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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  Ο έντονος ανταγωνισµός, οι ποικίλες ευκαιρίες, οι αναρίθµητες απαιτήσεις των πελατών καθώς

και οι υποχρεώσεις των  επιχειρήσεων οδήγησαν  στην ανάπτυξη ενός σπουδαίου  κλάδου  στον

τοµέα  των  επιχειρηµατικών και παραγωγικών  µονάδων, τον κλάδο του Logistics Management

στην εφοδιαστικής αλυσίδας.

 Ο ρόλος, λοιπόν, των Logistics Management στις επιχειρήσεις είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την

επίτευξη των εταιρικών στόχων & πιο συγκεκριµένα µε τα άµεσα ορατά οικονοµικά οφέλη µέσα

σε κάποια προκαθορισµένα χρονικά περιθώρια.        

  Αυτήν ακριβώς τη σύνδεση µελετάει και η παρούσα εργασία.Ο πρωταρχικός  στόχος της κάθε

επιχείρησης αποτελείται από τον αποτελεσµατικό έλεγχο,τη µείωση του  λειτουργικού  κόστους

ενώ παράλληλα προβλέπει & προσπαθεί την επέκτασή της.   

 Για  την  ολοκλήρωση  της  εργασίας,  ήταν  απαραίτητη  η  αποσαφήνιση  του  όρου  εφοδιαστική

αλυσίδα.  Χρησιµοποιήθηκαν  ελληνικές  βιβλιογραφικές  αναφορές,  οι  οποίες  αναφέρονται  στο

τέλος  της  εργασίας,  καθώς  και  πραγµατοποιήθηκε  αναζήτηση  σε  ηλεκτρονικές  πηγές  για  την

συλλογή δεδοµένων (οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δίδονται στην βιβλιογραφία).  

 Επιπροσθέτως,  παρουσιάζεται  η  έρευνα  που  έγινε  στην  εταιρία  «  ΣΚΟΥΡΑΣ

Α.Ε.».Πραγµατοποιήθηκε  συνέντευξη  µε  την  κ.  Σκούρα  υπεύθυνη  στο  τµήµα   Logistics

Management της εταιρίας, η οποία ανέφερε & πιστοποίησε την αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας

για την ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρίας στην  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  

   Ο ρόλος, λοιπόν, του Logistics στις επιχειρήσεις είναι άµεσα συνδεδεµένος µε  την επίτευξη

των  εταιρικών  στόχων  και  πιο  συγκεκριµένα  µε  τα  άµεσα  ορατά  οικονοµικά  οφέλη  µέσα  σε

κάποια προκαθορισµένα χρονικά περιθώρια. Αυτήν ακριβώς τη σύνδεση µελετάει & η παρούσα

εργασία.  Ο  πρωταρχικός  στόχος  της  κάθε  επιχείρησης  αποτελείται  από  τον  αποτελεσµατικό

έλεγχο,  τη  µείωση  του  λειτουργικού  κόστους  ενώ  παράλληλα  προβλέπει  και  προσπαθεί  την

επέκτασή της.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Ο όρος logistics αποτελεί πολυσύνθετη έννοια , καλύπτοντας µια τεράστια γκάµα διαδικασιών

σχεδιασµού,  υλοποίησης  και  ελέγχου  στο  επιχειρηµατικό  πεδίο.  Τα  βασικά  στοιχεία  που

συνυφαίνουν  τα  logistics  είναι  η  διοίκηση  και  ο  στατηγικός  σχεδιασµός  της  επιχείρησης,  η

βελτίωση αξιοποίησης των έµψυχων και των άψυχων πόρων της, η παραγώγη, η αποθήκευση και

η διανοµή των αγαθών, απο την πρώτη ύλη µέχρι το έτοιµο προιόν και απο τυην παραγωγή στο

ράφι. Θεωρητικά τα logistics εξυπηρετούν την κερδοφορία µιας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη

συνεχή διαθεσιµότητα των προιόντων και των πόρων της, επιτρέποντας παράλληλα την οµαλή

ροή επιτέλεσης των διαδικασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

  Τα logistics αποσκοπούν την παραγώγη προϊόντων µε όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος, στη

διατήρηση των προιόντων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πλήρη αξιοποίηση των υλικών

µέσων της επιχείρησης, στη µεταφορά των προϊόντων µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και τις

µικρότερες  δυνατές  καθυστερήσεις  και  τελικα  την  επίτευξη  κερδοφορίας  και  οικονοµίας

κλίµακος και της επιχείρησης.

   Αν  και  αφορούν  σε  κάθε  είδους  επιχειµατικό  τοµέα  και  κάθε  είδους  επιχείρηση,  εκεί  που

βρίσκουν κατεξοχήν πρόσφορο έδαφος εφαρµογής είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανεξαρτήτως του τοµέα της οικονοµίας στον οποίο ανήκουν. Ο όρος

εφοδιαστική αλυσίδα περιγράφει το πλέγµα διαδικασιών που  απαιτούνται ώστε ένα  προϊόν να

περάσει από  την φάση  της παραγωγής στη φάση της κατανάλωσης. Μεταξύ  των διαδικασιών

αυτών  ξεχωρίζει  η  παραγωγή,  η  τυποποίηση,  η  αποθήκευση,  η  διακίνηση  και  η  διάθεση  του

προϊόντος.

  Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω , logistics, και εφοδιαστίκη αλυσίδα συνδέονται άρρρηκτα.

Η  εφοδιαστική  αλυσίδα  αποτελεί  το  βασικότερο  πεδίο  εφαρµογής  των  logistics,  τα  οποία

αποτελούν  το  βασικότερο  ζητούµενο  για  την  ορθολογικοποίηση  και  την  επιτυχία  των

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα logistics απαντούν στο πως πρέπει να οργανωθούν οι

διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας-π.χ πως πρέπει να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων, µε

τι συχνότητα πρέπει να εκτελούνται οι παραδόσεις, µέσω ποιού δροµολογίου κ.τ.λ.

 Τα τελευταία χρόνια, νέες και καινοτόµες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισέλθει στο χώρο των

logistics  και  έχουν  επιφέρει  θεαµατίκες  αλλαγές.  Εκεί  που   η  απογραφή  της  αποθήκευσης

απαιτούσε  µολύβι,  χαρτί  και  αρκετό  χρόνο,  τώρα  πραγµατοποιείται  αυτόµατα  µέσω  φορητών

τερµατικών  και  ηλεκτρικών  υπολογιστών.  Η  κακή  οργάνωση  της  αποθήκης,  ο  ανεφοδιασµός
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χωρίς  πρόγραµµα  και  σύστηµα  και  τοσα  αλλα  αρνητικά,  έχουν  δώσει  την  θέση  τους  σε

ολοκληρωµένα συστήµατα υψηλής ευφθιας και αποτελεσµατικότητας.

   Ας µιλήσουµε και ας αναλύσουµε όµως ολα αύτα παρακάτω σε κεφάλαια, βοηθούµενοι από

µια επιχείρηση οινοπειοίας στην Αργολίδα.
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                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   Η  παρούσα  εργασία  µε  θέµα  «Η   Συµβολή  του  ''  Logistics  Management''  στην

ανταγωνιστηκότητα  των  επιχειρήσεων.  Case  study  (  Αργολική  Οινοποιία)»,  κινείται  στον

διαρκώς  εξελισσόµενο  κλάδο  των  Logistics  ή  αλλιώς  εφοδιαστική  αλυσίδα.  Ο  κλάδος  αυτός

κερδίζει συνεχώς έδαφος ως µέθοδος αύξησης κερδών µείωσης κόστους στο αβέβαιο οικονοµικό

κλίµα  που  κινούνται  οι  σύγχρονες  ελληνικές  επιχειρήσεις.  Είναι,  λοιπόν,  ένα  µείζων  θέµα

εφόσον µπορεί να γίνει αρωγός στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων µε άµεσο στόχο και σκοπό την

οργάνωση τους  (αποθήκη, παραγωγή, παραδώσεις κ.τ.λ.) και µετέπειτα µακροχρόνιο στόχο την

βιωσιµότητα, την αύξηση των κερδών & κατ’ επέκταση την επίτευξη των εκάστοτε εταιρικών

στόχων. 

   Για τη βέλτιστη επίτευξη του σκοπού αυτού της εργασίας κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθεί µια

σύγχρονη επιχείρηση της ελληνικής αγοράς κατά πόσο επιτυγχάνει τους εταιρικούς της στόχους

µε την βοήθεια των logistics.

      Για  τον  λόγο  αυτό  επιλέχθηκε  η  εταιρία  «ΣΚΟΥΡΑΣ  Α.Ε.» , η  οποία  δρα  στον   τοµέα

παραγωγής  κρασιών.  Πραγµατοποιήθηκε  συνέντευξη  µε  το  αρµόδιο  στέλεχος  στο  τµήµα

Logistics Management κ. Σκούρα, η οποία µας παρουσίασε την λειτουργία της επιχείρησης µε το

σύστηµα των Logistics. 

 Το περιεχόµενο της εργασίας χωρίζεται σε 2 µέρη: το θεωρητικό & το εµπειρικό. 

 Το  πρώτο  τµήµα  σκιαγραφεί  τις  έννοιες  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  ενώ  το  πρακτικό  τµήµα

παρουσιάζει  την  µελέτη  στη σύγχρονη  Ελληνική  επιχείρηση  «ΣΚΟΥΡΑΣ   Α.Ε.» µε σκοπό να

απαντηθεί το ερώτηµα που αποτυπώνεται στον  τίτλο της εργασίας δηλαδή ποια είναι η συµβολή

του '' Logistics Management'' στην ανταγωνιστηκότητα των επιχειρήσεων.

      Αναλυτικότερα η διάρθρωση της πτυχιακής εργασίας έχει ως ακολούθως: 

Το  πρώτο  κεφάλαιο  ασχολείται  µε  την  έννοια  της  διοίκησης  των  logistics  Μanagement.

Αναφέρεται ο ορισµός των Logistics όπως έχει διατυπωθεί από εξειδικευµένους ανθρώπους στον

τοµέα αυτό, η ιστορική εξέλιξή τους καθώς & άλλα βασικά  και απαραίτητα για την κατανόηση

της  εργασίας  θεωρητικά  µέρη,  όπως  για  παράδειγµα  ο  στόχος  και  ο  σκοπός  του  Logistics

Management κ.ά. 
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    Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά & περιγραφή στις δραστηριότητες του 

Logistics Management. Οι αγορές προµήθειες, η αποθήκευση, τα αποθέµατα  και  η διαχείρισή

τους,  οι  µεταφορές  και  οι  διανοµές  είναι  απαραίτητοι  τοµείς  που  οφείλει  µια  σύγχρονη

επιχείρηση να µελετάει. 

    Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για δύο εξαιρετικά σηµαντικές λειτουργίες. Η πρώτη είναι η

εξυπηρέτηση πελατών και η δεύτερη είναι η επιλογή προµηθευτών. Αναλύονται µε υποενότητες

&  περιγράφονται  στοιχεία  που  µπορούν  να  ακολουθήσουν  όλες  οι  επιχειρήσεις,  είτε

χρησιµοποιούν είτε όχι σύστηµα Logistics. 

   Περνώντας στο τέταρτο κεφάλαιο συναντάµε και την απάντηση στο ερώτηµα  της εργασίας.

Μια µεγάλη ενότητα έχει αφιερωθεί για να αναλύσει τις δέκα αρχές  µε τις οποίες οι επιχειρήσεις

µπορούν  να  αυξήσουν  τα  εταιρικά  τους  κέρδη  µε  την  αρωγή  ενός  συστήµατος  Logistics

Management. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει µε τη µέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης των

Logistics Management. 

  Στο  πέµπτο  & τελευταίο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  µελέτη  που  έχει  γίνει  στην  επιχείρηση

«ΣΚΟΥΡΑ  Α.Ε.».  Αρχικά γίνεται µια περιγραφήτης εταιρίας και των  προϊόντων που παράγει

και έπειτα καταγράφονται οι πληροφορίες που πάρθηκαν  από την συζήτηση µε την κ. Σκούρα.

Γίνονται αναφορές στον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση χειρίζεται το σύστηµα, στις δυσκολίες

που  έχουν  αντιµετωπίσει  αλλά  και  στους  µελλοντικούς  στόχους  και  φιλοδοξίες  που  έχουν  τα

στελέχη για την εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 1.1 Ιστορική Αναδροµή 

      

  Τα  Logistics έχουν συµβάλει ουσιαστικά στην παγκόσµια ανάπτυξη ήδη από τα αρχαία χρόνια

και πιο συγκεκριµένα από την κατασκευή των πυραµίδων στην αρχαία Αίγυπτο. Με την πάροδο

των χρόνων λαµπρές λύσεις και ιδέες έκαναν την εφοδιαστική αλυσίδα να αποτελέσει τη βάση

για τη µετάβαση σε µια νέα ιστορική και οικονοµική εποχή. Από τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, τα

Logistics  έδειξαν  τον  ρυθµό  βελτίωσης  µε  την  ταχύτατη  εξέλιξή  τους  στον  τοµέα  του

εφοδιασµού και των µεταφορών. Οι µέθοδοι που  χρησιµοποιήθηκαν τότε για τις µετακινήσεις

των εξοπλισµών και τον εφοδιασµό των στρατευµάτων αποδείχτηκαν ο ακρογωνιαίος λίθος για

τη γέννηση ποικίλων στρατιωτικών τεχνικών που χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα. 

 Τα logistics όµως, δεν είναι µόνο εργαλείο του στρατού, αλλά στοιχεία τους εφαρµόζονται σε

επιχειρήσεις,  ακόµα  και  στην  καθηµερινή  πραγµατικότητα.  Κάθε  σύγχρονη  επιχείρηση

περιλαµβάνει µηχανισµούς  logistics που  την βοηθούν στην παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών

καθώς  και  στη  βέλτιστη  λειτουργία  της.  Το  Logistic  Management 1 λοιπόν,  πέρασε  από  τις

πολεµικές εφαρµογές στην καθηµερινή ζωή. Μετά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο (περίοδος 1945-

1970), υπήρχε µεγάλη ζήτηση για όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες, η οποία γεννήθηκε

από  την  έντονη  έλλειψη  βασικών  αγαθών  στο  παρελθόν.  Πρόβληµα,  λοιπόν,  αποτέλεσε  η

αδυναµία  παραγωγής  αγαθών  σε  µεγάλες  ποσότητες.  Για  αυτό  το  λόγο,  σ’αυτό  το  χρονικό

διάστηµα  δόθηκε  µεγάλη  έµφαση  στην  αύξηση  της  παραγωγικής  ικανότητας.  Εκεί  βασιζόταν

επίσης  και  ο  ανταγωνισµός.  Στο  γεγονός  δηλαδή  ποιος  θα  προλάβει  να  καλύψει  πρώτος  τη

ζήτηση  και  ποιός  θα  αποκτήσει  πρώτος  τις  πρώτες  ύλες.  Στην  επόµενη  δεκαετία  (1970),

παρουσιάστηκε  για  πρώτη  φορά  το  φαινόµενο  του  στάσιµου  πληθωρισµού.  Συγκεκριµένα,  η

παγίωση της οικονοµίας γινόταν παράλληλα µε τη µείωση της απασχόλησης, µε την αύξηση της

ανεργίας,  καθώς  και  µε  την  αύξηση  του  ρυθµού  πληθωρισµού.  Οι  επιχειρήσεις  όφειλαν  να

αλλάξουν  τη  στρατηγική  τους  για  να  αντιµετωπιστούν  οι  νέες  αυτές  συνθήκες.  Ενώ  στην

µεταπολεµική περίοδο προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, σε αυτήν προσπαθούσαν να

διατηρήσουν την παραγωγή τους στα ίδια επίπεδα, να καλύπτουν  το µερίδιο αγοράς τους, να

διατηρούν τα κέρδη τους ή να µειώσουν έστω τις ζηµιές  τους. Οι ξαφνικές αυτές αλλαγές τους

 1Logistics Management, Θεωρία & Πράξη, Κωνσταντίνος Χ. Σιφνιώτης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

1997, ISBN: 960-02-1212-6.
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ώθησαν  στην  αναθεώρηση  των  µεθόδων  τους,  στην  πολιτική  των  αποθεµάτων  τους  και  στον

προγραµµατισµό των αγορών τους,  µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η παραγωγή για την κάλυψη

της ζήτησης χωρίς να αυξηθεί η πιθανότητα έλλειψης πρώτων υλών.  

  Οι επιχειρήσεις στη δεκαετία του ’70 ανακάλυψαν πως ο περιορισµός των δαπανών έχει θετικά

αποτελέσµατα  στην  κερδοφορία  τους,  αλλά  και  γενικότερα  στη  βιωσιµότητά  τους.  Αυτή  η

θεωρία ισχύει ακόµη και σήµερα καθώς η µείωση του κόστους παραγωγής είναι ένας βασικός

στόχος  όλων  των  επιχειρήσεων.  Τα  περιττά  έξοδα  δεν  δικαιολογούνται,  καθώς  αποµακρύνουν

την  επιχείρηση  από  αυτών  τον  στόχο.  Από  τη  δεκαετία  του  ’80  και  έπειτα  έχει  µεταβληθεί

ολόκληρη η φιλοσοφία των επιχειρήσεων στα θέµατα των logistics. Η ιδέα που κυριαρχεί ακόµα

και σήµερα είναι η σηµασία και η αποτελεσµατικότητα της αναδιοργάνωσης των εργασιών τους.

Οι  λέξεις  Just-In-Time και  MRP (Materials  Requirement  Planning)  είναι  λέξεις  κλειδιά  που

εξασφαλίζουν  κερδοφορία  και  βιωσιµότητα.  Αν  λοιπόν  οι  επιχειρήσεις  µπορούν  να

ακολουθήσουν  αυτούς  τους  κανόνες  και  την  εξέλιξη  του  κλάδου,  µπορούν  να  λέγονται

σύγχρονες  και  να  επιδιώκουν  το  ολοένα  αυξανόµενο  πελατολόγιο,  την  ολοένα  αυξανόµενη

παραγωγή και συνεπώς τη µέγιστη δυνατή κερδοφορία.

 1.2Εννοιολογική Προσέγγιση των Logistics Ορισµοί

   Η  ∆ιαχείριση  της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  –  Logistics,  αναφέρεται  στο  σχεδιασµό  και  τη

διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις διαδικασίες προµήθειας,

την  παραγωγή-µεταποίηση  και  όλες  τις  δραστηριότητες  της  διανοµής.  Επιπλέον,

συµπεριλαµβάνει  το  συντονισµό  και  τη  συνεργασία  µε  όλους  τους  εταίρους  του  καναλιού

εφοδιασµού, πού µπορεί να είναι προµηθευτές, µεσάζοντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third

Party Logistics 2 (3PL) και πελάτες. 

  Κατ'ουσία, η ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασµό, τις

προµήθειες,  την  παραγωγή,  την  αποθήκευση,  τη  µεταφορά  και  τις  πωλήσεις  τόσο  µέσα  στις

επιχειρήσεις  όσο  και  µεταξύ  αυτών.  Περιλαµβάνει    δηλαδή  τη  συνεχή  ροή  πληροφοριών,

προϊόντων και χρηµατικών πόρων µεταξύ των διαφορετικών σταδίων.  

 Ο  αντικειµενικός,  λοιπόν,  σκοπός  των  Logistics είναι  η  αύξηση  της  συνολικής  κερδοφορίας

κατά µήκος της αλυσίδας, που συνεπάγεται την αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταίρων της.

 2Third Party Logistics , προµηθευτές ως επί το πλείστον ειδικεύονται στον τοµέα της ολοκληρωµένης

παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, αποθήκευσης και µεταφοράς.
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Αυτό  επιτυγχάνεται  µε  την  κατανόηση  και  ικανοποίηση  των  πελατειακών  αναγκών  στον

απαιτούµενο  χρόνο  και  µε  την  προσφορά  προϊόντων  υψηλής  προστιθέµενης  αξίας  και

ανταγωνιστικού κόστους. 

   Επίσης,  η  διαχείριση  της  αλυσίδας  εφοδιασµού  στοχεύει  στη  συνολική  αρτιότητα  των

διαδικασιών  της  επιχείρησης  και  επιδιώκει  έναν  πιο  αποτελεσµατικό  τρόπο  διαχείρισης  των

επιχειρήσεων & των σχέσεων µε τα άλλα µέλη της αλυσίδας. Για την επίτευξη των παραπάνω

στόχων, απαραίτητα χαρακτηριστικά των εφοδιαστικών αλυσίδων που ανταγωνίζοντα µέσα στο

σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον είναι η ευελιξία και η ταχεία προσαρµοστικότητά τους

στις δυναµικά µεταβαλλόµενες συνθήκες.                                                           

  Για την έννοια των Logistics έχουν δοθεί πληθώρα ορισµών από διακεκριµένους επιστήµονες

αλλά και εταιρίες. Το Council of Logistics Management 3 των Ηνωµένων Πολιτειών έχει δώσει

τον εξής ορισµό: Logistics είναι εκείνο το τµήµα της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που

σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσµατική κανονική και αντίστροφη ροή

και  αποθήκευση  των  προϊόντων,  υπηρεσιών  και  των  σχετικών  πληροφοριών  από  το  σηµείο

προέλευσης τους έως το σηµείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των

πελατών. (CLM, 1986) 

     Ένας ακόµη ορισµός που έχει δοθεί για την έννοια των Logistics από τον Καθηγητή Martin

Christopher ορίζει ως Logistics, τη διαδικασία της στρατηγικής  διαχείρισης της κυκλοφορίας και

της αποθήκευσης των υλικών, εξαρτηµάτων  και   τελικών  αποθεµάτων από  τους προµηθευτές,

µέσω της επιχείρησης και στους πελάτες. (Christoph er M.2007) 

Ενδεικτικές περιοχές εφαρµογών των Logistics περιλαµβάνουν τα:  

•     Business Logistics 

•     Systems Logistics 

•     Maritime Logistics 

•     Logistics Υγείας 

•     Logistics Στρατού 

•     Περιβαλλοντικά Logistics 

•     City Logistics 

•     Crisis Logistics 

•     Logistics Υπηρεσιών 

•     Agro-logistics και 

 3 Council of Logistics Management, Tο συµβουλίο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
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•      Reverse Logistics. 

 

 1.3 Πεδία Εφαρµογής 

   

Τα Logistics βρίσκουν εφαρµογή σε δύο κυρίως πεδία. 

-  Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική

διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη

µέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. 

-   Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες 

εκείνες  τις  επιχειρήσεις  και  οργανισµούς  που  είναι  απαραίτητοι  έτσι  ώστε  ένα  προϊόν,  από

πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσµατική οργάνωση και διοίκηση της

ροής  προϊόντων  και  πληροφοριών  σε  αυτήν  την  αλυσίδα  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη  σε  µία

παγκοσµιοποιηµένη  και  ψηφιακή  οικονοµία,όπου  ο  ανταγωνισµός  από  ατοµικός  (επιχείρηση

εναντίον  επιχείρησης)  γίνεται  συλλογικός  (εφοδιαστική  αλυσίδα  εναντίον  εφοδιαστικής

αλυσίδας).                                                         

  Η εφαρµογή των Logistics έχει διαφορετικούς τρόπους δράσης και διαφορετικά αποτελέσµατα

κατά περίπτωση, που  εξαρτώνται από το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται και τους

παράγοντες που το επηρεάζουν. 

 

1.4 Αντικείµενο των Logistics

  Το  αντικείµενο  των  Logistics  management  έχει  µεγάλο  εύρος,  όπως  φάνηκε  και  από  τους

ορισµούς. Για τη δηµιουργία και εφαρµογή του απαιτείται η µελέτη τριών βασικών σταδίων, τα

οποία πρέπει  να ληφθούν υπ’ όψιν από τον αρµόδιο που  θα σχεδιάσει και θα παρουσιάσει το

σύστηµα.  Τα  στάδια  θα  αναλυθούν  εκτενέστερα  σε  υποενότητες  και  παρουσιάζονται  στο

παρακάτω σχήµα αλλά και επιγραµµατικά ως εξής: 

      1)Ο σχεδιασµός του συστήµατος Logistics  

      2)Ο έλεγχος του συστήµατος 

      3)Η εκτέλεση των εργασιών των logistics 
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1.4.1 Το Στάδιο του Σχεδιασµού                    

      

   Το πρώτο στάδιο των Logistics είναι αυτό του σχεδιασµού (planning). Σύµφωνα µε τον Ballou 4

ο  σχεδιασµός  του  συστήµατος  logistics  management  θα  επηρεάσει  σε  σηµαντικό  βαθµό  την

κερδοφορία  της  επιχείρησης,  καθώς  τα  θέµατα  που  εξετάζει  είναι  ποικίλα,  σηµαντικά  και  οι

τελικές  αποφάσεις  που  θα  παρθούν  θα  επηρεάσουν  τις  λειτουργίες  της  επιχείρησης  και  την

εκτέλεση  των  καθηµερινών  εργασιών.  Εξαιτίας  της  δυσκολίας  του  συστήµατος  Logistics,  ο

σχεδιασµός χωρίζεται σε  τρεις κατηγορίες: τον στρατηγικό σχεδιασµό, τον τακτικό σχεδιασµό

και τον δυναµικό σχεδιασµό, καθένας από τους οποίους θέτει πολλές ερωτήσεις που πρέπει να

απαντηθούν  από  τη  διοίκηση  της  επιχείρησης,  αλλά  και  πολλά  προβλήµατα,  που  οφείλει  να

λύσει.

 Ο σηµαντικότερος σχεδιασµός είναι ο στρατηγικός, εφόσον οργανώνει όλες τις λειτουργίες της

εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Έχει  ένα  χρονικά  µακροχρόνιο  προσανατολισµό  µε  ορίζοντα

τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Συνεπάγοντας έτσι, πως αναφέρεται σε µακροπρόθεσµες στρατηγικές

αποφάσεις και αποτελέσµατα, καθιστώντας αδύνατη την αλλαγή τους µέσα στα διάρκεια αυτή

λόγω κόστους. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τακτικός σχεδιασµός, οποίος βοηθά την

επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων που θα την δεσµεύουν για ένα έως δύο έτη. Οι αποφάσεις που

θα παρθούν για το σχεδιασµό αυτό αφορούν καθηµερινές δραστηριότητες και  εργασίες, από τις

οποίες τελικά κρίνεται και η επιτυχία µιας επιχείρησης. 

  Τέλος, ο δυναµικός σχεδιασµός µε τη σειρά του, βοηθάει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων,

οι  οποίες  έχουν  την  δυνατότητα  να  αλλάζουν  γρήγορα  και  συχνά  αλλά  παρ’ όλα  αυτά  µας

βοηθούν στην επίτευξη των καθηµερινών στόχων και λειτουργιών της επιχείρησης.  

  Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι εµφανές πως ο σχεδιασµός του συστήµατος logistics

έχει  πρωταρχικό  ρόλο  στην  αύξηση της κερδοφορίας  της  επιχείρησης αλλά  παράλληλα  να  τη

βοηθήσει να παραµείνει αλώβητη-ακέραιη στην απαιτητική αγορά. 

 

1.4.2 Το Στάδιο του Ελέγχου 

  

 Το  στάδιο  του  ελέγχου  του  συστήµατος,  που  ακολουθεί  αυτό  του  σχεδιασµού,  αναφέρεται

αφενός στον έλεγχο των αποτελεσµάτων και αφετέρου στο αν εφαρµόζεται σωστά το σύστηµα.

Ο συστηµατικός και συνεχής έλεγχος θα µειώσει τις λανθασµένες ενέργειες, θα προλάβει τυχόν

 4 Ballou, καθηγήτης που υπήρξε σύµβουλος σε πολλές εταιρίες.
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λάθη  και τα προϊόντα  από τους προµηθευτές της επιχείρησης µέχρι  τους τελικούς πελάτες θα

φτάσουν έτσι όπως έχουν παραγγελθεί. 

  Ο  σκοπός  του  ελέγχου  είναι  διπλός.  Ο  πρώτος  αναφέρεται  στο  αν  έγιναν  σωστά  και  αν

εφαρµόστηκαν όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν από τους αρµόδιους της επιχείρησης.Σε αυτή

την  περίπτωση  έχουµε  τον  ποσοτικό  και  τον  ποιοτικό  έλεγχο  (παραγγελίες  πελατών,αριθµός

προϊόντων που στάλθηκαν  κ.τ.λ.) ενώ ο δεύτερος σε ποιότητα,(αν το τελικό προϊόν που παράγει

η  επιχείρηση  έχει  την  απαιτούµενη  ποιότητα,  αν  τα  προϊόντα  από  τους  προµηθευτές  της

επιχείρησης πληρούν τις προδιαγραφές της επιχείρησης κ.τ.λ.) 

  Ο  δεύτερος  σκοπός  σχετίζεται  µε  την  επιτυχία  του  συστήµατος  που  σχεδιάστηκε.  Αν  είναι

αποδοτικό και αποτελεσµατικό έτσι ώστε να διαµορφώσει διαχρονικά µια καλή εικόνα (image)

της επιχείρησης προς τρίτους και προς τους πελάτες.

 

1.4.3 Το Στάδιο της Εκτέλεσης των Εργασιών Logistics

  Η  εκτέλεση  των  εργασιών  των  logistics αναφέρεται  στις  επαναλαµβανόµενες,  εργασίες  που

απαιτούνται για να φτάσουν τα προϊόντα από τον προµηθευτή στον 

εκάστοτε πελάτη. Η σωστή εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών  των logistics θα δείξει αν η

επιχείρηση µπορεί να ικανοποιεί τους πελάτες της και αν έχει τη δυνατότητα να παραµείνει στην

αγορά. 

  Οι καθηµερινές αυτές εργασίες που  είναι  απαραίτητες για  το στάδιο  της εκτέλεσης είναι  οι

εξής: 

•    αγορές ή προµήθειες 

•    µεταφορές 

•    έλεγχος, διαχείριση αποθεµάτων 

•    αποθήκευση 

•    διανοµή 

Στο  παρών  κεφάλαιο  δεν  θα  αναλυθούν  τα  5 αυτά  στάδια  καθότι  στο  δεύτερο  θα  αναλυθούν

εκτενέστερα. 
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1.5 Ο Σκοπός των Logistics 

   

   Το  logistics  Management  είναι  µία  βασική  λειτουργία  στις  σύγχρονες  επιχειρήσεις,  που

ικανοποιώντας  την,  η  επιχείρηση  έχει  επιτύχει  τον  πιο  βασικό  επιχειρηµατικό  της  στόχο,  να

στείλει δηλαδή το σωστό προϊόν στη σωστή ποσότητα, στο σωστό µέρος, τη σωστή ώρα και στο

σωστό κόστος. Αυτό το σύνολο των υπηρεσιών προς τον πελάτη πρέπει η υπηρεσία Logistic να

υλοποιεί, αφενός µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και αφετέρου µε την ποιότητα των προϊόντων

ή  υπηρεσιών  που  προσφέρει.  Συνεπώς,  είναι   φανερό  ότι  το  Logistics  Management  για  να

ικανοποιεί τις επιδιώξεις της επιχείρησης πρέπει να ικανοποιεί δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι η

ποιότητα  των  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  που  προσφέρει  στους  πελάτες  και  το  δεύτερο  είναι  το

χαµηλό κόστος µε το οποίο επιτυγχάνει την ποιότητα αυτή.

  Είναι ευκολότερο για την επιχείρηση να επιτύχει το χαµηλό κόστος παρά την ποιότητα, και

αυτό γιατί το πρώτο είναι µετρήσιµο µέγεθος ενώ το δεύτερο όχι. Για αυτό λοιπόν, η επιχείρηση

για να εξετάσει την ποιότητα που προσφέρει εξετάζει τρία βασικά στοιχεία της:  

   1) ∆ιαθεσιµότητα  (Availability),  η  οποία  αναφέρει  την  ικανότητα  του  συστήµατος  να  έχει

πάντοτε  αρκετά  διαθέσιµα  αποθέµατα  για  να  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  της  παραγωγής  ή  των

πελατών.  Το  σύστηµα  οφείλει,  επί  καθηµερινής  βάσεως  να  εξασφαλίζει  τις  απαιτούµενες

ποσότητες προϊόντων την ώρα που τις χρειάζεται η παραγωγή ή ο καταναλωτής. Παρ’ όλα αυτά

η  ποσότητα  του  αποθέµατος  και  των  υλών  για  παραγωγή  πρέπει  να  είναι  τόση  ώστε  να

εξυπηρετούνται οι πελάτες και η παραγωγή χωρίς να υπάρχει πληθώρα στις αποθήκες. 

  2) ∆υναµικότητα (Capacity), η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του συστήµατος να διακινεί,

µέσα στο χρονικό διάστηµα που του έχουν ορίσει, τις ζητούµενες ή τις  παραγόµενες ποσότητες.

Η  δυναµικότητα  αναφέρεται  στην  ταχύτατη  εκτέλεση  µιας   παραγγελίας  και  στη  συνέπεια,

δηλαδή στην επίτευξη αυτής της ταχύτητας επί καθηµερινής βάσεως. 

 3)  Συνέπεια  (Consistency),  η  οποία  αναφέρει  την  ικανότητα  του  συστήµατος  να  παραδίδει

συνεχώς  στους χρήστες  του  τα  προϊόντα  που  ζητάνε  σε  καλή  κατάσταση, χωρίς  λάθη,  σωστά

επισηµασµένα,  έτσι  ώστε  να  είναι  βέβαιοι  ότι  τα  προϊόντα  που  παραλαµβάνουν  είναι  αυτά

ακριβώς που παρήγγειλαν και µάλιστα βρίσκονται στη σωστή κατάσταση και ποιότητα. 

  Πριν από την  παράδοση  κάθε παραγγελίας η  επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να την  ελέγξει

πολλές φορές έτσι ώστε να φτάσει στα χέρια του πελάτη ακριβώς ότι εκείνος  ζήτησε. Αυτό όµως

είναι εφικτό µόνο µε την αύξηση του κόστους. Το ζητούµενο στο logistics management δεν είναι

όµως µόνο η άριστη ποιότητα, είναι η επίτευξη της άριστης ποιότητας µε το χαµηλότερο δυνατό
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κόστος. Η επιχείρηση οφείλει λοιπόν να αξιολογεί ποικίλες εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να

επιλέξει εκείνη που θα της προσφέρει ταυτόχρονα  ποιότητα και χαµηλό κόστος. Είναι ευνόητο

όµως πως τα κριτήρια ποιότητα και χαµηλό κόστος είναι ανάλογα. Η κάθε µείωση της ποιότητας

των προσφερόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών επιφέρει µείωση του κόστους ή αντίστροφα, κάθε

αύξηση της ποιότητας επιφέρει & αύξηση του κόστους. 

   Η  ίδια  η  επιχείρηση  οφείλει  να  εξετάσει  και  να  καθορίσει  πιο  επίπεδο  ποιότητας  και

εξυπηρέτησης είναι επιθυµητό, καθώς και το κόστος που µπορεί να προσφέρει για την επίτευξη

αυτών. Σε ότι αφορά το στοιχείο του κόστους, η σωστή προσέγγιση στο Logistics management

απαιτεί να λαµβάνεται υπ’ όψη το συνολικό κόστος και όχι το κόστος των επιµέρους στοιχείων

και αυτό γιατί η αύξηση του κόστους σε ένα τµήµα µπορεί να εξισορροπείται µε τη µείωση ενός

άλλου. 

   Τέλος  ένα  επιτυχηµένο  και  αποδοτικό  σύστηµα  logistics πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να

ελέγξει  τις  αποκλείσεις  της  ποιότητας  και  ποσότητας  των  προσφερόµενων  προϊόντων  ή

υπηρεσιών. Πρέπει να είναι ικανό να προσφέρει στους πελάτες µία σταθερή ποιότητα, καθώς και

να  επιτυγχάνει  το  ελάχιστο  δυνατό  κόστος  µεταφορών,  αποθήκευσης  ,παραγωγής,  και

γενικότερα, κατά µήκος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 1.6 Στόχοι Logistics Management

 Κάθε σύγχρονη επιχείρηση σχεδιάζει το σύστηµα Logistics σύµφωνα µε τους επιχειρηµατικούς

στόχους (γενικούς και ειδικούς) της διοίκησης. Παράλληλα,  πρέπει  να  επιδιώκεται  η επίτευξη

των επιµέρους στόχων που συνδέονται µε την εφοδιαστική αλυσίδα και µε όλα τα στάδιά της. 

   Ένα σηµαντικό θέµα που οφείλει να εξετάζει σωστά το σύστηµα logistics είναι το θέµα των

αποθεµάτων.  Η  διατήρηση  τους  σε  κάθε  φάση  της  παραγωγής,  η  διατήρηση  υλικών

συσκευασίας, πρώτων υλών, ενδιάµεσων αγαθών και τελικών προϊόντων είναι πολύ δαπανηρή.

Θεωρίες, όπως για παράδειγµα το Just in Time (JIT) 5 και το Materials Requirement Planning

(MRR)6, έχουν αναπτυχθεί για αυτό το κοµµάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Ένας δεύτερος σηµαντικός στόχος είναι η ποιότητα. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη

ενότητα,  σκοπός  ενός  συστήµατος  logistics είναι  η  ποιότητα  του  προϊόντος  ή  υπηρεσίας  που

λαµβάνουν  οι  πελάτες.  Στόχος,  όµως,του  συστήµατος  δεν  είναι  µονάχα  η  διατήρηση  της

 5Just in Time (JIT), είναι µια στρατηγική παραγωγής που προσπαθεί να βελτιώσει την επιχειρηµατική

απόδοση της επένδησης.
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ποιότητας του προϊόντος σε όλη τη διαδροµή, από  τον προµηθευτή ως τον καταναλωτή, αλλά

και  η  επίτευξη  µιας  αποδεκτής  γενικά  ποιότητας  των  υπηρεσιών  Logistics,  του  ίδιου  δηλαδή

συστήµατος. Οι στόχοι, λοιπόν, για την γενικότερα καλύτερη ποιότητα µπορεί να είναι: 

−    καλύτεροι χρόνοι εκτέλεσης παραγγελίας 

−    ορθότητα εκτέλεσης παραγγελίας 

−    συνέπεια στις µεταφορές επί καθηµερινής βάσης 

−    γνωστοποίηση στους πελάτες που βρίσκεται το προϊόν που παρήγγειλαν 

   Τα λάθη που µπορούν να προκύψουν από τη µη τήρηση των ανωτέρω, αφενός είναι δαπανηρά

και αφετέρου η επιχείρηση ρισκάρει να χάσει την φήµη, την αξιοπιστία της και ως επόµενο να

µειωθούν οι πελάτες της. 

  Η δηµιουργία ενός σωστού και αποτελεσµατικού συστήµατος logistics στην θεωρία φαίνεται

αυτονόητη  και  απλή.  Παρ’ όλα  αυτά,  η  πολυπλοκότητα  του  είναι  έντονη,  για  αυτό  και  οι

αρµόδιοι,  σε  κάθε  επιχείρηση,  για  τη  δηµιουργία  του  συστήµατος  logistics,  στοχεύουν  να

ελαχιστοποιήσουν τις αποκλίσεις από τους επιλεγµένους στόχους.     Υπάρχουν και αβεβαιότητες

που οφείλει να συνυπολογίσει µε τις άλλες δραστηριότητες  της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη

δηµιουργία του συστήµατος. Τέτοιες µπορεί να είναι: 

 1)Η συνέπεια των προµηθευτών, 

 2)Οι προτιµήσεις των πελατών της επιχείρησης, 

 3)Η αξιοπιστία των προβλέψεων των άλλων τµηµάτων της επιχείρησης για τη 

ζήτηση των προϊόντων. 

  Αυτές οι αβεβαιότητες γεννούν δυσκολίες στην πορεία της επιχείρησης. Ένα σωστό σύστηµα

Logistics, όµως, οφείλει να τις έχει προνοήσει και να έχει συµπεριλάβει αποκλίσεις έτσι ώστε να

µην επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση που συµβούν.  

  Είναι αυτονόητο πως δεν υπάρχουν βέβαια στοιχεία για το µέλλον. Οι δηµιουργοί συστηµάτων

Logistics προσπαθούν να καλύψουν όσες πιο πολλές αποκλίσεις είναι εφικτό. Ποτέ δεν µπορεί

να  επιτευχθεί  το  100%  στο  επίπεδο  εξυπηρέτησης  παρά  µόνο  ένα  αρκετά  υψηλό  επίπεδο.

Υπάρχουν  ακραίες  και  τελείως  απρόβλεπτες  περιπτώσεις   που  το  σύστηµα  δεν  µπορεί  να

καλύψει,  αλλά  φυσικά  αυτό  δεν  σηµαίνει  πως  αναφερόµαστε  σε  ένα  χαµηλής  ποιότητας

σύστηµα. 
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1.7 Λόγοι για την Αύξηση Ενδιαφέροντος των Logistics

  Η αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από τον τοµέα των logistics µπορεί να εξηγηθεί µέσω του

συνδυασµού µιας σειράς παραγόντων που απασχολούν τις παραγωγικές µονάδες στο σηµερινό

πολύπλοκο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

  Πιο συγκεκριµένα, τα συστήµατα µεταφοράς αναζήτησαν λύσεις από τον κλάδο των logistics

εξαιτίας της αύξησης της τιµής του πετρελαίου κατά την δεκαετία του 1970. 

   Η  αύξηση  του  κόστους  µεταφοράς  ήταν  το  κίνητρο  για  να  αναζητήσουν  νέους  τρόπους

µεταφοράς  µε  χαµηλότερο  κόστος.  Από  την  δεκαετία  του  1980  µέχρι  και  σήµερα   τα   ίδια

συστήµατα  (µεταφοράς)  αλλάζουν  τα  δεδοµένα  και  προβάλλουν νέους τρόπους µεταφορών.

Τόσο  στην  Ελλάδα,  όσο  και  γενικότερα  στην  Ευρώπη  και  την   Αµερική   οι   «κανόνες   του

παιχνιδιού»  έχουν  αλλάξει ριζικά. ∆ηµιουργούνται ευκαιρίες και επιλογές που παλαιότερα δεν

υπήρχαν. 

   Σε  αυτό,  βασικός  παράγοντας  είναι  η  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας.  Νέα  µηχανήµατα,  νέοι

µέθοδοι, νέες υπηρεσίες που οφείλει κάθε επιχείρηση να εξετάζει για να αποκτήσει βιωσιµότητα.

Επιπροσθέτως,  είναι  αισθητή  & η  αλµατώδης  πρόοδο  στον  τοµέα  της  πληροφορικής  και  στη

χρήση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Με  την  πάροδο  των  ετών  τα  logistics  έγιναν  πιο

απαιτητικά  και  σύνθετα  λόγω  των  περισσότερων λύσεων  για  την  διερεύνηση  στον  τοµέα των

µεταφορών,  λόγω  του  πολλαπλασιασµού  των  προϊόντων  που  συνεπάγεται  και  αύξηση

αποθεµάτων,  λόγω  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  που  δηµιούργησε  την  ανάγκη  για

ανακύκλωση, αλλά και της σωστής διάθεσης των αποθεµάτων. Παρόλα αυτά οι δυνατότητες των

ηλεκτρονικών υπολογιστών αντιµετώπισαν την πολυπλοκότητα αυτή. 

  ∆εν πρέπει να παραλείψουµε και την παραγωγή και συγκεκριµένα τον πολλαπλασιασµό των

γραµµών παραγωγής, δηλαδή όταν ένα προϊόν αντικατασταθεί  µε τρία προϊόντα θα πρέπει να

ικανοποιηθεί η ίδια ζήτηση και το επίπεδο αποθεµάτων θα αυξηθεί έως  και 41% σύµφωνα µε

έρευνες  και  µελέτες.  Μιλώντας  για  αποθέµατα,  πρέπει  να  τονιστεί  και  η  ριζική  αλλαγή  της

θεωρίας των αποθεµάτων. Ενώ κάποτε ήταν φυσικό οι λιανέµποροι να κατέχουν µεγάλο αριθµό

αποθεµάτων  αυτό  άλλαξε  και  οι  προµηθευτές  οφείλουν  τώρα  πια  να  έχουν  κεντρικά  σηµεία

αποθήκευσης  και  διανοµής,  καλύτερους  χρόνους,  και  καλύτερες  υπηρεσίες  διανοµής  και

παράδοσης. Στην προηγούµενη παράγραφο έγινε µια αναφορά στον χρόνο. Οι καλύτεροι χρόνοι

στην παραγωγή, στην µεταφορά και στη διανοµή αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι

των ανταγωνιστών. Με τη µείωση του χρόνου σχεδιασµού, κατασκευής, πώλησης και διανοµής
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οι  επιχειρήσεις  έχουν  ένα  πολύ  σπουδαίο  πλεονέκτηµα  στη  µάχη  του  ανταγωνιστού.  Για

παράδειγµα,  µια  αυτοκινητοβιοµηχανία  µπορεί  να  κατασκευάσει  ένα  αυτοκίνητο  σε  λιγότερο

από δύο µέρες. Από την άλλη πλευρά όµως χρειάζονται 15 µε 25 µέρες για να κλειστεί και να

διαβιβαστεί  η  παραγγελία  στοεργοστάσιο,  να  προγραµµατιστεί  η  παραγγελία  και  τέλος  να

παραδοθεί  το  αυτοκίνητο  στον  πελάτη.  Στο  συγκεκριµένο  παράδειγµα  οι  δαπάνες  του

αυτοκινήτου θα είναι µικρότερες από τις δαπάνες πώλησης και διανοµής, οι οποίες θα αγγίζουν

το 20% - 30% του κόστους του αυτοκινήτου. 

  Και  τέλος,  ένας  ακόµη  λόγος  που  αυξήθηκε  το  ενδιαφέρον  για  τα  logistics είναι  οι  ριζικές

γεωγραφικές αλλαγές σε σχέση µε τα  κέντρα  παραγωγής και  κατανάλωσης που  έδωσαν άλλη

πολυπλοκότητα στον κλάδο και ανάγκη για ποικιλοµορφία στους τοµείς του.

1.8  Εξέλιξη των Συστηµάτων Logistics

  Το  επιχειρηµατικό  περιβάλλον  συνεχώς  µεταβάλλεται.  Παράγοντες   (εσωτερικοί  και

εξωτερικοί) αναγκάζουν τα συστήµατα logistics των επιχειρήσεων να βελτιωθούν, να γίνουν λίγο

πιο  εκσυγχρονισµένα  και  πιο  απαιτητικά.  Η  τεχνολογία  αυξάνεται  µε  απίστευτα  γρήγορους

ρυθµούς.  Νέα  µηχανήµατα,  νέες  τεχνολογίες  εµπλουτίζουντα  εργοστάσια,  δηµιουργούν

καλύτερα  ποιοτικά  προϊόντα  και  προσφέρουν  στους  καταναλωτές  ολοένα  και  περισσότερη

σιγουριά  για  το  προϊόν  που  αγοράζουν.  Έτσι   το  καταναλωτικό  κοινό  γίνεται  περισσότερο

απαιτητικό ζητώντας την καλύτερη κάλυψη των    αναγκών του ή ακόµα και την κάλυψη νέων. Η

αρµοδιότητα  της  διοίκησης  όλων  των  επιχειρήσεων  είναι  να  προβλέπει  τις  οποιεσδήποτε

αλλαγές, να τις ενστερνίζεται και να βελτιώνει την Εφοδιαστική της Αλυσίδα. Οι επιχειρήσεις

που  µπορούν  να  προσαρµόσουν  νέες  τεχνοτροπίες,  νέα  µηχανήµατα,νέα  προϊόντα  στο  ίδιο

υπάρχον  σύστηµα  logistics,  είναι  εκείνες  που  γνωρίζουν  άριστα  τον  ρόλο  της  εφοδιαστικής

αλυσίδας για την επίτευξη των εταιρικών τους στόχων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ LOGISTICS MANAGEMENT 

2.1 Εισαγωγή 

    

  Έχοντας ξεκαθαρίσει λίγο το «τοπίο» γύρω από την εννοιολογική σηµασία των Logistics και

του  Logistics Management, σκοπός  αυτής της  ενότητας  είναι  να  παρουσιάσει τα  στοιχεία  της

εκτέλεσης των εργασιών που τα απαρτίζουν. Ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η διαχείριση των

δραστηριοτήτων  ενός  συστήµατος   logistics  management  αποτελούν  πρωταρχικό  σκοπό  του

αρµοδίου, καθώς είναι αναγκαία για την πορεία και την εξέλιξη της επιχείρησης, λόγω και της

συνδεσιµότητας που υπάρχει µεταξύ τους.

   Παράδειγµα ο υπεύθυνος που σχεδιάζει το σύστηµα Logistics έχει στη διάθεσή  του δύο (2)

µεθόδους που µπορεί να χρησιµοποιήσει. Η πρώτη είναι να ξεκινήσει από την αρχή, δηλαδή από

τους προµηθευτές και το σύστηµα αγορών και να καταλήξει στους πελάτες και στους τελικούς

καταναλωτές. Εν αντιθέσει µε τη δεύτερη µέθοδο, η οποία αρχίζει από το τέλος, δηλαδή τους

καταναλωτές και τους πελάτες  και  µε κάποιο σύστηµα πρόβλεψης της ζήτησης επιδιώκουν να

καταλήξουν στους προµηθευτές και στη σωστή αγορά πρώτων υλών. Και οι δύο µέθοδοι είναι

επιστηµονικά αποδεκτές. Ανάλογα, όµως, µε την παραγωγή της επιχείρησης είναι προτιµότερο

να  επιλεχθεί  η  µία  ή  η  άλλη  µέθοδος.  Αν  η  επιχείρηση  δηλαδή,  ακολουθεί  εξατοµικευµένη

παραγωγή  τότε  είναι  ευκολότερη  η  εφαρµογή  της  πρώτης   µεθόδου.  Αν  όµως,  η  επιχείρηση

ακολουθεί συνεχή παραγωγή, τότε συνίσταται η δεύτερη µέθοδος. 

  Τα  στοιχεία  του  συστήµατος  Logistics  είναι  οι  εργασίες  που  θα  πρέπει  να  διεκπεραιώνει

καθηµερινά  το  τµήµα  Logistics.  Αναφερόµαστε  στα  πέντε  εκείνα  στοιχεία  που  απαρτίζουν  το

στάδιο της εκτέλεσης, τα οποία αναλύονται παρακάτω.
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 2.2 Αγορές – Προµήθειες

2.2.1 Έννοια και Ορισµοί

  Το πρώτο στάδιο του  Logistic Management είναι οι αγορές. Είναι ένα εξαιρετικά  ξεχωριστό

µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας εφόσον η πρόχειρη και ανοργάνωτη δοµή του θα επηρεάσει

αρνητικά όχι µόνο τα υπόλοιπα στάδιά της αλλά και την τελική επίδοση της επιχείρησης. 

   Ο όρος αγορές αναφέρεται στην εργασία απόκτησης, µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο, ακόµη και

µε τη µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή ενοικίασης, εξοπλισµού, πρώτων υλών,

υλικών  συσκευασίας  και  βοηθητικών  υλών,  ενδιάµεσων   προϊόντων,   αναλωσίµων   και

ανταλλακτικών,  τελικών  προϊόντων  προς µεταπώληση ή για κατανάλωση και την παραγωγή

υπηρεσιών.

  Κάθε  επιχείρηση  και  κάθε  οργανισµός  (κερδοσκοπικός  ή  µη), έχει  απαραίτητα   & τµήµατα

αγορών-προµηθειών.  Ανάλογα  όµως  µε  την  κύρια  και  βασική  λειτουργία  της  επιχείρησης  οι

αγορές διακρίνονται: 

− Για µεταποίηση, δηλαδή αγορά πρώτων υλών συσκευασίας  και άλλα που χρησιµοποιούνται

στην παραγωγή για την δηµιουργία τελικού προϊόντος. 

− Για µεταπώληση, δηλαδή αγορά προϊόντων που πωλούνται στην ίδια µορφή 

− Για  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης,  δηλαδή  αγορά  προϊόντων  που  είναι  απαραίτητα  για  τη

λειτουργία της επιχείρησης. 

  Επιπροσθέτως, οι αγορές µπορούν να διακριθούν και ανάλογα µε το είδος του προϊόντος που

αγοράζει η επιχείρηση. Αναλυτικότερα κατηγοριοποιούνται σε : 

1. Αγορές κεφαλαιουχικών αγαθών, δηλαδή αγαθά που η χρήση τους διαρκεί για  πολλά χρόνια

στην παραγωγή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών και κεφαλαιοποιούνται µε την αγορά τους, π.χ.

µηχανήµατα, εξοπλισµός κ.τ.λ. 

2. Αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών, δηλαδή οι προµηθευτές αγαθών 

µικρότερης αξίας ανά τεµάχιο, όπως π.χ. έπιπλα, ψυγεία, εργαλεία κ.τ.λ. 

3. Αγορές αναλώσιµων και ανταλλακτικών, δηλαδή οι αγορές συµπληρωµατικών  αγαθών, όπως

π.χ. χαρτί και µελάνι για το φωτοτυπικό, ταινίες ή δισκέτες για τον υπολογιστή κ.τ.λ. 

4.  Αγορές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας 

5.  Αγορές ενδιάµεσων υλικών 
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6.  Αγορές τελικών προϊόντων 

Η οργάνωση του τµήµατος προµηθειών πρέπει να είναι τέτοια που να µπορεί να ανταπεξέλθει

στις  ανάγκες  όλων  των  άλλων  τµηµάτων,εφόσον  είναι  η  µοναδική  πηγή  προµήθειάς  τους.

Αναλαµβάνει την αγορά όλων των κατηγοριών που αναφέρθηκαν γι'αυτό και η οργάνωση είναι

ένα βασικό κριτήριο για τη σωστή λειτουργία του τµήµατος. 

 

 2.2.2 Οι Στόχοι και το Αντικείµενο Αγορών 

   

  Κάθε τµήµα ξεχωριστά σε µια επιχείρηση έχει τους δικούς της στόχους,οι οποί- οι πρέπει να

ταυτίζονται και να συνδυάζονται µε τις επιδιώξεις των υπολοίπων τµηµάτων αλλά και µε τους

στόχους της επιχείρησης. Το τµήµα προµηθειών,ή αλλιώς αγορών,εξυπηρετεί κατά κανόνα όλα

τα υπόλοιπα τµήµατα γι’ αυτό η επίτευξη των στόχων  του  είναι η αρχή για την επίτευξη των

στόχων και των υπόλοι- πων τµηµάτων. 

   Καθήκοντα, λοιπόν, του τµήµατος προµηθειών είναι τα εξής : 

α)  Εξασφάλιση  της  επιχείρησης  να  πληρώνει  λογικές  τιµές  για  τα  αγαθά  και  τις υπηρεσίες

που αποκτά. 

β) Να αξιοποιεί τα κεφάλαια κινήσεως της επιχείρησης. 

γ) Να αποκτά “αξίες” για τα χρήµατα που δαπανά (value for money). 

δ)  Να  επιδιώκει  επικερδής  αγορές,  µε  την  εξεύρεση,  διεύρυνση  και  την  εξασφάλιση

εναλλακτικών πηγών προµηθειών. 

ε) Να εξασφαλίζει την επιχείρηση έναντι των προµηθευτών της µε τη λεπτοµερή εξέταση των

όρων των συµβάσεων και των συµφωνιών. 

στ) Να βοηθά τα άλλα τµήµατα στο σωστό προγραµµατισµό των αναγκών τους. 

ζ)   Να βελτιώνει τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στη λειτουργία του τµήµατος 

προµηθειών και 

η)  Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση και διατήρηση του καλού ονόµατος της 

επιχείρησης προς τους προµηθευτές. Το καλό όνοµα και η φήµη της επιχείρησης, 

συµβάλλει στην εξασφάλιση καλύτερων όρων αγορών. 

  Για  να  επιτύχει  το  τµήµα  τα  αποτελέσµατα  που  ζητάει,  θα  πρέπει  οι  στόχοι  να  είναι

διατυπωµένοι µε συγκεκριµένα ποσοτικά µεγέθη, χωρίς ασάφειες, έτσι ώστε µε το συστηµατικό

και συνεχή έλεγχο η διοίκηση να ενηµερώνεται για την επίτευξη ή µη, των στόχων.
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2.2.3 Έννοια και Σηµασία της Ποιότητας των Προµηθειών 

  Η έννοια της ποιότητας απασχολεί πολλούς επιχειρηµατίες αλλά και καταναλωτές, καθώς έχει

άµεση  σχέση  µε  την  τιµή  του  προϊόντος.  Λόγω,  όµως,  του  ότι  δε  µπορεί  να  µετρηθεί  µε

συγκεκριµένες  µονάδες,  κανένας  δεν  µπορεί  να  διαπιστώσει  αν  η  διαφορά  της  τιµής  δύο  (2)

προϊόντων ανταποκρίνεται στην ποιοτική τους διαφορά. Ο όρος “ποιότητα” αναφέρεται σε όλα

εκείνα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που συµβάλλουν ή συµµετέχουν στη

δυνατότητα ικανοποίησης µιας συγκεκριµένης ανάγκης. (Κωνσταντίνος Χ. Σιφνιώτης, 1997) 

 2.2.4 Η ABC Ανάλυση στις Αγορές

     

   Το τµήµα προµηθειών οφείλει να προσέξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις οποίες δαπανεί

µεγάλο µέρος των αγορών του γιατί τα προϊόντα αυτά έχουν υψηλό ποσοστό στη διαµόρφωση

των συνολικών δαπανών. Η ανάλυση ABC έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το τµήµα και να

κατηγοριοποιήσει τις αγορές. Στην ABC ανάλυση όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες κατατάσσονται

ανάλογα  µε  το  χρηµατικό  ποσό  που  ξοδεύει  η  επιχείρηση  ετησίως  για  την  απόκτησή  τους.

∆ηµιουργείται, λοιπόν, µια λίστα µε φθίνουσα πορεία όπου το πρώτο προϊόν ή υπηρεσία θα είναι

εκείνο που η επιχείρηση ξοδεύει περισσότερα ανά έτος. Στη συνέχεια, η υπάρχουσα κατάσταση

κατηγοριοποιείται σε οµάδες. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αποτελούν το πρώτο 10% της λίστας

καλούνται Α, τα επόµενα 20%  B και το υπόλοιπο 70% ονοµάζονται Γ. Σύµφωνα µε τον κανόνα

Pareto 6,το  20%  των  προϊόντων  που  αγοράζει  η  επιχείρηση  αντιπροσωπεύει  το  80%  της

συνολικής ετήσιας δαπάνης. ∆ηλαδή τα προϊόντα που αποκτά η επιχείρηση συµµετέχουν  στο

σύνολο των δαπανών µε διαφορετικά ποσοστά και άλλα µε ελάχιστα.

   Κανόνας 80-20 σηµαίνει ότι, σε κάθε κατάσταση, λίγοι παράγοντες (20%) είναι ζωτικοί και

πολλοί (80%) είναι επουσιώδεις.

 Τα προϊόντα µε µεγάλο συντελεστή στο σύνολο των δαπανών, τα προϊόντα που βρίσκονται στην

αρχή του καταλόγου και ανήκουν στην οµάδα “Α”,αντιπροσωπεύουν το 70% των δαπανών, τα

λιγότερα  σηµαντικά  που  κατατάσσονται  στην  οµάδα  “Β”  αντιπροσωπεύουν  το  20%  των

δαπανών και τέλος τα πιο ασήµαντα, τα  προϊόντα  της  κατηγορίας “Γ” ενώ αντιπροσωπεύουν το

 6Pareto,  η  Αρχή  του  Pareto,  στο  ευρύτερο  πλαίσιό  της,  υποστηρίζε  ότι  80%  των  αποτελεσµάτων

προκύπτουν από 20% των µέσων ή αιτίων.
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70% των  ειδών  που  αποκτά  η  επιχείρηση,  καλύπτουν  ένα  ελάχιστο  ποσοστό  των  συνολικών

δαπανών, µόλις το 10%.

 Έτσι λοιπόν, το τµήµα προµηθειών για να έχει την απόδοση που επιθυµεί και  να επιτύχει τους

στόχους  του,  θα  πρέπει  να  δώσουν  τη  µεγαλύτερη  προσοχή  και  σηµασία  στην  πρώτη  οµάδα,

δηλαδή στα πρώτα 10%,στο “Α”, στα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση και συµβάλλουν µε

µεγάλο ποσοστό στη διαµόρφωση του κόστους του τελικού προϊόντος. 

   Συµπερασµατικά,  ο  κανόνας  του  Pareto  µας  παρουσιάζει  σε  ποια  προϊόντα  και  σε  ποιες

υπηρεσίες η επιχείρηση δαπανεί το µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων σε ετήσια βάση. Αναζητάει,

λοιπόν,  οικονοµικότερες  λύσεις  και  συµφέρουσες  προσφορές  έτσι  ώστε  να  κάνει  “καλύτερες

αγορές”. 

2.3  Αποθέµατα – ∆ιαχείριση Αποθεµάτων

  Στον επιχειρηµατικό κόσµο η διάσταση του χρόνου έχει πολύ σπουδαίο ρόλο. Έτσι, και στο

logistics management τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στον σωστό  τόπο τη  σωστή ώρα. Η

παραγωγή όµως και η ζήτηση είναι δύο έννοιες που είναι αδύνατο να ταυτιστούν χρονικά. Τα

αποθέµατα  λοιπόν,  είναι  ο µοναδικός  τρόπος να  γεφυρωθεί  αυτό το κενό µεταξύ  ζήτησης και

παραγωγής. 

  Με  τον  όρο  αποθέµατα  αναφέρονται  τα  οποιαδήποτε  προϊόντα  ή  υλικά  που  αποκτά  η

επιχείρηση  και  τα  αποθηκεύει  για  να  τα  χρησιµοποιήσει  ή  για  να  τα  µεταπωλήσει  σε  κάποια

µελλοντική στιγµή.

  Στόχος του logistic management είναι να µειωθεί ο χρόνος διατήρησης των αποθεµάτων, του

χρόνου  δηλαδή  που  µεσολαβεί  µεταξύ  της  παραγωγής  και  της  χρησιµοποιούµενης  ή  τελικής

ανάλωσης του προϊόντος. (Παπαδηµητρίου, 2004).

Τα αποθέµατα για διευκόλυνση των εργαζοµένων, των υπευθύνων και άλλων αρµόδιων, καθώς

και  για  καλύτερη  οργάνωση  διακρίνονται  σε  κατηγορίες.  Έτσι,  έχουµε  τους  εξής  τύπους

αποθεµάτων: 

− αποθέµατα παραγωγής: πρόκειται για απόθεµα που σχετίζεται µε τη βιοµηχανική µεταποίηση, 

−    απόθεµα transit: δηλαδή προϊόν που βρίσκεται στο δρόµο του από το σηµείο Α στο Β,

−    απόθεµα stock (κυκλικό): απαιτείται για την κάλυψη αναγκών ζήτησης  και 

παραγωγής σε περιόδους αβεβαιότητας,

−  απόθεµα ασφαλείας: όπως παραπάνω, αλλά σε ποσότητες ανάλογες της παραγωγής ,
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−   απόθεµα  “κερδοσκοπίας”:  προς  µεγιστοποίηση  ή  αποφυγή  διαφυγής  κερδών  λόγω  της

διακύµανσης της αγοράς,

−    εποχιακό απόθεµα: για την κάλυψη εποχιακών αναγκών και 

−   νεκρό απόθεµα (dead  inventory): όταν δεν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν αυτό για κάποιο

χρονικό διάστηµα.  

Η  απόδοση  ενός  συστήµατος  logistics  επηρεάζεται  σε  σηµαντικό  βαθµό  από  την ποσότητα

του  διατηρούµενου αποθέµατος, η οποία δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική  αλλά  ούτε και

ανεπαρκής. Μια  χρυσή  τοµή  πρέπει  να  βρεθεί  σε  κάθε επιχείρηση έτσι ώστε να υπάρχει : 

→   επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στην προµήθεια, µεταφορά και παραγωγή, 

→   ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης και 

→   προστασία από αβεβαιότητα 

2.3.1 Σύγχρονες Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Αποθέµατος

  Η διαχείριση των αποθεµάτων αποτελεί διακριτό στοιχείο του σταδίου της εκτέλεσης, γι’αυτό

και  αναλύεται  ξεχωριστά.  Επιπλέον,  σύµφωνα  µε  τον  Κυριαζόπουλο  (1996),  το  κόστος

αποθήκευσης διαφέρει από το κόστος διαχείρισης αποθεµάτων, µε την έννοια ότι το πρώτο δεν

αλλάζει  ανάλογα  µε  το  µέγεθος  των  αποθεµάτων,  αλλά  σύµφωνα  µε  τον  αριθµό  των

αποθηκευτικών χώρων. 

   Μπορούµε,  λοιπόν,  να  διακρίνουµε  δύο  σηµαντικές  µεθόδους  διαχείρισης  αποθεµάτων,  οι

οποίες είναι: 

Α) Η πρακτική JIT 

   Το σύστηµα Just In Time (JIT) αποτελεί ιαπωνική επινόηση και εξελίχτηκε ειδικότερα από την

αυτοκινητοβιοµηχανία.  Σχεδιάστηκε  και  σχεδιάζεται  ακόµη  και  σήµερα  εφόσον  µειώνει  στο

ελάχιστο τα περιθώρια του χρόνου αναπαραγγελίας και ελαχιστοποιείται η ποσότητα υλικού που

απορρίπτεται από το σύστηµα προσφοράς (π.χ. προµηθευτής) όσο και από το σύστηµα ζήτησης

(π.χ. µεταποιητική µονάδα). 

   Κατά  την  εφαρµογή  του  JIT  παρατηρήθηκε  και  σηµειώθηκε:  i)  µεγάλη  µείωση   στα

απαραίτητα αποθέµατα ασφαλείας, ii) βελτίωση στο τελικό προϊόν και  iii) επιτεύχθηκε µεγάλη

εξοικονόµηση πόρων. 

Γενικά, το σύστηµα αποτελείται από τέσσερις (4) βασικές αρχές, που τηρώντας τες, η επιχείρηση

έχει τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα, οι οποίες είναι: 

 →  µικρές και συχνές ποσότητες αναπαραγγελίας 
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 →  υψηλή ποιότητα και πλήρης απουσία ελαττωµατικών προϊόντων (zero defect) 

 →  µηδενικά αποθέµατα 

 →  βραχείς χρόνους αναπαραγγελίας 

Μπορεί το σύστηµα JIT να οργάνωσε πολλές αυτοκινητοβιοµηχανίες και να βοήθησε µεγάλες

παραγωγικές  µονάδες,  αλλά  απλές  µονάδες  δυσκολεύουν  να  το  εφαρµόσουν.  Αυτό  συµβαίνει

γιατί απαιτείται  πολύπλοκος σχεδιασµός  & επίπονη  εφαρµογή,  λειτουργιών  αρκετά  δύσκολων

για µικρές επιχειρήσεις. 

   Οι µεγάλες  παραγωγικές µονάδες  εξαιτίας του  όγκου  των αποθεµάτων  βοηθήθηκαν  από  το

σύστηµα και πιο συγκεκριµένα,

→   στη µείωση του συνήθως απαιτούµενου αποθέµατος,

→   στο µικρότερο κύκλο παραγωγής, 

→   στις µικρότερες ουρές αναµονής, 

→   στο βραχύ και σταθερό χρόνο από τη παραγγελία µέχρι την υλοποίηση της 

→   στην ποιότητα (αξιοπιστία) και 

→   στην αµοιβαία δέσµευση προµηθευτή – πελάτη. 

Β) Η πρακτική MRP 

   Μια ακόµη µέθοδος που οι δυνατότητές της πολλαπλασιάστηκαν µε το πέρασµα του χρόνου

και ιδιαίτερα µε την πάροδο των Η/Υ είναι η µέθοδος MRP. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην

προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων των οποίων η ζήτηση εξαρτάται από το συγκεκριµένο τελικό

προϊόν.  Στην  τεχνική  MRP ο  σχεδιασµός  προσδιορίζεται  από  ένα  σύνολο  λογικά  δοµηµένων

διαδικασιών,  αποφάσεων  και  αρχείων  που  µεταφράζουν  το  master  plan  της  παραγωγής  σε

“καθαρές”  (net) χρονικές  φάσεις.  Για  κάθε  χρονική  φάση  προσδιορίζεται  η  ποσότητα  και  το

είδος αποθέµατος που απαιτείται για την παραγωγή. Με άλλα λόγια, η τεχνική MRP επιτυγχάνει

τους  στόχους  της  µε  τον  υπολογισµό  των  απαιτήσεων   για   κάθε   µονάδα   αποθέµατος,  τη

χρονική  οργάνωσή  τους  και  µε  τη λήψη απόφασης για τη σχετική χρησιµοποίησή τους στην

παραγωγή. 

 2.3.2 Αποθέµατα και Οικονοµική Εικόνα της Επιχείρησης

 Όλες οι επιχειρήσεις καταγράφουν το απόθεµά τους στο ενεργητικό του ισολογισµού.Υπάρχουν

δύο (2) τρόποι καταγραφής τους, η µέθοδος LIFO και LIFO. 
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   Με την µέθοδο FIFO, το πρώτο τεµάχιο(ή οποιαδήποτε άλλη µονάδα µέτρησης) που θα µπει

πρώτο  στην  αποθήκη,  αυτό  θα  φύγει  και  πρώτο.  Έτσι,  η  επιχείρηση  µπορεί  να  µην

συνυπολογίσει το κόστος των “πρώτων” τεµαχίων που πουλήθηκαν. 

  Η άλλη µέθοδος, η LIFO επιτρέπει στο τελευταίο τεµάχιο που τοποθετήθηκε  στην αποθήκη να

αποθεµατοποιηθεί πρώτο. Με αυτή τη µέθοδο δεν συνυπολογίζεται το κόστος των τελευταίων

τεµαχίων. 

  Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη µέθοδο και αυτό γιατί

άλλα οικονοµικά αποτελέσµατα έχει η FIFO και άλλα η LIFO.            

  ∆εν  επιτρέπεται  λοιπόν  η  αλλαγή  µεθόδων,  καθώς  µε  τα  οικονοµικά  τους  αποτελέσµατα

υπολογίζεται και η φορολογία τους. 

 2.3.3  Λόγοι ∆ιατήρησης Αποθεµάτων

  Όπως  προαναφέρθηκε  και  στους  ορισµούς,τα  αποθέµατα  γεφυρώνουν  τη  χρονική  διαφορά

µεταξύ της παραγωγής και της ζήτησης. Εξασφαλίζουν µια οµαλή ροή από τον τόπο παραγωγής

στον  τόπο  κατανάλωσης.  Υπάρχουν  ωστόσο  και  πολλοί  άλλοι  λόγοι  που  καθιστούν  τα

αποθέµατα αναγκαία. Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής: 

−   Η  ανάγκη  µαζικής  παραγωγής  χιλιάδων  µονάδων  για  να  µειωθεί  το  κόστος παραγωγής

ανά µονάδα προϊόντος 

−    Η µείωση του λειτουργικού κινδύνου, διατηρώντας µεγαλύτερα αποθέµατα 

από όσα χρειάζεται, η επιχείρηση µειώνει τις πιθανότητες  µηδενισµού των αποθεµάτων και την

πιθανότητα διακοπής της παραγωγής. 

−  Κερδοσκοπικοί λόγοι, όταν πιστεύει η επιχείρηση ότι σύντοµα οι τιµές θα ανέβουν και έτσι

αυξάνει  τα  αποθέµατα  πρώτων  υλών  ή  των  εµπορευµάτων  της,  για  να  εκµεταλλευτεί  την

ευκαιρία,

−   Για λόγους ασφάλειας, όταν η επιχείρηση πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος να σηµειωθεί κάποια

έλλειψη στην αγορά για οποιοδήποτε λόγο, 

−    Για να καλύψει πιθανές καθυστερήσεις των προµηθευτών, 

−  Για  να  καλύψει  µια  απότοµη  αύξηση  της  ζήτησης  που  πιστεύει  ότι  θα  προέλθει  από  µια

προγραµµατισµένη διαφηµιστική καµπάνια. (Σιφνιώτης, 1997) .

2.4 Αποθήκευση
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2.4.1 Βασικές Έννοιες

  Η αποθήκευση είναι το 4ο στάδιο του logistics management. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό και

χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή  εφόσον  µε  τη  χρήση  αποθηκών  η  επιχείρηση  εξασφαλίζει  µια

συνεχή ροή των προϊόντων από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η αποθήκευση είναι κυρίως

απαραίτητη για τρείς (3) λόγους: 1)  για την οικονοµία της κλίµακας, 2) για εκπτώσεις σε τιµές ή

επίτευξη   χαµηλότερων  δαπανών  (άµεση  συνέπεια  της  οικονοµίας  κλίµακος)  και  3)  για  τη

διατήρηση πηγής προµήθειας. Εποµένως, η αποθήκευση είναι µια µεµονωµένη διαδικασία, όπως

και  η  διαδικασία  µεταφοράς,  µέσα  σε  ένα  σύστηµα  logistics.  Οι  όροι  “αποθήκευση”  και

“διαχείριση  αποθέµατος” είναι πολύ στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Υπάρχει όµως µια πολύ

σηµαντική  διαφορά,  καθώς  η  αποθήκευση  αναφέρεται  στη  φύλαξη  των  προϊόντων,  ενώ  η

διατήρηση αποθέµατος στην αξία  και χρησιµότητα των προϊόντων. (Παπαδηµητρίου, σελ. 193) 

   Ακολουθεί ένας ορισµός πάνω στον οποίο βασίζεται η ανάλυση της αποθήκης. 

 Αποθήκη,  σύµφωνα  µε  τον  Σιφνιώτη  (1993),είναι  ο  χώρος  όπου  γίνονται  οι  απαραίτητες

εργασίες  για  τη  συνεχή  ροή  των  προϊόντων.  Η  σωστή  και  καλή  λειτουργία  της  αποθήκης  θα

εξασφαλίζει και την επιτυχή εφαρµογή του logistics management.  

   Η  αποθήκη  όµως  δεν  είναι  µόνο  ένας  αποθηκευτικός  χώρος.  Πραγµατοποιούνται  επίσης

εργασίες  που  αφορούν  την  παραλαβή  προϊόντων  και  τη  φύλαξή  τους  στους  χώρους  της

επιχείρησης,ακόµα και εργασίες που έχουν σχέση µε την εξαγωγή προϊόντων από την αποθήκη

µε σκοπό την αποστολή τους σε σηµεία διανοµής για τους  πελάτες. Για αυτό το σκοπό και λόγω

των  ποικίλων  εργασιών  στις   οποίες  συµµετέχει  η  αποθήκη,  ένα  πολύ  χρήσιµο  σύστηµα  που

βοηθά στην εύρεση κάθε προϊόντος που βρίσκεται σε αυτή,αλλά και στους εξωτερικούς χώρους

αποθήκευσης, είναι αυτό των BARCODES. Τα BARCODES είναι µε δύο λόγια η ταυτότητα του

κάθε προϊόντος (η περεταίρω ανάλυση και επεξήγησή τους θα γίνει σε µετέπειτα κεφάλαιο).

  Συµπερασµατικά, η αποθήκη χρειάζεται ανθρώπους µε ηγετικές ικανότητες για την παραγωγική

απασχόληση του προσωπικού. Οι εργασίες που  πραγµατοποιούνται έχουν ανάγκη από συνεχή

προσοχή, καθώς είναι και αυτό ένα στάδιο που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα. 

2.4.2 Το Management της Αποθήκης 

 

  Η αποθήκη είναι ένας βασικός κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο επικεφαλής, οφείλει να

οργανώνει τον τρόπο λειτουργίας των χώρων,να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισµό, να αναθέτει
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τις εργασίες στο προσωπικό και τέλος αφού η αποθήκη λειτουργεί, να ελέγχει τις εργασίες, να

εξετάζει λεπτοµέρειες και να λύνει  τα καθηµερινά προβλήµατα που θα παρουσιάζονται. Έτσι, θα

µπορεί να επιτύχει τους στόχους της επιχείρησης αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

   Όπως και κάθε αρµόδιος ενός τµήµατος,έτσι και ο υπεύθυνος της αποθήκης  καλείται να έχει

σκοπούς και στόχους, που  στην προκειµένη περίπτωση ονοµάζονται γενικοί στόχοι. Ο γενικός

σκοπός του αρµοδίου της αποθήκης  είναι διπλός. Αφενός είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού

κόστους λειτουργίας της αποθήκης και αφετέρου η παροχή του υψηλότερου δυνατού  επιπέδου

εξυπηρέτησης στους πελάτες της επιχείρησης. Αυτός ο σκοπός πρέπει να σηµειώνεται σε κάθε

βήµα  που  κάνει  ο  επικεφαλής  της  αποθήκης.  Πρέπει  να  βρίσκει  τη  χρυσή  τοµή  σε   πολλά

ζητήµατα όπως για παράδειγµα: πρέπει να επιδιώκεται η µέγιστη αξιοποίηση του χώρου, για την

καλύτερη οργάνωση αλλά και η ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων λόγω του ότι περισσότερες

µετακινήσεις σηµαίνουν και περισσότερες δαπάνες. 

    Οι γενικοί στόχοι, λοιπόν, που ο αρµόδιος οφείλει να υλοποιήσει αναφέρονται στην άριστη

αξιοποίηση των χώρων, των µέσων των οποίων θα χρησιµοποιήσει για την αποστολή προϊόντων

ώστε  να  ικανοποιεί  της  απαιτήσεις  των  τµηµάτων    της  παραγωγής  και  των  πωλήσεων,  του

εξοπλισµού,καθώς και του εργατικού δυναµικού της αποθήκης, αξιοποιώντας  το µε  τον  πιο

αποδοτικό  τρόπο  ώστε  να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.

Πολλές αρµοδιότητες, πολλές ανάγκες, πολλές υποχρεώσεις και πληθώρα εργασιών περνούν από

τις  ικανότητες  του  προσωπικού  της  αποθήκης.  Κάθε  σφάλµα  κοστίζει  και  ζηµιώνει  την

επιχείρηση. Οι εργασίες πρέπει να γίνονται γρήγορα, οικονοµικά, χωρίς  λάθη και πρέπει κάθε

στιγµή τα φυσικά αποθέµατα να συµπίπτουν µε τα λογιστικά αποθέµατα. Με τον τρόπο αυτό η

αποθήκη θα είναι σωστά οργανωµένη και θα λειτουργεί επιτυγχάνοντας αφενός τους δικούς της

στόχους και αφετέρου  της ίδιας της επιχείρησης. 

2.4.3 Οι Ειδικοί Στόχοι του Management της Αποθήκης

   Στην προηγούµενη ενότητα παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν οι γενικοί στόχοι που καλείται

να επιτύχει ο υπεύθυνος της αποθήκης µε τη βοήθεια του προσωπικού. Υπάρχουν επιπλέον και οι

ειδικοί στόχοι που επιδιώκουν το καλύτερο ακόµα αποτέλεσµα, οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 

1) Για  την  άριστη  λειτουργία  της  αποθήκης  πολύ  σηµαντικό  ρόλο  κατέχει  η  αξιοποίηση  του

χώρου. Κάθε κυβικό εκατοστό είναι πολύτιµο και πρέπει να εκµεταλλευτεί. Στο επιχειρηµατικό

περιβάλλον,  θεωρείται  σπατάλη  η  µη  αξιοποίηση  χώρου  στην  αποθήκη,  που  µπορεί  να  µην
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αναφέρεται  και  καταγράφεται  στα  λογιστικά  βιβλία  αλλά  µέρα  µε  τη  µέρα  αυτή  η  δαπάνη

πολλαπλασιάζεται. 

2) Κάθε επιχείρηση βασίζεται στη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας. Τα κατάλληλα µέσα, ο

τεχνολογικά άρτιος εξοπλισµός, καθώς & ανάλογη εκπαίδευση εργατικού δυναµικού θα έχουν ως

αποτέλεσµα  την  µέγιστη  αξιοποίηση  του  χρόνου  εργασίας.  Τα  µηχανήµατα  έχουν  µειώσει  τις

χειρωνακτικές εργασίες, παράγω- ντας έτσι µεγάλο όγκο προϊόντων σε µικρό χρονικό διάστηµα,

βοηθώντας παράλληλα και στη λειτουργία της αποθήκη αυξάνοντας την παραγωγικότητα.  

3)  Ο  εξοπλισµός  της  αποθήκης  είναι  µια  επένδυση  που  θα  πρέπει  να  γίνεται  µε  την  ίδια

σοβαρότητα  και  µε  τις  ίδιες  αρχές  που  γίνεται  και  η  επιλογή  εξοπλισµού  στην  παραγωγή.

Ποικιλία  µηχανηµάτων  υπάρχουν  στην  αγορά,  που  µπορούν  µε   την  σωστή  επίβλεψη  από

κάποιον ειδικό να βελτιώσουν τον τρόπο της επεξεργασίας και παραγωγής των προϊόντων µε πιο

σωστό  και  οργανωµένο  τρόπο.  Με  την  καλύτερη  αξιοποίηση,  λοιπόν,  εξοπλισµού  που  να

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης, θα επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό αύξηση της

παραγωγικότητας στο χώρο της αποθήκης.

4) Η τοποθέτηση και η ταξινόµηση των προϊόντων δε γίνεται τυχαία µέσα στην αποθήκη. Πρέπει

να  ακολουθείται  κάποια  λογική  στη  διάταξη  και  στη  λειτουργία.  Πρέπει  τα  προϊόντα  να

τακτοποιούνται έτσι ώστε να αξιοποιούν το χώρο, να γίνεται η εργασία γρήγορα, να µη γίνονται

ζηµιές, να µη γίνονται κλοπές, να γνωρίζουν  οι υπεύθυνοι κάθε στιγµή που βρίσκεται κάθε είδος

µέσα  στην  αποθήκη  και  να   µπορούν  να  πάρουν  κάθε  προϊόν  που  επιθυµούν  χωρίς  να  είναι

απαραίτητη η µετακίνηση άλλων προϊόντων πρώτα. 

5)  Μέσα  στην  αποθήκη  ποικίλα  προϊόντα  µετατοπίζονται  συνεχώς.  Άλλα  τοποθετούνται  σε

ράφια,  άλλα  κατεβαίνουν  από  τα  ράφια,  άλλα  βρίσκονται  στην  είσοδο  της  αποθήκης  και

προορίζονται για φύλαξη και άλλα είναι στην έξοδο και   προορίζονται για αποστολή σε πελάτες.

Όλες αυτές οι µετακινήσεις επιφέρουν  ένα κόστος προς την επιχείρηση γιατί παρ’ όλο που το

κόστος αυξοµειώνεται οι τιµές των προϊόντων παραµένουν σταθερές. 

6) Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν πολλούς κινδύνους καθηµερινά στην αποθήκη. Οι εργασίες

πρέπει να γίνονται γρήγορα αλλά µε ασφάλεια. 

   Παρ’ όλα αυτά δεν νοείται αύξηση της παραγωγικότητας µε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα

των  εργαζοµένων.  Επίσης,  ασφαλή  πρέπει  να  είναι  και  τα  προϊόντα,  γιατί  οποιεσδήποτε

καταστροφές, ζηµιές και λάθη, θα επηρεάσουν αρνητικά τις λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς

θα αυξήσουν το κόστος της. 
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7)  Είναι  πολύ  σηµαντικό  οι  χώροι  της  αποθήκης  να  παρουσιάζουν  µια  εικόνα  τάξης  και

καθαριότητας.  Φυλάσσονται  περιουσιακά  στοιχεία  µεγάλης  αξίας  &  εγράζονται  πάρα  πολύ

άνθρωποι.  Η  καθαριότητα  αυξάνει  το  συνολικό  κόστος  αλλά  είναι  αναγκαία  για  τη  σωστή

διατήρηση των προϊόντων. 

8) Οι σύγχρονες αποθήκες καταλαµβάνουν πάρα πολύ µεγάλη έκταση. 

Αποθήκες από  2.000-20.000 τετραγωνικά  µέτρα  υπάρχουν  στην  Ελλάδα,  στη  ∆υτική  Ευρώπη

αλλά και στις ΗΠΑ υπάρχουν αποθήκες που ξεπερνούν τα 100.000  στρέµµατα. Είναι ευνόητο

πως χωρίς σωστή επικοινωνία, αυτών των µεγεθών αποθήκες, δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν

καθόλου. Το προσωπικό πρέπει να επικοινωνεί µε τη διεύθυνση της αποθήκης, πρέπει να παίρνει

οδηγίες, να εκτελεί την κάθε εργασία γρήγορα και σωστά. Αυτό καθίσταται εφικτό µονάχα µε

ένα άριστο  σύστηµα επικοινωνίας. 

 

2.5 ∆ιανοµή

  Ένα  από  τα  συνηθισµένα  αλλά  αρκετά  σηµαντικά  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζουν  οι

επιχειρήσεις εκτός από τη διαχείριση του αποθέµατος, είναι η διανοµή του στους πελάτες. Αυτό

συµβαίνει,γιατί οι επιχειρήσεις δε ζητούν ούτε την αυτό- µατη διοχέτευση,την αγορά, προϊόντων

αλλά  ούτε  και  πληθώρα  αποθεµάτων  στις  αποθήκες.  Παραγωγικές  µονάδες  που  στην  κατοχή

τους  έχουν  πολλά  προϊόντα  αντιµετωπίζουν  πολύ  πιο  έντονα  αυτό  το  πρόβληµα,  στο  οποίο  η

λύση του δεν είναι καθορισµένη. Η εµπειρία είναι µοναδική λύση τέτοιων προβληµάτων. 

  Το  πρόγραµµα  διανοµών  κάθε  εταιρία  το  κανονίζει  εβδοµάδες  πριν  από  την  αποστολή  των

προϊόντων. Υπάρχει µια µεγάλη περίοδος αναµονής για τον πελάτη. 

 Στο  διάστηµα  αυτό,η  εταιρία  υπολογίζει  νεκρούς  χρόνους  (όπως  Σαββατοκύριακα,

αργίες,κ.τ.λ.),  καθώς  και  πιθανά  προβλήµατα  που  µπορούν  να  δηµιουργηθούν.  Είναι  πολύ

σηµαντικό προνόµιο για τους πελάτες η γρήγορη παράδοση,  γι’ αυτό και όλες οι επιχειρήσεις

προσπαθούν να ελαττώσουν τον χρόνο παράδοσης  όσο περισσότερο είναι εφικτό για εκείνες.

Ολοκληρωµένα  συστήµατα  µε  σύγχρονο  τεχνολογικό  εξοπλισµό,  µε  γρηγορότερα  και

ασφαλέστερα µεταφορικά µέσα,αυξάνουν την εµπιστοσύνη των πελατών και συνεπώς το µερίδιο

αγοράς της επιχείρησης. Η µείωση του χρόνου παραγγελίας, συµπερασµατικά, οδηγεί σε αύξηση

της κερδοφορίας της επιχείρησης. ∆απάνες µειώνονται καθώς τα κέρδη αυξάνονται. 

    Οι  µεγάλες εταιρίες  λόγω  του  όγκου  των  προϊόντων  είναι  πιο  οργανωµένες  στο θέµα  της

αποθήκευσης και  της διανοµής. Έχουν  προνόµια,όπως η  χρήση βελτιωµένων τεχνολογιών  και
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τεχνικών   logistics.  Οι  λεγόµενες  εταιρίες  3PL–third  party  logistics,  έχουν  εµφανιστεί  πολύ

έντονα  στο  σύστηµα  διανοµής,  αναλαµβάνοντας   κυρίως  το  µεταφορικό  και  το  αποθηκευτικό

έργο.  Είναι  εταιρίες  που  προέρχονται  από  τις  ΗΠΑ και  αφορούν  τη  χρήση  εξειδικευµένων

εταιριών  για  τη   µεταφορά,  διανοµή  και  αποθήκευση.  Εποµένως,  οι  εταιρίες  που  ζητούν  µια

άψογη διανοµή µε  σκοπό φυσικά τα µέγιστα κέρδη,αναθέτουν το ρόλο της αποθήκευσης καθώς

και της διανοµής σε ειδικούς των τοµέων αυτών.  

2.5.1 Προγραµµατισµός ∆ιανοµής

  Ο προγραµµατισµός είναι το Α και το Ω µιας σωστής λειτουργίας. Η διοίκηση κάθε επιχείρησης

λειτουργεί προγραµµατισµένα µε αρωγό ή την εµπειρία ή τη  γνώση. Προγραµµατισµός πρέπει

να γίνεται,έτσι, και στις διανοµές. Είναι µια αρχή, µια βάση που πρέπει να τηρείται. 

 Ο  προγραµµατισµός  διανοµής,  απασχολεί  βραχυπρόθεσµο  και  µακροπρόθεσµο  διάστηµα.  Ο

βραχυπρόθεσµος  προγραµµατισµός  λέγεται  και  ως  “λειτουργικός  προγραµµατισµός”  και

αναφέρεται για ένα χρόνο συνήθως. Ουσιαστικά είναι ο σχεδιασµός της ηµερήσιας διαχείρισης

του  συστήµατος,  δηλαδή  έχει  σχέση  µε  τον  σχεδιασµό  των  σωστών  και  απαραίτητων

αντιδράσεων στα διάφορα γεγονότα. Ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός διανοµής ονοµάζεται

και “προγραµµατισµός πηγών και πόρων” και αναφέρεται συνήθως για πέντε ή και περισσότερα

χρόνια. Έχει σχέση µε την εξεύρεση πηγών σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Ζητήµατα, όπως

αλλαγές σε τρόπους µεταφοράς των εµπορευµάτων,νέα κανάλια  διανοµής απασχολούνται στο

συγκεκριµένο είδος προγραµµατισµού.

 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως η διανοµή ενός προγραµµατισµού διανοµής  περιλαµβάνει µια

αναφορά  για  την  παρούσα  θέση  της  εταιρίας.  Χωρίς  αυτήν  την   αναφορά  είναι  αδύνατο  να

προχωρήσουµε στην υλοποίηση των στόχων του τµή- µατος διανοµής.  

 2.5.2  Συνολική ∆ιανοµή

    Με τον όρο συνολική διανοµή παρουσιάζεται η κίνηση των ροών των φορτίων που µια εταιρία

φορτώνει, µεταφέρει ή παραλαµβάνει. Αναφέρεται δηλαδή στη µετακίνηση των εµπορευµάτων

µε την βοήθεια πολλών µέσων µεταφοράς µε σκοπό να ελαχιστοποιηθούν, όπου είναι εφικτό, οι

διακοπές της συνεχής κίνησης των φορτίων από τον τόπο προέλευσης στον τόπο προορισµού. 
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  Στις  συνολικές  διανοµές  µεταφέρονται  πρώτες ύλες,  ηµιεπεξεργασµένα  και  τελικά  προϊόντα

από  προµηθευτή  σε αγοραστή.  Ο  αυστηρός και  προσεκτικός  έλεγχος,  ο  ακριβής και  ο σωστά

µελετηµένος  προγραµµατισµός,  καθώς  και  τα   προσεκτικά  σχεδιασµένα  δροµολόγια  θα

πραγµατοποιήσουν τις διανοµές µε επιτυχία. 

Για  την  εκτέλεση  αυτής  της  διαδικασίας  της  διανοµής,  βασικές  λειτουργίες  πρέπει  να

συµπεριληφθούν,  όπως  οι  εξής:  “η  µεταφορά  των  εµπορευµάτων  από  τις  εγκαταστάσεις  ενός

τερµατικού στο άλλο, η διαχείριση των φορτίων για να µετακινηθούν από το κέντρο διανοµής σε

κάποιο όχηµα, τα αντίγραφα και η αποθήκευση  για τη φύλαξή τους µέχρι την ώρα της επόµενης

µετακίνησής τους” (Παπαδηµητρίου σελ.104). Κάθε  λειτουργία, όπως έχει αναφερθεί στο παρόν

κεφάλαιο, απαιτεί άριστη οργάνωση, η οποία θα φροντίζει για τη σωστή ροή των  πληροφοριών.

  Η επιχείρηση, επιπροσθέτως, δεν µπορεί να αµελεί και το κόστος διανοµής. Κάθε λειτουργία

της έχει και το δικό της κόστος. Συνεπώς το κόστος αποθήκευσης (συσκευασία, προσωπικό), το

κόστος  διαχείρισης  (υλικών,  προσωπικού)  και  το  κόστος  µεταφοράς,  αποτελούν  το  συνολικό

κόστος διανοµής. Πρέπει να ελέγχεται, να  υπολογίζεται και να εξετάζεται µε σκοπό τη σταδιακή

ελάττωσή του. Οι επιχειρηµατίες µελετούν συνεχώς τις εξελίξεις εντός και εκτός επιχείρησης για

να πάρουν αποφάσεις που θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη του µέγιστου κέρδους. Αυτές  οι

οικονοµικές  αποφάσεις  ασκούν  κυριαρχική  επιρροή  στην  επιχείρηση,  άλλοτε   µακροχρόνια

(µερικά παραδείγµατα είναι η εγκατάσταση,εύρεση πρώτων υλών, ανάπτυξη αγοράς, κ.τ.λ.) και

άλλοτε  βραχυχρόνια  (όπως  π.χ.  εγκατάσταση  αποθηκευτικών  χώρων,  τα  κέντρα  διανοµής,

επίπεδο  και  θέση  αποθεµάτων,  µέσα  µεταφοράς,  συχνότητα  φορτώσεων,  µέγεθος  φορτίων,

κ.τ.λ.). 

  Κάθε επιχείρηση αντιµετωπίζει τελείως διαφορετικά αυτές τις αποφάσεις καθώς αποτελείται και

από  ένα  διαφορετικό  σύστηµα  διανοµής.  Υπάρχει  δυνατότητα  επιλογής  ανάµεσα  σε  διάφορες

µορφές οργάνωσης της διανοµής, όπως:

1) Άµεση διανοµή 

2) ∆ιανοµή µέσω επιχειρήσεων εξαγωγικού εµπορίου 

3) Χρησιµοποίηση τοπικών εταιριών για την αναγνώριση αντιπροσώπων σε ξένη χώρα 

4) Υπόδειξη κάποιου πράκτορα που θα εκπροσωπεί την επιχείρηση στο εξωτερικό 

5) ∆ιανοµή µέσω ενός διανοµέα-χονδρέµπορα εγκατεστηµένο στο εξωτερικό 

6) Ίδρυση τµήµατος πωλήσεων σε κάποια ξένη χώρα 

7) Ίδρυση µιας µονάδας παραγωγής που θα λειτουργεί σαν κέντρο διανοµής στο εξωτερικό. 
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   Επιχειρήσεις που δεν αποτελούν µέρος του  διεθνούς  εµπορίου διανέµουν τα προϊόντα τους

φορτίο-φορτίο. Όταν όµως επιθυµούν να επεκταθούν σε διεθνή ορίζοντα είναι προτιµότερο να

ορίζουν ένα πράκτορα ως εκπρόσωπό τους ή ακόµη η διανοµή να είναι εφικτή και µέσω ενός

διανοµέα-χονδρέµπορα του οποίου η έδρα είναι στο εξωτερικό και συνεπώς γνωρίζει την αγορά

εκεί.  Επιπροσθέτως,  εκπρόσωπος   µπορεί  να  οριστεί  µια  εταιρία  η  οποία  είναι  µεν

εγκατεστηµένη στο εξωτερικό αλλά συνεργάζεται δε µε τοπικές επιχειρήσεις.

  Τέλος, επιχειρήσεις που αποτελούν µέρος του εθνικού εµπορίου εκµεταλλεύονται ένα γραφείο

πωλήσεων ή υποκατάστηµα στο εξωτερικό ή εξειδίκευση ενός κέντρου διανοµής στο εξωτερικό.

Τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει να αναλύσουν και να αποφασίσουν αν η συνολική

διανοµή θα επεκτείνεται σε τρίτους ή όχι. Κριτήρια για αυτήν τους την επιλογή είναι: 

α) Αν ο παραγωγός δεν ενδιαφέρεται για το αν η λειτουργία της µεταφοράς περνά εξολοκλήρου

από τα χέρια τρίτων, 

β) Αν ο παραγωγός εντάσσει τη λειτουργία της µεταφοράς στη στρατηγική της επιχείρησής του.

Η πρώτη περίπτωση είναι πιο συχνό φαινόµενο στον κόσµο των διανοµών καθώς ο παραγωγός

αφήνει  τις  λειτουργίες  Logistics  σε  τρίτους  που  οργανώνουν  και  συντονίζουν  όλο  το

σύστηµα,συνεπώς και τις διανοµές. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση προσπαθεί ο ίδιος να ελέγξει

και να διαχειριστεί προϊόντα αναπτύσσοντας το δικό του σύστηµα µεταφοράς. 

 Παρ’ όλα  αυτά,  έρευνες  και  µελέτες  παρουσιάζουν  πως  όλο  και  περισσότερες  επιχειρήσεις

δίνουν έµφαση στις διανοµές τους. Μπορούν να µειώσουν το κόστος,  να µειώσουν λειτουργικά

έξοδα και τελικά να αυξήσουν το κέρδος τους. 

 

2.5.3  Προϋποθέσεις  για  τη  δηµιουργία  µιας  ολοκληρωµένης  αλυσίδας

διανοµής

  Όλο και περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις που ζητούν και δηµιουργούν αλυσίδα διανοµής. Για

να έχει τα αποτελέσµατα που ζητούν όµως, πρέπει να είναι έτσι αναπτυγµένη ώστε να διέπεται

από  συνέπεια,οργάνωση,  αξιόπιστο  προσωπικό  µε  σωστά  µέσα  µεταφοράς.  Για  όλα  αυτά,η

δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης αλυσίδας διανοµής αποτελείται από τρείς (3) φάσεις: 

• Η πρώτη φάση αποτελείται από µελέτες που εξετάζουν τον τρόπο και το µέσο   µεταφοράς, τον

απαραίτητο και απαιτούµενο εξοπλισµό για τη µεταφορά του προϊόντος, το σαφές κόστος, καθώς

και από άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις µεταφορές προϊόντων. 
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• Στη δεύτερη φάση γίνεται ανάπτυξη της ίδιας της µεταφοράς, καθώς και την προετοιµασία που

γίνεται  για  την  διεξαγωγή  της.  Συσκευασίες,  αποθήκευση,  τιµολόγια,  παραγγελίες,  τελωνεία

κ.τ.λ. είναι µερικά από τα θέµατα µελέτης. 

• Στην Τρίτη φάση, η οποία είναι και η τελευταία περιέχει την οργάνωση, την παρακολούθηση

και τον έλεγχο πολλών εργασιών όπως ξεφόρτωµα και τελωνειακούς διακανονισµούς. 

  Οι  “δηµιουργοί”  αλυσίδας  διανοµής  οφείλουν  να  εξετάζουν  όλα  τα  χαρακτηριστικά  των

ποικίλων  επιλογών  µεταφοράς, τις συνέπειες, το συνολικό κόστος (κόστος µεταφοράς, κόστος

εξυπηρέτησης, κόστος αποθήκευσης), καθώς και τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις και γεγονότα

(προβλήµατα σχετικά µε την χρηµατοδότηση, τις καθυστερήσεις).

   Ο έλεγχος οποιωνδήποτε προβληµάτων συνοδεύεται µε οργανωµένη αλυσίδα διανοµής. Ένας

προνοητικός  “δηµιουργός”  δεν  θα  αντιµετωπίζει  καθηµερινά  δυσκολίες,  εφόσον  θα  έχει  ήδη

καταφύγει στη λύση τους. 

2.6  Μεταφορές 

2.6.1 Επιλογή Υπηρεσιών Μεταφοράς 

     

   Οι µεταφορές αποτελούν τον τοµέα “κλειδί” µέσα στο µείγµα των Logistics. Γι’ αυτόν ακριβώς

το λόγο  η  επιλογή  ενός είδους  υπηρεσιών  µεταφοράς εξαρτάται  από πολλούς  παράγοντες και

πρέπει να είναι η πλέον σωστή και αξιόπιστη.       

   Κάποια χαρακτηριστικά που εξετάζονται πριν την επιλογή είναι το κόστος, η ταχύτητα και η

αξιοπιστία. Συνήθως όµως,οι επιχειρήσεις σαν βασικό κριτήριο  χρησιµοποιούν το κόστος των

υπηρεσιών µεταφοράς καθώς & το έµµεσο κόστος των αποθεµάτων. Η επιλογή ενός σωστού και

αποτελεσµατικού µέσου µεταφοράς  πολλές φορές προωθεί την επιχείρηση µε τέτοιο τρόπο,έτσι

ώστε να αποκτήσει νέους πελάτες, παράλληλα να αυξήσει τα κέρδη της, αλλά και να αποκτήσει

ένα  πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών. 

2.6.2 Εκτίµηση των Μεθόδων Επιλογής 

     

    Οι  µέθοδοι  για  την  επιλογή  υπηρεσιών  µεταφορών  αναλύονται  και  εκτιµώνται  από  την

ενδιαφερόµενη  επιχείρηση.  Αυτό  είναι  ένα  επιπρόσθετο  κόστος  των  παρεχόµενων  υπηρεσιών

αλλά είναι ευνόητο  πως µε την  σωστή  επιλογή θα επέλθουν  και τα σωστά αποτελέσµατα.  Σε
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αυτήν  την  ενότητα  αναλύονται  και  παρουσιάζονται  οι  σηµαντικότεροι  παράγοντες  που

εξετάζονται για την επιλογή υπηρεσιών µεταφορών. 

1. Η σχέση µεταξύ προµηθευτή – αγοραστή είναι µια αρκετά σύνθετη και ιδιαίτερη σχέση. Η

εµπιστοσύνη θα επιφέρει µια αποτελεσµατική συνεργασία, η οποία  µπορεί να ενθαρρυνθεί αν

είναι  γνωστό το  κόστος κάθε  πλευράς. Αν οι δύο αυτές  πλευρές (προµηθευτής – αγοραστής)

είναι  τελείως  διαφορετικές  νοµικές  οντότητες,  τότε  η  πληροφόρηση  σχετικά  µε  το  βέλτιστο

κόστος θα είναι αδύνατη. Είναι ευνόητο λοιπόν, πως η αντίδραση από την πλευρά του αγοραστή

στις  οποιεσδήποτε  αλλαγές  δείχνουν  ξεκάθαρα  τον  βαθµό  συνεργασίας  του  αλλά  και  την

κατεύθυνση της συνεργασίας τους. 

2.  Ο  αγοραστής  και  ο  προµηθευτής  προσπαθούν  να  εξασφαλίσουν  το  βέλτιστο  κόστος

υπηρεσιών  µεταφοράς. Όπου  υπάρχει  ανταγωνιστής  προµηθευτής  το συγκεκριµένο  φαινόµενο

είναι εντονότερο. 

3. Σηµαντικός παράγοντας που δεν χρησιµοποιείται ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις είναι η τιµή

και  οι  επιδράσεις  που  µπορεί  να  έχει.  Αν  ένας  προµηθευτής  παρέχει  υπηρεσίες  µεταφοράς

καλύτερες από των ανταγωνιστών του, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την τιµή των προϊόντων

του, εφόσον η ποιότητα που διαθέτει,είναι αυτό που τον ξεχωρίζει στους πελάτες. Ο αγοραστής

µε  τη  σειρά  του  θα  εξετάσει  ξανά  όλες  τις  προσφορές  και  θα  αποφασίσει  σύµφωνα  µε  τις

ανάγκες τους. 

4.  Ένας  τελευταίος  παράγοντας  είναι  η  αξία  της  µεταφοράς.  Ανάλογα  µε  τον  καθορισµό  της

αξίας αλλάζει και το µείγµα των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

  Τέλος,  υπάρχουν  και  επιπτώσεις  στα  αποθεµατικά  του  προµηθευτή,  ο  οποίος  εκτιµάει  και

υπολογίζει  κατά  πόσο  αυξάνονται  ή  µειώνονται  τα  αποθεµατικά  επίπεδα.  Η  αυξοµείωση

οφείλεται από το µέγεθος της φόρτωσης καθώς και από την επιλογή µεταφοράς. Εν κατακλείδι, ο

καθένας  προµηθευτής  καθορίζει  και  προσδιορίζει  την  τιµή  των  προϊόντων,  γεγονός  που  θα

επηρεάσει την επιλογή µεταφοράς. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

  

3.1 Εξυπηρέτηση Πελατών 

3.1.1 Ορισµοί και Σηµασία 

    

  Σύµφωνα µε τον Ballou (1999): «Η εξυπηρέτηση πελάτη είναι γενικός όρος  και περιλαµβάνει

στοιχεία όπως η διαθεσιµότητα προϊόντος, η διαχείριση παραπόνων, η πληρότητα παραγγελίας

και  η  τελική  υποστήριξη.  Από  την  πλευρά  του  εφοδιασµού,  είναι  το  αποτέλεσµα  των

διαδικασιών  της  αλυσίδας  εφοδιασµού  και  ο  πιο  σηµαντικός  δείκτης  που  προσδιορίζει  την

αποτελεσµατικότητα του συστή- µατος εφοδιασµού.» 

 Σύµφωνα  µε  τον  Heskett 7 (1994)  :  «Ο  σκοπός  της  εξυπηρέτησης  του  πελάτη  µπορεί  να

διαφοροποιείται από επιχείρηση σε επιχείρηση. Σε µια επιχείρηση η εξυπηρέτηση πελάτη µπορεί

να είναι ταυτόσηµη µε την παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώµατα, ενώ σε άλλη επιχείρηση να

σηµαίνει  την  παράδοση  προϊόντων   στη  σωστή  χρονική  στιγµή.  Βασικοί  ορισµοί  της

εξυπηρέτησης πελάτη είναι το ποσοστό των παραγγελιών που έχουν φορτωθεί χωρίς ελλείψεις, η

ευκολία  και  η  ευελιξία  στην  τοποθέτηση  της  παραγγελίας,  ο  χρόνος που  µεσολαβεί  από  την

τοποθέτηση της παραγγελίας µέχρι την παράδοση στον πελάτη, το ποσοστό κωδικών προϊόντων

που βρίσκονται σε  κατάσταση µε διαθεσιµότητας σε δεδοµένη χρονική στιγµή και το ποσοστό

προϊόντων  που  παραδίδονται  στο  σηµείο  που   επιθυµεί  ο  πελάτης  σε  ασφαλή  κατάσταση.  Οι

παραπάνω  ορισµοί  έχουν  διαφορετική  σηµασία  και  σπουδαιότητα  για  τους  πελάτες  και  τη

διοίκηση.» 

   Κάθε επιχείρηση οφείλει να εστιάζει στην εξυπηρέτηση του πελάτη εφόσον η  επιβίωσή της

επιτυγχάνεται  µόνο  από  ικανοποιηµένους  πελάτες.  Αυτό  συµβαίνει,  γιατί  το  υψηλό  επίπεδο

εξυπηρέτησης δηµιουργεί πιστούς πελάτες και αυτό συνεπάγεται µε επαναλαµβανόµενες αγορές.

 7Heskett, καθηγητής επιχειρήσεων LOGISTICS.
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Αυτοί οι πιστοί πελάτες θα µοιραστούν την ευχαρίστησή τους µε άλλους ενδιαφερόµενους & η

επιχείρηση θα αποκτήσει  µια καλή φήµη. Εν  αντιθέσει, µε δυσαρεστηµένους πελάτες που  θα

επιφέρουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στη φήµη της επιχείρησης στην αγορά. 

 Εµπειρική έρευνα έχει αποδείξει ακόµη, πως είναι πέντε φορές πιο δαπανηρό να προσελκύσει

µια  επιχείρηση  νέους  πελάτες  από  το  να  διατηρήσει  τους  υπάρχοντες.  Μιλώντας  για  το  ίδιο

επίπεδο  πωλήσεων  είναι  πιο  κερδοφόρο  να  προσφέρει  µια  επιχείρηση  περισσότερα  στους

τωρινούς πελάτες της παρά να αναζητήσει νέους. 

   Επιπροσθέτως, η σηµασία της εξυπηρέτησης του πελάτη µπορεί να αποτυπωθεί: 

Α) µε την επίδραση της εξυπηρέτησης στις πωλήσεις 

Η  εξυπηρέτηση  πελάτη  έχει  θετική  επίδραση  στο  µερίδιο  αγοράς  και  την  κερδοφορία  κάθε

επιχείρησης  (Lambert  and Lewis,1983 8).  Η  συστηµατική  και  υψηλού  επιπέδου  εξυπηρέτηση,

όπως προαναφέρθηκε, δηµιουργεί πιστούς πελάτες, οι οποίοι τοποθετούν µεγαλύτερο ποσοστό

των παραγγελιών τους σε αυτούς τους προµηθευτές. 

Β) µε την επίδραση της εξυπηρέτησης στην επένδυση της επιχείρησης για τους πελάτες.      Οι

πόροι  που  επενδύονται  στις  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  µε  την  εξυπηρέτηση  του  πελάτη

παρέχουν υψηλότερη απόδοση από ότι οι πόροι που επενδύονται στην προώθηση και σε άλλες

δραστηριότητες για την απόκτηση νέων πελατών.   

 

3.1.2 ∆ιαδικασία Ελέγχου στην Εξυπηρέτηση Πελατών

  Κάθε επιχείρηση για να µπορεί να εξυπηρετήσει στο µέγιστο τους πελάτες της, θα πρέπει να

ελέγχει  την  στρατηγική  της.  Αυτό  είναι  εφικτό  να  γίνει  µε  τον  εξωτερικό  και  τον  εσωτερικό

έλεγχο.  Με  τον  πρώτο,  η  επιχείρηση  αναλύει  την  αγορά  &  εξετάζει  τους  τρόπους  που  οι

ανταγωνιστές της εξυπηρετούν ενώ µε τον δεύτερο έλεγχο εξετάζει η επιχείρηση τις δικές της

δυνατότητες για εξυπηρέτηση. Οι προτιµήσεις των πελατών καθορίζουν ουσιαστικά το επίπεδο

εξυπηρέτησης  τους,  γι’αυτό  και  η  επιχείρηση  υιοθετεί  µια  πολιτική  στην  οποία  βασίζονται

αφενός οι προτιµήσεις των πελατών και αφετέρου η συνολική στρατηγική µάρκετινγκ µε σκοπό

να ικανοποιούνται οι στόχοι της επιχείρησης αλλά και να αυξάνεται η κερδοφορία της. Με την

βοήθεια του ελέγχου η επιχείρηση παρατηρεί τα δυνατά και τα αδύναµα στοιχεία της, τα εξετάζει

 8Lambert and Lewis, είναι µια αποδεδειγµένη ηγετική θέση στην Αναθέτουσα Λαµαρίνα, αεραγωγών

κλιµατισµού κατασκευής και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
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και προσπαθεί να µειώσει στο ελάχιστο τις αδυναµίες της ενώ ταυτόχρονα να ενισχύει και τα

θετικά της στοιχεία.            

 Οι  διαδικασίες  ελέγχου  πρέπει  να  έχουν  τέσσερα  ευδιάκριτα  επίπεδα.  Το  πρώτο  είναι  ο

εξωτερικός  έλεγχος,  το  δεύτερο  είναι  ο  εσωτερικός  έλεγχος,  το  τρίτο  αναφέρεται  στην

αναγνώριση  πιθανών  λύσεων  και  το  τελευταίο  περιγράφει  τη  δηµιουργία  των  επιπέδων

εξυπηρέτησης του πελάτη. 

   1.  Εξωτερικός έλεγχος εξυπηρέτησης του πελάτη 

   Το  πρωτεύων  ζήτηµα  σε  κάθε  µελέτη  της  εξυπηρέτησης  του  πελάτη  είναι  ο  εξω  τερικός

έλεγχος. Οι κύριοι στόχοι του είναι η αναγνώριση εκείνων των στοιχείων της εξυπηρέτησης που

οι  πελάτες  θεωρούν  σηµαντικά  και  ο  προσδιορισµός   της  αντίληψης  των  πελατών  για  το

παρεχόµενο  επίπεδο  εξυπηρέτησης.  Στο  πρώτο   αυτό  στάδιο  η  επιχείρηση  θα  υιοθετήσει  τη

λογική  πως  το  ίδιο  επίπεδο  εξυπηρέτησης  έχει  διαφορετική  αξία  σε  διαφορετικούς  πελάτες.

Συνεπώς, γίνεται τµηµατοποίηση που χωρίζει τους πελάτες σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά

και  ιδιότητες  (account  segmentation).  Μετά  την  κατηγοριοποίηση,  σειρά  έχει  η  δηµιουργία

ερωτηµατολογίου που θα βασίζεται στη βαθµολόγηση των στοιχείων εξυπηρέτησης. 

 2.Εσωτερικός έλεγχος της εξυπηρέτησης του πελάτη 

  Ερωτήµατα, όπως για παράδειγµα: πώς γίνεται η µέτρηση της εξυπηρέτησης του  πελάτη, ποιοι

δείκτες  χρησιµοποιούνται,  ποιοι  είναι  οι  στόχοι–πρότυπα  αναφορικά  µε  την  εξυπηρέτηση  του

πελάτη, ποιο είναι το επίπεδο της πραγµατικής κατάστασης, µπορούν να απαντηθούν σε αυτό το

επίπεδο. 

 Συνεντεύξεις µε στελέχη της επιχείρησης µπορούν  να  παρέχουν  πληροφορίες σχετικά µε την

αντίληψη  της  επιχείρησης  για  την  εξυπηρέτηση  του  πελάτη,  τον  τρόπο  επικοινωνίας  µε  τους

πελάτες,τους δείκτες µέτρησης, τα σχέδια βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης. Ο γενικότερος

σκοπός  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  να  εντοπίζει  τις  συνέπειες  µεταξύ  των  πρακτικών  της

επιχείρησης και των προσδοκιών του πελάτη.
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3.Αναγνώριση πιθανών λύσεων    

  Ο  συνδυασµός  του  εσωτερικού  µε  του  εξωτερικού  ελέγχου  βοηθάει  τη  διοίκηση  να

προσαρµόζει τις στρατηγικές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών και να εντοπίζει  λύσεις

για   την   αντιµετώπιση   προβληµάτων   µε   απώτερο   σκοπό   και  στόχο  την  αύξηση  της

κερδοφορίας. Επιπλέον, για βέλτιστα αποτελέσµατα η επιχείρηση µπορεί να συγκρίνει τη δική

της αποτελεσµατικότητα µε εκείνη των βασικών ανταγωνιστών της.

  

 4.∆ηµιουργία των επιπέδων εξυπηρέτησης του πελάτη  

 Το  τελευταίο  αυτό  επίπεδο  καταγράφει  την  αποτελεσµατικότητα  &  τη  συλλογή  των

πληροφοριών από τους πελάτες αναφορικά µε το επίπεδο εξυπηρέτησης που επιθυµούν. Αυτό το

βήµα  της  διαδικασίας  ελέγχου  καθιερώνει  τα  πρότυπα  αλλά   και  τη  διαρκή  µέτρηση  της

αποτελεσµατικότητας της εξυπηρέτησης του πελάτη. 

 

3.1.3 Βασικά διλλήµατα Σχεδιασµού

  Τα  στελέχη  και  οι  αρµόδιοι  που  έχουν  αναλάβει  το  στρατηγικό  σχεδιασµό  του  “επιπέδου

εξυπηρέτησης πελατών”, οφείλουν να απαντήσουν σε µια σειρά από δύσκολα ερωτήµατα. Αυτές

οι απαντήσεις θα οδηγήσουν σε σωστές κατευθύνσεις εξαρχής. Τα διλλήµατα αργά ή γρήγορα θα

απασχολούσαν τα στελέχη, γι’ αυτό είναι προτιµότερο να συζητιόνται στη φάση του σχεδιασµού

και να λαµβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.  

Τέτοια διλλήµατα µπορεί να είναι τα εξής: 

•    Όλοι οι πελάτες θα τύχουν της ίδιας εξυπηρέτησης;   

Σε ότι αφορά την προέλευση των παραγγελιών στις περισσότερες επιχειρήσεις ισχύει ο κανόνας

Pareto, ο κανόνας δηλαδή του 80-20. 

   Συγκεκριµένα, το 80% των πωλήσεων προέρχεται από το 20% της πελατείας. 

Μία  τέτοια  επιχείρηση  στην  οποία  ισχύει  ο  παραπάνω  κανόνας  θα  πρέπει  να  σχεδιάζει

διαφορετικά  συστήµατα  για  διαφορετικές  κατηγορίες  πελατών.  Όλοι  οι  πελάτες  σε  µια

επιχείρηση είναι σηµαντικοί. Αφενός, οι µικροί είναι εκείνοι που κρύβουν έναν αυριανό µεγάλο

πελάτη και αφετέρου οι µεγάλοι, διότι οι παραγγελίες τους έχουν ιδιαίτερο όγκο. Αυτός είναι και
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ο λόγος για τον οποίο έχουν και περισσότερες απαιτήσεις, όπως, καλύτερες τιµές, καλύτερους

όρους πληρωµής και  άλλες παραχωρήσεις. 

  Συνεπώς, ο µεγάλος πελάτης ζητά και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Οι επχειρήσεις δεν θέλουν

να χάσουν τέτοιους πελάτες, γι αυτό και προσαρµόζονται στις  απαιτήσεις τους. Η ζηµιά από την

απώλεια ενός µεγάλου πελάτη θα είναι έντονη.       

   Αντίθετα ο µικρός πελάτης,από τη µία πλευρά θα εξυπηρετηθεί ως ένα βαθµό  µόνο και από

την άλλη πλευρά η απώλειά του για την επιχείρηση δεν θα είναι τόσο σοβαρή. 

 • Πιο κανάλι διανοµής ταιριάζει στην επιχείρηση; 

 Ο όρος “κανάλι διανοµής” αναφέρεται στη φυσική διαδροµή που ακολουθούν τα προϊόντα της

επιχείρησης από το σηµείο παραγωγής ως το σηµείο κατανάλωσης. Ήδη στα πρώτα βήµατα του

στρατηγικού  σχεδιασµού  πρέπει  να  γίνει  η  επιλογή  του  καναλιού  διανοµής.  Στο  logistics

management το πρόβληµα σχετίζεται µε την φυσική µεταφορά των προϊόντων,την αποθήκευση,

τη  φορτοεκφόρτωση,  την  καταµέτρηση,  τη  φύλαξη  των  προϊόντων.  Τα  κανάλια  διανοµής

logistics  µεταφέρουν  (στη  φυσική  τους  µορφή)  τα  προϊόντα  από  την  επιχείρηση  στους

καταναλωτές. 

  Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί πως η επιλογή καναλιού διανοµής όπως και άλλες  στρατηγικές

αποφάσεις είναι δεσµευτική και πως κοστίζει πολύ για την επιχείρηση η αλλαγή της σε σύντοµο

χρονικό  διάστηµα.  Χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή  για   να  µην  επιδράσουν  αρνητικά  στους

στόχους της επιχείρησης.

•Τι κάνει το τµήµα marketing και τι το τµήµα logistics; 

Παρ’όλο που ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων των δύο τµηµάτων µπερδεύει τις  επιχειρήσεις, η

διάκριση µεταξύ τους είναι απλή. Το τµήµα Marketing επιδιώκει τη δηµιουργία ζήτησης και την

προβολή των προϊόντων της  εκάστοτε  επιχείρησης   έτσι ώστε να υπάρχει ζήτηση από τους

καταναλωτές. Το τµήµα των Logistics επιδιώκει να καλύψει αυτήν ακριβώς τη ζήτηση.

3.1.4  Στρατηγικός Σχεδιασµός και Εξυπηρέτηση Πελατών

  Στο παγκοσµιοποιηµένο και σύγχρονο περιβάλλον τίποτα δεν παραµένει σταθερό, συνεπώς και

οι αποφάσεις αναθεωρούνται και διορθώνονται ανάλογα µε τις εξελίξεις. Στη δηµιουργία ενός

στρατηγικού σχεδιασµού πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν ποικίλοι παράγοντες.  

 Όλες οι πιθανές κινήσεις της επιχείρησης και των ανταγωνιστών πρέπει να  συνυπολογίζονται

χωρίς  προκαταλήψεις  και  αβάσιµες  υποθέσεις.  Την  ίδια  συµπεριφορά  πρέπει  τα  στελέχη  να
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επιδεικνύουν  και  όταν  ερευνούν  τις  ανάγκες  των  πελάτων.  Οι  προτιµήσεις  τους  οφείλουν  να

έχουν την ίδια ακριβώς προσοχή.

  O Martin Christopher 9 προτείνει ένα κατάλογο  µε είκοσι τρία (23) διαφορετικά σηµεία που

βοηθούν τις επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Απαραίτητη κίνηση για κάθε

εταιρία  είναι  η  δηµιουργία  ερωτηµατολογίων  (που   θα  περιέχουν  τα  23  σηµεία  του  Martin

Christopher). Αφού συµπληρωθούν από τους πελάτες της, θα διαµορφωθεί η τελική πολιτική της

εταιρίας. 

Τα σηµεία που προτείνει ο M.Christopher είναι: 

1)  συχνότητα παραδόσεων, 

2)  χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας, 

3)  συνέπεια στην παράδοση, 

4)  έκτακτες παραδόσεις, όταν ζητείται, 

5)  διαθέσιµα αποθέµατα και συνεχής τροφοδοσία, 

6)  παραγγελίες εκτελούνται συνολικά και όχι τµηµατικά, 

7)  πληροφόρηση για ελλείψεις, 

8)  ευκολία τοποθέτησης παραγγελίας, 

9)  αποδοχή παραγγελίας, 

10) ακρίβεια τιµολογίων, 

11) ποιότητα πωλητών και αντιπροσώπων, 

12) υποστήριξη τοποθέτησης εµπορευµάτων στο κατάστηµα (merchandising), 

13) τακτικές επισκέψεις πωλητών και αντιπροσώπων, 

14) παρακολούθηση των αποθεµάτων των λιανοπωλητών από βιοµηχανία, 

15) όροι πληρωµής, 

16) ανταπόκριση στις ερωτήσεις,στις απορίες και στα παράπονα των πελατών, 

17)ποιότητα εξωτερικής συσκευασίας,                                                                

18) καλοφτιαγµένες παλέτες,

19) ευανάγνωστες ηµεροµηνίες λήξης στην εξωτερική συσκευασία, 

20) ποιότητα συσκευασίας τεµαχίου για διακίνηση στο κατάστηµα, 

21) συνεργασία στην εισαγωγή νέου προϊόντος ή συσκευασίας, 

22) τακτικές αναφορές για την γκάµα των προϊόντων, 

 9Martin  Christopher,  Οµοτίµος  Καθηγητής  Μάρκετινγκ  &  Logistics  του  Cranfield  School  of

Managmenet,  Πανεπιστήµιο του Cranfield.
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23) συντονισµός µεταξύ παραγωγής, διανοµής και marketing 

Είναι  βέβαιο  πως  κάθε  πελάτης  θα  απαντήσει  διαφορετικά, θα  ζητάει  και  θα προτιµάει

άλλα  στοιχεία  από  τους  υπολοίπους  εφόσον  έχει  τις  δικές  του  προτι-  µήσεις,ανάγκες  και

ικανότητες  να  αντιµετωπίζει  διάφορα  προβλήµατα.  Η  επιχείρηση  µε  τον  µέσο  όρο  των

αποτελεσµάτων και των απαντήσεων του δείγµατος  θα αντιληφθεί προς ποια κατεύθυνση πρέπει

να κινηθεί, δηλαδή ποια κατεύθυνση θεωρούν οι πελάτες της πιο σηµαντική. 

3.2 Επιλογή Προµηθευτή

3.2.1 Σηµασία 

     

   Χωρίς αντίθετη γνώµη, η ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών καθίσταται απαραίτητη

προϋπόθεση  για  την  διάρκεια,  αλλά  και  πολλές  φορές,  για  την  επιβίωση  µιας  επιχείρησης.

Παράλληλα  τα  τελευταία  χρόνια  απαραίτητες  κρίνονται  και  οι  καλές  σχέσεις  µε  τους

προµηθευτές. Η  εφοδιαστική  αλυσίδα κάθε  επιχείρησης έχει  πολλά  να κερδίσει  από  µια  καλή

επικοινωνία  ή  συναλλαγή  µε  τον  εκάστοτε  προµηθευτή.  Η  βοήθειά  του  ή  µη  σε  περιπτώσεις

κινδύνου για την εταιρία, µπορεί να αποβεί κρίσιµη αλλά και µοιραία. Για παράδειγµα, µπορεί να

προκύψουν  λάθη  στις  προβλέψεις  των  πωλήσεων.  Σε  περίπτωση  που  υπάρξει  αύξηση  των

πωλήσεων ή µείωσή τους, ακόµα και σε επίσπευση των παραγγελιών των πελατών, η επιχείρηση

θα βρεθεί σε µεγάλη ανάγκη. Έτσι, οι προµηθευτές της θα έχουν τη διάθεση να αντιµετωπίσουν

µαζί τους τον κίνδυνο, εξυπηρετώντας την επιχείρηση µε κάθε δυνατό και άµεσο τρόπο. Έχοντας

σαν  ασφάλεια  την καλή  θέληση  από  την  πλευρά  του  προµηθευτή,  µπορούν   να  αποφευχθούν

κίνδυνοι όπως αυτοί που αναφέραµε παραπάνω, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επέφεραν

πρόσθετο κόστος και πολλές άλλες αρνητικές επιπτώσεις για την επιχείρηση και τη µετέπειτα

λειτουργία της. 

3.2.2   Τύποι  Σχέσεων  Μεταξύ  Επιχειρήσεων &  Προµηθευτών

  Σε όλες τις επιχειρήσεις,κυρίως όµως στις πιο µεγάλες, ο αριθµός των προµηθευτών ποικίλει

ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε µία. Υπάρχουν διάφοροι
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τύποι  σχέσεων  πελάτη  (επιχείρηση)  & προµηθευτή,  µερικοί  από  τους  οποίους  θα  αναλυθούν

εκτενέστερα  στη  συνέχεια  αυτής  της  ενότητας. Για  παράδειγµα,  η  πιο  συχνή  και  απλή  σχέση

µεταξύ τους, υπάρχει όταν ο προµηθευτής πωλεί συγκεκριµένα είδη προϊόντων που παραδίδει

στον πελάτη  µε κάθε παραγγελία του, εξοφλώντας τον ταµειακά, χωρίς να δηµιουργείται καµία

δέσµευση ανάµεσά τους. Επίσης, µια άλλη  παραδοσιακή, καθαρά  επαγγελµατική  σχέση,  είναι

εκείνη όταν καθένας από τη µεριά του ενεργεί χωριστά προσδοκώντας πρωταρχικά την επίτευξη

των επιχειρησιακών του στόχων στην ποιότητα, στο κόστος αλλά και στην ανάπτυξήτους. Αυτός

ο  διαχωρισµός  στη  σχέση  τους    µπορεί  να  οδηγήσει  σε  µία  ανταγωνιστική  συµπεριφορά  µε

µειώσεις τιµών,ωφελώντας τη µία πάντα µεριά εις βάρος της άλλης(win–lose).  

  Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολυπλοκότερες περιπτώσεις και σχέσεις µε µεγαλύτερη

διάρκεια,  καθιστώντας  τις,έτσι,απαραίτητες  & για  τον  πελάτη  (επιχείρηση)  αλλά  και  για  τον

προµηθευτή. Η εµφάνιση των περιπτώσεων αυτών γίνεται σε επιχειρήσεις που η προµήθειά τους

απαιτεί  ιδιαίτερα  διαφοροποιηµένα  υλικά  και  κατασκευές  που  απαιτούν  την  εξειδίκευση  και

γνώση από τους προµηθευτές, για την επεξεργασία,την εγκατάσταση και υποστήριξης ειδων. Με

τον τρόπο αυτό ο εκάστοτε προµηθευτής µπορεί να αποτελέσει την µοναδική ίσως επιλογή για

την τροφοδότηση της επιχείρησης και κατ’ επέκταση την βιωσιµότητά της. Παράλληλα όµως και

για  τον  προµηθευτή  κρίνεται  απαραίτητη  η  λειτουργία  της  συγκεκριµένης  επιχείρησης  καθώς

αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων του. Βλέπουµε λοιπόν, να δηµιουργείται σε αυτή τη σχέση µια

αλληλεξάρτηση µεταξύ πελάτη (επιχείρηση) και προµηθευτή.  

Γενικά, οι σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων & των προµηθευτών τους µπορεί να µεταβάλλονται

ανάλογα κυρίως µε τη διάρκεια των συναλλαγών τους.  

                                                          

Ευκαιριακές συναλλαγές 

   Είναι ο περισσότερα συχνός και απλούστερος τύπος σχέσης µεταξύ µιας επιχείρησης και ενός

προµηθευτή – πωλητή. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής (επιχείρηση) επιλέγει από πληθώρα

προσφορών την πιο συµφέρουσα για εκείνον, τη στιγµή που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µια

συγκεκριµένη  απαίτηση  για  την  εταιρία  του  (spot  trading 10).  Μετά  από  την  εντολή  της

παραγγελίας, ο προµηθευτής υποχρεούται από τη θέση του µέχρι την παράδοση του προϊόντος,

χωρίς  να  έχει  κάποιο  κίνητρο  για  να  πραγµατοποιήσει  περεταίρω  προτάσεις  για  επιπλέον

υπηρεσίες  µε  σκοπό  τη  συνεργασία.  Οι  συναλλαγές  αυτές  έχουν  τελείως  επαγγελµατικό

χαρακτήρα  δίχως  κανένα  συµφέρον  από  καµία  πλευρά,  γι’ αυτό  και  ο  καθένας  λειτουργεί

 10Spot trading, επιτόποιες, γρήγορες συναλλαγές.
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χωριστά  από  τον  άλλο.  Επί  προσθέτως,  σε  µια  περίπτωση  όπου  ο  προµηθευτής  θα  είχε  να

ανατρέξει  σε  πρόβληµα  µιας  παραγγελίας  ενός  άλλου  πελάτη,   δεν  θα  αποτελούσε  καµία

προτεραιότητα γι’ αυτόν ο αγοραστής που εξυπηρετούσε πρότινος. Παροµοίως,αν µια επιχείρηση

(αγοραστής) επιθυµούσε να πραγµατοποιήσει µια αλλαγή στην παραγγελία, όπου θα χρεωνόταν

επιπλέον από τον προµηθευτή γι’ αυτήν την τροποποίηση, παρά την ενδεχοµένως µικρή αλλαγή

που µπορεί να χρειαζόταν.  

   Με τις ευκαιριακές συναλλαγές αυξάνεται ο αριθµός των προµηθευτών γεγονός που αντικρούει

τις απαιτήσεις της στρατηγική εφοδιασµού, καθώς εκείνη επιδιώκει πάντα τη µείωσή τους. Για

το λόγο, λοιπόν, ότι σε κάθε επιχείρηση προκύπτουν νέες, επείγουσες ανάγκες και απαιτήσεις

που  πρέπει να ολοκληρωθούν σε όσο το  δυνατό  µικρότερο χρόνο,ώστε να µην κοστίσει αυτό

στην επιχείρηση, χρίζουν απαραίτητες οι ευκαιριακές συναλλαγές & δεν θα είναι ποτέ δυνατό να

πάψουν να υφίστανται. 

 Συµπεραίνοντας, καταλήγουµε πως όσo οι προµηθευτές καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στα

βασικά  κριτήρια,  όπως,  χρόνοι  παράδοσης,  ποιότητα,  όροι  πληρωµής,  η  επιλογή  από  τον

αγοραστή θα βασίζεται στην καλύτερη τιµή, στοχεύοντας πάντα στο µειωµένο κόστος. 

Τακτικές – συχνές συναλλαγές µε τον ίδιο προµηθευτή 

    Μια επιχείρηση είναι πολύ συχνό φαινόµενο να κάνει κατ’ εξακολούθηση παραγγελίες από τον

ίδιο  προµηθευτή  χωρίς  να  υπάρχει  κάποια  συµφωνία  µεταξύ  τους.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο

προµηθευτής  χαρακτηρίζεται ως  «προτιµώµενος προµηθευτής». Η τακτική επικοινωνία µεταξύ

επιχείρησης και προµηθευτή µπορεί να δηµιουργήσει εξοικείωση και εµπιστοσύνη µεταξύ τους.

Αυτό όµως µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του προµηθευτή, καθώς η επαφή

αυτή θα χρησιµοποιηθεί από τη µεριά του ως καθησυχαστικό µέσω.  

  Από την άλλη πλευρά επίσης, ο προµηθευτής θα µπορούσε λόγω της συχνής συναλλαγής τους

να φερθεί περισσότερο ανταγωνιστικά και να παρέχει στον πελάτη κάθε απαίτησή του, µε στόχο

τη διαρκή ικανοποίηση και συνεργασία τους.  

 Αυτός  ο  τύπος  συναλλαγών  προτείνεται  και  χρησιµοποιείται  όταν  οι  προβλέψεις  για  τις

απαιτήσεις είναι δύσκολες για την επιχείρηση, αλλά & όταν οι αγοραστικές απατήσεις ποικίλουν

ως προς τις προδιαγραφές. 
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Συναλλαγές µε βάση µια συµφωνία – πλαίσιο

 Σε µεγάλες κυρίως επιχειρήσεις, είναι συχνό το φαινόµενο συναλλαγών βάσει συµβάσεων που

έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ αγοραστή (επιχείρηση) και προµηθευτή, λεγόµενο και ως συµφωνία

- πλαίσιο (frame work agreement). Με αυτό τον  τρόπο συναλλαγής εξοικονοµείται πολύτιµος,

για κάθε αγοραστή και προµηθευτή, χρόνος, αλλά ιδιαίτερα ωφελεί την επιχείρηση στο κόστος

των  συναλλαγών,  στο  χρονικό  διάστηµα  που  έχουν  ορίσει  µεταξύ  τους,  έναντι  µεµονωµένων

συναλλαγών. Με τη συµφωνία αυτή, ο προµηθευτής παρέχει ποικιλία προϊόντων σε καλύτερες

τιµές (προσυµφωνηµένες) σε είδη και ποσότητες που µε εκτίµηση έχουν οριστεί.  

 Στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας κάθε επιχείρησης, αναζητούν στην αγορά προµηθευτές που

θα  τους  εξασφαλίσουν  την  καλύτερη  ποιότητα  προϊόντων,  στις  καλύτερες  τιµές,  µε  τους

καλύτερα  δυνατούς  όρους,  εξασφαλίζοντας  παράλληλα  το  χαµηλότερο  κόστος  προµηθειών.

Επίσης, βρίσκονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε επικοινωνία, διενεργώντας ελέγχους για τη

διασφάλιση των  συµφωνηθέντων όρων και την επίλυση προβληµάτων.  

  Μπορούµε να διακρίνουµε & οµοιότητες που υπάρχουν µε τις τακτικές συναλλαγές, όπως το

ενδιαφέρον για βελτίωση της απόδοσης για την ικανοποίηση του  πελάτη, από την πλευρά του

προµηθευτή,  µε  σκοπό  την  ανανέωση  της  συνεργασίας  τους.  Γεγονός, βέβαια,  που  µπορεί  να

οδηγήσει σε µείωση των δραστηριοτήτων και των κινήτρων του προµηθευτή. Συνεπώς κρίνεται

απαραίτητη η µέτρηση  της απόδοσης του προµηθευτή µε κατάλληλους δείκτες µέτρησης. 

  Παράλληλα,  ο  αγοραστής  µπορεί  ακόµα  να  προστατευτεί  από  τη  µείωση  των  επιπέδων

εξυπηρέτησης  του  προµηθευτή  µέσω ποινών  αλλά  και  επιβραβεύσεων  µε  κριτήριο  πάντα  την

απόδοσή του. 

Εταιρικές συνεργασίες 

   Κάθε  επιχείρηση  επιθυµεί  και  αναζητά  εταιρικές  συνεργασίες.Είναι  ένα  είδος  στόχου  που

προσπαθεί  να  επιτύχει  συσχετιζόµενο  µε  τους  προµηθευτές  της.  Με  τον  όρο  «εταιρικές

συνεργασίες» εννοούµε  τις  µακροπρόθεσµες  εταιρικές  σχέσεις  που  βασική  προϋπόθεση  τους

είναι  η  συνεργασία  (partnership 11),  καθώς  &  το  υψηλό  επίπεδο  εµπιστοσύνης.  Τέτοιες

συνεργασίες µπορούν να γίνουν τα θεµέλια για τη δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι

προµηθευτές γνωρίζουν τις ανάγκες, τις ιδιότητες, τις απαιτήσεις, αλλά και τις δυνατότητες της

 11Partnership, εταιρική σχέση.
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επιχείρησης  και  έτσι  µε  τις  προτάσεις  τους,  µπορούν  να  µειωθούν  οι  λανθασµένες  ενέργειες

καθώς και οι αστοχίες στη φάση του σχεδιασµού των νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μια επιτυχηµένη εταιρική συνεργασία µπορεί να χαρακτηριστεί από: 

–   Αλληλεξάρτηση, δηλαδή κάθε πλευρά να αισθάνεται πραγµατικό ενδιαφέρον για την επιτυχία

της άλλης & να νιώθει την υποχρέωση να συνεισφέρει σε αυτήν. 

–   Εµπιστοσύνη, δηλαδή κάθε πλευρά να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, να 

τηρεί τις συµφωνίες αλλά και να επιδιώκουν κοινά αποδεκτές λύσεις. 

–   Ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία πρέπει να γίνεται χωρίς παραποίηση έτσι 

ώστε να παρθούν σωστά αποφάσεις. 

– Σύσταση διεπιχειρησιακών οµάδων, δηλαδή δηµιουργούνται οµάδες εργασίας  αποτελούµενες

από µέλη και από των δυο εταιριών µε σκοπό τη λύση επίκαιρων  προβληµάτων, ανάπτυξη νέων

προϊόντων, εφαρµογή νέων λειτουργιών κ.τ.λ. 

–    Κοινές επενδύσεις, δηλαδή η αναζήτηση πόρων και επενδύσεων και από τα 

δύο µέλη που θα τους επιφέρουν µελλοντικά οφέλη. 

    Παρ’ όλα αυτά δεν είναι καθόλου εύκολη η επιλογή σωστού εταίρου. Και αυτό γιατί σε πολλές

περιπτώσεις ο αγοραστής αδυνατεί να προσαρµοστεί στην λογική της εταιρικής συνεργασίας και

έτσι αποστασιοποιείται από την λειτουργία.               

  Επίσης,βασικό ρόλο κατέχουν & οι εργαζόµενοι στις διεπιχειρησιακέςοµάδες. Αν αποτελούνται

από εργαζόµενους που δεν έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτές, τότε

γεννούνται  δυσλειτουργίες.  Μείωση  της  απόδοσης  µπορεί  να  προέρχεται  επίσης  και  από

εφησυχασµό από τη σταθερότητα της συνεργασίας. 

  Συµπερασµατικά,  ο  ακρογωνιαίος  λίθος  των  εταιρικών  συναλλαγών  είναι  η  µέτρηση  και

αξιολόγηση της απόδοσης τους. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα εφόσον

καθίσταται  αναγκαία  η  αξιολόγηση  όχι  µόνο  µετρήσιµων  µεγεθών,  όπως  είναι  η  τιµή  των

προϊόντων ή των πρώτων υλών που αγοράζει η επιχείρηση, αλλά και µη µετρήσιµων µεγεθών,

όπως  είναι  η  ποιότητα,  η  ακρίβεια  στις  παραδόσεις  κ.ά.  Τέτοια  χαρακτηριστικά  µπορούν  να

µετρηθούν µόνο υποκειµενικά, δηλαδή από την σκοπιά της επιχείρησης. 

  Εν κατακλείδι, τέτοιες συνεργασίες για να χτιστούν απαιτείται χρόνος, υποµονή και προσπάθεια

& από τις δύο εταιρίες. Αν τελικά δηµιουργηθεί αµοιβαία αλληλεξάρτηση τα αποτελέσµατα θα

δικαιώσουν την οποιαδήποτε σκληρή προσπάθεια τους. 

 

51



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

 

4.1 Logistics και Εταιρικό Κέρδος 

               

  Ο ρόλος που έχουν τα logistics στις στρατηγικές των επιτυχηµένων επιχειρήσεων έχουν αλλάξει

ριζικά.  Ο  κυρίαρχος  στόχος  τους  είναι  να  µειώσουν  το  κόστος  παραγωγής,  διανοµής,

αποθήκευσης και γενικότερα όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδιασµό µε την αύξηση της

ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών. 

 Στο  σηµερινό  επιχειρηµατικό  περιβάλλον  υπάρχει  έντονα  η  µάχη  του  ανταγωνισµού.  Οι

παραγωγικές µονάδες για να επιβιώσουν θα πρέπει να αλλάξουν τους  τοµείς του κόστους, της

ποιότητας  & της εξυπηρέτησης.  Κάθε  επιχείρηση,  ανεξάρτητα  από  το  µέγεθός της, µπορεί να

ανταπεξέλθει στον ανταγωνισµό και αυτό γιατί σηµασία έχει η ισχύ της επιχείρησης, το µερίδιο

αγοράς που έχει, το δυνητικό µερίδιο (αυτό που θα µπορούσε να έχει) και τα οικονοµικά στοιχεία

της. 

  Για παράδειγµα, η εταιρία IBM, παρ’όλο που ήταν πολύ ισχυρή στον τοµέα των Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών,  δεν  κατάφερε  να  ξεπεραστεί  εύκολα  από  την  Microsoft  και  αυτό  εξαιτίας  του

τεχνολογικού προτερήµατος & των ορθολογικότερων οικονοµικών βάσεων που είχε αναπτύξει.

Όµοια  περίπτωση  και  αυτή  της   British  Airways,  που  αν  και  µεγαλύτερη  εταιρία  από  την

Lufthansa, δέχεται ισχυρή  πίεση λόγω αυτού του ανταγωνισµού. 

 Συµπερασµατικά,  οι  εταιρίες  οργανώνονται,  προσαρµόζονται  και  βελτιώνονται  για  να

αποκτήσουν µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ένας βασικός τρόπος για να αναπτυχθούν

είναι η βελτίωση των logistics. Στο παρελθόν δεν είχε δοθεί ανάλογη σηµασία στην έννοια αυτή.

Τα  τελευταία  όµως  χρόνια  όλο  και  περισσότεροι  διευθυντές  τµηµάτων  αντιλαµβάνονται  τη

δυναµικότητα και σπουδαιότητα του κλάδου. Αποτελεί τελικά την στρατηγική παράµετρο για την

ανάπτυξη των εταιριών.  

 Η  σύγχρονη  αντίληψη  της  αλυσίδας  της  αξίας  (value  chain  concept)  µεταφράζεται  ως

ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα,  δηλαδή  ως  η  δηµιουργία  και  η  διατήρηση  υψηλής  απόδοσης  σε

κάθε τµήµα της παραγωγικής, µεταφορικής και εµπορευµατικής αλυσίδας.
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  Επιχειρηµατίες, στελέχη και οικονοµικοί επιστήµονες έχουν την πεποίθηση πως  µια εταιρία

µπορεί  να  εφαρµόσει  βασικές  στρατηγικές,  όπως  για  παράδειγµα  τη  µείωση  κόστους,  τη

διαφοροποίηση και επικέντρωση στο στόχο τους, απαντώντας σε απλά ερωτήµατα, όπως: 

   Με ποιο τρόπο µια εταιρία κερδίζει και διατηρεί ένα πλεονέκτηµα στο κόστος; Με ποιο τρόπο

µπορεί να διαφοροποιηθεί από άλλες εταιρίες; Με ποιο τρόπο η εταιρία θα αποφασίσει σε ποιο

τοµέα της αγοράς θα απευθυνθεί µε στόχο να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα; Με

ποιο τρόπο µπορεί η εταιρία να υπερασπισθεί την ανταγωνιστική της θέση; 

   Η αντίληψη αυτής της αγοράς υποστηρίζει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  για µια εταιρία

προέρχεται από την αξία που η ίδια η εταιρία δηµιουργεί για τους αγοραστές της. Πιο απλά, η

αξία  είναι  το  ποσό  που  οι  αγοραστές  είναι  διατεθειµένοι  να  δαπανήσουν  προκειµένου  να

αποκτήσουν το προϊόν που  επιθυµούν. Μια επιχείρηση, λοιπόν, θα χαρακτηριστεί κερδοφόρα,

όταν η αξία που θα επιθυµούσαν να καταβάλουν οι καταναλωτές για ένα συγκεκριµένο προϊόν

ξεπερνά  το  συνολικό  κόστος  της  παραγωγής  του,  θέτοντας  αυτόν  ως  πρωταρχικό  στόχο  της

επιχείρησης. 

  Ένας από τους εκφραστές της θεωρίας για την αλυσίδα της αξίας, ο Porter, χρησιµοποιεί µια

µέθοδο µε την οποία εκτιµώνται διάφορες δυνάµεις και αδυναµίες  που  παρουσιάζονται µέσω

λειτουργιών  που  συνδέονται  µεταξύ  τους,  κάθε  µία  από  τις  οποίες  δηµιουργεί  περιθώριο

(margin) για τον πελάτη. Η µέθοδος αυτή µας βοηθάει να αντιληφθούµε, να ερµηνεύσουµε και

να εντοπίσουµε τις ποικίλες πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Σύµφωνα µε τον Porter,

ορίζονται οι λειτουργίες µιας επιχείρησης οι οποίες µπορούν να χωριστούν σε δύο (2) γενικές

οµάδες, τις κύριες (που αφορούν τη δηµιουργία, τη διανοµή, την προώθηση και υποστήριξη του

προϊόντος) και τις υποστηρικτικές (διασφαλίζουν τη σωστή υποδοµή περιβάλλοντας τις κύριες).  

Οι κύριες λειτουργίες παρουσιάζονται ως εξής: 

• Λειτουργίες χειρισµού εισερχόµενων (Inbound Logistics). Λειτουργίες που έχουν σχέση

µε την  υποδοχή,  την  αποθήκευση  και  τη  διακίνηση  πρώτων  υλών,  την  απογραφή,  τον

έλεγχο  των  αποθεµάτων  και  τις  επιστροφές  στους  πελάτες.  Λειτουργίες  παραγωγής

(Operations).  ∆ραστηριότητες  που  σχετίζονται  µε  την  µεταποίηση  των  εισροών  στο

τελικό  προϊόν,  όπως  συσκευασία,  συναρµολόγηση,  έλεγχος,  συντήρηση  εξοπλισµού,

εγκαταστάσεις.

• ∆ιαχείριση εξερχόµενων (Outbound  Logistics). Λειτουργίες που έχουν να κάνουν µε τη

συλλογή, την αποθήκευση και τη φυσική διανοµή του προϊόντος.
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• Marketing και πωλήσεις (Marketing and sales).                          ∆ραστηριότητες που 

σχετίζονται µε την παροχή των µέσων που επιτρέπουν στον καταναλωτή να ενηµερωθεί 

για το προϊόν και να το αγοράσει, όπως διαφήµιση, διοίκηση πωλήσεων κ.ά.

• Υπηρεσίες  µετά  την  πώληση  (Services).  ∆ραστηριότητες  που  αφορούν  την  παροχή

υπηρεσιών  για  την  αύξηση  ή  διατήρηση  της  αξίας  του  προϊόντος,  όπως  εγκατάσταση,

επισκευή, εκπαίδευση. Όλες οι κύριες λειτουργίες υπάρχουν σε κάθε  επιχείρηση,  αλλά

εξαρτάται από  το είδος  της για το ποιες από αυτές τις δραστηριότητες θα κριθούν πιο

σηµαντικές.

Από τις υποστηρικτικές µπορούµε να αναφέρουµε τις εξής:

–    Προµήθειες  –  Αγορές.  ∆ραστηριότητες  που  συνδέονται  µε  την  απόκτηση  υλικών  που

εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία όπως πρώτες ύλες και εξοπλισµός. 

–   Έρευνα   &   Ανάπτυξη.  ∆ραστηριότητες  που  έχουν  να  κάνουν  τόσο  µε  τον  συνδιασµό

προϊόντων,  όσο  & µε  τη  βελτίωση  της  εκτέλεσης  των  υπόλοιπων  λειτουργιών  της  αλυσίδας

αξίας. 

–   ∆ιοίκηση  Ανθρωπίνων  Πόρων.  ∆ραστηριότητες  που  απαιτούνται  για  τη  διασφάλιση  της

στελέχωσης, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού. 

–  Εσωτερική  Υποδοµή.  ∆ραστηριότητες  όπως  γενική  διοίκηση,  ανάπτυξη  στρατηγικού

προγραµµατισµού αποτελούν σηµαντικές λειτουργίες σε µια επιχείρηση. 

Όπως βλέπουµε από τα παραπάνω υπάρχουν υποστηρικτικές δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη

της  τεχνολογίας  και  η  διοίκηση  του  ανθρωπίνου  δυναµικού,  οι  οποίες  θα  µπορούσαν  να

στηρίξουν  ολόκληρη  την  αλυσίδα  της  αξίας.  Βέβαια,  σε  αυτό  το  σηµείο  µπορούµε  να

σηµειώσουµε  πως  κάθε  επιχείρηση  δηµιουργεί  µια   αλυσίδα  αξίας  σύµφωνα  µε  τις  κύριες

ανάγκες της. 

  Μπορούµε, λοιπόν, να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι οι δραστηριότητες αξίας αποτελούν

το θεµέλιο λίθο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 Καθώς  µε  την  αλυσίδα  αξίας  µπορούµε  να  κατανοήσουµε  τη  δοµή  του  κόστους  της  κάθε

επιχείρησης και την διαφοροποίηση που θέλει να επιτύχει έναντι των 

ανταγωνιστών  της.  Ωστόσο,  η  ανταγωνιστικότητα  µιας  επιχείρησης  δε  στηρίζεται

αποκλειστικά στο κόστος ή την απόδοση των δραστηριοτήτων της δικής της αλυσίδας, αλλά και

σε εκείνες των προµηθευτών της,των καναλιών διανοµής, ακόµη και των αγοραστών. 
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  Αν  οι  επιχειρήσεις  αναγνωρίσουν  τον  ρόλο  των  logistics και  προσαρµόσουν  τις  δικές  τους

λειτουργίες µε αυτό, θα επιτύχουν ένα µεγάλο βήµα για την ανάπτυξή  τους. Συγκεκριµένα, κάθε

τµήµα µιας επιχείρησης λειτουργεί διαφορετικά, εφόσον  έχει άλλες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Παρ’ όλα αυτά,  όλα  τα τµήµατα της ίδιας  εταιρίας λειτουργούν  µε µια βασική  στρατηγική,  η

οποία  εξαρτάται  από  τα  στελέχη,  απο  το  είδος  της  επιχείρησης  κ.α.  Η  επιτυχία  αυτής  της

στρατηγικής µπορεί να κριθεί µε βάση τα ‘’κριτήρια για την ανάπτυξη της εταιρίας’’, που είναι

τα εξής: 

1.  ∆ηµιουργία πλούτου για τους µετόχους (απόδοση κεφαλαίου) 

2.  Αποδόσεις των πωλήσεων 

3.  Αύξηση της προστιθέµενης αξίας 

4.  Ενίσχυση του µεριδίου αγοράς 

   Ο σκοπός των υπηρεσιών logistics είναι  ακριβώς η βελτίωση  των  παραπάνω τεσσάρων (4)

κριτηρίων.  Η  σύνδεση  ωστόσο  του  εταιρικού  κέρδους  µε  logistics  δεν  είναι  εύκολη  και

προφανής. Υπάρχουν δέκα (10) βασικές αρχές που στηρίζονται στα πρώτα στάδια των logistics

αλλά τα µετέπειτα εξαρτώνται από την ίδια την επιχείρηση. 

  Οι δέκα (10) βασικές αρχές των Logistics που ευνοούν την αύξηση του εταιρικού κέρδους είναι

οι εξής:  

1.  Αναγνώριση  των  σχέσεων  λειτουργιών  στην  αλυσίδα  πρόσδοσης  αξίας 

(value chain). 

   Η  πρώτη  αρχή  αποτελεί  το  θεµέλιο  για  µια  σωστή  εφοδιαστική  αλυσίδα.  Πρέπει  να  γίνει

πλήρως κατανοητή από τα στελέχη αλλά και από τους εργαζοµένους της επιχείρησης. Σε αυτό το

στάδιο συνδυάζονται απαιτήσεις από διαφορετικά τµήµατα µε άλλες ανάγκες. Για παράδειγµα,

εµπλέκονται  διαφορετικές  παράµετροι,  όπως  τεχνολογικοί  µε  marketing.  Για  την  βέλτιστη

κατανόηση αυτής της αρχής υπάρχουν δύο (2) στάδια. Στο 1ο πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι

στόχοι της εταιρίας  αλλά και κάθε τµήµατος ξεχωριστά, η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, οι

αποφάσεις και τα σχέδια των αρµοδίων. Ενώ στο 2ο στάδιο αναλύονται & προσδιορίζονται οι

ποσοτικοί  στόχοι   στους  οποίους  γίνεται  τακτική  καταµέτρηση  για  να  διαπιστωθεί  αν  η

επιχείρηση εκπλήρωσε τους στόχους που είχε θέσει. 
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2.  Σωστή οργάνωση 

  Όλες  οι  λειτουργίες  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  διαχείριση  υλικών,  αποθήκευση,  µεταφορά

εµπορευµάτων  κ.τ.λ.  πρέπει  να  βρίσκονται  κάτω  από  µια  κεντρική  διαχείριση,  µια  κεντρική

δοµή.  Η  σωστή  οργάνωση  των  λειτουργιών  αυτών  θα  συντονίσει  καλύτερα  τη  συνολική

προσπάθεια & το τελικό αποτέλεσµα θα είναι εκείνο που θα επιβεβαιώσει την σπουδαιότητα της

αρχής αυτής. 

3.  Χρήση της πληροφορικής 

 Τα συστήµατα Logistics εκµεταλλεύονται όλο και πιο πολύ τις δυνατότητες της πληροφορικής.

Η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών µπορεί να βοηθήσει σε σηµαντική µείωση κόστους και να

ενισχύσει  την  εταιρία  στο  πλαίσιο  του  ανταγωνισµού.  Οι  σηµερινές  εταιρίες  επενδύουν  σε

συστήµατα  πληροφορικής  εφόσον  µπορούν  να  ελέγξουν  µε  εύκολο  και  γρήγορο  τρόπο  την

πορεία  της  επιχείρησης  ,  τα   ποσοτικά  δεδοµένα  που  την  ενδιαφέρουν  κ.α.  Προσφέρουν,

επιπροσθέτως, τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων µεθόδων, νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών

που της δίνουν ένα πολύ σπουδαίο πλεονέκτηµα έναντι άλλων επιχειρήσεων της αγοράς που δεν

χρησιµοποιούν την ίδια τεχνολογία. 

4.  Έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό 

   Η επιτυχία µιας επιχείρησης πηγάζει από το ανθρώπινο δυναµικό της. Η συνεχής εκπαίδευση

αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας. Η διοίκηση θα πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους

εξαιρετικά εκπαιδευµένους & ικανούς ώστε να ανταπεξέρχονται στους προσδοκώµενους στόχους

που κάθε φορά θέτει η εταιρία.

  Το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το ανθρώπινο δυναµικό. Οι

πιο  επιτυχηµένες  εταιρίες  τονίζουν  στους  εργαζόµενους  πως  προτεραιότητα  τους  είναι  τα

προϊόντα µε υψηλή ποιότητα. 

   Τα σεµινάρια και η συνεχής πληροφόρηση είναι η συνταγή της επιτυχίας καθ’ ότι η επιτυχία

πηγάζει όχι µόνο από τα προϊόντα που έχει προς πώληση αλλά και από τους εργαζοµένους που τα

παραδίδουν. 

5.  Σχηµατισµός στρατηγικών συµµαχιών 

  Η συγκεκριµένη αρχή έχει σχέση µε τη στενή συνεργασία εταιριών µε άλλα µέλη της αλυσίδας

εφοδιασµού,στην  οποία  δεν  υπάρχει  ουσιαστική  δέσµευση,εκ-  τός  εάν  δεσµευτούν  σε  µια

επαγγελµατική συνεργασία κάποιας µορφής. 

  Τέτοιες συνεργασίες δηµιουργούν µια σωστή στρατηγική για κέρδη µακράς 
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χρονικής  διάρκειας  & για  τα  δύο  µέλη.  Το  κοινό  όφελος  θα  βελτιώσει  την  ποιότητα  και  θα

χαµηλώσει το κόστος. 

  Η ειλικρίνεια και η εµπιστοσύνη είναι έννοιες αναγκαίες και απαραίτητες στις σχέσεις µεταξύ

τους,  καθ’ ότι  σε  τέτοιες  συνεργασίες  οι  επιχειρήσεις  µοιράζονται  απόρρητα  οικονοµικά  και

λειτουργικά στοιχεία. 

6.  Εστίαση ενδιαφέροντος στο οικονοµικό αποτέλεσµα 

  Έχουν γίνει έρευνες που αποδεικνύουν πως γίνεται καλύτερη διαχείριση λειτουργιών (όπως η

µεταφορά,  η  αποθήκευση  και  η  εξυπηρέτηση  των  πελατών)  όταν  υπάρχουν  διακριτά  κέντρα

κόστους ή κέρδους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια,  µεγάλες επιχειρήσεις υπολογίζουν το κέρδος

ανά µονάδα ή κατηγορία αγαθών ως το πιο σηµαντικό οικονοµικό συγκριτικό µέτρο κέρδους. 

7.  Στόχευση δόκιµων επιπέδων εξυπηρέτησης 

  Σηµερινές  σύγχρονες  επιχειρήσεις  σε  όλο  τον  κόσµο  έχουν  ως  στόχο  την  καλύτερη  και

αποτελεσµατικότερη  εξυπηρέτηση  των  πελατών,  καθώς  έχει  αποδειχθεί  πως  όσο  πιο  στενή

παρακολούθηση δέχεται το τµήµα εξυπηρέτησής τους, τόσο πιο πολύ αυξάνονται τα κέρδη της

επιχείρησης. 

8.  ∆ιαχείριση των λεπτοµερειών 

  Η  κερδοφορία  της  επιχείρησης  επηρεάζεται  σε  σηµαντικό  βαθµό  από  την  διαχείριση  των

λεπτοµερειών  της.  Η  προσοχή  αυτή  στις  λεπτοµέρειες  σηµαίνει  οικονοµία  και  εξοικονόµηση

πόρων. Εάν η επιχείρηση προσπαθεί να έχει υπό έλεγχο µικρά αλλά ουσιώδη προβλήµατα, τότε η

παρουσία της στην αγορά θα είναι και επιτυχηµένη. 

  Πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι εκείνες που οφείλουν εν µέρει την επιτυχία τους στο γεγονός

ότι  δίνουν  πολύ  µεγάλη  προσοχή  στις  λεπτοµέρειες.  Η  διαχείριση  τους  δεν  εξασφαλίζει  το

κέρδος αλλά βοηθάει σε έντονο βαθµό γι αυτό το σκοπό. ‘’Μικρά’’και καθηµερινά προβλήµατα

εκµηδενίζονται  µε  σωστή  διαχείριση  &  συστηµατικό  έλεγχο  πλησιάζοντας  πιο  πολύ  την

επιχείρηση στους τελικούς της στόχους. 

9.  Μόχλευση (leverage) των όγκων µεταφοράς 

   Σύγχρονες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν φορτία εµπορευµάτων έτσι ώστε να κερδίζουν από την

µόχλευση  στο  λειτουργικό  και  χρηµατοοικονοµικό  τοµέα.  Η  βελτιωµένη  εξυπηρέτηση  και  η

µείωση  κόστους  ήρθαν  σαν  απόρροια  της  συγκέντρωσης  αυτής.  Τα  µεταφορικά  έξοδα

συγκεντρώνονται και µε την βοήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ελέγχονται. 

 

57



  Μειώνονται οι µεταφορές, καθώς δεν είναι λίγες οι εταιρίες που συνδυάζουν εσωτερικές µε τις

εξωτερικές  µεταφορές.  Το  αποτέλεσµα  µιας  τέτοιας  ενέργειας  είναι  η  µείωση  κόστους  µέσω

αποτελεσµατικών συγκεντρώσεων όγκων. 

10. Συνεχής µέτρηση και ανταπόκριση στα µηνύµατα 

  Τέλος, η υιοθέτηση συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα

απαραίτητο  εργαλείο  για  να  παρακολουθεί  η  διοίκηση  της  επιχείρησης  πως  πορεύεται  η

στρατηγική της εταιρίας. Βασικοί οικονοµικοί δείκτες και µεγέθη κάνουν το έργο ευκολότερο.

Χωρίς  αυτή  την  παρακολούθηση  η  εταιρία  δεν  εξελίσσεται  και  παραµένει  θεατής  στον

ανταγωνισµό.   

 Ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα που καλείται να επιλύσει η επιχείρηση είναι ο συνδυασµός όλων

των ανωτέρω. Σύγχρονες και τεχνολογικά καταρτισµένες επιχειρήσεις γνωρίζουν τις αρχές που

παρουσιάστηκαν. Παρ’ όλα αυτά η εφαρµογή και η τήρησή τους καθίσταται δύσκολη. 

   Σε κάθε περίπτωση, η σηµασία ενός αξιόλογου & σωστού συστήµατος logistics σηµαίνει και

ταυτόχρονη χρήση των περισσοτέρων ανωτέρω αρχών, αν όχι & των δέκα. 

4.2 Μέτρηση της Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 ∆εδοµένου  ότι  το  επιχειρηµατικό  περιβάλλον  µεταβάλλεται  συνεχώς,  µεταβάλλεται  και  η

εφοδιαστική αλυσίδα έτσι ώστε η επιχείρηση να επιτύχει τα αναµενόµενα επίπεδα κέρδους  σε

κάθε χρονική περίοδο ξεχωριστά.           

  Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία  η µέτρηση της απόδοσής της. Η χρησιµοποίηση δεικτών βοηθά

στην  εκτέλεση  αυτού  του  βήµατος,  εφόσον  προσδιορίζουν  αποτελεσµατικές  στρατηγικές  για

όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και διατηρούν ένα συνεχόµενο παλµό στις δραστηριότητες

της µε οργάνωση,προγραµµατισµό και τάξη. Επιπροσθέτως, βοηθούν την ∆ιοίκηση αφενός στη

λήψη αποφάσεων µιας και καθοδηγούνται από ένα πλάνο και µπορούν να προσδιορίσουν κατά

προσέγγιση  µελλοντικές κινήσεις και  αφετέρου  στη συνεχή  και περιεκτική αξιολόγηση για  το

εργατικό δυναµικό, για το επιχειρηµατικό έργο της παραγωγικής µονάδας. 

  Για  να  είναι  εφικτό  οι  δείκτες  µέτρησης  να  εσωκλείουν  όλες  τις  δραστηριότητες  της

επιχείρησης  µε  οργάνωση,  πρέπει  να  οµαδοποιούνται  σε  κατηγορίες.  Έτσι,  η  εφοδιαστική

αλυσίδα µετράει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Μια µικρή επεξήγηση των δεικτών είναι ότι

οι  ποσοτικοί  δείκτες  ποσοτικά  στοιχεία  αφορούν  µετρήσεις  αντικειµένων  ή  φυσικών  µεγεθών

(π.χ.  ποσοστό  ελαττωµατικών  προϊόντων,  εξοικονοµήσεις  κόστους,  µειώσεις  του  χρόνου

παράδοσης των παραγγελιών  κ.α.), ενώ οι ποιοτικοί δείκτες,που δεν έχουν όλοι το πλεονέκτηµα
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αυτό, µετρήσεις που λαµβάνονται από υποκειµενικές κλίµακες όπως, συµπεριφορές πελατών και

επίπεδα ικανοποίησης, σχέσεις των στελεχών εφοδιασµού µε την ανώτατη διοίκηση και ποιότητα

συνεργασίας  µε  άλλες  λειτουργίες.  Όταν  η  απόδοση  του  εφοδιασµού  βασίζεται  σε  ποιοτικές

µετρήσεις  µπορεί  να  υπάρχουν  διαφωνίες,  καθώς  έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  οι  υποκειµενικές

εκτιµήσεις  µεταξύ  προµηθευτών  διαφέρουν  ως  προς  τη  σχετική  σηµασία  των  κριτηρίων

απόδοσης (π.χ. Παράδοση, υπηρεσία, ποιότητα και κόστος ή τιµή). 

 Επίσης µπορεί να διαφέρουν οι εκτιµήσεις των πελατών σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από

τις  υπηρεσίες  του  τµήµατος  εφοδιασµού.  Γίνεται  εύκολα  αντιληπτό  πως  οι  πρώτοι  είναι

ευκολότεροι στην µέτρηση και συνεπώς στην κατανόηση των πληροφοριών τους ενώ οι δεύτεροι

παρέχουν  πιο  εξιδανικευµένες  πληροφορίες  για  την  κατάσταση  της  εκάστοτε  επιχείρησης.

Παρακάτω αναλύονται τα δύο είδη µετρήσιµων µεγεθών καθώς & οι υποκατηγορίες τους: 

4.2 Μέτρηση της Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4.2.1 Ποσοτικά Μετρήσιµα Μεγέθη 

1. Κόστος 

  Ο σηµαντικότερος µετρήσιµος  δείκτης  που  τον λαµβάνουν υπόψη τους όλες οι επιχειρήσεις

ανεξαιρέτως, είναι το κόστος. Αυτό συµβαίνει διότι το κέρδος µιας οποιασδήποτε επιχείρησης

επηρεάζεται  άµεσα  από  αυτό.  Για  να  βρεθεί  όµως  το  συνολικό  κόστος,  θα  πρέπει  να  γίνει

άθροιση διαφορετικών συνιστωσών. Μπορούµε να οµαδοποιήσουµε το κόστος σε δύο βασικές

κατηγορίες: 

•  Το σταθερό κόστος: όπου ονοµάζεται εκείνο που δεν µεταβάλλεται µε τις αυξοµειώσεις της

ποσότητας των παραγόµενων προϊόντων και αφορά τις δαπάνες της επιχείρησης (π.χ. ενοίκια,

ασφάλιστρα κ.τ.λ. ) 

• Το µεταβλητό κόστος: όπου ονοµάζεται εκείνο που  µεταβάλλεται ανάλογα  µε την ποσότητα

των παραγόµενων προϊόντων (π.χ. Πρώτες ύλες, ηµεροµίσθια, καύσιµα κ.τ.λ.) 

 Εν κατακλείδι, ισχύει ο παρακάτω τύπος: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΣΤΑΘΕΡΟ + ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

T C = FC + VC 

Η  µέτρηση  του  συνολικού  κόστους  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  εστιάζει  σε  πολλά  συστατικά

κόστους, µερικά από τα οποία είναι τα παρακάτω: 
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• Το κόστος διανοµής, (δηλαδή το κόστος µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, τήρησης αποθέµατος

ασφαλείας και των δασµών) 

• Το κόστος παραγωγής, (δηλαδή το εργατικό κόστος,το κόστος των µηχανών, των υλικών κ.ά.) 

• Το κόστος των αποθεµάτων, (δηλαδή το κόστος αποθεµάτων τελικών προϊόντων, ά υλών αλλά

και ηµιετοίµων) 

•   Το κόστος των αποθηκών, (δηλαδή το κόστος που αναφέρεται στα τελικά προϊόντα) 

•   Το κόστος δασµών και χορηγήσεων 

•   Τις λειτουργικές επιβαρύνσεις 

•   Η αξιοποίηση του εξοπλισµού 

 Κάθε παραγωγική µονάδα οφείλει να εξετάζει την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας,χωρίς

ωστόσο  να  εστιάζει  µόνο  στο  αποτέλεσµα.  Αναλυτικότερα,  κάθε  παραγωγική  διαδικασία

αποτελείται από την είσοδο πρώτων υλών και πόρων, την επεξεργασία και τέλος την έξοδο των

τελικών  προϊόντων.Συνεπώς,  και  η  είσοδος  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  απαιτεί  έλεγχο  και

προσοχή  από  την  επιχείρηση.  Με τον  όρο  «είσοδος  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα» εννοούµε τις

πρώτες ύλες, τον παραγωγικο εξοπλισµό, τους ανθρώπινους πόρους, nτην ενέργεια κ.τ.λ. nΓια να

υπάρχει καλύτερη απόδοση, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει προγραµµατισµός & σωστή διαχείριση

πόρων. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη πρώτων υλών δεν γίνεται να προχωρήσει η παραγωγή

και συνεπώς κινδυνεύει και η ικανοποίηση των πελατών.    

  Στην  περίπτωση  όµως  που  η  επιχείρηση  έχει  πληθώρα  πρώτων  υλών  αυτό  δη-  µιουργεί

επιπλέον  κόστος  στην  επιχείρηση  για  την  διατήρησή  τους.  Συνεπώς  καταλήγουµε  στο

συµπέρασµα  πως  τόσο  η  έλλειψη,όσο  και  ο  πλεονασµός  των  πόρων  οδηγούν  σε  αύξηση

ανώφελου κόστους και σπατάλη χρόνου. Για την µέτρηση, λοιπόν, της αξιοποίησης των πόρων

(εργατικό δυναµικό, εξοπλισµός, ενέργεια) πρέπει να εξεταστούν µε την βοήθεια ποσοστού  τα

πλεονάσµατα ή οι ελλείψεις του κάθε πόρου ξεχωριστά σε κάθε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 Εν  κατακλείδι,  η  αξιοποίηση  των  πόρων  είναι  δείκτης  αποτελεσµατικότητας  της

επιχείρησης,καθώς και η καλύτερη εκµετάλλευση των πόρων ευνοεί την επιχείρηση από θέµα

χρήµατος και χρόνου, βελτιώνοντας έτσι την απόδοσή της σε µέγιστο βαθµό.  

 

4.2.2 Ποιοτικά Μετρήσιµα Μεγέθη 

   

1. Ποιότητα 

   Η ποιότητα είναι ένας βασικός παράγοντας για την αποδοχή της εφοδιαστικής 
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αλυσίδας έχοντας άµεση σχέση µε την ικανοποίηση του πελάτη,η οποία εξαρτάται όχι µόνο από

την ποιότητα αλλά και από άλλες παρεχόµενες υπηρεσίες, όπως ο χρόνος παράδοσης. Συνεπώς,η

επιχείρηση έχει ως στόχο τη µείωση του χρόνου παράδοσης και του κόστους του προϊόντος. 

   Η µέτρηση της ποιότητας επιτυγχάνεται µέσω των παρακάτω µετρήσιµων µεγεθών: 

∆υσαρέσκεια  του  πελάτη:  Μπορεί  να  µετρηθεί  µε  τον  αριθµό  των  παραπόνων   πελατών  που

δέχεται η επιχείρηση. Το συγκεκριµένο µέγεθος εντοπίζει τα προβλή µατα ωστόσο δεν είναι σε

όλα δυνατή η επίλυση τους και αυτό γιατί οι πελάτες δεν αναφέρουν πάντα τη δυσαρέσκειά τους

αλλά επιλέγουν την επόµενη φορά κάποιον άλλο προµηθευτή. 

    Απόκριση στο αίτηµα του πελάτη: Είναι ο χρόνος µεταξύ της παραγγελίας του πελάτη και της

παράδοσης των προϊόντων του. Αυτή η χρονική περίοδος είναι πολύ σηµαντική γιατί αποτελεί

κριτήριο  του  πελάτη  για  την  επιλογή  του  προµηθευτή.  Η  απόκριση  στο  αίτηµα  του  πελάτη

µπορεί  να  είναι  σύντοµη  αν  υπάρχει  απόθεµα  στη  αποθήκη  της  επιχείρησης  αν  και  στην

πραγµατικότητα εξαρτάται από το δίκτυο διανοµής της εκάστοτε επιχείρησης 

  Χρόνος  διέλευσης  παραγγελίας:  Είναι  ο  χρόνος  µεταξύ  της  έναρξης  της  παραγωγής  ενός

προϊόντος  µέχρι  την  ολοκλήρωση  του.  Κάθε  επιχείρηση  οφείλει  να  προγραµµατίζει  και  να

οργανώνει όσο πιο σωστά γίνεται αυτόν τον χρόνο, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται αναµονές

ηµιετοίµων ή αναµονές διαµόρφωσης µηχανών. 

  Παράδοση στην ώρα της: Το µέγεθος αυτό µπορεί να µετρηθεί ως το ποσοστό των παραγγελιών

που παραδόθηκαν στη ώρα τους ή νωρίτερα από το χρόνο που είχε προγραµµατίσει ο πελάτης.

  Ποσοστόικανοποίησης παραγγελιών: Είναι ένα πολύ βασικό µετρήσιµο µέγεθος, εφόσον από

αυτό συνεπάγεται κατά µία έννοια η ικανοποίηση των πελατών. Ο χρόνος απόκρισης στο αίτηµα

του  πελάτη  εξαρτάται  από  τα  αποθέµατα  που  έχει  κάθε  επιχείρηση  στις  αποθήκες  της.  Έτσι,

µετριούνται  µε  ποσοστό  όλες  οι  παραγγελίες  που  παραδίδονται  από  διαθέσιµα  αποθέµατα,

γεγονός που κάνει τον χρόνο απόκρισης της παραγγελίας και την ικανοποίηση του πελάτη ποσά

αντιστρόφως ανάλογα εφόσον η µείωση του ενός επιφέρει την αύξηση του άλλου. 

  Πιθανότητα  έλλειψης  αποθέµατος:  Σε  πολλές  περιπτώσεις  η  επιχείρηση  δεν  έχει  διαθέσιµα

αποθέµατα στις αποθήκες της & αυτό έχει ως συνέπεια επίπτωση στην ικανοποίηση του πελάτη.

Στην  περίπτωση  όµως  που  η  επιχείρηση  έχει  & έλλειψη  στις  πρώτες  ύλες  ή  καθυστερούν  οι

συνηθισµένοι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών, τότε το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών

ελαττώνεται. 
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 Ακρίβεια των παραδόσεων: Συνθέτει επίσης ένα βασικό µετρήσιµο µέγεθος της ποιότητας που

εξετάζεται και αυτό µε ποσοστό. Το οποίο αναφέρεται στις παραγγελίες που  έχουν παραδοθεί

σωστά σε σχέση µε το σύνολο των παραδόσεων. 

  Αναγνωρίζοντας µια σωστή παράδοση ως εκείνη που η ποσότητα των προϊόντων ταυτίζεται µε

εκείνη που παραγγέλθηκε.

 

2.Ευελιξία

   Ευελιξία είναι η δυνατότητα που έχει µια επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στις αλλαγές της

αγοράς,των  προϊόντων,της  ανταγωνιστικότητας  κ.ο.κ.  Συνεπώς,  κάθε  παραγωγική  µονάδα  θα

πρέπει να έχει ένα λειτουργικό και ευέλικτο σύστηµα το οποίο θα ανταπεξέρχεται στις ποικίλες

λειτουργικές αλλαγές.Για την µέτρηση αυτού  του  δείκτη  είναι απαραίτητη η  κατηγοριοποίηση

των χαρακτηριστικών: 

α) εισόδου, όπως είναι η ευελιξία εργατικού δυναµικού και εξοπλισµού, β) επεξεργασίας, όπως η

ευελιξία  διαχείρισης  των  υλικών,των  παραγωγικών  φάσεων  και  η  ευελιξία  παραγωγικής

διαδικασίας,  γ)  εξόδου,  όπως  η  ευελιξία  παραγόµενων  µεγεθών  και  του  µίγµατος  προϊόντος

καθώς  και  η  ευελιξία  παράδοσης  και  δ)βελτίωσης  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  όπως  είναι  η

ευελιξία  τροποποιήσεων  προϊόντων,  οι  δυνατότητες  επέκτασης  δραστηριοτήτων  καθώς  και  οι

δυνατότητες  παραγωγής  νέων  προϊόντων.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  λοιπόν  γίνεται  ευκολότερη  η

διαδικασία της µέτρησης της απόδοσης.

3. ∆ιαφάνεια 

  

  Ο  πελάτης  όντας  σηµαντικός  παράγοντας  για  τη  δηµιουργία  ενός  προϊόντος,  αποτελεί  και

εκείνος  αφετηρία  για  την  παραγωγή  ενός  νέου.  Η  επιλογή  και  η  γνώµη  του  είναι  το  κύριο

κριτήριο αλλά και µήνυµά (για κάθε µεγάλη επιχείρηση που σέβεται τον πελάτη της), το οποίο

πρέπει να  περάσει από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία περιλαµβάνει τους

προµηθευτές,  τους  παραγωγούς,  τους  διανοµείς  και  τελικώς  τους  πελάτες.  Αυτός  ο  κύκλος

ωστόσο  δηµιουργεί  κίνδυνο  παραπληροφόρησης  και  παραποίησης  του  µηνύµατος  αυτού,  που

έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη χαµένου χρόνου µέχρι να φτάσει το προϊόν στο τελικό στάδιο. Ο

λόγος αυτός καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός ανοικτού συστήµατος στο οποίο θα υπάρχει

έγκυρη  διακίνηση  πληροφοριών.  Για  να  το  πετύχουµε  αυτό  χρησιµοποιούµε  τη  σύγχρονη
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τεχνολογία,  αποδεικνύοντας  έτσι  τη  σπουδαιότητα  της  στην  ανάπτυξη   της  εφοδιαστικής

αλυσίδας. Η µέτρηση της διαφάνειας λοιπόν πραγµατοποιείται µε τον εντοπισµό του χρόνου και

της ακρίβειας της διακινούµενης πληροφορίας.           

  Συνεπώς  η  µέτρηση  της  διαφάνειας  πραγµατοποιείται  λαµβάνοντας  υπόψη  τους  χρόνους

δεδοµένου  ότι  η  µεταφορά  της  πληροφορίας  µέσω  ηλεκτρονικού   υπολογιστή  είναι  σύντοµη.

Αύξηση  του  χρόνου  συνήθως  δηµιουργείται  µε  την  λανθασµένη  διακίνηση  πληροφοριών  από

εργαζοµένους  σε  χαµηλότερα  επίπεδα  της   παραγωγής.  Από  την  άλλη,  για  την  µέτρηση  της

ακρίβειας είναι  απαραίτητο  να γίνει   µελέτη  για  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  αλλά  και  για  τον

σχεδιασµό  του  τελικού  νέου  προϊόντος.  Σ”αυτό  φυσικά  θα  βοηθήσει  των  λαθών  που  θα

εντοπιστούν µετά τις σχεδιαστικές και τεχνικές αλλαγές. 

4. Εµπιστοσύνη 

    

 Η  εφοδιαστική  αλυσίδα  αποτελείται  από  πολλά  µέρη,  από  πολλούς  ανθρώπους,  µε

διαφορετικούς  χαρακτήρες  και διαφορετικές προσωπικότητες που  οφείλουν να  συνεργάζονται,

να  λειτουργούν  οµαδικά  και  να  εµπιστεύονται  ο ένας τον  άλλον  για  να  έχουν  µια  οµαλή  και

σωστή  συνεργασία  έτσι  ώστε  να  επιτύχουν  τους  σκοπούς  τους.  Τα  προαναφερθέντα

χαρακτηριστικά  θα  χτίσουν  µακροχρόνιες  & σταθερές  σχέσεις  των  µερών  της  εφοδιαστικής

αλυσίδας. Είναι πολύ σπουδαίο & βασικό να υπάρχει άριστη σχέση και στενή εξάρτηση µεταξύ

αυτών των µερών. Για παράδειγµα, οι προµηθευτές, οφείλουν να εφοδιάζουν τις επιχειρήσεις µε

άριστες ποιότητες πρώτων υλών έτσι ώστε οι παραγωγικές µονάδες  να  δηµιουργούν προϊόντα

σταθερής ποιότητας που θα ικανοποιούν τους πελάτες & τις ανάγκες τους. Για να συµβεί αυτό,

λοιπόν,  όλα  τα  µέρη  υποχρεούνται  να  ενηµερώνονται  και  να  λαµβάνουν  θέση  για  οτιδήποτε

συµβαίνει  ανεξάρτητα  αν  είναι  δική  τους  αρµοδιότητα.  Η  συµµετοχή  όλων  των  µερών

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για  την επέκταση προβληµάτων, για τη δηµιουργία σφαλµάτων κ.ά.

   Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό που οφείλουν να έχουν τα µέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας

είναι η συνέπεια, η οποία είναι µετρήσιµο µέγεθος µε την µορφή ποσοστού. Ο δείκτης, λοιπόν,

αυτός µετράει αφενός τις καθυστερηµένες & αφετέρου τις λάθος παραδώσεις όπου στις πρώτες

µετριέται  ο  καθυστερηµένος  χρόνος   ενώ  στις  δεύτερες  το  σύνολο  των  λανθασµένων

παραδόσεων συνεπώς και των αναµενόµενων επιστροφών τους.
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5. Καινοτοµικότητα 

     

  Η καινοτοµικότητα αποτελεί βασικό στόχο όλων των µεγάλων επιχειρήσεων. Στην εποχή µας, ο

ανταγωνισµός έχει γίνει πολύ έντονος µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να δηµιουργούν ολοένα και

περισσότερα  προϊόντα  µε  καλύτερη  ποιότητα  και  σε  χαµηλότερη  τιµή  µε  σκοπό  να

προσελκύσουν  καταναλωτές.  Αυτό,  λοιπόν,  το  συνεχώς  µεταβαλλόµενο  επιχειρηµατικό

περιβάλλον  ωθεί  όλες  τις  επιχειρήσεις  στην  καινοτοµικότητα,  δηλαδή  στην  δηµιουργία  νέων

υπηρεσιών  και  στην  παραγωγή  νέων  προϊόντων.  Ωστόσο,  δεν  είναι  σε  όλες  εφικτό  µιας  και

επιβαρύνει  της  εφοδιαστική  αλυσίδα  και  υπάρχουν  επιχειρήσεις  που  δεν  πληρούν  τις

προϋποθέσεις και δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη της καινοτοµικότητας. Είναι

όµως  γεγονός  πως  η  εξειδίκευση  και  η  καινοτοµία  µπορεί  να  βελτιώσει  ολόκληρη  την

εφοδιαστική  αλυσίδα  καθώς  και  τη  δυνατότητα  να  εξερευνήσουν  οι  εργαζόµενοι  νέες

επιχειρηµατικές περιοχές.  

  Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα,δεν είναι εύκολο ούτε να µετρήσουµε ούτε να υπολογίσουµε

τον εξεταζόµενο όρο. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν δύο πτυχές που έχουν την δυνατότητα µέτρησης

και οι επιχειρήσεις µπορούν να εµπιστευτούν για να αυξήσουν την καινοτοµικότητα τους. 

•   Το  πρώτο  µέγεθος  είναι  η  παραγωγή  και  η  προώθηση  νέων  προϊόντων  στην  αγορά.  Μια

επιχείρηση  που  συνεχώς  δηµιουργεί  &  λανσάρει  νέα  προϊόντα  στην   αγορά  έχει  πολλές

πιθανότητες να έχει ποικίλα οφέλη. Υπάρχει όµως & η πιθανότητα η επιχείρηση να µην έχει τα

αναµενόµενα κέρδη, θα έχει όµως σε µεγάλο βαθµό προβολή και διαφήµιση. Η αναγνωσιµότητα

θα φέρει µελλοντικά κέρδη.           

 Συνεπώς,  µετρήσιµα  µεγέθη  που  µπορούµε  να  χρησιµοποιήσουµε  για  τη  µέτρηση  της

καινοτοµικότητας  είναι  ο  αριθµός  των  νέων  προϊόντων  που  προωθήθηκαν  στην  αγορά  σε

συγκεκριµένο  χρονικό  διάστηµα  συγκριτικά  µε  άλλες  εταιρίες  (παρεµφερή  στο  είδος)  ή

εφοδιαστικές  αλυσίδες.  Μπορούµε,  επιπλέον,  να  µετρήσουµε  µε  τη  µορφή  ποσοστού  τις

πωλήσεις που έκανε ένα καινοτόµο προϊόν σε σύγκριση µε το σύνολο των πωλήσεων στο ίδιο

χρονικό διάστηµα. 

•  Το δεύτερο µέγεθος αναφέρεται στην χρήση εξελιγµένων και νέων τεχνολογικών µέσων καθώς

και νέων τρόπων διοίκησης. Όπως, ειπώθηκε και παραπάνω η καινοτοµικότητα δεν αποτελείται

µόνο από νέα προϊόντα αλλά & από νέες µεθόδους διοίκησης, που είναι βασικοί παράγοντες για

τη  βελτίωση  της  αποδοτικότητας,  της  σωστότερης  οργάνωσης  &  του  καλύτερου

προγραµµατισµού  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Η  µέτρηση,  λοιπόν,  της  εισαγωγής  νέων
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τεχνολογιών  µπορεί  να   γίνει  µε  την  βοήθεια  ποσοστών  που  θα  δηλώνουν  την  αύξηση  της

αποδοτικότητας. Αυτό έχει σαν απόρροια το ποσοστό µείωσης του χρόνου που χρειάζεται για την

παραγωγή του ίδιου προϊόντος. 

 

4.3 Αξιολόγηση της Απόδοσης της Λειτουργίας του Εφοδιασµού 

4.3.1 Εισαγωγή 

     

  Στις  επιχειρήσεις  αλλά  &  όχι  µόνο,απαραίτητη  διαδικασία  για  την  παρακολούθηση  των

επιµέρους λειτουργιών, αποτελεί η αξιολόγηση, η οποία ακολουθεί µετά το στάδιο µέτρησης της

απόδοσης τους. Στόχος της αξιολόγησης και των τρόπων µε τους οποίους εφαρµόζεται είναι η

µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας αλλά και η ελαχιστοποίηση των δυνητικών κινδύνων. 

  Η  αξιολόγηση,  όπως  και  η  µέτρηση  της  λειτουργίας  των  logistics  περιλαµβάνει  την

παρακολούθηση  ορισµένων  δεικτών  οι  οποίοι  έχουν  προκαθοριστεί  µε  βάσει  τους  εταιρικούς

στόχους  της  επιχείρησης.  Πρέπει  να  γίνει  κατανοητό  όµως  πως  δεν  είναι  πάντα  εφικτό,  µε

εύκολο  τρόπο,να  εφαρµοστούν  οι  κατάλληλοι  δείκτες  µέτρησης  ώστε  να  εξεταστούν  οι

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις για την επιδιωκόµενη αποτελεσµατικότητά τους. 

   Ο εφοδιασµός λειτουργεί κάτω από συνθήκες οι οποίες σχετίζονται µε οικονοµικά και θεσµικά

πλαίσια  της  επιχείρησης.  Συγκεκριµένα,  από  την  επιχείρηση  παρέχονται  οι  ανθρώπινοι  και

οικονοµικοί  πόροι  (εισροές),  που  µε  την  βοήθειά  τους  ο  εφοδιασµός  παράγει  εκροές

(παραγγελίες αγορών, δαπάνες).     

   Οι εκροές, παράγουν  αποτελέσµατα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών για

ποιότητα, χρόνο παράδοσης, αξιοπιστία και χαµηλό κόστος. 

  Η αξιολόγηση της απόδοσης  όµως, από  την  άλλη πλευρά, πρέπει  να ακολουθεί αντίστροφη

πορεία.  Πρέπει  να  ξεχωρίζει  τα  αποτελέσµατα  που  έχουν  επιτευχθεί  και  κατά  πόσον  αυτά

συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις των πελατών, αλλά και τους γενικότερους εταιρικούς στόχους. 

  Ως  επόµενο  βήµα  έχει  σκοπό  να  ερµηνεύσει  τους  λόγους  που  οδήγησαν  στην  εκδοχή  των

αποτελεσµάτων, τόσο στο επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας του εφοδιασµού, όσο και στο επίπεδο

των εξωτερικών παραγόντων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.
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  Συµπεραίνοντας, η αξιολόγηση της απόδοσης βοηθά στην ανάλυση των αποτελεσµάτων & εν

συνεχεία  στην  ανάπτυξη  των  παραγόντων  στους  οποίους  οφείλονται  τα  συγκεκριµένα

πορίσµατα.

4.3.2  Γενικές  Αρχές  Σχεδιασµού  των  Συστηµάτων  Αξιολόγησης  του

Εφοδιασµού 

     

   Η αποτυχία των συστηµάτων αξιολόγησης είναι πολύ συχνό φαινόµενο. Οι λάθος µετρήσεις

που τελικά λαµβάνουµε, απορρέουν από το γεγονός ότι οι ίδιοι δείκτες αξιολόγησης για όλες τις

κατηγορίες  των  απαιτήσεων  ή  ακόµα  και  για  όλους  τους  τύπους  σχέσεων  µε  τους

προµηθευτές,έχοντας,  λοιπόν,  σαν  επακόλουθο  να  µην  εµφανίζονται  τα  επιδιωκόµενα  για  την

επιχείρηση αποτελέσµατα. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης που

πρέπει να ακολουθείτε από όλους τους τύπους επιχειρήσεων, τεχνολογιών και διοίκησης. Κάθε

επιχείρηση θα πρέπει να σχεδιάζει το δικό της σύστηµα αξιολόγησης που σύµφωνα µε τις δικές

της απαιτήσεις θα εφαρµόζει. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα, πως ο σχεδιασµός  όλων

των  συστηµάτων  αξιολόγησης  της  λειτουργίας  του  εφοδιασµού  θα  πρέπει  να  διέπεται  από

κάποιες γενικές αρχές, όπως είναι: 

•   Συσχέτιση  των  δεικτών  µέτρησης  µε  τους  στόχους  της  επιχείρησης  και  τις  προσδοκίες

εξυπηρέτησης  των  πελατών,  ώστε  να  διευκολύνεται  η  επιλογή  των  κατάλληλων  δράσεων

βελτίωσης. 

•    Εξειδίκευση όλων των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων του τµήµατος 

εφοδιασµού και όχι µέρους αυτών. 

• Συµβολή  στη  λήψη  αποφάσεων,  όχι µόνο  σε στρατηγικό επίπεδο,  αλλά  και  σε   καθηµερινή

βάση,  διότι  αν  δεν  παρέχεται  πρακτική  πληροφόρηση  σε  λειτουργικόεπίπεδο,  η  χρήση  των

συστηµάτων είναι περιορισµένη. 

•    Προσαρµογή σε µεταβαλλόµενες συνθήκες, πρότυπα, κριτήρια ή προβλέψεις.   

•    Σύγκριση των τιµών των δεικτών µε τους προκαθορισµένους στόχους, τα 

πρότυπα, τα κριτήρια και τις προβλέψεις. 

•    Χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, ώστε να µετράται µε αντικειµενικό 

τρόπο η καλή εκτέλεση των διαδικασιών, αλλά και να γίνονται υποκειµενικές 

εκτιµήσεις της απόδοσης και της συµπεριφοράς των στελεχών και των εργαζοµένων. 
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• Συνεχής µέτρηση της απόδοσης που αφορά στην καθηµερινή εργασία µέσα στην επιχείρηση.  

•  Προγραµµατισµένος  και  προαποφασισµένος  τρόπος  αντίδρασης  στα  ευρήµατα  της

αξιολόγησης. 

Με την εφαρµογή ενός συστήµατος αξιολόγησης που θα λειτουργεί βασιζόµενο στις παραπάνω

γενικές  αρχές,  θα  γίνει  δυνατό  να  παρακολουθείται  η  πορεία,  αλλά  και  να   αναζητούνται

παράλληλα, προγράµµατα βελτίωσης της απόδοσης των συστηµάτων εφοδιασµού. Είναι φυσικά

επόµενο,πως  µε  την  πάροδο  του  χρόνου  θα  χρήζουν  αναβάθµισης  τα  ίδια  τα  συστήµατα

αξιολόγησης, λόγω αλλαγών στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον (π.χ. νοµοθεσία,

αναδιοργάνωση). 

 Για  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης  του  τµήµατος  εφοδιασµού  µπορεί  να  χρησιµοποιηθούν

εκατοντάδες δείκτες µέτρησης. Για  την επιλογή,  όµως, ενός σχετικά  µικρού  αριθµού δεικτών,

πρέπει  να  χρησιµοποιηθεί  µια  συστηµατική  διαδικασία,  η  οποία  θα  επιτυγχάνει  τη  µέγιστη

δυνατή  ευθυγράµµιση  των  δεικτών  µε  τους  στόχους  της  επιχείρησης,  µε  το  ελάχιστο  κόστος

διαχείρισης του συστήµατος αξιολόγησης. 

                                            

 

67



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

  

Μελέτη και Παρουσίαση της Εταιρίας “ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε” 

5.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 

  Η  οινική  του  ιστορία  ξεκίνησε  το  1980,  όταν  βρέθηκε  στην  πόλη  Ντιζόν  της  Γαλλίας  για

σπουδές στον τοµέα της γεωργίας. Ισως, αν συνέχιζε εκείνο τον κύκλο σπουδών και δεν γνώριζε

συµπτωµατικά έναν µεγάλο Γάλλο οινοποιό που του άλλαξε τα µυαλά,σήµερα να τον γνωρίζαµε

από τα γεωργικά προϊόντα του. Συνέχισε µε σπουδές οινολογίας στην Ντιζόν και επαγγελµατική

ενασχόληση  µε  το  κρασί  στη  Γαλλία  ως  οινολόγος,  σε  παραγωγούς  και  εταιρείες  στη

Βουργουνδία και την Καµπανία. Οι γνώσεις και η εµπειρία που αποκόµισε από τα χρόνια αυτά

ήταν πολύτιµες. Είχε όµως αποφασίσει να τις αξιοποιήσει στην πατρίδα του και να βάλει το δικό

του λιθαράκι στην αναγέννηση του ελληνικού κρασιού. Το 1986 τον βρίσκει στην Ελλάδα, όπου

δηµιούργησε το πρώτο του οινοποιείο στην Πυργέλα Αργους. Εκεί γεννήθηκε ο Μέγας Οίνος,

ένα  κρασί  που  πρώτο  πάντρεψε  το  Αγιωργίτικο  της  Νεµέας  µε  το  Cabernet  Sauvignon  και

εκφράζει  σε  κάθε  γουλιά  την  πορεία  και  τη  φιλοσοφία  του  οινοποιού  του.Το  1996,µε  τη

δηµιουργία του πρώτου οινοποιείου του στη Νεµέα (στην περιοχή Γυµνό), ο Σκούρας έκανε ένα

σηµαντικό πρωτοποριακό βήµα, µε στόχο να δηµιουργήσει ένα ρεύµα.

 Πράγµατι,  ήταν  ο  πρώτος  οινοποιός  που,  χωρίς  να  είναι  γέννηµα-θρέµµα  Νεµεάτης,

δηµιούργησε ένα οινοποιείο υψηλών προδιαγραφών και εισήγαγε  την σύγχρονη αντίληψη στα

οινοποιεία  της  περιοχής.  Ευτυχώς,  το  παράδειγµά  του  ακολούθησαν  σύντοµα  αρκετοί

συνάδελφοί του. Το νέο οινοποιείο Σκούρα χτίστηκε το 2003 στο Μαλανδρένι Αργους, στα νότια

σύνορα της ζώνης της Νεµέας. Και, χωρίς υπερβολή, είναι η χαρά του οινοποιού αλλά και του

οινοτουρίστα. Σε ένα κτήµα µε όµορφη θέα, περικυκλωµένο από αµπέλια και ελιές, εντυπωσιάζει

µε την πρώτη µατιά. Οι χώροι του είναι πεντακάθαροι και µε ειδικά µελετηµένο φωτισµό που

συµπληρώνει τέλεια το φυσικό φως  που  µπαίνει από  τα  τεράστια παράθυρα.  Επίσης, διαθέτει
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οινολογικό  εργαστήριο  µε  πολύ  προηγµένο  εξοπλισµό,  χώρο  παραλαβής  και  οινοποίησης

τελευταίας τεχνολογίας, υπερσύγχρονη µονάδα εµφιάλωσης  και συσκευασίας και, στον επάνω

όροφο, γραφεία διακοσµηµένα µε φινετσάτα έπιπλα.

5.2 Φιλοσοφία

 Η  επιτυχηµένη  πορεία  της  εταιρίας  στηρίζεται  στην  πολυετή  εµπειρία,στη  γνώση  του

αντικειµένου, στο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό αλλά και στην προσήλωση και το σεβασµό

στις  ανάγκες  του  καταναλωτή.  Στόχος  της  εταιρίας  είναι  να  προσφέρει  µια  ευρύτερη  γκάµα

κρασιών υψηλής ποιότητας, που να ανταποκρίνονται στις σηµερινές  ανάγκες των πελατών της.

Εν  κατακλείδι,  η  φιλοσοφία  στo  «ΣΚΟΥΡΑΣ  Α.Ε »  στηρίζεται  στη  δηµιουργία  σχέσεων

εµπιστοσύνης  µεταξύ  της  εταιρίας  και  των  συνεργατών  της,  που  χτίζονται  µε  τη  συνεχώς

βελτιωµένη ποιότητα των προϊόντων της.

5.3 Οργάνση – Στελέχωση

  Η « ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε» έχουν οργανώσει το ανθρώπινο δυναµικό τους σύµφωνα µε τις σύγχρονες

ανάγκες  και  τάσεις  του  επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος  στο  οποίο  δραστηριοποιείται,

δηµιουργώντας  τµήµατα  πωλήσεων  και  διανοµών,  µάρκετινγκ,  προµηθειών,  παραγωγής,

συσκευασίας,  ποιοτικού  ελέγχου,  εξαγωγών,  οικονοµικών  και  διοίκησης.  Τα  τµήµατα  αυτά

συνεργάζονται  στενά  για  την  επίτευξη  του  στόχου  της  εταιρίας.  Η  επιτυχία  στηρίζεται  στο

έµπειρο  και δραστήριο ανθρώπινο δυναµικό της, του προσωπικού και των αντιπροσώπων, που

υπάρχουν σε όλο τον κόσµο. Παράλληλα, επενδύει στη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογιών

και τεχνικών εξελίξεων στον τοµέα της δραστηριότητάς της, µέσα από τη συνεχή ενηµέρωση και

εκπαίδευση όλου του προσωπικού. 

5.4 Προϊόντα της Εταιρίας

   Τα κράσια “Σκούρας Α.Ε” παράγουν και εµπορεύονται µεγάλη ποικιλία κρασιών, τα οποία 

διαθέτουν στην ελληνική και ξένη αγορά µέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων. Επίσης, 

σήµερα, παράγουν και ειδικεύονται τα παρακάτω χωρισµένα σε κατηγορίες :
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5.4.1 Οίνοι Λευκοί

Άκρες (Λευκό)

  Το άκρες λευκό ειναι ένας τοπικός Πελοποννησιακός οίνος ο οποίος αποτετελείται απο 70%

Ροδίτης  Αλεπού,  30%  Μοσχοφίλερο.  Ζυµωµένο  σε  ανοξείδωτες  δεξαµενές.  Σύντοµη

προζυµωτική  εκχύλιση,  σύντοµη  ωρίµανση  πάνω  στις  φίνες  οινολάσπες  Φρέσκα  άνθη,  νότες

φλούδας λεµονιού, τραγανή οξύτητα, αρωµατική ένταση. Στην συνέχεια σας παρουσιάζουµε τις

διακρίσεις  του  Άκρες  λευκού  οίνου.  Έχει  κατακτήσει  το  Αργυρό  Μετάλλιο  στα  ακόλουθα.

Εσοδείας 2007 στο IWSC (Best in class) 2008, Εσοδείας 2006 στο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου

Θεσσαλονίκης 2007.

Το Χάλκινο Μετάλλιο  Εσοδείας 2007 στο Challenge International Du Vin 2008,Εσοδείας 2004

στο Challenge International Du Vin 2005 ∆ύο αστέρια Cuvee Prestige White Skouras Εσοδείας

2009,Prowein Düsseldorf 2010.

                    Μοσχοφίλερο

Το Μοσχοφίλερο είναι οίνος 100% Μοσχοφίλερο. Ζυµωµένο σε ανοξείδωτες

δεξαµενές.  Σύντοµη  προζυµωτική  εκχύλιση,  σύντοµη  ωρίµανση  πάνω  στις

φίνες  οινολάσπες.  Ανθώδες,  τραγανή  οξύτητα,  µεγάλη  αρωµατική  ένταση

στη  µύτη  και  στο  στόµα.Λευκά  λουλούδια,απαλά  και  φρέσκα,  αγιόκληµα,

βιολέτα, ροδοπέταλα, τραγανή οξύτητα.

Το  µοσχοφίλερο  είναι  βραβευµένο  έχοντας  κατακτήσει.  Χρυσό  µετάλλιο

Εσοδείας  2010  στο  ∆ιεθνής  διαγωνισµός  Θεσσαλονίκης  2011,  China

Sommelier  στο  Wine  Challenge  2011,Εσοδείας  2006  στο  ∆ιεθνής

∆ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκης 2007,Εσοδείας 2006 στο Concours Mon

dial  De  Bruxelles  2007.  Αργυρό  µετάλλιο  Εσοδείας  2009  στο  ∆ιεθνής

∆ιαγωνισµός  Οίνου  Θεσσαλονίκης  2010,  Εσοδείας  2007  στο  Concours

Mondial  De  Bruxelles  2008,  Εσοδείας  2005  στο  Concours  Mondial  De
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Bruxelles  2006,  Εσοδείας  2005  στο  ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός  Οίνου

Θεσσαλονίκης 2006.  Χάλκινο µετάλλιο Εσοδείας 2010  στο Decanter 2011,

Εσοδείας 2007  στο International  Wine  &  Spirit  Competition  2008.

Αρµύρα

  Το Αρµύρα είναι τοπικός Πελοποννησιακός οίνος 100% Chardonnay. Κατά

70% ζυµωµένο  και παλαιωµένο σε ανοξείδωτες δεξαµενές, 30% ζυµωµένο

και παλαιωµένο σε καινούργια Γαλλικά barriques για 6 µήνες µε  σύντοµη

προζυµωτική  εκχύλιση  και  batonnage.  Το  Αρµύρα  έχει  πώµα  Stelvin.  Το

χρώµα  είναι  διαυγές  κιτρινοπράσινο  µε  αρκετές  πραινωπές  ανταύγειες.  Η

µύτη είναι εκφραστική, µε αρώµατα ώριµου ροδάκινου, τροπικών φρούτων

όπως  ανανάς  και  νύξεις  λεµονιού.  Αρώµατα  βούτυρου,  κόρας  ψωµιού  και

καραµέλας ακολουθούν.

  Το Αρµύρα είναι και αυτό βραβευµένος οίνος καθώς έχει πάρει,Ασηµένιο

µετάλλιο Εσοδείας  2009  στο  ∆ιεθνής  διαγωνισµός  Θεσσαλονίκης  2011.

Χάλκινο  µετάλλιο  Εσοδείας  2006  στο  Chardonnay  Du  Monde  2007  και

Εσοδείας 2005 στο Challenge International Du Vin 2007.

  Viognier Eclectique

   Το Viognier Eclectique είναι ένας Αργολικός τοπικός οίνος αποτελούµενος από

100% Viognier. Είναι ζυµωµένο και παλαιωµένο σε καινούργια Γαλλικά barriques

για 12 µήνες και έχει σύντοµη προζυµωτική εκχύλιση και batonnage και Πώµα

Stelvin. Το χρώµα είναι χρυσαφί-αχυρένιο µε λαµπερές ανταύγειες.  

Οι  διακρίσεις του είναι  δύο Χρυσά Μετάλλια Εσοδείας 2009 στο AWC Vienna 

International Wine Challenge 2011 και Εσοδείας 2008 στο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 

Οίνου Θεσσαλονίκης 2010.
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 5.4.2 Οίνοι Ροζέ        

                      Άκρες (Ροζέ) 

  Το Άκρες είναι ένας τοπικός Πελοποννησιακός οίνος αποτελούµενος από 30%

Μοσχοφίλερο,  70% Αγιωργίτικο.Είναι  ζυµωµένο  σε  ανοξείδωτες  δεξαµενές  µε

σύντοµη προζυµωτική εκχύλιση µε αναστολή της µηλογαλακτικής ζύµωσης  και

σύντοµη  ωρίµανση  πάνω  στις  φίνες  οινολάσπες.Τέλος  το  χρώµα  του  είναι

λαµπερό, ανοιχτό κερασί µε ροδαλές ανταύγειες. 

  Οι διακρίσεις του είναι οι εξείς.Χρυσό µετάλλιο  Εσοδείας 2010 στο Challenge

International  Du  Vin  2011.Αργυρό  µετάλλιο  Εσοδείας  2010  στο  AWC Vienna

International  Wine  Challenge  2011,Εσοδείας  2009  στο  ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός

Οίνου  Θεσσαλονίκης 2010,  Εσοδείας  2008  στο  Vinalies  Internationales,  Paris

France, 2009 και Εσοδείας 2008 στο Concours Mondial Du Bruxelles 2009.

         5.4.3 Οίνοι Ερυθροί

Grande Cuvée 

  Οίνος µε προέλευση από τους αµπελώνες της Σκούρας Α.Ε στη Νεµέα. Είναι

100% Αγιωργίτικος οίνος καθώς και ζυµωµένο και εκχυλισµένο σε ανοξείδωτες

δεξαµενές.  Επίσης  έχει  πλήρης  µηλογαλακτική  ζύµωση  και  ωρίµανση  σε

καινούργια Γαλλικά barriques για 12 µήνες και 6 µήνες στη φιάλη.Το χρώµα είναι

λαµπερό, καθαρό, βαθύ  ρουµπινί. Ο αρωµατικός χαρακτήρας είναι εστιασµένος

στα  κόκκινα  φρούτα,  όπως  βύσσινο,  βατόµουρα  και  κόκκινα  κεράσια  µαζί  µε

µπαχαρένιους  χαρακτήρες,  αρώµατα  ξερών  βοτάνων  και  ένα  άγγιγµα

µεταλλικότητας.
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Αγιωργίτικο 

  Οίνος  µε  προέλευση  και  αυτός  από  τους  αµπελώνες  της  Σκούρας  Α.Ε  στη

Νεµέα.Καθαρά  ξυρός  οίνος  ο  οποίος  προέρχεται  από  αλκοολική  ζύµωση  και

εκχύλιση σε ανοξείδωτες δεξαµενές στους 23˚C. Το χρώµα είναι λαµπερό, βαθύ

βυσσινί  και  η  επίγευση  είναι  µεσαίας  διάρκειας,  όπου  κυριαρχούν  τα  κόκκινα

φρούτα  και  ακολουθούν  αρώµατα  γλυκιάς  βανίλιας  και  µαύρου  πιπεριού.  Οι

διακρίσεις του είναι οι εξείς. Χρυσό Μετάλλιο Εσοδείας 2008 στο Berliner Wein

Trophy 2011.  Αργυρό  Μετάλλιο  Εσοδείας  2008 στο  AWC Vienna International

Wine Challenge 2011,Εσοδείας  2007 στο  Challenge International Du Vin 2009

και  Εσοδείας 2007 στο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκης 2009.

Μέγας Οίνος 

  Ο  Μέγας  οίνος  είναι  τοπικός  Πελοποννησιακός  οίνος  φτιαγµένος  από  20%

Cabernet Sauvignon και 80% Αγιωργίτικο. Αν όχι το καλύτερος, ένας από τους

καλύτερους  οίνους  οχι  µόνο  της  Α.Ε  Σκούρα  αλλά  και  της  περιοχής

αναγνωρισµένο  τόσο  στην  Ελλάδα  αλλά  και  στο  εξωτερικό.  Zυµωµένο  και

εκχυλισµένο  σε  ανοξείδωτες  δεξαµενές  µε  πλήρης  µηλογαλακτική  ζύµωση  σε

βαρέλι και παλαίωση σε καινούργια Γαλλικά barriques για 18 µήνες και 6 µήνες

στην  φιάλη.  Το  χρώµα  είναι  πολύ  βαθύ  και  έντονο  πορφυρό.Τα  βραβεία

του?,παρα πολλα..

Μεγάλο  Χρυσό  Μετάλλιο  Εσοδείας  2005  στο  ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός  Οίνου

Θεσσαλονίκης  2008,Εσοδείας  2000  στο ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός  Οίνου

Θεσσαλονίκης  2007.Χρυσό  Μετάλλιο  Εσοδείας  2009  στο  AWC  Vienna

International  Wine  Challenge  2011,Εσοδείας  2007  στο  Berliner  Wein  Trophy

2011,Εσοδείας  2006  στο  ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός  Οίνου  Θεσσαλονίκης  2009,

Εσοδείας  2004 στο  ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός  Οίνου  Θεσσαλονίκης 2007, Εσοδείας

2003  στο  ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός  Οίνου  Θεσσαλονίκης  2007.Αργυρό  Μετάλλιο

Εσοδείας 2008 στο Mundus Vini 2011, Εσοδείας 2007 στο ∆ιεθνής διαγωνισµός

Θεσσαλονίκης  2011,Εσοδείας  2006 στο  Vinalies Internationales 2009,Εσοδείας
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2006 στο  Concours  Mondial  Du Bruxelles 2009,Εσοδείας  2005 στο  Concours

Mondial  Du  Bruxelles  2008  και  Εσοδείας  2002  στο  Concours  Mondial  Du

Bruxelles  2005.Χάλκινο  Μετάλλιο  Εσοδείας  2008  στο  Decanter  2011  και

Εσοδείας 2008 στο Challenge International Du Vin 2009.Τρία Αστέρια Εσοδείας

2007 στο Premium Select Wine Challenge 2011.∆ύο Αστέρια Εσοδείας 2003 στο

Prowein 2006.Ένα Αστέρι Εσοδείας 2006 στο Prowein 2010.

 Λαβύρινθος 

  Ένα  ιδιαίτερο  κρασί,  µείγµα  από  διαδοχικές  χρονιές  του  Μέγα  Οίνου  που

ωριµάζουν  µαζί  σε  Foudre  βαρέλι  1.000  l.

Πολύπλοκο,  εξελισσόµενο  άρωµα,  το  χρώµα  είναι  βαθύ,  κόκκινο  πορφυρό  µε

µερικές κεραµιδί ανταύγειες.

Σύνορο 

   Είναι και αυτός ένας τοπικός Πελοποννησιακός Οίνος. Έχει δηµιουργηθεί από

40% Cabernet Franc, 40% Merlot, 20% Αγιωργίτικο έχοντας ζύµωση και µακράς

διάρκειας  µεταζυµωτική  εκχύλιση  σε  ανοξείδωτες  δεξαµενές.  Πλήρης

µηλογαλακτική ζύµωση σε βαρέλι και ωρίµανση σε καινούργια δρύινα Γαλλικά

barriques για  13 µήνες  και  6 µήνες  στη  φιάλη.  Το  χρώµα  είναι  βαθύ,  διαυγές

πορφυρό µε ρουµπινί ανταύγειες. Οι  διακρίσεις  του  είναι και  αυτού  του  οίνου

αρκετές  όπως  και  των  περισσοτέρων  σε  αυτή  την  εταιρία.  Χρυσό  Μετάλλιο

Vintage  2006  στον  ∆ιεθνής  ∆ιαγωνισµός  Οίνου  Θεσσαλονίκης  2010.  Αργυρό

Μετάλλιο Vintage 2006 και China sommelier wine challenge 2011 στον ∆ιεθνής

∆ιαγωνισµός  Οίνου  Θεσσαλονίκης  2009  ,  Vintage  2006  στο  Vinalies

Internationales,  Paris  France  2009.  Χάλκινο  Μετάλλιο 

Synoro 2005 στο IWSC 2008.∆ύο Αστέρια Vintage 2005 στο Prowein 2008. 

 

74



Fleva 

  Τέλος θα θέλαµε να µιλήσουµε για τον κρασί Fleva. Kατά προτίµησή µας ένα

υπέροχο  κρασί  τοσο  σε  χρώµα  αλλά  και  σε  γεύση.  Από  τους  αµπελώνες  του

κύριου  Σκούρα  στο  χωριό  Κεφαλάρι  Άργολιδας.  Το  χρώµα  του  είναι  ερυθρό

βαθύ,  σχεδόν  αδιαπέραστο.Αλκοολική  ζύµωση  και  εκχύλιση  σε  ανοξείδωτες

δεξαµενές στους 23˚C και στην συνέχεια µεταζυµωτική εκχύλιση στους 20˚C. Ο

συνολικός  χρόνος  εκχύλισης  είναι  15  ηµέρες  και  η  πραγµατοποίηση  και

ολοκλήρωση  της  µηλογαλακτικής  ζύµωσης  γίνεται  σε  βαρέλια.  Ωριµάζει  σε

100% καινούργια δρύινα βαρέλια για 16 µήνες, sur lie και παραµένει µετά την

εµφιάλωση  για  6  µήνες  στο  κελάρι  του  κτήµατος.  Έτοιµο  να  συνδυαστεί  µε

ώριµα κόκκινα κρέατα στη σχάρα και έντονα πιάτα κυνηγιού. Έχει κατακτήσει

το  Χρυσό  Μετάλλιο,  Εσοδείας  2008  στο  AWC  Vienna  International  Wine

Challenge 2011,  Αργυρό  Μετάλλιο  Εσοδείας  2008 στον  ∆ιεθνής  διαγωνισµός

Θεσσαλονίκης 2011 και ∆ύο αστέρια Εσοδείας 2008 στο Prowein 2011.

5.5 Φροντίδα για το Εργατικό ∆υναµικό 

  Στην εταιρία «ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε» απασχολούνται περίπου χιλιάδες εργαζόµενοι και σε όλες τις

χώρες. Η φιλοσοφία της επιχείρησης από την ίδρυσή της είναι πως το ανθρώπινο δυναµικό είναι

το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο  µιας  επιχείρησης. Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες

βασίζονται οι πολιτικές ανθρώπινου δυναµικού είναι οι εξής: 

−  Σεβασµός στην αξία του κάθε ανθρώπου 

−  ∆ηµιουργία  µιας  οικογενειακής  ατµόσφαιρας  όπου  όλα  τα  επίπεδα  της  διοίκησης  και  των

εργαζοµένων προσπα- θούν µε δηµιουργικότητα και αφοσίωση για την ανάπτυξη και κερδοφορία

της εταιρίας 

−   Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

−   ∆εν γίνονται συµβιβασµοί σε ότι αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

−   Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 

−  Ανάπτυξη στελεχών για τα υψηλότερο επίπεδα της διαχείρισης και της ευθύνης 

 

75



− Συστήµατα συµµετοχής στα κέρδη Το 2004 όλες οι µονάδες παραγωγής έχουν πιστοποιηθεί

σύµφωνα µε το ISO 18001 όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.  

  Τα  παραπάνω αποτυπώθηκαν και στην συνέντευξη µε την κ. Σκούρα ∆ήµητρα υπεύθυνη στον

τοµέα Logistics. Μας τόνισε την δέσµευση την οποία έχει εταιρία απέναντι στους εργαζόµενους

για  παροχή  ασφάλειας.  Ο  επαγγελµατικός  κίνδυνος  εµφανίζεται  σε  µεγάλο  βαθµό  γι’αυτό

γίνονται ενηµερώσεις, µε τη µορφή σεµιναρίων, για την ασφαλή χρήση των µηχανηµάτων, για

τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόµενοι στην αποθήκη αλλά και στα υπόλοιπα µέρη του

εργοστασίου.  Είναι  αναγκαίος  ο  σωστός  ρουχισµός,  τα  σωστά  υποδήµατα  αλλά  &

προστατευτικά  γάντια σε κάποιες  περιπτώσεις για  την  ασφαλή  εργασία  όλου  του  ανθρώπινου

δυναµικού.  

5.6 Εγκατάσταση Συστήµατος Logistics

 

   Η  εταιρία  «ΣΚΟΥΡΑΣ  Α.Ε» εγκατέστησε  το  σύστηµα  logistics  πριν  από  12 έτη  µε   την

βοήθεια της Optimum, εταιρία  logistics, µε την οποία  συνεργάζεται  ακόµη και  σήµερα. Έχει

εγκατασταθεί µε επιτυχία το πρόγραµµα και οι λειτουργίες της επιχείρησης πραγµατοποιούνται

µε οργάνωση, ασφάλεια & αποτελεσµατικότητα. 

   Η  « Σκούρας Α.Ε.» πληρώνουν ετησίως το κόστος συντήρησης και η Optimum είναι αρµόδια

για  αναβαθµίσεις  των  δικών  της  προγραµµάτων  πληροφορικής,  που  η  ίδια  έχει  εγκαταστήσει

στην επιχείρηση, για συντηρήσεις µηχανηµάτων που βρίσκονται στον χώρο της παραγωγής αλλά

και της αποθήκευσης. Η υπεύθυνη του τµήµατος logistics, κα Σκούρα ερωτώµενη για την σχέση

της εταιρίας µε την Optimum απήντησε πως µετά από  τόσα χρόνια συνεργασίας η σχέση τους

έχει  γίνει  φιλική  και  οικεία.  Γνωρίζουν  τις  ανάγκες  τους,  τις  απαιτήσεις  τους  και  είναι  στην

διάθεσή τους   όποτε τους χρειαστούν. 

  «Ενηµερώνονται για κάθε πρόβληµα που εµείς δεν µπορούµε να λύσουµε και έρχονται στην

Αργολίδα σε περίπτωση που το πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί αλλιώς. Έρχονται ακόµη και

όταν  υπάρχουν  βελτιώσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  για  την  σωστότερη  και  αποτελεσµατικότερη

λειτουργία της επιχείρησης. Όµως, ο χειρισµός του συστήµατος είναι δική µας ευθύνη» ανέφερε

η κα ∆. Σκούρα. 
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5.7 Κόστος Εγκατάστασης και η Σηµασία του 

 

   Στην σηµερινή εποχή, για να επιβιώσει µια µεγάλη επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί υπό το

πρίσµα ενός συστήµατος Logistics. Η εγκατάσταση του είναι µια σηµαντική επένδυση  εφόσον

το  κόστος  είναι  σηµαντικό  και  υπολογίσιµο  κριτήριο. Σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, όπως

είναι  το  «Σκούρας  Α.Ε.»,  που  διαθέτουν  ήδη  µια  οργανωµένη  ροή  και  τα  Logistics  τους

οργανώνουν  όχι  σε  όλες  τις  λειτουργίες  (προµήθειες,  αποθήκευση,  διανοµές,  µεταφορές,

διαχείριση αποθεµάτων), αλλά σε µια ή και δύο από αυτές,το κόστος είναι υποφερτό & άµεσα

αποσβέσιµο.  Το  σύστηµα  Logistics  οργάνωσε  και  κατέταξε  σε  πολύ  σηµαντικό  τους

αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης.  

  Ερωτώµενη η κ. Σκούρα για το κόστος της επένδυσης, απήντησε πως το κόστος είναι µηδαµινό

σε  σχέση  µε  τα  τεράστια  οφέλη  που  προέκυψαν  στις  αποθήκες  και  γενικότερα  στις  ροές  της

εταιρίας  (πωλήσεις   και   αγορές).  Μας  ανέφερε  χαρακτηριστικά:  «Όσο  και  να  κοστίζουν  τα

µηχανάκια και τα τερµατικά, βοήθησαν τόσο πολύ στη λειτουργία της επιχείρησης που το κόστος

τους έχει αποσβεστεί  εξαιρετικά γρήγορα. Και ας υποθέσουµε πως το κάθε ράφι στην αποθήκη

κοστίζει 30 euro, αν αναλογιστούµε τις παλέτες που τοποθετούνται σε αυτό αλλά και την πολύ

εύκολη πρόσβαση στα εµπορεύµατα,εξαιτίας της πολύ σωστής οργάνωσης, τότε το κόστος είναι

µηδαµινό». 

 Στην  συζήτησή  µας  ειπώθηκε  πως  µια  σύγχρονη  αποθήκη  λειτουργεί  µε  ροµπότ.

«Ασχολούµαστε και µε την ροµποτική και σκοπεύουµε να κάνουµε κάτι τέτοιο σαν επένδυση»,

ανέφερε. Σε µια τέτοια αποθήκη ο εργαζόµενος δεν θα κάνει επίπονες χειρονακτικές εργασίες

εφόσον θα γίνονται µε ροµπότ. «Ακόµη και για µια τέτοια επένδυση δεν υπολογίζεται το κόστος

γιατί  τα  οφέλη που  θα προκύψουν από µια τέτοια ενέργεια  είναι  πάρα πολλά.» Ο ρόλος του

εργαζοµένου θα είναι πλέον ο έλεγχος των ροµπότ αλλά και των υπολοίπων αυτοµατοποιηµένων

και µη µηχανηµάτων. 

 Στη  συνέχεια  της  συζήτησής  µας,η  κ.Σκούρα  µας  τόνισε  ιδιαίτερα  τη  σηµασία  του

συσκευαστικού µηχανήµατος που χρησιµοποιούν τα τελευταία 12 χρόνια. «Οι φιάλες κρασιών

συσκευάζονται  σε  κούτες  των  25 κιλών  και  η  ηµερήσια  παραγωγή  είναι  90 τόνοι.  Στους  90

τόνους θα έπρεπε κάθε εικοσιτετράωρο 9 άτοµα ( 3 σε κάθε βάρδια) να συσκευάζουν το προϊόν

σε κούτες. Με την αγορά του αυτόµατου συσκευαστή η ίδια διαδικασία γίνεται ευκολότερα και

γρηγορότερα και όχι µόνο δεν αλλοιώνει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά  αλλά τα ενισχύει σε

µεγαλύτερο βαθµό. Με αυτόν τον µηχανισµό το προϊόν κατεβαίνει από ένα σιλόν, µπαίνει µόνο
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του στο κουτί,το κουτί κλείνει, τοποθετείται στην παλέτα και η παλέτα κλείνει και συσκευάζεται

στα κιλά που θέλουµε, είτε 1000 είτε 1225 κιλά. Στη συνέχεια οι κούτες µπαίνουν πάνω στο ξύλο

της  παλέτας,  τυλίγονται  µε  µια  ειδική  µεµβράνη  και  είναι  έτοιµες  για  την  αποθήκη».  Είναι,

λοιπόν, εµφανής η βοήθεια που προσέφερε το µηχάνηµα αυτό στην παραγωγή εφόσον γίνεται

και τεράστια εξοικονόµηση χρόνου. Η απόσβεση του έχει γίνει ήδη από τα πρώτα κιόλας χρόνια

της λειτουργίας του. Επιπροσθέτως,αυτή η ενέργεια δηµιούργησε επιπλέον θέσεις εργασίας. Οι

εργαζόµενοι  που  έκαναν  την  δουλειά του  αυτόµατου  συσκευαστή,τώρα   χρησιµοποιούνται  σε

άλλον τοµέα της παραγωγής ενώ 3 επιπλέον εργαζόµενοι µε γνώσεις ΤΕΙ προσλήφθηκαν (ένας

σε κάθε βάρδια) για να ελέγχουν το λειτουργικό σύστηµα. 

 

 5.8 Αντιµετώπιση των Εργαζοµένων

 

  Είναι όµως αλήθεια πως οτιδήποτε καινούργιο παρουσιαστεί ή προκύψει στους εργαζόµενους

στην  αρχή  δυσανασχετούν.  Αυτό  συµβαίνει  σε  όλες  τις  παραγωγικές  µονάδες  και  αυτό  γιατί

έχουν συνηθίσει κάποιες λειτουργίες, τις γνωρίζουν καλά και από την µια στιγµή στην άλλη αυτό

αλλάζει. «Αλλάζει όλη η νοοτροπία τους» είπε η κ. Σκούρα και συνέχισε «∆υσανασχετούν και

τροµοκρατούνται  εργαζόµενοι  µεγαλύτερης  ηλικίας κυρίως  καθώς δεν  είναι  εξειδικευµένοι σε

νέες τεχνολογίες και σε νέα εξελιγµένα µηχανήµατα». Με το πέρασµα του καιρού οι δυσκολίες

ξεπερνιούνται και εµφανίζονται τα οφέλη & τα προνόµια που προσφέρουν αυτές οι επενδύσεις.

«Σιγά-σιγά  δεν  υπάρχουν  προβλήµατα.  Οι  εργαζόµενοι  βλέπουν  τα  θετικά  αποτελέσµατα  και

ξεπερνούν  τις  δυσκολίες.  Ζητούν  την  συγκεκριµένη  τεχνική  διότι  αποδίδουν  και  εκείνοι

καλύτερα» πρόσθεσε. 

  Στην  « ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» η εισαγωγή πρώτων υλών αγγίζει τους 1000 τόνους ενώ η συνολική

ηµερήσια  παραγωγή  ανέρχεται  στους  180  τόνους.  «Φορτηγά  σταµατάνε  στις  ειδικά

κατασκευασµένες ράµπες, µε ειδικά µηχανάκια & παλετοφόρα  ξεφορτώνονται. Με την βοήθεια

σιλόν µεταφέρονται οι πρώτες ύλες στην παραγωγή» περιγράφει η κ. Σκούρα. Είναι φυσικό και

αναµενόµενο η επιχείρηση να έχει µια συνεχή και ασταµάτητη παραγωγή. Απασχολούνται 600

εργαζόµενοι στο από τους οποίους οι 100 είναι χρήσεις του  συστήµατος. Είναι εύλογο σε µια

τέτοια 20ωρη παραγωγική µονάδα να αναζητούνται νέες λύσεις και µέθοδοι για το σωστότερο

και πιο ποιοτικό αποτέλεσµα. «Οι 24 ώρες είναι λίγες» εξοµολογεί η κ. Πρεβελιαννάκη. 
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 5.9 Συστήµατα Πληροφορικής

  Την τελευταία δεκαετία που η επιχείρηση εγκατέστησε το σύστηµα logistics  λειτουργεί µε δύο

συστήµατα, τα οποία συνδέονται άµεσα µεταξύ τους καθώς το ένα παίρνει πληροφορίες από το

άλλο.

  Το πρώτο σύστηµα αφορά µόνο το λογιστήριο (πληροφοριακό σύστηµα) και το δεύτερο, το

οποίο  εγκαταστάθηκε  από  την  Optimum,  αφορά  την  διαχείριση  των  αποθεµάτων  και  των

παραγγελιών. Είναι εξολογιστικό  πρόγραµµα και µε την βοήθειατης γλώσσας προγραµµατισµού

Οral  η  «Σκούρας  Α.Ε.» ελέγχουν  και  χειρίζονται  τις  φιάλες,τις  πρώτες  υλες  κ.α.  Η  Optimum

εγκατέστησε και ενεργοποίησε αυτό το σύστηµα µηχανογράφησης. Για την εφαρµογή  και τον

χειρισµό  του  προγράµµατος  πραγµατοποιήθηκαν  σεµινάρια  στους  χρήστες   όχι  µόνο  για  την

άριστη  λειτουργία  του  αλλά  και  τυχόν  βλάβες  που  µπορεί  να  προκύψουν  να  είναι  εφικτό  να

ελέγχονται & να διορθώνονται από τους ίδιους σε κάποιο βαθµό. 

 5.10 Γραµµατικός Κώδικας (Barcodes) 

   Το  βασικότερο  πλεονέκτηµα  που  προσέφερε  το  πρόγραµµα  της  Optimum  στην εταιρία

είναι  η  εφαρµογή  γραµµωτού  κώδικα.  Λέγοντας  γραµµωτός  κώδικας, ή αλλιώς barcode,

εννοούµε  ένα  σύµβολο  αποτελούµενο  από  σκοτεινές  και  φωτεινές  γραµµές   διαφορετικού

πλάτους,  το  οποίο  έχει  τη  δυνατότητα  να  διαβαστεί  από ειδικά µηχανήµατα  ηλεκτρονικής

οπτικής ανάγνωσης  (scanners) και  αντιπροσωπεύει  κάποια  δεδοµένα   όπως  για  παράδειγµα

όνοµα εταιρίας, όνοµαπελάτη, είδος προϊόντος, πλάτος, µήκος, βάρος, τιµή κ.τ.λ. Τα δεδοµένα

αυτά πριν την χρήση των barcodes τα εισήγαγε η εταιρία στον υπολογιστή µε την βοήθεια του

πληκτρολογίου υπό την µορφή γραµµάτων και αριθµών. Το σύστηµα αυτό έχει την δυνατότητα

να  εισάγει  αυτά  τα  δεδοµένα  µε  ένα  στιγµιαίο  πέρασµα  του  scanner πάνω από το σύµβολο

του barcode. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος εισαγωγής προσδιορίζει και την υπεροχή του  barcode

σε αξιοπιστία  και  ταχύτητα.  Έτσι,  η εταιρία  απέκτησε  ένα ευέλικτο και  λειτουργικό σύστηµα

ηλεκτρονικής  αναγνώρισης  προϊόντων,εκσυγχρονίστηκε   και  πέτυχε  καλύτερη,  ταχύτερη  και

ασφαλέστερη διαχείριση των προϊόντων της. 

   Τα πλεονεκτήµατα των barcodes είναι εµφανή σε όλη την παραγωγική διαδικασία. 

  Από την εισαγωγή των πρώτων υλών στην αποθήκη µέχρι και την τελική διάθεση του προϊόντος

στην αγορά.
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    Αρχικά, η πρώτη ύλη φτάνει συσκευασµένη σε παλέτες στην αποθήκη πρώτων υλών και µε

την  βοήθεια  των  barcodes ενηµερώνεται  το  σύστηµα  πληροφορικής  για  την  ποσότητα  και  το

είδος  των  πρώτων  υλών  που  έφτασαν  στην  αποθήκη.  Με  την  εξαγωγή  της  πρώτης  ύλης  µε

προορισµό την παραγωγή, ενηµερώνεται  ξανά  το σύστηµα  (πάλι  µε  το  πέρασµα  του  scanner

από  το  barcode). Έτσι η αποθήκη πρώτων υλών γνωρίζει ανά πάσα στιγµή την ποσότητα που

είναι αποθηκευµένη και την ποσότητα που παραδόθηκε στην παραγωγή. Αφού ολοκληρωθεί η

επεξεργασία,  πριν βγει από την παραγωγή τοποθετείται, σε αυτό το νέο προϊόν, barcode. Έπειτα

από αυτήν την διαδικασία το καινούργιο προϊόν είναι έτοιµο να οδηγηθεί στην αποθήκη αλλά

πριν την τοποθέτηση του στα ράφια ενηµερώνεται το σύστηµα της αποθήκης για την εισαγωγή

του µε την χρήση του barcode. Τέλος, πριν παραδοθεί το προϊόν στον πελάτη πάλι ο εργαζόµενος

οφείλει να περάσει το scanner πάνω από τον γραµµωτό κώδικα. Αυτή η συνεχόµενη και διαρκή

ροή δίνει το πλεονέκτηµα στο τµήµα πωλήσεων αλλά και στα ανώτατα στελέχη να γνωρίζουν το

περιεχόµενο της αποθήκης των έτοιµων προϊόντων αλλά και των πρώτων υλών. 

5.11 Οργάνωση Αποθήκης 

  Η εταιρία «Σκούρας Α.Ε.» παράγει πολλά και διαφορετικά είδη κρασιών. Συνεπώς η οργάνωση

της  αποθήκης  των  έτοιµων  προϊόντων  αποτελεί  ανάγκη  για  τη  σωστή  λειτουργία  της

επιχείρησης. Ερωτώµενη η κ. Σκούρα για τις αλλαγές µετά την εγκατάσταση του  συστήµατος

µας τόνισε πως στους αποθηκευτικούς χώρους δεν υπήρχαν ούτε ράφια ούτε barcodes. «Όλα τα

προϊόντα ήταν στο πάτωµα. Αυτό δυσκόλευε τους εργαζόµενους διότι έλειπαν τα barcodes και

δεν ήξεραν τι είναι το κάθε προϊόν. Έτσι για να γεµίσουν τα φορτηγά και να παραδώσουν τις

παραγγελίες  χρειαζόντουσαν  5  άτοµα  ανά  φορτηγό  να  ψάχνουν  σε  όλη  την   αποθήκη  τα

προϊόντα.»  Το   σύστηµα  βοήθησε  σε  τεράστιο  βαθµό  για  την  ανάπτυξη  και  οργάνωση  της

αποθήκης.  Όπως  ειπώθηκε  και  στην  συνέντευξη  «Ξέρουµε  που  είναι  το  κάθε  τι».  Τα  πρώτα

προϊόντα  που  τοποθετήθηκαν  στα  ράφια  µε  barcodes  ήταν  οι  διαφόρων  ειδών  φιάλες.  Οι

διαφορετικές διαστάσεις, το πάχος,το  µήκος, το βάρος κ.τ.λ. έκανα την ποικιλία τεράστια και

την ανάγκη για τοποθέτηση τους απαραίτητη. 

  Σηµαντική αλλαγή που έγινε µε την εφαρµογή του συστήµατος Logistics είναι  η δηµιουργία

φορµών παραγγελίας για τους πελάτες. Η συγκεκριµένη φόρµα συµπληρώνεται µε στοιχεία του

πελάτη και της επιχείρησης του (επωνυµία, ΑΦΜ, διεύθυνση,πόλη,τηλέφωνο κ.ά.), καθώς και µε

τα προϊόντα που θέλει να παραγγείλει σε ποσότητα & τιµή. Έπειτα η παραγγελία δίνεται στην
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παραγωγή,  παράγεται  και  όταν  τελειοποιηθεί  τοποθετείται  στην  αποθήκη  αφού  πρώτα

καταγραφεί στο κατηγορητήριο της παραγωγής. Η κορωνίδα της ροής αυτής είναι η εκφόρτωσή

τους από το χώρο της αποθήκης και η παράδοση τους στον πελάτη.«Αυτή είναι και µια από τις

σπουδαιότερες λειτουργίες του συστήµατος» ανέφερε η κ. Σκούρα. «Γνωρίζουµε σε ποιο στάδιο

(παραγωγή, αποθήκη, διανοµή) βρίσκεται η κάθε µια παραγγελία. Γνωρίζουµε πως η παραγγελία

του  Α.  βρίσκεται  στο  φορτηγό  1  &  του  Β.  είναι  στην  διαδικασία  παραγωγής.»  Αυτό  το

διάγραµµα  ροής  του   πελάτη  ακολουθεί  πιστά  η  επιχείρηση  και  επιτυγχάνει  την  άριστη

εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 5.12 ∆υσκολίες

 

   Όσον αφορά τις λειτουργίες των logistics που η επιχείρηση αντιµετωπίζει συχνότερα δυσκολίες

είναι η διαδικασία των µεταφορών. Αυτό συµβαίνει διότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

δεν περιλαµβάνουν φορτηγά. Η επιχείρηση δεν  έχει αγοράσει δικά της φορτηγά λόγω κόστους

και συχνά βρίσκονται αντιµέτωποι  µε απεργίες και άλλες παρόµοιες δυσκολίες. «∆εν είναι λίγες

οι  φορές  που  δεν  έχουµε  παραλαβές,  κυρίως  πρώτων  υλών  λόγω  απεργιών.  ∆υσκολίες

αντιµετωπίζουµε κυρίως σε αυτόν τον τοµέα» ανέφερε η κ Σκούρα.  

 

5.13 Ανάγκες και Σύστηµα Logistics 

  Λόγω  της  σηµαντικής  θέσης  της  επιχείρησης  στην  αγορά  αλλά  και  των  απαιτητικών

υποχρεώσεών της, η κ.Σκούρα ρωτήθηκε εάν προσδοκεί ή περιµένει κάποια επιπλέον λειτουργία

από  το  σύστηµα  logistics.  Η  απάντησή  της  ήταν,πως  το  συγκεκριµένο  πρόγραµµα  Logistics

εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες της επιχείρησης. 

«Υπάρχει,  όµως,πιθανότητα  να  προκύψουν  και  άλλες,  βάση  των  προϊόντων  που  µπορεί  να

παράγοµε και να ζητάµε επιπλέον λειτουργίες και διευκολύνσεις» και πρόσθεσε τονίζοντας «Η

επικοινωνία µας µε την Optimum είναι πολύ συχνή και οποιαδήποτε ανάγκη και αν προκύψει θα

καλυφθεί το συντοµότερο δυνατό. Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας γνωρίζουν πολύ καλά το

αντικείµενό µας και τι ακριβώς ζητάµε. Έχουµε µια σπουδαία σχέση»
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 5.14 Σχέση της Εταιρίας µε τους Πελάτες 

    Ιδιαίτερη σχέση φροντίζει να έχει η εταιρία και µε τους πελάτες της. Κύριο µέληµα της είναι η

ευαρέσκεια τους και η εκπλήρωση των αναγκών τους. Για αυτό το σκοπό το τµήµα Marketing

τυπώνει ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρωµένα από τους πελάτες, βελτιώνουν λειτουργίες της

επιχείρησης,  διορθώνουν  τυχόν  λάθη  ή  ακόµη  δηµιουργούν  και  νέα  προϊόντα.  Αξίζει  να

σηµειωθεί ότι η εταιρία «Σκούρας Α.Ε.» κάθε χρόνο διοργανώνει γιορτές και συγκεντρώσεις µε

τους  συνεργάτες  της  από  όλο  τον  κόσµο.  Μάλιστα,  φέτος  η  εταιρία  έκλεισε  16  χρόνια

επιτυχηµένης  λειτουργίας  και  διοργάνωσε  µια  µεγάλη  γιορτή  στην  οποία  προσκάλεσε

συνεργάτες της από την Ρωσία,Ρουµανία την Τουρκία, την Κίνα κ.ά. 

5.15 Στόχοι της Επιχείρησης 

   Η  συνέντευξη  µε  την  κ.  Σκούρα  ολοκληρώθηκε  µε  τους στόχους  που  έχει  η  επιχείρηση,οι

οποίοι  αντικατοπτρίζουν  και  την  πολιτική  της.  Γνωστοποίησε  πως  ο  βασικός  στόχος  είναι  η

δύναµη  της  εταιρίας  να  ανταπεξέλθει  στην  ανταγωνιστικότητα.  Εξαιτίας  του  πολύ  µεγάλου

ποσοστού των εξαγωγών της (80%), η ανταγωνιστικότητα δεν έχει όρια και επεκτείνετε σε όλο

τον κόσµο. Η οινοποιια «Σκούρας Α.Ε.» φροντίζουν ακόµη, για την ασφάλεια των εργαζοµένων,

την φροντίδα του περιβάλλοντος, την αξιοπιστία των πελατών αλλά και την άριστη ποιότητα των

παραγόµενων  προϊόντων.  Η  πυριτιδαποθήκη  όλων  αυτών  των  στόχων  είναι  το  Σύστηµα

Logistics.  Έχει  συντείνει  στην  αέναη  εξέλιξη  της  επιχείρησης  ξεπερνώντας  δυσλειτουργίες,

ενισχύοντας την επιχείρηση, το περιβάλλον και ολόκληρη την κοινωνία.
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Συμπεράσματα

  

   Εξετάζοντας την όλη ανωτέρω θεωρία και αναλύοντας την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην

«ΣΚΟΥΡΑΣ  Α.Ε.» διαπιστώνεται η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα του κλάδου.

 Συντονίζει,  οργανώνει  και  εξυπηρετεί  ολόκληρη  την  επιχείρηση.  Όλοι  οι  εργαζόµενοι

επωφελούνται από το σύστηµα,είτε είναι χρήστες του συστήµατος είτε  όχι. Τα ανώτερα στελέχη

έχουν  την  δυνατότητα  να  ελέγχουν  την  παραγωγική  διαδικασία,  να  προλαµβάνουν  λάθη  και

ατασθαλίες καθώς και να είναι ασφαλείς και  βέβαιοι πως η επιχείρησή τους πορεύει σωστά. 

   Ενώ οι εργαζόµενοι µπορούν να εργάζονται µε ταχύτητα,σίγουροι πως η εργασία τους είναι

σωστή και ποιοτικά άριστη.  

  Από τις αγορές των πρώτων υλών µέχρι και την διανοµή των έτοιµων προϊόντων στους  πελάτες

το  σύστηµα  Logistics  έχει  φροντίσει  να  καλύπτει  όλες  τις  ανάγκες  που  µπορεί  να  έχει  µια

επιχείρηση.  Ένα  σωστό  σύστηµα,  όµως,  µπορεί  να  µεταπλάθεται,  να  εκσυγχρονίζεται  και  να

προσαρµόζεται σε περίπτωση που προκύψει ένα καινούργιο προϊόν, µια καινούργια λειτουργία

αλλά και µια καινούργια απαίτηση από τους πελάτες. 

    Τέλος τα οφέλη που απορρέουν από την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στα logistics και στην

εφοδιαστική αλυσίδα είναι σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα:

   Είναι λοιπόν ένα απαραίτητο εφόδιο για κάθε επιχείρηση που ζητά να παραµείνει και να έχει

σηµαντικά οφέλη σε αυτό το παγκοσµιοποιηµένο και ανταγω- νιστικό περιβάλλον που συνεχώς

γίνεται πιο απαιτητικό για τις επιχειρήσεις,τα προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

α)  Καλύτερη  εκµετάλλευση  των  υλικών  πόρων  της  επιχείρησης.  Υλικοί  πόροι  θεωρούνται  τα

οχήµατα,  οι  αποθηκευτικοί  χώροι,  ο  εξοπλισµός  κ.λ.π.  Για  παράδειγµα,  η  χρήση  ενος

συστήµατος  τηλεµατική  στα  οχήµατα  της  επιχείρησης   έχει  ως  αποτέλεσµα  πιο  οργανωµένες

κινήσεις και λιγότερα δροµολόγια. Σχετικά µε τον αποθηκευτικό χώρο, ένα σύστηµα WMS και η

αγκατάσταση κάποιου ασύρµατου τοπικού δικτύου έχουν ως αποτέλεσµα αφενός την αξιοποίηση

κάθε σπιθαµής της αποθήκευσης, αφετέρου την γρηγορότερη επιτέλεση των διαδικασιών µέσα

σε  αυτήν.  Λόγου  χάρη,  το  σκάνερ  διαβάζει  το  γραµµωτό  κώδικα  µιας  κούτας  και  στέλνει

αυτόµατα την πληροφόρια σε κεντρικό υπολογιστή εφοδιασµένο µε σύστηµα WMS, µέσω του

ασύρµατου τοπικού δικτύου.
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β) Καλύτερη  αξιοποίηση  των  έµψυχων πόρων  της  επιχείρησης.  Εδώ  εντάσσονται  όχι µόνο  οι

εργαζόµενοι  αλλά  και  οι  πελάτες,  οι  προµηθευτές  κ.τ.λ.  Για  παράδειγµα  ενα  σύστηµα   WMS

ενηµέρωνει σχετικά µε το οποίο είναι οι επικερδείς πελάτες, εξασφαλίζει πολύτιµες εργατοώρες

για  το  προσωπικό  και  συντελεί  στην  καλύτερη  οργάνωση  των  εισερχόµενων  ροών  από  τους

προµηθευτές.  Ο  ενδιαφερόµενος  δεν  χρειάζεται πλέον  να  ασχολείται µε τον  έλεγχο  του  στοκ,

αφού αυτό το έχει αναλάβει το ίδιο το σύστηµα, η απογραφή αποθήκης γίνεται µε το πάτηµα

ενός κουµπιού, ενώ το ίδιο απαιτείται για να µάθουµε τα έσοδα, τα έξοδα και τα κέρδη για µια

µέρα  η  για  ένα  µήνα.  Συγχρόνως, γνωρίζει  ποια  ήδη  διακινούνται περισσότερο  και  αναλόγως

διαµορφώνει τις παραγγελίες του.

    Στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως αυτό διαµορφώνεται σήµερα, ζητούµενο της διοίκησης

δεν είναι ο λεπτοµερής έλεγχος κάθε τµήµατος της επιχείρησης,καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί πολλή

ενέργεια και χρόνο, αλλά η αυτοµατοποίηση διαδικασιών µε τη χρήση τεχνολογικών εργαλειών.

Οι τεχνολογιες που εξετάσαµε παρέχουν πλήθος πληροφοριών στη διοίκηση και τα στελέχη της

επιχείρησης,ώστε να είναι δθνατή η λήψη ορθών και άµεσων αποφάσεων, καθώς και η χάραξη

µακρόπνοης αναπτυξιακής στρατηγηκής.
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