνπξγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ αλάινγα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο. Αθφκα είλαη 

απαξαίηεηε ε απνδνρή ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ πεξηνξηζκψλ, φπσο απηνί εμεγνχληαη 

παξαθάησ, κέζσ ησλ δηάθνξσλ εθθάλζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ παξαηίζεληαη. 

Δηζαγσγέο θαη off-shoring 

πρλφ είλαη ην θαηλφκελν ηεο ππεξάθηηαο παξαγσγήο (off-shore παξαγσγή) κε ζηφρν ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη ην ππεξάθηην θξάηνο. Απηέο κπνξεί λα 

είλαη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο, κεησκέλα εξγαηηθά, εμεηδίθεπζε ζε ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο ή ηερλνινγίαο θαη άιια.  Αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα, νη επξσπατθέο εηαηξίεο, 

πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ επξψ, κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

δηαθνξά ζπλαιιάγκαηνο κε άιιεο ρψξεο θαηαιιήισο, ψζηε ε δηεζλνπνίεζε ηνπο λα είλαη 

επηθεξδήο. 



ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 45 

  

Σηο ίδηεο δηεπθνιχλζεηο εθκεηαιιεχεηαη κηα εηαηξία, φηαλ εηζάγεη απφ άιια θξάηε. 

Δπηπξνζζέησο αλαθέξεηαη ε αθφκε πην δηεπξπκέλε δπλαηφηεηα επηινγήο πξνκεζεπηψλ 

πνπ ζα ζηειερψζνπλ ην παγθφζκην δίθηπν εθνδηαζκνχ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Πιένλ ζηε δηάζεζε κηαο εηαηξίαο δελ βξίζθνληαη κφλν νη εγρψξηνη πξνκεζεπηέο, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ αληίθξηζκα ηφζν ζηελ πνηφηεηα φζν θαη ζηελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο. 

Αμίδεη λα ππελζπκηζζεί, φηη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο παγθνζκίσο είλαη ζήκεξα ε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο κε πνζνζηφ εμαγσγψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ησλ παγθνζκίσλ. 

Απηέο αληηζηνηρνχλ ζε $1.51ηξηο (China Bank of exports, 2011). εκεηψλεηαη φηη 

αθνινπζείηαη απφ ηε Γεξκαλία κε πνζά επελδπφκελα ζε εμαγσγέο ηεο ηάμεσο ησλ 

$1.34ηξηο, ηηο ΖΠΑ κε $1.27ηξηο θαη ηελ Ηαπσλία κε $736δηο (CIA, 2010). Ζ Κίλα έρεη 

θαηαθέξεη λα εμάγεη ζε πάκπνιιεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, ππεξπεδψληαο ην εκπφδην ηεο 

απφζηαζήο ηεο απφ απηέο. Σν θφζηνο ησλ κεηαθνξηθψλ, ζηαζκίδεηαη κε ηα ρακειά 

εξγαηηθά θαη ηελ πξνζνδνθφξα ηζνηηκία ηνπ γελ κε άιια ηζρπξφηεξα λνκίζκαηα.   

Ζ πξφθιεζε πνπ έγθεηηαη ζηελ ππεξάθηηα παξαγσγή θαη ζηε ρξήζε παγθφζκηνπ δηθηχνπ 

εθνδηαζκνχ, είλαη ε δηαηήξεζε ηεο επειημίαο ηεο επηρείξεζεο ζηα επηζπκεηά επίπεδα. 

Όηαλ κηα παξαγγειία ζέιεη θάπνηνπο κήλεο γηα λα κεηαθεξζεί, ελψ ηαπηφρξνλα ε αγνξά 

δεηά επηηαθηηθά ηελ παξαγγειία απηή, ππάξρνπλ δχν επηινγέο γηα ηελ εηαηξία. Δίηε 

λαχισζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή γξεγνξφηεξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (αεξνπιάλνπ) κε ηα 

κεηαθνξηθά θφζηε λα απμάλνληαη ξαγδαία, είηε κε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο κε ηελ 

αλάινγε ππνηίκεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο.  

Γηα απηφ ην ζθνπφ αλαδχεηαη κηα λέα ηάζε ζην off-shoring ην απνθαινχκελν near-shoring. 

Γηα φζα πξντφληα ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή, γλσζηή θαη εχθνια πξνβιέςηκε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πξψην (Christopher M. , 2007). Γηα φζα φκσο πξντφληα, κηα εηαηξία 

ζέιεη λα είλαη επέιηθηε ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, ζηαζκίδεηαη ν παξάγνληαο θφζηνπο 

θαη απφζηαζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη εξγνζηάζην ή πξνκεζεπηήο πνπ είλαη κελ ζε άιιε 

ρψξα, αιιά ζε κηα θνληηλή ρψξα. Γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξίεο, ηέηνηεο ρψξεο κπνξνχλ λα 

είλαη ε Αίγππηνο, ε Σνπξθία θηι. Οη ηειεπηαίεο παξέρνπλ νξηζκέλεο δηεπθνιχλζεηο, ίζσο 

φρη ηφζεο φζεο άιιεο ρψξεο (Κίλα, Ηλδία) , γεγνλφο πνπ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ ζαθψο 

κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. 

Παγθόζκηα πώιεζε πξντόλησλ 

Αληίζεηα φηαλ κηα εηαηξία εμάγεη πξντφληα παγθνζκίσο, πξέπεη λα ιακβάλεη επηπιένλ 

παξάγνληεο ππφςε ηεο. Οπζηαζηηθά αλνίγεηαη ζε κηα μέλε αγνξά, νπφηε είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα ζρεδηαζηεί δίθηπν δηαλνκήο, δηαθεκηζηηθή θακπάληα θα. Ώζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηηπρεκέλε εμάπισζή ηεο εθεί. ηφρνο, είλαη ε απφθηεζε κεξηδίνπ ηεο 
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θάζε ηνπηθήο αγνξάο, αιιά θαη ζπλνιηθά απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά πνπ αξγά αιιά 

ζηαζεξά δεκηνπξγείηαη. 

Ζ επίηεπμε, θπζηθά ησλ παξαπάλσ δελ είλαη απιή γηαηί νη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ επηηπρία, είλαη πνιινί. Όια ηα πξναλαθεξζέληα, 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ελίνηε θαη σο απνζαξξπληηθά ζηνηρεία, θαη άιισζηε φζν 

απνκαθξπζκέλα ηα ηκήκαηα κηαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ηφζν πην δχζθνινο είλαη ν 

άκεζνο έιεγρνο ηνπο.  Πνιιέο θνξέο επηπιένλ νη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα είλαη 

αλππέξβιεηεο θαη ε ζπλελλφεζε παξεκπνδίδεηαη. Γλσζηφ είλαη ζε φινπο ηνπο έιιελεο, ην 

παξάδεηγκα ηεο ALDI, ε νπνία πξφζθαηα ππνρξεψζεθε λα απνζπξζεί απφ ηελ επέθηαζή 

ηεο ζηελ Διιάδα (Financial Times, 2011). 

«Think globally, act locally» 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά κηα παγθφζκηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, απαξαίηεηε είλαη 

δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ θεληξηθφ έιεγρν θαη ηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαζψο θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ αλάινγα κε ηε ρψξα. Οη πειάηεο έρνπλ ηνπηθά θαη εηδηθά 

γνχζηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο. Γηα απηφ ε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, πξέπεη λα δξα ηνπηθά γηα λα 

θαηαλνεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο (Amey, 2011).   

Σηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη αληαγσληζκνί δηθηύσλ 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνφδνπο ζηε δηνηθεηηθή ζθέςε, ήηαλ ίζσο ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη επηρεηξήζεηο δελ αληαγσλίδνληαη πιένλ κεηαμχ ηνπο σο απηφλνκεο 

νληφηεηεο, αιιά σο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο. Γηα λα γίλνπλ ηα δίθηπα πην απνηειεζκαηηθά, 

πξνυπνζέηεηαη ε επίηεπμε ελφο πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δηθηχνπ, θαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ακνηβαίαο σθέιεηαο. Ζ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε ρξήζε εμειηγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, σο βάζε ησλ 

παξαπάλσ, ζεσξείηαη πιένλ πξνθαλήο. (Christopher M. , 2007). 

Κνηλή Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

ε πεξίνδν γεληθφηεξσλ απμήζεσλ ζηα θφζηε κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ζηελ Δπξψπε, 

θαη κε ηαπηφρξνλεο απαηηήζεηο γηα κείσζε απηψλ, ε ρξήζε θνηλψλ Δθνδηαζηηθψλ 

Αιπζίδσλ αλαδχεηαη σο θαηλνηφκα ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο 

ηάζεηο πνπ άξρηζε λα δηαθαίλεηαη ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζε επξσπατθφ επίπεδν ην 

2009 θαη ζε ειιεληθφ ζηα ηέιε ηνπ 2010. Ο επίζεκνο φξνο αλαθέξεηαη ζε «νξηδφληηεο 

ζπλεξγαζίεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα» θαη επί ηεο νπζίαο αθνξά ζηε ζπλεξγαζία 

επηρεηξήζεσλ – δηαθνξεηηθψλ ή ηδίσλ ζπκθεξφλησλ, αδηάθνξν- πνπ παξάγνπλ ή 

εκπνξεχνληαη πξντφληα θαη απνθαζίδνπλ λα «ελψζνπλ» ππνδνκέο θαη πφξνπο. Κνηλφο 
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ζηφρνο είλαη ε ακθφηεξε κείσζε δαπαλψλ θαη θφζηνπο (pooling of resources) με άμεςθ 

ςυνζπεια τθ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.  

Οη νξηδφληηεο ζπλεξγαζίεο, αθνξνχλ θπξίσο ζηελ απφ θνηλνχ ρξήζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

εθκεηάιιεπζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο αθφκα θαη 

ζηε δεκηνπξγία θνηλνχ back office φπσο δηνίθεζεο, εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ππνδνκέο δελ είλαη θαη’ αλάγθε ηδηφθηεηεο, αιιά 

ελδέρεηαη λα αλήθνπλ ζε ηξίηεο εηαηξίεο (3PL θαη κεηαθνξηθέο), ησλ νπνίσλ ν ξφινο 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη νη ίδηεο αλάγνληαη ζε θνκβηθά ζεκεία γηα ηελ εχξπζκε, θνηλή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Απηή ε ζπγθεληξνπνίεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ραξίδεη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο 

κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ε νπνία ζπλεπάγεηαη κηα win-win θαηάζηαζε γηα 

φια ηα εκπιεθφκελα κέιε. Βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο δηθηχσλ δηαλνκήο, κεγηζηνπνίεζε 

ρξήζεο παγίσλ, ειαρηζηνπνίεζε ξίζθνπ γεληθφηεξα θαη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

Σν κνληέιν θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα γηα εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν, ελψ 

ε ζπλεξγαζία άκεζσλ αληαγσληζηψλ δελ βξίζθεη ηφζν πξφζθνξν έδαθνο. Μεξηθέο απφ 

ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκφζεη ηέηνην ζχζηεκα είλαη: Baxter, Johnson & Johnson, 

General Mills θαη άιιεο (Supply Chain Management Magazine, 2011).  

Αληίζηξνθε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. (reverse logistics) 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ ηάζε ηα πξντφληα λα κελ αθνινπζνχλ κφλν ηελ θιαζζηθή 

πνξεία ηνπο: απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ παξαγσγφ, ζηνλ πειάηε, αιιά λα πξνβιέπεηαη 

θαη ε αληηζηξνθή απηήο. Έηζη φηαλ ην πξντφλ δελ έρεη πιένλ αμία γηα ηνλ ηειηθφ πειάηε, 

απηφ επηζηξέθεηαη ζηελ εηαηξία θαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ην είδνο ηνπ 

πξντφληνο, είηε αλαθπθιψλεηαη είηε επαλαρξεζηκνπνηείηαη (Kαπεηαλνπνχινπ, 2009). 

Παξάδεηγκα ηνχηνπ απνηεινχλ νη κπαηαξίεο. Με ηελ θαηάιιειε πξνψζεζε ηεο 

νηθνινγηθήο αμίαο ηεο αλαθχθισζήο ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ. Πιένλ, ην 95% ηνπ κνιχβδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο λέεο κπαηαξίεο, πξνέξρεηαη απφ ρξήζε αλαθπθισκέλσλ παιηψλ κπαηαξηψλ. 

(Institute for Supply Chain Management, 2011) 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο πξντφληνο. Απηφ πνπ πξέπεη 

λα ππνγξακκηζηεί είλαη ε ηάζε λα κελ απαμηψλεηαη ηειείσο έλα πξντφλ. Απφ ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ, λα πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληίζηξνθεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο γηα ηελ 

επαλαπφθηεζε θαη επαλέληαμή ηνπ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο εηαηξίαο.  

  



  48 

3 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΩΝ ΑΛΤΙΓΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.1 Γενικά 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξεπλήζεθαλ νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ηφζν μέλσλ φζν θαη ηζαγελψλ. Γηα απηφ ην ζθνπφ 

επηζπκείηαη λα επηηεπρηεί κηα επξχηεξε νπηηθή γσλία φζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα δνζεί ελ ζπληνκία κηα παξνπζίαζε ηεο 

Διιάδαο. Σειηθά εμεηάδεηαη ην γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα.  

 

3.2 Δλληνική ππαγμαηικόηηηα 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο LPI (Logistics Performance Index). Δηνχηνο, είλαη έλαο 

λενεηζαρζείο φξνο, πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε θξαηψλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ 

Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ εληφο ζε απηά. πγθξίλεη ηνπο εμήο δείθηεο: 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ, 

 Σελ πνηφηεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ππνδνκήο ηεο εθνδηαζηηθήο, 

 Σελ επθνιία θαη ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο δηεζλψλ κεηαθνξψλ, 

 Σηο ηνπηθέο εηαηξίεο Logistics, 

 Σελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχληαη νη δηεζλείο κεηαθνξέο, 

 Σν εγρψξην θφζηνο ησλ Logistics θαη 

 Σν πνζνζηφ έγθαηξεο επίηεπμεο πξννξηζκνχ. 

Τπφ απηή ηε βάζε, νη ρψξεο βαζκνινγνχληαη κε θιίκαθα 1-5 (κε ην 5 λα είλαη ην βέιηηζην) 

θαη δεκηνπξγείηαη κηα παγθφζκηα θαηάηαμε (Arvis et al., 2007). ην ζρήκα 3.1 θαίλνληαη νη 

δείθηεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ησλ logistics ζηελ Διιάδα θαη ζην ζρήκα 3.2, απηνί 

εληάζζνληαη ζην παγθφζκην πιαίζην. 
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σήμα 3.1: Γείθηεο αμηνιφγεζεο LPI γηα ηελ Διιάδα γηα ην 2010 (WORLBANK , 2010) 

 

 

σήμα 3.2: Γείθηεο αμηνιφγεζεο LPI γηα ηελ Δπξψπε γηα ην 2010 (WORLBANK , 2010) 

 

Ζ Διιάδα, ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ιηγφηεξν ειθπζηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ζηα 

logistics. πγθεληξψλεη κέηξηνπο δείθηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο Υψξεο ηεο ΔΔ ησλ 

25 πνπ αμηνινγνχληαη σο πνιχ ειθπζηηθέο. 
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Τα logistics ζηελ Διιάδα 

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο πνπ δξνπλ εληφο ηεο Διιάδα, δελ 

κπνξεί λα παξαβιέςεη ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Aπηφ θαζνξίδεηαη απφ ηα 

εμήο αθνινχζσο αλαθεξφκελα, πνπ ζπλδπαδφκελα ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ησλ Logistics 

ζηελ Διιάδα (Βνχδαο, 2008, Γεσξγηάδεο, 2000).  

o Ζ εηζβνιή ζηελ Διιάδα κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

πεξηειάκβαλαλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο Logistics. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη έλαλ άηππν αγψλα γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ ηζρπξφηεξνπ 

ζηελ αγνξά. Οη ειιεληθέο εηαηξίαο πηνζέηεζαλ πνιιέο μελφθεξηεο ηερληθέο, πνπ 

πξνψζεζαλ ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη πνπ δίρσο ηελ ζχγρξνλε παγθνζκηνπνίεζε, ζα 

ρξεηάδνληαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα εθαξκνζηνχλ εληφο Διιάδαο. 

o Ζ γεσγξαθηθή επέθηαζε, θαζψο θαη ε νξηδφληηα θαη θάζεηε κεγέζπλζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο σο ζπλέπεηα ηνπ παξαπάλσ, αλαγθάζηεθαλ λα 

εθαξκφζνπλ αξρέο θαη δηαδηθαζίεο Logistics. 

o Ζ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ 3PL, πνπ πξνζέθεξαλ «Logistics ππεξεζίεο ζε 

ηξίηνπο», επηηαρχλζεθε, γηα λα θαιχςεη ηελ δήηεζε γηα ππεξεζίεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παξαπάλσ. 

o Ζ πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζηηο 

πνζνηηθνπνηεκέλεο ηερληθέο θαη ε εκθάληζε εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ αλέπηπμαλ 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα Logistics. Μεξηθά ειιεληθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, είλαη 

πνιχ θαιά αλαπηπγκέλα θαη δελ πζηεξνχλ ζε ηίπνηα ησλ μέλσλ. 

o Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ Logistics ζηα πξνγξάκκαηα ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πειάηεο. Απνηέιεζκα: αξρή νξηζκέλσλ δξάζεσλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. 

o Ζ αλαγλψξηζε φηη ηα Logistics δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηάθηεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ νιηθήο πνηφηεηαο (ISO 9004-2) ππεξεζηψλ απφ κηα επηρείξεζε. 

o Ζ εκθάληζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ Logistics θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

εθαξκνγψλ (ειιεληθή εηαηξία Logistics θ.α.) 

Οηθνλνκηθή θξίζε 

Ζ Διιάδα απφ ην 2008 αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ μεθίλεζε απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ζπλέρηζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο ηεο 

ρψξαο. Οη επελδπηέο, δεηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξα επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ε Διιάδα 

θαηλεηαη λα αδπλαηεί λα μεπιεξψζεη ην ρξένο ηεο. Ζ έληαζε ζηηο αγνξέο νμχλζεθε θαη 

πνιιά λέα κέηξα αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζε αληαπφθξηζε ζην 

δάλεην πνπ ειήθζεη (TheNewYorkTimes, 2011, CNN,  2011, Reuters 2011). 
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ε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε έθηαζε, επεξεάζηεθαλ Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα 

ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο 

παξαηήξεζαλ πηψζε ηεο δήηεζεο, πνπ ζπληέιεζε ζηελ χπαξμε απμεκέλσλ απνζεκάησλ. 

Σα ηειεπηαία ήηαλ ε αηηία γηα αχμεζε δαπαλψλ γηα δηαηήξεζε απηψλ θαζψο θαη ην θφζηνο 

αλαπιήξσζεο ησλ απαμησκέλσλ.  

ηηο κεηαθνξέο παξαηεξήζεθε έληνλε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ παξαγγειηψλ, έρνληαο 

σο ζπλέπεηα ηελ δπζθνιία επίηεπμεο ζπκθσληψλ γηα ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο κέζσ 

κεγάισλ παξαγγειηψλ. 

Πνιιά πςειά ηζηάκελα ζηειέρε ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο απνιχζεθαλ, ιφγσ ηεο 

αλάγθεο ησλ εηαηξηψλ λα πεξηνξίζνπλ ηα θφζηε απφ φπνπ είλαη δπλαηφ. Γεληθφηεξα 

παξαηεξήζεθε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ εηαηξηψλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο κε θάζε ηξφπν θαη αιιαγή ηνπ θέληξν βάξνπο απφ ηνλ πειάηε ζην θφζηνο. Tν 

γεληθφηεξν παξαηεξεζέλ θαηλφκελν είλαη φηη, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ αληηδξνχλ 

ζσζηά ζηελ θξίζε, πεξηθφπηνληαο θπξίσο απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη φρη απφ ην 

δηνηθεηηθφ. (UnitedLog , 2010, Βαγηαλφο et al., 201,0 Αλδξηαλφπνπινο, 2011). 

 

3.3 Γπάζειρ και Δξελίξειρ ενηόρ ηηρ Υώπαρ 

Ζ αλάδξαζε ηεο Διιάδαο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, εληνπίδεηαη ζε αλακνξθσηηθέο δξάζεηο 

ππνδνκψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξίλ. 

Τακεία Δλίζρπζεο 

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ επηρεηξίλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εηαηξηψλ πνπ 

πξνσζεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε, πξφζθαηα πξνρψξεζε ζε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ), ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

επελδχζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 1,2 δηζ. επξψ ζηα επφκελα ηξία ρξφληα. Απνηειείηαη απφ 

ηηο παξαθάησ επηκέξνπο δξάζεηο θαη ζηφρνο είλαη λα απνηειέζεη αξσγφ ζηελ ελίζρπζε θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ (ΦΔΚ Α 8/01.02.2011). 

o Γξάζε Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

o Γξάζεηο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, Πεξηθεξεηαθήο πλνρήο, Οινθιεξσκέλσλ 

Πνιπεηψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ θαη πλέξγεηαο – Γηθηχσζεο, 

o Γξάζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ, 

o Γξάζε Δμσζηξέθεηαο, 

o Γξάζε Θεκαηηθνχ Σνπξηζκνχ, Αθαιάησζεο, Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, 

Πξάζηλσλ Τπνδνκψλ, Πξάζηλεο Δθαξκνγέο, ΑΠΔ  θαη  
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o  Γξάζε Καηλνηφκαο Μεηαπνίεζεο, Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Σξνθίκσλ , Πνηψλ, γηα 

ηε ρνξήγεζε επλντθψλ δαλείσλ θαη άιισλ πξντφλησλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο (Σν Βήκα, 2011, Έζλνο , 2011). ηε δξάζε απηή ζα θαηαλεκεζνχλ πφξνη 

χςνπο 150.000.000επξψ, ελψ ην χςνο ησλ δαλείσλ θπκαίλεηαη απφ 50.000 κέρξη 

150.000επξψ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηακείν Δθζπγρξνληζκνχ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηνρεχεη λα 

ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο αιπζίδαο, ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεξε ιεηηνπξγία θπξίσο Μηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν θεθάιαην ηνπ ηακείνπ, ζα εληζρπζεί απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  

Οη επηρεηξήζεηο ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα εμνξζνινγηζκνχ 

ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ ηνπο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ζην πξφγξακκα Σξάπεδεο. ε φζα πξνγξάκκαηα εγθξηζνχλ, ζα 

εμαζθαιηζηεί ελίζρπζή ηνπο κε ηδηαίηεξα ρακειφηνθν δάλεην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο 

(ΣνΒΖΜΑ, 2011). 

Οη ελέξγεηεο, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαηεζεί πξφηαζε ελίζρπζεο είλαη νη εμήο (Μαχξνο 

& Κνπκπνπξέινπ, 2011): 

1. Σξνθνδνζία: Γηαρείξηζε απνζεκάησλ, πξνβιέςεηο δήηεζεο, crp (continuous 

replenishment planning),  ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ θαη 

απνζεκάησλ θ.α. 

2. Απνζήθεπζε: ζπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο, ζπζηήκαηα WMS, RFID, barcode, 

ERP, δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, κεηαθφξησζεο θ.α. 

3. Φπζηθή Γηαλνκή: ζρεδηαζκφο δηθηχνπ δηαλνκήο, αλαδξνκνιφγεζε ζηφινπ 

θνξηεγψλ, ρξήζε outsourcing, ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θ.α. 

4. Δμππεξέηεζε Πειαηψλ θαη Sales Management: απηνκαηνπνίεζε πσιήζεσλ, 

customer service levels, δηαρείξηζε παξαπφλσλ θ.α. 

5. Οξηδφληηεο Γξάζεηο: benchmarking, reverse logistics, carbon footprint, 

sustainability θ.α. 

Σν «Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο», ζα ζπλδξάκεη ηελ ελίζρπζε κε θεθάιαηα χςνπο 

400εθ.€, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα είλαη δηπιάζηα, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ζρέζε ζπκκεηνρήο έλα πξνο δχν. Γειαδή, καδί κε ηα 400 εθ. € ηνπ 

«Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο», ζα ζπλεπελδπζνχλ άιια 800 εθ. € απφ ηηο ηξάπεδεο, 

αληίζηνηρα. Οη πφξνη ηνπ Σακείσλ Γαλεηνδφηεζεο ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζην 1,2 δηο € 

(ΦΔΚ Α 8/01.02.2011). 
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Νόκνο γηα ην άλνηγκα ησλ Μεηαθνξώλ 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ςεθίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ην ζρέδην λφκνπ γηα 

ηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ 

πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ. Ο λφκνο 3919/2011 ζηελ νπζία απειεπζέξσζε ην 

επάγγεικα ησλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν κέρξη ηφηε ήηαλ θιεηζηφ θαη δηθαίσκα γηα κεηαθνξά 

πξντφλησλ είραλ κφλν φζνη είραλ απνθηήζεη ηελ ζρεηηθή άδεηα (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην 

Μεηαθνξψλ 2011).  

Πιένλ ν αξηζκφο ησλ ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ  θνξηεγψλ  γηα νδηθέο κεηαθνξέο είλαη 

απεξηφξηζηνο θαη θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεηαθνξηθή εηαηξία κε ζθνπφ ηε 

δηελέξγεηα κεηαθνξψλ. Απηφ αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο ρξήζηεο: εθφζνλ 

ζα ππάξρεη κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο, ζα αθνινπζήζεη κείσζε ησλ ηηκψλ θαη αχμεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εμππεξέηεζεο. 

Οη κεηαθνξείο απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη, αθνχ απνδερηνχλ ηε κε αληηζηξεςηκφηεηα ησλ 

λέσλ δεδνκέλσλ, λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα. Ζ πξφθιεζε είλαη θπξίσο γηα ηηο εζληθέο 

κεηαθνξέο, αθνχ νη δηεζλείο κεηαθνξέο έρνπλ πξαθηηθά ήδε πξνζαξκνζηεί ζηα λέα 

δεδνκέλα, εμ αηηίαο ηνπ ήδε ππάξρνληνο αληαγσληζκνχ κε άιιεο, δηεζλείο εηαηξίεο 

κεηαθνξψλ (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Μεηαθνξψλ 2011). Ο θιάδνο αλαζπληάζζεηαη κε 

δεδνκέλεο ηηο ζπλέπεηεο γηα φιεο ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο πνπ δξνπλ εληφο Διιάδαο.  
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4 ΥΔΓΙΑΗ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

4.1 Γενικά 

Πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο απνηχπσζεο ησλ ειιεληθψλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ, ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο Δθνδηαζηηθέο 

Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα, δηεμήρζε ε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία, ηελ ηδέα γηα ηελ νπνία έδσζε ε έξεπλα ησλ Simchi-Levi, Puri θαη 

Vassiliadis (2009). Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλίζηαηαη ζε έξεπλα 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία δηεμήρζε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 έσο θαη ην Μάξηην ηνπ 

2011.  

ην παξφλ θεθάιαην εμεγνχληαη δηεμνδηθά ε επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, ελψ  ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

4.2 Πλαίζιο έπεςναρ 

Ζ δηπισκαηηθή απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

θαηά δχλακε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ππφζεζε ν ζαθήο 

θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, ε απνζαθήληζε δειαδή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλεπψο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ. Δλψ 

κείδνλνο ζεκαζίαο επίζεο ζεσξήζεθε ε νξηνζέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίνλ ζα 

απνζηέιινληαλ ην εξσηεκαηνιφγην.  

Αληηθείκελν έξεπλαο 

Σν θεληξηθφ ζέκα ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ 

Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζηελ Διιάδα. Ζ πξνζπάζεηα απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ ζχλζεζε 

ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ ζηα νπνία απνζθνπεί ε έξεπλα θαη ζπλζέηνπλ ηνλ 

δεπηεξεχνληα ππξήλα ηεο. Έηζη, ζε δεχηεξν επίπεδν, ε δηπισκαηηθή απηή ζηνρεχεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ειιεληθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο, 

πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα θαηαδείμεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο 

απεηινχληαη. Σειηθφο ζηφρνο ηεο είλαη, κέζσ ησλ παξαπάλσ, λα αλαδεηρηνχλ  νη πηζαλέο 

επθαηξίεο γηα ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα, ψζηε λα θαλνχλ ηα θελά γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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πλεπψο ε έξεπλα επηθεληξψζεθε γχξσ απφ ηνπο εμήο άμνλεο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ 

δεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην: 

 Σαπηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ  

 Γνκή ηεο Δθνδηαζηηθήο ηνπ Αιπζίδαο 

 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο ηνπ Αιπζίδαο 

 Γηαδηθαζίεο & Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Η.Σ.services) πνπ ρξεζηκνπνηεί 

 ηξαηεγηθή Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα    

Υπνθείκελν Έξεπλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπιινγή θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηθαλνχ αξηζκνχ 

δεδνκέλσλ, απαηηήζεθε ν θαζνξηζκφο εμ αξρήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο, πνπ ζα 

έπξεπε λα είλαη αξθεηά κεγάινο. Οη έξεπλεο ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο, πνπ δελ έρνπλ 

θαλέλα ηδηαίηεξν θίλεηξν λα απαληήζνπλ, έρνπλ απφθξηζε πνπ θζάλεη πεξίπνπ ζην 10% 

ησλ εξσηεζέλησλ (Alreck & Settle, 1995). Δπίζεο πξναπνθαζίζηεθε φηη δελ επηζπκείην 

ελαζρφιεζε κε εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζφηη ην ελδηαθέξνλ ζπγθεληξσλφηαλ 

πξσηίζησο ζε φηη αθνξνχζε κεηαθνξά πξντφλησλ. Γηα απηφ ν ζπλππνινγηζκφο ησλ 

εηαηξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ έξεπλα ζα ζπλεπάγνληαλ ηελ παξνπζίαζε κηαο 

δηαηαξαγκέλεο εηθφλαο ησλ ειιεληθψλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ.  

Χο εθ ηνχηνπ, σο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο θαζνξίζηεθε ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα, πνπ έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη δηαρεηξίδνληαη ζε 

θάπνηα θάζε ηνπ θχθινπ ηνπο απνζέκαηα. Απνζαθελίδεηαη φηη ζηνλ πιεζπζκφ απηφ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν ειιεληθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη μέλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα, είηε κε αληηπξνζσπείεο είηε κε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο.  

Ο θαηάινγνο ησλ επηρεηξήζεσλ ιήθζεθε απφ ηελ εηαηξία ICAP θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

νδεγφο επηρεηξήζεσλ ICAP 2008, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο θαηαιφγνπο θαη 

αλαιπηηθά νηθνλνκηθά θαη κε ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Οη 

επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη απφ ηνλ νδεγφ ηεο ICAP ζχκθσλα κε ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (ICAP, 2008). ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαηάρζεθαλ ζε θζίλνπζα 

ζεηξά ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην ηδίξν ηνπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν φζεο είραλ εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2008. πκπεξηιήθζεζαλ φινη νη 

θιάδνη ηεο βηνκεραλία θαη εκπνξίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ελψ 

εμαηξέζεθαλ κφλν φζεο επηρεηξήζεηο. ραξαθηεξίζηεθαλ σο παξνρήο ππεξεζηψλ κφλν.  

Σνηνπηνηξφπσο, ζηνηρεηνζεηήζεθε ηειηθφο πιεζπζκφο κε 1076 κέιε πνπ πιεξνχζαλ ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο (ηδίξνπ, απνζεκάησλ θαη θιάδνπ) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζηελ Διιάδα. Απφ απηέο, γηα ηηο 155 δελ δηαηίζεην δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
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ζηνλ πξναλαθεξζέληα θαηάινγν θαη αλαγθαζηηθά έγηλε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα κέζσ 

δηαδηθηχνπ γηα λα αλαθηεζεί ην email ηνπο. Ζ έξεπλα έγηλε είηε αλαδεηψληαο ηζηνζειίδα 

ηεο εηαηξίαο είηε αλαδεηψληαο θαηαιφγνπο ζηνπο νπνίνπο πεξηέρνληαη νη εηαηξίεο κε ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο. Δλ ηέιεη βξέζεθε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα 

ηηο 109, ρσξίο φκσο λα ζεσξείηαη αμηφπηζηε δηεχζπλζε, θαη ν πιεζπζκφο απνηειείην πηα 

απφ 1030 εηαηξίεο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Alreck & Settle, ν αλακελφκελνο αξηζκφο απαληήζεσλ, πνπ ζα 

ζπληζηνχζαλ ην δείγκα κειέηεο, ζα ήηαλ πεξίπνπ ην 10% ηνπ 1030. Απνθαζίζηεθε φηη έλα 

δείγκα πεξίπνπ 100 απαληήζεσλ ζα απνηεινχζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πξνο επεμεξγαζία 

θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ.  

Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε - ηξόπνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

Γηα ηελ ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ κεγάιν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ, πνπ κάιηζηα 

είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε επξεία γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ζεσξείηαη ε 

επηθνηλσλία κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ (Cooper & Schindler, 2003). Γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ 

ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ επηθεληξψζεθε γχξσ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

άμνλεο ηεο έξεπλαο, κέζα ζην νπνίν απνηεινχλ ν θαζέλαο απφ έλα θεθάιαην. 

Δίρε απνθαζηζζεί εμ αξρήο φηη ην εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα αθνινπζεί βαζηθνχο 

θαλφλεο απιφηεηαο θαη ζπληνκίαο: λα απνηειείηαη απφ ην πνιχ 30 εξσηήζεηο, λα 

ρξεζηκνπνηεί απιέο θαη επηζηεκνληθά αθξηβείο εθθξάζεηο θαη λα πεξηέρεη θείκελν 

εηζαγσγήο. Χο πξνο ηε δνκή ηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά εξσηήζεηο γεληθνχ ηχπνπ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα πην ζπγθεθξηκέλεο. Οη εξσηήζεηο ηαπηφηεηαο εηζήρζεζαλ ζηελ αξρή, ελψ 

παξεκβιήζεθαλ ελδηάκεζα ζην θπξίσο ζψκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νξηζκέλεο «εξσηήζεηο 

αλάπαπζεο» (Javeu, 1996). Δπίζεο ζεκαληηθφ θξηηήξην θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ ν 

ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 ιεπηά. εκεηψλεηαη φηη ην θξηηήξην 

απηφ ειέγρεη κε δνθηκέο θαη εθ ησλ πζηέξσλ απεδείρζε φηη ε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο 

θπκαηλφηαλ αλάκεζα ζε 5 θαη 10 ιεπηά. 

Δλόηεηεο εξσηεκαηνινγίνπ 

Αξρηθά ζπληάρζεθε έλα πξψην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν απφ 20 εξσηήζεηο. 

εκαληηθή βνήζεηα ζηελ ζχληαμή ηνπ απνδείρζεθε κηα αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ MIT, ε νπνία 

επξέζεη δηαδηθηπαθψο θαη γηα ηελ νπνία δηαηίζεληαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή 

αξρείνπ PowerPoint. Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα, επηρεηξήζεθε λα εθκαηεπηνχλ νη 

εξσηήζεηο. O ζπλδπαζκφο ησλ δχν θαη χζηεξα απφ πνιιέο δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο, 

νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηαιεθηηθνχ εξσηεκαηνιφγηνπ, πνπ απνηειείηαη απφ 30 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζε 4 ελφηεηεο σο εμήο:  
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Ζ πξψηε ελφηεηα δεηάεη απφ ηνλ εξσηεζέληα γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ εηαηξία ζηελ νπνία 

εξγάδεηαη. ηελ ελφηεηα ππάξρνπλ 6 εξσηήζεηο, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα φζν ην 

δπλαηφλ πην πιήξεο πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ εηαηξηψλ.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηελ δνκή ηεο πθηζηάκελεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ηνπ ζπκκεηέρνληα, κέζσ 7 εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, ηνλ 

ηξφπν κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπο πειάηεο. Δπίζεο εδψ εληνπίδνληαη θαη 4 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζεηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία ηεο εηαηξίαο κε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζην πξψην εθ ησλ νπνίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

αλαγλσξηζηνχλ νη θίλδπλνη αιιά θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ρξήζε 4 εξσηήζεσλ. ην δεχηεξν κέξνο δεηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία, κέζσ 3 εξσηήζεσλ φπνπ 

απαξηζκνχληαη ηα πην ζπλεζηζκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα, κε ηηο 7 ηειεπηαίεο εξσηήζεηο, επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηελ 

βησζηκφηεηα θαη θαηλνηνκία πνπ δηέπεη ηηο ειιεληθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ελψ αλαδεηάεη 

ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ παξαπάλσ. 

ηηο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο ηχπνη εξσηήζεσλ: 

 5 είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, θιεηζηνχ ηχπνπ, κνλήο απνδεθηήο απάληεζεο,  

 22 πνιιαπιήο επηινγήο, θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο απνδεθηήο απάληεζεο, 

 ζηηο 5 εθ ησλ νπνίσλ  πξνζηέζεθε θαη κία αλνηρηή απάληεζε γηα ηπρφλ πξφζζεηεο 

απαληήζεηο θαη ζρφιηα θαη 

 3 πίλαθεο πνιιαπιήο επηινγήο, θιεηζηνχ ηχπνπ, κνλήο απνδεθηήο απάληεζεο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο επηιέρζεθαλ γηα ηελ απιφηεηά ηνπο θαη γηα ην πιενλέθηεκα 

πνπ έρνπλ λα ζπκπιεξψλνληαη εχθνια, ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ αληαπφθξηζε ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο εζηηάδνπλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, δηεπθνιχλνληαο 

ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπο απφ ηνλ εξεπλεηή (Cooper & Schindler, 2003). Ζ πιήξεο 

κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

Γηακόξθσζε ηειηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ- εξγαιεία απάληεζεο 

Βάξνο δφζεθε επίζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (layout). 

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα είλαη επαλάγλσζην, κε πεδία εξσηήζεσλ πνπ μερσξίδνπλ 

εχθνια απφ ηα πεδία απαληήζεσλ, ελψ γηα ην θφλην ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρξψκαηα 

νπδέηεξα, πνπ μεθνπξάδνπλ ην κάηη.  
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Γηα ηελ επθνιφηεξε ζπκπιήξσζή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε 

κέγηζηεο δπλαηήο απφθξηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ε έξεπλα ππνζηεξίρηεθε 

ειεθηξνληθά απφ ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα εξσηεκαηνινγίσλ eSurveysPro, Premium 

Survey Services (www.esurveyspro.com). Ζ ρξήζε ηαρπδξνκείνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο ζεσξήζεθε παξσρεκέλε, ελψ ε απνζηνιή κεκνλσκέλσλ email ην 

εξσηεκαηνιφγην σο επηζπλαπηφκελν, απνθαζίζηεθε λα απνθεπρζεί δηφηη κπνξεί λα κελ 

πεηχραηλε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απφθξηζε. Δλφο ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθηπαθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θξίζεθε απαξαίηεην ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν γηα ηνλ 

ιφγν φηη ηνηνπηνηξφπσο δηεπθνιχλνληαλ ηφζν νη δηαδηθαζίεο απάληεζεο γηα ηνλ 

εξσηψκελν, φζν θαη ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα επηιέρζεθε δηφηη θξίζεθε απιή ζηε ρξήζε, ελψ παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο εκθάληζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηά ηηο επηζπκίεο ηνπ 

εξεπλεηή. εκαληηθφ ξφιν έπαημε επίζεο θαη ε ηηκή ζηελ νπνία δηαηίζεληαη νη παξαπάλσ 

ππεξεζίεο, ε νπνία ήηαλ ρακειή ελ ζπγθξίζεη κε ηηκέο άιισλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Ύζηεξα ινηπφλ απφ εθηεηακέλε έξεπλα, απνθαζίζηεθε ε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαλ απφ ηελ εηαηξία eSurveysPro. 

εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ επίζεο ιήθζεθε ππφςε ήηαλ ε κείσζε θαηά ην δπλαηφ ηεο 

κεξνιεςία αθνινπζίαο (sequencing bias), ηάζε δειαδή λα πξνηηκάηαη ε πξψηε ή ε 

ηειεπηαία επηινγή απφ ηηο κεζαίεο. Ο ηξφπνο γηα λα θαηαπνιεκεζεί ην θαηλφκελν είλαη ε 

παξνπζίαζε ζε ηπραία ζεηξά ησλ απαληήζεσλ (Cooper & Schindler, 2003). Γηα απηφ ην 

ζθνπφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξερφκελε απφ ηελ δηαδηθηπαθή εηαηξία επηινγή ηεο ηπραίαο 

παξνπζίαζεο ησλ απαληήζεσλ (random order appearance). Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδαο θξίζεθε γηα αθφκα έλα ιφγν απαξαίηεηε, ηφζν γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, φζν θαη γηα ηελ ηπραία εκθάληζε ησλ απαληήζεσλ. 

Ο ζχλδεζκνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ πξναλαθεξζείζα 

ηζηνζειίδα ζηάιζεθε κε έλα email κε ζέκα «πκκεηνρή ζε έξεπλα ηνπ Α.Π.Θ.». Σν email 

ζπλνδεπφηαλ απφ θείκελν εηζαγσγήο ζην εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ε 

ηδηφηεηα ηεο δηεμάγνπζαο ηελ έξεπλα θαη πεξηγξαθφηαλ κε ζπληνκία ν ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Παξάιιεια, ην ζπλνδεπηηθφ θείκελν, δηαβεβαίσλε γηα ηελ ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ιακβάλνληαλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, φηη δειαδή ζα 

αληηκεησπίδνληαη σο απζηεξά εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εξεπλεηηθνχο θαη 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο κφλν. Σέινο, δίλνληαλ νη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο δηεμάγνπζαο κε ζθνπφ ηελ ηειεθσληθή 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ππνβνιή ηπρφλ εξσηήζεσλ. 

Σν θείκελν εηζαγσγήο, παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

http://www.esurveyspro.com/
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4.3 Έπεςνα  

Αθνχ δεκηνπξγήζεθε ην θαηαιεθηηθφ εξσηεκαηνιφγην, δηεμήρζεζαλ δνθηκαζηηθέο 

απνζηνιέο ηνπ, ηφζν γηα λα κεηξεζεί ν ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ, φζν θαη γηα λα ειεγρζεί 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηδίνπ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Γηνξζψζεθαλ νξηζκέλεο αζάθεηεο θαη θαιχθζεθαλ νη ειιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ, ψζηε 

λα νδεγεζεί ε έξεπλα ζε έλα αθφκα πην πιήξεο θαη ζαθψο νξηζκέλν εξσηεκαηνιφγην. 

 

4.3.1 Γιεξαγωγή Έπεςναρ  

i. Πξψηε απνζηνιή 

Σν εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ειεθηξνληθά κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη πξναλαθεξζεί, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2010 ζε 1030 εηαηξίεο. Μεηά ηελ απνζηνιή δηαπηζηψζεθε φηη 230 απφ 

απηέο είραλ δψζεη ζηνλ θαηάινγν ηεο ICAP ιάζνο δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

πνπ δελ νδεγνχζε πνπζελά, νπφηε θαη ην email κε ην εξσηεκαηνιφγην δελ έθηαζε πνηέ 

ζηνπο παξαιήπηεο. Αθνινχζεζε, ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε θαζεκία εηαηξία, κε ζθνπφ 

λα δνζεί κία δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ζηαιεί ην εξσηεκαηνιφγην.  

ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία, αλαθεξφηαλ ε ηδηφηεηα ηεο δηεμάγνπζαο θαη κηα ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο δηεμαγσγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαλ, δίλνληαλ επηπιένλ εμεγήζεηο. Ζ ηειεθσληθή θφξκα πνπ αθνινπζήζεθε ζε 

γεληθέο γξακκέο, παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά νη 107 εηαηξίεο. Δπνκέλσο, κεηά  

απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο, ην εξσηεκαηνιφγην θιήζεθαλ 

λα απαληήζνπλ ζπλνιηθά 907 εηαηξίεο. Σν ελ ησ πξνθεηκέλσ εξσηεκαηνιφγην εζηάιε  

δειαδή ζε 907 εηαηξίεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηηο πξψηεο θάζεο ηεο απνζηνιήο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά. ην email 

απάληεζαλ πεξίπνπ 67 εηαηξίεο, δίλνληαο κφλν 47 νινθιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. H 

αληαπφθξηζε ήηαλ πνιχ κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ήηαλ 

αξρηθψο αλακελφκελε. Ζ δηαθνξά απφ ην ηθαλνπνηεηηθφ αλακελφκελν έθηαλε πεξίπνπ 

ζηηο 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. πλεπψο θξίζεθε ζε απηή ηε θάζε απαξαίηεηε ε δεχηεξε 

απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνιφγησλ κε δηαθνξά ελάκηζε κήλα (follow up). 

ii. Γεχηεξε απνζηνιή 

Αθνινχζεζε ε δεχηεξε απνζηνιή ησλ email κε ην ζχλδεζκν πνπ νδεγνχζε ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ην ζπλνδεπηηθφ θείκελν, ζε 840 εηαηξίεο ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ-

Ηαλνπαξίνπ 2010. Γηα λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απφθξηζε, απνθαζίζηεθε λα αιιαρζεί ην 
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ζέκα ζε «πκκεηνρή ζε έξεπλα ηνπ Α.Π.Θ., ππφςε ηκήκαηνο Δθνδηαζκνχ ή/θαη 

Πξνκεζεηψλ». Θεσξήζεθε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην κήλπκα ζα ήηαλ πην ζηνρεπφκελν θαη 

ζα απμάλνληαλ νη πηζαλφηεηεο πξνψζεζήο ηνπ ζηνλ θαηάιιειν αξκφδην.  

εκεηψλεηαη φηη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο εξεπλεηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην είλαη ν ηξφπνο γηα λα θηάζεη ην εξσηεκαηνιφγην ζηα 

ζσζηά ρέξηα (Cooper & Schindler, 2003). ηελ πεξίπησζε ηεο ηνηαχηεο δηπισκαηηθήο, 

ζεσξήζεθε φηη ελππήξρε αθφκα κεγαιχηεξνο βαζκφο δπζθνιίαο, πξσηίζησο ιφγσ ησλ 

γεληθψλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε (ζηπι: Info@νλνκα_εηαηξηαο.com) 

θαη πνπ θαηά βάζε νδεγνχζαλ ζε ειεθηξνληθά γξακκαηνθηβψηηα ζηελ γξακκαηεία ησλ 

αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ.  

ηελ πξψηε απνζηνιή, ε θξάζε «ππφςε ηκήκαηνο Δθνδηαζκνχ ή/θαη Πξνκεζεηψλ» είρε 

πξνβιεζεί σο ζψκα θεηκέλνπ ηνπ email, ελψ ζηε δεχηεξε ελζσκαηψζεθε ζηνλ ηίηιν. 

Θεσξήζεθε φηη απηή ε αιιαγή απνηέιεζε ην θξίζηκν ζηνηρείν πνπ αχμεζε ηελ 

αληαπφθξηζε, θαζφηη νη γξακκαηείο γλψξηδαλ θαηεπζείαλ ζε πνην ηκήκα ζα έπξεπε λα 

πξνσζεζεί ην ζπγθεθξηκέλν email, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλάγλσζή 

ηνπ θαη ελδερφκελε απφξξηςή ηνπ.    

Δπίζεο, γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε αληαπφθξηζε, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ηηο εκέξεο 

Σξίηε Σεηάξηε θαη Πέκπηε πεξίπνπ ζηηο 12 ην κεζεκέξη, επεηδή είρε παξαηεξεζεί φηη απηέο 

νη κέξεο θαη ψξεο είραλ ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζηνλ πξψην θχθιν 

απνζηνιήο. ην δεχηεξν θχθιν απνζηνιήο αληαπνθξίζεθαλ 45 εηαηξίεο, δειαδή πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 5,3%. εκεηψλεηαη φηη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλακέλεηαη πεξίπνπ 5% 

γηα ηνλ δεχηεξν θχθιν απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ (Alreck & Settle, 1995). Απηφ 

απνηειεί ζεκείν πνπ αμίδεη κλείαο, θαζψο επηηεχρζεθε ε αχμεζε ηεο απφθξηζεο θαηά ηελ 

δεχηεξε απνζηνιή ζηα αλακελφκελα επίπεδα. Ζ δεχηεξε απνζηνιή θξίζεθε ζσζηφηεξα 

ζηνρεπφκελε απφ ηελ πξψηε. 

iii. πλεληεχμεηο  

Αθφκα, επηπιένλ 15 επηρεηξήζεηο απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο, πξνζεγγίζηεθαλ κε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, 5 θαηφπηλ ηδίαο απαίηεζεο ηνπο θαη 10 γηα άιινπο ιφγνπο. Οη 

ζπλεληεχμεηο έγηλαλ είηε ηειεθσληθά, είηε κε ζπλάληεζε ζηνλ ηφπν ηεο εηαηξίαο. Ζ 

δηεμάγνπζα επηζθέθηεθε επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη θπξίσο 

λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο έγηλε πξνζπάζεηα ηήξεζεο φκνησλ θαλφλσλ 

θαη ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα κελ αιινησζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηψκελνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ εθκαηεχζεθαλ θαη άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

ειιεληθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο θαη θπξίσο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ειιεληθφ 

ζχζηεκα, ζηνηρεία πνπ κφλν απφ εκπεηξία κπνξεί λα ιεθζνχλ. πδεηήζεθαλ επίζεο 

mailto:Info@ονομα_εταιριας.com


ΥΔΓΗΑΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 61 

  

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ γεληθφηεξα ηελ θάζε επηρείξεζε θαη επηηεχρζεθε θηιηθφ επίπεδν 

επηθνηλσλίαο.  

iv. Σειεθσληθή επηθνηλσλία 

Σαπηφρξνλα κε ηηο απνζηνιέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα λα 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ, πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνζεγγίζηεθαλ ηειεθσληθά. 

πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 159 ηειεθσλήκαηα αθνινπζψληαο ηελ ηειεθσληθή 

θφξκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. Σα ηειεθσλήκαηα είραλ ζηφρν λα πξνζεγγηζηεί 

ν θαηάιιεινο άλζξσπνο εληφο ηεο εηαηξίαο, λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξνθείκελε έξεπλα θαη 

λα επαηζζεηνπνηεζεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Απηήο ηεο κνξθήο ε πξνζέγγηζε, απέδσζε άιια 15 νινθιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Σν 

ηειεπηαίν εξσηεκαηνιφγην ειήθζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, νπφηε θαη ζεσξείηαη ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο έξεπλαο. 

v. πκπεξάζκαηα δηεμαγσγήο έξεπλαο 

πλνιηθά ινηπφλ θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πξνζεγγίζηεθαλ κε ην εξσηεκαηνιφγην 911  

επηρεηξήζεηο. Διήθζεζαλ 131 απαληήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 113 νινθιεξσκέλεο 9 

ζπκπιεξσκέλεο ζην 60% θαη 9 κε ζπκπιεξσκέλν πνζνζηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 25%. Αμηνπνηήζηκεο ζεσξήζεθαλ νη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο.  

Σα απνηειέζκαηα απηά ζεσξήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, θαζφηη ηα 113 νινθιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα ζπλ ηα 9 ζπκπιεξσκέλα ζην 60%, απνηέιεζαλ ην 11,3% ηνπ 

πιεζπζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ειήθζεζαλ ππφςε θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ είραλ 

απαληεζεί ζην 60% ηνπο, θαζφηη νη εξσηήζεηο ήηαλ αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Σειηθψο 

δειαδή ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 122 εξσηεκαηνιφγηα, ην 11,3% ηνπ πιεζπζκφ. 

Παξαπιεχξσο επίζεο εληνπίζηεθαλ πεξίπνπ 50 ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη αλ θαη  

δηάβαζαλ ηελ ηζηνζειίδα θαη  ην εξσηεκαηνιφγην, δελ πξνρψξεζαλ ζηελ απάληεζή ηνπ. 

ε απηνχο ήξζαλ αλ πξνζηεζνχλ άιινη 17 νη φπνηνη εμαξρήο αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ην εξσηεκαηνιφγην παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή πνπ δηλφηαλ ζην 

εηζαγσγηθφ email. 

Οη ππφινηπεο 709 εηαηξίεο ηνπ πιεζπζκνχ απέθπγαλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, 

αγλνψληαο ην εηζαγσγηθφ email πνπ ηνπο εζηάιε. Ο αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ σζηφζν, ηθαλνπνηεί ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο έξεπλαο πνπ είραλ ηεζεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ. Σν γεγνλφο απηφ, επέηξεςε ηε δηεμάγνπζα λα πξνρσξήζεη ζηα επφκελα 

βήκαηα ηεο έξεπλαο.  
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4.3.2 Δπιμέλεια ηων απανηήζεων 

Σα επηζηξαθέληα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ππνβιήζεθαλ ζε ελδειερή έιεγρν, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πιεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ. Όιεο νη απαληήζεηο 

ειέγρζεθαλ κία πξνο κία θαζψο  θαηαρσξήζεθαλ απφ ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζην 

πξφγξακκα Microsoft office EXCEL γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. ε πεξηπηψζεηο 

αζάθεηαο, ε δηεμάγνπζα ηελ έξεπλα πξνέβελ ζε επέκβαζε θαη δηφξζσζε κφλν αλ ε 

απάληεζε ήηαλ πξνθαλήο απφ ηα πξνεγνχκελα ή επφκελα εξσηήκαηα θαζφηη έηζη 

ππαγνξεχνπλ νη Cooper & Schindler. Καηφπηλ, έγηλε πξνζπάζεηα επηβεβαίσζεο ησλ 

αιιαγψλ χζηεξα απφ  επηθνηλσλία κε ηηο εηαηξίεο. Οη αξρηθέο απαληήζεηο δηαηεξήζεθαλ 

μερσξηζηά ζε αξρεία PDF. 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθαλ αξθεηέο απαληήζεηο «δε 

γλσξίδσ» ή θαη θελέο- κε νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο έγηλε 

πξνζπάζεηα λα εληνπηζηεί αλ ππνλννχληαλ θάηη δηαθνξεηηθφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζπάζεηαο  παξαηίζεληαη ζε αθφινπζν θεθάιαην. Παξ’ φια απηά, φζεο ζεσξήζεθε φηη 

ήηαλ θελέο ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ γλψζεσλ ηνπ απαληνχληα, δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ 

ζηελ ηειηθή ζηαηηζηηθή κειέηε, ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα (Alreck & 

Settle, 1995). 

Ζ εγθπξφηεηα ηνπ δείγκαηνο ειέγρζεθε γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ (C. Javeau, 

1996)  φζνλ αθνξά ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηνηήησλ κε έιεγρν Υ2. Ζ κεδεληθή ππφζεζε  

Ζν : νη παξαηεξεζείζεο ζπρλφηεηεο είλαη ίζεο κε ηηο αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο  

Ζ1 : ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο θαη ηηο εθηηκψκελεο ζπρλφηεηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά κεηξήζεθε πφζεο εηαηξίεο ηνπ πιεζπζκφ αλήθαλ ζε θάζε θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο. ηελ ζπλέρεηα κεηξήζεθε ην αληίζηνηρν λνχκεξν αλάκεζα απφ ηηο 

εηαηξίεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα. Καηαξηίζηεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη πίλαθεο: 

4.1 θαη 4.2. 

Βηνκεραλία Απαληήζεηο Αξρηθφο πιεζπζκφο 

Αγξνηηθά Πξντφληα 3 13 

Γηάθνξα Πξντφληα 1 6 

Δίδε Γηαηξνθήο 12 99 

Δθδφζεηο Δθεκεξίδσλ - Πεξηνδηθψλ 0 16 

Δθδφζεηο, Δθηππψζεηο, Γξαθηθέο Σέρλεο 0 7 

Διαζηηθφ - Πιαζηηθά 4 23 
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Δκθηάισζε Τγξαεξίσλ 1 2 

Δλδχκαηα - Δζψξνπρα - Αμεζνπάξ 0 12 

Έπηπια 1 4 

Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ Τιηθφ 2 13 

Ζιεθηξηθέο πζθεπέο - Φσηηζηηθά 0 4 

Καπλφο 0 5 

Κισζηνυθαληνπξγηθά Πξντφληα 0 13 

Μεηαιιηθά Πξντφληα & Καηαζθεπέο 9 40 

Μεηαιινπξγηθά Πξντφληα 2 13 

Μεηαθνξηθά Μέζα - Ναππεγεία 3 11 

Μεραλήκαηα 1 4 

Ξχιν - Φειιφο & Πξντφληα 1 8 

Οξπρεία - Μεηαιιεία - Αιπθέο 1 7 

Πνηά 2 12 

Πξντφληα Καπλνχ 0 3 

Πξντφληα κε Μεηαιιηθψλ Οξπθηψλ 5 25 

Πξντφληα Πεηξειαίνπ & Άλζξαθα 0 3 

Τπνδήκαηα - Γεξκάηηλα Δίδε 0 2 

Φάξκαθα - Καιιπληηθά - Απνξξππαληηθά 6 37 

Υαξηί & Πξντφληα 3 15 

Υεκηθά - Αέξηα - Υξψκαηα - Δθξεθηηθά 5 22 

χλνιν 62 419 

Πίνακαρ 4.1 : πγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Βηνκεραλία 

 

Δκπφξην Απαληήζεηο Αξρηθφο πιεζπζκφο 

Αγξνηηθά Πξντφληα - Εσνηξνθέο 1 9 

Αληηπξνζσπείεο - Δηζαγσγέο - Δμαγσγέο 0 2 
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Βηβιία - Δθεκεξίδεο - Πεξηνδηθά 0 6 

Γηάθνξα Δίδε 4 49 

Γνκηθά Τιηθά - Πξνθαηαζθεπέο 2 17 

Δίδε Γηαηξνθήο 7 44 

Δίδε Τγηεηλήο & Κξνπλνπνηίαο - 

Τδξαπιηθά 0 6 

Δπηηξαπέδηα - Μαγεηξηθά - Γηαθνζκεηηθά 0 4 

Δλδχκαηα - Τπνδήκαηα - Γεξκάηηλα Δίδε 5 36 

Δθφδηα Ναπηηιίαο & Βηνκεραλίαο 1 6 

Ζ/Τ - Μεραλέο Γξαθείνπ 1 24 

Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ Τιηθφ 0 27 

Θέξκαλζε - Φχμε - Κιηκαηηζκφο - 

Αεξηζκφο 2 11 

Ηαηξηθά - Δξγαζηεξηαθά - Δπηζηεκνληθά 2 23 

Καχζηκα - Ληπαληηθά - Τγξαέξηα 0 32 

Μέηαιια - Μεηαιιηθά Πξντφληα 0 16 

Μεηαθνξηθά Μέζα 12 102 

Μεραλήκαηα - Δξγαιεία - Λεηαληηθά 5 19 

Νήκαηα - Τθάζκαηα 0 2 

Οηθηαθέο - Δπαγγεικαηηθέο πζθεπέο 1 29 

Πνηά 0 10 

νππεξκάξθεη - Πνιπθαηαζηήκαηα 4 56 

Φάξκαθα - Καιιπληηθά - Απνξξππαληηθά 12 98 

Υαξηί - Ξχιν - Φειιφο 0 7 

Υεκηθά - Αέξηα - Υξψκαηα - Δθξεθηηθά 1 22 

χλνιν 60 657 

Πίνακαρ 4.2 : πγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Δκπφξην 

Οη αξηζκνί πνπ ζπιιέρηεθαλ ππνβιήζεζαλ ζε έιεγρν Υ2 ζην πξφγξακκα EXCEL, ψζηε 

λα ειεγρζεί ην δείγκα γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ. ηνλ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη 
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ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Οη παξαηεξεζείζεο ζπρλφηεηεο Oi 

είλαη νη επψλπκεο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο, ηαμηλνκεκέλεο αλάινγα κε ην θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Οη «αλακελφκελεο» ζπρλφηεηεο Δi πξνθχπηνπλ 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηνπ θάζε θιάδνπ ηνπ πιεζπζκνχ, επί ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ην 126. 

ΚΛΑΓΟΗ Οi (Γείγκα) Δi (Οi-Δi)^2/Ei 

Βηνκεραλία 

Αγξνηηθά Πξντφληα 3 1,5 1,579905 

Γηάθνξα Πξντφληα 1 0,7 0,150243 

Δίδε Γηαηξνθήο 12 11,2 0,053521 

Δθδφζεηο Δθεκεξίδσλ - Πεξηνδηθψλ 0 1,8 1,814126 

Δθδφζεηο, Δθηππψζεηο, Γξαθηθέο 

Σέρλεο 

0 0,8 0,79368 

Διαζηηθφ - Πιαζηηθά 4 2,6 0,743231 

Δκθηάισζε Τγξαεξίσλ 1 0,2 2,636602 

Δλδχκαηα - Δζψξνπρα - Αμεζνπάξ 0 1,4 1,360595 

Έπηπια 1 0,5 0,65845 

Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ Τιηθφ 2 1,5 0,187723 

Ζιεθηξηθέο πζθεπέο - Φσηηζηηθά 0 0,5 0,453532 

Καπλφο 0 0,6 0,566914 

Κισζηνυθαληνπξγηθά Πξντφληα 0 1,5 1,473978 

Μεηαιιηθά Πξντφληα & Καηαζθεπέο 9 4,5 4,395152 

Μεηαιινπξγηθά Πξντφληα 2 1,5 0,187723 

Μεηαθνξηθά Μέζα - Ναππεγεία 3 1,2 2,463307 

Μεραλήκαηα 1 0,5 0,65845 

Ξχιν - Φειιφο & Πξντφληα 1 0,9 0,009522 

Οξπρεία - Μεηαιιεία - Αιπθέο 1 0,8 0,053633 

Πνηά 2 1,4 0,300486 

Πξντφληα Καπλνχ 0 0,3 0,340149 
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Πξντφληα κε Μεηαιιηθψλ Οξπθηψλ 5 2,8 1,654245 

Πξντφληα Πεηξειαίνπ & Άλζξαθα 0 0,3 0,340149 

Τπνδήκαηα - Γεξκάηηλα Δίδε 0 0,2 0,226766 

Φάξκαθα - Καιιπληηθά - 

Απνξξππαληηθά 

6 4,2 0,77647 

Υαξηί & Πξντφληα 3 1,7 0,992547 

Υεκηθά - Αέξηα - Υξψκαηα - Δθξεθηηθά 5 2,5 2,516778 

Δκπφξην 

Αγξνηηθά Πξντφληα - Εσνηξνθέο 1 1,0 0,00041 

Αληηπξνζσπείεο - Δηζαγσγέο - 

Δμαγσγέο 

0 0,2 0,226766 

Βηβιία - Δθεκεξίδεο - Πεξηνδηθά 0 0,7 0,680297 

Γηάθνξα Δίδε 4 5,6 0,435655 

Γνκηθά Τιηθά - Πξνθαηαζθεπέο 2 1,9 0,002726 

Δίδε Γηαηξνθήο 7 5,0 0,810755 

Δίδε Τγηεηλήο & Κξνπλνπνηίαο - 

Τδξαπιηθά 

0 0,7 0,680297 

Δπηηξαπέδηα - Μαγεηξηθά - 

Γηαθνζκεηηθά 

0 0,5 0,453532 

Δλδχκαηα - Τπνδήκαηα - Γεξκάηηλα 

Δίδε 

5 4,1 0,206557 

Δθφδηα Ναπηηιίαο & Βηνκεραλίαο 1 0,7 0,150243 

Ζ/Τ - Μεραλέο Γξαθείνπ 1 2,7 1,088676 

Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ Τιηθφ 0 3,1 3,061338 

Θέξκαλζε - Φχμε - Κιηκαηηζκφο – 

Αεξηζκφο 

2 1,2 0,454365 

Ηαηξηθά - Δξγαζηεξηαθά - 

Δπηζηεκνληθά 

2 2,6 0,141663 

Καχζηκα - Ληπαληηθά - Τγξαέξηα 0 3,6 3,628253 
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Μέηαιια - Μεηαιιηθά Πξντφληα 0 1,8 1,814126 

Μεηαθνξηθά Μέζα 12 11,6 0,016358 

Μεραλήκαηα - Δξγαιεία - Λεηαληηθά 5 2,2 3,759107 

Νήκαηα - Τθάζκαηα 0 0,2 0,226766 

Οηθηαθέο - Δπαγγεικαηηθέο πζθεπέο 1 3,3 1,592231 

Πνηά 0 1,1 1,133829 

νππεξκάξθεη - Πνιπθαηαζηήκαηα 4 6,3 0,869349 

Φάξκαθα - Καιιπληηθά - 

Απνξξππαληηθά 

12 11,1 0,071042 

Υαξηί - Ξχιν - Φειιφο 0 0,8 0,79368 

Υεκηθά - Αέξηα - Υξψκαηα - Δθξεθηηθά 1 2,5 0,895318 

 122 122,0 50,58121 

Πίνακαρ 4.3: Έιεγρνο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο δείγκαηνο σο πξνο ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δλ ηέιεη πξνθχπηεη ηηκή  Υ2=50,58. Γηα λ=52 θαη γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% (p value), 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο, δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηή ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Ζ ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ πιεζπζκνχ φζνλ αθνξά ζηε θαηεγνξηνπνίεζε 

Βηνκεραλία- Δκπφξην θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.1. Σα απμεκέλα πνζνζηά ζπκκεηνρή 

βηνκεραληψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ εμεγνχληαη απφ δχν ζηνηρεία. Πξψηνλ, ηελ 

ηδηφηεηα ηεο δηεμάγνπζαο σο θνηηήηξηα κεραλνιφγσλ κεραληθψλ, γεγνλφο πνπ 

αλαγξαθφηαλ ζην εηζαγσγηθφ email. Δλδέρεηαη άξα λα επαηζζεηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν 

κεραληθνί ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Ο δεχηεξνο ιφγνο, είλαη φηη νη βηνκεραλίεο έρνπλ 

κεγαιχηεξε επαθή κε ηηο έλλνηεο Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα θαη logistics, θάηη πνπ ζα αλαιπζεί 

ζην θεθάιαην 5. 
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σήμα 4.1: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο βηνκεραληψλ θαη εηαηξηψλ εκπνξίνπ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζην 

δείγκα. 

Μεηά ην ηέινο ησλ δηνξζψζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ, θαη πξηλ ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαγθαία θσδηθνπνίεζε ησλ αξρείσλ 

PDF ζε EXCEL, ε αληηζηνίρεζε δειαδή θσδηθψλ ζε φιεο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα 

θάζε έλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγήζεθε κηα ζηήιε ζην EXCEL κε κεηαβιεηέο 0-1 

γηα θάζε απάληεζε, φπνπ 0 ζεκαίλεη κε απάληεζε, 1 ζεκαίλεη απάληεζε. ην ηειηθφ, 

θσδηθνπνηεκέλν κεηξψν, αληηζηνηρεί θάζε γξακκή ζε κία κεηαβιεηή (απάληεζε) θαη θάζε 

ζηήιε ζε έλα εξσηεκαηνιφγην. Πξνέθπςε πίλαθαο κε 324 γξακκέο θαη 137 ζηήιεο. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε αληηκεηάζεζε γξακκψλ ζηειψλ γηα ηελ επθνιφηεξε επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ κε εηζαγσγή θίιηξνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε δεχηεξν θχιιν ηνπ 

EXCEL κε 137 γξακκέο θαη 324 ζηήιεο. Γηεπθνιχλζεθε έηζη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

ζην SPSS, θαζψο θαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε εξσηήζεσλ. 

πλνπηηθά, χζηεξα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα επεμεξγαζία ησλ ιεθζέλησλ απαληήζεσλ, 

ζπγθεληξψζεθαλ 126 άκεζα αμηνπνηήζηκεο, επψλπκεο απαληήζεηο πνπ απνηέιεζαλ θαη ην 

έγθπξν δείγκα κειέηεο ηεο δηπισκαηηθήο.  

 

4.3.3 ηαηιζηική Μεθοδολογία 

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, απνηεινχλ Καηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. Δπαθνινχζσο ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο αλήθνπλ ζηελ «Πεξηγξαθηθή 

ηαηηζηηθή». Γηα θάζε κία εξψηεζε μερσξηζηά έγηλε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

«πίηα» ή «Μπάξα», κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ εθθξαζκέλσλ σο πνζνζηφ επί ηνπ 

Δείγμα Πλθκυςμόσ

50,8%
38,9%

49,2%
61,1%

Ποςοςτά Συμμετοχήσ

Εμπόριο

Βιομθχανία
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100. αλ ζχλνιν, ζεσξήζεθε ην 122, ην λνχκεξν ησλ ζπλνιηθψλ απαληήζεσλ, κε 

εμαηξέζεηο ηηο ηειεπηαίεο κηζέο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ είραλ απαληήζεη 9 εξσηψκελνη 

θαη γηα ηηο νπνίεο σο ζχλνιν ειήθζεη ην 113. Δπίζεο απαληήζεηο πνπ είραλ κείλεη θελέο, 

αθαηξέζεθαλ απφ θάζε εξσηεκαηνιφγην θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, ιήθζεθε ην 

πξνθχπηνλ κεηά ηελ αθαίξεζε, ζχλνιν.   

Ηδηαίηεξεο πξνζνρήο έιαβαλ νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, εθφζνλ ζε απηέο ν 

εξσηψκελνο είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη φζεο εξσηήζεηο επηζπκνχζε. Γηα απηέο, δελ 

ήηαλ δπλαηή ε έθθξαζε ηνπ αζξνηζηηθνχ πνζνζηνχ ζηα εθαηφ. Οπφηε θαηαρσξήζεθαλ 

δηαθνξεηηθά πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ, ηα νπνία δελ αζξνίδνληαη, αιιά απνηεινχλ 

εθθξάζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν. 

Σειηθψο έγηλε επηιεθηηθή ζπγθξηηηθή κειέηε νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ παξνπζίαδαλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη απαληήζεηο είραλ κεηαθεξζεί ζην SPSS θαη εθεί ππνβιήζεζαλ ζε 

έιεγρνπο αλεμαξηεζίαο. θνπφο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ε κία κεηαβιεηή επεξεάδεη ηελ 

άιιε, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα. Πην αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνλ θάζε 

έιεγρν θαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ εθιέρζεθαλ γίλεηαη ζην θεθάιαην 5. 
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5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

5.1 Γενικά 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα απνηππσζνχλ νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. ηελ ζπλέρεηα επηζπκείην λα 

αλαγλσξηζζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ηηο απεηινχλ θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

ηάζεσλ ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ηεο ρψξαο. Γεπηεξεχνλ ζηφρνο είλαη λα ζπγθξηζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε απηά ηεο έξεπλαο ηνπ ΜΗΣ, ε νπνία απνηέιεζε ην θίλεηξν 

γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. Ζ απεπζείαο ζχγθξηζε είλαη δχζθνιε, θαζφηη νη εξσηήζεηο 

δελ είλαη αθξηβψο ίδηεο, παξά ηαχηα, φπσο ζεκεηψζεθε ζην θεθάιαην 4, έγηλε πξνζπάζεηα 

λα δηαηεξεζνχλ νξηζκέλεο εξσηήζεηο αλαιινίσηεο γηα λα επηηξαπεί κηα, έζησ 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζχγθξηζε ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζηελ Διιάδα κε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Πξνο απηφλ ην ζθνπφ, ζε φζεο εξσηήζεηο ην 

επηηξέπνπλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζην παξφλ θεθάιαην απεπζείαο ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηεο έξεπλαο ηνπ ΜΗΣ. 

Σν θεθάιαην μεθηλάεη κε ηε θιαδηθή ηαμηλφκεζε φζσλ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ έξεπλα, 

θαζψο θαη ζπλνιηθά ζηνηρεία γηα ηηο εηαηξίεο απηέο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζείηαη ε δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεζηάιε. Αξρηθά θαηαγξάθνληαη νη εηαηξίεο θαη χζηεξα απηέο 

θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο θαζεκίαο. ην επφκελν 

ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη εηο βάζνο αλάιπζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ρσξηζηά, ελψ αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν θεθάιαην ηειεηψλεη κε ηελ παξάζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ είραλ σο ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηηο πηζαλέο ηάζεηο.  

 

5.2 Κλαδική Σαξινόμηζη Δηαιπιών 

ηνπο πίλαθεο 5.1 θαη 5.2 παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην, σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο (πξνζσπηθφ) θαη σο πξνο ηελ ηαμηλφκεζή 

ηνπο ζε θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο, ελ έηε 2008. 

Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ 

1-50 19 

51-100 28 

101-250 41 
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Πίνακαρ 5.1: Πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο  

 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.1, πξνθχπηεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (πνζνζηφ 

79%) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ (κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ) ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Αγξνηηθά Πξντφληα  2,5% 

 Γηάθνξα Πξντφληα  0,8% 

 Δίδε Γηαηξνθήο  9,8% 

 Διαζηηθφ – Πιαζηηθά  3,3% 

 Δκθηάισζε Τγξαεξίσλ  0,8% 

 Έπηπια  0,8% 

 Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ Τιηθφ  1,6% 

 Μεηαιιηθά Πξντφληα & Καηαζθεπέο  7,4% 

 Μεηαιινπξγηθά Πξντφληα  1,6% 

 Μεηαθνξηθά Μέζα - Ναππεγεία  2,5% 

 Μεραλήκαηα  0,8% 

 Ξχιν - Φειιφο & Πξντφληα  0,8% 

 Οξπρεία - Μεηαιιεία - Αιπθέο  0,8% 

 Πνηά  1,6% 

 Πξντφληα κε Μεηαιιηθψλ Οξπθηψλ  4,1% 

 Φάξκαθα - Καιιπληηθά - Απνξξππαληηθά 4,9% 

 Υαξηί & Πξντφληα  2,5% 

 Υεκηθά - Αέξηα - Υξψκαηα - Δθξεθηηθά  4,1% 

ΔΜΠΟΡΗΟ Αγξνηηθά Πξντφληα - Εσνηξνθέο  0,8% 

 Γηάθνξα Δίδε  3,3% 

Γνκηθά Τιηθά - Πξνθαηαζθεπέο  1,6% 

 Δίδε Γηαηξνθήο  5,7% 

251-500 22 

>500 12 
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 Δλδχκαηα - Τπνδήκαηα - Γεξκάηηλα Δίδε 4,1% 

 Δθφδηα Ναπηηιίαο & Βηνκεραλίαο  0,8% 

 Ζ/Τ - Μεραλέο Γξαθείνπ  0,8% 

 Θέξκαλζε - Φχμε - Κιηκαηηζκφο - Αεξηζκφο 1,6% 

 Ηαηξηθά - Δξγαζηεξηαθά - Δπηζηεκνληθά 1,6% 

 Μεηαθνξηθά Μέζα  9,8% 

 Μεραλήκαηα - Δξγαιεία - Λεηαληηθά  4,1% 

 Οηθηαθέο - Δπαγγεικαηηθέο πζθεπέο  0,8% 

 νππεξκάξθεη - Πνιπθαηαζηήκαηα  3,3% 

 Φάξκαθα - Καιιπληηθά - Απνξξππαληηθά 9,8% 

 Υεκηθά - Αέξηα - Υξψκαηα - Δθξεθηηθά  0,8% 

Πίνακαρ 5.2: Κιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Οη εηαηξίεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη θπξίσο βηνκεραλίεο θαη εκπνξηθέο 

εηαηξίεο εηδψλ δηαηξνθήο, εκπνξηθέο εηαηξίεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ή θαξκαθεπηηθέο 

βηνκεραλίεο, εηαηξίεο θαη  απνζήθεο, ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 5,7% κέρξη 9,8%. 

εκαληηθφ πνζνζηφ επίζεο θαηέρνπλ νη βηνκεραλίεο Μεηαιιηθψλ Πξντφλησλ θαη 

Καηαζθεπψλ. 

Σν 49% ησλ εηαηξηψλ αζρνινχληαη κε ην εκπφξην, ελψ ην 51% κε ηε βηνκεραλία. Σα 

πνζνζηά δηαθέξνπλ ειαθξψο απφ απηά ηνπ θαλνληθνχ πιεζπζκνχ ησλ εηαηξηψλ, γεγνλφο 

πνπ έρεη λα θάλεη είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηεο δηεμάγνπζαο , σο θνηηήηξηα ηκήκαηνο 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, είηε κε ηηο ίδηεο ηηο βηνκεραλίεο νη νπνίεο έρνπλ πην απηά 

θίλεηξα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο επεμεξγαζίαο ζην SPSS θαη γηα ηε ζπγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Simchi-Levi et al., νκαδνπνηήζεθαλ ππφ 

ηέζζεξηο κεγάινπο θιάδνπο:  

o Βηνκεραλία Βαξηά,  

o Βηνκεραλία Άιιν 

o Δκπφξην Υνλδξηθφ θαη 

o Δκπφξην Ληαληθφ. 
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Σα απνηειέζκαηα θαηαλνκήο ζε θιάδνπο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.1 θαη είλαη απηά 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο ζην SPSS φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπζρέηηζε κε ηνλ θιάδν. 

 

σήμα 5.1: Κιαδηθή ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

ην ζρήκα 5.2 παξνπζηάδεηαη ε δηαζπνξά ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθνπλ. 

 

σήμα 5.2: Γηαζπνξά επηρεηξήζεσλ ζην δείγκα αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα 

 

Ζ κεγάιε ζπκπχθλσζε ησλ εηαηξηψλ ζηε ηεξεά Διιάδα, αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Οη πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εληφο ηεο 

Βαριά 
Βιομθχανία

24%

Βιομθχανία, 
Άλλο
27%

Χονδρικό 
Εμπόριο

9%

Λιανικό 
Εμπόριο

40%

Μακεδονία
22%

Θράκθ
3%

Στερεά Ελλάδα
62%

Πελοπόννθςοσ
3%

Θεςςαλία
3%

Ήπειροσ
3%

Νθςιά Ιονίου
1%

Κριτθ
3%

Δείγμα
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ρψξαο έρνπλ ηα θεληξηθά ζηελ Αηηηθή, εθφζνλ εθεί βξίζθεηαη ε πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο θαη 

άξα είλαη εγγπηέξα ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ην γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα ηεο ηεξεάο Διιάδαο, πξνζθέξεη άκεζε ζχλδεζε ησλ εηαηξηψλ κε νδηθφ, 

ζηδεξνδξνκηθφ θαη πδάηηλν δίθηπν ζπγθνηλσλίαο, ελψ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην 

κεγαιχηεξν αεξνδξφκην ηεο ρψξαο (Δι. Βεληδέινο).  

Απφ φζεο βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλεο ζηα άιια Γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, ην 22% 

εδξάδνληαη ζηε Μαθεδνλία ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ θαηαλέκεηαη ζρεδφλ ηζνκεξψο ζηα 

γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Θξάθεο, Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ, Κξήηεο, Θεζζαιίαο θαη 

Ηφλησλ Νεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη νη εηαηξίεο πνπ εδξάδνληαη ζηα ηειεπηαία, είλαη ζηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο (96,6%) ειιεληθέο θαη φρη ζπγαηξηθέο μέλσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην φηη νη ηειεπηαίεο δελ γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο είλαη πην ζπκθέξνλ ε πξψηε επέλδπζε λα γίλεηαη θνληά ζην 

κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2008 

20.000.000-30.000.000 41 

30.000.001-50.000.000 32 

50.000.001-100.000.000 23 

100.000.001-200.000.000 15 

>200.000.000 11 

Πίνακαρ 5.3: Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ ζπκθσλά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο γηα ην έηνο 2008 

 

ηνλ πίλαθα 5.3 θαηαλέκνληαη νη εξσηεζέληεο ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

(ηδίξν) γηα ην 2008. Χο θαίλεηαη νη πεξηζζφηεξνη πνπ απάληεζαλ (73 απαληήζεηο) έρνπλ 

ηδίξνπο θάησ απφ 50.000.000 επξψ. Οη εηαηξίεο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ηδίξνπο, 

ελδερνκέλσο λα κελ είραλ νχηε ελδηαθέξνλ, νχηε θίλεηξν λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηέηνηα 

έξεπλα.  

Δπίζεο πνιιέο εηαηξίεο, ζπγαηξηθέο νκίισλ, αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο ησλ κεηξηθψλ 

εηαηξηψλ ζην εμσηεξηθφ νπφηε ε έιιεηςε ειεπζεξίαο απνθάζεσλ, απνηξέπεη ηελ 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. εκεηψλεηαη αθφκα, φηη ε πνιηηηθή νξηζκέλσλ εηαηξηψλ 

απαγνξεχεη ηελ εθξνή νπνηνλδήπνηε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηαηξία. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπλεπάγεηαη δηζηαγκφ θαη ελ ηέιεη άξλεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξίαο, λα απαληήζνπλ 

ζε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξία.  
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5.3 H ηαςηόηηηα ηηρ εηαιπίαρ 

Ζ απνηχπσζε ησλ ειιεληθψλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηηο εξσηήζεηο 1 κε 6 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αλαθέξεηαη ν 

ηχπνο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζηελ Διιάδα θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εθκαηεπηεί ην κέγεζνο ηεο ελαζρφιεζεο ησλ εηαηξηψλ κε ηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα ηνπο. Ζ απνηχπσζε νινθιεξψλεηαη κε θαηαγξαθή ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο 

επίδνζεο θαη ησλ πεξηνρψλ κε κεγάιν ηδίξν γηα ηηο εηαηξίεο. Σέινο νη εηαηξίεο αμηνινγνχλ 

νη ίδηεο ηηο πξαθηηθέο ηνπο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο.  

1. Σχπνο ηεο πθηζηάκελεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο εηαηξίαο 

Αξρηθά επηζπκήζεθε λα θαηαγξαθεί ηη ηχπνπ Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ππάξρνπλ ζηελ 

Διιάδα. Οη θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Εταιρία παραγωγισ με παραγωγι για δθμιουργία αποκζματοσ (make-to-stock) 

 Εταιρία παραγωγισ με παραγωγι κατευκυνόμενθ από τθν ηιτθςθ (make-to-order) 

 Εταιρία παραγωγισ με ςυναρμολόγθςθ κατόπιν παραγγελίασ (assemble-to-order) 

 Εταιρία διανομισ 

 Εταιρία λιανικοφ εμπορίου 

 Εταιρία χονδρικοφ εμπορίου 

 Εταιρία καταςκευισ ζργων 

 Εταιρία  παροχισ υπθρεςιϊν  

 Εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν 3PL 

 

σήμα 5.4: Ο ηχπνο ηεο πθηζηάκελεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

43%
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Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5.4. Οη εηαηξίεο 

ηνπ ζρήκαηνο 5.4, είλαη θπξίσο θαξκαθεπηηθέο, θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο θαη 

εκπνξηθέο εηαηξίεο απηνθηλήησλ, φπσο αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα 5.2. Όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 5.4 ην 43% ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ  είλαη  εηαηξίεο  παξαγσγήο κε παξαγσγή 

γηα δεκηνπξγία απνζέκαηνο. Παξφια απηά, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζχγρπζε ησλ παξαπάλσ 

ελλνηψλ, θαζφηη 17 εηαηξίεο απάληεζαλ φηη είλαη ηφζν εηαηξίεο κε παξαγσγή γηα 

δεκηνπξγία απνζέκαηνο (make-to-stock), φζν θαη εηαηξίεο παξαγσγήο, κε παξαγσγή 

θαηεπζπλφκελε απφ ηελ δήηεζε (make-to-order). Απηέο απνηεινχλ ην 13% ηνπ ζπλφινπ. 

Χο θαίλεηαη ππάξρεη έλδεημε φηη ν ραξαθηήξαο ησλ εηαηξηψλ δελ είλαη μεθάζαξνο ή φηη νη 

παξαπάλσ φξνη δελ έρνπλ γίλεη αληηιεπηνί απφ ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο. Σν εξκελεπηηθφ 

απηφ θελφ επηρεηξείηαη λα θαιπθζεί απφ ηηο επφκελεο εξσηήζεηο. Όκσο, ε ζχγρπζε απηή, 

θαίλεηαη λα θπξηαξρεί θαη ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα θαη έηζη είλαη δχζθνιν λα δνζεί 

ζίγνπξε απάληεζε ζηελ πξνθεηκέλε αζάθεηα. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα έιεγρνο Υ2 αλάκεζα ζε φζνπο απάληεζαλ φηη ε εηαηξία 

ηνπο είλαη εηαηξία παξαγσγήο κε παξαγσγή γηα δεκηνπξγία απνζέκαηνο ζε ζρέζε κε ην 

ηδίξν ησλ εηαηξηψλ. Ο ίδηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζην «Δηαηξία παξαγσγήο 

κε παξαγσγή θαηεπζπλφκελε απφ ηελ δήηεζε» θαη ην ηδίξν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θάζε 

απάληεζε θαη ζην ηδίξν.  

Ζ ππφζεζε Ζ0 είλαη φηη είλαη αλεμάξηεηεο, ελψ ε Ζ1 φηη είλαη εμαξηεκέλεο. Θεσξείηαη φηη ην 

δείγκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή εθφζνλ απνηειείηαη απφ πάλσ απφ 30 

νληφηεηεο (Φσηλφο, 1999).Γηα p-value 0,05 βξέζεθε φηη νη απαληήζεηο «make-to-stock»  

θαη «make-to-order» είλαη εμαξηεκέλεο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο βξέζεθαλ 

αλεμάξηεηεο. Έηζη ην πψο πξνζδηνξίδεη θάζε εηαηξία ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο 

αλάκεζα ζηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο δηαρσξηζκνχ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, εμαξηάηαη 

απφ ην θχθιν εξγαζηψλ ηεο. 

ηε ζπλέρεηα νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζπγθξίλνληαη κε απηέο ηεο έξεπλαο ησλ Simchi-

Levi et al. ηνπ 2009 ζην ζρήκα 5.5. Σα πνζνζηά γηα Δπξψπε θαη Βφξεηα Ακεξηθή 

εθκαηέπζεθαλ απφ ηελ πξναλαθεξζέηζα έξεπλα, ελψ ηα πνζνζηά γηα ηελ Διιάδα είλαη 

απηά πνπ ζπιιέρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. 
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σήμα 5.5: πγθξηηηθή απεηθφληζε ηνπ ηχπνπ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο εηαηξηψλ γηα Διιάδα, 

Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή. 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ηα πνζνζηά γηα ηελ Διιάδα είλαη γεληθψο πςειφηεξα απφ φηη ζηελ 

εξεπλα ησλ Simchi-Levi et al.. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηελ ηάζε ησλ απνθξηζέλησλ 

ζηελ Διιάδα λα κελ πξνζδηνξίδνπλ κνλνκεξψο ηνλ ηχπν ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

ηνπο, αιιά λα επηιεγνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πεξηζζφηεξα απφ κία επηινγέο. ε πνιιά 

εξσηεκαηνιφγηα αθφκα είραλ επηιερζεί ηξεηο ή ηέζζεξηο απαληήζεηο. Ζ έλδεημε φηη νη φξνη 

απηνί δελ είλαη μεθάζαξνη ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα ηζρπξνπνηείηαη θαζφηη 

φηαλ θάπνηνο πνπ θαιείηαη λα απάληεζεη έλα εξσηεκαηνιφγην δελ γλσξίδεη εηο βάζνο ηηο 

έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο απαληήζεηο, ηίλεη λα επηιέγεη παξαπάλσ απφ κία 

απάληεζε (Cooper & Schindler, 2003). 

Αθφκα ζηελ Διιάδα θαίλνληαη λα ζπγθεληξψλνληαη πνιιέο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πνπ λα 

παξάγνπλ γηα ηε δεκηνπξγία απνζέκαηνο απφ φηη ζηελ Δπξψπε ή ζηελ Β. Ακεξηθή. 

Αληίζεηα, ε ρψξα καο ζπγθεληψλεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ κε 

παξαγσγή θαηεπζπλφκελε απφ ηε δήηεζε, ζπγθξηλφκελα κε ηα πνζνζηά ζηηο άιιεο 

πεξηνρέο. Δλδέρεηαη νη ειιεληθέο εηαηξίεο λα είλαη πξνζεισκέλεο αθφκα ζηηο παιαηφηεξεο 

ηάζεηο Έιμεο ηεο δήηεζεο, βαζηδφκελεο θπξίσο ζην φλνκα πνπ έρνπλ ζηελ αγνξά θαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο δήηεζεο.  

2. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο πθηζηάκελεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξψηεζεο ήηαλ λα εξεπλεζεί ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ νη 

εηαηξίεο ζηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηείζδπζεο ηεο δήηεζεο ζηελ Δθνδηαζηηθή 
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Αιπζίδα. Οη δχν αιιειναπνθιεηφκελεο θαηεγνξίεο ήηαλ νη δχν ζηξαηεγηθέο, φπσο 

νξίζζεθαλ ζην θεθάιαην 2: Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο – ηξαηεγηθή ψζεζεο θαη    

Δπειημία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο – ηξαηεγηθή Έιμεο. Οη απαληήζεηο θαηαλέκνληαη 

ζην ζρήκα 5.6. 

 

σήμα 5.6: Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 

Όπσο θαίλεηαη, ην 66% ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ δειψλεη φηη πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο θαη φρη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Δλδηαθέξνλ φκσο έρεη 

θαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δχν απηψλ εξσηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα  16,4% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη νη εηαηξίεο ηνπο είλαη εηαηξίεο κε παξαγσγή γηα δεκηνπξγία 

απνζέκαηνο (make-to-stock), ελψ ηαπηφρξνλα ζε απηή ηελ εξψηεζε απάηεζαλ φηη ε 

πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ε επειημία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο. Αληίζηνηρα 

13,11% απάληεζαλ πσο νη εηαηξίεο ηνπο θαηεπζχλνληαη απφ ηε δήηεζε, παξφιν πνπ 

δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο Υ2 αλάκεζα ζε απηήλ ηελ εξψηεζε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ ησλ απαληήζεσλ «make-to-stock»  θαη «make-to-order»  ηεο πξνεγνχκελεο. 

πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθε κηα αθφκα κεηαβιεηή πνπ έπαηξλε ηηκέο κφλν αλ είραλ 

επηιερζεί νη 2 πξψηεο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε. 1 γηα ην αλ είρε επηιεγεί ην «make-to-

stock» , «2» γηα ην «make-to-order»,  «3» αλ είραλ επηιεγεί θαη ηα δχν θαη «4» αλ είρε 

επηιεγεί θάπνηα άιιε απάληεζε. Σν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψζεθε γχξσ απφ ηηο 2 πξψηεο 

απαληήζεηο, δηφηη απηέο απνηεινχλ έλα είδνο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο. Ζ κεδεληθή θαη ε άιιε ππφζεζε δηαηεξνχληαη νη ίδηεο, ελψ φιεο νη παξάκεηξνη 

πνπ ζεσξήζεθαλ δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο.  

Γηα p-value 0,05 βξέζεθε φηη νη απαληήζεηο είλαη αλεμάξηεηεο, πνπ εξκελεχεηαη φηη δελ 

έρνπλ θάπνηα ζρέζε. Τπάξρεη δειαδή ζηαηηζηηθά κεγάιν ελδερφκελν, φζνη ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην λα είραλ ζπγθερπκέλεο απφςεηο γηα ηηο έλλνηεο, δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ 
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66%

Ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ              
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κία Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηχπνπ «make-to-order»  λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ην αληίζηξνθν.  

Ζ δηεξεχλεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε απηψλ ηεο 

πξνυπάξρνπζαο έξεπλαο, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 5.7: 

 

σήμα 5.7: πγθξηηηθή απεηθφληζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο εηαηξηψλ γηα 

Διιάδα, Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή. 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα πνιχ πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δήισζαλ φηη ε πξνηεξαηφηεηα είλαη ν 

πειάηεο θαη άξα φηη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ είλαη έιμεο ηεο δήηεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθά απφ απηά γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα Ακεξηθή 

θαη, φπσο αλαθέξζεθε πξηλ, δηαθσλνχλ κε απηά ηεο εξψηεζεο 1. 

3. Σξφπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηελ εηαηξία 

ηε  ζπλέρεηα εξεπλάηαη ην πψο ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, κέζσ ηεο εξψηεζεο «πψο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ηεο εηαηξίαο;»  

 

σήμα 5.8: Σξφπνο δηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο εηαηξίαο 
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Δληχπσζε θάλεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζχγρπζε ησλ ελλνηψλ ειαρηζηνπνίεζεο 

θφζηνπο, ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο, εθφζνλ ην 64% έρεη μερσξηζηφ ηκήκα, πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο εηαηξίαο. Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα, εθφζνλ δελ είλαη μεθάζαξνη βαζηθνί φξνη ηεο ζεσξίαο ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο. Δίηε ππάξρεη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ θαη ελεκεξσκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

εηαηξίεο, είηε ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ κε εηδηθνχο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ησλ εηαηξηψλ, πνπ δειψλεη 

φηη ε δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο γίλεηαη ζε εηδηθφ ηκήκα, σο πξνο ην ηδίξν 

ηνπο. ηνλ πίλαθα 5.4 παξνπζηάδεηαη ε ελ ιφγσ θαηαλνκή. 

Καη αθνινπζεί ν έιεγρνο ππφζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην SPSS. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2008 Εταιρίεσ με ξεχωριςτό τμιμα  

20.000.000-30.000.000 22 

30.000.001-50.000.000 21 

50.000.001-100.000.000 17 

100.000.001-200.000.000 8 

>200.000.000 11 

Πίνακαρ 5.4: Καηαλνκή ησλ εηαηξηψλ κε εηδηθφ ηκήκα γηα logistics ή δηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο, σο πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο γηα ην 2008. 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο Υ2 , αλάκεζα ζε απηήλ ηελ εξψηεζε θαη ζηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ησλ εηαηξηψλ γηα ην 2008. Γηα p-value 0,05 βξέζεθε 0,85>0,05, νπφηε νη 

απαληήζεηο είλαη αλεμάξηεηεο. Γελ ζπλεπάγεηαη ινηπφλ ην φηη κία εηαηξία πνπ έρεη πςειφ 

ηδίξν έρεη θαη εηδηθή δηαρείξηζε γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο. Παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα 5.5 ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ζην SPSS. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,305
a
 16 ,850 

Likelihood Ratio 12,479 16 ,710 

Linear-by-Linear 

Association 

,856 1 ,355 

N of Valid Cases 122   
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,305
a
 16 ,850 

Likelihood Ratio 12,479 16 ,710 

Linear-by-Linear 

Association 

,856 1 ,355 

N of Valid Cases 122   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,20. 

Πίνακαρ 5.5: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2   

 

Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ θιάδνπ θαη δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην έιεγρν. Πξνθχπηεη 0,14>0,05 πνπ είλαη ην p-value θαη 

πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ζηαηηζηηθά είλαη αλεμάξηεηεο. Άξα ε χπαξμε ηέηνηνπ ηκήκαηνο ζε κηα 

εηαηξία, εμαξηάηαη απφ άιια θξηηήξηα. 

4.  Πεξηνρέο κε κεγάιν ηδίξν γηα ηελ εηαηξία  

Οη ρψξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εηαηξηψλ, απνηππψλνληαη γεσγξαθηθά ζην ζρήκα 5.9. 

 

σήμα 5.9: Πεξηνρέο κεγάινπ ηδίξνπ γηα ηηο εηαηξίεο 
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Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ην ζπγθεληξψλεη ε Διιάδα (91%), γεγνλφο πνπ δελ εληππσζηάδεη. 

Αθνινπζνχλ ε Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε κε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 29% θαη 25% 

αληίζηνηρα. Απηφ εξκελεχεηαη ιφγσ ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν 

εκπφξην κεηαμχ ησλ ρσξψλ είλαη επθνιφηεξν θαζφηη, φπσο αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2, ν 

θνηλνηηθφο ηεισληαθφο θψδηθαο δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο. ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, 

επίζεο, αλνίρζεθαλ κεηά ην 1991, ηελ δηάιπζε ηεο πξψελ Δ...Γ., λένη νηθνλνκηθνί 

νξίδνληεο, ηνπο νπνίνπο, σο θαίλεηαη, νξηζκέλεο εηαηξίεο εθκεηαιιεχηεθαλ. 

εκεηψλεηαη επίζεο, φηη θάπνηεο εηαηξίεο ηφληζαλ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ Κχπξν 

θαη άιιεο ζηα Βαιθάληα, ζεκεηψλνληάο ην ζε μερσξηζηφ πεδίν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Φαλεξψλεηαη έηζη ε ηδηαίηεξε αμία πνπ έρνπλ απηέο νη πεξηνρέο γηα ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

ηελ έξεπλα γηα ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Δπξψπε ησλ Simchi-Levi , Puri θαη 

Vassiliadis, ζεκεηψλνληαη ζην ζρήκα 5.10 νη παξαθάησ σο πεξηνρέο πςεινχ ηδίξνπ. 

 

σήμα 5.10: Πεξηνρέο πςεινχ ηδίξνπ γηα Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο. 

 

Οη ειιεληθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο θαίλνληαη ηζρπξφηεξεο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε απφ 

ηνλ κέζν επξσπατθφ φξν. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, φληαο εγγχηεξα 

ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, εδξαηψζεθαλ γξεγνξφηεξα. Σν γξάθεκα 

επηβεβαηψλεη ην αλακελφκελν, φηη δειαδή νη επξσπατθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηελ Γ. Δπξψπε απφ φηη νη ειιεληθέο, θαζφηη ε Γ. 

Δπξψπε απνηειεί παξαδνζηαθά έδξα ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξηψλ. 
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Παξαηεξείηαη επίζεο πςειφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ ζηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο εθείλσλ είλαη πην 

παγθνζκηνπνηεκέλεο απφ ηηο ειιεληθέο. Πάλσ ζην ηειεπηαίν, δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί 

ην γεγνλφο φηη πνιιέο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο (21,3%) είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξησλ απφ ην 

εμσηεξηθφ, θαη νπφηε ην ελδηαθέξνλ ηνπο επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ Διιάδα.  

5. Γείθηεο κέηξεζεο επίδνζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

ην ζρήκα 5.11, παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξίεο γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ επίδνζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 

σήμα 5.11: Υξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο κέηξεζεο επίδνζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 

Σν θφζηνο, φπσο θαίλεηαη, δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, εθφζνλ ην 

75% ζεσξεί ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηνπ επηηπρεκέλε εθφζνλ δηαηεξείηαη ην θφζηνο 

ρακειφ. Σν 63% αληηιακβάλεηαη σο επηηπρία ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Ζ 

εζηίαζε ζην θφζηνο έηζη έξρεηαη πξψηε ελψ αθνινπζεί ζηελά ε εζηίαζε ζηνλ πειάηε. 

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ην 46% πεξίπνπ κεηξάεη ηελ επίδνζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο θαη κε ηνπ δχν πξναλαθεξζέληεο δείθηεο. Σέινο, εζσηεξηθά θξηηήξηα θαη 

θαηλνηνκία παίδνπλ κηθξφηεξν ξφιν γηα ηηο ειιεληθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο. 
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σήμα 5.12: πγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δεηθηψλ κέηξεζεο επίδνζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Όπσο θαη ζηηο ζπγθξηηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ ζρήκαηνο 5.5, έηζη θαη ζην ζρήκα 5.12 ηα 

πνζνζηά ησλ ειιεληθψλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ είλαη ζαθψο πςειφηεξα. Πνιινί 

εξσηεζέληεο επέιεμαλ παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο. Οη ζηφρνη δελ είλαη μεθάζαξνη γηα 

ηηο ειιεληθέο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, ελδερνκέλσο κάιηζηα λα είλαη πνιινί θαη ακνηβαίσο 

απνθιεηφκελνη, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο ππαιιήινπο. Όηαλ νη 

ζηφρνη ζε κηα εηαηξία είλαη ζπγθερπκέλνη, επαθφινπζα παξεκπνδίδεηαη ε βειηηζηνπνίεζε 

εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Αθφκα δηαθαίλεηαη απφ ην ζρήκα 5.12 φηη γηα ηηο ειιεληθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο νη 

δείθηεο κέηξεζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην θφζηνο είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη. ηνλ Αληίπνδα 

ηνχηνπ, νη επξσπατθέο θαη νη ακεξηθάληθεο, εζηηάδνπλ σο επί ην πιείζην ζηνπο δείθηεο 

κέηξεζεο επίδνζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ. Σειηθή ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη αθξίβεηα πξφβιεςεο δήηεζεο 

ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πξνηίκεζεο, πνπ θπκαίλνληαη απφ 20% έσο 

πεξίπνπ 30%. Οη Simchi-Levi et al. επηζεκαίλνπλ επίζεο φηη νη επξσπαηθέο Δθνδηαζηηθέο 

Αιπζίδεο ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ ιηγφηεξν ζηνπο πειάηεο απφ φηη νη ακεξηθάληθεο, ελψ 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κέηξεζε κέζσ δεηθηψλ θφζηνπο. Σελ ηάζε εηνχηε, 

αθνινπζεί θαη ε Διιάδα. 

6.  Βαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο, είραλ ζθνπφ λα εθκαηεχζνπλ ηελ επηηπρία ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά 

εξσηήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλεο είλαη νη εηαηξίεο απφ ηελ 
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δηαρείξηζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

παξαηίζεληαη ζην ζρήκα 5.13. 

 

 

σήμα 5.13: Βαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ 

 

Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο «πςεινχ» θαη «κεζαίνπ» βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Απηφ δχλαηαη λα εμεγεζεί κε δχν ηξφπνπο. Δίηε ζεκαίλεη φηη γεληθά 

νη εηαηξίεο ζηελ Διιάδα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηελ επηηπρία ηνπο. Δίηε θαηαδεηθλχεη ηελ ηάζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία, λα 

ππεξεθηηκνχληαη ηα δεδνκέλα ζε εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξφκνηα θιίκαθα. Σν 

θαηλφκελν νλνκάδεηαη ζηα αγγιηθά Positive leniency (Cooper & Schindler, 2003). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη κείσζεο απνζεκάησλ επηηπγράλνληαη ζε πςειφ βαζκφ απφ 

ην 43% ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο, κε ην 48% απηψλ λα ην επηηπγράλεη ζε κέηξην βαζκφ. 

Ζ δηαρείξηζε απνζεκάησλ είλαη ζέκα πνπ άπηεηαη πνιιψλ ηνκέσλ θαη  γεληθά δπζθνιεχεη 

ηηο επηρεηξήζεηο. Δλδέρεηαη επίζεο νη ζηφρνη σο πξνο ην επίπεδν δηαηεξνχκελσλ 

απνζεκάησλ θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ λα κελ είλαη μεθάζαξνη θαη απηφ λα 

δεκηνπξγεί ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ.  
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Πξνο απηφ ην ζθνπφ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο Kruskal-Wallis κεηαμχ απηήο ηεο 

εξψηεζεο θαη ησλ δχν πξψησλ απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο 1. Υξεζηκνπνηείηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο, δηφηη ηα δεδνκέλα ηεο εξψηεζεο 6 είλαη ηαθηηθά θαη επηζπκείην λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα ηεο εξψηεζεο 1. Ζ κεδεληθή θαη ε άιιε 

ππφζεζε παξακέλνπλ σο έρνπλ νξηζζεί. ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη 0,548>0,05= p-

value, θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ζπλεπψο νη δχν κεηαβιεηέο 

είλαη αλεμάξηεηεο. Αθφκα θαη ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ κφλν ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 

1 «Make to stock» κε ηελ εξψηεζε 6, κε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ειέγρνπ, θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ κεηαβιεηψλ. Άξα κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηα παξαπάλσ φηη γεληθά ε 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζε κέηξην έσο πςειφ βαζκφ πεηπρεκέλα ζηελ 

Διιάδα. 

Αθφκα, ην 72% ησλ εηαηξηψλ επηηπγράλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη σο 

πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ελψ ην 25% ζε κέηξην βαζκφ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζηε 

ζπλέρεηα ν ίδηνο έιεγρνο θαη πξνθχπηεη φηη είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηεο, εθφζνλ 

0,326>0,08.  

Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ζηφρσλ εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ θαη κείσζεο απνζεκάησλ κε ηελ εξψηεζε 2, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξίαο (ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο ή επειημίαο ζηε δήηεζε). Καη νη δχν 

έιεγρνη δίλνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή είλαη αλεμάξηεηνο ν 

βαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ κε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Απφ ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα, κφλν ε θαηεγνξία «κείσζεο θφζηνπο δηαρείξηζεο 

ζθελψλ» ζπγθέληξσζε αηζζεηά δηαθνξεηηθά πνζνζηά απφ φηη νη ππφινηπεο. Σν 26% 

δήισζε φηη δελ γλσξίδεη, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα κελ αληηιήθζεθε ηελ νξνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ή φηη δελ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε απξνφπησλ. Δπίζεο, ζεσξείηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Cooper & Schindler (2003), φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ 

«κεζαίνο» είλαη θεθαιιπκέλεο απαληήζεηο «δελ γλσξίδσ» ή «θαζφινπ». 

Αθνινπζεί ε εηδηθή θαηεγνξηα ηεο εξψηεζεο 6 «Βαζκφο επίηεπμεο ζηφρνπ κείσζεο 

θφζηνπο παξαγσγήο» ζην ζρήκα 5.14. 
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σήμα 5.12: Βαζκφο επίηεπμεο ζηφρνπ κείσζεο θφζηνπο παξαγσγήο 

Δθ ησλ απνθξηζέλησλ ζηελ εξψηεζε εμάγεηαη ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 5.13), πνπ 

πεξηέρεη κφλν φζεο είλαη βηνκεραλίεο θαη έρνπλ παξαγσγή, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά. 

 

σήμα 5.13: Βαζκφο επίηεπμεο ζηφρνπ κείσζεο θφζηνπο παξαγσγήο κφλν γηα εηαηξίεο παξαγσγήο 

 

Έηζη θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα, 

ηθαλνπνηεί ζε κέηξην βαζκφ ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ παξαγσγή. 

Γηα ηα παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο Kruskal-Wallis, κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο 

«Βαζκφο επίηεπμεο ζηφρνπ κείσζεο παξαγσγήο» θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε θιάδνπο 

πνπ έγηλε. Μεηά ηελ δηφξζσζε πξνθχπηεη φηη είλαη εμαξηεκέλεο νη κεηαβιεηέο, δειαδή 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε γηα p-value = 5%. Άξα ε επηηπρία κείσζεο θφζηνπο 

παξαγσγήο εμαξηάηαη απφ ηνλ θιάδν. 
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5.4 Γομή ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ  

ε απηήλ ηελ ελφηεηα νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο θαηαηκείνληαη ζηα κέιε πνπ ηηο 

απνηεινχλ, φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 2. Ζ ελφηεηα, αληηζηνηρεί ζηηο εξσηήζεηο 

7 κε 17 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απφ απηήλ εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζε 

θάζε κέινο ηεο αιπζίδαο μερσξηζηά ππφ ην πξίζκα πάληα ηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ηεο. 

7. Δπηινγή πξνκεζεπηή 

εκαληηθφηαην ξφιν ζε κηα Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα έρνπλ νη πξνκεζεπηέο, θαζφηη παξέρνπλ 

πξψηεο θαη ελδηάκεζεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή.  Μηα εηαηξία ελδέρεηαη λα επηιέγεη απφ έλα 

ζηαζεξφ ή απφ έλα απμνκεηνχκελν πιήζνο πξνκεζεπηψλ. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε 

αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, θαζψο θαη αλ ε εηαηξία επηιέγεη κε ζηαζεξά θξηηήξηα ή 

ζπκβφιαηα πξνκήζεηαο. 

 

σήμα 5.14: Κξηηήξηα επηινγήο Πξνκεζεπηή 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην θφζηνο απνηειεί θαη ζε απηφ ην ηκήκα ην κεγαιχηεξν κέιεκα 

γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ζε πνζνζηφ 81%, ησλ εηαηξηψλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

5.14.  Αθφκα, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, ελδηαθέξνληαη λα είλαη νη παξαγγειίεο 

πιήξεηο, ελψ κφιηο 8% ελδηαθέξεηαη γηα ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ 

ειιεληθή αγνξά, σο θαίλεηαη δελ έρεη εληάμεη αθφκα ελεξγεηαθά θξηηήξηα ζηηο Δθνδηαζηηθέο 

Αιπζίδεο ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο δελ εληζρχνληαη επαξθψο απφ ην 

θξάηνο. 

πλνιηθά παξαηεξείηαη ε ηάζε λα θιείλνληαη ζπκβφιαηα –εθφζνλ απηέο νη απαληήζεηο 

ζπγθέληξσζαλ ηε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ- ,πξάγκα πνπ απνηειεί 

έλδεημε φηη δηαηεξνχληαη θάπνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ην 79,9% επηιέγεη πξνκεζεπηή θιείλνληαο καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα. 
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σήμα 5.15: πγθξηηηθή απεηθφληζε θξηηεξίσλ επηινγήο πξνκεζεπηή. 

ην ζρήκα 5.15 ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε απηά πνπ αθνξνχλ ηελ 

Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή. Χο θαίλεηαη, ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβφιαηα 

ζην ίδην πςειφ πνζνζηφ θαη γηα ηα ηξία θξηηήξηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηελ εηαηξία. Παξφια απηά, δελ κπνξεί λα παξαγλσξηζηεί ην 

γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ν παξάγνληαο θφζηνπο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηή, ελψ ε ηάζε παγθνζκίσο είλαη λα δίλεηαη 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ αθξίβεηα ησλ απνζηνιψλ. 

8. Αλάζεζε παξαγσγήο ζε ηξίηνπο (outsourcing) 

Όζνλ αθνξά ζηηο βηνκεραλίεο, ελδηαθέξνλ απνηέιεζε ην εξψηεκα αλ εκπηζηέπνληαη 

ηξίηνπο γηα λα ηνπο αλαζέζνπλ ηελ παξαγσγή. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.16, ην 61% 

απάληεζε φρη. 

 

σήμα 5.16: Αλαηίζεηαη ε παξαγσγή ζε ηξίηνπο; 
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Οη Simchi-Levi et al. ζεκεηψλνπλ φηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε εκπεηξία κε ην  outsourcing 

ζηελ Δπξψπε, ελψ ιίγν πεξηζζφηεξε ζηελ Ακεξηθή.  Οη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ βηνκεραληψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, δελ αλαζέηεη ηελ 

παξαγσγή ζε ηξίηνπο, εληνπίδνληαη ζηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αλάζεζε ηεο. Πξνο απηή ηε δηεξεχλεζε, θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.17 ην πνζνζηφ, εθ ησλ 

φζσλ απάληεζαλ «λαη», θαηαηεηκεκέλν ζχκθσλα κε ηελ χπαξμε θαη ην είδνο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ φζεο βηνκεραλίεο πξαγκαηνπνηνχλ «outsourcing» ηεο 

παξαγσγήο.  

 

 

σήμα 5.17: Ύπαξμε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ αλάζεζε παξαγσγήο ζε ηξίηνπο 

 

ην 65% δελ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα, ελψ ζην 50% παξνπζηάδνληαη. Σν 31% 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ιφγσ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ απφ ηξίηνπο 

πξντφλησλ. εκεηψλεηαη φηη κφλν 20% ησλ επξσπατθψλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζεσξεί 

φηη ε αλάζεζε ηεο παξαγσγήο ζε ηξίηνπο δελ γίλεηαη επηηπρεκέλα (Simchi-Levi et al., 

2009).  

πλνιηθά παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα έλα κεγάιν πνζνζηφ εηαηξηψλ λα αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα. Έηζη, ζε απηφ ην ζεκείν θξίζεθε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο 

ηζφηεηαο πνζνζηνχ, γηα λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα φηη πάλσ απφ 50% αληηκεηψπηζε 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλάζεζε ηεο παξαγσγήο ζε ηξίηνπο. Σν δείγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί 
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φηη αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή εθφζνλ απνηειείηαη απφ πάλσ απφ 30 κέιε. Ο έιεγρνο 

ηεο ηζφηεηαο πνζνζηνχ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ0=0,5 δειαδή ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

Ζ1 >0,5 

Ζ εθηίκεζε ηεο , πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα, είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

πνζνζηψλ φζσλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Γειαδή 31%+15%+4%=52%. Έηζη 

έρνπκε: 

 

Δπεηδή 0,44<1,65 πνπ αληηζηνηρεί ζην za=z0.95 ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη έηζη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζηελ Διιάδα δελ αληηκεησπίδεη 

πξφβιεκα κε ηελ αλάζεζε ηεο παξαγσγήο ζε ηξίηνπο. 

πλεπάγεηαη ινηπφλ, φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο ζηελ 

Διιάδα δελ πξνβαίλνπλ ζε απηή ηελ πξαθηηθή, δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κφλν ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Άιινη ιφγνη κπνξεί λα απνηειεί ε εζσζηξέθεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε νπνία απνηειεί εκπφδην ζηε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο εηαηξίεο. Αθφκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί κηα ελδερφκελε ζχγρπζε πνπ δηαθάλεθε, σο 

πξνο ηνλ φξν «outsourcing». Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

εηαηξίεο εκπνξίνπ κφλν, ζπκπιήξσζε απηή ηελ εξψηεζε, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 

ππφζεζε πνπ δηαηππψζεθε ζηελ ελφηεηα 5.3, φηη δειαδή ππάξρεη εξκελεπηηθφ θελφ φζνλ 

αθνξά ηελ νξνινγία ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

9. Εφαρμοηόμενεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ αποκεμάτων 

ην ζρήκα 5.22 απνηππψλνληαη πνζνζηηαία νη πξαθηηθέο ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ 

ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ζηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. 
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σήμα 5.17: Δθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

 

Ζ πξνζέγγηζε ΑΒC ζπγθεληξψλεη ηελ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ησλ εξσηψκελσλ κε ηελ 

πνιηηηθή πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο απνζεκάησλ λα αθνινπζεί ζηελά. εκεηψλεηαη φηη κφλν 

7% κεηαηνπίδεη θάπνην κέξνο ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ζε ηξίηνπο, ζε εηαηξίεο 3PL, 

πξάγκα πνπ ππνγξακκίδεη ηελ ηάζε λα δηαρεηξίδνληαη ηα απνζέκαηα εληφο ηεο εηαηξίαο.  

Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε δηαρσξίζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα αλάινγα κε ην αλ ε εηαηξία ήηαλ 

βηνκεραλία ή εκπνξίνπ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο 5.5 

 

Δθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ Βηνκεραλία Δκπφξην 

Πξνζέγγηζε ABC 65% 56% 

Πνιηηηθή πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο απνζεκάησλ 32% 30% 

Γηαηήξεζε κεησκέλσλ επίπεδσλ απνζεκάησλ 

αζθαιείαο 

58% 66% 

Πνζνηηθά κνληέια 18% 15% 

Μεηαηφπηζε θφζηνπο ή δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ζε 

ηξίηνπο 

5% 8% 

Πίνακαρ 5.5: Δθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ αλά θιάδν 

 

Ζ Πξνζέγγηζε ΑΒC ζπγθεληξψλεη θαη ζηηο 2 θαηεγνξίεο πςειά πνζνζηά, αλ θαη θαίλεηαη 

λα πξνηηκάηαη απφ ηηο βηνκεραλίεο. Ο ιφγνο πξνηίκεζήο απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη γηαηί 
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είλαη απιή θαη εχθνιε ζηε ρξήζε, ελψ ηα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα θαη γηα θάζε νκάδα 

πξντφλησλ μερσξηζηά, κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε, κε άιιε πξαθηηθή.  

Οη εηαηξίεο εκπνξίνπ επίζεο, πξνηηκνχλ ζε πνζνζηφ 66% ηε δηαηήξεζε κεησκέλσλ 

επίπεδσλ απνζεκάησλ αζθαιείαο, σο πξαθηηθή δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. Απηφ, εμεγείηαη 

απφ ελδερνκέλσο πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

Ζ θαηεγνξία κεηαηφπηζεο επζχλεο ζε ηξίηνπο δελ ραίξεη ηδηαίηεξεο πξνηίκεζεο, πνζνζηά 

5% γηα ηε βηνκεραλία θαη 8% γηα ην εκπφξην, πνπ ζεκαίλεη φηη νη εηαηξίεο ζηελ Διιάδα, 

αθφκα δελ εκπηζηεχνληαη 3PL εηαηξίεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ 

ηνπο. 

10. Κξηηήξηα επηινγήο κεηαθνξέα 

ην ζρήκα 5.18 παξνπζηάδεηαη ε πξνηίκεζε ησλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα, φηαλ πξφθεηηαη λα 

επηιεγεί κεηαθνξέαο. 

 

 

σήμα 5.18: Κξηηήξηα επηινγήο κεηαθνξέα 

 

Καη ζε απηφ ην ηκήκα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πξνηηκψληαη ηα ζπκβφιαηα γηα ζχλαςε 

καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα σθειήζνπλ θαη ηα δχν κέιε. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο Υ2 γηα λα δηεξεπλεζεί ε αλεμαξηεζία απηήο ηεο εξψηεζεο κε ηα 

θξηηήξηα επηινγήο πξνκεζεπηή. ην δεχηεξν, δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηεγνξίεο «κε 

ζπκβφιαην» θαη «κφλν ρσξίο ζπκβφιαην», ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

Έηζη γηα p-value 5% πξνθχπηεη 0,793>0,05 νπφηε δελ ππάξρεη ζρέζε.  

ηελ αλάινγε έξεπλα (Simchi-Levi et al. , 2009) ε εξψηεζε ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ θαη 

επέηξεπε θαη ηηο δχν επηινγέο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα θαη 

παξαηίζεληαη ζην ζρήκα 5.19. 
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σήμα 5.19: Κξηηήξηα επηινγήο κεηαθνξέα ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Β. Ακεξηθή 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, δελ κπνξεί λα δηαθαλεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε, νπφηε ζεσξείηαη 

φηη ην δήηεκα επαθίεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο θάζε εηαηξίαο. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ, 

ε Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη πην επίθαηξεο απφςεηο πεξί ηνπ ζέκαηνο, θαζφηη κφλν 30% 

επηιέγεη κεηαθνξέα επθαηξηαθά θάζε θνξά. Σν 70% βαζίδεηαη ζε καθξνπξφζεζκεο 

ζπλεξγαζίεο, πνπ ζπλήζσο, φπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 2, ζπλεπάγνληαη θέξδε θαη 

γηα ηα δχν κέιε. 

11. Υξεζηκνπνηνχκελα Μέζα Μεηαθνξάο 

ην ζρήκα 5.19, απνηππψλνληαη νη πξνηηκήζεηο σο πξνο ην κέζν κεηαθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. 

 

σήμα 5.19: Υξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο 
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Σν 100% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη ρξεζηκνπνηεί ην θνξηεγφ γηα ηηο κεηαθνξέο 

πξντφλησλ, ελψ ην 44% ην πινίν. Ζ εξψηεζε ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο νπφηε έγηλε θαη 

θαλεξή ε πξνηίκεζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. ε 

πνζνζηφ 48% ρξεζηκνπνηνχληαη 2 κέζα κεηαθνξάο ζε ζπλδπαζκφ, ελψ 6% ηνπ ζπλφινπ 

ρξεζηκνπνηεί παξαπάλσ απφ ηξία κέζα κεηαθνξάο. Ζ ρξήζε ζπλδπαζκνχ κέζσλ 

κεηαθνξάο, ζεσξείηαη παξάγνληαο επηηπρίαο γηα κείσζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ ζε κηα 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. ε πνζνζηά άλσ ησλ 70% πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη 

Βφξεηα Ακεξηθή (Simchi-Levi et al, 2009), πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηα κεγάια πεξηζψξηα 

βειηίσζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ.  

ην ζρήκα 5.19, ην ρακειφ πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ ηξέλνπ απνξξέεη απφ ην ππνηππψδεο 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εληφο ηεο ρψξαο, πνπ δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Σν ηειεπηαίν αλαβαζκίζηεθε ηειεπηαία κε λένπο δξφκνπο, γεγνλφο 

πνπ ζπξξίθλσζε ηηο δηαλπφκελεο απνζηάζεηο ρξνληθά θαη άξα θνζηνινγηθά (γξακκηθή 

ζρέζε θφζηνπο-απφζηαζεο). Σν αεξνπιάλν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξίεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αληίζηνηρε ζεσξία, φηη δειαδή ην αεξνπιάλν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά εππαζψλ πξντφλησλ. 

Σα πνζνζηά δηαθέξνπλ ειαθξψο απφ εθείλα ηνπ ζρήκαηνο 6 πνπ αθνξνχλ ζε επξσπατθά 

δεδνκέλα. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εληφο 2. ηεο Δπξψπεο είλαη εληζρπκέλεο, φπσο θαη νη 

ζηδεξνδξνκηθέο ζε ζρέζε κε ηεο Διιάδαο. Ζ ζεκαζία ηνχηνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

θαηάιιεια θαη λα δνζεί βαξχηεηα ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ιηκαληψλ θαη ησλ ζηδεξνδξφκσλ 

ηεο ρψξαο, ψζηε λα θζάζνπλ ηα επξσπατθά επίπεδα. 

Σειεπηαίν δεδνκέλν πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ην ζρήκα 5.19 είλαη πάλσ ζην φηη ην 

ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί θνξηεγφ. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

αλάινγε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζφηη νη κεηαθνξέο κε θνξηεγφ ζεσξνχληαη νη 

πην ξππνγφλεο. 

12. 3PL ή ηδηφθηεηνο ζηφινο 

ην ζρήκα 5.20 απνηππψλνληαη νη επηινγέο ησλ ειιεληθψλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ φζνλ 

αθνξά ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ αλάζεζή ηνπο ζε ηξίηνπο. 
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σήμα 5.20: 3PL ή ρξήζε ηδηφθηεηνπ ζηφινπ 

 

Σν 59% ζπλδπάδεη ηελ θαηνρή ηδηφθηεηνπ ζηφινπ κε ηελ αλάζεζε κεηαθνξψλ ζε 3PL 

εηαηξίεο. Δλψ είλαη πηζαλφ λα κελ έρεη γίλεη απφ φινπο απνδεθηή ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ, είλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη 33% ησλ εηαηξηψλ έρεη απνδεζκεπηεί πιήξσο απφ 

ηελ θαηνρή ηδηφθηεηνπ ζηφινπ θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα απηφ δεκηνπξγεί. Ζ ρξήζε 

εηαηξηψλ 3PL ζπλεπάγεηαη πνιιά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηέο. 

13. Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηηο κεηαθνξέο 

Γηαθφξνπ είδνπο πξνβιήκαηα θαη δηαθνξεηηθήο θχζεσο αληηκεησπίδνληαη θαηά ηηο 

κεηαθνξέο. Απνηέιεζκα είλαη λα απμάλεηαη ην θφζηνο ή ν ρξφλνο παξάδνζεο θαη 

γεληθφηεξα λα πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. ην ζρήκα 

5.21 απηά θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρηεθαλ. 

 

 

σήμα 5.21: Πξνβιήκαηα θαηά ηηο κεηαθνξέο. 
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Σν θφζηνο ηδηφθηεηνπ ζηφινπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (57%). Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ παξαδνζηαθή επηζπκία πνιιψλ εηαηξηψλ λα δηαζέηνπλ 

ηδηφθηεην ζηφιν, ψζηε λα ηνλ νξίδνπλ θαηά βνχιεζε θαη λα έρνπλ πιήξε έιεγρν πάλσ 

ηνπ. Ζ (έιιεηςε) δηαζεζηκφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ αθνινπζεί ζην 53%, ελψ 

δελ αγλννχληαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αθξίβεηαο ζηηο απνζηνιέο θαη ην πςειφ θφζηνο 

θαπζίκσλ. Δπίζεο απφ πνιινχο επηζεκάλζεθαλ νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 

παξέιπζαλ πνιιάθηο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη είλαη πνηθίια θαη φρη κνλνκεξή θαη εζηηαδφκελα 

κφλν ζε έλα ηνκέα, πρ θφζηνο. Ζ αθξίβεηα είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη απνηειεί ζεηηθφ 

ζηνηρείν ην φηη αλαγλσξίδεηαη ε έιιεηςή ηεο ζαλ πζηέξεκα. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη Υ2 αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο ηξφπνπ κεηαθνξάο 

ησλ πξντφλησλ θαη θάζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο κεηαθνξέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% βξέζεθε φηη ην θφζηνο ηδηφθηεηνπ ζηφινπ 

έρεη Υ2=0,00<0,05=p-value θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε. Γειαδή 

απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ην αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηδηφθηεηνο ζηφινο ή 3PL εηαηξία. 

Ζ δηαζεζηκφηεηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο γηαηί 

0,21>0,05, φπσο θαη ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ, αθνχ 0,293>0,05. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ 

φηη δελ απνηεινχλ θξηηήξηα. Άιισζηε παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ εηαηξηψλ 3PL ζηελ 

Διιάδα ηειεπηαία, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ρακειφηεξεο 

ηηκέο. 

14. – 18. πλεξγαζίεο θαη θαζεηνπνίεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 

Οη ζπλεξγαζίεο, φπσο αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2 απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη κηαο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νιηζηηθή βειηίσζή ηεο. Κάζε εηαηξία 

επηιέγεη ζε ηη ζπλεξγαζίεο θαη ζπκβφιαηα ζα βαζίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο. Σν ζεκείν πνπ 

απνζθνπεί θάζε ζπλεξγαζία είλαη δηαθνξεηηθφ, εθφζνλ κηα εηαηξία δελ έρεη έλαλ 

κνλνδηάζηαην ζηφρν άιια ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, άιιεο 

ζπλεξγαζίεο θαη ζπκβφιαηα ζπλάπηνληαη γηα κείσζε θφζηνπο θαη αχμεζε θεξδψλ θαη 

άιιεο γηα πξφζδνζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζην πξντφλ. Θέκαηα πνπ άπηνληαη 

απηψλ εμεηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 5.22 κε 5.26. 

Μοπθή ζςνεπγαζίαρ με ππομηθεςηέρ 
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σήμα 5.22: Δίδνο ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο 

 

ε πνζνζηφ 71% νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ κηα ηππηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο. Σν 26% επηιέγεη ηελ επί ηνχηνπ πιεξνθφξεζε «ad-hoc» κε απεπζείαο 

επηθνηλσλία ησλ αξκνδίσλ ζηε θάζε εηαηξία. Μφλν ην 34% ρξεζηκνπνηεί θνηλά ζηνηρεία 

πξνβιέςεσλ, ελψ ρακειά είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ εηαηξηψλ πνπ βαζίδνπλ ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζε θάπνηα πην εμειηγκέλε ηερλνινγηθά πξαθηηθή . 

Αμηνζεκείσην είλαη φκσο φηη απφ φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ πην επίθαηξα ζπζηήκαηα 

ζπλεξγαζίαο, κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ επηιέγνπλ ην Collaborative 

Planning, Forecasting and Replenishment (19%), ζε ζρέζε κε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Vendor Managed Inventory (8%). Σν πξψην εθ ησλ δχν ζεσξείηαη πην εμειηγκέλν θαη πσο 

πξνάγεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηε ζπλεξγαζία. 

Μοπθή ζςνεπγαζίαρ με πελάηερ 
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σήμα 5.22: Δίδνο ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο 

 

πλνιηθά, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηελ ηππηθή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ζε 

πνζνζηφ 84%, ελψ ρακειά είλαη ηα πνζνζηά πην ζηελήο ζπλεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην 36% ησλ εηαηξηψλ ιακβάλεη θαη αμηνπνηεί ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο δήηεζεο, ελψ 

ίδην είλαη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο κε ηνπο 

πειάηεο. Μφλν πεξίπνπ ην 8% έρεη εηζάγεη πην εμειηγκέλεο κνξθήο ζπλεξγαζία ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πειάηεο, 8% Vendor Managed Inventory θαη 9% Collaborative 

Planning, Forecasting and Replenishment. 

Πξνέθπςε ην εξψηεκα αλ ε εηθφλα πνπ δίλεηαη είλαη δηαηαξαγκέλε, δηφηη ν φξνο «πειάηεο» 

αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο εηαηξίεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, θαη 

απφ ηηο εηαηξίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γηα ηηο πξψηεο δχν θαηεγνξίεο, πειάηεο ζεσξείηαη ν 

ρνλδξέκπνξνο ή ν ιηαλνπσιεηήο, ελψ γηα ηελ ηειεπηαία, ν ηειηθφο πειάηεο, ζηνλ νπνίν 

θαηαιήγνπλ ηα πξντφληα. Γειαδή, ν ιφγνο πνπ εκθαλίδεηαη ηφζν πςειφ πνζνζηφ ζηελ 

πην απιή κνξθή ζπλεξγαζίαο, είλαη επεηδή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα πνιιέο 

εηαηξίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ; ην ιηαληθφ εκπφξην, φπνπ γίλεηαη απεπζείαο πψιεζε ζην 

πειάηε, γίλεηαη απιή δηαβίβαζε παξαγγειηψλ θαη ζπλήζσο δηαηεξνχληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία 

ησλ πσιήζεσλ γηα λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνβιέςεηο. Πξνο ηε δηαιεχθαλζε ηνπ 

παξαπάλσ εξσηήκαηνο έγηλε δηαρσξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ζηνπο θιάδνπο θαη πξνέθπςε 

ν πίλαθαο 5.6. 

Μνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο Βηνκεραλία Δκπφξην 

Απιή ιήςε παξαγγειηψλ 85% 82% 

Λήςε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ 

πσιήζεσλ 

39% 33% 

Λήςε δεδνκέλσλ πξφβιεςεο δήηεζεο 45% 27% 

CPFR  10% 7% 

VMI 13% 5% 

Πίνακαρ 5.6: Μνξθή ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο αλά θιάδν. 

 

Σα πνζνζηά γηα ηηο πην πξνεγκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο είλαη πςειφηεξα γηα ηε 

βηνκεραλία, φπσο αλακελφηαλ. Σα πςειά πνζνζηά ζηελ απιή δηαβίβαζε παξαγγειηψλ 

εμεγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο θαη έηζη ζεσξήζεθε 

απφ πνιινχο φηη νη απαληήζεηο ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά. Γειαδή αλ θάπνηνο δήισλε φηη 
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είρε κνξθή ζπλεξγαζίαο βαζηζκέλε ζην VMI, επέιεγε θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

απαληήζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη  ηειεπηαίεο απαληήζεηο πξνυπνζέηνπλ ελ κέξεη ηηο 

πξψηεο, ρσξίο θάηη ηέηνην φκσο λα ζεσξείηαη δεδνκέλν. πλεπάγεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα 

βγήθαλ ζρεηηθά αιινησκέλα. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν παξαπάλσ εξσηήζεσλ δείρλεη φηη κεγαιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο, θαζφηη απηέο νη ζπλεξγαζίεο είλαη θαηά βάζε 

ζηελφηεξεο. Απηφ εληζρχεη ηελ ππφζεζε φηη ζηε πξαγκαηηθφηεηα, νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο 

ζηελ Διιάδα, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ζηνηρεία φπσο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ελδερνκέλσο θαη ηνπ ρξφλνπ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη φρη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πειαηψλ ζηε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηνπο. Σν ηειεπηαίν ζα ζήκαηλε εζηίαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο θαη αλάινγε επειημία ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ. 

Καθεηοποίηζη μικπήρ κλίμακαρ: Δνηόρ ηηρ Δηαιπίαρ  

Όπσο θάλεθε απφ ηα παξαπάλσ, πθίζηαληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, απφ απιέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ κειψλ, έσο ηελ 

πιήξε ελζσκάησζε φισλ ππφ ηελ ίδηα εηαηξία. Οη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ κειψλ εληφο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, νδεγνχλ ζε κηα πην θαζεηνπνηεκέλε-νινιεξσκέλε κνξθή ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Οη ειιεληθέο εηαηξίεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνο απηφ ην ζθνπφ θαη ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.23. 

 

 

σήμα 5.23: Γπζθνιίεο ζηελ εζσηεξηθή θαζεηνπνίεζε 

 

Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ εληφο ηεο εηαηξίαο δπζθνιεχεη ην 54% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ θαζεηνπνίεζε εληφο ηεο εηαηξίαο, ελψ 40% αληηκεησπίδεη νξγαλσηηθέο 
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δπζθνιίεο. Οη αζχλδεηεο δηαδηθαζίεο εληφο ηεο εηαηξίαο, παξεκπνδίδνπλ επίζεο ην 

ζπληνληζκφ ησλ κειψλ, φπσο θαη ε απψιεηα πιεξνθνξηψλ θαη επαξθνχο ειέγρνπ. 

Χο βαξχλνλ πξφβιεκα αλαδείρζεθε ινηπφλ ε εθ ησλ έζσ ηεξαξρία θαη νξγάλσζε γηα ηηο 

εηαηξίεο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηνλίζζεθαλ εληφλσο ζηηο 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νπφηε κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

πξνο κηα θαιχηεξε θαη πην μεθάζαξα δνκεκέλε εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ εηαηξηψλ 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε απηή ησλ Simchi-Levi et al., πξνέθπςε ην 

ζρήκα 5.24. 

 

σήμα 5.24: πγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ δπζθνιηψλ θαηά ηελ νινθιήξσζε εληφο κηαο εηαηξίαο γηα 

Διιάδα, Δπξψπε θαη Βφξεηα Ακεξηθή. 

 

Καθεηοποίηζη εκηόρ ηηρ εηαιπίαρ, ζε όλο ηο θάζμα ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ  
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σήμα 5.25: Γπζθνιίεο ζηελ εμσηεξηθή θαζεηνπνίεζε 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο 

(30%). Ώζηφζν ην πνζνζηφ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αλακελφηαλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία.. ζπλήζσο νη πξνβιέςεηο απνηεινχλ ην πην πξνβιεκαηηθφ θνκκάηη ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηαθνξείο.  

Σν 28% ζα επηζπκνχζε πην πνιχ έιεγρν ζε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ίζσο γηα απηφ 

εγθαζηζηά πην ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε απηνχο. Ζ ππφζεζε ειέγρεηαη ζην SPSS κε ρξήζε 

ησλ γλσζηψλ ειέγρσλ. Πξνθχπηεη 0,402>0,05 άξα γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο5 %δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε.  

ηελ έξεπλα ησλ  Simchi-Levi et al., επηζεκαίλεηαη φηη   ε πξφβιεςε ηεο δήηεζε απνηειέη 

έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηξηβήο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.26. 

 

σήμα 5.26: πγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ δπζθνιηψλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ζε φιν ην εχξνο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο γηα Διιάδα, Δπξψπε θαη Βφξεηα Ακεξηθή. 

Ζ γεληθή εληχπσζε είλαη φηη νη εηαηξίεο ζηε ΔπξΧπε θαη Β. Ακεξηθή αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξνο ην ζθνπφ ηεο εμσηεξηθήο θαζεηνπνίεζεο. Απηφ απνηειεί 

παξάδνμν, δηφηη νη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζεσξνχληαη πην εμειηγκέλεο 

απφ απηέο ηεο Διιάδαο, άπνςε πνπ εληζρχνπλ νη απαληήζεηο ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο.  
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5.5 Η διασείπιζη κινδύνων ενηόρ ηηρ Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ κηαο εηαηξίαο, εθφζνλ εθηειεζηεί ζσζηά, δχλαηαη λα πξνζδψζεη 

αμία ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο. Πξνο απηφ ην ζθνπφ δεκηνπξγήζεθε ε παξαθάησ 

ελφηεηα, γηα λα εξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηελ 

εππάζεηα ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ηνπο νη εηαηξίεο ζηελ Διιάδα. 

18. Δπίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο  

ηνλ πίλαθα 5.7 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχεη ε ρψξα, 

ζηηο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα. Υσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο φζεο εηαηξίεο αληηιήθζεζαλ κία 

ζεηηθή ή θαζφινπ επίδξαζε θαη ζε απηέο πνπ ππνθέξνπλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. 

Θετική ή ουδζτερη επίδραςη 12% 

Αρνητική Επίδραςη 88% 

Πίνακαρ 5.7: Δπίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (1) 

 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Σν ζρήκα 5.27 εξεπλά ζε βάζνο ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο. 

 

σήμα 5.27: Δπίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (2) 

 

Ζ ζπλήζεο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε πνζνζηφ 73% ήηαλ ε αχμεζε ησλ ρξφλσλ 

παξάδνζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απφ ην έλα άθξν ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ζην άιιν. Απηφ εμεγείηαη απφ ηηο ζπρλέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαλ πνιιέο θνξέο παξάιπζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ. Δπηπηψζεηο 

εκθαλίζζεθαλ ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, αθνχ επεξεάζζεθαλ φια ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο, παξεκπνδίδνληαο ηηο κεηαθνξέο.   
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Γηα ην 52% ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε ην θφζηνο, ελψ κφιηο γηα ην 23% κεηψζεθαλ νη 

πσιήζεηο. Σν πξψην εμεγείηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ πνπ επσκίζζεθαλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο γηα λα δηαηεξήζνπλ πςειέο ηηο πσιήζεηο ηνπο. Σν δεχηεξν πξνθαιεί 

εληχπσζε αθνχ ε γεληθφηεξε ηάζε ππνγξακκίδεη ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ έσο 30% ησλ 

αξρηθψλ ηηκψλ (Αλδξηαλφπνπινο, 2011). εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη εηαηξίεο πνπ 

παξαηήξεζαλ απμήζεηο ζηηο πσιήζεηο, αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο ησλ πνηψλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα Υ2, ψζηε λα δηεξεπλπζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ηδίξνπ ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνχηνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.8 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,198
a
 4 ,185 

Likelihood Ratio 7,806 4 ,099 

Linear-by-Linear 

Association 

,718 1 ,397 

N of Valid Cases 122   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,48. 

Πίνακαρ 5.8: Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο  

 

Όπσο θαίλεηαη νη κεηαβιεηέο ηεο θξίζεο είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ ηδίξνπ ησλ εηαηξηψλ γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

ηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο Υ
2
 κε ην θιάδν ησλ εηαηξηψλ έβγαιε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα p-

value=0,005, φηη δειαδή νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Αχμεζε 

ρξφλνπ παξάδνζεο δίλεη 0,225>0,05, ε «Αχμεζε ηνπ Κφζηνπο» 0,149>0,05, ε «Μείσζε ησλ 

πσιήζεσλ 0,529>0,05 θαη ε επίδξαζε γεληθά 0,725>0,05.  

19. εκαληηθφηεξεο Πεγέο Κηλδχλνπ γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

Γηεξεπλήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ησλ θηλδχλσλ γηα ηηο 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.28. 
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σήμα 5.28: εκαληηθφηεξεο πεγέο θηλδχλνπ γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

 

Γηα ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ, ηα πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή θαη νη βιάβεο απνηεινχλ 

ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή θηλδχλνπ, ελψ ε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο αλεζπρεί ην 53%. Παξαηεξείηαη φηη νη κεγαιχηεξεο πεγέο θίλδπλνπ 

εληνπίδνληαη εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ελψ ζε ρακειφηεξν βαζκφ πξνθαιεί 

πεγέο θηλδχλνπ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Ζ πίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ αλεζπρεί ην 28%, ε δηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ ην 13%, ελψ νη πεγέο 

θφζηνπο κφιηο ην 10%,πεξίπνπ. εκαληηθφ είλαη φηη ε αβεβαηφηεηα ζηε δήηεζε 

πξνβιεκαηίδεη κφλν ην 25% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σν γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, δειαδή ε κεγάιε αλαηαξαρή πνπ πξνθάιεζε ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα, ππνγξακκίζζεθε απφ πνιινχο ζηελ αλνηρηνχ 

ηχπνπ απάληεζε πνπ πξνζθεξφηαλ. Ηδηαίηεξα νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο επηζεκάλζεθαλ απφ πεξίπνπ 12% ησλ εξσηεζέλησλ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, εθφζνλ απνηειεί θνηλή απάληεζε αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζεο (Cooper 

& Schindler, 2003). Δίλαη ινηπφλ -θαη απφ απηή ηελ άπνςε- επηηαθηηθή ε αλάγθε λα βξεζεί 

θάπνηα δηέμνδνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα.  

20. Πηζαλνί θίλδπλνη: ζεκαζία θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο 

Ζ εξψηεζε εθιέρζεθε έηζη ψζηε λα είλαη φκνηα κε εξψηεζε ηεο έξεπλαο ησλ Simchi-Levi 

et al.. 
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σήμα 5.29: Κίλδπλνη: ζεκαζία θαη αληηκεηψπηζε 

 

To 49% ππνζηεξίδεη φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη 

απμαλφκελεο ζεκαζίαο. Δπίζεο, ην ίδην πνζνζηφ δειψλεη φηη εθηηκά πξνθαηαβνιηθά ηνπο 

θηλδχλνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη κηζέο πεξίπνπ επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ηνηνπηνηξφπσο 

δηεπθνιχλεηαη ν κεηξηαζκφο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο έλα 7%, ην νπνίν δελ ππνινγίδεη 

θαζφινπ ηηο επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ. 

ην ζρήκα 5.30 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζπγθξηηηθά κε 

απηά ησλ Simchi-Levi et al.. 

 

49%

49%

27%

15%

7%

0% 20% 40% 60%

Εκτιμοφνται προκαταβολικά 

Είναι ολοζνα αυξανόμενθσ ςθμαςίασ

Διαχειρίηονται ςε επίπεδο παραγωγικισ 
μονάδασ

Ελζγχονται με χριςθ προτφπων επίδοςθσ. 

Δεν υπολογίηονται οι επιπτϊςεισ τουσ

C

Είναι ολοζνα αυξανόμενθσ 
ςθμαςίασ

Διαχειρίηονται ςε επίπεδο 
παραγωγικισ μονάδασ

Ελζγχονται με χριςθ 
προτφπων επίδοςθσ. 

49%

27%

15%

94%

58% 60%

90%

80%
83%

Ελλάδα Ευρϊπθ Β.Αμερικι



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 107 

  

σήμα 5.30: πγθξηηηθή απεηθφληζε γηα Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζε Διιάδα, Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή, 

σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο: ηε ζεκαζία ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 

Όπσο θαίλεηαη νη εηαηξίεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ζσζηήο αληηκεηψπηζήο ηνπο, απφ ηηο 

εηαηξίεο ζηελ Διιάδα. Οη δηαθνξέο ζηα πνζνζηά είλαη ζεκαληηθέο, κε ζρεδφλ φιεο ηηο 

εηαηξίεο ζην εμσηεξηθφ λα ζπκθσλνχλ φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη απμαλφκελεο 

ζεκαζίαο (πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 90%). Αθφκα ζην εμσηεξηθφ ζπλεζίδεηαη πεξηζζφηεξν 

λα δηαρεηξίδνληαη νη θίλδπλνη ζε επίπεδν παξαγσγηθήο κνλάδαο, ελψ επίζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβφιαηα θαη πξφηππα επίδνζεο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπο. Οη πξαθηηθέο 

απηέο, εθαξκφδνληαη ζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηα 

πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ εδψ εηαηξηψλ. 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ Διιάδα είλαη πεξηζζφηεξν επηθαλεηαθή απφ φηη ζην 

εμσηεξηθφ. Αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπο, εθηηκψληαη νη επηπηψζεηο ηνπο αιιά, σο 

θαίλεηαη ιίγεο εηαηξίεο πξνρσξάλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ζηε πξάμε κε ιήςε ησλ 

αλάινγσλ κέηξσλ. 

21. Benchmarking 

 

σήμα 5.31: Υξήζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ άιισλ εηαηξηψλ (benchmarking) 

 

To 40% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ρξεζηκνπνίεη ζηνηρεία άιισλ εηαηξηψλ γηα λα 

ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ κε απηέο, ελψ έλα ίζν πνζνζηφ επηζπκεί λα δηεμάγεη 

benchmarking, αιιά δε κπνξεί λα βξεη αμηφπηζηα ζηνηρεία άιισλ εηαηξηψλ. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην 20% πνπ δελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή. 

Ναι
40%

Όχι
20%

Επικυμείται, αλλά 
δφςκολα 

βρίςκονται 
αξιόπιςτα 
ςτοιχεία

40%
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Πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα έιεγρνη Υ2 κε ην θχθιν εξγαζηψλ ησλ εηαηξηψλ θαη κε 

ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ γηα λα βξεζνχλ πηζαλέο ζπζρεηίζεηο. Γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή είλαη αλεμάξηεηε θαη απφ ην ηδίξν θαη απφ 

ηνλ θιάδν ησλ εηαηξηψλ. πγθεθξηκέλα ην πξψην δίλεη 0,104>0,008 ελψ ην δεχηεξν 

0,959>0,05. Αθφκα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 5.9 κε ηνλ αξηζκφ απαληήζεσλ αλά θιάδν. 

Benchmarking * Kλάδορ Crosstabulation 

Count 

 

Kιάδνο 

Total 

βαξηά 

βηνκεραλία 

βηνκεραλία 

άιιν 

εκπφξην 

ρνλδξηθφ 

ιηαληθφ 

εκπφξην 

Benchmarking ,00 1 4 1 6 12 

λαη 10 13 4 17 44 

νρη 7 4 2 9 22 

επηζπκείηαη 11 12 4 17 44 

Total 29 33 11 49 122 

Πίνακαρ 5.9: Πξαθηηθή benchmarking αλά θιάδν 

 

5.6 Γιαδικαζίερ και Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα (ΙΣ) 

22. Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο 

Ζ ρξήζε πξνηχπσλ επίδνζεο γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, βνεζάεη ζην λα νξγαλψλνληαη 

κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη λα πξνζδηνξίδνληαη νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ πιήξσο.  
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ρήκα 5.32: Βαζκφο εθαξκνγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

 

Γεληθά νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Οη θχξηνη 

άμνλεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: δήηεζε, πξνκήζεηεο θαη κεηαθνξέο ζπγθεληξψλνπλ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά πιήξεο εθαξκνγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Σα πνζνζηά θπκαίλνληαη 

απφ 49% κέρξη θαη 59%, ελψ επίζεο εθαξκφδνληαη ζε κέηξην βαζκφ απφ επίζεο πνιιέο 

εηαηξίεο (34% -43%). Ο ζπλδπαζκέλνο πξνγξακκαηηζκφο δήηεζεο θαη παξαγσγήο-Sales 

& Operations planning εθαξκφδεηαη πιήξσο απφ ην 39% θαη κεηξίσο απφ ην 36%. Οη πην 

εμειηγκέλεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ VMI (vendor Managed Inventory) θαη CPFR 

(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment εθαξκφδνληαη πιήξσο κφιηο απφ 

ην 11% ηνπ δείγκαηνο. ρεδφλ νη κηζέο εηαηξίεο ηη εθαξκφδνπλ κεξηθψο ελψ ην ππφινηπν 

πεξίπνπ 40% θαζφινπ.  

Πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα έιεγρνο Υ2, Kruskal-Wallis αλάκεζα ζην ηδίξν θαη ζηα ηξία 

ηειεπηαία. Γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% απνδεηθλχεηαη φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ ηδίξνπ. Οη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην Υ2 είλαη 

0,304, 0,335 θαη 0,795 αληίζηνηρα, πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ην p-value. Σα απνηειέζκαηα 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 5.10. 
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Βαζκφο 

εθαξκνγήο 

βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο απφ 

VMI 

Βαζκφο 

εθαξκνγήο 

βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο απφ 

CPFR 

Βαζκφο 

εθαξκνγήο 

βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο απφ 

SoP 

Chi-square 3,394 1,030 3,630 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. ,335 ,794 ,304 

Πίνακαρ 5.10: απνηειέζκαηα ειέγρνπ 

Ίδηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηα ηξία πξναλαθεξζέληα θαη ηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ νη εηαηξίεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη 0,38 , 0,733 θαη 0,110 αληίζηνηρα, νπφηε 

γηα ηηο ίδηεο παξακέηξνπο απνδεηθλχνληαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηα. 

Ζ εηδηθή θαηεγνξηα ηεο εξψηεζεο 22 «Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο» απεηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα 5.33. 

 

σήμα 5.33: Βαζκφο εθαξκνγήο βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο ζε 

φζεο εηαηξίεο έρνπλ παξαγσγή 

 

Καη απηή ε θαηεγνξία αθνινπζεί ηελ ηάζε πνπ ζεκεηψζεθε απφ ηα παξαπάλσ, 

εθαξκφδεηαη απφ ην 70% πιήξσο. Σα πνζνζηά πιήξνπο θαη κεξηθνχο εθαξκνγήο ηεο 

είλαη πςειφηεξα, πξάγκα πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγήο ζε κία 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ πην παξαδνζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη εθαξκφδνπλ ηηο ζεκειηψδεηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαηά θχξην ιφγν. 

πλιρωσ
70%

μερικϊσ
26%

κακόλου
4%
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23. Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Ζ πηνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηηο εηαηξίεο, είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

παξαηεξεκέλε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζήο ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο 

γίλνληαη πην «δηαθαλείο» ράξε ζηνλ εχθνιν θαη γξήγνξν δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ θαηά 

κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 

σήμα 5.34: Βαζκφο εθαξκνγήο πξνεγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Σν 85% ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ εθαξκφδεη πιήξσο ή κεξηθψο ζπζηήκαηα Enterprise 

Resource Planning, πνζνζηφ πνιχ πςειφ, φπσο είρε επηζεκαλζεί ζην θεθάιαην 2. 

Αθνινπζεί ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ WMS κε 80%, ελψ ηξίηεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξηψλ έξρνληαη νη αλαθνξέο, εθφζνλ ην Reporting & analytics ζπγθεληξψλεη 

79% πιήξνπο ή κεξηθνχο εθαξκνγήο. H κέζνδνο ηνπ Materials Requirement Planning 

εθαξκφδεηαη πιήξσο απφ ην 30% θαη κεξηθψο απφ έλα αθφκα 30% θαη ε κέζνδνο ηνπ 

Demand forecasting & management απφ 24% θαη 30% αληίζηνηρα. Σα ππφινηπα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εθαξκφδνληαη ζε πνιχ κηθξφηεξνπο βαζκνχο. 

 

Στη σςνέσεια ππαγματοποιήθηκε έλεγσορ ανεξαπτησίαρ Χ
2
 και πποέκςτε ο παπακάτυ 

πίνακαρ. 

Test Statistics
a,b
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WMS 

machine 

sequencing ERP MRP 

constrain 

based 

planning 

demand 

forecasting 

and 

management 

reporting and 

analytics 

Chi-square 2,242 1,193 1,995 2,967 3,761 8,670 11,744 

df 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. 

Sig. 

,691 ,879 ,737 ,563 ,439 ,070 ,019 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Κχθινο Δξγαζηψλ 2008 

Πίνακαρ 5.10: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ζε ζρέζε κε ην ηδίξν 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε βξίζθεηαη κφλν αλάκεζα ζην ηδίξν θαη ην reporting and 

analytics, νπφηε παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ αθξηβψλ εκθαλίζεσλ ηνπ ζε θάζε θιάζε ηνπ 

ηδίξνπ (πίλαθαο 5.11). 

Ranks 

 Κχθινο Δξγαζηψλ 2008 
N Mean Rank 

reporting and analytics 

dimension1 

<30 41 52,18 

(30,50) 32 56,28 

(50,100) 21 81,00 

(100,200) 16 65,91 

>200 12 67,25 

Total 122  

Πίνακαρ 5.11: reporting and analytics ζε ζρέζε κε ην ηδίξν. 

 

Παξαηεξείηαη φηη φζν ρακειφηεξνο είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ηεο εξψηεζεο 23 κε ην θιάδν. 

Πξνθχπηεη φηη πάιη φια ηα ππφινηπα είλαη αλεμάξηεηα, γηα p-value 0,05, εθηφο απφ ην 

reporting & analytics, γηα ην νπνίν θαίλεηαη λα ππάξρεη εμάξηεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πην αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο 5.12. 
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Test Statistics
a,b

 

 
reporting and 

analytics WMS 

machine 

sequencing 

demand 

forecasting 

and 

management 

constrain 

based 

planning MRP ERP 

Chi-square 8,582 3,780 ,867 2,944 1,278 5,285 1,397 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 

Sig. 

,035 ,286 ,834 ,400 ,734 ,152 ,706 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Kιάδνο 

Πίνακαρ 5.12: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ζε ζρέζε κε ην θιάδν 

 

24. Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε ρξήζε εμειηγκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο 

ηε ζπλέρεηα εξεπλήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξία ζηε ρξήζε 

εμειηγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζε 

πξνεγνχκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρεη απνθηήζεη κηα εηαηξία, επηδξνχλ 

ζεκαληηθά ζην ηξφπν πνπ δέρεηαη λα ελζσκαηψζεη λέα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

 

 

σήμα 5.35: Πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
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Σν 56%  ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ πςεινχ θφζηνπο επέλδπζεο, άπνςε πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε δεχηεξε επηθξαηέζηεξε (ζην 44%), ηελ αλάγθε ησλ εμειηγκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Αθνινπζνχλ νη απφςεηο ζην 

28% ησλ εξσηεζέλησλ πεξίπνπ, φηη δελ ζπλδένληαη εχθνια κε άιιεο δηαδηθαζίεο θαη πσο 

απαηηνχλ πςειά θφζηε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο.  

Σν 9% ησλ εηαηξηψλ ζεσξεί φηη δελ δίλνπλ αμηφπηζηα δεδνκέλα, άπνςε εζθαικέλε. Με 

αμηφπηζηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ ηε θαθή ρξήζε ελφο ηέηνηνπ εμειηγκέλνπ 

ζπζηήκαηνο: είηε ηε ρξήζε αθαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είηε ηε θαθή ηνπ 

ρξήζε απφ ηνλ αξκφδην. 

Απφ ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα p-value=0,05 βξέζεθε φηη ε 

άπνςε «πξφθεηηαη γηα πςειφ θφζηνο επέλδπζεο» είλαη ζηαηηζηηθά εμαξηεκέλε απφ ην 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο. 0,01<0,05. Όιεο νη ππφινηπεο παξνπζίαζαλ απνηέιεζκα 

ηνπ  ειέγρνπ Υ2, κεγαιχηεξν ηνπ 0,05. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

«Τςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο»:0,998,  

«Μηθξή αμηνπηζηία δεδνκέλσλ»:0,672 

«Αθηιφμελν πεξηβάιινλ ρξήζηε»:0,053 

«Αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ»:0,888 

«Με ζχλδεζε κε άιιεο δηαδηθαζίεο»:0,573 

 

 

5.7 ηπαηηγική Αλςζίδα 

     25. Πξσηνβνπιίεο θαη αιιαγέο πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

ηα πιαίζηα ηηο εμεξεχλεζεο ηεο ηάζεσο  πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία 

κηαο πην πξάζηλεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, δεκηνπξγήζεθε ε παξαθάησ ζηαηηζηηθή. 
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σήμα 5.36: Αληηκεηψπηζε πξσηνβνπιηψλ θαη αιιαγψλ πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

 

Οη ειιεληθέο εηαηξίεο δελ είλαη γεληθά επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Απηφ θάλεθε πξσηίζησο απφ ην κεγάιν αξηζκφ κε απαληήζεσλ πνπ 

ειήθζεζαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε δηζηαθηηθφηεηα απφ ηε 

κεξηά ησλ εξσηψκελσλ. Απφ φζνπο απάληεζαλ, ζρεδφλ νη κηζνί  (48%), δήισζαλ φηη ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε ηέηνηεο αιιαγέο κφλν γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηα ηνπ λφκνπ επηηαζζφκελα 

θξηηήξηα. Σν 33% αλαγλσξίδεη  φηη απηέο νη πξσηνβνπιίεο απμάλνπλ ην κεξίδην ηεο 

εηαηξίαο ζηε αγνξά θαη ην 27% φηη πξνο απηέο πξναπαηηείηαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ 

θξηηεξίσλ απφ φια ηα κέιε. εκεηψλεηαη φηη κφλν ην 17% δήισζε πσο ηέηνηνπ είδνπο 

αιιαγέο είλαη ήδε θαζνδφλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα έιεγρνο Υ2 γηα ηελ εμάξηεζε κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο 

απηήο απάληεζεο θαη ηεο απάληεζεο ζηελ εξψηεζε 7 «ε επηινγή πξνκεζεπηή γίλεηαη κε 

θξηηήξην ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα». Γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 βξέζεθε assyptotic 

sig=0.226>0.05 άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή εμάξηεζε. Ζ εθαξκνγή αιιαγψλ πξνο ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε δελ ζεκαίλεη φηη ε επηινγή πξνκεζεπηή γίλεηαη κε βάζε ην ελεξγεηαθφ 

ηνπ απνηχπσκα.  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθφκα έιεγρνη αλεμαξηεζίαο Υ2 ζε ζρέζε κε ην θιάδν θαη ην ηδίξν. 

Βξέζεθε φηη είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηνη γηαηί 0,121 θαη 0,238>0,005. Άξα ε έιιεηςε 

επαηζζεζίαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, δελ έρεη λα θάλεη κε ην κέγεζνο ή ηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ε εηαηξία. 

Αθφκα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ εμέθξαδαλ 

αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ην θιάδν θαη ην ηδίξν ησλ 

εηαηξηψλ. Σσλ  απαληήζεσλ δειαδή «Απμάλνπλ ην θφζηνο» θαη «ζα γίλνπλ κφλν γηα ηελ 

ελαξκφληζε κε ηα δηα λφκνπ επηηαζζφκελα θξηηήξηα».  Όζνλ αθνξά ζην ηδίξν, βξέζεθαλ 

αλεμάξηεηα γηα p-value 0.05, εθφζνλ πξνέθπςε ηηκή 0,634. Όκσο βξέζεθε εμάξηεζε 

κεηαμχ ηεο αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη 

επηρεηξήζεηο, εθφζνλ 0,016<0,05. 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ 

Simchi-Levi  ηνπ 2009, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 5.37. 
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σήμα 5.37: πγθξηηηθή απεηθφληζε ηεο αληηκεηψπηζεο πξσηνβνπιηψλ θαη αιιαγψλ πξνο ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε γηα Διιάδα, Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή 

 

Χο θαίλεηαη, νη εηαηξίεο ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή είλαη πνιχ πην επαηζζεηνπνηεκέλεο πξνο ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε απφ φηη νη επξσπατθέο. Αθφκα νη εηαηξίεο ζηελ Διιάδα είλαη νη ιηγφηεξν 

επαηζζεηνπνηεκέλεο πξνο απηή ηε ηάζε. εκαληηθφ είλαη επίζεο φηη ζην εμσηεξηθφ 

αλαγλσξίδεηαη πσο απαηηείηαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ θξηηεξίσλ απφ φια ηα κέιε ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Δπίζεο, πνζνζηφ άλσ ησλ 60% έρεη ήδε ελζσκαηψζεη 

ελεξγεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηνπ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ 

Διιάδα θπκαίλεηαη γχξσ ζην 15%, πνπ είλαη πνιχ ρακειφηεξν.  Δδψ θαίλνληαη ηα 

πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ γηα λα θηάζνπλ ηα πξφηππα ησλ μέλσλ. 

26. Παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 

ην ζρήκα 5.38 παξνπζηάδνληαη νη ηάζεηο ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 
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σήμα 5.38: Παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ: ηάζεηο θαη αληηκεηψπηζε 

 

Σν 49% αληηιακβάλεηαη φηη ε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ πξνζδίδεη ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ θαη ην 38% εθηηκά φηη πξφθεηηαη λα απμεζεί. 

Πεξίπνπ ην 30%  ζεσξεί ζεκαληηθφ ην ζπγρξνληζκφ φισλ ησλ κειψλ γηα ηελ παξαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ. Δλψ, ην 30%  ζεσξεί φηη ε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ βξίζθεηαη εθηφο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηελ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σν 25% επηζπκεί ηε ζχζηαζε νκάδσλ 

θαηλνηνκίαο κε εθπξνζψπνπο απφ φιε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ελψ πνζνζηά θάησ ηνπ 

10% ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζχζηαζε νκάδσλ θαηλνηνκίαο κφλν απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ή κφλν απφ ηνπο πειάηεο. 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ κειψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Πξνο ην ζθνπφ ηεο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο Υ2 κε φζνπο έρνπλ πην ζηελέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο αληίζηνηρα. Δπηζπκείηαη λα δηεξεπλεζεί αλ επηκέξνπο 

ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% πξνθχπηεη ηηκή 0,212 θαη 0,317, αληίζηνηρα, πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,05. Απηφ 

ζεκαίλεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ δεδνκέλσλ θαη εξκελεχεηαη σο εμήο: νη ζπλεξγαζίεο κε 

πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο δελ γίλνληαη γηα ηε ζπλδεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ. 

ην ζρήκα 5.39 παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 26 ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ησλ Simchi-Levi et al.. 
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σήμα 5.39: πγθξηηηθή απεηθφληζε ηεο αληηκεηψπηζε λέσλ πξντφλησλ γηα Διιάδα, Δπξψπε θαη Β. 

Ακεξηθή 

 

Οη εηαηξίεο ζε Δπξψπε θαη Βφξεηα Ακεξηθή αθνινπζνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ηάζε γηα 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Όια ηα πνζνζηά είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα απφ απηά ηεο 

Διιάδαο θαη άξα ζπλεπάγεηαη φηη νη εηαηξίεο ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ γηα λα θζάζνπλ ηα πξφηππα πνπ ζέηνπλ νη 

μέλεο εηαηξίεο. Βέβαηα δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε ρψξα δηαλχεη πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ελδερνκέλσο ιφγσ ηνχηνπ λα έρεη πεξηνξηζζεί ε εζηίαζε ζηε 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Άιισζηε ε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη πσο νη ειιεληθέο 

εηαηξίεο επηθεληξψλνληαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα λα βγνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

(Αλδξηαλφπνπινο, 2011). Ίζσο φκσο ε εζηίαζε ζε άιιεο δηαδηθαζίεο λα απνηειεί πην 

θαιή δηέμνδν. 

27. Πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο γηα ηελ εηαηξία 

Σν ζρήκα 5.40 παξνπζηάδεη έλα ράξηε ηεο πθειίνπ, φπνπ πάλσ ζεκεηψλνληαη νη πεξηνρέο 

πνπ απνηεινχλ πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο γηα ηελ εηαηξία. Πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπγθξηηηθή απεηθφληζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Simchi-Levi et al.. 
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σήμα 5.40: πγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ πεξηνρψλ πηζαλψλ επεθηάζεσλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ 

γηα εηαηξίεο ζηελ Διιάδα, Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή 

 

ςτόχοι επζκταςθσ 77% 

δεν ζχει ςτόχουσ 23% 

Πίνακαρ 5.11: Πνζνζηά εηαηξηψλ γηα ηελ Διιάδα γηα ηηο νπνίεο ε επέθηαζε ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

κειινληηθά ηνπο ζρέδηα. 

 

Παξαηεξείηαη πνιχ ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πηζαλφηεηαο κειινληηθήο επέθηαζεο απφ ηηο 

εηαηξίεο ζηελ Διιάδα. Σα πνζνζηά είλαη ζηαζεξά πςειφηεξα απφ απηά γηα ηηο 

Δπξσπατθέο θαη ακεξηθάληθεο εηαηξίεο. Δλδερνκέλσο απηφ λα ζεκαίλεη κε ξεαιηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ απφ ηε κεξηά ησλ ειιήλσλ. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχγθξηζε φζσλ απάληεζαλ φηη ζθέπηνληαη λα επελδχζνπλ ζε επεθηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αξλεηηθή θαη ηε ζεηηθή απάληεζε σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο( 

εξψηεζε18). ηνλ έιεγρν Υ2 πξνθχπηεη asymptotic sif=0.107>0.05, άξα δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηεο θξίζεο θαη ησλ ζρεδίσλ γηα κειινληηθή 

επέθηαζε. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ εθκαηεχνληαη απφ ην ζρήκα 5.40 είλαη ηα εμήο: Οη ειιεληθέο εηαηξίεο 

ζηνρεχνπλ λα επελδχζνπλ θαηά βάζε ζε Δπξψπε (45%), Μέζε Αλαηνιή (26%) θαη Αζία 

(22%). Σν πςειφ πνζνζηφ γηα ηηο επεθηάζεηο ζηελ Δπξψπε εμεγείηαη απφ ηελ ηάζε ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξηψλ λα επελδχνπλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 
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Βαιθαλίσλ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη πνιινί ζπκπιήξσζαλ ζηελ αλνηρηνχ ηχπνπ 

απάληεζε «Βαιθάληα» γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ηάζε λα επεθηείλνληαη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο εθεί. Άιισζηε ε Διιάδα δελ απνηειεί πιένλ ειθπζηηθφ ρψξν γηα επελδχζεηο 

θαη πνιιέο εηαηξίεο αλαγθάδνληαη λα κεηαθεξζνχλ ζε γεηηνληθέο θαη κε ρψξεο.  

28. Απαιτιςεισ για τθν επζκταςθ τθσ εταιρίασ 

 

σήμα 5.41: Απαηηήζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο 

 

Σα λέα πξντφληα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο γηα ην 39% ησλ 

εξσηεζέλησλ. Αιιαγέο ζε δηαδηθαζίεο, ζε ζέκαηα δηαλνκήο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

παξαγσγήο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ παξαπάλσ ζηφρν. Μφλν ην 20% ζεσξεί φηη νη 

πξνβιέςεηο δελ γίλνληαη επηηπρεκέλα. 

Αθφκα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο Υ2 γηα ηελ απαίηεζε γηα λέα πξντφληα θαη ηελ ηάζε πνπ 

αλαδείρηεθε ζηελ εξψηεζε 26 γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ. Ο έιεγρνο γηα 

p-value 0,05 δίλεη 0,588. 0,588>0,05 νπφηε ε εμάξηεζή ηνπο είλαη αζήκαληε ζηαηηζηηθά.   

29. Περιοχζσ που ςυντελοφν ςτθν εξαςφάλιςθ ςτρατθγικοφ πλεονεκτιματοσ μελλοντικά, για 

τθν εταιρία 
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σήμα 5.41: Δμαζθάιηζε ηξαηεγηθνχ Πιενλεθηήκαηνο 

 

Σν 68% ζεσξεί φηη νη επελδχζεηο ζε λέα πξντφληα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη φηη 

πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εηαηξία. Δπίζεο γηα ην 59% ε επέθηαζε 

ζηηο λέεο αγνξέο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φπσο θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο. Άξα νη ειιεληθέο εηαηξίεο αληηιακβάλνληαη φηη ην ηκήκα ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο πνπ απνηεινχλ νη πειάηεο επηδέρεηαη βειηηψζεσλ. Πξνο ην ζθνπφ ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ παξαπάλσ γίλεηαη έιεγρνο Υ2  κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απάληεζεο θαη 

ηνπ είδνπο ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ νη ειιεληθέο εηαηξίεο κε ηνπο πειάηεο. 

Πξνθχπηεη κε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά ζρέζε εμάξηεζεο (0,85>0,05=p-value) θαη άξα δελ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα. 

Αθφκα ην 48% αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Μέηξα βησζηκφηεηαο ζεσξνχληαη ζεκαληηθά κφλν γηα ην 11%, ελψ κφιηο ην 10% ζεσξεί 

ζεκαληηθή ηελ ηδηνθηεζία πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν ηειεπηαίν απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν, θαζψο αλαδεηθλχεη φηη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

δελ είλαη πξνζθνιιεκέλεο ζε παξαδνζηαθέο θαη πεπαιαησκέλεο αμίεο. 
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30. Απαιτιςεισ για τθ Βελτίωςθ τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ  

 

σήμα 5.42: Απαηηήζεηο γηα βειηίσζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 

Σν 85% ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλνιηθά. Απηφ 

ππνγξακκίδεη ηελ ηάζε λα ζεσξείηαη ην θφζηνο σο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ηφζν 

ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο. 

Γεπηεξεχνπζα απαίηεζε είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

πξντφλησλ γηα ην 61%. Ζ κείσζε ησλ ρξφλσλ ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ θαη ε αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο – ζηνηρεία  απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο- είλαη ζεκαληηθά γηα πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο.  

Γεληθφηεξα, φια φζα εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά, εθφζνλ 

ζπγθέληξσζαλ γεληθά πςειά πνζνζηά.  
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H παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, επεδίσμε λα εξεπλήζεη ζε βάζνο ηηο Δθνδηαζηηθέο 

Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα, λα απνηππψζεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Δπεδίσμε 

αθφκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζχγθξηζε απηψλ κε ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Δπξψπε 

θαη Ακεξηθή, ψζηε λα θαλνχλ ηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξνχλ, αιιά θαη ηα ζεκεία πνπ 

απηέο ζπκβαδίδνπλ. Ο φξνο Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα πεξηγξάθεη ην πιέγκα ησλ 

απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα λα θζάζεη έλα πξντφλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ 

θαηαλαισηή. Οη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ ζε φια ηα ηκήκαηα κηαο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο θαη ζηφρνο ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο είλαη ε ζπλνιηθή βειηηζηνπνίεζή ηνπο, κε 

θξηηήξην ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο. 

Παξάγνληα απφθαζεο γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, απνηέιεζε κία έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ηνπο Simchi-Levi θαη Puri ηνπ ΜΗΣ ζε ζπλεξγαζία κε ην Vassiliadis ηεο 

εηαηξίαο TruEconomy, ην 2009, θαη αθνξνχζε ζηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο. ηελ πξνθεηκέλε έξεπλα, εξεπλνχληαλ ζηνηρεία ησλ 

Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ησλ δχν επείξσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αληηπαξαβάιινληαλ 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη θαη ηα ζηνηρεία εππάζεηαο. Ζ έξεπλα ζεσξήζεθε πνιχ 

αμηφινγε θαζφηη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο απνηχπσλε ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο θαζψο θαη ηηο 

ηάζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο. 

Μεηά απφ αλαδήηεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρεη γίλεη αληίζηνηρε 

έξεπλα γηα ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο ζηελ Διιάδα, θαη ηα αληίζηνηρα εξσηήκαηα κέλνπλ 

αλαπάληεηα. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα απνηππσζεί ε Γηαρείξηζε 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηελ Διιάδα θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο 

γηα απηήλ. 

ηα 3 πξψηα θεθάιαηα πξαγκαηνπνηείηαη εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζηε νξνινγία θαη ζηε 

ζεσξία φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ. Αθφκα 

παξνπζηάδεηαη ην επξχηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζηελ 

Διιάδα, ε νπνία απνηειεί ρψξα κε ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηελ αλάιπζή ηεο, ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο πεξηφδνπ πνπ δηαλχεη. ην θεθάιαην 4 εμεγείηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηεο. Ζ έξεπλα ήηαλ έξεπλα πεδίνπ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 30 

εξσηήζεσλ. 

ην θεθάιαην 5 αλαιχνληαη εθηεηακέλσο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ 

παξνπζίαζε, επεμήγεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, παξακεηξηθνί έιεγρνη ζπζρέηηζεο θαη κε παξακεηξηθή έιεγρνη 

ζπζρέηηζεο.  
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Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη ηα 

εμήο: 

o Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο αξέλαο αληηκεησπίζζεθαλ δπζθνιίεο νη νπνίεο απνξξένπλ 

απφ ηνλ έκκεζν ραξαθηήξα ηεο απνζηνιήο email. Μηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε αξκνδίνπο πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ άπηεηαη. Τπάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε  ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη απφ 

άηνκα κε εμεηδηθεπκέλα. Ίζσο φκσο άηνκα κε εμεηδηθεπκέλα λα θαηέρνπλ ζέζεηο ζε 

ηκήκαηα δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη logistics. 

o Τπάξρεη ζχγρπζε ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζεσξία ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο. ε πνιιέο εξσηήζεηο επηιέρζεθαλ ακνηβαίσο απνθιεηφκελνη φξνη. Απηφ 

είηε ζεκαίλεη κε επαξθή εθπαίδεπζε ζηα ζέκαηα απηά, είηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ κε εηδηθνχο.  

o Τπάξρεη ζχγρπζε ζηφρσλ ησλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα. Ζ χπαξμε πνιιψλ 

ηαπηφρξνλσλ ζηφρσλ γηα κηα εηαηξία δελ είλαη πάληα επηζπκεηή θαζψο, φζν αθνξά 

ζηε δηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πνιιέο θνξέο ε επίηεπμε ηνπ ελφο 

απνθιείεη ηελ επίηεπμε ηνπ άιινπ. Γεληθά φκσο νη εηαηξίεο είλαη ηθαλνπνηεκέλεο 

απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπο. 

o Σν επίπεδν ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ θαιφ θαη νη εηαηξίεο εδψ είλαη 

επραξηζηεκέλεο απφ ηελ ζπλεξγαζία  κε ηνπο κεηαθνξείο. Οη εηαηξίεο ζηελ Διιάδα 

δηαηεξνχλ πην ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο παξά κε ηνπο πειάηεο. Σν 

γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηελ εζηίαζε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ζηνπ θφζηνπο, παξά 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

o Οη εηαηξίεο ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

γηα ηα ζεκειηψδε δεηήκαηα θαη δελ επελδχνπλ ζε εμειηγκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. 

o Ίζσο γεληθά λα γίλεηαη κία ππεξεθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ 

Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηα 

παξαθάησ: Ζ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζεσξείηαη πςίζηεο ζεκαζίαο δήηεκα, 

αιιά δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ελέξγεηεο πξνο απηφλ ην ζθνπφ. Καη ηαπηφρξνλα 

ε νηθνλνκηθή θξίζε «ηξαπκάηηζε» ηηο εηαηξίεο ζε ζέκαηα πσιήζεσλ θαη θεξδψλ. 

Παξφια απηά, νη ίδηεο εηαηξίεο ζρεδηάδνπλ κειινληηθέο επεθηάζεηο ζην εμσηεξηθφ. 

Δπηπξφζζεηε αθνξκή γηα απηφ δίλνπλ νη εμειίμεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, 

πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ην ειιεληθφ έδαθνο κε γφληκν επελδπηηθά.  

o Αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο απφ ηεο 

ειιεληθέο εηαηξίεο φζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αιιά φρη φζνλ αθνξά ηηο 

δξάζεηο.
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Α: Ζ ηαπηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ζαο  

 

1. Ο ηχπνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη: (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Δηαηξία παξαγσγήο κε παξαγσγή γηα δεκηνπξγία απνζέκαηνο (make-to-

stock) 

 Δηαηξία παξαγσγήο κε παξαγσγή θαηεπζπλφκελε απφ ηελ δήηεζε (make-

to-order) 

 Δηαηξία παξαγσγήο κε ζπλαξκνιφγεζε θαηφπηλ παξαγγειίαο (assemble-

to-order) 

 Δηαηξία δηαλνκήο 

 Δηαηξία ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

 Δηαηξία ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 

 Δηαηξία θαηαζθεπήο έξγσλ 

 Δηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ  

 Δηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ 3PL 

 

2. Ζ πθηζηάκελε Δθνδηαζηηθή ζαο Αιπζίδα, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ: (επιλέξηε μόνο 

μία απάνηηζη) 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο               

 Δπειημία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο               

                      

3. Ζ δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο εηαηξίαο : (επιλέξηε μόνο μία 

απάνηηζη)  

 Γίλεηαη ζε εηδηθφ ηκήκα  

 Πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε ηκήκα μερσξηζηά 

 Αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο (3PL) 

 Γίλεηαη εκπεηξηθά ή θαη θαζφινπ 

 

4. Πεξηνρέο κε κεγάιν ηδίξν γηα ηελ εηαηξία είλαη:(επιλέξηε μέσπι 3 απανηήζειρ) 
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 Διιάδα 

 Γπηηθή Δπξψπε 

 Αλαηνιηθή Δπξψπε 

 Μέζε Αλαηνιή  

  Κίλα-Ηλδία 

 Τπφινηπε Αζία 

 Αθξηθή 

 Βφξεηα Ακεξηθή 

 Νφηηα Ακεξηθή        

 Άιιν……………………………………………...(παξαθαιψ πεξηγξάςηε) 

 

5.  Με πνηνπο δείθηεο κεηξάηε ηελ επίδνζε ηεο Δθνδηαζηηθήο ζαο Αιπζίδαο;(επιλέξηε 

μέσπι 3 απανηήζειρ) 

 Σν θφζηνο θαηά κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο; 

 Σελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ; 

 Σν ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ ην έλα άθξν ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζην 

άιιν; 

 Σελ αθξίβεηα πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο 

 Σελ αθξίβεηα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο (planned versus actual) 

  Καλέλα 

 Άιιν………………………………………..……….(παξαθαιψ πεξηγξάςηε) 

 

6. ε πνην βαζκφ επηηπγράλεηε ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο; (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν) 

 

 Τςειφ Μεζαίν Υακειφ 
Γελ 

γλσξίδσ 

Μείσζε απνζεκάησλ     
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Δμππεξέηεζε πειαηψλ     

Μείσζε θφζηνπο παξαγσγήο     

Μείσζε θφζηνπο δηαλνκήο     

Μείσζε θφζηνπο πξνκεζεηψλ     

Μείσζε θφζηνπο δηαρείξηζεο ζθελψλ     

 

 

Β: Γνκή ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 

7. Πψο γίλεηαη ε επηινγή πξνκεζεπηή; (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Με ζπκβφιαηα γηα εμαζθάιηζε ρακειφηεξεο ηηκήο 

 Με ζπκβφιαηα γηα εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο εθπιήξσζεο παξαγγειηψλ   

 Με βάζε ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη ηελ παξερφκελε επειημία ζε 

αιιαγέο ζηηο παξαγγειίεο 

 Με θξηηήξην ην ελεξγεηαθφ ηνπο απνηχπσκα 

 

8. Αλαηίζεηαη ε παξαγσγή ζε ηξίηνπο(outsourcing); (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν) 

 Ναη, ρσξίο πξνβιήκαηα 

 Ναη, αιιά πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα πνηφηεηαο 

 Ναη, αιιά πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα δηαζεζηκφηεηαο 

 Ναη, αιιά πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 

 Όρη 

 

9. Δθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ είλαη: (επιλέξηε όζερ 

απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Ζ πνιηηηθή πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο απνζεκάησλ 
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 Ζ πξνζέγγηζε ABC  

 Ζ δηαηήξεζε κεησκέλσλ επίπεδσλ απνζεκάησλ αζθαιείαο 

 Πνζνηηθά κνληέια ( γηα παξάδεηγκα EOQ) 

 Ζ κεηαηφπηζε θφζηνπο ή δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ζε ηξίηνπο 

  

10. Πψο επηιέγεηαη κεηαθνξέαο; (επιλέξηε μόνο μία απάνηηζη)  

 Με καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα παξνρήο ππεξεζηψλ logistics  

 Δπθαηξηαθά, κε ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ ηηκήο-ππεξεζηψλ θάζε θνξά  

 

11. Βαζηθά κέζα κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία είλαη: (επιλέξηε μέσπι 2  

απανηήζειρ) 

 Φνξηεγφ 

 Σξέλν  

 Αεξνπιάλν 

 Πινίν 

 

12. Ζ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ γίλεηαη:(επιλέξηε μόνο μία απάνηηζη) 

 Με ρξήζε ηδηφθηεηνπ ζηφινπ κφλν  

 Με ζπκβάζεηο κε 3PL εηαηξίεο 

 Με ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ 

 

13. Πξνβιήκαηα θαηά ηηο κεηαθνξέο απνηεινχλ: (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν)  

 Σν θφζηνο ηδηφθηεηνπ ζηφινπ 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

 Ζ αθξίβεηα ζηηο απνζηνιέο 

 Σν θφζηνο θαπζίκσλ 

 Ζ έιιεηςε αληαγσληζκνχ 
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14. Ση κνξθή ζπλεξγαζίαο έρεηε κε ηνπο πξνκεζεπηέο; (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν) 

 Απιή δηαβίβαζε παξαγγειηψλ 

 Ad-hoc πιεξνθφξεζε 

 Απνζηνιή MRP requirements βαζηζκέλσλ ζε ζηνηρεία πξφβιεςεο δήηεζεο 

 VMI (Vendor Managed Inventory) 

 CPFR  (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)  

 

15. Ση κνξθή ζπλεξγαζίαο έρεηε κε ηνπο πειάηεο;(επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν) 

 Απιή δηαβίβαζε παξαγγειηψλ 

 Λήςε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πσιήζεσλ 

 Λήςε δεδνκέλσλ πξφβιεςεο δήηεζεο 

 VMI (Vendor Managed Inventory), 

 CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)  

 

16. Γπζθνιίεο ζηελ εζσηεξηθή θαζεηνπνίεζε ζηελ εηαηξία απνηεινχλ:(επιλέξηε όζερ 

απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Ζ απψιεηα πιεξνθνξηψλ θαη επαξθνχο ειέγρνπ εληφο ηεο εηαηξείαο  

 Σν πιήζνο αζχλδεησλ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα πξνκεζεηψλ θαη παξαγσγήο  

 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ εληφο ηεο εηαηξείαο 

 Σν πιήζνο αζχλδεησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο  

 Ζ χπαξμε νξγαλσηηθψλ δπζθνιηψλ 

 

17. Γπζθνιίεο  ζηελ εμσηεξηθή θαζεηνπνίεζε είλαη: (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν) 

 Ζ απψιεηα πιεξνθνξηψλ θαη επαξθνχο ειέγρνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο 
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 Σν πιήζνο αζχλδεησλ δηαδηθαζηψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ πξνκεζεηψλ 

 Ζ απψιεηα πιεξνθνξηψλ θαη επαξθνχο ειέγρνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

κεηαθνξείο 

 Ζ απψιεηα πιεξνθνξηψλ θαη επαξθνχο ειέγρνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πειάηεο                

 Σν πιήζνο αζχλδεησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο απφ ηνπο 

πειάηεο 

 

 

Γ η : Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ εληφο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 

18. Πσο επεξέαζε ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ ηελ 

Δθνδηαζηηθή ζαο Αιπζίδα; (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Απμεζήθαλ νη ρξφλνη παξάδνζεο 

 Απμήζεθε ην θφζηνο 

 Μεηψζεθαλ νη πσιήζεηο 

 Απμήζεθαλ νη πσιήζεηο 

 Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε  

 

19. εκαληηθφηεξεο πεγέο θηλδχλνπ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη:(επιλέξηε μέσπι 3 

απανηήζειρ) 

 Σν θφζηνο πξψησλ πιψλ 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ 

 Σν πςειφ θφζηνο παξαγσγήο 

 Σν πςειφ θφζηνο δηαθίλεζεο 

 Πξνβιήκαηα παξαγσγήο/ βιάβεο 

 Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

 Ζ αβεβαηφηεηα ηεο δήηεζεο 
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 Ζ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 Ζ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 Άγλσζηνη θίλδπλνη  …………………………..… (παξαθαιψ πεξηγξάςηε) 

 

20. Οη πηζαλνί θίλδπλνη: (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Δθηηκνχληαη πξνθαηαβνιηθά  

 Γηαρεηξίδνληαη ζε επίπεδν παξαγσγηθήο κνλάδαο 

 Διέγρνληαη κε ρξήζε πξνηχπσλ επίδνζεο.  

 Δίλαη νινέλα απμαλφκελεο ζεκαζίαο 

 Γελ ππνινγίδνληαη νη επηπηψζεηο ηνπο 

 

21. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία άιισλ εηαηξεηψλ (benchmarking) ; (επιλέξηε 

μόνο μία απάνηηζη) 

 Ναη 

 Όρη 

 Δπηζπκείηαη, αιιά δχζθνια βξίζθνληαη αμηφπηζηα ζηνηρεία 

 

β: Γηαδηθαζίεο & Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Η.Σ.services) 

 

22. ε ηη βαζκφ εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο βέιηηζηεο πξαθηηθήο ζηελ 

εηαηξία; 

 

 
Καζφινπ Μεξηθψο Πιήξσ

ο 

Πξφβιεςε & δηακφξθσζε δήηεζεο 1 2 3 

Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο 1 2 3 

Πξνγξακκαηηζκφο πξνκεζεηψλ 1 2 3 

Πξνγξακκαηηζκφο κεηαθνξψλ 1 2 3 

πλδπαζκέλνο πξνγξακκαηηζκφο δήηεζεο θαη 

παξαγσγήο (Sales & Operations planning) 
1 2 3 
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VMI (Vendor Managed Inventory) 1 2 3 

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & 

Replenishment) 
1 2 3 

 

 

23. ε ηη βαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ πξνεγκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζηελ εηαηξία; 

 

 

24. Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε ζηελ ρξήζε πξνεγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ νξγάλσζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: (επιλέξηε όζερ 

απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Τςειφ θφζηνο επέλδπζεο 

 Τςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο 

 Μηθξή αμηνπηζηία δεδνκέλσλ 

 Αθηιφμελν πεξηβάιινλ ρξήζηε 

 Αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ  

 Με ζχλδεζε κε άιιεο δηαδηθαζίεο 

 Άιιν…………………………………………………(παξαθαιψ πεξηγξάςηε) 

 

Γ: ηξαηεγηθή Αιπζίδα   

 
Καζφινπ Μεξηθψο Πιήξσο 

Enterprise Resource Planning (ERP) 1 2 3 

Material Requirements Planning (MRP) 1 2 3 

Constraint-based planning 1 2 3 

Demand forecasting & management 1 2 3 

Reporting & analytics 1 2 3 

Machine sequencing & scheduling 1 2 3 

Warehouse management 1 2 3 
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25. Πξσηνβνπιίεο θαη αιιαγέο πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε: (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν) 

 Δίλαη ήδε θαζνδφλ  

 Θα γίλνπλ κφλν γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηα επηηαζζφκελα δηα λφκνπ 

πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα  

 Πξναπαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ θξηηεξίσλ απφ φια ηα κέιε 

 Θα απμήζνπλ ην κεξίδην ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά 

 Θα απμήζνπλ ην θφζηνο γηα ηελ εηαηξία              

      

26. Ζ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ: (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Αλακέλεηαη λα απμεζεί 

 Απαηηεί ζπγρξνληζκφ φισλ ησλ κειψλ    

 Απαηηεί ζχζηαζε νκάδσλ θαηλνηνκίαο απφ πειάηεο 

 Απαηηεί ζχζηαζε νκάδσλ θαηλνηνκίαο απφ πξνκεζεπηέο 

 Απαηηεί ζχζηαζε νκάδσλ θαηλνηνκίαο απφ εθπξνζψπνπο φιεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 Βξίζθεηαη εθηφο αξκνδηνηήησλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο   

 Δμαζθαιίδεη θπξηαξρία ζηελ αγνξά έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 

 

27.  Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ αγνξέο απνηεινχλ πηζαλή επέθηαζε; (επιλέξηε όζερ 

απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Δπξψπε  

 Βφξεηα Ακεξηθή 

 Νφηηα Ακεξηθή 

 Αζία         

 Μέζε Αλαηνιή  

 Αθξηθή 

 Άιιν 
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28. Ση απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ; (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ 

ζςμθωνούν) 

 Αιιαγέο ζηηο πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο 

 Αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο 

 Αιιαγέο ζε ζέκαηα δηαλνκήο 

 Αιιαγέο ζε δηαδηθαζίεο 

 Νέα πξντφληα  

 Δμαγνξέο  

 

29. Πνηεο πεξηνρέο ζπληεινχλ ζηελ εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

κειινληηθά, γηα ηελ εηαηξεία; (επιλέξηε όζερ απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Νέεο αγνξέο 

 Καηλνηφκα πξντφληα 

 Καιχηεξε δηαθήκηζε 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 Καιχηεξεο ζρέζεηο κε πξνκεζεπηέο 

 Καιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο 

 Ηδηνθηεζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πφξσλ 

 Βησζηκφηεηα θαη πξσηνβνπιίεο κε βάζε ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα CO2 

 

30. Πνηα απφ ηα αθφινπζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο; 

(επιλέξηε όζερ απανηήζειρ ζςμθωνούν) 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλνιηθά 

 Μείσζε ησλ stock out  

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ/ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαηάηκεζεο (segmentation) ζε επίπεδν πειαηψλ, 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ  
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 Αλάπηπμε ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Άιιν…………………………………………………...(παξαθαιψ πεξηγξάςηε) 

 


