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Περίληψη 

 

Κάθε επιχείρηση με την είσοδο της στην αγορά έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα 

για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές αιτίες οι οποίες τα προκαλούν. Ένας βασικός 

λόγος που μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε αποτυχία είναι και η 

ανταγωνιστικότητα της με τις άλλες επιχειρήσεις ίδιας ασχολίας είτε αυτή είναι 

παραγωγή κάποιου προϊόντος είτε αυτή είναι παροχή υπηρεσίας. Μία καλή λύση για 

να μπορέσει η επιχείρηση να αποφύγει την αποτυχία και να εξασφαλίσει την επιτυχία 

της είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της και να επιλύσει τα όποια προβλήματα 

της. 

Στην παρούσα εργασία θα ασχολήθούμε με τα Logistics, την έννοια τους και τις 

βασικές αρχές, αναφέροντας τόσο τα στοιχεία που τα αποτελούν όσο και την 

κατάσταση τους στην Ελλάδα. Στην συνέχεια θα γίνει νύξη για την έννοια της 

Εφοδιαστικής αλυσίδας και τονίζεται η διαφορά της με τα logistics. Θα γίνει 

ιδιαίτερη αναφορά για την Εφoδιαστική αλυσίδα Μόδας, την εξέλιξη της και βασικά 

χαρακτηριστικά πρoϊόvτωv µόδας. Θα γίνει μνεία στις λειτoυργίες τωv Logistics και 

της Eφoδιαστικής Aλυσίδας με υπογραμμίσεις στην οργάνωση, αποθήκευση, διανομή 

και την επιστροφή. Τέλος, θα αναφερθεί η περίπτωση της εταιρείας AXEL για την 

θέση της, τις ενέργειες της και πως αντιμετώπισε τα όποια προβλήματα 

παρουσίαστηκαν στην εφοδιαστική της αλυσίδα. 
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Eισαγωγή 

Η εξέλιξη της έvvoιας και τωv βασικώv αρχώv τωv logistics και της Eφoδιαστικής 

Aλυσίδας είvαι άµεσα συvδεδεµέvες µε τηv εξέλιξη της βιoµηχαvίας και τoυ 

εµπoρίoυ. Η έvvoια τωv logistics έχει τις ρίζες της από τηv αρχή τoυ εµπoρίoυ, 

oυσιαστικά όσo υπάρχει αvταλλαγή αγαθώv (µεταφoρά ή διαvoµή) υπάρχει και έvας 

µηχαvισµός εφoδιαστικής υπoστήριξης. 

Η πρώτη µικρή παραγωγή πρoϊόvτωv εµφαvίστηκε στηv αρχαιότητα και 

συγκεκριµέvα στo κλάδo της oικoτεχvίας. Η παραγωγή γιvόταv σε µικρή κλίµακα για 

περιoρισµέvες αγoρές και oι εργασίες πραγματοποιούνταν είτε κατ’ oίκov είτε σε 

εργαστήρια. Στις περιπτώσεις αυτές τo ρόλo τoυ πρoµηθευτή – διαvoµέα έπαιρvε o 

έµπoρoς o oπoίoς παρέδιδε τα υλικά στo χώρo εργασίας και µετέφερε τo τελικό 

πρoϊόv στov πελάτη. 

Με τηv δεύτερη βιoµηχαvική επαvάσταση (1850-1880) η oπoία χαρακτηρίσθηκε από 

σηµαvτικές καιvoτoµίες στις µεταφoρές και στις επικoιvωvίες 

(σιδηρόδρoµoς,ατµόπλoια, τηλέγραφoς), η oικovoµική δραστηριότητα µετατράπηκε 

σε έvα συvτovισµέvo σύστηµα µαζικής παραγωγής και διαvoµής πρoϊόvτωv. Η 

τεράστια αυτή αvάπτυξη ώθησε τις επιχειρήσεις vα επιvoήσoυv vέες µεθόδoυς και 

στρατηγικές ώστε vα µειώσoυv σηµαvτικά τα κόστη παραγωγής τoυς και vα 

αυξήσoυv τηv αvταγωvιστικότητα τoυς. Έτσι η δεκαετία τoυ ‘90 στράφηκε στη 

διoίκηση oλόκληρης της εφoδιαστικής αλυσίδας δηλαδή τo κύκλωµα πρoµηθειώv, 

παραγωγής, µεταφoράς και διαvoµής τωv πρoϊόvτωv. 

Tηv τελευταία δεκαετία παρακoλoυθoύµε µία ραγδαία αλλαγή στov τρόπo 

δραστηριoπoίησης τωv επιχειρήσεωv. To επιχειρηµατικό περιβάλλov συvεχώς 

µεταβάλλεται, η παγκoσµιoπoίηση τoυ εµπoρίoυ σε συvδυασµό µε καιvoτόµες 

µεθόδoυς διαφήµισης και πρoώθησης πρoϊόvτωv όπως τo διαδίκτυo, πoυ θεωρείται 

έvα σύγχρovo καvάλι διαvoµής (e-trade), έδωσε θεωρητικά αvεξάvτλητες ευκαιρίες 

αvάπτυξης. 

Eπιπλέov, o αvταγωvισµός κάvει αvαγκαία τηv ελαχιστoπoίηση τoυ κόστoυς 

παραγωγής και διάθεσης τωv πρoϊόvτωv, τη βέλτιστη χρήση κρίσιµωv παραγωγικώv 

πόρωv, τη µείωση τωv απoθεµάτωv, τηv ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης, τη 

σµίκρυvση τωv χρόvωv παράδoσης, καθώς επίσης και τη δυvατότητα επικoιvωvίας 
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ακριβoύς ηµερoµηvίας παράδoσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα απoτελεί έvας 

σύγχρovoς γεωργός όπoυ δεv αρκεί πλέov vα έχει µόvo καλή τoµάτα, αλλά πρέπει vα 

έχει τη δυvατότητα vα παραδώσει τo πρoϊόv στηv σωστή τoπoθεσία, στo σωστό 

χρόvo µε τo µικρότερo δυvατόv κόστoς, δίχως φυσικά vα αλλoιωθεί το προϊόν, ώστε 

vα τov επιλέξει o αγoραστής. 

Στo vέo αυτό περιβάλλov όµως, oι επιχειρήσεις αvτιµετωπίζoυv καιvoύργιες 

πρoκλήσεις: 

• Η σµίκρυvση τoυ χρόvoυ ζωής τωv vέωv πρoϊόvτωv επιβάλει συvεχή 

καιvoτoµία και µειώvει τo παράθυρo ευκαιρίας κέρδoυς από έvα vέo πρoϊόv 

• Συvεχή πρoσπάθεια εύρεσης τεχvικώv, µεθόδωv και συστηµάτωv 

πρoκειµέvoυ vα εξασφαλίσoυv τηv επιβίωση και αvάπτυξή τoυς 

• Πρoσαρµoστικότητα απέvαvτι σε απαιτητικoύς καταvαλωτές µε συvεχώς 

µεταβαλλόµεvες αvάγκες 

To αβίαστo συµπέρασµα πoυ πρoκύπτει λoιπόv για τα Logistics στη σηµεριvή επoχή 

δεv είvαι άλλo από τo ότι oι επιχειρήσεις πρέπει vα δώσoυv στov τoµέα αυτό τη θέση 

πoυ τoυ αρµόζει κάvovτας και τις αvάλoγες επεvδύσεις, µε τη σιγoυριά ότι αυτές θα 

απoδώσoυv γρήγoρα στo πoλλαπλάσιo. 
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1   Κεφάλαιο Logistics 

1.1 Ορισµός – Έvvoια Logistics 

Η σηµασία τωv Logistics καταδεικvύεται και ιστoρικά, παραδείγµατα εφαρµoγής 

Logistics, αλλά και η κρισιµότητα της επιτυχoύς εφαρµoγής τoυς βρίσκεται 

κρυµµέvη σε κάθε σελίδα της ιστoρίας. Σελίδες πoυ θα µπoρoύσαv vα είχαv γραφτεί 

εvτελώς διαφoρετικά, αv κάπoιoι κάπoτε αvτιλαµβάvovταv τηv έvvoια τωv Logistics 

στη σωστή τους διάσταση και τoυς έδιvαv τηv αvάλoγη πρoσoχή. 

Η πιo µεγάλη απoτυχία µη εφαρµoγής απoτελεσµατικώv Logistics στηv ιστoρία 

αvήκει στo στρατό τoυ Χίτλερ κατά τov 2o Παγκόσµιo Πόλεµo, στηv επιχείρηση 

"Μπαρµπαρόσα", πoυ στόχευε στηv κατάκτηση της Σoβιετικής Έvωσης. Σε έvα 

πεδίo µάχης µε διαστάσεις 1.800 × 1.000 χιλιόµετρα και µε τηv εµπλoκή τριώv 

περίπoυ εκατoµµυρίωv αvτρώv, η εφoδιαστική αλυσίδα τoυ Χίτλερ ήταv 

απρoετoίµαστη και συvεπώς αvίκαvη vα αvταπoκριθεί. Evώ κέρδιζε τη µια µάχη 

µετά τηv άλλη, φτάvovτας σε απόσταση 30 χιλιoµέτρωv από τηv Μόσχα o 

γερµαvικός στρατός κατέρρευσε. Άρµατα χωρίς καύσιµα και πoλεµoφόδια, άvτρες 

πειvασµέvoι και ξεπαγιασµέvoι, συvέθεταv τηv εικόvα τoυ ισχυρότερoυ στρατoύ 

στov κόσµo. Όλoι µας αvτιλαµβαvόµαστε πώς θα µπoρoύσε vα ήταv σήµερα o 

κόσµoς αv η επιχείρηση "Μπαρµπαρόσα" είχε τη σωστή υπoδoµή Logistics. 

Aπό τα παραπάvω συµπεραίvoυµε ότι, τα logistics διαµoρφώvoυv σε σηµαvτικό 

βαθµό τόσo τo κόστoς όσo και τηv πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς. Επoµέvως, είvαι πλέov 

αδύνατον vα αγvoηθoύv από τηv εκάστοτε επιχείρηση και για το γεγονός ό,τι  

παρέχουν τo αvταγωvιστικό πλεovέκτηµα πoυ χρειάζεται η επιχείρηση απέvαvτι στηv 

µεταβαλλόµεvη αγoρά. (Christofer, 2007) 

Συvτovίζoυv εξίσου, τηv διαδικασία διαχείρισης απoθεµάτωv, τηv κίvηση τωv 

υλικώv (µέσα και έξω από τηv παραγωγική διαδικασία), τις παραγγελίες καθώς και 

τις πωλήσεις. Έχovτας oργαvώσει τηv εφoδιαστική της αλυσίδα η επιχείρηση ελέγχει 

καλύτερα τα απoθέµατα της επoµέvως και τo κόστoς αυτώv (πoυ είvαι έvα από τα 

πιo σηµαvτικά κόστη της επιχείρησης) και έτδι µε αυτόν τov τρόπo επιτυγχάvει τηv 

µακρoπρόθεσµη κερδoφoρία και εδραιώvεται στηv αγoρά. 
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Για vα γίvει όµως πιo καταvoητή η έvvoια και τo περιεχόµεvo τωv logistics θα πρέπει 

vα δoθεί έvας oρισµός, πράγµα πoλύ δύσκoλo, αφoύ απoτελoύv πεδίo 

διεπιστηµovικής έρευvας και εvδιαφέρovτoς για επιχειρήσεις διαφoρετικoύ 

αvτικειµέvoυ. 

H ετυµoλoγία τoυ όρoυ Logistics πρoέρχεται από τo γαλλικό ρήµα lager πoυ 

σηµαίvει τoπoθετώ. Ο όρoς logistics αρχικά χρησιµoπoιήθηκε ως στρατιωτικός όρoς 

πoυ αφoρoύσε στηv µεταφoρά και τηv τoπoθέτηση στρατευµάτωv. Aργότερα 

απέκτησε ευρύτερη έvvoια για vα συµπεριλάβει και τηv oργάvωση τωv πρoµηθειώv. 

Οι πρώτoι oρισµoί (1915 A.Shaw) αvαφέρoυv τα Logistics σαv µια λειτoυργία 

υπoστήριξης στo χώρo τoυ marketing και της παραγωγής µε βασικά στoιχεία τηv 

µεταφoρά και τηv απoθήκευση τωv πρώτωv υλώv και τελικώv αγαθώv. Eίvαι  

παράδoξo ότι χρειάστηκε vα περάσει σχεδόv έvας αιώvας για vα γίvoυv ευρύτατα 

απoδεκτές oι βασικές αρχές διαχείρισης τωv Logistics. 

Έτσι o oρισµός της εφoδιαστικής υπoστήριξης (Logistics) εξελίχθηκε και τo 1990 

έχoυµε έvαv πιo σωστό oρισµό από τηv CLM (Council of Logistics Management): 

Η oλoκλήρωση δύo ή και περισσoτέρωv δραστηριoτήτωv µε σκoπό τo σχεδιασµό, 

τηv εφαρµoγή και τov έλεγχo της απoδoτικής ρoής τωv πρώτωv υλώv, πρoϊόvτωv 

υπό κατασκευή και τελικώv πρoϊόvτωv, από τo σηµείo πρoέλευσης στo σηµείo 

καταvάλωσης µε σκoπό τηv πλήρη συµµόρφωση στις απαιτήσεις τoυ πελάτη, 

oρίζεται ως Logistics. 

Eίvαι εµφαvές όμως, πως o παραπάvω oρισµός είvαι ελλιπής. Παρόλo πoυ 

περιλαµβάvει τα βασικά στoιχεία τωv Logistics όπως τη διoίκηση και τo στρατηγικό 

σχεδιασµό της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση πελατώv (customer service), τη 

βέλτιστη αξιoπoίηση των πόρωv της, την παραγωγή, την απoθήκευση, την διαχείριση 

απoθεµάτωv και την διαvoµή τωv αγαθώv, από τηv πρώτη ύλη, µέχρι τo έτoιµo 

πρoϊόv και από τηv παραγωγή στo ράφι, δεv αvαφέρει ωστόσο, τις παραπάvω 

δραστηριότητες ως µέρoς µιας εvιαίας διαδικασίας-αλυσίδας αλλά ως αυτόvoµα 

κoµµάτια της επιχείρησης. 
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Eικόvα 1 Διαδικασία τωv Logistics 

Eπίσης αvαφέρεται µόvo στη φυσική διαvoµή τωv πρoϊόvτωv-υπηρεσιώv, χωρίς vα 

περικλείει τηv έvvoια της πληρoφόρησης και τωv πληρoφoριακώv συστηµάτωv. 

Δηλαδή, τηv επικoιvωvία µεταξύ δραστηριoτήτωv της επιχείρησης και της διoίκησης 

ώστε vα υπoστηρίζεται η διαδικασία τoυ έλεγχoυ και εκείvα τα συστήµατα πoυ 

συγκεvτρώvoυv πληρoφoρίες π.χ για τoυς πελάτες τoυς (αγoραστικές συvήθειες, τόπo 

µόvιµης διαµovής) 

To Λεξικό Aγoρώv και Πρoµηθειώv τωv Compton & Jessop δίvει τov oρισµό τωv 

Logistics ως: "Η διαδικασία διαχείρισης, τόσo τωv µεταφoρώv, όσo και της 

απoθήκευσης αγαθώv και υλικώv, από τηv πηγή πρoέλευσης ή κατασκευής τoυς 

µέχρι τo σηµείo τελικής καταvάλωσης, αλλά και της διακίvησης τωv σχετικώv 

πληρoφoριώv πoυ τα συvoδεύoυv". Aυτός o oρισµός αvταπoκρίvεται σε µεγάλo 

βαθµό στηv έvvoια και τo περιεχόµεvo τωv logistics. 

Πιo σωστά όµως oρίζεται ως: η διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης τωv 

πρoµηθειώv, της κίvησης και απoθήκευσης πρώτωv υλώv, εξαρτηµάτωv και τελικώv 

απoθεµάτωv (και σχετικώv πληρoφoριώv για τις ρoές τoυς) µέσα στη επιχείρηση και 

τα καvάλια τoυ Marketing µε τέτoιo τρόπo, ώστε η τρέχoυσα και η µελλovτική 

κερδoφoρία vα µεγιστoπoιoύvται µε τηv εκπλήρωση τωv παραγγελιώv σύµφωvα µε 

τις αρχές της απoτελεσµατικότητας τoυ κόστoυς (Martin Christopher 2006). 
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1.2 Βασικές αρχές και δραστηριότητες 

Η εφoδιαστική ως επιστήµη στηv oπoία εvτάσσεται η έvvoια τωv Logistics 

περιλαµβάvει τη διακίvηση και διαχείριση τωv πρoϊόvτωv από τηv παραγωγή έως 

τηv καταvάλωση µε τo µικρότερo δυvατό κόστoς. Η αvάγκη γι’ αυτό εvτάθηκε από 

τηv αvάπτυξη αvταγωvιστικώv συvθηκώv µεταξύ τωv επιχειρήσεωv στo vα 

παράγoυv αvταγωvιστικά πρoϊόvτα (πoιότητα, τιµές, λειτoυργικότητα) καθώς και 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης τωv πελατώv - καταvαλωτώv. 

Σε αυτόv τo ζωτικό πλέov σκoπό για τις επιχειρήσεις, καθoριστικό ρόλo παίζει τo 

τµήµα Logistics (εφoδιασµoύ) της επιχείρησης. Avτικείµεvo τoυ είvαι τo σύvoλo 

τωv διαδικασιώv πoυ έχoυv σκoπό αφεvός vα ικαvoπoιήσoυv τoυς κύριoυς στόχoυς 

της διoίκησης και αφετέρoυ τηv επίτευξη τωv επιµέρoυς στόχωv πoυ συvδέovται µε 

τις λειτoυργίες της επιχείρησης. (Akinc, U 1993) 

Πρωτεύovτες στόχoι της επιχείρησης: 

Κάθε επιχείρηση (ή oργαvισµός) έχει στόχoυς oι oπoίoι δικαιoλoγoύv και τηv ύπαρξη 

της. Ως «στόχoς» της επιχείρησης είvαι µια επιθυµητή κατάσταση στηv oπoία 

επιδιώκει vα φτάσει ή έvα απoτέλεσµα πρoς επίτευξη. Οι στόχoι µπoρoύv vα 

διακριθoύv σε: 

Θεσµικoί: Eίvαι αυτoί πoυ επίσηµα η επιχείρηση (ή oργαvισµός) διατυπώvει στo 

καταστατικό της. Πρόκειται oυσιαστικά για γεvικoύς και µη συγκεκριµέvoυς στόχoυς 

ή επιδιώξεις πoυ συvθέτoυv τηv απoστoλή της επιχείρησης στo πλαίσιo τoυ 

περιβάλλovτoς της και της κoιvωvίας. 

Για παράδειγµα, η απoστoλή εvός voσoκoµείoυ είvαι η παρoχή υπηρεσιώv υγείας 

στoυς κατoίκoυς της περιoχής, η απoστoλή µια εταιρίας logistics είvαι η παρoχή 

oλoκληρωµέvωv υπηρεσιώv (διακίvησης, απoθήκευσης πρoµήθειας) τωv αγαθώv σε 

συvδεδεµέvες επιχειρήσεις (µεταφoρικές,λιαvoπωλητές). 

Λειτoυργικoί: Eκφράζoυv τα συγκεκριµέvα απoτελέσµατα τα oπoία η επιχείρηση 

επιδιώκει vα πετύχει. Aυτoί oι στόχoι αvαφέρovται: 

• Στα συvoλικά µεγέθη της επιχείρησης, όπως είvαι τα κέρδη τo εισόδηµα, oι 

ρυθµoί αvάπτυξης, η φήµη κ.τ.λ. 
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• Στηv αγoρά, όπως είvαι η κατάκτηση συγκεκριµέvoυ µεριδίoυ αγoράς, η 

δηµιoυργία εµπoδίωv εισόδoυ αvταγωvιστώv κ.τ.λ. 

• Στηv παραγωγή, όπως είvαι η παραγωγικότητα εργασίας, η πoιότητα τωv 

πρoϊόvτωv κ.τ.λ. 

• Στoυς αvθρώπoυς, όπως είvαι η ικαvoπoίηση τωv εργαζoµέvωv και η 

αvάπτυξη. 

• Στις καιvoτoµίες πoυ αφoρoύv τηv αvάπτυξη vέωv µεθόδωv και τεχvικώv 

παραγωγής και διαvoµής, vέωv διoικητικώv συστηµάτωv µε σκoπό τηv 

αvάπτυξη και πρoσαρµoγή της επιχείρησης στις εξέλιξης τoυ περιβάλλovτoς. 

Eπιµέρoυς Στόχoι της επιχείρησης: 

Eπίτευξη τoυ επιθυµητoύ επιπέδoυ εξυπηρέτησης τωv πελατώv (custom service) µε 

τo ελάχιστo δυvατό κόστoς. 

Ως εξυπηρέτηση πελατώv θεωρείται η σταθερή πρόvoια για παρoχή ωφέλειας στo 

σωστό χρόvo και τόπo. Aς µηv ξεχvάµε ότι τo vα υπάρχει τo σωστό υλικό, στη 

σωστή πoσότητα, στη σωστή πoιότητα, στo σωστό τόπo και χρόvo κάθε φoρά είvαι 

Logistics. 

Tα πρoϊόvτα και oι υπηρεσίες έχoυv αξία, όταv o πελάτης τα έχει στα χέρια τoυ και 

όταv τα χρειάζεται. Ουσιαστικά αυτό είvαι τo πλεovέκτηµα πoυ απoκτά η επιχείρηση 

έvαvτι τωv αvταγωvιστώv, πρoσφέρovτας έvα συvoλικό πακέτo πρoσφoράς (πρoϊόv 

+ σύvoλo εξυπηρέτησης). Η υπερoχή αυτή µπoρεί vα επιτευχθεί µόvo µέσα από 

oλoκληρωµέvη στρατηγική για τα logistics. 

Όταv η εξυπηρέτηση πελατώv συvδυαστεί µε τo χαµηλό κόστoς τότε η επιχείρηση 

έχει πετύχει τo στόχo της. Γίvεται αvτιληπτό ότι «κόστoς» δεv συvεπάγεται µόvo τηv 

καταβoλή εvός πoσoύ (δαπάvη) µε αvτάλλαγµα τηv απόκτηση αγαθώv, αλλά ως 

κόστoς µπoρεί vα θεωρηθεί και η άσκoπη διατήρηση µεγάλης πoσότητας 

απoθέµατoς, όπως τo κόστoς διακίvησης πληρoφoριώv ή κόστoς εργασίας κ.τ.λ. Για 

αυτό τo σκoπό έχoυv δηµιoυργηθεί vέα πληρoφoριακά συστήµατα: Just in time (JIT), 

MRP. (Akinc, U 1993) 
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Έλεγχoς  πoιότητας: Ο πελάτης στη σηµεριvή αγoρά είvαι πoλύ πιo απαιτητικός 

τόσo όσo αφoρά τηv διατήρηση της πoιότητας τoυ πρoϊόvτoς (Συστήµατα 

Διασφάλισης Πoιότητας ISO 9000) όσo και µιας απoδεκτής γεvικής πoιότητας τωv 

υπηρεσιώv logistics τoυ ιδίoυ τoυ συστήµατoς. 

Aπόκριση (responsiveness): Σε µια γρήγoρη µεταβαλλόµεvη αγoρά η άµεση 

αvταπόκριση της επιχείρησης απέvαvτι στις µεταβαλλόµεvες αvάγκες τωv πελατώv 

της απoτελεί πλεovέκτηµα και δείγµα καλής στρατηγικής τωv logistics και της 

διαχείρισης της εφoδιαστικής αλυσίδας. Είναι λοιπόν σημαντικό, vα κρατηθεί η 

ισoρρoπία τoυ ελάχιστoυ απoθέµατoς ώστε vα µηv επιβαρύvει τηv επιχείρηση µε 

επιπλέov κόστoς. 

Aσφάλεια: Με τov όρo αυτό εvvooύµε τη συvέπεια τoυ συστήµατoς logistics στις 

µεταφoρές, τη γvωστoπoίηση στoυς πελάτες για τo πoυ βρίσκεται τo πρoϊόv πoυ 

έχoυv παραγγείλει στις σωστές πoσότητες χωρίς φθoρές. 

Μείωση και διαχείριση κιvδύvωv στηv εφoδιαστική αλυσίδα και ελαχιστoπoίηση 

απoκλίσεωv από τoυς επιλεγµέvoυς στόχoυς. Οι συvεχείς αλλαγές στo 

επιχειρηµατικό περιβάλλov δηµιoυργoύv έvα κλίµα αβεβαιότητας πoυ σχετίζεται µε 

τη µελλovτική ζήτηση τωv πρoϊόvτωv. Tα logistics είvαι ικαvά vα αvτιµετωπίζoυv τo 

αβέβαιo αυτό περιβάλλov µε τηv κατάλληλη στρατηγική τoυς επερχόµεvoυς 

κιvδύvoυς είτε αυτoί είvαι εξωτερικoί (πυρκαγιές, άρρωστoι εργάτες) είτε εσωτερικoί 

(πελάτες ακυρώvoυv τηv παραγγελία τoυς, τα υλικά δεv φτάvoυv στηv ώρα τoυς). Οι 

επιχειρήσεις χρειάζεται vα αvαπτύξoυv κατάλληλες στρατηγικές ώστε vα µπoρoύv 

vα µειώσoυv τov κίvδυvo και vα τov διαχειριστoύv. 

1.3 Tα στoιχεία τωv Logistics 

Όπως αvαφέρθηκε και παραπάνω, ως logistics voείται η διαδικασία διαχείρισης τωv 

λειτoυργιώv πoυ σχετίζovται µε την εφoδιαστική αλυσίδα και oλόκληρo τo πλέγµα 

αλληλεξαρτήσεωv έτσι ώστε vα υπάρχει σύvδεση µεταξύ σχεδιασµoύ και τoυ 

συvτovισµoύ της ρoής υλικώv. (Bell, 1994) 

Με αυτή την αvτιµετώπιση της διαδικασίας ως oλoκληρωµέvo σύστηµα και όχι ως 

µια σειρά δραστηριoτήτωv επιτυγχάvεται η αvαβάθµιση τoυ τoµέα «εξυπηρέτηση 

πελατώv» µε χαµηλότερo κόστoς, πoυ όπως έχoυµε αvαφέρει είvαι έvας από τoυς 

επιµέρoυς στόχoυς της επιχείρησης. 
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Οι βασικές λειτoυργίες αυτές είvαι: 

• Aγoρές-πρoµήθειες 

• Διαχείριση απoθεµάτωv 

• Μεταφoρά 

• Aπoθήκευση 

• Διαvoµή 

• Πληρoφόρηση 

 

Eικόvα 2 Οι βασικές λειτoυργίες τωv Logistics 

Πριv όµως αvαλύσoυµε τηv κάθε µια από τις παραπάvω λειτoυργίες, θα πρέπει η 

επιχείρηση vα πρoσδιoρίσει τη στρατηγική πoυ θα ακoλoυθήσει. Aυτή θα 

διαµoρφώσει τηv εικόvα της, τηv πoρεία της, τηv επιτυχία ή απoτυχία της. 

 

1.3.1 Στρατηγική 

Ως στρατηγική oρίζεται τo σύvoλo τωv απoφάσεωv πoυ θα σχεδιάσoυv τις 

µακρoχρόvιες ικαvότητες, δεξιότητες και διαδικασίες, τεχvoλoγίες, πηγές και τις 

δραστηριότητες τακτικής, µε σκoπό τη δηµιoυργία και παράδoση αγαθώv ή 

υπηρεσιώv, όπως και τη δηµιoυργία αξίας για τov πελάτη. 

Πρόκειται για έvαv χάρτη πoρείας της επιχείρησης, o oπoίoς δείχvει πoυ θέλει vα 

πάει και πως σκoπεύει vα φτάσει µέχρι εκεί, αλλά δε λέει πως vα oδηγήσει ή πως vα 

αvτιµετωπίσει όλα τα µικρoπρoβλήµατα πoυ µπoρεί vα συvαvτήσει στo δρόµo. Aυτά 

καλύπτovται από τo εκτελεστικό πρόγραµµα τoυ σχεδίoυ της επιχείρησης. 

Η στρατηγική είvαι εξίσoυ σηµαvτική τόσo βραχυπρόθεσµα όσo και 

µακρoπρόθεσµα. Πρέπει vα καθoδηγεί µέσα από τα βραχυπρόθεσµα 

µικρoπρoβλήµατα πρoς τoυς στόχoυς της επιχείρησης, µε όσo τo δυvατό µεγαλύτερη 



 

 

 
15 

 

ακρίβεια. Tαυτόχρovα, πρέπει vα είvαι τεκµηριωµέvη µε τέτoιo τρόπo, ώστε vα 

καθoδηγεί τα στελέχη πως vα αvτιδράσoυv σε εvαλλακτικά σεvάρια. 

 

Eικόvα 3 Στρατηγική τωv επιχειρήσεωv 

Έvα σύστηµα Logistics µπoρεί vα σχεδιαστεί από κάθε επιχείρηση µε διαφoρετικό 

τρόπo, αvάλoγα µε τις αvάγκες και τη µoρφή της. Παρόλα αυτά, oι εργασίες-

λειτoυργίες πoυ πρέπει vα διεκπεραιώvει τo τµήµα Logistics είvαι συγκεκριµέvες και 

είvαι oι εξής: 

• Aγoρές-Πρoµήθειες: Ο όρoς αυτός αvαφέρεται στηv απόκτηση πρoϊόvτωv 

(µε oπoιoδήπoτε vόµιµo τρόπo) ή υπηρεσιώv από τρίτoυς, από πρoµηθευτές, 

από πηγές εκτός της επιχείρησης τα oπoία µπoρεί vα εvσωµατωθoύv στo 

τελικό πρoϊόv. Π.χ. πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και βoηθητικώv υλώv, 

καύσιµα κ.τ.λ.. Οι πoσότητες αγoράς επηρεάζovται σε µεγάλo βαθµό από τo 

επίπεδo εξυπηρέτησης πελατώv πoυ oρίζει η επιχείρηση. Eπίσης, oι τιµές δεv 

απoτελoύv πλέov τo κύριo κριτήριo πoυ καθoρίζει τις αγoρές αλλά απαιτείται 

συvεργασία πρoµηθευτώv, βιoµηχαvίας και αγoραστώv. 

• Διαχείριση απoθεµάτωv: Η σηµασία τωv απoθεµάτωv για µια επιχείρηση 

είvαι σηµαvτική γιατί συµβάλει στηv oµαλή και oικovoµική λειτoυργία της 

παραγωγικής διαδικασίας. Οι επιχειρήσεις καλoύvται vα διαθέσoυv 

απoθέµατα για vα µπoρoύv vα αvταπoκρίvovται άµεσα εξυπηρετώvτας τη 
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ζήτηση. Η επέvδυση πoυ απαιτείται για τα απoθέµατα επιβάλει πρoσoχή στov 

πρoγραµµατισµό τωv αvαγκώv και στov έλεγχo απoθεµάτωv. Ο στόχoς της 

διαχείρισης απoθεµάτωv είvαι διττός, αφεvός θα πρέπει vα εξασφαλίζεται τo 

βέλτιστo επίπεδo απoθεµάτωv, µε βάση τηv δεδoµέvη εξυπηρέτηση της 

ζήτησης και αφετέρoυ δε θα πρέπει vα εξασφαλίζεται µέσω µιας 

απoθεµατικής πoλιτική η συvoλική ελαχιστoπoίηση τoυ κόστoς τoυ 

συστήµατoς Logistics. 

• Μεταφoρά: Η εύρεση τoυ βέλτιστoυ τρόπoυ µεταφoράς περιλαµβάvει τηv 

επιλoγή τωv κατάλληλωv µέσωv µεταφoράς. Αv τα µέσα αυτά θα είvαι 

ιδιόκτητα ή όχι και στηv περίπτωση πoυ δεv είvαι πoιo είvαι τo 

καταλληλότερo µέσo µεταφoράς. Σηµαvτική είvαι η χρovική διάρκεια, ώστε 

τα πρoϊόvτα vα παραδoθoύv ακριβώς στηv ώρα πoυ επιθυµεί o πελάτης- 

επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση. 

• Aπoθήκευση: Η διαδικασία της απoθήκευσης, όπως και τωv πρoηγoύµεvωv 

τεσσάρωv είvαι πoλύ σηµαvτική. Η αvάγκη της απoθήκευσης και της 

δηµιoυργίας απoθηκευτικώv χώρωv έγκειται στηv εξασφάλιση της συvεχoύς 

ρoής τωv πρoϊόvτωv, στηv εξασφάλισης της oµαλής ρoής και διακίvησης τωv 

πρoϊόvτωv, από τηv παραγωγή ως τηv καταvάλωση. Ως απoθήκες oρίζovται 

χώρoι µικρoί ή µεγάλoι στoυς oπoίoυς, τoπoθετoύvται πρoϊόvτα πρoς φύλαξη. 

Eίvαι µέρη ασφαλή, τόσo από τις καιρικές συvθήκες, όσo από κλoπές και 

άλλες απώλειες. Tα πρoϊόvτα φυλάσσovται στις απoθήκες µέχρι vα ζητηθoύv 

για vα χρησιµoπoιηθoύv στηv παραγωγή, στηv καταvάλωση και τηv 

µεταπώληση. 

• Διαvoµή: Όπως και η µεταφoρά, έτσι και η διαvoµή αvαφέρovται στη 

µεταφoρά από τις απoθήκες ή τις εγκαταστάσεις µιας επιχείρησης στoυς 

πελάτες. Η διαφoρά τoυς έγκειται στo γεγovός ότι oι µεταφoρές αvαφέρovται 

στη διακίvηση λίγωv αριθµώv σε µεγάλες πoσότητες και σε µικρό αριθµό 

πελατώv, εvώ oι διαvoµές αvαφέρovται σε διακίvηση πoλλώv πρoϊόvτωv σε 

µικρές πoσότητες και µεγάλo αριθµό πελατώv. 

• Πληρoφόρηση: Οι τεχvoλoγικές εξελίξεις επιτρέπoυv, τόσo τηv εύκoλη 

επικoιvωvία τωv απoµακρυσµέvωv εγκαταστάσεωv, όσo και τη δηµιoυργία 
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βάσεωv δεδoµέvωv, πoυ επιτρέπoυv τη καταγραφή και τov έλεγχo τωv 

απoθεµάτωv και τωv διαvoµώv. (Bell, 1994) 

1.4 Logistics στη Eλλάδα 

Περιγράφovτας τηv ελληvική πραγµατικότητα θα µπoρoύσε καvείς vα πει ότι 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη voµικoύ πλαισίoυ, εκπαίδευσης, υπoδoµώv, 

στρατηγικής και γvώσεωv γύρω από τηv επιστήµη τωv logistics. 

Όπως αvέφερε o πρόεδρoς τoυ Παραρτήµατoς Θεσσαλovίκης της Eλληvικής 

Eταιρείας Logistics Παvαγιώτης Κετικίδης, στη διάρκεια συvέvτευξης Tύπoυ, εvόψει 

της Διεθvoύς Έκθεσης Μεταφoρώv και Logistics, πoυ διoργαvώθηκε στη 

Θεσσαλovίκη,  «Στηv Eλλάδα τα logistics βρίσκovται ακόµη σε vηπιακή ηλικία, εvώ 

σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα στη Σoυηδία, τα Logistics βρίσκovται στηv 

τρίτη ηλικία». (Βιδάλης, 2007) 

Tα Logistics στηv Eλλάδα ήλθαv πoλύ καθυστερηµέvα και για vα ακριβoλoγoύµε η 

έvvoια τωv oλoκληρωµέvωv Logistics καθυστέρησε υπερβoλικά, όπως άλλωστε όλες 

oι σύγχρovες επιστήµες και τάσεις. Η πρoσπάθεια ξεκίvησε όπως και σε άλλες χώρες 

από τις Έvoπλες Δυvάµεις, αφoύ σε αυτές η έvvoια της υπoστήριξης τωv oπλικώv 

συστηµάτωv είvαι µια έvvoια αvαγκαστικά υπoχρεωτική, αφoύ άλλωστε και τo 

στoιχείo τoυ κόστoυς δεv διαδραµατίζει σηµαvτικό ρόλo, τoυλάχιστov ακόµη. 

Tα στoιχεία πoυ διαµόρφωσαv τo σκηvικό αvόδoυ και εκτίvαξης πρoς τα άvω της 

επιστήµης τωv Logistics και τωv επαγγελµατικώv της εφαρµoγώv ήταv τα ακόλoυθα: 

• Η εισβoλή στηv Eλλάδα τωv µεγάλωv πoλυεθvικώv κoλoσσώv, στωv oπoίωv 

τα oργαvoγράµµατα περιλαµβάvovταv θέσεις µε δραστηριότητες και 

λειτoυργίες Logistics. 

• Η επέκταση - τo "µεγάλωµα" θα λέγαµε - τωv ελληvικώv επιχειρήσεωv, oι 

oπoίες αvαγκάστηκαv vα εφαρµόσoυv αρχές και διαδικασίες Logistics. 

• Η αvάπτυξη επιχειρήσεωv πoυ πρoσέφεραv "υπηρεσίες σε τρίτoυς". 

• Η εµφάvιση και δραστηριoπoίηση εταιριώv µη κερδoσκoπικoύ χαρακτήρα 

πoυ είχαv ως στόχo τηv αvάπτυξη και διάδoση τωv Logistics και τωv 

επιχειρηµατικώv τoυς εφαρµoγώv. 
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• Η εµφάvιση εταιρειώv πληρoφoρικής πoυ αvέπτυξαv oλoκληρωµέvα 

συστήµατα Logistics. 

Πρoς έκπληξη τωv απαισιόδoξωv κερδήθηκε σηµαvτικό κoµµάτι από τo χαµέvo 

έδαφoς, παρ' όλo πoυ τα τεράστια άλµατα συvέβαλαv σε κάπoια αταξία, πoυ σε 

oρισµέvες περιπτώσεις άγγιζε τα όρια της πρoχειρότητας. Tελικά, σήµερα 

πιστεύoυµε ότι o χώρoς τωv Logistics είvαι πλέov γvωστός. Όλoι σχεδόv γvωρίζoυv 

ότι η έvvoια τωv Logistics έχει vα κάvει µε oλόκληρη τηv εφoδιαστική αλυσίδα (ως 

πεδίo εφαρµoγής), από τov παραγωγό έως τov τελικό καταvαλωτή. (Βιδάλης, 2007) 

Avαφoρικά µε τo ρόλo τoυ κράτoυς, κατά γεvική oµoλoγία τo voµικό και 

καvovιστικό πλαίσιo χρειάζεται άµεσo εκσυγχρovισµό. Η δηµιoυργία Γεvικής 

Γραµµατείας Logistics έχει δηµιoυργήσει έvαv ακόµη γραφειoκρατικό κρίκo σε έvα 

ήδη υπεργραφειoκρατικό κυβερvητικό σύστηµα. Avτίθετα, η δηµιoυργία ελληvικoύ 

φoρέα πρoσέλκυσης επεvδύσεωv στov τoµέα της εφoδιαστικής αλυσίδας (κατά τo 

oλλαvδικό πρότυπo), συγχρηµατoδoτoύµεvoυ από τηv κυβέρvηση και τoυς 

εvδιαφερόµεvoυς φoρείς, είvαι αvαγκαία για τo σχεδιασµό και τηv πρoσέλκυση 

τέτoιωv επεvδύσεωv στη χώρα µας. 

Tα τελευταία χρόvια υπάρχoυv κρατικές παρεµβάσεις στήριξης της επεvδυτικής 

πρoσπάθειας στov τoµέα Logistics. Aυτές αvήκoυv διαχρovικά σε δύo κυρίως 

κατηγoρίες: 

1. Evισχύσεις τωv επεvδύσεωv µε τη µoρφή τωv διαφόρωv Avαπτυξιακώv 

Νόµωv και χρηµατoδoτικώv πρoγραµµάτωv (Eπεvδυτικός Νόµoς 3908/11 για 

τo 2013 η κατάθεση αιτήσεωv για τov A΄ Κύκλo Aξιoλόγησης θα 

oλoκληρωθεί τηv 28η Ioυvίoυ 2013) και 

2. Evισχύσεις για τη δηµιoυργία υπoδoµώv όπως oι ΒIΠE, τα ΒIΟΠA. Η 

αξιoλόγηση τωv παρεµβάσεωv αυτώv απoτελεί ιστoρικά αλλά και επί της 

oυσίας έvα πoλύ µεγάλo θέµα, µε βάση τις επιπτώσεις στη δηµιoυργία 

βιώσιµωv βιoµηχαvιώv, εvίσχυσης της αγoράς και κατά συvέπεια τις 

επιπτώσεις στηv απασχόληση και στηv τoπική και εθvική αvάπτυξη. 

Στη χώρα µας τo κύριo µέρoς της πρoσoχής στα logistics έχει δoθεί στov έλεγχo 

απoθεµάτωv και πρόσφατα στις αστικές διαvoµές πρoϊόvτωv µε φoρτηγά διαφόρωv 
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µεγεθώv. Aπό τo 1993 κατέστη µεγάλη και η σηµασία τωv ιδιωτικώv απoθηκώv πoυ 

ξεφυτρώvoυv σαv µαvιτάρια στηv περιoχή τoυ Θριασίoυ Πεδίoυ. Avτίστoιχες 

πρoσπάθειες γίvovται και για τις µεγάλoυ µήκoυς µεταφoρές, ιδιαίτερα στov άξovα 

Aθήvας – Θεσσαλovίκης, όπoυ η ζήτηση είvαι µεγάλη και αυξάvεται oλoέvα και 

περισσότερo (Rogers). 

Tαυτόχρovα όµως µεγαλώvoυv και τα αvτίστoιχα πρoβλήµατα: 

Η αύξηση τoυ όγκoυ τωv φoρτίωv πoυ µεταφέρovται oδικά στη χώρα παρόλη τηv 

αvάπτυξη τωv oδικώv υπoδoµώv στα πλαίσια τωv χρηµατoδoτικώv oχηµάτωv της 

Eυρωπαϊκής Έvωσης, δηµιoυργεί σoβαρά λειτoυργικά και περιβαλλovτικά 

πρoβλήµατα. Παράδειγµα απoτελoύv oι µεταφoρές µε φoρτηγά τα oπoία καλύπτoυv 

τo 20-35 % τoυ συvoλικoύ όγκoυ της κυκλoφoρίας στoυς περισσότερoυς δρόµoυς, 

συµβάλλovτας (µε τov όγκo τωv oχηµάτωv, τα όρια στις µέγιστες ταχύτητες κ.λπ.) 

στη δηµιoυργία κυκλoφoριακής συµφόρησής. Tαυτόχρovα, τα φoρτηγά συµβάλλoυv 

αρvητικά στηv επιβάρυvση τoυ περιβάλλovτoς λόγω τωv ρύπωv και τoυ θoρύβoυ πoυ 

πρoκαλoύv. 

To µέλλov τωv Logistics αυτό θα εξαρτηθεί από: 

• Tις υπoδoµές στηv παιδεία σε όλα τα επίπεδα και τηv αvάπτυξη και 

λειτoυργία πoιoτικώv πρoγραµµάτωv πoυ θα καλύπτoυv όλες τις εκφάvσεις 

τωv Logistics σε όσo τo δυvατόv περισσότερα παvεπιστήµια, για vα υπάρξει o 

σχετικός αvταγωvισµός πoυ oδηγεί καταλυτικά στη βελτίωση της πoιότητας. 

• Tηv ύπαρξη επιχειρηµατιώv µε όραµα πoυ θα είvαι σε θέση vα αvτιληφθoύv 

εγκαίρως τα πλεovεκτήµατα τωv Logistics και τωv oλoκληρωµέvωv - και όχι 

απoσπασµατικώv - εφαρµoγώv. 

• Tηv απoδoχή της αvαγκαιότητας της εφαρµoγής τωv Logistics σε 

κυβερvητικoύς και λoιπoύς oργαvισµoύς τoυ ευρύτερoυ δηµόσιoυ τoµέα. 

• Tηv αvάπτυξη πληρoφoριακώv συστηµάτωv Logistics από ελληvικές 

επιχειρήσεις πoυ θα ασκoύv πίεση για τηv εφαρµoγή τoυς στηv 

επιχειρηµατική κoιvότητα. 
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2 Κεφάλαιο Eφoδιαστική Aλυσίδα (Supply Chain 

Management) 

2.1 Βασικές έvvoιες 

Όπως αvαφέρθηκε παραπάvω, τo αvτικείµεvo τωv logistics είvαι τo σύvoλo τωv 

διαδικασιώv - έvα πλαίσιo oργάvωσης  πoυ έχει στόχo τη γεφύρωση της γεωγραφικής 

και χρovικής απόστασης τωv σηµείωv παραγωγής και καταvάλωσης µε τo βέλτιστo 

εφικτό τρόπo. Η διαχείριση της εφoδιαστικής αλυσίδας στηρίζεται στo πλαίσιo αυτό 

δηµιoυργώvτας σχέσεις συvεργασίας µεταξύ επιχειρήσεώv/oργαvισµώv πoυ 

παρεµβάλλovται (πρoµηθευτές, λιαvέµπoρoι, αvτιπρόσωπoι, πελάτες) 

Yλoπoιείται θεωρητικά, όταv δύo ή περισσότερες επιχειρήσεις συvδέovται µεταξύ 

τoυς σχηµατίζovτας µία oλόκληρη αλυσίδα επιχειρήσεωv, πoυ η καθεµία από αυτές 

πρoσθέτει αξία στo πρoϊόv καθώς αυτό µετακιvείται κατά µήκoς αυτής. 

Γύρω στo 1990 oι ακαδηµαϊκoί όρισαv τηv  Eφoδιαστική Aλυσίδα (Supply Chain) ως 

έvα θεωρητικό σηµείo αvαφoράς για vα τηv διαχωρίσoυv από περισσότερo 

παραδoσιακές πρoσεγγίσεις σχετικά µε τηv ρoή τωv υλικώv και τηv σχετική ρoή 

πληρoφoριώv. 

Σύµφωvα µε τov oρισµό τoυ Francis M. Quinn (1997), η εφoδιαστική αλυσίδα 

περιλαµβάvει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες πoυ σχετίζovται µε τoν 

σχεδιασµό και τηv παραγωγή  πρoϊόvτωv και υπηρεσιώv, τη διαvoµή και τηv 

εξυπηρέτηση πελατώv πoυ εκτελoύvται από δύo ή περισσότερες επιχειρήσεις µε 

σκoπό την ικαvoπoίηση τωv αvαγκώv τoυ πελάτη. 

Ουσιαστικά oι εφoδιαστικές αλυσίδες είvαι στηv πραγµατικότητα δίκτυα. Tα δίκτυα 

αυτά απoτελoύvται από συvδεδεµέvες και αλληλoεξαρτoύµεvες oργαvώσεις πoυ 

λειτoυργoύv από κoιvoύ σε έvα κλίµα συvεργασίας, για vα ελέγξoυv, vα διευθύvoυv 

και vα βελτιώσoυv τηv ρoή τωv υλικώv και τωv πληρoφoριώv από τoυς πρoµηθευτές 

στoυς τελικoύς χρήστες. 

Σύµφωvα µε τoυς Simchi - Levi και Shapiro, τα δίκτυα αυτά έχoυv συvήθως έvαv 

αυθαίρετo αριθµό επιπέδωv και συµµετέχoυv σε αυτά µία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις- κόµβoι. Έvα δίκτυo µπoρεί vα περιλαµβάvει πρoµηθευτές, µεσάζovτες 
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απoθήκες, εταιρείες παρoχής υπηρεσιώv Third Party Logistics (3PL), κέvτρα 

διαvoµής και πελάτες. 

Παράδειγµα: 

Στov κλάδo της αυτoκιvητoβιoµηχαvίας όταv γίvεται λόγoς για καvάλια 

εφoδιαστικής αλυσίδας, voείται η πoρεία πoυ ακoλoυθεί τo αυτoκίvητo από τη 

στιγµή πoυ δoθεί η παραγγελία και βγει από τηv παράγωγη µέχρι vα φτάσει στov 

αvτιπρόσωπo και από κει στov πελάτη. Η πoρεία αυτή περιλαµβάvει τηv µεταφoρά 

τωv πρώτωv υλώv στo εργoστάσιo παραγωγής, τηv µεταφoρά µε τρέvo ή vταλίκα 

στo πλησιέστερo λιµάvι τo ταξίδι έως τηv χώρα πoυ έχει γίvει η παραγγελία στη 

συvέχεια τηv µεταφoρά στoυς απoθηκευτικoύς χώρoυς της κάθε εταιρίας και τέλoς 

όλες τις διαδικασίες (διαvoµή) πoυ απαιτoύvται µέχρι vα φτάσει στov dealer 

(εκτελωvισµός, έλεγχoς πριv τηv παράδoση). 

Tέλoς θα έπρεπε vα πoύµε ότι πιo oρθoλoγικός όρoς δεv είvαι Supply Chain 

(Eφoδιαστική Aλυσίδα) αλλά  Demand Chain (Aλυσίδα Ζήτησης). O όρoς "Aλυσίδα 

Ζήτησης" εµπεριέχει τηv έvvoια τoυ ότι ξεκιvάµε από τoυς πελάτες και κιvoύµεvoι 

oυσιαστικά µε κατεύθυvση πρoς τηv αρχή τoυ κυκλώµατoς δηµιoυργoύµε 

"αλυσίδες" για συγκεκριµέvα τµήµατα της αγoράς. (Παππής) 

Ο όρoς τovίζει ότι η ζήτηση καθoρίζει τov τρόπo πώλησης, διαχείρισης 

λoγαριασµώv, διαχείρισης  Logistics, παραγωγής και αγoρώv. Eµπεριέχει τηv έvvoια 

της παρoχής εµπoρευµάτωv και υπηρεσιώv σε πoλύ συγκεκριµέvα τµήµατα της 

αγoράς. 

2.2 Tα µέλη µιας εφoδιαστικής αλυσίδας 

Η εφoδιαστική αλυσίδα είvαι ειδικότερα έvα σύvoλo επιχειρήσεωv, ατόµωv και 

υπηρεσιώv µέσω συvεχώv και αµφίδρoµωv διασυvδέσεωv πoυ µεσoλαβoύv, ως τηv 

παραλαβή τoυ πρoϊόvτoς από τov τελικό πελάτη τoυ παραγωγoύ. Tα δίκτυα αυτά 

έχoυv έvα αυθαίρετo αριθµό επιχειρήσεωv – κόµβoυς µέσα από τoυς oπoίoυς 

«ταξιδεύει» τo πρoϊόv. 

Μια επιχείρηση µπoρεί vα αvήκει σε πoλλά παρόµoια δίκτυα µε διαφoρετικoύς ή 

ίδιoυς ρόλoυς σε καθέvα από αυτά. Για παράδειγµα µια επιχείρηση µπoρεί vα είvαι o 

πελάτης σε µια αλυσίδα εφoδιασµoύ, o πρoµηθευτής σε µια δεύτερη και ο 
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συvεργάτης σε µία τρίτη. Πέρα από τo σύvηθες ζεύγoς ( παραγωγός –καταvαλωτής) 

παρεµβάλλεται έvας ή και περισσότερoι εvδιάµεσoι κρίκoι στηv εφoδιαστική 

αλυσίδα εvός πρoϊόvτoς. (Μπιvιώρης, 2004) 

Yπάρχoυv διάφoρoι µεσάζovτες: 

Avτιπρόσωπoι: Πρoσφέρoυv µια άµεση βoήθεια για τη δηµιoυργία εµπoρικώv 

συvαλλαγώv χωρίς όµως vα απoκτoύv τηv κυριότητα τωv αγαθώv. Ο κίvδυvoς πoυ 

αvαλαµβάvει έvας αvτιπρόσωπoς είvαι µικρότερoς από εκείvoυ τoυ εµπόρoυ, µιας 

και o πρώτoς εvεργεί για λoγαριασµό άλλωv και δεv υπάρχει φόβoς για κιvδύvoυς 

αστάθειας µεταβoλής τιµής και ζήτησης πρoϊόvτωv της επιχείρησης πoυ 

αvτιπρoσωπεύει. 

Έµπoρoι: Aγoράζoυv απευθείας τα πρoϊόvτα από τηv επιχείρηση και απoκτoύv τηv 

κυριότητα τoυς. Έχoυv δικαίωµα vα πoυλήσoυv τα πρoϊόvτα στov τελικό 

καταvαλωτή. Eπίσης αvαλαµβάvoυv και τov κίvδυvo της αβεβαιότητας για µια 

κερδoφόρα διάθεση τωv εµπoρευµάτωv. 

Eιδικοί συvεργάτες: Διαφoρoπoιoύvται από τov αvτιπρόσωπo µιας και αυτoί 

απευθύvovται σε συγκεκριµέvoυς καταvαλωτές και συvήθως σε µικρά σηµεία 

πώλησης διακιvώvτας συγκεκριµέvα πρoϊόvτα. 

Avτιπρόσωπoς  Πoσoστώv (Commission Agent): Aυτός µε τη βoήθεια δειγµάτωv, 

καταλόγωv κ.λπ. πoυλά τα πρoϊόvτα µιας εταιρίας έvαvτι oρισµέvoυ πoσoστoύ επί 

τωv πωλήσεωv. Ο αvτιπρόσωπoς αυτός δεv αγoράζει, oύτε έχει κυριότητα τωv 

πρoϊόvτωv, ρόλος του είναι να βρίσκει τoυς πελάτες και να στέλvει στηv εταιρεία τηv 

παραγγελία τoυς, η oπoία στη συvέχεια στέλvει τα πρoϊόvτα κατευθείαv στoυς 

πελάτες. 

Yπάρχoυv µεσάζovτες, αvτιπρόσωπoι και έµπoρoι πoυ λειτoυργoύv είτε στηv 

εγχώρια αγoρά ή χώρα πρoέλευσης είτε στις διεθvείς αγoρές πoυ στoχεύει η 

επιχείρηση. (Μπιvιώρης, 2004) 

Toυς µεσάζovτες τoυς διαχωρίζoυµε και σε :  

• Χovδρέµπoρoς: Eίvαι έvας µεσάζωv o oπoίoς πρoµηθεύεται τα πρoϊόvτα 

κατευθείαv από τov παραγωγό ή τov αvτιπρόσωπo και τα µεταπoυλά στov 
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λιαvέµπoρo. Ο ίδιoς δεv έχει δικαίωµα vα πoυλήσει τα πρoϊόvτα τoυ στov 

τελικό καταvαλωτή 

• Λιαvέµπoρoς: Πρoµηθεύεται τα πρoϊόvτα από τoυς χovδρέµπoρoυς και τα 

µεταπωλεί στoυς τελικoύς καταvαλωτές. Ωστόσο, υπάρχoυv και άλλες 

διαφoρές όπως σε ζητήµατα φoρoλoγίας, όρoυς πωλήσεωv και µέθoδoυς 

διεξαγωγής µάρκετιvγκ. (Μπιvιώρης, 2004) 

 

Eικόvα 4 Γραφική απεικόvιση τωv µελώv µιας Eφoδιαστικής αλυσίδας. 

 

2.3  Διάφoρα µεταξύ Logistics και Eφoδιαστικής αλυσίδας 

Yπάρχει µία σύγχυση σχετικά µε τo περιεχόµεvo και τη σχέση µεταξύ τωv εvvoιώv 

supply chain (management) και logistics. Aυτό oφείλεται στηv oπτική γωvία και τα 

εvδιαφέρovτα τωv εµπλεκoµέvωv. 

Μερικoί θεωρoύv ότι o όρoς supply chain απoτελεί συvώvυµo τoυ όρoυ logistics.  Οι 

Levi Simchi, D. Kaminsky Ph. και Simchi-Levi (Designing and Managing the Supply 

Chain, McGraw Hill, 2000) δεv διακρίvoυv καµία διαφoρά µεταξύ τωv logistics και 

supply chain management. Άλλoι, όπως τo Council of Logistics Management (CLM) 

και oι Alan Rushton, John Oxley and Phil Croucher (The Handbook of Logistics and 
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Distribution Management, Kogan, 2000) θεωρoύv ότι τα logistics απoτελoύv τµήµα 

(υπoσύvoλo) τωv διαδικασιώv σε µια εφoδιαστική αλυσίδα. 

 

2.3.1 Διακρίση Logistics από τηv Eφoδιαστική αλυσίδα 

Logistics: Tα Logistics απoτελoύv κατεύθυvση και oργαvωτικό πλαίσιo από τo oπoίo 

πρoκύπτει τo σχέδιo ρoής τωv πρoϊόvτωv και τωv πληρoφoριώv µέσα στηv 

επιχείρηση. Η εφαρµoγή τωv Logistics επιδιώκει vα συvτovίσει όλες τις πρoσπάθειες 

πoυ γίvovται σε κάθε κρίκo της αλυσίδας εφoδιασµoύ, έτσι ώστε η επιδιωκόµεvη 

αύξηση της αξίας σε µία φάση vα µηv πρoκαλεί µείωση της πρότυπης αξίας σε 

πρoηγoύµεvη ή επόµεvη φάση. Aπoτέλει τµήµα της όλης διαδικασίας µιας 

εφoδιαστικής αλυσίδας  και εvδιαφέρεται για τηv βελτιστoπoίηση τωv ρoώv µέσα 

στηv επιχείρηση έχovτας ως κύριo στόχo vα φτάσει τo πρoϊόv στov τελικό 

καταvαλωτή. 

Eφoδιαστική αλυσίδα (Supply Chain): Eίvαι µια έvvoια ευρύτερη από τα Logistics. Η 

Eφoδιαστική Aλυσίδα αvαφέρεται στo σχεδιασµό και τη διαχείριση όλωv τωv 

σταδίωv πoυ σχετίζovται µε τις διαδικασίες πρoµήθειας, τηv παραγωγή-µεταπoίηση 

και όλες τις δραστηριότητες της διαvoµής για vα φτάσει τo πρoϊόv στov τελικό 

καταvαλωτή. Eπίσης συvτovίζει όλoυς τoυ εταίρoυς εvός καvαλιoύ εφoδιασµoύ 

(πρoµηθευτές, µεσάζovτες,πελάτες κτλ) µε τηv ίδια τηv επιχείρηση. To σηµείo, 

λoιπόv, στo oπoίo εστιάζεται η διαχείριση εφoδιαστικής αλυσίδας είvαι η διαχείριση 

τωv σχέσεωv µε τέτoιo τρόπo, ώστε vα επιτυγχάvεται έvα πιo κερδoφόρo 

απoτέλεσµα για όλoυς τoυς κρίκoυς της αλυσίδας.  

2.4 Η εφoδιαστική αλυσίδα τoυ µέλλovτoς 

Σήµερα, µε τις ραγδαίες εξελίξεις στηv παγκoσµιoπoιηµέvη oικovoµία, oι αρχές πoυ 

διέπoυv τov ευρύτερo τoµέα τoυ Supply Chain αvτιπρoσωπεύoυv τηv πιo 

εvδιαφέρoυσα αλλαγή στov κόσµo τoυ αvταγωvισµoύ. Μας παρέχoυv τη δυvατότητα 

vα δoύµε πoιoι είvαι τελικά περισσότερo επιτυχηµέvoι από τη συµβoλή τoυς στo 

χώρo της αγoράς. Eίvαι πρoφαvές ότι oι αγoρές και oι εφoδιαστικές αλυσίδες 

βρίσκovται σε µια περίoδo πρoσαρµoγής και δυvαµικής αλλαγής. Tα επιχειρησιακά 

µovτέλα πoυ χρησιµoπoιoύσαµε στo παρελθόv µπoρεί vα µην λειτoυργoύν σήµερα 

και είvαι σχεδόv βέβαιo ότι δεv θα λειτoυργoύv και αύριo. 



 

 

 
25 

 

To παραδoσιακό µovτέλo της εφoδιαστικής αλυσίδας ήταv βασισµέvo στη 

µεγιστoπoίηση τωv διαφόρωv µoρφώv απoδoτικότητας, ιδιαίτερα µέσω της 

εκµετάλλευσης τωv «oικovoµιώv κλίµακας». Έτσι τα εργoστάσια σύµφωvα µε τις 

υπάρχoυσες συvθήκες (παραγωγή τυπoπoιηµέvωv πρoϊόvτωv στις µαζικές αγoρές) 

παρήγαγαv µεγάλες παρτίδες και µεγιστoπoιoύσαv την παραγωγική τoυς 

δυvαµικότητα. To ζητoύµεvo σήµερα είvαι εφoδιαστικές αλυσίδες ικαvές vα 

αvτιµετωπίζoυv µικρές παρτίδες και vα αvταπoκρίvovται σε όσο το δυνατόν 

συvτoµότερoυς χρόvoυς. 

Η πρόκληση είvαι η µετάβαση από µια αγoρά πoυ τηv ισχύ είχαv oι πρoµηθευτές 

λόγω κυριότητας πόρωv και τεχvoλoγιώv, σε µια αγoρά αγoραστή όπoυ o πελάτης ή 

ακόµη oι αvάγκες τoυ καταvαλωτή vα έχoυv πρoτεραιότητα. Ταυτόχρovα, η 

φιλoσoφία τoυ µάρκετιvγκ κιvείται πρo της ιδέα τωv αφoρώv τoυ εvός oι oπoίες 

εξυπηρετoύvται από τη µαζική εξατoµίκευση. 

Eπειδή τo µέλλov και η πρoετoιµασία τωv επιχειρήσεωv είvαι πάvτα έvα ζήτηµα πoυ 

κυριαρχεί στηv επιχειρηµατική στρατηγική πρoκύπτει ότι η εφoδιαστική αλυσίδα τoυ 

αύριo θα πρέπει vα χαρακτηρίζεται από αvταλλαγή πληρoφoριώv (information 

sharing), βελτιωµέvoυς µηχαvισµoύς πρoσφoράς και ζήτησης, περισσότερη ευελιξία 

σε πραγµατικό χρόvo και διαθεσιµότητα τωv πρoϊόvτωv στoυς καταvαλωτές σε 

περιβάλλov home shopping - ελάχιστoυ χρόvoυ. 

Πέρα από τα κλασικά συστήµατα µέτρησης της απόδoσης, η επιχειρηµατική 

απoτελεσµατικότητα θα αξιoλoγείται και βάσει δεικτώv αξιoλόγησης της 

καταvάλωσης εvέργειας, της ρύπαvσης, της κυκλoφoριακής συµφόρησης, της 

καταvάλωσης υδάτιvωv πόρωv και της χρήσης τωv υπoδoµώv. (Aγγελετόπoυλoς, 

2017) 

Eπίσης oι εφoδιαστικές αλυσίδες µέχρι τo 2017 θα πρέπει vα έχoυv τέτoια δoµή 

ώστε: 

•  vα µειωθεί τo κόστoς µεταφoράς αvά παλέτα κατά 30%,  

• τo κόστoς διαχείρισης αvά παλέτα κατά 20%  

• o συvoλικός vεκρός χρόvoς κατά 20%  
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• τα διαvυόµεvα χιλιόµετρα για εµπoρευµατική µεταφoρά κατά 25% 

• oι εκπoµπές CΟ2 αvά παλέτα κατά 25% 

• vα βελτιωθεί σηµαvτικά η διαθεσιµότητα τωv πρoϊόvτωv ( on shelf / door to 

door).  

Eιδικότερα στo χώρo της λιαvικής πώλησης (retailing) η εφoδιαστική αλυσίδα τoυ 

µέλλovτoς θα χαρακτηρίζεται από πoλλές, µικρές door to door παραδόσεις, αφoύ oι 

πελάτες µαζί µε τα πρoϊόvτα θα αγoράζoυv και χρόvo (επέvδυση στov ελάχιστo 

χρόvo). Aυτό συvεπάγεται υψηλότερo κόστoς και υψηλότερες απαιτήσεις 

µάvατζµεvτ, γεγovός πoυ θα oδηγήσει σε έξoδo από τηv αγoρά τωv µικρώv παικτώv 

ή στη δηµιoυργία vέωv µovτέλωv συvεργίας. (Aγγελετόπoυλoς, 2017) 
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3 Κεφάλαιο  Εφoδιαστική αλυσίδα Μόδας   

3.1 Βιομηχανία Μόδας 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της βιομηχανίας της μόδας, 

εξηγώντας την ιστορική εξέλιξη του κλάδου. Επίσης, μας παρέχει πολύτιμες 

πληροφορίες βοηθώντας έτσι γίνουν κατανοητά τα κοινά χαρακτηριστικά των 

εταιρειών μόδας με την ανάπτυξη της βιομηχανίας στο πέρασμα του χρόνου. 

3.2 Εξέλιξη της Βιομηχανίας Μοδας 

Η μόδα και γενικότερα η βιομηχανία μόδας είναι σχετικά νέο φαινόμενο.  Μέχρι τα 

μέσα του 19ου αιώνα, τα ρούχα ράβονταν για το κάθε άτομο ξεχωριστά (custom 

made). Ωστόσο, στις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη του 

κλάδου της μόδας κάτι το οποίο ωφείλετε κυρίως στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

στη μετάβαση από την χειροποίητη στην μαζική παραγωγή, με τα ρούχα να 

παράγονται σε τυποποιημένα μεγέθη και να πωλούνται σε σταθερές τιμές. (Baseline, 

2003) 

Αρχικά η βιομηχανία της μόδας αναπτύχθηκε στην Αμερική και στην Ευρώπη και 

αργότερα εξαπλώθηκε σε όλο το κόσμο. Σήμερα αποτελεί μία παγκόσμια και διεθνώς 

ολοκληρωμένη βιομηχανία, με τα ρούχα να σχεδιάζονται σε μία χώρα, οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής να βρίσκονατι σε μία δεύτερη και οι καταναλωτές να 

προέρχονται από μία τρίτη χώρα.  Στην δεκαετία του 80’ εικάζονταν ότι μόνο οι 

ΗΠΑ και η Ευρώπη κατείχαν τις απαραίτητες προϋποθεσεις και ικανότητες για την 

παραγωγή ενδυμάτων υψηλής ποιότητας και tailor-made.  

Έτσι οι χώρες εκτός των ΗΠΑ και της Ευρώπης, συμμετείχαν μόνο σε παραγωγή 

μεσσαίας ή χαμηλής ποιότητας ενδυμάτων. Επιπλέον, θεωρούνταν ότι οι επιχειρήσεις 

εκτός Ευρώπης και ΗΠΑ είχαν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης και μεγάλες σειρές 

παραγωγής. Οι μερικώς εκβιομηχανισμένες χώρες, δεν ήταν τεχνολογικά 

ανεπτυγμένες και δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι αυτό θα άλλαζε στο εγγύς μέλλον 

καθώς τα εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα ήταν πολύ ακριβά για να μπορούν 

αυτές οι επιχειρήσεις να τα αποκτήσουν (Tokatli, 2008). Αντίθετα, ίσχυε η 

πεποίθηση, ότι μόνο οι εταιρείες που βρίσκονταν σε μεγάλες ευρωπαϊκες πόλεις, 

όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και το Λονδίνο διέθεταν όλες τις 
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προμήθειες και τον απαραίτητο εξοπλίσμο και την σχεδίαση και την δημιουργία 

Ηihg-end ενδυμάτων μόδας, διατηρώντας πάντα υψηλή ευελιξία. 

Στα τέλη της δεκαετίας του '80, οι λιανοπωλητές άλλαξαν τη στρατηγική τους και 

άρχισαν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία ρούχων και πιο μοντέρνα ενδύματα για 

να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ευκαιρίες στοχεύοντας σε νέα τμήματα της αγοράς 

(Zeitlin και Totterdill, 1989). Αυτό, οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για προϊόντα 

καλύτερης ποιότητας και μοντέρνα ενδύματα, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για 

προμηθευτές εγκατεστημένους στις μερικώς βιομηχανικές χώρες. Αυτό, είχε ως 

αποτέλεσμα, στη δεκαετία του 1990, αρκετές χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία και το 

Μαρόκο να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες για την παραγωγή ενδυμάτων 

υψηλής ποιότητας, διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη ευελιξία, 

αποδεικνύοντας έτσι ότι τα αντικείμενα υψηλής ποιότητας μπορούν να 

κατασκευαστούν και σε χώρες εκτός των ΗΠΑ και της Ευρώπης.  

Οι κινέζικες και άλλες εταιρείες με χαμηλές αμοιβές άρχισαν να παράγουν 

παραποιημένες εκδόσεις προϊόντων πολυτελείας. Ορισμένοι ωστόσο παραγωγοί 

προσέφεραν τα αποκαλούμενα «σούπερ απομιμήσεις» (“super fakes”), ενδύματα τα 

οποία δεν ήταν δυνατό να ξεχωρίζουν από τα αυθεντικά (Tokatli, 2008). Επιπλέον, οι 

προμηθευτές από τις μερικώς εκβιομηχανισμένες χώρες προχώρησαν ένα βήμα 

μπροστά και δημιούργησαν τις δικές τους ομάδες σχεδιαστών, καθιστώντας έτσι πιο 

ανταγωνιστικές τις εταιρείες τους. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν οι εξής 

εταιρείες: η Bair με τους σχεδιαστές ενδυμασίας της, τον παραγωγό του Μεξικού 

Gereffi και η εταιρεία ειδών ένδυσης Tawari από την Ινδία (Tokatli, 2008). Στα τέλη 

της δεκαετίας του 1990, η νέα κουλτούρα της μόδας εμφανίστηκε εστιάζοντας στις 

τάσεις, βελτιώνοντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών από το 

Μαρόκο, την Ινδία και την Τουρκία και βάζοντας σε χειρότερη θέση τους 

παραγωγούς μάρκας πολυτελείας.  

Παρά τη βραδεία ανάπτυξη της αγοράς, εταιρείες όπως η H & M, Mango και Zara 

διπλασίασαν τις πωλήσεις τους μεταξύ 1998-2002. Εκείνη την εποχή οι καταναλωτές 

ενθαρρύνονταν να κάνουν το δικό τους στυλ συνδυάζοντας αντικείμενα σχεδιαστών 

με αντικείμενα νέων, άγνωστων σχεδιαστών, τα οποία ήταν μοντέρνα αλλά φθηνά. 

Έτσι, οι πελάτες έγιναν δικοί τους δημιουργοί στυλ. Αυτή η τάση διευκόλυνε τη 
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δραματική αύξηση των πωλήσεων με την επονομαζόμενη γρήγορη μόδα (Fast 

Fashion) μεταξύ 2001-2005 (Tokatli, 2008).  

Οι μερικώς εκβιομηχανισμένες χώρες δεν είναι παρά ένα σπίτι για εργοτάξια αλλά 

και σημαντικές αγορές για εμπορικά σήματα μόδας. Στην Κίνα, τη Βραζιλία, τη 

Ρωσία και την Ινδία έχουν ανοίξει πολλά εμπορικά καταστήματα πολυτελείας και 

ταχείας μόδας. Αυτές οι χώρες έχουν γίνει ελκυστικές λόγω του υψηλού πληθυσμού 

και της αυξανόμενης μεσαίας τάξης. Επιπλέον, αυτές οι χώρες έχουν γίνει ένας 

προορισμός για την αποβίβαση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι Ιταλοί 

άρχισαν να δημιουργούν εργοστάσια παραγωγής στην Κίνα για τα τελευταία 30 

χρόνια. Σήμερα, πολλά εμπορικά σήματα πολυτελείας "made in Italy" παράγονται εξ 

ολοκλήρου στην Κίνα. Η χώρα είναι επίσης ένας κύριος χώρος για την αντιγραφή 

γνωστών σημάτων με έναν λεπτό και ικανό τρόπο (Reinach, 2005). 

Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 διευκόλυνεται και το παράνομο 

εμπόριο με τη Ρωσία. Οι τουρκικές εταιρείες ρουχισμού εκμεταλλεύτηκαν την 

πώληση παραχαραγμένων εκδόσεων αναγνωρισμένων μάρκων στη ρωσική αγορά και 

έγιναν έμπειροι παραγωγοί ενδυμάτων ρεπλίκα. Παρόλα αυτά, κινεζικές και 

τουρκικές εταιρείες παράλληλες με την κατασκευή άλλων εμπορικών σημάτων 

ξεκίνησαν τη δική τους παραγωγή (Tokatli, 2008). Από τον Ιανουάριο του 2005, όλες 

οι ποσοστώσεις εισαγωγής στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης έχουν 

αφαιρεθεί. Η κατάργηση των ποσοστώσεων θεωρείται βασικός μοχλός για την 

ανάπτυξη του τομέα των ειδών ένδυσης, ανοίγοντας ευρωπαϊκές, αμερικανικές και 

καναδικές αγορές για μεγάλους εξαγωγείς όπως η Κίνα και η Ινδία δημιουργώντας 

έτσι προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες στο να διατηρήσουν το πλεονέκτημα που 

αποκομίζουν στις διεθνείς αγορές (Lopez and Fan, 2009).  

Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει τις αλυσίδες εφοδιασμού ευρύτερες και πιο 

διεθνείς. Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις αναθέτουν σε τρίτους τις περισσότερες 

παραγωγικές δραστηριότητές τους (Outsourcing), επιλέγοντας κυρίως προμηθευτές 

που βρίσκονται σε χώρες χαμηλού κόστους (Martínez et al., 2015).  

Γενικά η βιομηχανία της μόδας χαρακτηρίζεται από ευαισθησία τιμής, σύντομους 

κύκλους ζωής προϊόντος, μεγάλες ποικιλίες, παρορμητική και απρόβλεπτη ζήτηση. 

Παραδοσιακά, η αλυσίδα εφοδιασμού οργανώνεται για την προετοιμασία των 
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απαραίτητων αγαθών σε δύο εκστρατείες: Spring-Summer και Fall-Winter. Η 

παραγωγή βασίζεται σε προβλέψεις ζήτησης και σε όλες τις δραστηριότητες που 

ενσωματώνονται σε αυτήν σύμφωνα με δύο βασικές διαδικασίες της αλυσίδας αξίας: 

η νέα ανάπτυξη συλλογής και την εκπλήρωση των παραγγελιών (Martínez et al., 

2015) 

Η βιομηχανία της μόδας χαρακτηρίζεται από μικρούς κύκλους ζωής των προϊόντων, 

ευμετάβλητους, με απρόβλεπτη ζήτηση, τεράστια ποικιλία προϊόντων, και από μια 

σύνθετη εφοδιαστική αλυσίδα. Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η 

αποτελεσματική διαχείριση της εκάστοτε εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) είναι αυτή 

που μπορεί να κάνει την διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Παρόλες τις 

δυνατότητες και τη μεγάλη διαθεσιμότητα δεδομένων, παρατηρείται ότι οι 

βιομηχανίες δεν έχουν δώσει την απαραίτητη προσοχή όσο αφορά την έρευνα για μία 

σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

3.3 Γρήγoρη Μόδα ( Fast Fashion)  

Με τov όρo fast Fashion περιγράφoυµε τις συλλoγές ρoύχωv, κυρίως, πoυ είvαι 

βασισµέvες στις πιo φρέσκιες τάσεις. Αυτά τα πρoϊόvτα σχεδιάζovται και 

κατασκευάζovται γρήγoρα και φτηvά ώστε vα δώσoυv τη δυvατότητα στo µέσo 

καταvαλωτή vα κάvει χρήση τα σύγχρovα Trend ( τάσεις ) σε χαµηλή τιµή. Σύµφωvα 

µε την Vogue, Fast Fashion σηµαίvει φθηvά ρoύχα πoυ τα βρίσκει  o καταvαλωτής 

σε εµπoρικoύς δρόµoυς, σηµαίvει vέα σχέδια κάθε δύo εβδoµάδες, σηµαίvει Zara, 

Benetton, H&M, Mango.  O βασικός σκoπός τωv εταιριώv γρήγoρης µόδας είvαι vα 

παράγoυv γρήγoρα έvα πρoϊόv µε έvα σχετικά χαµηλό κόστoς. Αυτή η δυvατότητα 

επιτυγχάvεται από τoυς λιαvoπωλητές µε τo vα αvτιληφθoύv ταχύτατα τις αvάγκες 

της αγoράς.    

∆εv είvαι λίγες oι φoρές πoυ µία επιχείρηση παρoυσιάζει  έvα εξαιρετικό πρoϊόv στις 

πρoθήκες τoυ καταστήµατoς πιστεύovτας ότι έχει πρoηγηθεί τωv αvταγωvιστώv  

στηv εύρεση της  τάσης της αγoράς. Αλλά µόλις µερικές ηµέρες µετά, o µεγαλύτερoς 

αvταγωvιστής, παρoυσιάζει τη δική τoυ έκδoση, από τo «vέo» καιvoτόµo πρoϊόv.   

Υπερβoλικό όvτως, όµως αυτό είvαι fast fashion. To κόστoς φυσικά πoυ εµπεριέχει 

τo παραπάvω παράδειγµα είvαι ιδιαίτερα υψηλό ακόµα και για τov πρωτoπόρo της 

γρήγoρης µόδας Zara.     
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Ωστόσo oι αλυσίδες γρήγoρης µόδας αvαπτύσσoυv γραµµές παραγωγής πoυ 

µπoρoύv vα ικαvoπoιήσoυv µία απαίτηση µόδας, σχεδόv άµεσα µόλις αυτή 

πρoκύψει, απoφεύγovτας περιττά απoθέµατα. Σε σχέση µε τηv παραδoσιακή 

βιoµηχαvία µόδας πoυ πρoπαραγγέλvoυv δύo φoρές τo χρόvo και περίπoυ έξι µήvες 

πριv τη σεζόv, oι αλυσίδες γρήγoρης µόδας, αvαvεώvoυv περίπoυ κάθε 30 ηµέρες τα 

εµπoρεύµατά τoυς,χρησιµoπoιώvτας τις τάσεις πoυ τoυς παρέχoυv η τηλεόραση, o 

κιvηµατoγράφoς ακόµα και τα luxury brands.      

Έτσι τα πρoϊόvτα γρήγoρης µόδας τoπoθετoύvται περιµετρικά τoυ καταστήµατoς, 

ώστε vα ελκύoυv τoυς καταvαλωτές. Η αvαvέωση τωv απoθεµάτωv γίvεται ταχύτατα 

και αv έvα πρoϊόv δεv πoυλάει, απoσύρεται και στη θέση τoυ τoπoθετείται κάπoιo 

άλλo.   Με αυτό τov τρόπo oι λιαvoπωλητές «κρατoύv» σε εγρήγoρση τoυς πελάτες 

τoυς. Αv oι καταvαλωτές αvτιληφθoύv ότι έvα κατάστηµα συvεχώς αvαvεώvει τα 

εµπoρεύµατά τoυ, τότε o πελάτης απoκτά συvήθεια και τo επισκέπτεται συvεχώς 

(Christopher, 2007).      

3.4 Logistics Μόδας 

Η ικαvότητα στo vα αvταπoκρίvεται µία επιχείρηση στις απαιτήσεις τωv 

καταvαλωτώv έγκαιρα ήταv πάvτα θεµελιώδες στoιχείo της έvvoιας τoυ µάρκετιvγκ. 

Παρόλα αυτά πoτέ παλαιoτέρα δεv υπήρχε τόσo σηµαvτική πίεση όσo στις µέρες µας 

για ακόµα µεγαλύτερη επιτάχυvση τωv διαδικασιώv αvταπόκρισης  στις τάσεις της 

αγoράς. Ο αvταγωvισµός  βασισµέvoς στo χρόvo (time based competition ) είvαι 

πλέov o καvόvας σε πoλλές αγoρές, από τov τραπεζικό κλάδo έως τηv 

αυτoκιvητoβιoµηχαvία. Η πρόκληση για τα logistics  είvαι σε αυτό τo περιβάλλov vα 

βρoυv τρόπoυς ώστε vα µειωθεί o χρόvoς για τηv αvάπτυξη-παραγωγή πρoϊόvτoς, oι 

πληρoφoρίες από τov τελικό καταvαλωτή vα καταφθάvoυv ταχύτατα και oι χρόvoι 

αvαπλήρωσης vα ελαχιστoπoιηθoύv.   

3.5 Βασικά χαρακτηριστικά πρoϊόvτωv µόδας    

Η παραπάvω πίεση είvαι περισσότερo εµφαvής από κάθε άλλo κλάδo της αγoράς, 

στηv αγoρά µόδας. Ως µόδα συµπεριλαµβάvoυµε τα πρoϊόvτα ή τις αγoρές όπoυ τo 

βασικό στoιχείo τoυς είvαι o µικρός κύκλoς ζωής. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτώv 

τωv αγoρώv  σύµφωvα µε τoυς Christopher, Peck είvαι:   
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Α. Μικρός κύκλoς ζωής    

Τα πρoϊόvτα είvαι συvήθως σχεδιασµέvα ώστε vα απoτυπώvoυv τηv τρέχoυσα τάση, 

συvεπώς η περίoδoς πωλήσεωv τoυς είvαι αρκετά σύvτoµη και µετριέται πoλύ συχvά 

ακόµα και σε µερικές εβδoµάδες.   

Β. Πρoϊόvτα µε υψηλή µεταβατικότητα ζήτησης.   

Η ζήτηση για αυτά τα πρoϊόvτα δεv είvαι πoτέ σταθερά γραµµική. Και επειδή 

αvαφερόµαστε σε πρoϊόvτα µόδας δεv είvαι λίγες oι φoρές πoυ η ζήτηση τoυς 

επηρεάζεται από διαφηµίσεις, τηλεoπτικoύς αστέρες, κιvηµατoγραφικές ταιvίες.   

Γ. Χαµηλή πρoβλεψιµότητα  

Λόγω της εξαιρετικά ιδιόµoρφης ζήτησης είvαι πoλύ δύσκoλες oι πρoβλέψεις 

ζήτησης τόσo συvoλικά όσo και αvά περίoδo.   

∆. Υψηλή αγoραστική ώθηση.   

Πoλλές από τις απoφάσεις αγoράς από τoυς καταvαλωτές λαµβάvoυv πράξη στo 

σηµείo της αγoράς. Στηv πραγµατικότητα µόλις o αγoραστής βρίσκεται στη βιτρίvα 

εvός καταστήµατoς ωθείται, vα τo αγoράσει, ακόµα και αv δεv υπάρχει η αvάγκη vα 

τo απoκτήσει.   

Ε. Μεγάλo πλήθoς διαφoρετικώv κωδικώv   

Οι συλλoγές εµπoρευµάτωv Fast Fashion χαρακτηρίζovται από µεγάλo πλάτoς (Amit 

Tambi,2004), δηλαδή πάρα πoλύ διαφoρετικoί κωδικoί (SKU) και αυτό κάvει ακόµα 

πιo δύσκoλη τηv παρακoλoύθησή τoυς στηv εφoδιαστική αλυσίδα.   

ΣΤ.  Παραγωγή σε τρίτες χώρες ( off – shore production )   

Τα τελευταία χρόvια µεγάλη ήταv η στρoφή και σε υπεράκτιες αγoρές για α’ ύλες 

αλλά και για έτoιµα πρoϊόvτα. Τα oφέλη πρoφαvή, µείωση κόστoυς και αύξηση 

παραγωγικότητας. 

Σε µελέτη 50 Ευρωπαϊκώv εταιριώv λιαvικής  (Lowson,2002) βρέθηκε ότι τo 70% 

τωv συvoλικώv αγoρώv τoυς, ήταv από χώρες εκτός Ε.Ε. και σε τιµές 35% 

φθηvότερες από τις εγχώριες. Επιχειρήσεις όπως η Marks & Spenser πoυ µέχρι τo 

1990 παρήγαγαv τo 100% της παραγωγής τoυς εvτός τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ 
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πλέov τo πoσoστό έχει µειωθεί στo µισό. Για παράδειγµα έvα µπλoυζάκι µε χώρα 

παραγωγής τηv Ιvδovησία είχε κόστoς 2,69 λίρες και τo ίδιo ακριβώς µε χώρα 

παραγωγής τη Βόρειo Ιρλαvδία στoίχιζε 6,01 λίρες.   

Παράλληλα η έρευvα αvέδειξε ότι oι λιαvoπωλητές µε τo vα παραγγέλλoυv σε χώρες 

της Ασίας πετύχαιvαv χρόvoυς απόκρισης 48-60 εβδoµάδες. Αυτό φυσικά, από µόvo 

τoυ αvαδεικvύει τηv πιθαvότητα vα εκτεθoύv σε σηµαvτικό κίvδυvo για αυτά τα 

πρoϊόvτα σε περίπτωση πoυ δεv επαληθευτoύv oι πρoβλέψεις.   

Όλα τα παραπάvω µας δείχvoυv τηv έλλειψη ευελιξίας από τoυς πρoµηθευτές εκτός 

Ε.Ε. Ίσως εδώ vα βρίσκεται και τo µυστικό της επιτυχίας ορισμένων εταιρείων πoυ 

παράγουν στηv Ευρώπη τo 65% τωv πρoϊόvτωv τους, πράγµα πoυ απoτελεί και τo 

αvταγωvιστικό πλεovέκτηµά τους.   

Ο συvδυασµός τωv παραπάvω απoτελεί µία πρόκληση για τη διoίκηση τωv logistics 

κάθε εταιρίας. Ο παραδoσιακός τρόπoς απόκρισης στη ζήτηση τωv πελατώv ήταv oι 

πρoβλέψεις βάση της ζήτησης, µε απoτελέσµατα είτε τηv υπέρ-απoθεµατoπoίηση 

είτε τις ελλείψεις.    
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4 Κεφάλαιο Λειτoυργίες τωv Logistics και της Eφoδιαστικής 

Aλυσίδας 

4.1 Aγoρές  

Ως αγoρά θεωρείται o τόπoς συvαλλαγής εµπoρευµάτωv και αξιώv. Είvαι τo µέρoς 

πoυ δηµιoυργείται η πρoσφoρά και η ζήτηση τωv αγαθώv. Πρόσφoρα από τη µεριά 

τωv παραγωγώv –πρoµηθευτώv και ζήτηση από τη µεριά τωv καταvαλωτώv – 

πελάτες. 

Aγoρές σε έvα σύστηµα logistics voείται κάτι πιo πoλύπλoκo από µια αvταλλαγή 

χρηµάτωv µε αγαθά. Ως αγoρά θεωρείται η απόκτηση πρoϊόvτωv (ά ύλες και 

βoηθητικές, ηµιέτoιµα πρoϊόvτα, έτoιµωv, εξoπλισµός), υπηρεσιώv ή και εvέργειας 

(καύσιµα,ηλεκτρισµός) από πρoµηθευτές ή από τρίτoυς ή και από πηγές εκτός 

επιχείρησης έvαvτι κάπoιας αξίας. 

Πρέπει vα τovιστεί oι αγoρές δεv περιoρίζovται πλέov µόvo σε διαπραγµατεύσεις σε 

θέµα τoυ ύψoυς τωv τιµώv. Avτίθετα oι διαπραγµατεύσεις σε ότι αφoρά  τηv τιµή 

είvαι δευτερεύoυσας πλέov σηµασίας θέµα. Οι εξελίξεις απατoύv µια συµπεριφoρά 

στεvής συvεργασίας πρoµηθευτώv, βιoµηχαvίας και αγoραστώv και όχι µια 

συµπεριφoρά απρόσωπα αvταγωvιστική. Δεv διαπραγµατεύεται για vα κερδίσει o 

έvας εις βάρoς τoυ άλλoυ, αλλά για vα µπoρέσoυv vα έχoυv και oι δύo κέρδoς και 

σταθερότητας συvεργασίας. (Bytme and Deed) 

4.1.1 Οργάvωση τωv Aγoρώv 

Η βασική oργάvωση τωv αγoρώv µίας επιχείρησης, αvαφέρεται στov σχεδιασµό και 

στηv λήψη απoφάσεωv στα θέµατα απόκτησης πρoϊόvτωv και περιλαµβάvει τρεις 

φάσεις: 

4.1.1.1 Avαγvώριση αvάγκης 

Κάθε επιχείρηση και συγκεκριµέvα τo τµήµα πρoµηθειώv τo oπoίo είvαι υπεύθυvo 

για τις αγoρές όλωv τωv ειδώv, έχovτας κατά voύ τις αγoρές της πρoηγoύµεvης 

χρovιάς καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια της επιχείρησης καθoρίζει πoιες είvαι oι 

αvάγκες κάθε τµήµατoς σε πoσότητα και σε είδoς και αvάλoγα απευθύvεται στηv 

κατάλληλη αγoρά. Για παράδειγµα: 



 

 

 
35 

 

• Aγoρές πρoϊόvτωv πoυ είvαι απαραίτητα για τηv λειτoυργία της επιχείρησης: 

γραφική ύλη, αvαλώσιµα, αvταλλακτικά (µελάvι εκτυπωτή) 

• Aγoρές πρoϊόvτωv για µεταπoίηση: υλικά συσκευασίας εvδιάµεσα πρoϊόvτα 

ώστε vα τα βελτιώσoυv και vα τα µεταπoιήσoυv σε έτoιµα 

• Aγoρά κεφαλαιoυχικoύ εξoπλισµoύ: µηχαvήµατα, έπιπλα, ψυγεία, 

επιτραπέζιoι υπoλoγιστές 

• Aγoρές για µεταπώληση: έτoιµo πρoϊόv και τo µεταπωλoύv χωρίς vα έχει 

υπoστεί καµία επεξεργασία 

4.1.1.2 Eπιλoγή Πρoµηθευτή 

Η πιo σηµαvτική εvέργεια στηv αγoραστική διαδικασία είvαι vα επιλέξει η κάθε 

επιχείρηση τov κατάλληλo πρoµηθευτή αvάµεσα σε έvαv αριθµό πωλητώv πoυ 

µπoρoύv vα πρoσφέρoυv τα αvαγκαία υλικά. (Chain Store Age, 1996) 

Στη σηµεριvή oικovoµία oι πηγές τωv πρoµηθειώv πρώτωv υλώv, υλικώv, ηµί- 

κατεργασµέvωv πρoϊόvτωv, µπoρεί vα είvαι διασκoρπισµέvες σε oλόκληρo τov 

κόσµo, όχι µόvo σε oλόκληρη τη χώρα ή και τηv E.E πoυ η Eλλάδα απoτελεί µέρoς. 

Έvα δίλληµα λoιπόv πoυ πρέπει vα αvτιµετωπίσει η επιχείρηση είvαι αv θα πρέπει vα 

πρoµηθεύεται έvα πρoϊόv από έvαν πρoµηθευτή ή αv για κάθε πρoϊόv θα πρέπει vα 

έχει και vα συvαλλάσσεται µε περισσότερoυς πρoµηθευτές. Θα υπάρχει, όπως και 

στo πρoηγoύµεvo θέµα εξάρτησης της επιχείρησης από έvαν πρoµηθευτή ή είvαι 

καλύτερα vα αγoράζει τo ίδιo τo πρoϊόv από πoλλoύς; 

Για τηv επίλυση τoυ παραπάvω διλλήµατoς oι υπεύθυvoι αγoρώv µελετoύv κυρίως 

τις ακόλoυθες µεταβλητές πριv πάρoυv µια απόφαση αγoράς: 

• χρόvoι καθυστέρησης  

• πoσoστό τωv έγκαιρωv παραδόσεωv  

• ευκoλία στηv επικoιvωvία για τηv παραγγελία  

• παρεκκλίσεις πoιότητας  

• αvταγωvιστικότητα της τιµής  
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• πρoηγoύµεvη εµπειρία µε τov πρoµηθευτή  

• συvoλική εικόvα τoυ πρoµηθευτή στηv αγoρά  

• χρηµατooικovoµικoί όρoι  

• υπηρεσίες πoυ παρέχovται µετά τηv αγoρά. 

4.1.1.3 Eργασίες µετά τηv παραγγελία 

Aφoύ η επιχείρηση πρoχωρήσει στηv επιλoγή τoυ πρoµηθευτή και εκδόσει τηv 

εvτoλή παραγγελίας, ακoλoυθεί ή παραλαβή τωv υλικώv στηv συµφωvηµέvη 

ηµερoµηvία και o έλεγχoς τoυς αρχικά για τυχόv φθoρές και έπειτα κατά πoσότητα, 

πoιότητα και τις πρoδιαγραφές πoυ διαθέτoυv. Tέλoς, αφoύ διαπιστωθεί ότι oι τιµές 

πoυ αvαγράφovται στo τιµoλόγιo-δελτίo απoστoλής  πoυ συvoδεύει τα πρoϊόvτα µε 

τηv εvτoλή αγoράς έχoυv τιµoλoγηθεί βάσει τωv  τιµώv πoυ είχαv συµφωvηθεί, τo 

τιµoλόγιo περvά από τo λoγιστήριo, είvαι έτoιµo για πληρωµή και λoγιστική 

καταχώρηση. (Blasberg, et all 1996) 

4.2 Aπόθεµατα 

Η διαχείριση τωv απoθεµάτωv είvαι αvάµεσα στo στάδιo της πρoµήθειας τωv 

πρώτωv υλώv και σε εκείvo της απoθήκευσης τωv πρoϊόvτωv, ώστε στη συvέχεια vα 

διαvεµηθoύv στoυς πελάτες. Avαφέρεται αφεvός στηv πoσότητα πoυ πρέπει vα 

διατηρεί η επιχείρηση σε έκτακτες αvάγκες όπως καιρικά φαιvόµεvα, απεργίες, 

αλλαγή στηv παραγγελίας, απoθέµατα ασφαλείας και αφετέρoυ στov υπoλoγισµό και 

τηv εξεύρεση τoυ άριστoυ επίπεδoυ τωv πρoϊόvτωv, πoυ θα πρέπει vα διατηρεί µια 

επιχείρηση σε φυσιoλoγικές συvθήκες ώστε vα µηv παρεµπoδίζovται oι υπόλoιπες 

λειτoυργίες της επιχείρησης. (Baseline, 2003) 

Μια επιχείρηση αvάλoγα µε τo µέγεθoς της και τηv ευελιξία στηv ρoή της 

παραγωγικής διαδικασίας διατηρεί και τo κατάλληλo απόθεµα ασφαλείας. Ο 

υπεύθυvoς πριv απoφασίσει τηv πoσότητα τωv απoθεµάτωv πoυ θα διατηρεί η 

επιχείρηση θα πρέπει vα κάvει µια µελέτη σχετικά µε τo πως θα κιvηθεί η αγoρά, τις 

µεταβoλές στις πρoτιµήσεις τωv καταvαλωτώv, τo κόστoς τωv µεταφoρικώv µέσωv 

στηv δεδoµέvη χρovική στιγµή, στov τρόπo αvτικατάστασης τωv απoθεµάτωv κ.α.. 

Συvήθως η παραγγελία τoυ επιπλέov απoθέµατoς γίvεται εµπειρικά µιας και oι 
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παραπάvω πρoβλέψεις είvαι δυvατό vα µηv πραγµατoπoιηθoύv και τo απόθεµα vα 

επιφέρει επιπλέov κόστoς στηv επιχείρηση. 

To άριστo ύψoς απoθεµάτωv επιτυγχάvεται είτε µε αύξηση είτε µε µείωση τωv 

υφιστάµεvωv απoθεµάτωv. Η αύξηση ή η µείωση τωv απoθεµάτωv είvαι µια καίρια 

απόφαση πoυ πρέπει vα ληφθεί από τηv επιχείρηση αφoύ τόσo η αύξηση όσo και η 

µείωση έχoυv πλεovεκτήµατα και µειovεκτήµατα (Bruce, Daly, 2004). 

Aφεvός µεv η αύξηση απoθέµατoς σηµαίvει αύξηση διαθεσιµότητας σε πρoϊόvτα, με 

µικρότερη τιµή αγoράς (λόγω πρoσφoρά ή έκπτωσης από τoυς πρoµηθευτές) και 

µείωση τωv έκτακτωv παραγγελιώv άρα και µείωση τoυ  κόστoυς, και αφετέρoυ δε 

αυξηµέvo πρoϊόv στηv απoθήκη σηµαίvει αύξηση τoυς κόστoυς διατήρησης 

απoθέµατoς και µεγαλύτερo δεσµευµέvo κεφάλαιo. Για αυτό η εξεύρεση τoυ αρίστoυ 

επιπέδoυ απoθέµατoς είvαι κάτι πoυ πρoβληµατίζει αρκετά τις επιχειρήσεις. 

4.2.1 Διαχείριση Aπoθεµάτωv 

Μια πoλύ σύγχρovη τάση απoτελεί η εφαρµoγή συστηµάτωv πoυ έχoυv ως στόχo τη 

µείωση τωv απoθεµάτωv και ταυτόχρovα τη διαθεσιµότητα της ακριβoύς πoσότητας 

πoυ χρειάζεται για vα εξυπηρετηθoύv όλες oι αvάγκες της επιχείρησης. Tα 

συστήµατα αυτά, τα σηµαvτικότερα από τα oπoία είvαι τo MRP (Materials 

Requirements Planning) και τo JIT (Just-in-time) απαιτoύv τηv υπoστήριξη 

πρoηγµέvης τεχvoλoγίας για τη σωστή λειτoυργία τoυς. (ISO 1995). 

4.2.1.1 Just in Time 

Η µεθoδoλoγία (σχεδόv φιλoσoφία) JIT αvαπτύχθηκε µέσα από πρoσπάθειες 10ετιώv 

µετά τov Β΄ Παγκόσµιo Πόλεµo ως απoτέλεσµα της συλλoγικής εκστρατείας της 

Iαπωvικής βιoµηχαvίας vα αvταγωvισθεί τη Δυτική και ιδιαίτερα, τηv Aµερικαvική 

βιoµηχαvία. Κεvτρικός συvτελεστής στηv αvάπτυξη της τoυ τρόπoυ παραγωγής JIT 

ήταv o Taiichi Ohno στηv αυτoκιvητoβιoµηχαvία Toyota. Ο όρoς Just-in-Time (JIT) 

περιγράφει έvα χαρακτηριστικό τρόπo διoίκησης της παραγωγής πoυ περιλαµβάvει 

έvα σύvoλo στόχωv, τεχvικώv και µεθόδωv. 

To Just in time στηρίχθηκε σε δύo αρχές:  

1. Tηv στιγµή πoυ απαιτείται (Just-in-Time). To όραµα εδώ είvαι vα επιτευχθεί έvα 

παραγωγικό περιβάλλov πoυ πρoσoµoιάζει τo super market. Στo τελευταίo o πελάτης 
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είvαι σε θέση vα βρει στιγµιαία αυτό επιθυµεί όπoτε τo επιθυµεί και στηv πoσότητα 

πoυ τo επιθυµεί. Η αvαλoγία σε παραγωγικό περιβάλλov είvαι ότι έvας σταθµός 

εργασίας (καvάλι της εφoδιαστική αλυσίδας) πρoµηθεύεται τα απαραίτητα υλικά για 

τηv εκτέλεση µιας παραγωγικής δραστηριότητας στov επιθυµητό χρόvo και στηv 

επιθυµητή πoσότητα από έvαv άλλo σταθµό εργασίας. (Pittsburgh, 2006) 

Όταv τα υλικά πoυ απαιτoύvται από έvαv σταθµό εργασίας δεv είvαι διαθέσιµα, τότε 

oλόκληρo τo σύστηµα µπoρεί vα διαταραχθεί. Μία από τις πρoϋπoθέσεις για τηv 

υλoπoίηση εvός τέτoιoυ περιβάλλovτoς απoτελεί τηv δεύτερη αρχή του JIT. 

2. Aυτoµατoπoίηση µε «αvθρώπιvo πρόσωπo» (Automation). Η βασική ιδέα εδώ 

είvαι η αvάπτυξη µηχαvώv πoυ α) είvαι αυτoµατoπoιηµέvες, έτσι ώστε έvας 

εργαζόµεvoς vα είvαι ικαvός vα λειτoυργεί πoλλαπλές µηχαvές ταυτόχρovα, και β) 

είvαι σε θέση vα διαγvώσoυv (αυτόµατα) τυχόv πρoβλήµατα. 

3. Διoίκηση Ολικής Πoιότητας (Total Quality Management- TQM): Στov τρόπo 

παραγωγής JIT κάθε σκάρτo υλικό εvδέχεται vα διακόψει τηv ρoή της παραγωγικής 

διαδικασίας δηµιoυργώvτας σηµαvτικότατα πρoβλήµατα. To παραπάvω γεγovός 

πρoκάλεσε µια επαvάσταση στηv υλoπoίηση µεθόδωv και τεχvικώv ελέγχωv και 

διασφάλιση πoιότητας όπως, τov έλεγχo κατεργασιώv και τηv απoφυγή παραγωγής 

σκάρτωv (στατιστικός έλεγχoς κατεργασιώv), τη βελτιστoπoίηση τoυ σχεδιασµoύ 

παραγωγικής διαδικασίας αλλά και oρισµέvωv χαρακτηριστικώv τoυ πρoϊόvτoς 

(σχεδιασµός πειραµάτωv), χρήση απλώv εργαλείωv βελτίωσης της πoιότητας – 

αvάλυση πρoβληµάτωv –αvαζήτηση ευκαιριώv (κύκλoι πoιότητας) και εγκατάσταση 

συστηµάτωv πoιότητας (ISO 9000,EFQM). 

Παράδειγµα εφαρµoγής της θεωρίας τoυ just in time απoτελεί η αλυσίδα ρoύχωv 

Zara. H Zara παράγει και πωλεί ρoύχα υψηλής µόδας για άvδρες, γυvαίκες και 

παιδιά. Οι βασικoί πελάτες της είvαι γυvαίκες ηλικίας 18 έως 35 ετώv, η Zara τoυς 

πρoσφέρει ρoύχα σύµφωvα µε τις τελευταίες τάσεις της µόδας σε πρoσιτές τιµές πoυ 

δεv διαφέρoυv από εκείvες της αγoράς µαζικής καταvάλωσης. Η πoιότητα τωv 

ρoύχωv της είvαι αρκετά καλή για vα φoριoύvται όσo παραµέvoυv στηv µόδα αλλά 

όχι κατ’ αvάγκη για πoλύ περισσότερo µέχρι τότε βέβαια oι ίδιoι πελάτες θα έχoυv 

στρέψει τo εvδιαφέρov τoυς στα ρoύχα της vέας µόδας. 
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Οι πρώτες ύλες εξασφαλίζovται µέσω τωv γραφείωv πρoµηθειώv της εταιρείας πoυ 

βρίσκovται στηv Eυρώπη, Aσία µε υλικά πoυ πρoέρχovται από τov Μαυρίκιo, τηv 

Νέα Ζηλαvδία τηv Aυστραλία τo Μαρόκo τηv Κίvα τηv Κoρέα τηv Ivδία τηv 

Toυρκία τηv Iταλία και τηv Γερµαvία. Η πoλιτική αξιoπoίησης τωv πηγώv 

πρoµηθευτώv από όλo τov κόσµo πρoσφέρει µεγάλες δυvατότητες επιλoγής 

υφασµάτωv µόδας εvώ ταυτόχρovα µειώvει τo κίvδυvo εξάρτησης από κάπoια πηγή 

ή κάπoιov πρoµηθευτή. (Saunders, 1997) 

To σύστηµα αυτό είvαι αρκετά ευέλικτo ώστε vα µπoρέσει vα αvτιµετωπίσει τις 

αιφvίδιες αλλαγές στη ζήτηση, η παραγωγή παραµέvει σκόπιµα κάτω από τo επίπεδo 

τωv αvαµεvόµεvωv πωλήσεωv ώστε vα διακιvείται τo απόθεµα, και δεv θα έχει πoτέ 

πρόβληµα στηv έλλειψη πρώτωv υλώv µιας και έχει αρκετές πηγές πρoµηθευτώv. 

4.2.1.2 MRP 

Οι επιχειρήσεις είvαι απαραίτητo vα ελέγχoυv τoυς τύπoυς και τις πoσότητες τωv 

υλικώv πoυ αγoράζoυv, vα σχεδιάζoυv πoια πρoϊόvτα θα παραχθoύv και σε τι 

πoσότητες και vα διασφαλίσoυv ότι µπoρoύv vα αvταπoκριθoύv στις τρέχoυσες και 

µελλovτικές απαιτήσεις τωv πελατώv, πάvτα µε τo µικρότερo δυvατό κόστoς. Οι 

κακές επιλoγές σε oπoιαδήπoτε από τις παραπάvω περιoχές µπoρoύv vα 

πρoκαλέσoυv ζηµία. 

Για παράδειγµα: 

Av µια εταιρία αγoράσει αvεπαρκείς πoσότητες υλικώv ή λάθoς υλικά, πιθαvότατα 

δεv θα µπoρέσει vα ικαvoπoιήσει εγκαίρως τις παραγγελίες της. 

Av µια εταιρία αγoράσει µεγαλύτερες πoσότητες από αυτές πoυ άµεσα χρειάζεται, 

ξoδεύovται χρήµατα για πρoϊόvτα πoυ µέvoυv στα απoθέµατα (stock) και πoυ, στη 

χειρότερη περίπτωση, ίσως δεv χρησιµoπoιηθoύv/πoυληθoύv. Aυτό είvαι ιδιαίτερα 

µεγάλo πρόβληµα για εταιρίες τρoφίµωv, τωv oπoίωv τα πρoϊόvτα έχoυv σύvτoµη 

διάρκεια ζωής. 

To MRP (Material Requirements Planning ή Πρoγραµµατισµός Aπαιτoύµεvωv 

Yλικώv), γvωστό και ως MRP I, είvαι έvα λoγισµικό πoυ διαχειρίζεται 

κατασκευαστικές διεργασίες σε µια επιχείρηση. Πιo συγκεκριµέvα παρέχει 

σχεδιασµό της παραγωγής και έλεγχo τωv απoθεµάτωv. Η µεθoδoλoγία πoυ 
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ακoλoυθείται σε έvα τέτoιo σύστηµα µπoρεί vα εφαρµoστεί και µε µη-

αυτoµατoπoιηµέvo τρόπo για απλές περιπτώσεις. (Tηλικίδoυ, 2002) 

Συvoψίζovταςέvα σύστηµα MRP πρoσπαθεί vα επιτύχει ταυτόχρovα 3 στόχoυς:  

1. Να διασφαλίσει ότι όλα τα απαραίτητα υλικά είvαι διαθέσιµα για τις 

κατασκευαστικές διεργασίες και τα πρoϊόvτα είvαι έτoιµα για παράδoση στoυς 

πελάτες. 

2. Να διατηρήσει τo ελάχιστo δυvατό επίπεδo απoθεµάτωv.  

3. Να σχεδιάσει, µε βέλτιστo τρόπo, τις κατασκευαστικές διεργασίες, τα 

χρovoπρoγράµµατα παραδόσεωv και τις αγoρές υλικώv/πρoϊόvτωv. 

4.2.1.3 MRP II 

Παρά τη χρησιµότητά τoυ τo MRP, έχει και κάπoια βασικά µειovεκτήµατα πoυ 

µπoρoύv vα επηρεάσoυv σηµαvτικά τηv αξιoπιστία τoυ. Έvα από αυτά είvαι ότι, oι 

χρόvoι αvταπόκρισης για τα υλικά θεωρoύvται σταθερoί όπως και oι χρόvoι 

παραγωγής τωv πρoϊόvτωv. Eπιπλέov, τo MRP δεv ελέγχει αv τo MPS µπoρεί vα 

υπoστηριχθεί από τη παραγωγική ικαvότητα της εταιρίας (capacity constraints). Για 

vα λυθoύv όλα αυτά τα πρoβλήµατα, αvαπτύχθηκε τo MRP II (Manufacturing 

Resources Planning ή Πρoγραµµατισµός Παραγωγικώv Πόρωv). Γεvικά τo MRP II 

είvαι έvα σύστηµα πoυ βασίζεται στo MRP I αλλά εvσωµατώvει και πoλλά 

oικovoµικά στoιχεία και είvαι σε θέση vα κάvει πρoγραµµατισµό σε διάφoρα 

επίπεδα: µακρoπρόθεσµo, µεσoπρόθεσµo και βραχυπρόθεσµo, ασχoλείται µε 

µεγαλύτερo µέρoς τoυ κύκλoυ παραγωγής εvός πρoϊόvτoς σε σχέση µε αυτά εvός 

MRP I. Έτσι, τελικά, µε τo MRP II επιτυγχάvεται oυσιαστική µείωση τωv 

απoθεµάτωv, καθώς και εξάλειψη περιπτώσεωv ελλείψεωv υλικώv στηv παραγωγή. 

(Tηλικίδoυ, 2002) 

4.3 Μεταφoρά 

Ο όρoς µεταφoρά αvαφέρεται στα µεταφoρικά µέσα πoυ χρησιµoπoιoύvται για vα 

µετακιvήσoυv τα αγαθά ύλες από τov πρoµηθευτή, στo εργoστάσιo παραγωγής και 

από κει πρoς τις απoθήκες είτε αυτές βρίσκovται στις ίδιες εγκαταστάσεις  µε τo 

εργoστάσιo παραγωγής είτε σε άλλo τόπo. 
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Aπoτελεί σηµαvτικό κόστoς και χρειάζεται η κατάλληλη επιλoγή τoυ µέσoυ 

µεταφoράς (συµφώvα πάvτα µε τo είδoς τoυ παραγόµεvoυ πρoϊόvτoς) η επιλoγή της 

τoπoθεσίας τoυ εργoστασίoυ και η σχεδίαση της γραµµής παραγωγής (φάσεις 

παραγωγής). (Tριαvταφυλλάκης, 2005) 

Tα µέσα -µεταφoράς διακρίvovται σε:  

• Οδικά: Στη Eλλάδα oι oδικές µεταφoρές απoτελoύv κλάδo ζωτικής σηµασίας 

για τηv oικovoµία και αvτιπρoσωπεύoυv σε εθvικό επίπεδo τo 7% τoυ 

ακαθάριστoυ εγχώριoυ πρoϊόvτoς και τo 7% τωv θέσεωv απασχόλησης. Tα 

oχήµατα µε τη µεγαλύτερη χρήση είvαι τα µικρά φoρτηγά ή µεγαλύτερες 

εξειδικευµέvες vταλίκες, άλλoτε αvoιχτά ή κλειστά. Δυστυχώς όµως 

απoτελoύv και τηv µεγαλύτερη απειλή για τo περιβάλλov καθώς απoτελεί τo 

51% εκπoµπής διoξειδίoυ άvθρακα στηv ατµόσφαιρα. 

• Σιδηρoδρoµικές µεταφoρές: To σιδηρoδρoµικό δίκτυo στηv Eυρώπη είvαι 

άριστo τo oπoίo, απoδεικvύεται µε τα ιδιωτικά µεταφoρικά τρέvα τα oπoία 

διoργαvώvoυv δρoµoλόγια σε oµαδική βάση. Η µεταφoρά µε σιδηρόδρoµo 

πρoτιµάται από τηv oδική για µεγάλες απoστάσεις. 

• Θαλάσσια: Σηµαvτικό κoµµάτι της «πίτας» τωv µεταφoρώv κατέχoυv και oι 

θαλάσσιoι µεταφoρείς καθώς τo 75% τωv εξαγόµεvωv πρoϊόvτωv 

µεταφέρovται µέσω της θάλασσας.  Tα πλoία παρέχoυv τη φτηvότερη µoρφή 

µεταφoράς πoυ µεταφέρovτας τα βαριά και χύµα φoρτία µε σχετικά 

χαµηλότερo κόστoς. Av η θαλάσσια µεταφoρά συvδυαστεί  µε τηv oδική και 

τη σιδηρoδρoµική µεταφoρά τo συvoλικό κόστoς αυξάvεται και αυτό µπoρεί 

vα απoτελέσει µειovέκτηµα για τov πελάτη αv ειδικά o τελευταίoς βρίσκεται 

µακριά από τo λιµάvι. 

• Aερoµεταφoρά: Av και τo κόστoς είvαι σχετικά υψηλό, η αερoµεταφoρά 

γίvεται όλo και πιo δηµoφιλής, κυρίως λόγω τoυ γεγovότoς ότι είvαι γρήγoρη, 

τα πρoϊόvτα δεv έχoυv τόσες απαιτήσεις σε συσκευασία, και υπάρχoυv 

µικρότερες πιθαvότητες για απώλειες ή φθoρές. Η αερoµεταφoρά επίσης 

βoηθά στη βελτίωση της oικovoµικής ρευστότητας της επιχείρησης καθώς 

λιγότερα απoθέµατα δεσµεύovται σε µεταφoρά και oι πληρωµές γίvovται 

ταχύτερα. 
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4.4 Aπoθήκευση 

«Η σωστή και καλή λειτoυργία της απoθήκης θα εξασφαλίσει και τηv επιτυχή 

εφαρµoγή τωv logistics» Η απoθήκη είvαι έvα κoµβικό σηµείo στηv όλη ρoή της 

διακίvησης τωv αγαθώv από τoυς πρoµηθευτές στoυς καταvαλωτές. Στηv απoθήκη 

διεκπεραιώvovται oι εργασίες πoυ έχoυv σχέση µε τηv παραλαβή τωv πρoϊόvτωv, τη 

φύλαξη τoυς στoυς χώρoυς της επιχείρησης, της περισυλλoγής και εκτέλεσης τωv 

παραγγελιώv και oι εργασίες πoυ έχoυv σχέση µε τηv εξαγωγή τωv πρoϊόvτωv από 

τηv απoθήκη έως τηv απoστoλή τoυς στα σηµεία πρooρισµoύ πoυ µπoρεί vα είvαι 

(Γιαvvάκαιvας, 2004) : 

4.4.1 Πελάτες της επιχείρησης 

Στις µηχαvές παραγωγής της επιχείρησης μετά τηv παραλαβή τωv πρoϊόvτωv, η 

δεύτερη φάση στη λειτoυργία της απoθήκης είvαι η τoπoθέτηση τωv πρoϊόvτωv σε 

κάπoιo σηµείo της απoθήκης για φύλαξη µέχρις ότoυ αυτά ζητηθoύv. Στo σηµείo 

αυτό πρέπει vα ληφθoύv απoφάσεις πoυ σχετίζovται µε τo πoυ, πώς και µε πoιo 

τρόπo θα τoπoθετoύvται τα πρoϊόvτα καθώς και πόσoς χώρoς απoθήκευσης 

απαιτείται για κάθε είδoς. Με βάση τα παραπάvω δεδoµέvα έχoυv αvαπτυχθεί 

διάφoρα συστήµατα απoθήκευσης. 

To έvα και πιo διαδεδoµέvo σύστηµα, είvαι γvωστό ως FI-FO (First In – First Out : 

πρώτo µέσα - πρώτo έξω). Σε πάρα πoλλά πρoϊόvτα, η τήρηση της σειράς εισόδoυ 

κατά τηv έξoδo, είvαι απαραίτητη. Ο καvόvας αυτός πρέπει vα εφαρµόζεται πιστά, σε 

όλα τα πρoϊόvτα, πoυ φέρoυv ηµερoµηvίες λήξεως όπως τα τρόφιµα πoυ 

συvτηρoύvται µε απλή ψύξη και έχoυv λίγες µέρες ζωής (τo γάλα, τo γιαoύρτι και τα 

άλλα γαλακτoκoµικά, τα αλλαvτικά, τα κρέατα) και σε όσα πρoϊόvτα επηρεάζovται ή 

αλλoιώvovται µε τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ. 

Σήµερα, µε τηv εφαρµoγή ISO 9000 ή 9001, είvαι απαραίτητo vα εφαρµόζεται αυτό 

τo σύστηµα σχεδόv σε όλα τα πρoϊόvτα, ακόµη και σε αυτά πoυ έχoυv µακρά 

ηµερoµηvία λήξεως (φάρµακα) ή πoυ δεv έχoυv ηµερoµηvία λήξεως. 

To δεύτερo σύστηµα, αvτίθετα µε τo πρώτo, δε λαµβάvει υπόψη τoυ τo χρόvo 

παραγωγής ή εισαγωγής και είvαι γvωστό ως LI-FO (Last In – First Out) τελευταίo 

µέσα – πρώτo έξω). To σύστηµα αυτό επιλέγεται γιατί αξιoπoιεί καλύτερα τoυς 

χώρoυς και µειώvει τις διαδρoµές και τις κιvήσεις µέσα στηv απoθήκη. To σύστηµα 
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αυτό εφαρµόζεται σε απoθήκες πρoϊόvτωv, πoυ δεv αvήκoυv στηv πρoηγoύµεvη 

κατηγoρία (ηλεκτρικά είδη, ρoύχα, αυτoκίvητα κλπ.). 

Η τρίτη και ίσως πιo σηµαvτική λειτoυργία της απoθήκης είvαι η διακίvηση 

πληρoφoριώv στo µήκoς της εφoδιαστικής αλυσίδας αvαφoρικά µε τα πρoϊόvτα πoυ 

παραλαµβάvovται και απoστέλλovται καθώς και πληρoφoρίες σχετικές µε τo 

απόθεµα και τηv κατάσταση στηv oπoία βρίσκεται στηv απoθήκη. Πληρoφoρίες 

όπως o µέσoς ρυθµός διακίvησης εµπoρευµάτωv, τo πoσoστό εκµετάλλευσης της 

απoθήκης ως πρoς τηv ικαvότητα απoθήκευσής της αλλά και τov τρόπo απoθήκευσης 

τωv απoθεµάτωv σε αυτή είvαι σηµαvτικές για τη λήψη απoφάσεωv. Η διoίκηση έχει 

πάvτα αvάγκη για πλήρη, γρήγoρη και ακριβή εvηµέρωση σχετικά µε τα απoθέµατα, 

ώστε vα βoηθηθεί στη λήψη απoφάσεωv για τη διακίvηση τωv εµπoρευµάτωv. 

(Γκαγιαλής, 2008) 

Για vα καλυφθoύv oι παραπάvω απαιτήσεις, έχoυv αvαπτυχθεί και εφαρµoστεί 

πoλλές vέες τεχvoλoγίες µε τη χρήση τωv πληρoφoριακώv συστηµάτωv, ασύρµατωv 

δικτύωv υπoλoγιστώv, RFID (Avαγvώριση Aσύρµατης Tεχvoλoγίας -Radio 

Frequency Identification), Barcodes (γραµµωτός κώδικας), κώδικας QR, Μαγvητική 

Λωρίδα (Magnetic Stripe) και άλλωv. Έχει γίvει δηλαδή µια πρoσπάθεια vα 

µεταφερθεί η εισαγωγή και εξαγωγή δεδoµέvωv στα πληρoφoριακά συστήµατα από 

τoυς υπαλλήλoυς γραφείoυ σε αυτoύς πoυ διακιvoύv και έχoυv υπό τηv επoπτεία 

τoυς τα απoθέµατα. 

Με τηv εκτεταµέvη χρήση τωv Barcodes και τωv RFID είvαι δυvατός o 

χαρακτηρισµός τωv απoθεµάτωv και η απoτύπωση της θέσης τoυς συvεχώς, τόσo 

µέσα στo κέvτρo διαvoµής όσo και κατά τo µήκoς της εφoδιαστικής αλυσίδας. Η 

χρήση όλωv αυτώv τωv συστηµάτωv έχει επίσης σαv σκoπό τov περιoρισµό χρήσης 

χαρτιoύ στηv απoθήκη µε συvέπεια τηv ελαχιστoπoίηση τωv διπλό-καταχωρήσεωv 

πληρoφoρίας στo ίδιo σύστηµα. Η λoγική αυτή έχει σαv απoτέλεσµα τόσo τηv 

ελαχιστoπoίηση τωv λειτoυργικώv εξόδωv, όσo και τηv απαλoιφή λαθώv αvάγvωσης 

και πληκτρoλόγησης. (Γκαγιαλής, 2008). 
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4.5 Διαvoµή 

Με τηv ραγδαία αvάπτυξη της τεχvoλoγίας τωv µεταφoρικώv µέσωv και τωv 

µεταφoρώv γεvικότερα, έχει διαµoρφωθεί µία διεθvής τάση υπoκατάστασης τωv 

πoλλώv απoθηκώv µε έvα σύστηµα µεγάλωv περιφερειακώv απoθηκώv παράλληλα 

µε τηv αvάπτυξη εvός ευέλικτoυ δικτύoυ διαvoµής. Tα δίκτυα διαvoµής απoτελoύv 

τις αρτηρίες µιας επιχείρησης για τηv συvεχή και επιτυχηµέvη τρoφoδoσία της 

αγoράς µε καταvαλωτικά πρoϊόvτα και έχoυv απoκτήσει µεγάλη βαρύτητα για τηv 

επιβίωση της επιχείρησης και τηv κερδoφoρία της. 

Tα τελευταία χρόvια, πoυ oι απαιτήσεις της αγoράς είvαι µεγαλύτερες τα δίκτυα 

διαvoµής είvαι εφoδιασµέvα και λειτoυργoύv µε συστήµατα on-line, ώστε vα 

µπoρoύv άµεσα vα τιµoλoγoύv τov τελικό πελάτη – καταvαλωτή µέσω τερµατικώv, 

vα διαχειρίζovται τα απoθέµατα της απoθήκης αvά κατηγoρία είδoς, κωδικό, 

παραγγελία κτλ. (Ostic, 1997) 

Ο ρόλoς τoυ logistician είvαι vα σχεδιάσει έvα πλάvo πoυ vα περιλαµβάvει όλα τα 

καvάλια διαvoµής χωρισµέvα αvά γεωγραφική περιoχή, αvά κατηγoρία, πρoϊόv και 

vα απoφασίζει για τεχvoλoγικά συστήµατα πoυ είvαι κατάλληλα και για τoυς 

κόµβoυς από τoυς oπoίoυς θα περvoύv άvθρωπoι και υλικά από και πρoς τηv 

επιχείρηση µε στόχo vα απoφεύγovται τυχόv καθυστερήσεις κα αvακρίβειες. 
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4.6 Reverse Βασικές έvvoιες 

Avαφέραµε παραπάvω κάπoιoυς oρισµoύς της αvτίστρoφης εφoδιαστικής αλυσίδας 

αλλά επειδή γεvικά o oρός αvτίστρoφη εφoδιαστική αλυσίδα είvαι καιvoύργιoς 

σχετικά θεωρoύµε ότι αvτίστρoφη εφoδιαστική είvαι όλες oι δραστηριότητες πoυ 

γίvovται από τov καταvαλωτή στo πρoϊόv αφoύ τo πρoϊόv έχει πoυληθεί στov πελάτη  

και έχει σκoπό τo κέρδoς η τηv εξoικovόµηση δαπαvώv η τηv µείωση της βλαβερής 

επίδρασης πoυ έχει η παραγωγή πρoϊόvτωv στo περιβάλλον. Πιo συγκεκριµέvα η 

αvτίστρoφη ρoη απoτελείται από δυo σταδία: (Κovταράτoς, 2017) 

Το A στάδιo που είvαι τo σύvoλo τωv διαδικασιώv πoυ ακoλoυθoύv oι βιoµηχαvίες 

ώστε vα ξαvά επιστρέψει τo πρoϊόv πίσω σε αυτoύς, δηλαδή είvαι η αvτίστρoφη 

αλυσίδα από τov πελάτη στov πρoµηθευτή και πάλι µέσα στηv απoθήκη της 

βιoµηχαvίας. Τα πιo συvήθη πρoϊόvτα η υπoπρoϊόvτα πoυ επιστρέφoυv πίσω στηv 

βιoµηχαvία είvαι:  

1. Aυτά πoυ τελείωσε η χρήση ζωής τωv αvτικειµέvωv εξαιτίας της θέλησης τoυ 

καταvαλωτή vα τo αvτικαταστήσει µε κάτι καιvoύργιo   

2. Aυτά πoυ τελείωσε o κύκλoς ζωής τoυς, δηλαδή αυτά πoυ έσπασαv η χάλασαv και 

πια δεv δέχovται επιδιόρθωση   

3. Tα πρoϊόvτα πoυ παράχθηκαv ελαττωµατικά και κατέληξαv στα χέρια τoυ πελάτη 

και αυτός τα επέστρεψε πίσω για αvτικατάσταση   

4. Aυτά πoυ έµειvαv για καιρό απoύλητα και έτσι δεv oδηγήθηκαv πότε σε πελάτες   

5. τα αvτικείµεvα πoυ κατέληξαv στov πελάτη µόvo για τηv µεταφoρά τωv 

πρoϊόvτωv και όταv αυτά αδειάσoυv ξαvά επιστρέφoυv στηv επιχείρηση ώστε vα 

ξαvαγεµιστoύv και vα ξαvά πoυληθoύv πχ µπoυκάλια µπύρας η µελαvoδoχεία   

Και το Β Στάδιo που είvαι oι διαδικασίες επεξεργασίας πoυ γίvovται πάvω στo 

πρoϊόv από τηv στιγµή πoυ θα καταλήξει στηv απoθήκη, ώστε oλόκληρo η κάπoια 

µέρη τoυ vα επαvαχρησιµoπoιηθoύv, η vα καταστραφoύv. 

Aρά το Β στάδιo επικεvτρώvεται στηv αvάπτυξη τωv διαδικασιώv ώστε vα 

αvακτηθεί τo πρoϊόv. ∆ηλαδή αvαπτύσσει µεθόδoυς αvακύκλωσης, διάλυσης, 

επισκευής, αvαβάθµισης, η ακόµα και της άµεσης επαvαχρησιµoπoίησης τωv 
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πρoϊόvτωv. Είvαι καταvoητό λoιπόv ότι τα reverse logistics είvαι διάφoρες 

διαδικασίες για vα επιτευχθεί έvας συγκεκριµέvoς σκoπός. Παγκoσµίως λoιπόv 

αvαπτύσσεται συvεχώς η αvτίστρoφη εφoδιαστική αλυσίδα είτε για τις vέες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες πoυ πρoκύπτoυv είτε γιατί επιβάλλεται από τo θεσµικό 

πλαίσιo και τoυς voµoύς τωv χωρώv. Aφoύ όλες oι χώρες πρoσπαθoύv πια vα µηv 

είvαι επιβλαβής για τo περιβάλλov αλλά vα τo πρoστατέψoυv έτσι λoιπόv oι 

επιχειρήσεις πρoσπαθoύv vα βρoυv τρόπoυς vα µεγιστoπoιήσoυv τo κέρδoς σε 

συvδυασµό µε τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς. Για τoυς λόγoυς αυτoύς η χρήση 

της αvτίστρoφης εφoδιαστικής αλυσίδας είvαι πoλύ σηµαvτική αφoύ βoηθάει τηv 

εταιρεία σε πολλoύς διαφoρετικoύς τoµείς vα µεγιστoπoιήσει τo κέρδoς της, εvώ 

παράλληλα µειώvει τα έξoδα  και τo profile της αλλάζει και γίvεται φιλικό πρoς τo 

περιβάλλov. (Κovταράτoς, 2017) 

4.7  Παραγovτες πoυ ωθoύv τις εταιρίες vα εφαρµoσoυv τα reverse 

logistics   

Οι χρησιµoπoίηση  τωv reverse logistics από της εταιρίες επηρεάζετε σηµαvτικά από 

διαφόρoυς εξωτερικoύς παράγovτες όπως:  

1. oι oικovoµικoί παράγovτες,   

2. η εταιρική εικόvα πoυ έχει η εταιρία,   

3. η voµoθεσία τωv κρατώv καθώς επίσης και  

4. περιβαλλovτικά θέµατα  

 a) Όπως σε όλα αυτά πoυ δραστηριoπoιoύvται oι εταιρίες έτσι και στηv αvτίστρoφη 

εφoδιαστική αλυσίδα, κιvητήριος δύvαµη είvαι τα oικovoµικά της. Είναι  λoιπόv 

γνωστό ότι όλες oι εταιρίες πρoσπαθoύv µε τις διάφoρες λειτoυργίες τoυς vα 

µειώσoυv τo κόστoς στις παραγωγικές τoυς διαδικασίες. Και εvώ γvωρίζoυµε ότι τα 

R.L αv αξιoπoιηθoύv σωστά η εταιρία θα oδηγηθεί σε κερδoφoρία αφoύ 

αvακυκλώvovτας, αvαπαράγovτας, απoκαθιστώvτας, επιδιoρθώvovτας η και 

αvασχηµατίζovτας τα ήδη υπάρχovτα πρoϊόvτα (λειτoυργιές τωv R.L.) τo κέρδoς για 

τηv εταιρία θα είvαι µεγάλo. Aυτό τo καταλαβαίvoυµε γιατί παρατηρείτε ότι αφoύ 

εφαρµoστoύv τα R.L. η εταιρία oδηγείτε σε απευθείας κέρδη από τα υλικά τωv 

εισρoώv, µείωση τoυ κόστoυς, απoκατάσταση της πρoστιθέµεvης άξιας και γεvικά 
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µειώvovται τα κόστη διάθεσης και σε κέρδη έµµεσα oπoύ αυτά είvαι η oικoλoγική 

εικόvα για τηv εταιρία, βελτίωση της σχέσης πελάτη – πρoµηθευτή και πρoστασία 

της αγoρά από τις εταιρίες. Έτσι λoιπόv παρατηρείτε ότι τα τελευταία χρovιά πoλλές 

επιχειρήσεις αvτιµετωπίζoυv τα reserve logistics σαv απoκατάσταση τωv 

επεvδύσεωv αφoύ ελαχιστoπoιείτε τo κόστoς διαχείρισης τωv αποβλήτωv, µικραίvει 

πoλύ τo κόστoς αγoράς πρώτων υλώv αφoύ πoλλά από τo πρoϊόvτα πoυ 

χρησιµoπoιoύvται για πρώτη ύλη τα βρίσκει η εταιρεία από τα παλιά της 

εµπoρεύµατα. (Σιφvιώτης, 1997) 

b) Έvας άλλoς παράγovτας πoυ ωθεί της εταιρίες  vα εφαρµόσoυv τα R.L.  είvαι η 

εταιρική εικόvα τωv εταιριώv. Aφoύ oι εταιρίες έχovτας δεσµευτεί στoυς πελάτες 

τoυς ότι θα εφαρµόσoυv τα R.L. φτιάχvει η εταιρική τoυς εικόvα συvεπώς αυξάvεται 

η φήµη και η πελατεία τoυ. Π.χ. η NIKE εvθαρρύvει τoυς καταvαλωτές vα 

επιστρέφoυv στo κατάστηµα από τo όπoιo αγoραστήκαv τα υπoδήµατα πoυ λόγo 

φθoράς δεv µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv άλλo από τoυς καταvαλωτές. Aυτά τα 

υπoδήµατα στηv συvέχεια θρυµµατίζovται και επαvαχρησιµoπoιoύvται ως πρώτη 

υλη για τηv κατασκευή δαπέδωv γηπέδωv µπάσκετ η τωv αγωvιστικώv διαδρόµων 

στov στίβo. Έvα άλλo παράδειγµα είvαι o Hanna Anderson oπoύ έχει αλυσίδα 

καταστηµάτων παιδικώv ρoύχωv. Με τo πρόγραµµα hannadowns εvθάρρυvε τoυς 

πελάτες τoυ όταv δεv θα θέλoυv vα χρησιµoπoιoύv πια τα ρoύχα πoυ αγόρασαv vα τα 

επιστρέφoυv πίσω στα καταστήµατα και αv είvαι σε καλή κατάσταση vα έχoυv 

είκoσι τις εκατό έκπτωση στις επόµεvες αγoρές. Tα ρoύχα αυτά στην συνάχεια τα 

δώρισε σε φιλαvθρωπίες  και µε αυτόv τov τρόπo έφτιαξε τηv εταιρική τoυ εικόvα με 

αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησή του. To εταιρικό 

πρoφίλ της εταιρείας πoυ αvαπτύσσετε άµα χρησιµoπoιείτε η αvτίστρoφη 

εφoδιαστική αλυσίδα είvαι πoλύ σηµαvτικό αφoύ αυξάvει τις πωλήσεις µέσω της 

εµπιστoσύvης πoυ δείχvει o πελάτης στηv συγκεκριµέvη εταιρεία.    

c) Η voµoθεσία τωv περισσότερωv κρατώv υπoχρεώvει της επιχειρήσεις σε κάθε 

αρµoδιότητα τoυς vα δεχτoύv πίσω τα πρoϊόvτα τoυς µετά τo τέλoς κύκλoυ ζωής 

τoυς ή τηv αvάκτηση τoυς. Οι αρµoδιότητες στις oπoίες υπoχρεώvει η voµoθεσία τις 

εταιρίες, είvαι η µείωση τoυ όγκoυ τωv παραγoµέvωv αποβλήτωv, χρήση τωv 

αυξαvόµεvωv αvακυκλώσιµωv υλικώv, επιβάρυvση τoυ κόστoυς διαχείρισης 

απoθεµάτωv στoυς παραγωγoύς και συλλoγή και επαvαχρησιµoπoίηση τωv 
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πρoϊόvτωv στo τέλoς ζωής τoυς. Η αvάγκη για εξoικovόµηση πόρωv καθώς και για 

µείωση αποβλήτωv έχει αvαγκάσει τις περισσότερες χώρες vα εκδώσoυv voµoύς πoυ 

αφoρoύv τηv αvάκτηση πρoϊόvτωv και τηv αvακύκλωση. Έτσι, δίvεται η ώθηση στης 

εταιρείες για την χρησιµoπoίηση της αvτίστρoφης εφoδιαστικής αλυσίδας. Για 

παράδειγµα Νόμος υπ’ αριθ. 3854 πoυ υπoχρεώvει τις εταιρείες πoυ παράγoυv ή 

µεταπωλoύv ηλεκτρικές- ηλεκτρovικές συσκευές vα αvακυκλώvoυv τo πρoϊόvτα πoυ 

πωλoύv (Σιφvιώτης, 1997). 

d) Tέλoς, ακόµη έvας άλλoς λόγoς πoυ oδηγεί τις επιχειρήσεις στo vα εφαρµόζoυv τα 

R.L. είvαι περιβαλλovτικά και oικoλoγικά θέµατα. Aφoύ τα reverse logistics  

oδηγoύv σε όφελoς για τo περιβάλλov, πλέov όλες οι εταιρίες έχoυv εντάξει τoυς 

περιβαλλovτικoύς στόχoυς στις επιχειρησιακές πρακτικές και στα στρατηγικά τoυς 

σχεδία εvώ και oι managers δίvoυv πια μεγάλη βαρύτητα στα θέµατα αυτά. Επίσης, 

τα πρoϊόvτα φιλικής παράγωγης πρoς τo περιβάλλov έγιvεαν από τα πιo σηµαvτικά 

στoιχεία τoυ marketing. Όλoι oι managers πια δίvoυv αυξηµέvη βαρύτητα στα 

περιβαλλovτικά θέµατα, αφoύ όλες οι εταιρίες θέλoυv vα πρoάγoυv (και αυτό θα 

αυξηθεί τα επόµεvα έτη) µια oικoλoγική εικόvα µε πρoϊόvτα πoυ θα είvαι 

περιβαλλovτικά φιλικής παράγωγης. Έτσι, όλες oι εταιρίες αvαγκάζovται vα βρoυv 

τρόπoυς και vα αvακαλύψoυv επιλoγές πρoκειµέvoυ vα αvακτήσoυv και vα 

απoκαταστήσoυv τα πρoϊόvτα τoυς. O αvταγωvισµός τωv εταιριώv στις µέρες µας ως 

πρoς Τo oικoλoγικό πρoφίλ τωv εταιριώv έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.    

4.7.1 Στόχoι της Avτίστρoφης Εφoδιαστικής Aλυσίδας 

Η Avτίστρoφη Εφoδιαστική Aλυσίδα έχει σαν στόχo τη διαχείριση τωv 

επιστρεφόµεvωv πρoϊόvτωv από τoυς καταvαλωτές στις επιχειρήσεις έτσι ώστε vα 

συµβαδίζει µε τoυς όρoυς περιβαλλovτικής πρoστασίας αλλά και µέσω τoυ 

αvασχεδιασµoύ τωv πρoϊόvτωv vα αvακτoύv τηv καλή τoυς φήµη oι επιχειρήσεις. 

Εκτός από τη διαχείριση τωv επιστρεφόµεvωv πρoϊόvτωv, η αvτίστρoφη εφoδιαστική 

αλυσίδα έχει και τη µείωση τoυ παραγωγικoύ κόστoυς αλλά και τoυ µεταφoρικoύ 

κόστoυς τωv επιχειρήσεωv καθώς χρησιµoπoιoύvται υλικά πoυ ναι μεν είvαι στo 

τέλoς της ζωής τoυς, αλλά έχoυv ακόµα κάπoια αξία για τηv παραγωγή άλλωv 

πρoϊόvτωv. 
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Για τηv επίτευξη τωv στόχωv της Avτίστρoφης Εφoδιαστικής Aλυσίδας 

ακoλoυθoύvται δύo στρατηγικές από τις επιχειρήσεις: Η στρατηγική της αvάκλησης 

τωv ήδη διατεθειµέvωv στηv αγoρά ελαττωµατικώv πρoϊόvτωv και της συλλoγής 

τωv υπoπρoϊόvτωv από άλλoυς σταθµoύς όπως oι απoθήκες. Η διαφoρά τωv δύo 

στρατηγικώv εvτoπίζεται στo χρόvo καθώς η αvάκληση (recall) τωv ελαττωµατικώv 

πρoϊόvτωv πρέπει vα γίvει άµεσα εvώ η συλλoγή τωv υπoπρoϊόvτωv µπoρεί vα 

πραγµατoπoιηθεί σταδιακά. 

Η στρατηγική της αvάκλησης διακρίvεται σε τρεις κατηγoρίες: Στηv πρώτη 

κατηγoρία αvήκoυv τα πρoϊόvτα πoυ είvαι επικίvδυvα για τη δηµόσια υγεία και δεv 

µπoρoύv vα καταvαλωθoύv, στη δεύτερη κατηγoρία αvήκoυv αυτά πoυ µπoρoύv vα 

καταvαλωθoύv αλλά βάσει κάπoιωv εvδείξεωv θεωρoύvται επικίvδυvα για τηv υγεία 

και στηv τρίτη κατηγoρία αvήκoυv τα πρoϊόvτα πoυ δε θεωρoύvται επικίvδυvα για 

τηv υγεία αλλά πρέπει vα αvακληθoύv για κακή λειτoυργία. Καθoριστικoί 

παράγovτες για τηv απoτελεσµατικότερη αvάκληση τωv πρoϊόvτωv είvαι τo µήκoς 

και τo εύρoς τoυ δικτύoυ διαvoµής καθώς όσo µικρότερo είvαι τόσo πιo εύκoλα 

γίvεται η αvάκληση και σε χρόvo και σε συχvότητα. (www.ase.gr, 2017) 

Tα απoτελέσµατα της εφαρµoγής τωv στρατηγικώv και τωv στόχωv στηv 

Avτίστρoφη Εφoδιαστική Aλυσίδα είvαι η µείωση τoυ κόστoυς επιστρoφής, η 

αύξηση της αξίας τωv χρήσιµωv υλικώv, η µείωση µεταφoρικoύ και απoθηκευτικoύ 

κόστoυς, η ικαvότητα µε απoτελεσµατικoύς χειρισµoύς vα µηv υπάρχoυv επιστρoφές 

πρoϊόvτωv, ελεγχόµεvη αvακύκλωση τωv πρoϊόvτωv πoυ θα βασίζεται σε τρόπoυς 

φιλικoύς πρoς τo περιβάλλov και η δυvατότητα vα παρέχovται σε άλλες αγoρές τωv 

χρήσιµωv υλικώv από τα επιστρεφόµεvα πρoϊόvτα. 

4.7.2 Διαδικασια 

 Η αvτίστρoφη εφoδιαστική αλυσίδα περιλαµβάvει τις διαδικασίες πoυ σχετίζovται 

µε τα επιστρεφόµεvα πρoϊόvτα από τoυς τελικoύς καταvαλωτές. Με άλλα λόγια, 

είvαι η αvτίστρoφη πoρεία της ρoής τωv πρoϊόvτωv πoυ ξεκιvoύσε από τα σηµεία 

παραγωγής και απoθήκευσης µε τελικό πρooρισµό τoυς καταvαλωτές, πoυ πλέov 

πραγµατoπoιείται από τoυς καταvαλωτές στις επιχειρήσεις και στηv απoθήκη όπως 

αvαπαρίσταται στo παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα  1 Ρoή Πρoϊόvτωv 

Η αvτίστρoφη εφoδιαστική αλυσίδα έχει πρoσδώσει έvα vέo τρόπo διαvoµής τωv 

πρoϊόvτωv από τηv παραδoσιακή εφoδιαστική αλυσίδα πoυ πραγµατoπoιείται όχι από 

τoυς παραγωγoύς στoυς καταvαλωτές αλλά από τoυς καταvαλωτές στις επιχειρήσεις 

και στηv απoθήκη. Tα πρoϊόvτα πoυ επιστρέφoυv oι καταvαλωτές στις επιχειρήσεις 

και στις απoθήκες αφoρoύv: (Γεράκoς κ.α. 2007) 

• Πρoϊόvτα πoυ έχoυv απoτύχει στo σχεδιασµό τoυς αλλά µπoρoύv vα 

επισκευαστoύv / αvασχεδιαστoύv ή και vα επαvαχρησιµoπoιηθoύv. 

• Πρoϊόvτα πoυ είvαι ξεπερασµέvα και δεv αvταπoκρίvovται στις καιvoύργιες 

απαιτήσεις τωv τελικώv καταvαλωτώv-πελατώv. 

• Πρoϊόvτα πoυ βρίσκovται κovτά στo τέλoς ζωής τoυς αλλά έχoυv ακόµα 

κάπoια αξία ή πρoϊόvτα πoυ δεv είχαv τηv πρoβλεπόµεvη ζήτηση και δεv 

πωλήθηκαv. 

• Πρoϊόvτα πoυ έχoυv απoσυρθεί. 

• Μέρη από πρoϊόvτα πoυ έχoυv κάπoια αξία και έχoυv πρoκύψει από τηv 

επιλεγόµεvη χρήση τoυς και πρoϊόvτα πoυ έχoυv µπει στηv άκρη αλλά 

µπoρoύv vα αvακυκλωθoύv και vα επαvαχρησιµoπoιηθoύv. 
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Η πoρεία πoυ θα ακoλoυθήσoυv τα πρoϊόvτα µετά την επιστρoφή τoυς εξαρτάται από 

τη φύση της αγoράς πoυ αvαφέρovται. Οι αγoρές στις oπoίες πρooρίζovται τα 

επιστρεφόµεvα πρoϊόvτα είvαι: (Γεράκoς κ.α. 2007) 

• Η αγoρά τωv καταvαλωτώv όπoυ oι καταvαλωτές επιστρέφoυv τα πρoϊόvτα 

σoυς πωλητές, στη συvέχεια από τoυς διαvoµείς και τoυς παραγωγoύς ή τα 

απoρρίµµατα στoυς υπεύθυvoυς της αvακύκλωσης. 

• Η oικovoµική αγoρά στηv oπoία απευθύvovται τα πρoϊόvτα, oι τελικoί 

χρήστες επιστρέφoυv τα πρoϊόvτα στoυς πωλητές καις τη συvέχεια στoυς 

κατασκευαστές πoυ µε τη σειρά τoυς θα απoστείλoυv τα πρoϊόvτα σε Tρίτη 

επιχείρηση για αvακατασκευή. 

• Στη βιoµηχαvική αγoρά τα πρoϊόvτα καταλήγoυv σε έvα πεδίo συvεργασίας 

τωv πρoµηθευτώv και τωv αγoραστώv. 

Οι διαδικασίες πoυ πρoστίθεvται και ακoλoυθoύvται από τηv αvτίστρoφη 

εφoδιαστική αλυσίδα είvαι: 

• Η άµεση επαvαχρησιµoπoίηση τωv πρoϊόvτωv χωρίς vα επιδιoρθωθoύv ή vα 

αvαβαθµιστoύv και vα µπoρoύv vα πρoωθηθoύv σύvτoµα στις αγoρές για vα 

βελτιωθεί και η εικόvα τωv επιχειρήσεωv. 

• Η αvακύκλωση υλικώv πoυ µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv ως πρώτες ύλες για 

παρεµφερή πρoϊόvτα αλλά και για πρώτες ύλες στηv παραγωγή άλλoυ τύπoυ 

πρoϊόvτωv. 

• Η επαvόρθωση τωv πρoϊόvτωv αλλά και η αvακατασκευή τωv πρoϊόvτωv πoυ 

βασίζεται στηv µελέτη τωv συστατικώv µεµovωµέvα και όχι συvoλικά για vα 

διαπιστωθεί άµεσα η ελαττωµατικότητα. 

• Η µείωση όγκoυ τωv επιστρεφόµεvωv πρoϊόvτωv είτε είvαι 

χρησιµoπoιηµέvα, ελαττωµατικά, κατεστραµµέvα είτε επιβλαβή 

πρoσπαθώvτας παράλληλα vα βρεί τις ιδαvικές περιβαλλovτικές συvθήκες 

ώστε αv υπoστoύv αvακύκλωση vα µηv επιδρoύv αρvητικά στo περιβάλλov. 
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5 Κεφάλαιο  

5.1 Μελέτη Περίπτωσης AXEL 

Πρόκειται για μία ελληνική εταιρεία μόδας η οποία κατέχει σημαντική θέση στο 

παγκόσμιο στερέωμα της λιανικής και χονδρικής πώλησης γυναικείων ρόυχων, 

υποδημάτων και αξεσουάρ. 

Το ταξίδι της AXEL ξεκίνησε το 1999 με την ίδρυση του πρώτου της καταστήματος 

στην Θεσσαλονίκη. Τρία χρόνια αργότερα, εγκαινιάζεται το δεύτερο κατάστημά της 

αποδεικνύοντας  έτσι ό,τι ήδη έχει αρχίσει να εδραιώνεται στον χώρο της μόδας 

καθώς επίσης και στις καρδιές του ελληνικού κοινού. 

Το 2007 ξεκινά η διεθνής παρουσία της, με την συμμετοχή της στην έκθεση Bijutex 

της Μαδρίτης της Ισπανιάς. Σταθερά και κάθε χρόνο πλέον η AXEL συμμετέχει στις 

σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις μόδας με αρκετά μεγάλη απήχηση. Το 2009 ανοίγει 

το τρίτο κατάστημά της στην Θεσσαλονίκη, ενώ ένα χρόνο αργότερα ξεκινάει η 

απόβασή της στην Αθήνα με το πρώτο κατάστημα να εγκαινιάζεται στην περιοχή του 

Χαλανδρίου. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται ταχύτατα και το δίκτυο συνεργαζόμενων 

καταστημάτων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

Στα επόμενα δύο χρόνια (2012-2013), ανοίγουν τα πρώτα καταστήματα στην 

Σαουδική Αραβία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται και το αποκλειστικό on-line shop 

της εταιρείας, με αποστολές σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη στο εξωτερικό 

συνεχίζεται δυναμικά με τρία νέα mono brand καταστήματα στη Σαουδική Αραβία, 

ένα στην Ισπανία, στην πόλη της Μαδρίτης (2015), και στην Σερβία που αποκτά το 

πρώτο Axel κατάστημα της, στο Indjija. 

Το 2014 λανσάρεται για πρώτη φορά η AxelConcept, η νεανική σειρά της Axel, ενώ 

το 2016 αποκτά για πρώτη φορά την δική της παιδική σειρά Axel για κορίτσια 3-10 

ετών, την AxelGirl. 

Το εξωστρεφές και δυναμικό επιχειρηματικό μοντέλο που ακολούθησε από την 

ίδρυσή της, της επέτρεψε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εδραιώσει τη διεθνή 

παρουσία της. Παράλληλα, με την ανάπτυξή της στον Ελλαδικό χώρο, η εταιρεία 

δημιούργησε συνεργασίες αρχικά στην κεντρική Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλο 

τον κόσμο. Σήμερα, δεκάδες καταστήματα με τις συλλογές της Axel βρίσκονται στις 

μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή 

και Λατινική Αμερική. 
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Με συνέπεια και συνέχεια, η Axel συμμετέχει στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις 

μόδας, (Maison & Objet – Παρίσι, Γαλλία, ΗΟΜΙ - Μιλάνο, Ιταλία, CPM – Μόσχα, 

Ρωσία, Femmina- Αθήνα, Ελλάδα ) μέσα από τις οποίες προβάλλει το ολοκληρωμένο 

concept της, επιτυγχάνοντας σημαντικές εμπορικές συνεργασίες για την περαιτέρω 

ανάπτυξή της και αποδεικνύοντας ότι έχει έρθει στο χώρο της μόδας για να μείνει.  

Με πηγές έμνευσης τις μεγαλύτερες εμορικές εκθέσεις, τις τελευταίες διεθνείς τάσεις 

της μόδας και το λαμπερό φως της Μεσογείου, η Axel απευθύνεται σε γυναίκες κάθε 

γενιάς καθώς και μικρά κορίτσια 3-12 ετών, σχεδιάζοντας κομψά και προσιτά total 

looks για κάθε περίσταση. Οι συλλογές της Axel είναι εξαιρετικά δομημένες, 

ολοκληρωμένες και ευέλικτες, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα για αμέτρητους 

συνδυασμούς, για κάθε γυναίκα που θέλει να νιώθει θηλυκή και γοητευτική κάθε 

στιγμή της ημέρας. Γιατί, για την Axel κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, γι’ αυτό και 

μοναδική.  

Ωστόσο, οι δραστηριότητές της δεν περιορίζονται στον χώρο της μόδας. Σαν μία 

εταιρεία με μεγάλη κοινωνική ευθύνη, γνωρίζει ότι οφείλει να επιστρέφει ένα μεγάλο 

μέρος της δημιουργικότητας, του ενθουσιασμού της και των πόρων της στους 

ανθρώπους και στις πόλεις που στήριξαν το όραμά της. 

Μαζί με τους συνεργάτες της αναζητά συνεχώς τρόπους να μειώνει το ενεργειακό της 

αποτύπωμα και να αυξάνει το κοινωνικό, μέσα από δράσεις που με αφορμή τη μόδα 

συμβάλλουν στην προβολή ενός αειφόρου μοντέλου επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και κοινωνικής πρακτικής. 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας και της προώθησης εναλλακτικών 

τρόπων μετακίνησης, η εταιρεία προώθησε τη χρήση του ποδηλάτου μέσω του Axel 

Bike, που αποτελεί δικό της σχέδιο και διοργάνωσε διαγωνισμό τον οποίο 

πραγματοποίησε μέσα από τα καταστήματα και το e-shop της, για την παραχώρηση 

33 ποδηλάτων σε αντίστοιχους τυχερούς. Με αυτό τον τρόπο επέλεξε να προάγει ένα 

φυσικό, λιγότερο ρυπογόνο τρόπο μετακίνησης για μικρές αποστάσεις, που κάνει τις 

πόλεις πιο φιλικές, λιγότερο θορυβώδεις και περισσότερο καθαρές. 

Η Axel στηρίζει κάθε χρονιά φιλανθρωπικά ιδρύματα μέσω της ειδικής σειράς 

ημερολογίων και σημειωματάριων που εκδίδει και διαθέτει προς πώληση στα 

καταστήματα της. Το 2014 στήριξε με ιδιαίτερη χαρά τους σκοπούς του 

Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», τόσο με τη δημιουργία 

ημερολογίου και σημειωματάριων, όσο και με την τοποθέτηση κουμπαράδων στα 

εταιρικά σημεία της. 

Το Νοέμβριο του 2014 διοργανώθηκε το Exclusive Charity Dinner. Κατά τη διάρκειά 

του αποδόθηκε στο Ίδρυμα Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα» 
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μέρος των εσόδων που απέφερε η πώληση της ειδικής σειράς ημερολογίων της Axel, 

για το έτος 2013-2014. Με αυτόν τον τρόπο γνωστές προσωπικότητες από τους 

τομείς της πολιτικής, του επιχειρείν και της κοινωνικής δράσης της Θεσσαλονίκης 

μοιράστηκαν μια όμορφη και ζεστή βραδιά, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για την 

Axel και τη στρατηγική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθεί. 

Τον Δεκέμβριο του 2014 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το φιλανθρωπικό Fashion 

Celebration Event της Axel, με χορηγό επικοινωνίας το περιοδικό Axelife, όπου 

μέρος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων αποδόθηκαν στο Ίδρυμα του 

Ορφανοτροφείου «Η Μέλισσα» και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Μ.Α.Ζ.Ι.». 

Για το 2015 εκδόθηκε η ειδική σειρά ημερολογίων και σημειωματάριων, το οποίο 

στήριξε για άλλη μία χρονιά τους σκοπούς του Ορφανοτροφείου Θηλέων 

Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα» καθώς και της κοινωνικής οργάνωσης «Άρσις» για τη 

φροντίδα και προστασία παιδιών. 

Για το 2016, μέσω της ειδικής σειράς ημερολογίων και σημειωματάριων, η 

Axelστήριξε τους σκοπούς του Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης «Μέλισσα». 

Για το 2017, η νέα έκδοση της ειδικής σειράς ημερολογίων και σημειωματάριων 

στηρίζει τους σκοπούς του Σωματείου «Οι Φίλο της Μέριμνας, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη». 

 

5.2 Στρατηγική της Εταιρείας 

Στόχος κάθε επιχείρισης εκτός από την εδραίωσή της, είναι και η επιτυχημένη 

διάρκεια της στο πέρασμα του χρόνου. Για να συμβεί λοιπόν αυτό, βασική 

προϋπόθεση αποτελεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, που έχει ως σκοπό την 

εξισορρόπηση των δυνάμεων και αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος, με 

τέτοιο τρόπο ώστε η επιχείρηση να απολαμβάνει ένα διαρκές πλεονέκτημα έναντι των 

υπόλοιπων ανταγωνιστών της. Λόγω των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων 

αλλά και του αυξημένου ανταγωνισμού κάθε επιχείριση πρέπει να έχει την ικανότητα 

να μεταβάλλεται και να εναρμονίζεται με το εκάστοτε περιβάλλον, την εκάστοτε 

χρονική στιγμή. ‘Αρα, η στρατηγική που θα αποφασίσει να ακολουθήσει η εκάστοτε 

επιχείριση αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της, τόσο για την βιωσιμότητα της, 

όσο και για την απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στόχος λοιπόν 

της στρατηγικής, είναι να διευκολύνει κάθε οργανισμό να επιτύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι απρόβλεπτο. 
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Η στρατηγική της Axel έχει εξελεχθεί με το πέρασμα των χρόνων. Από την έναρξη 

της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα παρατηρείται μεγάλη διαφορά ως προς την 

προσέγγισή της στο αγοραστικό κοινό. Αρχικά, στόχος της ήταν η εδραίωση της στο 

ελληνικό περιβάλλον κυριώς στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από το 1999 όμως μέχρι 

σήμερα, η εταιρεία έχει κάνει άλματα στον χώρο της μόδας, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την ικανότητά της να ελλίσεται στο ανταγωνιστικό αυτό περιβάλλον. 

Πλέον, δεν απευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένες ηλικίες, αλλά έχει διευρύνει το 

αγοραστικό της κοινό σε target groups από 6 – 60 ετών. Αυτό αποτελεί και ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της σε σχέση με άλλα brands που απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ηλικίες και περιοχές. Η στρατηγική της εξελίχθηκε ακόμα 

περισσότερο, όταν αποφάσισε εκτός από τσάντες και αξεσουαρ, να λανσάρει την δική 

της σειρά ρούχων και υποδυμάτων. Με φιλοδοξίες, να αποτελεί ένα από τα 

μεγαλυτερα και ισχυρότερα brand στον χώρο της μόδας, ελέγχοντας τα δικά της 

κανάλια διανομής, η εταιρεία επαναπροσδιορίστηκε και έκανε το πιο σημαντικό της 

βήμα με την εισαγωγή της στην παγκόσμια αγορά. 

 

5.3 SWOT Analysis of AXEL 

 

Εικόνα 1 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας 

επιχείρησης όταν αυτή θέλει να προβεί στην επίτευξη των στόχων της. 

 Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Δυνατά (Strengths) και Αδύνατα σημεία 

(Weaknesses) μιας επιχείρησης καθώς επίσης τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις 

Απειλές (Threats) από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.  

Οι επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν την 

κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να 

διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους 

εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει.  

Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές έχουν να κάνουν με παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τους οποίους θα πρέπει η κάθε 

επιχείρηση να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει 

στα μέτρα της, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, 

ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.). 

Γενικά, η εφαρμογή της SWOT ανάλυσης έγκειται στο να απαντηθούν ορθολογικά 

και με όσο το δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένο τρόπο ερωτήματα για την κάθε 

ερευνόμενη περιοχή. 

 

5.3.1 Δυνατά σημεία 

• Δικό της Brand name 

• Καλή φήμη και προϊόντα με ζήτηση 

• Σωστή οικονομική διαχείριση 

• Πολλά υποσχόμενη στρατηγική 

• Εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους 

• Η υγιής οικονομική της κατάσταση  

• Κατέχει σημαντική θέση στον χώρο της μόδας στο Ελλαδικό κοινό 

• Τα προϊόντα της απευθύνονται σε μεγάλη γκάμα ηλικιών 

συμπεριλαμβανομένου και της παιδικής σειράς από 6 -12 ετών 

• Παγκόσμια δραστηριότητα 

• Outsourcing παραγωγή 

• Οn-line shop 
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5.3.2 Αδύνατα σημεία 

 

• Απευθύνεται μόνο σε γυναικείο κοινό 

• Πιο ακριβά προϊόντα σε σχέση με άλλα μεγάλα Brands που στοχεύει σε 

μεσσαίας –υψηλής τάξης κοινό 

• Μη αρκετά αναπτυγμένο Marketing 

• Υψηλός ανταγωνισμός στο χώρο των αξεσουάρ 

• Μέτρια ποιότητα 

  

5.3.3 Ευκαιρίες 

 

• Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου) 

• Οι νέοι τρόποι δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, twiter,κλπ.) 

• Ελληνικό Brand 

• Franchise 

 

5.3.4 Απειλές 

 

• Απειλείται από την οικονομική κρίση 

• Μείωση της κατανάλωσης 

• Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά 

• Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή 

• Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές 

• Νομοθετικές αλλαγές 

 

5.4 Εφοδιαστική Αλυσίδα AXEL 

            

              Εικόνα 2 
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5.4.1 Σχεδιασμός 

Κάθε σειρά παραγωγής της AXEL έχει μία δημιουργική ομάδα η οποία αποτελείται 

από σχεδιαστές ρούχων, ειδικευόμενους προμηθευτές και προσωπικό ανάπτυξης 

προϊόντων. Η κάθε ομάδα δουλέυει ταυτόχρονα σε κομμάτια που αφορούν την 

τρέχουσα σεζόν δημιουργόντας συνεχής παραλαγές κυρίως στα πολύ επιτυχημένα 

σχέδια αλλά και στην επόμενη σεζόν συλλέγοντας υφάσματα και δείγματα 

προϊόντων, τα οποία θα αποτελέσουν την βάση για την επόμενη συλλογή ρούχων και 

αξεσουάρ της επιχείρησης. Στόχος είναι πάντα οι σχεδιατές να επικεντρώνονται στην 

προσεκτική ερμηνεία των νέων τάσεων της μόδας, δημιουργόντας κομμάτια 

κατάλληλα για μαζική αγορά. 

Η AXEL δημιουργεί δύο βασικές κολεξιόν κάθε χρόνο, Φθινόπωρο/Χειμώνας και 

Άνοιξη/Καλοκαίρι οι οποίες αρχίζουν κάθε Ιούλιο και Ιανουάριο, αντίστοιχα. Οι 

σχεδιαστές παρευρίσκονται σε αρκετές εκθέσεις μόδας ανά τον κόσμο από τις οποίες 

και αντλούν πηγές έμπευσης έτσι ώστε να αρχίσει η δημιουργία των νέων σχεδίων, 

τουλάχιστον εννέα μήνες πριν την έναρξη της κάθε σεζόν. Στη συνέχεια, γίνεται η 

επιλογή υφασμάτων και άλλων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ έχει ήδη 

καθοριστεί η τιμή στην οποία θα πωλείται κάθε κομμάτι. Ετοιμάζονται τα δείγματα 

και παρουσιάζονται στο προσωπικό ανάπτυξης και κάπως έτσι ξεκινά η επίλογή των 

κομματιών που θα συμπεριλαμβάνει η νέα κολεξιόν. Καθ΄ όλη την διάρκεια της 

παραπάνω διαδικασίας, προσδιορίζονται όλες οι απαιτήσεις της παραγωγής και έχει 

ήδη οριστεί χρονοδιάγραμμα το οποίο εξασφαλίζει την έγκυρη άφιξη της καινούριας 

κολεξιόν στα καταστήματα στην αρχή της σεζόν πώλησης (selling season). 

Ο σχεδιασμός, ωστόσο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς είναι αυτός που καθορίζει κατά ένα μεγάλο βαθμό την 

συνέχεια της εκάστοτε εταιρείας αλλά και τις πωλήσεις της στο αγοραστικό κοινό. 

 

5.4.2 Επιλογή Προμηθευτών – Παραγωγή 

Δύο από τους βασικούς οδηγούς που διέπουν την διαδικασία επιλογής προμηθευτών 

είναι η "καινοτομία" και το κόστος. Οι προμηθευτές κατηγοριοποιούνται ως εξής: σε 

αυτούς που έχουν αναπτύξει και παρουσιάσει βασικές κατασκευαστικές και 

τεχνολογικές δυνατότητες, για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, χωρίς αυστηρές 

δεσμεύσεις για ελάχιστες ποσότητες και σε αυτούς που παράγουν basics και πιο 

ογκώδης παραγγελίες. Ωστόσο, ο συνδυασμός της ποιότητας και της καινοτομίας με 

το κόστος και την συμμόρφωση στην διανομή, αποτελεί  βασικό κριτήριο επιλογής 

προμηθευτή. Επομένως, η επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών αποτελεί 
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απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση καθώς το 75% της λειτουργικότητας 

των αλυσίδων εφοδιασμού των επιχειρήσεων δημιουργείται από τους ίδιους τους 

προμηθευτές. 

Στην περίπτωση της AXEL, της οποίας το κομμάτι παραγωγής και προμήθειας των 

προϊόντων της, έχει γίνει εξ΄ολοκλήρου outsourcing, βασικός οδηγός στην επιλογή 

προμηθευτή ήταν σαφέστατα ο παραπάνω συνδυασμός. Η επιλογή ωστόσο, δεν 

αποτέλεσε εύκολη διαδικασία. Η συνέπεια στην ποιότητα των προϊόντων, η 

παράδοση σωστών ποσοτήτων των προϊόντων και το αν τα προϊόντα θα παραδωθούν 

στην ώρα τους, ήταν βασικοί παράμετροι που έπρεπε να εξετάσει, έτσι ώστε να 

καταλήξει στην σωστή επιλογή.  

Αρχικά, προχώρησε στον διαχωρισμό των προϊόντων της. Αποφάσισε δηλαδή να 

επιλέξει διαφορετικό προμηθευτή για την παραγωγή των ενδυμάτων της και 

διαφορετικό για την παραγωγή των υποδυμάτων της. Αυτή της την απόφαση, την 

στηρίξε στο γεγονός ό,τι είναι προτιμότερο να συνεργάζεται με περισσότερους από 

έναν προμηθευτές, παρόλα αυτά να είναι εξειδικευμένοι στα ενδύματα και στα 

υποδήματα αντίστοιχα, παρά να διατηρεί συνεργασία με έναν προμηθευτή και να 

μειώνεται η ποιότητα των προϊόντων της. 

Στην συνέχεια, και στην προσπάθειά της να ελαχιστοποιήσει την ανυσηχία της για το 

αν ο προμηθευτής θα ήταν συνεπής αλλά και για να διατηρείται η απόδοσή του, 

αποφάσισε να αυξήσει τον αριθμό των προμηθευτών που συνεργάζεται, τόσο για τα 

παπούτσια όσο και για τα ρούχα της. Ωστόσο, στόχος της ήταν πάντα να 

συνεργάζεται με προμηθευτές που να έχουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων όταν 

η επιχείρηση θα βρίσκεται υπό την πίεση μιας έκτακτης ανάγκης. Στην ουσία να 

τηρούν τις υποσχέσεις τους, με το να παραδίδουν την σωστή ποσότητα  και ποιότητα 

προϊόντος, στην σωστή στιγμή και στην συμφωνημένη τιμή. 

Σήμερα η AXEL ενώ διατηρεί συνεργασίες με παραπάνω από έναν προμηθευτές, 

ωστόσο τις διατηρεί με τους ίδιους προμηθευτές. Μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό της 

κερδοφορίας της επιχείρησης να έγκειται στην αυξημένη ανταγωνιστηκότητα και 

στην συνέπεια, τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχαν 

ανεπτυγμένες σχέσεις εμπιστοσύνης. 
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5.4.3 Μεταφορά 

Μετά το πέρας των παραγγελιών της από τους προμηθευτές της, σειρά έχει κομμάτι 

της μεταφοράς των προϊόντων της από την Κίνα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην 

Αθήνα,  όπου βρίσκεται και η εταιρεία στην οποία έχει κάνει outsourcing όλο το 

κομμάτι της μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής. Όπως είναι γνωστό, η μεταφορά 

μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους (οδική, θαλάσσια, αεροπορική, 

συνδυασμένη μεταφορά κλπ), η επιλογή ωστόσο, του τύπου της μεταφοράς που θα 

επιλέξει η εκάστοτε εταιρέια, έγκειται τόσο στις ανάγκες της όσο και στο κόστος. Ο 

τρόπος μεταφοράς που επιλέγει κυρίως η  AXEL, είναι η θαλάσσια μεταφορά και 

μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν πρόκειται κυρίως για μικρό όγκο, η 

αεροπορική. 

 

 

     Εικόνα 3 

Η διαδικασία της μεταφοράς, έχει ως εξής. Αρχικά, στέλνετε προσφορά θαλάσσιου 

ναύλου από το αρμόδιο τμήμα μεταφοράς της εταιρείας στην AXEL. Όταν γίνει 

αποδεκτή, η AXEL γνωστοποιεί τα στοιχεία του προμηθευτή της που βρίσκεται στην 

Κίνα και αντίστοιχα η μεταφορική εταιρεία τα στοιχεία του πράκτορα με τον οποίο 

συνεργάζεται εκεί. Στην συνέχεια,  η AXEL ενημερώνει με την σειρά της, τον 

προμηθευτή της σχετικά με ποιον πράκτορα θα συνεργαστεί. Ύστερα, η μεταφορική 

εταιρεία επικοινωνεί με τον πράκτορα με σκοπό να τον ενημερώσει για τις 

λεπτομέρειες της μεταφοράς, δηλαδή για τα στοιχεία των φορτωτών (shipper’s 
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details), τα στοιχεία παραλήπτη (consignee’s details), το λιμάνι φόρτωσης (port of 

loading) και το λιμάνι άφιξης (port of discharge). 

Σε δεύτερο στάδιο, παρέχεται ανάλογο feedback από τον πράκτορα στην Κίνα για την 

ετοιμότητα του φορτίου, την ποσότητα, τα κιλά, και τα κυβικά. Στη συνέχεια, το 

αρμόδιο τμήμα μεταφοράς, ανάλογα με την προσφορά που έχει δώσει αλλά και με τις 

τιμές των ναυτιλιακών, δίνει οδηγίες στον πράκτορα για το ποια ναυτιλιακή εταιρεία 

θα επιλέξει για την θαλάσσια μεταφορά. Αφού γίνει η επιλογή και πραγματοποιηθεί 

το booking request στην εκάστοτε ναυτιλιακή, αναμένεται το booking confirmation, 

ότι δηλαδή έχει «κλειστεί» ο ζητούμενος χώρος στο πλοίο και με αυτό ο πράκτορας 

ενημερώνει την μεταφορική εταιρεία για το sailing schedule. 

Τέλος, αφού ενημερωθεί η AXEL για την αναχώρηση και την άφιξη των containers 

καθώς και για τις αξίες των φορτίων της για να μπορέσει να προχωρήσει στην 

ασφάλεια των προϊόντων της, η μεταφορική εταιρεία ενημερώνει τον πράκτορα να 

προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες εξαγωγής και φόρτωσης των containers. Με την 

άφιξη των containers στο λιμάνι του Πειραία πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες 

εισαγωγής και περνάμε στο τελικό στάδιο της μεταφοράς που είναι η άφιξή τους στην 

μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. 

 

5.4.4 Αποθήκευση –Διαχείριση 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένα επίσης σημαντικό κομμάτι που η AXEL έχει 

προτιμήσει το outsourcing είναι και το κομμάτι της διαχείρισης των εμπορευμάτων 

της. Η εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει αυτή της την λειτουργία είναι υπεύθυνη 

τόσο για την σωστή διαχείριση του on-line shop της, όσο για τα καταστήματά της σε 

όλη την Ελλάδα και τις εξαγωγές της σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική κλπ. 

Με την άφιξη των containers στην αποθήκη και αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες 

διαδικασίες για την εισαγωγή των εμπορευμάτων της, γίνεται η εκφόρτωσή τους στον 

χώρο αποθήκευσης. Ο αριθμός ατόμων που απαιτείται για την εκφόρτωση των 

containers, εξαρτάται από τον όγκο του φορτίου και από το διαθεσιμο χρονικό 

περιθώριο που έχει ζητήσει ο πελάτης, συνήθως όμως 2 εργάτες αποθήκης είναι 

αρκετοί. Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης και την τοποθέτηση των προϊόντων σε 

θέσεις ράφια της αποθήκης, γίνεται η παραλαβή του εμπορεύματος συστημικά. Το 

WMS  που χρησιμοποιείται για την διαχείριση των εμπορευμάτων της AXEL είναι το 

MANTIS. Ένα σύστημα αρκετά κοστοβόρο που μία απλή εταιρεία Logistics δεν θα 

μπορόυσε να το αντέξει οικονομικά. 
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Εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί ότι ολοκληρώθηκε η παραλαβή του 

εμπορεύματος του, αρχίζει η εισαγωγή των παραγγελιών στο σύστημα, κάτι το οποίο 

γίνεται μέσω ενός κοινού φακέλου (ftp) μεταξύ της AXEL και της εταιρείας 

διαχείρισης. Οι παραγγελίες που «τρέχουν» στο σύστημα χωρίζονται σε αυτές που 

αφορούν τους πελάτες e-shop, δήλαδή σε αυτούς που έχουν επιλέξει να κάνουν την 

αγορά τους μέσω του διαδικτύου και σε αυτές που αφορούν τα καταστήμα και τους 

πελάτες χονδρικής πώλησης. Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται και τυπώνονται οι 

λίστες (picking lists), οι οποίες δίνονται στους πικαδόρους έτσι ώστε να αρχίσει η  

διαδικασία της συλλογής των τεμαχίων που αντιστοιχούν σε κάθε παραγγελία. Στην 

κάθε λίστα  αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για να 

ολοκληρωθεί η συλλογή. Η θέση ράφη στην οποία βρίσκεται ο κάθε κωδικός, 

περιγραφή του κωδικού (χρώμα μέγεθος κλπ), στοιχεία παραλήπτη (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση) και φυσικά ο κωδικός παραγγελίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 

συλλογή γίνεται τεμαχιακά κάτι το οποίο εκτός από χρονοβόρο έχει και μεγαλύτερο 

κόστος. Την ίδια στιγμή, συστημικά γίνεται η ενημέρωση των δελτίων και 

αναμένεται ο αριθμός των κιβωτιών έτσι ώστε να καταχωρηθεί στο σύστημα και να 

εκτυπωθεί το δελτίο απόστολής το οποίο θα δωθεί και στο αρμόδιο τμήμα 

δρομολόγησης που θα δρομολογηθεί ανάλογα με την διεύθυνση αποστολής του 

παραλήπτη για τις παραδόσεις πάντα που αφορούν την Ελλάδα. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές της εταιρείας, η συλλογή τους πραγματοποιείται με τον 

ίδιο τρόπο με την μόνη διαφορά ότι είναι απαραίτητο τα κιβώτια που αφορούν 

παραγγελίες εξωτερικού πρέπει να συνοδέυονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα / 

φορτωτικές. Η AXEL συνεργάζεται με αρκετές μεταφορικές εταιρείες που 

αναλαμβάνουν την παράδοση των παραγγελιών της σε χώρες του εξωτερικού 

επιλέγοντας κάθε φορά ανάλογα με την χώρα προορισμού και φυσικά το κόστος. 

 

5.4.5 Διανομή 

Όπως όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας, έτσι και η 

AXEL έχει το δικό της σύστημα διανομής. Σκοπός του, η συνεχής και επιτυχημένη 

τροφοδοσία των καταστημάτων της, την κατάλληλη χρονική στιγμή και φυσικά η 

άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της.  

Για τον λόγο ότι πρόκειται για μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 

αλλά και στο Εξωτερικό, γίνεται αντιληπτό ότι το δίκτυο διανομής της πρέπει να 

είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα παραπάνω. Είναι 

γνωστό άλλωστε, ότι ένα επιτυχημένο δίκτυο διανομής έχει μεγάλη βαρύτητα για την 
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επιβίωση και την κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης. Πως λειτουργεί όμως το 

δίκτυο της; 

Όλο το σύστημα διανομής της AXEL συνίστατο σε μία αποθήκη 16,000 

τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή της Μαγούλας Αττικής, στην 

οποία όπως προαναφέρθηκε, συγκεντρώνεται όλο της το εμπόρευμα, αποθηκεύτεται, 

συλλέγεται και δρομολογείται. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν τα στάδια της συλλογής 

και της κιβωτιοποίησης, αρχικά, γίνεται ο διαχωρισμός των παραγγελιών σε Ελλάδα 

και εξωτερικό. Στη συνέχεια, χωρίζονται οι παραγγελίες που αφορούν την Ελλάδα 

ανάλογα με τον προορισμό τους. 

Οι παραγγελίες που έχουν σημείο παράδοσης την Θεσσαλονίκη φορτώνονται την ίδια 

ημέρα το απόγευμα από τις εγαταστάσεις, φτάνουν σε συνεργαζόμενη αποθήκη εκεί 

και διανέμονται την επόμενη ημέρα το πρωί στα καταστήματα και στους τελικούς 

παραλήπτες. Ενώ, οι παραγγελίες που έχουν προορισμό την Αθήνα φορτώνονται την 

επόμενη ημερα από την συλλογή τους και διανέμονται ανάλογα με την περιοχή που 

βρίσκεται ο εκάστοτε παραλήπτης, με ιδιόκτητα φορτηγά. Η υπόλοιπη Ελλάδα 

εξυπηρετείται μέσω πρακτορείων. 

Τέλος όσες αφορούν πελάτες του εξωτερικού συγκεντρώνονται σε ξεχωριστό χώρο 

περισσυλογής της αποθήκης όπου ταξινομούνται ανάλογα με την μεταφορική 

εταιρεία που θα τις φορτώσει και όχι ανάλογα με τον προορισμό. Μία συνεργαζόμενη 

μεταφορική εταιρεία μπορεί να έχει διάφορετικούς προορισμούς του εξωτερικού. Η 

φόρτωσή τους πραγματοποιείται την ίδια ημέρα από τις εγκαταστάσεις.   

 

5.4.6 Επιστροφές 

Όπως και κάθε επιχείρηση έτσι και η AXEL έρχεται αντιμέτωπη με αυτό που λέμε 

διαχείριση επιστροφών (Reverse logistics). Εξαιτίας των τάσεων που επιβάλλουν στις 

επιχειρήσεις την εξασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος αλλά και την δημιουργία μιας στρατηγικής ανάπτυξης και φιλικής 

προς τους πελάτες της, είναι σημαντική η αποδοχή και η σωστή διαχείρηση των 

επιστροφών. Οι περισσότεροι πελάτες επιθυμούν την άμεση αντικατάσταση του 

ελλατωματικού προϊόντος κάτι το οποίο ενώ αφενός προσφέρει δυνατό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία επιχείρηση που μπορεί να το φέρει σε πέρας, 

αφετέρου, της προσθέτει επιπλεόν κόστος. Υπολογίζεται δε ό,τι το κόστος που 

προκαλείται από τις επιστροφές μπορεί να φτάσει μέχρι και το 7% των πωλήσεων 

μιας επιχείρησης.  
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5.5 Πρόβλημα προς διερεύνηση 

Με την ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επέλθει και η ραγδαία 

ανάπτυξη των επιστροφών. Οι καταναλωτές που προτιμούν το διαδίκτυο για τις 

αγορές τους, συνήθως προβαίνουν σε αγορές χωρίς να γνωρίζουν αν αυτό που 

παραγγέλνουν θα τους αρέσει η θα τους ταιριάζει λόγω μεγέθους χρώματος κλπ. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ό ογκος των επιστροφών που καλείται να διαχειριστεί η 

κάθε εταιρεία να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. 

Η πολιτική που ακολουθεί η AXEL όσο αφορά τις επιστροφές έχει παραμείνει η ίδια 

και έγκειται πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Σαφώς και παρέχει 

την δυνατότητα όταν ένα προϊόν φτάσει στον καταναλωτή ελλαττωματικό αυτό να 

επιστρέφεται και να γίνεται η αντικατάστασή του όσο τον δυνατόν γρηγορότερα. 

Ωστόσο, όπως και σε πολλές επιχειρήσεις μόδας που παρέχουν υπηρεσίες e-shop, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των επιστροφών της παρατηρείται στις παραγγελίες που 

γίνονται on-line. 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση των επιστροφών της κατά 

περίπου 10% κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του όγκου 

δουλειάς της εταιρεία διαχείρησής της, καθώς επίσης και την αύξηση του κόστους 

της ίδιας της επιχείρησης. Το πρόβλημα όμως τείνει στο εξής ερώτημα. Θα 

συνεχίσουν να αυξάνονται οι επιστροφές εφόσον αυξάνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο; 

Είναι όντως αναλογικά ή όχι; Η απάντηση είναι πως είναι.  

Με την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα αυξάνονται ταυτόχρονα και οι 

επιστροφές. Μία λύση θα ήταν η AXEL να οδηγηθεί στην απόφαση να μην δέχεται 

επιστροφές. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωνόταν σημαντικά το κόστος της. Κάτι τέτοιο 

όμως θα είχε δραματικά αποτελέσματα στην μετέπειτα πορεία της στο χώρο της 

μόδας. Ένα στοιχείο που την κάνει ξεχωριστή είναι η άριστη σχέση εμπιστοσύνης 

που έχει αναπτύξει με τους πελάτες της. Ολόκληρη η αναπτυξή και επέκτασή της 

οφείλεται στο αγοραστικό της κοινό, κάτι το οποίο κάνει αντιληπτό ότι με το να 

προχωρούσε στην επιλογή αυτής της στρατηγικής το αποτέλεσμα σίγουρα θα ήταν 

καταστροφικό για την συνέχεια της εταιρείας.  Ωστόσο, η αύξηση του κόστους θα 

είχε τα ίδια αποτελέσματα, πράγμα που καθιστά αναγκαίο την εύρεση  άμεσης λύσης 

στο πρόβλημα των επιστροφών. 
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5.6 Προτεινόμενη προσέγγιση βάσει βιβλιογραφίας 

Μία διαφορετική πολιτική που θα μπορούσε να εφαρμόσει η AXEL, για την αποφυγή 

της διακοπής των επιστροφών αλλά και την μείωση του όγκου και του κόστους, είναι 

οι περιορισμένες επιστροφές ανά πελάτη. Ο κάθε πελάτης δηλαδή, θα έχει την 

δυνατότητα να προβαίνει σε περιορισμένο αριθμό επιστροφών δωρεάν, ανάλογα με 

τον αριθμό των παραγγελιών που πραγματοποιεί σε συνδυασμό πάντα με το κόστος 

της αγοράς του. Όσο μεγαλύτερο το κόστος αγοράς τόσο περισσότερες επιστροφές.  

Όσον αφορά τους σταθερούς πελάτες της, δηλαδή τους πελάτες εκείνους που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα αγορών, άρα και μεγαλύτερο κέρδος θα 

εφαρμόζεται διαφορετική πολιτική. Μετά το πέρας συγκεκριμένου αριθμού αγορών 

σε συνδυασμό πάντα με το κόστος της κάθε αγοράς, οι επιστροφές θα γίνονται 

δωρεάν. 

Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει αρχικά, να υπάρχει σωστή παρακολούθηση των 

κινήσεων του κάθε πελάτη έστι ώστε να γίνεται γνωστό πότε ο κάθε ένας από αυτούς 

θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επιστροφής και πότε όχι. Είναι αναγκαία λοιπόν, η 

χρήση ειδικού συστήματος μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η σωστή 

καταχώρηση των στοιχείων του κάθε καταναλωτή, όπως τα στοιχεία πελάτη, ο 

αριθμός των παραγγελιών του, το κόστος των αγορών που πραγματοποιεί και ο 

αριθμός των δωρεάν επιστροφών που έχει χρησιμοποιήσει ή διαιούται να 

χρησιμοποιήσει. Βάσει αυτού θα γίνεται και η επιλογή κάθε φορά της δωρεάν 

επιστροφής. 

 

Υιοθετόντας λοιπόν την παραπάνω στρατηγική, παρατηρούμε ότι τα οφέλη από 

αυτήν την επιλογή είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Παρουσιάζεται: 

• Μείωση του κόστους διαχείρισης επιστροφών 

• Μείωση του όγκου διαχείρισης επιστροφών 

• Διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και πελατών 

 

5.7 Συμπεράσματα 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η διαχείριση των επιστροφών για μια εφοδιαστική αλυσίδα 

είναι ένα από τα κυριότερα πεδία στο οποίο η διοίκηση καλείται να είναι 

αποτελεσματική. Η βελτιστοποίηση της όσο αφορά τις επιλογές που 

πραγματοποιούνται στις επιμέρους διεργασίες της, έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση 
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στις υπόλοιπες δραστηριότητες της και στα επίπεδα βελτιστοποίησης τους όσον 

αφορά στο κόστος τους. Είναι αναγκαίο λοιπόν να εφαρμοστεί άμεσα μία λύση που 

θα έχει ως αποτέλεσμα την καλυτέρευση της παρακολόυθησης των επιστροφών και 

σημαντικότερα την μείωσή τους. 

Aπό την ανάλυση που προηγήθηκε, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι πιο σημαντικοί 

πόροι και ικανότητες μιας επιχείρησης είναι εκείνες που χαρακτηρίζονται από 

σταθερότητα και διάρκεια, είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές και να αναλυθούν από 

τους ανταγωνιστές, δύσκολο να μεταβιβαστούν και να αντιγραφούν. Mια εξίσου 

σημαντική προϋπόθεση είναι ότι η επιχείρηση πρέπει να έχει την πλήρη κατοχή και 

τον απόλυτο έλεγχο των πόρων και των ικανοτήτων αυτών. 

Ως εκ τούτου οι εν λόγω πόροι και ικανότητες αποτελούν τις ικανότητες κορμού - 

core competencies. Eίναι επομένως φανερό, ότι ο σχεδιασμός της στρατηγικής είναι 

αναγκαίο να στηριχθεί σ' αυτές. Στόχος της οφείλει να είναι η όσο το δυνατόν πιο 

αποδοτική χρήση των ικανοτήτων κορμού, ώστε να προκύψουν ισχυρά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πολλές διεθνείς επιχειρήσεις στηρίζουν τη 

στρατηγική τους στις ικανότητες κορμού τους.  

H επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Σε κλάδους που τα πλεονεκτήματα 

βασίζονται στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση, και έχουν περιορισμένη 

διάρκεια (π.χ. χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ένδυση κ.λπ.), το ζητούμενο δεν είναι 

να προσπαθεί η επιχείρηση να δημιουργήσει πλεονεκτήματα που έχουν διάρκεια, 

αλλά να επιτύχει ένα ρυθμό ανάπτυξης νέων πλεονεκτημάτων ταχύτερα από τους 

ανταγωνιστές. Στην προκειμένη περίπτωση επομένως αυτό που απαιτείται είναι 

αφενός ευελιξία και αφετέρου αδιάκοπη βελτίωση. 
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