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Περίληψη 

 

Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται οι τάσεις του κλάδου της λιανικής στον χώρο της 

ένδυσης. Αναλύεται η έννοια της γρήγορης µόδας και ο τρόπος που πρέπει να λειτουργήσει η 

εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του fast fashion. Αναφέρονται τα 

κριτήρια της ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας και ο όρος quick response. 

Στο 2ο κεφάλαιο, περιγράφονται οι τεχνολογίες του γραµµωτού κώδικα (barcode) και του 

RFID ως εργαλεία για την εφοδιαστική αλυσίδα στην επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των 

αποθεµάτων στην λιανική ένδυση. Αναφέρεται ο εξοπλισµός που απαιτείται, ο τρόπος 

λειτουργίας, οι χρήσεις και τα πλεονεκτήµατα της κάθε τεχνολογίας ξεχωριστά. 

Το 3ο κεφάλαιο, είναι η µελέτη περίπτωσης της αλυσίδας λιανικής ένδυσης, Forever 21 για 

την Ευρώπη, όπου αριθµεί 21 καταστήµατα. Με την βοήθεια του µοντέλου υπολογισµού από 

το επιστηµονικό περιοδικό RFID Journal και πραγµατικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς κι 

άλλες µελέτες περιπτώσεων αντίστοιχων εταιρειών όπου εφάρµοσαν RFID, εξάγουµε 

συγκριτικά αποτελέσµατα για την χρήση του RFID έναντι του Barcode. 

Στο 4ο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα συµπεράσµατα από την µελέτη περίπτωσης για την χρήση 

RFID σε καταστήµατα λιανικής πώλησης ενδυµάτων. 

Στο τέλος της εργασίας, υπάρχει το παράρτηµα, όπου απεικονίζονται οι λεπτοµέρειες για την 

έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1ο – Η Βιοµηχανία Της Μόδας Και Ο Ρόλος Των Logistics 

 

Η γενικότερη οικονοµική κρίση επηρέασε και τον κλάδο της µόδας. Παράλληλα µε τον 

αυξηµένο ανταγωνισµό, οι αλυσίδες καταστηµάτων ρούχων ψάχνουν συνεχώς νέους τρόπους 

ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Πλέον οι περίοδοι των εκπτώσεων και 

των προσφορών γίνονται σε πιο συχνά διαστήµατα. Οι καταναλωτές απαιτούν ποιότητα, 

χαµηλές τιµές και γρήγορες εναλλαγές στα σχέδια και τις γραµµές. 

 

1.1 Τάσεις Στην Μόδα 

1.1.1 Πολυτελείς Μάρκες «Luxury Brands» 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µε αυτή την στρατηγική, στοχεύουν στην ποιότητα 

και στα ακριβά υφάσµατα. Προσφέρουν κύρος και δηµιουργούν σκόπιµη σπανιότητα για τα 

κοµµάτια που διαθέτουν στην αγορά. Έτσι αυξάνουν την επιθυµία του καταναλωτή για την 

απόκτηση τους. Χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι η αναγνωρισιµότητα, οι ισχυρές 

πωλήσεις, η αποκλειστικότητα και η προστασία των πελατών. (Phau & Predergast, 2004) 

 

1.1.2 Γρήγορη Μόδα «Fast Fashion» 

Η στρατηγική της γρήγορης µόδας έγινε ταυτόσηµη µε τον όµιλο Inditex (Zara, Oysho, 

Massimo Dutti, Pull & Bear κ.α.) στο τέλος της δεκαετίας του ‘90. Όµως, υπήρχαν νωρίτερα 

αλυσίδες που υιοθετούσαν αυτή την στρατηγική όπως η Benetton. Πλέον, υπάρχουν πολλές 

αλυσίδες, όπως η Forever 21, H&M, Mango κ.α. Οι εταιρείες του κλάδου µε τον όρο γρήγορη 

µόδα εννοούν την άµεση µεταφορά των τάσεων από την πασαρέλα στην ευρεία κατανάλωση. 

Πρακτικά, είναι οι συλλογές των ρούχων που βασίζονται στις νέες γραµµές και βγαίνουν στην 

παραγωγή µε φθηνές πρώτες ύλες µε σκοπό την χαµηλή τιµή στην αγορά. (Hines et all, 2001) 
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Έτσι, µπορούν οι καταναλωτές να ακολουθούν τις καινούργιες τάσεις συνεχώς. Συνήθως, τα 

καταστήµατα ανανεώνουν τα σχέδια ακόµα και εβδοµαδιαία. Για να γίνει εφικτό αυτό, πρέπει 

αφενός οι επιχειρήσεις να αντιλαµβάνονται τις ανάγκες των καταναλωτών ταχύτατα και 

αφετέρου να αναπτύσσουν γραµµές παραγωγής που µπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις 

ανάγκες αµέσως µόλις προκύψουν, αποφεύγοντας ταυτόχρονα πλεονάσµατα στο απόθεµα. 

(Τurconi et all, 2008) 

Σε συνδυασµό µε το marketing, η τοποθέτηση των προϊόντων µέσα στα καταστήµατα δεν είναι 

τυχαία. Τοποθετούνται περιµετρικά µε σκοπό να προσελκύουν τους πελάτες. Υπάρχει συνεχής 

αναπλήρωση των αποθεµάτων κι αν κάποιο σχέδιο δεν έχει ικανοποιητικές πωλήσεις, τότε 

αποσύρεται και στην θέση του τοποθετείται κάποιο άλλο. Επίσης, τα σηµεία που 

τοποθετούνται τα προϊόντα είναι στρατηγικά σχεδιασµένα µε σκοπό να είναι πιο εύκολα 

προσεγγίσιµα από τον καταναλωτή. Οπότε, τα ρούχα µετακινούνται συχνά µέσα στο 

κατάστηµα ανάλογα µε την εµπορικότητα του σηµείου. Έτσι, ο καταναλωτής µένει σε 

εγρήγορση. Αν το κατάστηµα ανανεώνει συνεχώς τα εµπορεύµατα του, οι καταναλωτές 

αποκτούν την συνήθεια να το επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. (Christopher, 

2007) 

Η παραπάνω φιλοσοφία αναπτύχθηκε από τον Ισπανικό όµιλο Inditex. Τα αποτελέσµατα της 

είναι η δραστική µείωση των αποθεµάτων, η σωστή διαχείριση τους και η εξοικονόµηση των 

πόρων. 

1.2 Fashion Logistics 

Ένα θεµελιώδες στοιχείο του µάρκετινγκ είναι η γρήγορη ανταπόκριση της επιχείρησης στις 

ανάγκες του καταναλωτή. Στις µέρες µας, υπάρχει ακόµα περισσότερη πίεση για επιτάχυνση 

των διαδικασιών ανταπόκρισης στις τάσεις της αγοράς. Ο ανταγωνισµός βασίζεται πλέον στον 

χρόνο (time based competition) σε διάφορους κλάδους. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τα 
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logistics ώστε να µειωθεί ο χρόνος παραγωγής προϊόντος,  η άµεση εναλλαγή πληροφοριών 

από τον καταναλωτή και η ελαχιστοποίηση των χρόνων αναπλήρωσης. 

1.2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων Μόδας 

Η παραπάνω πίεση είναι εµφανής στον κλάδο της µόδας περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο 

της αγοράς. Ως µόδα χαρακτηρίζουµε τα προϊόντα όπου το βασικό στοιχείο τους είναι ο µικρός 

κύκλος ζωής. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των αγορών σύµφωνα µε Christopher, Pheck 

(2004) είναι: 

 

Α. Μικρός Κύκλος Ζωής 

Όταν τα προϊόντα δηµιουργούνται µε σκοπό την τρέχουσα τάση και η περίοδος πωλήσεων 

τους είναι αρκετά σύντοµη, µετριέται πολύ συχνά ακόµα και σε µερικές εβδοµάδες (Fisher – 

Ranman, 1999). 

 

Β. Προϊόντα Με Υψηλή Μεταβατικότητα Ζήτησης 

Όταν η ζήτηση δεν είναι ποτέ σταθερή για αυτά τα προϊόντα. Επειδή αναφερόµαστε σε 

προϊόντα της µόδας, η ζήτηση επηρεάζεται από την διαφήµιση, τον κινηµατογράφο, άτοµα της 

δηµοσιότητας. 

 

Γ. Χαµηλή Προβλεψιµότητα 

Όταν οι προβλέψεις ζήτησης είναι δύσκολες τόσο συνολικά όσο κι ανά περίοδο. Συµβαίνει 

όταν η ζήτηση είναι ιδιόµορφη. 

 

Δ. Υψηλή Αγοραστική Ώθηση 

Όταν ο καταναλωτής βρίσκεται στην βιτρίνα ενός καταστήµατος ωθείται να το αγοράσει 

ακόµα κι όταν δεν το έχει ανάγκη. 
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Ε. Μεγάλο Πλήθος Διαφορετικών Κωδικών 

Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί κωδικοί οπότε οι αλυσίδες της γρήγορης µόδας χαρακτηρίζονται 

από µεγάλο πλάτος (Amit Tambi, 2004) κι αυτό δυσκολεύει την παρακολούθηση τους. 

 

Στ. Παραγωγή Σε Τρίτες Χώρες (Off – Shore Production) 

Για την επίτευξη της µείωσης του κόστους και της αύξησης της παραγωγικότητας, πολλές 

επιχειρήσεις εγκατέστησαν τις γραµµές παραγωγής τους σε υπεράκτιες αγορές για α΄ ύλες 

αλλά και για έτοιµα προϊόντα (Hamilton, 2007). 

Το 2002 πραγµατοποιήθηκε µελέτη σε εταιρίες λιανικής στην Ευρώπη (Lowson, 2002) και 

βρέθηκε ότι το 70% των συνολικών αγορών που πραγµατοποιούν προέρχεται από τρίτες χώρες 

όπως Κίνα και Βιετνάµ. Η έρευνα έδειξε ότι το κόστος από το να προµηθεύονται τα ίδια υλικά 

από την Ευρώπη ήταν κατά 35% λιγότερο. Χαρακτηριστικό  παράδειγµα, η Marks & Spencer 

που µέχρι τις αρχές του ‘90 έκανε την παραγωγή της 100% εγχώρια και πλέον το ποσοστό έχει 

µειώσει το ποσοστό των αγορών της εγχώρια λιγότερο από 50%. 

Το µειονέκτηµα της στρατηγικής να αγοράζουν από τρίτες χώρες είναι ότι αν οι προβλέψεις 

των πωλήσεων είναι λανθασµένες, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για χαµένες πωλήσεις 

εξαιτίας του µεγάλου χρόνου µεταφοράς (5 – 6 εβδοµάδες). 

Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι υπάρχει έλλειψη ευελιξίας από τους προµηθευτές εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηµιουργώντας άλλη µια πρόκληση για την διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας κάθε επιχείρησης. Αντίθετα ο παραδοσιακός τρόπος απόκρισης στις ανάγκες των 

καταναλωτών ήταν οι προβλέψεις βάσει της ζήτησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται είτε πλεόνασµα είτε έλλειµα στο απόθεµα. 
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1.3 Διοίκηση Της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, καταλαβαίνουµε την δυσκολία στις προβλέψεις των 

προϊόντων µόδας. Ακόµα και µε µαθηµατικά µοντέλα, οι προβλέψεις δεν είναι ασφαλείς σε 

τεµαχιακό επίπεδο. Το κλειδί στις πωλήσεις είναι να µειωθούν σηµαντικά οι χρόνοι απόκρισης 

(lead times). 

Με µικρότερους χρόνους απόκρισης, οι επιχειρήσεις γίνονται πιο ευέλικτες στις απότοµες 

αλλαγές τάσης των καταναλωτών (Hopper et.all, 2007). Οι γνωστές εταιρείες Forever 21, Zara, 

H&M πετυχαίνουν χρόνους απόκρισης 2-3 εβδοµάδων. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί χρόνοι απόκρισης, που πρέπει να έχει υπόψιν της κάθε 

επιχείρηση που θέλει να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της (Christopher, Peck, 2004): 

 

Α. Χρόνος Τοποθέτησης Στην Αγορά (Time To Market) 

Αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται µια επιχείρηση ώστε να αναγνωρίσει µια ευκαιρία στην 

αγορά και να την µετατρέψει σε προϊόν. 

Γενικότερα, στις αγορές που χαρακτηρίζονται από µικρούς κύκλους ζωής, η επιτυχία 

βρίσκεται στην δυνατότητα της επιχείρησης να εντοπίζει γρήγορα και έγκαιρα τις τάσεις της 

αγοράς αλλά και να δηµιουργεί τα προϊόντα στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. Στον κλάδο της 

µόδας, οι αλλαγές στους καταναλωτές είναι γρήγορες. Σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό, 

υπάρχει η γρήγορη απαρχαίωση των προϊόντων και η αλλαγή των συνηθειών. Τα προβλήµατα 

που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, είναι αφενός οι χαµένες 

πωλήσεις γιατί µπορεί να καθυστέρησε η είσοδος τους στην αγορά και αφετέρου η αύξηση 

του αποθέµατος καθώς η αγορά πλέον είναι κορεσµένη. 

Η ικανότητα του να βρίσκεται η επιχείρηση κοντά στον καταναλωτή είναι ένας τρόπος για να 

κερδίσεις χρόνο (Workgang, 2003). Επίσης, µε την βοήθεια σύγχρονων συστηµάτων 
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πληροφορικής (CAD – Computer aided desing και CAM – Computer aided manufacturing) 

βοηθούν στις αλλαγές του προϊόντος κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής του (Carlsson, 2009). 

 

Β. Χρόνος Προετοιµασίας (Time To Serve) 

Ο χρόνος που χρειάζεται από την στιγµή που ο πελάτης θα δώσει την παραγγελία µέχρι να 

υλοποιηθεί σε προϊόν. 

Παλαιότερα, οι έµποροι λιανικής έδιναν τις παραγγελίες στους προµηθευτές πολύ νωρίτερα, 

ακόµα και ένα χρόνο πριν (Jacobs, 2006). Ο λόγος ήταν ότι υπάρχουν διάφορα στάδια από τα 

οποία περνάει µια παραγγελία όπως ο χρόνος για την παραγωγή, τα έγγραφα που την 

συνοδεύουν, διάφορες κρατικές υπηρεσίες που µεσολαβούν κα. (Jones-Towill, 1999). 

Η βέλτιστη λύση είναι η δηµιουργία µιας οµάδας που θα εµπλέκεται µε όλες τις 

δραστηριότητες και θα µεριµνά για την απλοποίηση των διαδικασιών ή την κατάργηση 

µερικών από αυτές (Christopher et all, 2004). 

 

Γ. Χρόνος Αντίδρασης (Time To React) 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να αξιολογήσει µία επιχείρηση µία κατάσταση ή τάση και να 

αντιδράσει. 

Ιδιαίτερα στον συγκεκριµένο κλάδο της µόδας, κάθε επιχείρηση πρέπει να ικανοποιεί την 

ανάγκη του καταναλωτή, αµέσως µόλις αυτή προκύψει. Εκτός από όλα τα παραπάνω που 

αποτελούν εµπόδια σε αυτό, υπάρχει άλλο ένα πρόβληµα. Προσπαθώντας, οι επιχειρήσεις να 

γίνουν πιο ευαίσθητες στην ζήτηση, καθυστερούν στην αναγνώριση των αλλαγών των τάσεων. 

Η πρόκληση είναι να αναγνωριστεί αµέσως η πραγµατική ζήτηση, αυτή δηλαδή στο τελικό 

σηµείο πώλησης (Jacobs et all, 2006). 

Τα στοιχεία προβλέψεων και η αναπλήρωση των αποθεµάτων τροφοδοτούνται ανάλογα από 

τις παραγγελίες στις περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες στον κλάδο της µόδας, έτσι δεν 
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έχουν καθαρή εικόνα της τελικής αγοράς (Christopher, 2001). Κάτω υπό τέτοιες συνθήκες, η 

διαχείριση των logistics γίνεται δύσκολη και µε µεγάλη πιθανότητα ελλείψεων ή 

πλεονάσµατος στα αποθέµατα. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να συνδυάσουν τα 

πληροφοριακά συστήµατα που τώρα είναι καλύτερα από ποτέ µε οργανωτικές αλλαγές, όπως 

στρατηγικές συνεργασίες µε προµηθευτές. 

1.4 Παραδοσιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες εφόσον βασίζονται στις προβλέψεις ώστε να 

ανιχνεύσουν τις καταναλωτικές ανάγκες των πελάτων τους αντιµετωπίζουν σηµαντικά 

προβλήµατα. Αποτέλεσµα της παραπάνω τακτικής είναι τα υψηλά αποθέµατα που 

υπερβαίνουν κατά πολύ τις τρέχουσες ανάγκες (Baker, 2007). Εκτός από επιπτώσεις στο 

κεφάλαιο της επιχείρησης, οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες αργούν πολύ να 

ανταποκριθούν σε συνθήκες ευµετάβλητης ζήτησης. 

Ένα ακόµη πολύ γνωστό πρόβληµα είναι το φαινόµενο του µαστίγιου (bull-whip effect), όπου 

περιγράφεται ως η ενίσχυση της διακύµανσης της ζήτησης από τα κατώτερα επίπεδα στα 

ανώτερα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Lee et all, 1997). Με απλά λόγια, οι ενδιάµεσοι 

κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν µοιράζονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 

ενεργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και µία µόνο µικρή µεταβολή της ζήτησης µπορεί 

να δηµιουργήσει αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (Forester, 1961). Τα αίτια που 

προκαλούν το φαινόµενο του µαστίγιου σύµφωνα µε τους (Lee et all, 1997) είναι τα σφάλµατα 

στην πρόβλεψη ζήτησης, η οµαδοποίηση των παραγγελιών, η αυξηµένη µεταβλητότητα στις 

τιµές και οι ελλείψεις στην αγορά. 

1.5 Ευέλικτη Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Στον κλάδο της γρήγορης µόδας µόνο η οργάνωση κι εφαρµογή στρατηγικής ευέλικτης 

αλυσίδας εφοδιασµού θα µπορούσε να επιφέρει την επιτυχία. Βέβαια τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει το ενδιαφέρον και σε άλλους κλάδους (Christopher et all, 2001). 
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Η έννοια της ευελιξίας εστιάζει κυρίως στην απόκριση των επιχειρήσεων (Christopher et all, 

2004). Η απόκριση των επιχειρήσεων διαµορφώνεται βάσει της ζήτησης και των πληροφοριών 

κι όχι βάσει καταλόγων απογραφών όπως στην παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα. 

Ειδικότερα στην βιοµηχανία της µόδας, η ζήτηση αλλάζει συνεχώς µε αποτέλεσµα 

οποιαδήποτε πρόβλεψη να είναι δύσκολη. Εδώ παίζει ρόλο πόσο ευέλικτη είναι η επιχείρηση 

ώστε να προλάβει να βγάλει σε παραγωγή το καινούργιο προϊόν και να το προωθήσει στην 

αγορά µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα εξαρτάται από 

την αγορά και συνδέεται στενά µε τις τάσεις των τελικών χρηστών. Είναι εικονική γιατί 

βασίζεται σε πληροφορίες που µοιράζονται από κοινού όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας 

εφοδιασµού. Πρέπει να βασίζεται σε ένα δίκτυο συνεργατών κερδίζοντας ευελιξία και να 

ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία µεταξύ των µελών του δικτύου (Harrison, 1999).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

Ευέλικτη 
Αλυσίδα 
Εφοδιασµο

ύ 

Εξαρτάται 
Από Την 
Αγορά 

Εικονική 

Ολοκληρω
µένη 

Διαδικασία 

Βασίζεται 
Σε Δίκτυο 

- Κοινόχρηστες 
πληροφορίες για την ζήτηση 
- Συλλογική σχεδίαση 
- Απόλυτη διαφάνεια 

- Συνδιαχείριση 
αποθεµάτων 
- Συλλογική σχεδίαση 
προϊόντων 
- Συγχρονισµένος 
ανεφοδιασµός 

- Αξιοποίηση των 
ικανοτήτων των συνεταίρων 
- Έµφαση στις βασικές 
ικανότητες 
- Ανάληψη ρόλου 
συντονιστή του δικτύου 

- Καθηµερινή 
ανατροφοδότηση µε δεδοµένα 
από τα σηµεία πώλησης 
- Νέες τάσεις 
- Ο λόγος στους καταναλωτές 
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Στην εικόνα 1.1 βλέπουµε πόσοι πρακτικοί τρόποι υπάρχουν ώστε να συνδυάζονται τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά µιας ευέλικτης αλυσίδας εφοδιασµού για τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία της µόδας. 

 
1.5.1 Εικονική (Virtual) Ολοκλήρωση 

Η πληροφορία θα πρέπει να µεταφέρεται ανάµεσα στους κρίκους της αλυσίδας προκειµένου 

όλοι οι εµπλεκόµενοι να δουλεύουν µε τα ίδια δεδοµένα. Για παράδειγµα, οι λιανοπωλητές και 

οι προµηθευτές θα πρέπει να διατηρούν στενές σχέσεις µεταξύ τους. Αυτό µπορεί να συµβεί 

εφόσον µοιράζονται από κοινού ορισµένες πληροφορίες. Τα δεδοµένα από τα σηµεία πώλησης 

µπορούν να µοιραστούν κι εποµένως διευκολύνεται η διαθεσιµότητα των προϊόντων στα 

ράφια των καταστηµάτων και η µείωση των αποθεµάτων. Επιπλέον, αν ο προµηθευτής µε τον 

έµπορο λιανικής χρησιµοποιούν ένα κοινό σύστηµα συνδιαχείρισης των αποθεµάτων (CMI) 

θα µπορούσε να µειωθεί σηµαντικά το κόστος των συναλλαγών. 

Η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι πολύ σηµαντική κι από τεχνολογική άποψη, όπως θα 

δούµε και στην συνέχεια της εργασίας δεν είναι δύσκολο να εφαρµοστεί σε µία οµάδα 

επιχειρήσεων. Σε αυτό το σηµείο, µετράει η θέληση της εταιρείας να προχωρήσει στην διάθεση 

των στοιχείων για τους σκοπούς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, σηµαντική είναι η 

ευθυγράµµιση σε ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας όπου αφορά την προσαρµογή των 

πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. Το τελευταίο κοµµάτι αφορά την 

αποτελεσµατικότητα ώστε να επικεντρωθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι στην βελτιστοποίηση των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών (Lee et all, 1997). 

Σε ένα σύστηµα CMI, o προµηθευτής συνεργάζεται µε τον έµπορο λιανικής στο κοµµάτι που 

αφορά την ροή των προϊόντων του συστήµατος διανοµής. Ο προµηθευτής κι ο πελάτης ορίζουν 

από κοινού τα επιθυµητά επίπεδα αποθεµάτων που θα τηρεί η επιχείρηση του εµπόρου 

λιανικής. Στον προµηθευτή αποστέλλονται τα στοιχεία των πωλήσεων από το κατάστηµα 

λιανικής, και στη συνέχεια οργανώνει τους επόµενους ανεφοδιασµούς βάσει των πωλήσεων.  
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1.5.2 Συµµόρφωση Με Τη Διαδικασία 

Για να είναι εφικτά τα παραπάνω, η αλυσίδα εφοδιασµού απαιτεί αυστηρή συµµόρφωση µε 

την διαδικασία και σε επίπεδο της ίδιας της εταιρείας και σε επίπεδο των συνεργατών είτε 

χαµηλότερης είτε ανώτερης κλίµακας. Δηλαδή, η δηµιουργία των σχέσεων µεταξύ τους, η 

οποία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς όρια. Σε αυτές τις σχέσεις θα πρέπει να γίνονται 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις λόγω χρόνου µετάβασης 

από το ένα στάδιο της αλυσίδας στο άλλο. Για να µειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να 

εστιάσουµε σε δύο τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας. Το πρώτο αφορά τα προστιθέµενης 

χρονικής αξίας (value adding time) και τα µη προστιθέµενης χρονικής αξίας (non value adding 

time) (Stalk & Hout, 1990). Προστιθέµενης χρονικής αξίας διαδικασίες όπως µετακινήσεις 

προϊόντων ή µεταφορές µπορούν να βελτιστοποιηθούν, ενώ µη προστιθέµενης χρονικής αξίας 

διαδικασίες, όπως απογραφές και επεξεργασία, µπορούν να είναι ακόµα πιο επωφελείς εάν 

υπάρξει για παράδειγµα συντονισµός µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών. Σε ένα ευέλικτο 

δίκτυο, η συµµόρφωση µε τη διαδικασία είναι εξαιρετικής σηµασίας και διευκολύνεται µε την 

αξιοποίηση διαδικτυακού λογισµικού νέας γενιάς, το οποίο επιτρέπει στα συνεργαζόµενα µέρη 

να συνδέονται µεταξύ τους ακόµη κι αν διαθέτουν πολύ διαφορετικά συστήµατα. Πλέον οι 

οργανισµοί µε διαφορετικά ιδιοκτησιακά καθεστώτα µπορούν εύκολα να συνεργάζονται σαν 

µία επιχείρηση, όσο µακριά κι αν βρίσκονται ο ένας απ’ τον άλλον. 

Στη βιοµηχανία της µόδας συµµετέχουν πολλές διαφορετικές µονάδες σε µια διαδικασία που 

ξεκινάει µε τη σχεδίαση των προϊόντων και ολοκληρώνεται µε τη µεταφορά τους στα ράφια 

των καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Προκειµένου οι επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται 

γρήγορα στις µεταβολές του κόσµου της µόδας είναι απαραίτητος ο συντονισµός και η 

ολοκλήρωση της ροής πληροφοριών και υλικών. 

Στις συµβατικές αλυσίδες εφοδιασµού µπορεί να µεσολαβήσει ακόµη κι ένας χρόνος από τον 

σχεδιασµό έως την τελική πώληση των προϊόντων. Αντίθετα, χάρη στη δηµιουργία «ιδεατών 
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οµάδων» µέσα σε δίκτυα όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο, µπορεί να 

υπάρξει πολύ καλύτερος συγχρονισµός (Johnson, 2002, Ghemawat et all, 2004). 

1.5.3 Δίκτυο 

Ένα χαρακτηριστικό των ευέλικτων εταιρειών είναι η αξιοποίηση ευέλικτων διατάξεων µε 

ευρεία βάση εφοδιασµού. Οι εταιρείες Zara και Benetton είναι δύο από τις εταιρείες της 

βιοµηχανίας µόδας που έχουν καταφέρει υψηλά επίπεδα απόκρισης των καταναλωτών 

συνεργαζόµενες στενά µε εξειδικευµένους, συχνά µικρούς, κατασκευαστές. 

Σύµφωνα µε τον Ghemawat et all, (2004) µε τη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία Zara, 

στις εγκαταστάσεις της διεξάγονται αποκλειστικά και µόνο οι εργασίες που βελτιώνουν τη 

σχέση κόστους και αποτελεσµατικότητας λόγω πλεονεκτηµάτων κλίµακας (π.χ. βαφή, κόψιµο, 

τοποθέτηση ετικετών, συσκευασία). Οι λοιπές εργασίες παραγωγής, ακόµα και στο τελικό 

στάδιο, διεξάγονται από ένα δίκτυο µε περισσότερους από 300 µικρούς υπεργολάβους, κάθε 

ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σ’ ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της παραγωγικής 

διαδικασίας ή σε ένα συγκεκριµένο είδος προϊόντων. 

Αντίστοιχα, οι υπεργολάβοι λαµβάνουν την απαραίτητη τεχνολογική, οικονοµική και 

υλικοτεχνική υποστήριξη προκειµένου να ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις χρόνου 

και ποιότητας. Το σύστηµα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται σε 

ενδεχόµενες ξαφνικές αλλαγές της αγοραστικής ζήτησης. 

Παροµοίως, η εταιρεία Benetton χρησιµοποιεί εδώ και χρόνια πληθώρα µικρών 

κατασκευαστών προκειµένου να ενισχύσει την απόδοσή της σε εργασίες όπως το ράψιµο και 

η τελική συναρµολόγηση των προϊόντων (Dapiran, 2007). 

Η αρχή που διέπει τα ευέλικτα δίκτυα διαφωνεί ως προς ορισµένα σηµεία µε την επικρατούσα 

αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουλεύουν µε µικρότερο αριθµό προµηθευτών και 

να έχουν µεγαλύτερης διάρκειας συνεργασίες. Αντίθετα, τα ευέλικτα δίκτυα θέλουν η κεντρική 
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εταιρεία να αναλαµβάνει ρόλο «συντονιστή» του δικτύου, τα µέλη του οποίου προβλέπεται να 

διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες. 

1.5.4 Εξάρτηση από την αγορά 

Όλες οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται επιχειρηµατικά προς την αγορά επιδιώκουν να 

βρίσκονται κοντά στον πελάτη. Για τον χώρο του λιανικού εµπορίου προϊόντων µόδας, αυτή 

η ανάγκη είναι ζωτικής σηµασίας. Κάθε επιτυχηµένος έµπορος λιανικής στο χώρο της µόδας 

αντιλαµβάνεται αµέσως τις νέες τάσεις µε τη βοήθεια διαφορετικών µέσων. Τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από τα σηµεία πώλησης αναλύονται καθηµερινά και χρησιµοποιούνται για να 

προσδιοριστούν οι ανάγκες ανεφοδιασµού µε τα προϊόντα που προβλέπεται να συνεχίσουν να 

διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, ορισµένα προϊόντα προβλέπεται να πωλούνται µόνο για 

σύντοµα χρονικά διαστήµατα και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται ο ανεφοδιασµός τους. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των τάσεων του αγοραστικού 

κοινού. Πίσω από τα δεδοµένα που συλλέγονται στα σηµεία πώλησης βρίσκονται οι ίδιοι οι 

καταναλωτές. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά σηµαντικό να µπορούµε να διακρίνουµε τις 

προτιµήσεις και τις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των καταναλωτών. 

1.6 Στρατηγική ταχείας απόκρισης (Quick Response) 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, στις ΗΠΑ εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η µέθοδος της 

ταχείας απόκρισης ή αλλιώς Quick Response, µεταξύ των προµηθευτών και των 

καταστηµάτων µόδας µε σκοπό να ανταγωνιστεί η αµερικανική βιοµηχανίας µόδας τους 

παραγωγούς σε τρίτες χώρες της Ασίας (Birtwistle et all, 2006, Fernie et all, 1998). 

Βάσει µιας έρευνας από την Kurt Salomon Associates (1988) οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν 

µεγάλες, ανοργάνωτες και δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν γρήγορα στις µεταβολές της 

ζήτησης. Για παράδειγµα, ο χρόνος απόκρισης από την βιοτεχνία υφάσµατος έως την 

κατανάλωση ήταν 66 εβδοµάδες κατά µέσο όρο. Αυτός ο χρόνος µεταφραζόταν σε 25 δις 

δολάρια κόστος (Stalk & Hout, 1990). 
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Έτσι, λοιπόν η Αµερικάνικη βιοµηχανία µόδας ξεκίνησε να ψάχνει τρόπους ώστε να µειωθούν 

οι χρόνοι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η έννοια της γρήγορης απόκρισης είναι ο 

συνδυασµός του Just in Time (JIT) που αναπτύχθηκε από την βιοµηχανία των αυτοκινήτων 

στην Ιαπωνία (Toyota) και των πληροφοριακών συστηµάτων EDI (Electronic Data 

Interchange), EPOS (Electronic Point of Sales), CAD (Computer Aided Design), CAM 

(Computer Aided Manufacturing) (Birtwistle et all , 2006). H βασική αρχή πίσω από τα 

συστήµατα QR είναι ότι τα στοιχεία της ζήτησης συλλέγονται άµεσα και όσο πιο κοντά στο 

τελικό καταναλωτή έτσι ώστε οι παραγγελίες να βασίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα. Με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας ακόµα και ο προµηθευτής ενηµερώνεται άµεσα για τα διαθέσιµα 

αποθέµατα. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι λιανοπωλητές και προµηθευτές µοιράζονται 

εµπιστευτικά στοιχεία πωλήσεων , παραγγελιών και α’ υλών ( Birtwistle et all , 2006). 

Στις µέρες µας, η ταχεία απόκριση (QR) θεωρείται µια αναγνωρισµένη λειτουργική 

στρατηγική (Lowson, 2002). Ως λειτουργική στρατηγική προσελκύει το ενδιαφέρον και για 

δύο ακόµη αλληλένδετους λόγους. Πρώτος λόγος είναι η δυνατότητα της εν λόγω στρατηγικής 

να ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα που παρουσιάζει ο χώρος των logistics για τις 

εταιρείες της βιοµηχανίας µόδας. Ο δεύτερος λόγος έγκειται στην καταπολέµηση της 

αµείλικτης αναζήτησης offshore προµηθειών σε κράτη µε φθηνό εργατικό δυναµικό. 

Σε όλες τις γρήγορα αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες, η ζήτηση είναι πλέον περισσότερο 

διασπασµένη και οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα και την 

πληθώρα επιλογών. Ακόµη, η επιρροή της µόδας αυξάνεται συνεχώς· κανένα στυλ και καµία 

µόδα δεν έχει επικρατήσει στο χώρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Σε πολλούς τοµείς, η ζήτηση πλησιάζει ένα χαοτικό σηµείο λόγω της ακόρεστης επιθυµίας για 

ποικιλία υπηρεσιών και αγαθών. Η µαζική προσαρµογή στις ανάγκες του καταναλωτή, τα 

εξατοµικευµένα προϊόντα που λανσάρονται στην αγορά για σύντοµες περιόδους, η διάτµηση 

των αγορών σε ατοµικό επίπεδο και οι µεγάλες ποσότητες προϊόντων που προσφέρονται σε 
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ένα ολοένα µικρότερο µέρος της αγοράς αποδεικνύουν τη ριζική µετακίνηση προς µια 

ολοκληρωτική αλλαγή και επισηµαίνουν τον παραλογισµό των επιχειρήσεων που επιµένουν 

να λειτουργούν µε παρωχηµένες µεθόδους. 

Μια από τις βασικότερες φιλοσοφίες της QR είναι η συµπίεση του χρόνου που χρειάζεται το 

σύστηµα εφοδιασµού (Κακούρης , 2007). Εάν ο χρόνος που χρειάζεται η αλυσίδα εφοδιασµού 

περιοριστεί στο ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας, η σχεδίαση των προϊόντων θα 

ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις πληροφορίες που λαµβάνονται από τους καταναλωτές και 

ο έµπορος λιανικής θα µπορεί µέσα στην ίδια σεζόν να επανεξετάζει τη ζήτηση που υπάρχει 

για τα προϊόντα και να κάνει µικρές και συχνές παραγγελίες στον προµηθευτή του, εφόσον ο 

χρόνος µεταξύ των παραγγελιών είναι αρκετά µικρός (της τάξης των 2-4 εβδοµάδων) (Harding 

et all, 1986). 

Σύµφωνα µε τους Lowson, King και Hunter (1999) θα µπορούσαµε να περιγράψουµε την 

ταχεία απόκριση (QR) ως: 

Μια κατάσταση ανταπόκρισης κι ευελιξίας µε την οποία µια επιχείρηση επιδιώκει να 

προσφέρει στους πελάτες/καταναλωτές µια ευρεία γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών στην 

ακριβή ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία, στον σωστό τόπο και χρόνο και στην σωστή τιµή, 

σύµφωνα µε τη ζήτηση που υπάρχει σε πραγµατικό χρόνο (Fiorito et all, 2006). Η QR 

προσφέρει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάσει της υπάρχουσας ζήτησης, ακόµη και την 

τελευταία στιγµή, προκειµένου να προσφέρεται η µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία στους 

πελάτες/καταναλωτές περιορίζοντας ταυτόχρονα τον χρόνο παράδοσης, τα έξοδα, το κόστος 

και τα αποθέµατα. Η QR δίνει έµφαση στην ευελιξία και την κίνηση των προϊόντων 

προκειµένου να ανταποκρίνεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των εξαιρετικά 

ανταγωνιστικών, ευµετάβλητων και δυναµικών αγορών. Η QR πρεσβεύει µια εταιρική 

στρατηγική, δοµή και κουλτούρα, όπως επίσης προτείνει ορισµένες εταιρικές διαδικασίες µε 
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στόχο την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων σε ένα κοινό δίκτυο µέσω της ταχείας διακίνησης 

πληροφοριών και της επικερδούς ανταλλαγής δραστηριοτήτων (Lowson, et all 1999). 

1.7 Off Shore αναζήτηση πηγών 

Η αναζήτηση πηγών και παραγωγής σε τρίτες χώρες ήταν µία συνεχώς αυξανόµενη τάση στις 

δυτικές οικονοµίες για πολλές δεκαετίες (Christopher et all , 2001). To κίνητρο για αυτή την 

τάση ήταν βασικά τα µειωµένα κόστη. Σύµφωνα µε τον Lowson (2002) πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η έννοια του κόστους που έχει χρησιµοποιηθεί σε αυτές τις αποφάσεις ήταν στο στενό 

πλαίσιο του µοναδιαίου κόστους κατασκευής ή αγοράς. Πλέον τα κόστη που επηρεάζουν την 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι περισσότερα και σε πολλές περιπτώσεις σηµαντικότερα από το 

κόστος της αρχικής αγοράς. Τα βασικότερα από αυτά είναι (Christopher & Towill, 2001), 

(Lowson , 2002): 

• Κόστος απογραφής 

• Κόστος πτώσης τιµών (mark-down) 

• Κόστος χαµένων πωλήσεων 

• Διαδικαστικά κόστη (τελωνεία, τραπεζικές εγγυήσεις) 

• Μεταφορικά κόστη 

• Αποθήκευτρα 

• Φορολογικά κόστη 

Το κόστος λόγω αδυναµίας ευελιξίας προκύπτει από τη συνεργασία µε προµηθευτές που δεν 

είναι ευέλικτοι και δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις αλλαγές της ζήτησης (πριν, κατά τη 

διάρκεια κι έπειτα από µια αγοραστική περίοδο), προκαλώντας δυσανάλογη διεύρυνση της 

ζήτησης σε ένα µεγάλο δίκτυο εφοδιασµού και σηµαντικά προβλήµατα κόστους. 

Μόνο κι εφόσον αυτές οι δύο κατηγορίες κόστους µεταφραστούν σε αριθµούς µπορούµε να 

υπολογίσουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που έχουν οι αγορές σε φθηνές χώρες 

του εξωτερικού, κι εποµένως να δηµιουργήσουµε µια µέθοδο για την αντιπροσωπευτική 
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αναπαράστασή τους. Εφόσον κατηγοριοποιηθούν τα κρυµµένα κόστη, καθίσταται εµφανές ότι 

η ανεύρεση προµηθειών µε µόνο γνώµονα το χαµηλό κόστος παύει να είναι το ίδιο ελκυστική. 

Αν σε όλα αυτά προσθέσουµε και το κόστος λόγω αδυναµίας ευελιξίας, βλέπουµε ότι η 

αξιοποίηση ενός QR προµηθευτή µπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα χάρη στην 

ταχύτητα και την ευελιξία που προσφέρει. 

Καταργώντας τους αγωγούς µεταφοράς των προϊόντων, µειώνεται ο χρόνος και γίνεται 

αποτελεσµατικότερη η απόκριση στη συνεχώς µεταβαλλόµενη ζήτηση των καταναλωτών ( 

Guinipero et all, 2001). Με αυτόν τον τρόπο, η στρατηγική QR ενισχύει την διεπιχειρησιακή 

αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών που εφαρµόζουν οι εταιρείες, από τη 

δηµιουργία των προϊόντων ως τον ανεφοδιασµό των καταστηµάτων, µε αποτέλεσµα 

λιγότερους αποθηκευτικούς χώρους, λιγότερα αποθέµατα, χαµηλότερο κόστος και αυξηµένες 

πωλήσεις (Perry et all, 2000). 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η ζήτηση των καταναλωτών γίνεται ολοένα και πιο ευµετάβλητη. 

Η QR είναι ειδικά σχεδιασµένη για ένα τέτοιο ευµετάβλητο περιβάλλον. 

Ενδεχοµένως η βιοµηχανία της µόδας να είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς χώρους όσον 

αφορά τα συστήµατα διαχείρισης logistics, δεδοµένου ότι ανά πάσα στιγµή υπάρχουν 

εκατοντάδες χρώµατα, χιλιάδες στυλ και εκατοµµύρια τεµάχια αποθεµάτων στα ράφια των 

καταστηµάτων λιανικής. Ακόµη, ο µέσος όρος παραµονής των εν λόγω εµπορευµάτων στα 

ράφια µειώνεται κάθε χρόνο. 

Η QR είναι πολύ σηµαντική χάρη στην ικανότητά της να αντιµετωπίζει την αβεβαιότητα και 

τις µεταβολές. Η αλυσίδα εφοδιασµού για τη βιοµηχανία της µόδας κρύβει πολλούς 

παράγοντες αβεβαιότητας, από τη ζήτηση µέχρι την αξιοπιστία των προµηθευτών και των 

µεταφορέων. Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις η QR έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει τις 

αρνητικές συνέπειες της αβεβαιότητας. Η ταχύτητα και η ευελιξία είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά της διαδικασίας, αλλά είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι το επίπεδο 
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αβεβαιότητας που επηρεάζει τα προϊόντα ορίζει και το βέλτιστο απαιτούµενο επίπεδο 

ταχύτητας κι ευελιξίας. Το είδος της αλυσίδας εφοδιασµού θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και τον σχετικό δείκτη αβεβαιότητας. 

Πολλά από τα προϊόντα της βιοµηχανίας µόδας πωλούνται για συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδους, προσφέρονται στα ράφια των καταστηµάτων για µία µόνο σεζόν και τον επόµενο 

χρόνο αντικαθίστανται από άλλα προϊόντα. 

Ωστόσο, η QR ακολουθεί διαφορετική πορεία. Πριν από την εκάστοτε σεζόν κατασκευάζονται 

και αποστέλλονται όσο το δυνατόν λιγότερα προϊόντα, αν και αυτή η τακτική ενδέχεται να 

δηµιουργήσει προβλήµατα όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα. Από την πρώτη ηµέρα 

συγκεντρώνονται και αναλύονται δεδοµένα από τα σηµεία πώλησης και στη συνέχεια 

αξιοποιούνται για την κατανόηση των προτιµήσεων του καταναλωτικού κοινού. Από αυτό το 

σηµείο η παραγωγή ορίζεται βάσει της (ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας) προσκόµισης δεδοµένων 

από τα σηµεία πώλησης.  
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Κεφάλαιο 2ο – Η τεχνολογία στη διαχείριση του εφοδιασµού σε 

καταστήµατα λιανικής 

 

2.1 Γραµµωτός κώδικας (Barcode) 

Ο γραµµωτός κώδικας αποτελεί µία από τις πολλές εφαρµογές που ανήκουν στην κατηγορία 

των τεχνολογιών AIDC (Automatic Identification and Data Capture ή αλλιώς, Αυτόµατη 

Αναγνώριση Στοιχείων και Κτήση Δεδοµένων), που επιτρέπουν τη γρήγορη, την εύκολη λήψη 

και την αποθήκευση της πληροφορίας. Για παράδειγµα, όταν ένα προΐον περνάει από το 

ταµείο, εκείνη την στιγµή ο υπάλληλος διαβάζει το barcode όπου φαίνεται ο κωδικός του 

προϊόντος, γίνεται η µετάφραση από τον Η/Υ και αποθήκευεται στο σύστηµα η πληροφορία 

του ανανεωµένου αποθέµατος. Θα δούµε στην συνέχεια αναλυτικό παράδειγµα. Στις 

τεχνολογίες AIDC εντάσσονται επίσης η Μαγνητική Λωρίδα (Magnetic Stripe), η 

Αναγνώριση µέσω Ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID), η Αναγνώριση 

Φωνής και Εικόνας (Voice and Vision Identification), τα βιοµετρικά συστήµατα αναγνώρισης 

(Biometrics), οι έξυπνες κάρτες (smart cards) και άλλες, λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό, 

εφαρµογές. 

Ο γραµµωτός κώδικας barcode εµφανίστηκε και εφαρµόστηκε πρώτα στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, στις αρχές της δεκαετίας του '70, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των εκεί 

σούπερ µάρκετ για γρηγορότερη διακίνηση των αγαθών από τα ταµεία. Ως γνωστόν, στην προ 

barcode εποχή, οι ταµίες ήταν αναγκασµένοι να πληκτρολογούν στην ταµειακή µηχανή την 

τιµή του κάθε προϊόντος που επρόκειτο να αγοραστεί από τον πελάτη, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία ουρών, σφαλµάτων και τη δαπάνη πολύτιµου χρόνου. Το πρώτο σύστηµα barcode 

περιοριζόταν στο σκανάρισµα των προϊόντων και δεν επέτρεπε λειτουργίες όπως η αυτόµατη 

ενηµέρωση των αποθεµάτων κάθε φορά που ένα προϊόν αγοραζόταν. Στη συνέχεια, η σχετική 

τεχνολογία αναβαθµίστηκε και ξέφυγε από τα στενά όρια της ταµειακής καταγραφής των 
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εξερχόµενων προϊόντων, καθώς επεκτάθηκε στην καταγραφή και των εισερχόµενων αγαθών, 

στην απογραφή, στον έλεγχο των αποθεµάτων κ.λπ. Η Ελλάδα εισήλθε στον κόσµο του 

barcode στα τέλη της δεκαετίας του '80, γεγονός που συνδυάστηκε µε τον πολλαπλασιασµό 

των πολυκαταστηµάτων και σούπερ µάρκετ. 

Η βασική ιδέα που διέπει τη συγκεκριµένη τεχνολογία θα µπορούσε να συνοψιστεί στο εξής:  

Τοποθετούµε στο προϊόν µια σειρά πληροφοριών µε τέτοιο τρόπο ώστε µε ειδικά τερµατικά 

να µπορούν να διαβαστούν αυτές οι πληροφορίες και να µεταβιβαστούν στο λογισµικό 

σύστηµα, ώστε το προϊόν να είναι αναγνωρίσιµο. Για παράδειγµα τέτοιες πληροφορίες είναι ο 

κωδικός του προϊόντος, η ηµεροµηνία παραγωγής ή προέλευση του εµπορεύµατος. Η 

µεταφορά των δεδοµένων από τα ειδικά µηχανήµατα ανάγνωσης (scanners, ανιχνευτές κ.λπ.) 

σε υπολογιστή µπορεί να γίνει είτε ενσύρµατα είτε ασύρµατα. Ο δεύτερος τρόπος, που κερδίζει 

συνεχώς έδαφος και αποτελεί ό,τι πιο εξελιγµένο, υποστηρίζεται από ασύρµατα δίκτυα 

τοπικής εµβέλειας (Wireless Local Area Networks - WLAN) µέσα στα οποία µπορεί να γίνει, 

χωρίς καλώδια, µετάδοση δεδοµένων από ένα φορητό τερµατικό σε έναν υπολογιστή λ.χ., και 

από εκεί οπουδήποτε, ακόµα και στο Internet. Σήµερα τα barcodes είναι παντού, υποκαθιστούν 

τη χειρόγραφη εισαγωγή ή πληκτρολόγηση της πληροφορίας σε κάποιο σύστηµα και 

ταυτόχρονα "απογειώνουν" τα δεδοµένα σε ψηφιακές λεωφόρους υψηλής ταχύτητας και 

αξιόπιστης διαχείρισης. 

2.1.1 Λειτουργία γραµµωτού κώδικα 

Ο γραµµωτός κώδικας στην πιο συνήθη του µορφή συνίσταται από µια διαδοχή µαύρων και 

λευκών λωρίδων (bars) τυπωµένων πάνω σε κάποιο προϊόν/συσκευασία µε διαφορετικά 

πλάτη. Για να καταλάβουµε πως λειτουργεί ένα barcode, θα αναφέρουµε ένα απλό παράδειγµα 

το οποίο απεικονίζεται στο εικόνα 2.1. Μία λωρίδα έχει ένα προκαθορισµένο πλάτος, έστω Χ. 

Στο εικόνα 2.1, βλέπουµε ότι λωρίδες µε διπλάσιο πλάτος, είναι δύο φορές το προκαθορισµένο 

µέγεθος, άρα 2Χ. Στην περίπτωση που το πλάτος είναι 5 φορές µεγαλύτερο, έχουµε 5Χ κ.ο.κ. 
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Συµβολίζουµε µε Μ τις λωρίδες µαύρου χρώµατος και µε Α τις λευκές. Οπότε, στο παράδειγµα 

µας έχουµε τα πλάτη ως 2Χ, 1Χ, 1Χ, 5Χ, 2Χ, 2Χ και 1Χ. Αν προσθέσουµε και το χρώµα, 

έχουµε ΜΜ, Α, Μ, ΑΑΑΑΑ, ΜΜ, ΑΑ και Μ. Η γλώσσα του υπολογιστή, όµως, είναι το 

δυαδικό σύστηµα, οπότε µεταφράζουµε την παραπάνω απεικόνιση σε δυαδική και έχουµε 00 

1 0 11111 00 11 0. Έτσι, έχουµε µετατρέψει την τον αριθµό του προϊόντος σε δυαδική 

απεικόνιση. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Ένας συνδυασµός µιας λεπτής µαύρης λωρίδας µαζί µε µία λευκή πλατύτερη λωρίδα µπορεί 

να συµβολίζουν διαφορετικό αριθµό, αναλόγως την συµβολογία και το είδος του barcode. Στις 

εικόνες 2.2 έως 2.6 βλέπουµε µερικές από τις πιο δηµοφιλή συµβολογίες barcode. 

Ο πιο κοινός τύπος γραµµωτού κώδικα είναι ο EAN (European Article Numbering), ο οποίος 

αποτελείται από 13 ψηφία και απαντάται στα περισσότερα καταναλωτικά είδη. Ωστόσο, 

υπάρχουν και άλλοι τύποι barcode µε περισσότερα ή και λιγότερα ψηφία από τα 13 του 
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προτύπου EAN, τα οποία βρίσκουν εφαρµογή σε εξειδικευµένους επιχειρηµατικούς κλάδους, 

όπως λ.χ. στη σιδηροδροµική βιοµηχανία. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ BARCODE ΕΑΝ-13 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ BARCODE ΕΑΝ-8 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ BARCODE UPC-A 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ BARCODE UPC-E 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.6: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ BARCODE GS1-128 

Όπως αναφέραµε στο παράδειγµα µας, η ανάγνωση του barcode συντελείται ως εξής: οι 

µαύρες κι οι λευκές λωρίδες µεταφράζονται µέσα σε κλάσµατα δευτερολέπτου από κάποιο 

scanner σε γλώσσα Η/Υ (δηλ. 0, 1 – δυαδικό σύστηµα). Η ανάγνωση του barcode συνίσταται 

στην αποκωδικοποίηση της ανάκλασης µιας δέσµης ακτινών laser που "πέφτει" πάνω στην 

ετικέτα barcode. Ανάλογα µε το χρώµα της λωρίδας, υπάρχει αντανάκλαση ή όχι. Ο βαθµός 

της ανάκλασης είναι διαφορετικός ανάλογα µε το πλάτος των λωρίδων. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.7: BARCODE SCANNER 

 

Τα scanners αποκωδικοποιούν τη µεταβλητή ανάκλαση (σήµα) και τη µετατρέπουν σε 

αριθµούς ή γράµµατα, τα οποία ταυτίζονται ως προς το περιεχόµενο µε τους χαρακτήρες που 

κωδικοποιήθηκαν µε µορφή barcode. Έτσι, όταν ένα προϊόν περνά από το ταµείο λαµβάνει 

χώρα η εξής διαδικασία:, ανάγνωση, µετάφραση, αναγνώριση και αποθήκευση, που 
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σηµαίνεται από το χαρακτηριστικό σύντοµο ήχο που ακούγεται κάθε φορά που ο υπάλληλος 

του ταµείου χρησιµοποιεί το scanner. Τη συγκεκριµένη στιγµή ανιχνεύεται το είδος από τη 

βάση δεδοµένων και διατίθενται για εκτύπωση τα επιµέρους προσδιοριστικά στοιχεία του, 

όπως η περιγραφή του προϊόντος, η τιµή πώλησής του, η ποσότητα κ.λπ., στοιχεία που 

καταγράφονται στην ταµειακή µηχανή. Συγχρόνως, αφαιρείται το προϊόν από τη βάση 

δεδοµένων της αποθήκης και των αποθεµάτων. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.8: BARCODE PRINTER 

 

2.1.2 Τύποι γραµµωτού κώδικα 

Εκτός από τα πιο συνηθισµένα barcodes (που ονοµάζονται αλλιώς µονοδιάστατα, linear – 1D 

barcode), υπάρχουν κι οι γραµµωτοί κωδικοί που κωδικοποιούν κεφαλαία γράµµατα ή ακόµα 

και ολόκληρο κείµενο. Η ανάγκη αυτή για κωδικοποίηση περισσότερων πληροφοριών µαζί 

βέβαια µε τις ιδιότητες του γραµµικού barcode, οδήγησε στην ανάπτυξη κωδικών µήτρας ή 

αλλιώς matrix code (ενός τύπου διδιάστατου κώδικα – 2D barcode), και οι οποίοι δεν 

αποτελούνται από γραµµές αλλά από ένα πλέγµα τετράγωνων κελιών. Για να χωρέσουν πολλές 

πληροφορίες σε ένα µονοδιάστατο barcode, θα έπρεπε το πλάτος του να είναι πολύ µεγάλο. 
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Στην ουσία ο διδιάστατος κώδικας, είναι στοιβαγµένοι µονοδιάστατοι ώστε να χωράει 

µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας και η ετικέτα να πιάνει µικρότερο χώρο. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι διάφοροι τύπου γραµµικών (linear) barcodes καθώς και τα 

πεδία εφαρµογής τους. 

Τύποι barcode Πεδία εφαρµογής 
Plessey Κατάλογοι, ράφια καταστηµάτων, αποθήκες 
U.P.C. Παγκόσµιο λιανεµπόριο, εγκεκριµένο από τον GS1 
Codabar Παλαιός τύπος σε βιβλιοθήκες, τράπεζες αίµατος και 

αεροπορικά εισιτήρια 
Code 25 
Non-interleaved 2 of 5 

Βιοµηχανικές εφαρµογές 

Code 25 
Interleaved 2 of 5 

Χονδρική, Βιβλιοθήκες 

Code 39 Διάφορες εφαρµογές 
Code 93 Διάφορες εφαρµογές 
Code 128 Διάφορες εφαρµογές 
Code 128A Διάφορες εφαρµογές 
Code 128B Διάφορες εφαρµογές 
Code 128C Διάφορες εφαρµογές 
Code 11 Τηλεφωνία 
CPC Binary Ταχυδροµείο 
DUN 14 Διάφορες εφαρµογές 
EAN 2 Περιοδικά, εγκεκριµένο από τον GS1 
EAN 5 Βιβλία, εγκεκριµένο από τον GS1 
EAN 8 & EAN 13 Παγκόσµιο λιανιεµπόριο, εγκεκριµένο από τον GS1 
GS1-128 (ή αλλιώς UCC/EAN-
128) 

Διάφορες εφαρµογές, εγκεκριµένο από τον GS1 

GS1 Databar (Reduced Space 
Symbology – RSS) 

Διάφορες εφαρµογές, εγκεκριµένο από τον GS1 

ITF-14 Σε επίπεδο συσκευασίας αλλά όχι στην λιανική, 
εγκεκριµένο από τον GS1 

Latent image barcode Έγχρωµο εκτυπωτικό χαρτί 
Pharmacode Συσκευασία φαρµακευτικών ειδών 
PLANET Ταχυδροµείο Η.Π.Α 
POSTNET Ταχυδροµείο Η.Π.Α 
One Code Ταχυδροµείο Η.Π.Α, αντικατέστησε τους δύο 

παραπάνω τύπους 
MSI Ράφια αποθήκευσης και αποθήκες 
Post bar Ταχυδροµείο 
RM4SCC / KIX Ταχυδροµείο Μ. Βρετανίας 
Telepen Βιβλιοθήκες (Μ. Βρετανία) 

ΕΙΚΟΝΑ 2.9: ΤΥΠΟΙ BARCODE 
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2.1.3 Πλεονεκτήµατα γραµµικού κώδικα 

Τα κύρια οφέλη που απορρέουν από την χρήση τέτοιων τεχνολογικών εφαρµογών στις 

διάφορες λειτουργίες µιας επιχείρησης είναι τα εξής: 

• Συνεχής παρακολούθηση των µετακινήσεων των αντικειµένων στις διάφορες φάσεις 

της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Γνώση της θέσης τους ανά πάσα χρονική στιγµή 

• Μείωση του χρόνου συλλογής πληροφοριών, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της 

ταχύτητας διέλευσης των αντικειµένων 

• Ακριβής πληροφόρηση, καθώς εκλείπουν τελείως τα λάθη αντιγραφής και 

πληκτρολόγησης 

• Αύξηση του βαθµού λεπτοµέρειας της πληροφορίας 

• Άµεση µεταβίβαση (real time) της πληροφορίας, εάν αυτό απαιτείται 

• Αυτοµατοποίηση αναφορών (reporting) 

Σε όλα τα στάδια της πορείας ενός προϊόντος, από την αποθήκευση έως την παραγγελία, την 

τιµολόγηση και την πώληση, προκύπτουν ουσιαστικά οικονοµικά οφέλη µέσα από την καλή 

οργάνωση και λειτουργία, τόσο για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις (προµηθευτές, 

αγοραστές) όσο και για τον τελικό πελάτη. Κοντολογίς, ο συνδυασµός τεχνολογιών, όπως είναι 

το barcode, τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα και τα φορητά τερµατικά, προσφέρει µόνον οφέλη για 

µια επιχείρηση: µείωση του συνολικού χρόνου συναλλαγής, ποιοτικότερη και ταχύτερη 

εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση του ωφέλιµου χρόνου προώθησης νέων προϊόντων, συνολική 

αύξηση της παραγωγικότητας ως αποτέλεσµα της καλύτερης αξιοποίησης του χρόνου των 

εργαζοµένων, και πολλά άλλα. 

Όσον αφορά το βαθµό ενσωµάτωσης συστηµάτων τέτοιου είδους στις ελληνικές επιχειρήσεις 

είναι φανερό ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως µεγέθους, που έχουν αξιοποιήσει 

είτε µερικώς είτε πλήρως τις δυνατότητες ενός συστήµατος barcode είναι τέτοιο, που 
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µπορούµε να πούµε ότι έχουµε να διανύσουµε αρκετά µεγάλη απόσταση µέχρι να φθάσουµε 

στο σηµείο που βρίσκονται άλλες χώρες είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός. Το σύνηθες λάθος των 

ελληνικών επιχειρήσεων είναι η εγκατάσταση του εξοπλισµού χωρίς όµως την σωστή κι 

απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού. Σαν αποτέλεσµα έχουµε το κόστος της 

εγκατάστασης και του απαιτούµενου εξοπλισµού, το οποίο έχει σαφώς πολύ πιο αργό ρυθµό 

µείωσης σε σχέση µε την αντίστοιχη µείωση κόστους που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 

σε άλλους τοµείς, όπως λ.χ. στην πληροφορική. 

2.2 Radio Frequency Identification (RFID) 

Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) 

παρουσιάστηκε από τους αναλυτές ως µια νέα αυτόµατη µέθοδος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 

η οποία θα έφερνε επανάσταση στην παρακολούθηση των προϊόντων και των µονάδων 

µεταφοράς τους. Η ιδέα ήταν ότι η ταυτοποίηση των προϊόντων µε ετικέτες που εκπέµπουν 

πληροφορία για την προέλευσή τους, θα αντικαθιστούσε σταδιακά τα barcodes και θα 

βοηθούσε τις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να αυξήσουν την 

αποτελεσµατικότητα των εφοδιαστικών τους αλυσίδων µειώνοντας τα κόστη. Οι απαιτήσεις 

τόσο του Wal-Mart όσο και του Αµερικανικού Υπουργείου Εθνικής Αµύνης για υιοθέτηση 

ετικετών RFID από τους προµηθευτές τους θεωρήθηκε ότι έδωσε το έναυσµα για την 

απογείωση της τεχνολογίας. 

Ένα σύστηµα RFID αποτελείται από τις ετικέτες (tags), τους αναγνώστες (readers) και το 

λογισµικό υποστήριξης. Τα tags µπορεί να είναι παθητικά, ενεργά, ή ηµιενεργά. Τα παθητικά 

tags ενεργοποιούνται από τον ποµποδέκτη: µόλις βρεθούν στο πεδίο του αντιδρούν 

εκπέµποντας την πληροφορία ή τις πληροφορίες που περιέχουν. Τα ενεργά εκπέµπουν τις 

πληροφορίες χωρίς να χρειάζονται εντολή από τον ποµποδέκτη. Τέλος τα ηµιενεργά tags είναι 

παθητικά που περιέχουν µπαταρία για να µπορούν να εκπέµπουν ισχυρότερα την πληροφορία 

που µεταφέρουν. 
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Έχουν αναπτυχθεί πολλές κατηγορίες της τεχνολογίας RFID, οι οποίες διαφέρουν τόσο ως 

προς τη συχνότητα λειτουργίας όσο και ως προς τον τρόπο κωδικοποίησης της πληροφορίας 

και του πρωτοκόλλου επικοινωνίας ετικέτας – ποµποδέκτη. Από τις συχνότητες αυτές οι 

επικρατέστερες είναι τρεις: 13,56 ΜΗz, 868 ΜΗz και 2.4 GHz. 

Αυτές είναι µπάντες που είναι ελεύθερες προς χρήση, αρκεί ο εξοπλισµός να πληροί 

συγκεκριµένες προδιαγραφές. Ένας δέκτης µπορεί να διαβάσει έναν αρκετά µεγάλο αριθµό 

ετικετών, αρκεί να είναι ίδιας συχνότητας. Σε περίπτωση που υπάρχει έστω και µία ετικέτα 

διαφορετικής συχνότητας, η ανάγνωση από τον δέκτη δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. 

Η τεχνολογία RFID δεν είναι καινούρια: χρησιµοποιήθηκε από τους Συµµάχους στον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο για την αναγνώριση φιλικών αεροσκαφών. Η πρώτη προσπάθεια για την 

εµπορευµατοποίηση της τεχνολογίας έγινε το 1999 µε την ίδρυση του Auto-ID Center στο 

ΜΙΤ, το οποίο ερεύνησε την δυνατότητα εισαγωγής RFID ετικετών χαµηλού κόστους στα 

προϊόντα µε σκοπό την παρακολούθησή τους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

έρευνα του Auto-ID Center ήταν σηµαντική γιατί επιχειρήθηκε για πρώτη φορά να εισαχθεί 

µόνο ένας σειριακός αριθµός στην κάθε ετικέτα ώστε να µπορεί να γίνει διαχωρισµός κι άρα 

η παρακολούθηση των προϊόντων. Τα δεδοµένα που αντιστοιχούσαν στον σειριακό αριθµό θα 

αποθηκεύονταν σε µια βάση δεδοµένων προσβάσιµη από το Internet. Από αυτή την ιδέα 

προέκυψε το σύστηµα EPC (Electronic Product Code), το οποίο διαχειρίζεται η EPC Global, 

θυγατρική του GS1, του αντίστοιχου οργανισµού ανάπτυξης των προτύπων barcodes. 

2.2.1 Λειτουργία RFID 

Η χρήση της τεχνολογίας RFID από κατασκευαστές, έµπορους λιανικής, προµηθευτές και 

κρατικές υπηρεσίες βοηθά στην ιχνηλασία, την ασφάλεια και τη διαχείριση των αντικειµένων 

από τη στιγµή που είναι ακατέργαστα υλικά και για ολόκληρη τη ζωή ενός προϊόντος. Οι 

κατασκευαστές µπορούν να λάβουν σηµαντικά οφέλη από το RFID αφού η τεχνολογία αυτή 
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µπορεί να βοηθήσει στην πραγµατοποίηση πιο αποτελεσµατικών εσωτερικών διαδικασιών και 

να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η τεχνολογία αυτή βρίσκει ακόµα εφαρµογή στους αυτόµατους σταθµούς διοδίων, σε γέφυρες, 

σε τούνελ και εθνικές οδούς. Στις επιχειρήσεις, η τεχνολογία RFID χρησιµοποιείται κυρίως 

για την ταυτοποίηση παλετών, τον έλεγχο εµπορευµατοκιβωτίων, τροχοφόρων, εργαλείων και 

άλλων πόρων, την παρακολούθηση της απογραφής και την ροή των υλικών κατά την 

παραγωγική διαδικασία. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα σύστηµα RFID περιλαµβάνει ετικέτες (tags), 

αναγνώστες (readers) και κατάλληλο λογισµικό για την επεξεργασία των δεδοµένων. Οι 

ετικέτες προσκολλώνται στα αντικείµενα που πρέπει να εντοπιστούν. Οι αναγνώστες µπορεί 

να είναι ανεξάρτητες αναγνωρισµένες µονάδες, έτσι ώστε να παρακολουθούν µια θύρα 

εκφόρτωσης ή µια ταινία µεταφοράς αντικειµένων, συνδεδεµένοι µε ένα φορητό υπολογιστή 

παλάµης, ή ένα περονοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα. 

Οι αναγνώστες εκπέµπουν ένα ραδιοσήµα το οποίο λαµβάνεται από όλες τις ετικέτες που είναι 

συντονισµένες σε µια συγκεκριµένη συχνότητα. Οι ετικέτες λαµβάνουν το σήµα µέσω της 

κεραίας (antenna) τους και ανταποκρίνονται µεταδίδοντας τα καταχωρηµένα σε αυτές 

δεδοµένα. Οι ετικέτες αποθηκεύουν πολλά είδη δεδοµένων, όπως σειριακό αριθµό (serial 

number), πληροφορίες σύνθεσης, ιστορικό δραστηριότητας (για παράδειγµα ηµεροµηνία 

τελευταίας συντήρησης, πότε η ετικέτα πέρασε από µια συγκεκριµένη θέση κ.λ.π.), ή ακόµα 

θερµοκρασία ή άλλα δεδοµένα που εντοπίζονται από αισθητήρες. Οι συσκευές ανάγνωσης 

/εγγραφής (read /write) λαµβάνουν το σήµα της ετικέτας από µια κεραία, το αποκωδικοποιούν 

και µεταφέρουν τα δεδοµένα σε ένα σύστηµα υπολογιστή µέσω καλωδίου ή ασύρµατη 

σύνδεση. 
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Ετικέτες ή Αναµεταδότες (Tags or Transponders) 

Οι ετικέτες ενός συστήµατος RFID αποτελούνται από δυο βασικά στοιχεία, ένα microchip και 

µια µικροσκοπική κεραία. Το microchip και η κεραία συναρµολογούνται σε µια ψηφίδα. Η 

ψηφίδα αυτή τοποθετείται στη συνέχεια µέσα σε κάποιο υλικό ώστε να δηµιουργηθεί ή τελική 

ετικέτα. 

Διαφορετικοί τύποι ετικετών χρησιµοποιούνται σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. Για 

παράδειγµα ετικέτες που τοποθετούνται σε χάρτινες συσκευασίες µπορεί να µην είναι 

κατάλληλες για ξύλινες παλέτες, µεταλλικά εµπορευµατοκιβωτίων ή γυάλινες συσκευασίες. 

Οµοίως, το µέγεθος και η µορφή τους, ανάλογα µε το είδος εφαρµογής τους, διαφέρει. Έτσι 

µια ετικέτα µπορεί να έχει µέγεθος από µερικά χιλιοστά έως µερικά εκατοστά. Μπορεί επίσης 

να είναι λεπτή και ευλύγιστη έτσι ώστε να ενσωµατώνεται σε µια αυτοκόλλητη ετικέτα. Οι 

ετικέτες µπορεί επίσης να διαφέρουν και στην απόδοση, όπως στην ικανότητα ανάγνωσης / 

γραφής και στις απαιτήσεις για µπαταρία και µνήµη. Υπάρχουν ετικέτες απλές για 

συγκεκριµένες εφαρµογές όπως οι αντικλεπτικές ΕΑS ενώ υπάρχουν και οι «έξυπνες» όπου 

εµπεριέχουν παραπάνω πληροφορίες και χρησιµοποιούνται συνήθως σε εφαρµογές µιας 

χρήσης, όπως στην ταυτοποίηση συσκευασιών και παλετών. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.10: ΕΤΙΚΕΤΑ RFID 
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Οι ετικέτες RFID ποικίλουν σε διάρκεια, ανάλογα µε την εφαρµογή και το περιβάλλον. 

Ετικέτες για µόνιµη ταυτοποίηση καλύπτονται για να αντέχουν σε υπερβολικές θερµοκρασίες, 

υγρασία, οξέα και διαλυτικές ουσίες, χρώµατα, λάδια και άλλες συνθήκες που βλάπτουν την 

πηγή της πληροφορίας. Οι ετικέτες µπορούν να είναι επαναχρησιµοποιήσιµες και κατάλληλες 

για διαρκή ταυτοποίηση, παράγοντας έτσι το πλεονέκτηµα ολικού κόστους ιδιοκτησίας (total-

cost-of-ownership TCO) έναντι των ετικετών barcode ή άλλων διαθέσιµων µεθόδων 

ταυτοποίησης. 

Οι ετικέτες RFID µπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν σε ετικέτες µόνο για ανάγνωση 

(Read- Only) και ετικέτες ανάγνωσης / εγγραφής (Read- write). Οι read - only ετικέτες είναι 

προγραµµατισµένες µε ένα σειριακό αριθµό ή άλλα αµετάβλητα δεδοµένα. Τα δεδοµένα στις 

read - write ετικέτες µπορούν να µεταβληθούν πολλές φορές. 

Οι ετικέτες RFID χωρίζονται επίσης σε παθητικές (passive), ηµι-παθητικές (semipassive) και 

ενεργές (active). Οι παθητικές ετικέτες λαµβάνουν την απαραίτητη ισχύ µετάδοσης από τη 

συσκευή ανάγνωσης. Για το λόγο αυτό απαιτούν έναν αναγνώστη µε ισχυρή τροφοδότηση και 

οι αποστάσεις ανάγνωσης είναι περιορισµένες. 

Οι ενεργές ετικέτες διαθέτουν µια µπαταρία από την οποία λαµβάνουν την απαραίτητη 

ενέργεια µετάδοσης, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν αυτονοµία και να αυξάνεται κατά 

πολύ η απόσταση αναγνώρισης. Για τους παραπάνω λόγους οι ενεργές ετικέτες έχουν 

µεγαλύτερο µέγεθος και µεγαλύτερο κόστος συγκριτικά µε τις παθητικές. 

Οι ηµι-παθητικές ετικέτες επικοινωνούν όπως οι παθητικές αλλά έχουν επιπλέον 

ενσωµατωµένη µπαταρία. Το εύρος µετάδοσης κυµαίνεται ανάµεσα σε αυτό των παθητικών 

και των ενεργών ετικετών. Θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως συνδυασµός ενεργής και 

παθητικής ετικέτας. Παρά το γεγονός όµως ότι διαθέτουν µπαταρία, το µέγεθός τους είναι 

παρόµοιο µε αυτό των παθητικών. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.11: ΚΕΡΑΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ RFID 

Κεραίες (Antennas) 

Οι κεραίες χρησιµοποιούνται τόσο στις ετικέτες όσο και στους αναγνώστες και 

κατηγοριοποιούνται κι αυτές ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Το µέγεθός τους 

ποικίλει από µερικά τετραγωνικά χιλιοστά έως µερικά τετραγωνικά εκατοστά. 

Οι κεραίες πολύ υψηλών συχνοτήτων (Ultra High Frequency) των συσκευών ανάγνωσης 

χωρίζονται σε κεραίες οι οποίες εκπέµπουν και δέχονται ραδιοκύµατα από και προς όλες τις 

κατευθύνσεις (circular - polarized) και σε κεραίες οι οποίες µπορούν να εκπέµπουν και να 

λαµβάνουν ραδιοκύµατα από µια µόνο κατεύθυνση (linearpolarized). Οι κεραίες circular 

polarized είναι λιγότερο ευαίσθητες στη θέση του ποµπού και του δέκτη αλλά έχουν µικρότερο 

εύρος λειτουργίας από τις κεραίες linearpolarized. 

Αναγνώστες (Readers) 

Οι συσκευές ανάγνωσης στα συστήµατα RFID επιτρέπουν σηµαντική ευελιξία στην 

τοποθέτηση σε αντίθεση µε τις συσκευές αναγνώρισης των barcodes όπου για να διαβαστεί η 

ετικέτα θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στο οπτικό πεδίο του αναγνώστη (line of sight). Για 

παράδειγµα, τα ξυραφάκια στα ταµεία των supermarket βρίσκονται πάντα κλειδωµένα. Ο 

λόγος είναι ότι έχουν µεγάλο κόστος ενώ σαν αντικείµενο είναι πολύ µικρά κάνοντας έτσι 

εύκολη την κλοπή τους µέσα σε µία τσέπη. Μία αντικλεπτική ετικέτα RFID θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί στην συσκευασία, ώστε να εντοπίζεται από τον αναγνώστη στην έξοδο. Οι 

αναγνώστες µπορούν να τοποθετηθούν κάτω από το πάτωµα ή να αναρτηθούν στις οροφές. 
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Επιπλέον η ζώνη υπερύψηλης συχνότητας (UHF) που χρησιµοποιείται σε πολλά εµπορικά 

συστήµατα RFID εξασφαλίζει ένα µεγάλο εύρος ανάγνωσης, µεγαλύτερο των δέκα µέτρων. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι συσκευών ανάγνωσης που µπορούν να ενσωµατωθούν στις 

λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως φορητοί αναγνώστες µε λαβή, αναγνώστες που 

τοποθετούνται σε οχήµατα και περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα και σταθεροί αναγνώστες 

σε θύρες εκφόρτωσης και εισόδους. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.12: ΦΟΡΗΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ RFID 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.13: ΚΕΡΑΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ RFID 

 

Συχνότητα (Frequency) 

Η συχνότητα είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει το εύρος ενός συστήµατος RFID, την 

αντοχή του στις παρεµβολές και άλλα χαρακτηριστικά απόδοσης. Τα περισσότερα RFID 
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συστήµατα του εµπορίου λειτουργούν είτε στην µπάντα υπερύψηλης συχνότητας UHF, 

ανάµεσα στα 859 και 960 MHz, ή στην υψηλή συχνότητα (UF) στα 13.56 MHz. Άλλες κοινές 

συχνότητες RFID είναι τα 125 KHz (µια µικρού εύρους συχνότητα που χρησιµοποιείται 

κυρίως για την ταυτοποίηση οχηµάτων), τα 430 MHz και 2.45 GHz, συχνότητες που 

χρησιµοποιούνται για ταυτοποίηση µεγάλου εύρους και χρησιµοποιούν ετικέτες 

(αναµεταδότες) που λειτουργούν µε µπαταρία µεγάλης ισχύος.  

Εύρος 

Το εύρος ανάγνωσης ενός συστήµατος RFID, ποικίλει από µερικά εκατοστά µέχρι δεκάδες 

µέτρα και εξαρτάται από την συχνότητα που χρησιµοποιείται, την απόδοση της µπαταρίας και 

την κατευθυντική ευαισθησία της κεραίας. Η τεχνολογία HF χρησιµοποιείται για µικρού 

εύρους εφαρµογές και µπορεί να αναγνώσει για απόσταση πάνω από τρία µέτρα. Η τεχνολογία 

UHF εξασφαλίζει ένα εύρος ανάγνωσης πάνω από είκοσι µέτρα. Το εύρος επίσης, εξαρτάται 

και από το άµεσο φυσικό περιβάλλον. Η παρουσία µετάλλων και υγρών µπορεί να προκαλέσει 

παρεµβολές που επηρεάζουν το εύρος και την απόδοση ανάγνωσης. Συνεπώς, τα πολλαπλά 

συστήµατα µε την ίδια ευχέρεια µπορεί να λειτουργούν εντός διαφορετικού εύρους, ανάλογα 

µε την άµεση πλαισίωση και τη θέση της κεραίας. Για ετικέτες ανάγνωσης / εγγραφής, το 

εύρος ανάγνωσης τυπικά υπερβαίνει το εύρος εγγραφής. 

Ασφάλεια 

Τα τσιπ (chips) που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα RFID είναι δύσκολο να τα 

πλαστογραφήσουν. Επιπλέον, διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας µπορούν να εφαρµοστούν στα 

δεδοµένα της ετικέτας, κάνοντας την πληροφορία αναγνώσιµη σε µερικά σηµεία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά όχι σε άλλα. Κάποια πρότυπα RFID απαιτούν επιπλέον 

ασφάλεια. Εξαιτίας αυτής της ενδογενούς ασφάλειας, ο Εθνικός Οργανισµός Τροφίµων και 

Φαρµάκων στης Αµερικής (U.S. Food and Drug Administration – FDA) υποστηρίζει την 

χρήση RFID για την προστασία ενάντια στις φαρµακευτικές πλαστογραφήσεις. 
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2.2.2 Πλεονεκτήµατα RFID 

Οι συνεχείς βελτιώσεις της τεχνολογίας RFID την καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καθώς 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιτρέπουν να προσφέρει καινοτόµες λύσεις τόσο κατά µήκος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας (open-loop systems), όσο και εντός των επιχειρήσεων (close-loop 

systems). 

Α. Εφαρµογές κατά την παραγωγική διαδικασία 

Μαρκάρισµα ελαττωµατικών προϊόντων 

Με τη χρήση ετικετών RFID είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς που βρίσκεται – ή που δεν 

βρίσκεται – ένα προϊόν. Αυτό το χαρακτηριστικό αξιοποιείται από επιχειρήσεις για το 

µαρκάρισµα των ελαττωµατικών προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προχωρήσουν 

µη συµµορφούµενα προϊόντα στα επόµενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η ίδια 

διαδικασία µπορεί να επιτευχθεί και µε το barcode αλλά σε µεγαλές βιοµηχανίες όπου η 

αυτοµατοποίηση παίζει σηµαντικό ρόλο, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την τεχνολογία του 

RFID. 

Ταυτοποίηση εξαρτηµάτων κατά τη συναρµολόγηση 

Για να λειτουργήσει το RFID, δεν απαιτείται οπτική επαφή µεταξύ της ετικέτας και του 

ποµποδέκτη, αντίθετα µε τις ετικέτες barcode όπου χρειάζεται να επικολλώνται στην 

εξωτερική επιφάνεια των συσκευασιών. Το χαρακτηριστικό αυτό του RFID είναι χρήσιµο σε 

εφαρµογές που για διάφορους λόγους (marketing, προστασία ετικέτας από φθορά) δεν µπορεί 

να υπάρχει barcode στη συσκευασία. Για παράδειγµα, η τεχνολογία χρησιµοποιείται για την 

καταγραφή των serial numbers εξαρτηµάτων τα οποία προστίθενται σε διάφορα στάδια της 

επεξεργασίας και συναρµολογούνται σε ένα τελικό προϊόν. Με τη χρήση του RFID, µπορεί να 

επιβεβαιωθεί η ενσωµάτωση ή όχι των απαραίτητων εξαρτηµάτων στο τελικό προϊόν και να 

εξασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητά τους µέσω κωδικών παρτίδας. 
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Δυναµική διαχείριση αποθήκης 

Με τη χρήση του RFID, ένα σύστηµα διαχείρισης αποθήκης (WMS), µπορεί να αποκτήσει 

καλύτερη ορατότητα στην χωροταξική κατανοµή. Με τα barcodes, απαιτείται η επικόλληση 

ετικετών σε κάθε ράφι, ενώ µε το RFID, τοποθετώντας τα κατάλληλα reader ανάµεσα στους 

διαδρόµους και σε κοµβικά σηµεία της αποθήκης, το ράφι µπορεί να διαβάσει τι έχει 

τοποθετηθεί σε αυτό, έτσι το WMS ενηµερώνεται δυναµικά και βοηθά έτσι στην βέλτιστη 

σχεδίαση και διαχείριση του διαθέσιµου χώρου αποθήκευσης. 

Διαχείριση εξοπλισµού 

Η χρήση ενεργών ετικετών RFID βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν ανά πάσα στιγµή 

ευκολότερα τον διαθέσιµο εξοπλισµό τους. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα RFID µπορεί να 

εντοπίσει την τοποθεσία ενός εργαλείου που είναι κρίσιµο µια δεδοµένη στιγµή σε µια γραµµή 

παραγωγής, χωρίς να απαιτείται ένα χρονοβόρο σταµάτηµα για την αναζήτησή του. 

 

 

Β. Εφαρµογές τεχνολογίας κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Παρακολούθηση επαναχρησιµοποιηµένων συσκευασιών 

Η δυνατότητα της RFID ετικέτας να επικοινωνήσει µε το δέκτη χωρίς οπτική επαφή, επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να παρακολουθήσουν τις επαναχρησιµοποιούµενες συσκευασίες κατά µήκος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να γνωρίζουν το ιστορικό κάθε 

συγκεκριµένης συσκευασίας (τι περιεχόµενο είχε, πόσες φορές χρησιµοποιήθηκε, σε ποιόν 

πελάτη εστάλη, αν πρέπει να αποσυρθεί, κτλ.). Επίσης, η δυνατότητα για ενσωµάτωση 

επιπλέον πληροφοριών σε µια ετικέτα RFID, επιτρέπει την ανανέωση της πληροφορίας,  στις 

επανεγράψιµες (Read - Write) ώστε να ταυτίζεται µε το εκάστοτε περιεχόµενο της 

συσκευασίας (LOT no, κωδικό προϊόντος, ηµεροµηνία λήξης, κτλ.) σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας. 



 36 

Έλεγχος ποιότητας 

Η προαναφερθείσα δυνατότητα για ανανέωση της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε µια 

ετικέτα επιτρέπει την επίγνωση του πλήρους ιστορικού των συνθηκών αποθήκευσης και 

διακίνησης ευπαθών προϊόντων (νωπά και κατεψυγµένα). Έτσι, για παράδειγµα, τα τµήµατα 

Ποιότητας των αλυσίδων λιανεµπορίου µπορούν να γνωρίζουν αν το παραληφθέν φορτίο δεν 

βρέθηκε εκτός των προβλεπόµενων συνθηκών (π.χ. θερµοκρασία). 

Αντιµετώπιση πλαστών προϊόντων 

Το πρόβληµα των πλαστών προϊόντων (counterfeiting) είναι από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα που 

αντιµετωπίζει η Βιοµηχανία – και κυρίως η Φαρµακοβιοµηχανία - σήµερα. Επίσης, στην 

βιοµηχανία της µόδας και των ακριβών ενδυµάτων αντιµετωπίζεται το ίδιο πρόβληµα, στο Fast 

Fashion επειδή το κόστος είναι µικρό και τα ρούχα αλλάζουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας υπολογίζει ότι 5-8% των 

φαρµάκων που διακινούνται παγκοσµίως είναι πλαστά. Στην Αµερική, ο FDA συστήνει την 

προσέγγιση του “Mass Serialization”, δηλαδή την ταυτοποίηση κάθε µονάδας µεταφοράς µε 

έναν µοναδικό σειριακό αριθµό και την καταχώρηση του αριθµού αυτού σε ένα κεντρικό 

σύστηµα. Έτσι, όλοι οι εµπλεκόµενοι στην φαρµακευτική εφοδιαστική αλυσίδα, από τον 

παραγωγό έως το φαρµακείο, µπορούν να επιβεβαιώσουν την γνησιότητα (‘authentication’) 

του σκευάσµατος. Ο FDA προτείνει τη χρήση RFID για την υλοποίηση αυτής της ιδέας διότι 

ένα σύστηµα γνησιότητας µε βάση το RFID αντιγράφεται πολύ δύσκολα. 

3.2.3 Περιορισµοί 

Πολλές από τις αρχικές πιλοτικές εφαρµογές σχεδιάστηκαν µε βάση υπερεκτιµηµένες 

δυνατότητες των συστηµάτων RFID. Για παράδειγµα, είχε προβλεφθεί ότι η συσκευασία της 

παλέτας και η καταγραφή των περιεχοµένων προϊόντων από ένα σύστηµα RFID θα αρκούσε 

για την διαδικασία της προετοιµασίας και αποστολής µιας παραγγελίας. Στην πράξη όµως, 

αυτό δεν είναι εφικτό: ένα σύστηµα RFID δεν µπορεί ακόµα να καταγράψει αξιόπιστα τα 
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περιεχόµενα µιας παλέτας. Στις τρέχουσες εφαρµογές, τα συστήµατα RFID χρησιµοποιούνται 

µόνο για την επιβεβαίωση περιεχοµένου των παλετών. Η µη εκπλήρωση των υψηλών 

προσδοκιών οφείλεται κυρίως σε προβλήµατα τεχνικής φύσεως που αναδείχθηκαν κατά την 

εφαρµογή της τεχνολογίας, όπως: 

Μη συµβατότητα προτύπων 

Για να λειτουργήσει ένα RFID σύστηµα σε µια εφοδιαστική αλυσίδα, απαιτείται όλοι οι 

εµπλεκόµενοι να χρησιµοποιούν κοινά πρότυπα. Όµως δεν υπάρχει ένα κοινό πρότυπο για τις 

ετικέτες και τους αναγνώστες και οι συχνότητες λειτουργίας διαφέρουν: υπάρχουν προϊόντα 

που λειτουργούν σε UHF και σε HF. Έτσι, δεν µπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι µια ετικέτα 

θα αναγνωστεί σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόµα και µε την εισαγωγή του 

διεθνούς προτύπου Gen 2 το 2004, η επικοινωνία µεταξύ των προϊόντων RFID παραµένει 

δύσκολη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει για τις επιχειρήσεις ένα εύρος ζώνης UHF (2MHz) 

πολύ µικρότερο από αυτό της Αµερικής (26MHz). Από αυτή την ασυµβατότητα προκύπτουν 

προβλήµατα ευελιξίας και κόστους: αν µια εταιρεία τροφίµων που έχει επενδύσει σε 

τεχνολογία UHF λάβει οδηγία από κάποιον πελάτη της στο εξωτερικό να παραδίδει τις παλέτες 

µε RFID σε HF, θα χρειαστεί να επενδύσει εκ νέου σε εξοπλισµό. 

 

Ιδιαιτερότητα υλικών 

Τα προϊόντα RFID είναι ηλεκτροµαγνητικές συσκευές. Η πληροφορία µεταφέρεται µε 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, η διάδοση των οποίων εξαρτάται από παράγοντες όπως από το 

υλικό πάνω στο οποίο είναι προσκολληµένες οι ετικέτες, από το υλικό που παρεµβάλλεται και 

από την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικού θορύβου. Για παράδειγµα, τα µέταλλα και τα υγρά 

δυσχεραίνουν την επικοινωνία των ετικετών µε τις κεραίες των αναγνωστών. 
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Δυσκολίες εγκατάστασης και λειτουργίας 

Στην περίπτωση των barcodes, η προετοιµασία για µια εγκατάσταση µπορεί να περιοριστεί 

στην εξασφάλιση της οπτικής επαφής µεταξύ αναγνώστη και barcode και στον συνυπολογισµό 

της ταχύτητας µε την οποία κινείται το barcode ως προς τον αναγνώστη. Αντίθετα, στις 

εφαρµογές RFID απαιτείται επί τόπου επίσκεψη, δοκιµές µε τα προτεινόµενα υλικά, 

δοκιµαστικές τοποθετήσεις εξοπλισµού (αναγνώστες, δικτύωση) και πιθανόν η διεξαγωγή µιας 

πιλοτικής εφαρµογής. Όσον αφορά την λειτουργία, οι ετικέτες RFID δεν είναι τόσο 

“ανεκτικές” στην κακοµεταχείριση όσο οι ετικέτες barcodes: το τσάκισµα µιας ετικέτας RFID 

σηµαίνει την πλήρη καταστροφή της πληροφορίας και δεν µπορεί να διαβαστεί. Αντίθετα, η 

ετικέτα barcode, αν τσαλακωθεί και επανέλθει στην αρχική µορφή της, µπορεί να διαβαστεί 

µερικώς. 
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Κεφάλαιο 3ο – Forever 21, Μελέτη περίπτωσης 

 

3.1 Προφίλ εταιρείας 

Η Forever 21 είναι αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής fast fashion µε κεντρικά γραφεία στο  Los 

Angeles στην California. Η Forever 21 ξεκίνησε µε το πρώτο κατάστηµα 900 τ.µ. στο Highland 

Park στην California το 1984. Στην συνέχεια ανέπτυξε κι άλλες γραµµές ρούχων όπως Forever 

21, XXI Forever, Love 21, και Heritage ξεπερνώντας περισσότερα από 600 καταστήµατα στην 

Αµερική, την Ασία, την Μέση Ανατολή και την Αγγλία (Forbes, 2014). Παραπάνω από το 

60% των ενδυµάτων της προέρχονται από την Κίνα και ο µέσος όρος µεγέθους ενός 

καταστήµατος είναι 3500 τ.µ. Η Forever 21 είναι γνωστή για τις µοδάτες γραµµές της και το 

χαµηλό κόστος τους (Chang, 2009, Leslie, 2005). Η εταιρεία πουλάει διάφορα αξεσουάρ, 

προϊόντα οµορφιάς, οικιακά και ενδύµατα για γυναίκες, άνδρες, και µικρότερης ηλικίας 

κοπέλες. 

Οι συλλογές των ρούχων ξεκινάνε από παιδικές ηλικίες µέχρι ενήλικους. H Forever 21 είναι η 

5η µεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

Αρχικά ήταν γνωστή ως Fashion 21, το πρώτο κατάστηµα Forever 21 (Fashion 21) ιδρύθηκε 

στο Los Angeles, στην California στις 21 Απριλίου, το 1984 από το ζευγάρι Do Won Chang 

και Jin Sook Chang. Το κατάστηµα βρίσκεται στον αριθµό 5637 της οδού N. Figueroa στο 

Highland Park και είναι µέχρι και σήµερα σε λειτουργία διατηρώντας την αρχική ονοµασία 

της αλυσίδας. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, οι πωλήσεις ανήλθαν σε $700.000 και µέχρι το 

2013, υπήρχαν παραπάνω από 480 καταστήµατα µε έσοδα $3.7 δισεκατοµµύρια (Do Won 

Chang, 2014). Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, η Forever 21 δηµιούργησε έσοδα $3.8 

δισεκατοµµυρίων. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ FOREVER 21 

Αρχικά, η Forever 21 πουλούσε µόνο ρούχα για γυναίκες αλλά στην συνέχεια επεκτάθηκε και 

στα ανδρικά. Σήµερα τα περισσότερα καταστήµατα της Forever 21 πωλούν ρούχα για άνδρες 

και γυναίκες, περιλαµβάνοντας γυναικείες γραµµές µε µεγάλα µεγέθη. 

3.2 Ανεφοδιασµός καταστήµατος 

Στην Forever 21, για τον ανεφοδιασµό των καταστηµάτων χρησιµοποιείται η τεχνολογία του 

γραµµωτού κώδικα. Τα ταµπελάκια στα ρούχα µε το αντίστοιχο barcode είναι ενσωµατωµένα 

στα προϊόντα από την πηγή, δηλαδή στο εργοστάσιο. Καθώς γίνεται µια παραγγελία, το 

αντίστοιχο packing list στέλνεται από τον προµηθευτή µε όλες τις πληροφορίες. Τέτοιες 

πληροφορίες είναι η ποσότητα του προϊόντος, το είδος, το χρώµα, το µέγεθος και σε ποιο 

barcode αντιστοιχεί. Κατά την παραλαβή στο κατάστηµα, στον χώρο του stock room, 

υπάρχουν οι υπάλληλοι του καταστήµατος, οι οποίοι σκανάρουν τα ταµπελάκια µε τα barcode. 

Στο τέλος της παραλαβής, µπορούν να δουν την ποσότητα που έχουν παραλάβει και 

συγκρίνοντας µε το packing list, βρίσκουν τις διαφορές. Συνήθως, στα καταστήµατα, 
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οργανώνονται επιπλέον άτοµα για την παραλαβή των ρούχων ώστε η διαδικασία να γίνεται 

πιο γρήγορα µε σκοπό να τοποθετηθούν άµεσα στα ράφια. 

3.3 Υπολογισµός επένδυσης σε RFID 

Παρακάτω, για την εξαγωγή των συµπερασµάτων της εργασίας, χρησιµοποιούµε ένα εργαλείο 

υπολογισµού απόδοσης της επένδυσης (ROI) από το επιστηµονικό περιοδικό RFID Journal, 

το οποίο έχει βασιστεί σε σχετικά αποτελέσµατα ερευνών και µελέτες περιπτώσεων σε µεγάλες 

αλυσίδες λιανικής πώλησης ενδυµάτων. 

Για τον υπολογισµό, επικεντρωνόµαστε στις κύριες διαδικασίες που οι υπάλληλοι στα 

καταστήµατα λιανικής πώλησης απασχολούνται. Αυτές οι διαδικασίες είναι η παραλαβή, η 

απογραφή και η αναπλήρωση των αποθεµάτων. Το κόστος των µέσων εργατικών που κερδίζει 

η επιχείρηση, έχει υπολογιστεί µε βάση στοιχεία που έχουν αντληθεί από καταστήµατα 

λιανικής τα οποία έχουν ήδη ενσωµατώσει την τεχνολογία του RFID. Επίσης, έχει υπολογιστεί 

το κόστος για συχνότερες απογραφές µε στόχο την µεγαλύτερη ακρίβεια στα αποθέµατα. Στην 

συνέχεια, υπολογίζεται και η πιθανότητα για αύξηση των πωλήσεων ως αποτέλεσµα της 

διαθεσιµότητας στα ράφια.  

Αν τα αποτελέσµατα είναι θετικά σε λιγότερο από 12 µήνες ανά κατάστηµα, τότε θα µπορούσε 

το θεωρητικό σενάριο να υλοποιηθεί πιλοτικά σε κάποιο κατάστηµα. Η εξοικονόµηση των 

εργατικών και οι πωλήσεις µπορεί να είναι µεγαλύτερες ή µικρότερες στην θεωρία. Στην 

πιλοτική εφαρµογή, όµως, οι αριθµοί θα είναι πραγµατικοί και µε αποτελέσµατα να έχουµε 

ρεαλιστικά αποτελέσµατα για το αν πρέπει να προχωρήσει η εφαρµογή του RFID και στα 

υπόλοιπα καταστήµατα (Mark Roberti, 2010). 

3.3.1 Στοιχεία Forever 21 

Η εταιρεία αριθµεί 21 καταστήµατα στην Ευρώπη, το καθένα µε µέσο όρο 50.000 τεµάχια στα 

σηµεία πώλησης  και 5.000 τεµάχια στον χώρο της αποθήκης του καταστήµατος (stockroom). 

Το κατάστηµα έχει γύρισµα της αποθήκης 5 φορές τον χρόνο µε µέση τιµή ανά τεµάχιο 25 €. 
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Με τον όρο γύρισµα της αποθήκης, εννοούµε πόσες φορές «άδειασε» η αποθήκη και 

ξαναγέµησε. Ο τύπος δίνεται από το διαίρεση της συνολικής αξίας των εµπορευµάτων προς 

την πωληθείσα αξία. Η εξοικονόµηση των εργατικών λόγω χρήσης RFID έχει υπολογιστεί από 

πραγµατικές εφαρµογές στις εταιρείες American Apparel, Dillard’s, Karstadt, Marks & 

Spencer, Throttleman κι άλλους λιανοπωλητές. Τα κόστη για τον εξοπλισµό, το λογισµικό, την 

εγκατάσταση και την συντήρηση των αποθεµάτων έχουν υπολογιστεί κι από στοιχεία 

προµηθευτών, από ειδικούς σύµβουλους στην εφαρµογή RFID, καθώς κι από καταστήµατα 

που έχουν ήδη εγκατεστηµένο το σύστηµα. 

3.4 Ροή διαδικασιών 

Η διαδικασία της εφαρµογής RFID για βέλτιστη διαχείριση των αποθεµάτων και ταχύτερη 

αναπλήρωση των ραφιών δεν είναι πολύπλοκη. Τα καταστήµατα πρέπει να λαµβάνουν τα 

εµπορεύµατα µε ενσωµατωµένη την ετικέτα, έτσι µε τον µοναδικό κωδικό που έχει το κάθε 

εµπόρευµα γίνεται η ακριβής παραλαβή. Η χρήση της τεχνολογίας γίνεται µε στόχο την 

απεικόνιση των εµπορευµάτων που βρίσκονται µέσα στο κατάστηµα και ποια εµπορεύµατα 

θα πρέπει να τοποθετηθούν άµεσα από την αποθήκη. Επίσης, γίνεται επιβεβαίωση ποια 

εµπορεύµατα έχουν αναπληρωθεί και ποια εκκρεµούν. Στα σηµεία πώλησης (POS) µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν barcode αλλά το RFID προσφέρει περισσότερο ακριβή και αξιόπιστα 

στοιχεία. 

3.4.1 Ενσωµάτωση RFID ετικετών σε κάθε τεµάχιο 

Υπάρχουν τρεις επιλογές για την ενσωµάτωση των ετικετών. Η πρώτη επιλογή είναι η 

παραγγελία των έτοιµων προεγγεγραµένων ετικετών από κάποιο προµηθευτή που ειδικεύεται. 

Στην συνέχεια, οι ετικέτες στέλνονται στο εργοστάσιο της εταιρείας κι εκεί τοποθετούνται σε 

κάθε τεµάχιο. Η δεύτερη επιλογή, είναι το ίδιο το εργοστάσιο να προµηθευέτε ετικέτες, όµως 

αυτή την φορά να είναι κενές και η εγγραφή των πληροφοριών θα γίνεται γίνεται πριν την 

ενσωµάτωση στα ρούχα. Ενώ, η τελευταία επιλογή, είναι να αγοραστούν οι ετικέτες και να 
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ενσωµατωθούν στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η διαλογή και η αποστολή, και γίνεται η 

αντιστοίχιση µε έναν UPC κωδικό πριν σταλθούν στο κάθε κατάστηµα. Για τους σκοπούς της 

έρευνας, θεωρούµε ότι η επιχείρηση προµηθεύεται τις ετικέτες από προµηθευτή και συνεχίζει 

την ίδια στρατηγική σε βάθος χρόνου. Για αυτό το σενάριο, η επιχείρηση χρειάζεται να 

πληρώσει µόνο για το επιπλέον κόστος της παραγγελίας και την ενσωµάτωση των ετικετών 

στα εµπορεύµατα. Οι κύριες λειτουργίες της επιχείρησης δεν αλλάζουν. 

3.4.2 Παραλαβή στο κατάστηµα 

Η ακρίβεια στα αποθέµατα σηµαίνει να απογράφονται αξιόπιστα και µε ακρίβεια τα τεµάχια 

στην αποθήκη ενός καταστήµατος. Δεν υπάρχουν µελέτες που να δείχνουν το ποσοστό λάθους 

κατά την παραλαβή του εµπορεύµατος στο κατάστηµα, οπότε στον υπολογισµό εξετάζεται 

µόνο η εξοικονόµηση των εργατικών που µπορεί να επιτευχθεί µε το RFID. 

Βάση στοιχείων από τις αλυσίδες Karstadt και NP Collection, η παραλαβή µε RFID χρειάζεται 

75% µε 85% λιγότερο χρόνο. Εµείς, στο σενάριο µας, χρησιµοποιήσαµε 80% ως µέση λύση. 

H Forever 21 ξοδεύει 16 ώρες ανά εβδοµάδα για την παραλαβή των ρούχων στην αποθήκη 

του καταστήµατος χωρίς την χρήση RFID, και το ωροµίσθιο ανέρχεται σε 8 € (υπολογίζοντας 

και τις εισφορές στο κράτος). Άρα, µε την χρήση του RFID εξοικονοµεί 410 € ανά εβδοµάδα 

ανά κατάστηµα. 

Το κόστος για τον εξοπλισµό του RFID που χρειάζεται είναι αναλόγως τον σταθµό παραλαβής 

ή των θυρών που γίνεται η παραλαβή. Στο µοντέλο µας, θεωρούµε ότι το κατάστηµα έχει ένα 

µόνο σηµείο παραλαβής, χρειάζεται µόνο ένα δέκτης είτε σταθερός στην πόρτα είτε κινητός 

σε κάποιο πάγκο όπου τα εµπορεύµατα ταξινοµούνται και µετριούνται. Το κόστος του 

εξοπλισµού ανέρχεται σε 5000 €, περιλαµβάνοντας ένα υπολογιστή µε οθόνη αφής για να 

τρέχει το λογισµικό της αποθήκης. Εδώ, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και εκτυπωτές 

ετικετών µε barcode για τα προϊόντα που δεν διαθέτουν RFID ή για τις επιστροφές των ρούχων. 
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3.4.3 Απογραφή στην αποθήκη του καταστήµατος 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι, όπου χρησιµοποιεί η κάθε εταιρεία για να απογράψει την 

αποθήκη του καταστήµατος. Μερικές εταιρείες χρησιµοποιούν µόνο άτοµα από τις πωλήσεις 

όπου καταγράφουν το απόθεµα, άλλες χρησιµοποιούν επιπλέον άτοµα µόνο για την απογραφή 

ενώ µερικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν έναν συνδυασµό των παραπάνω. Κάποιες 

επιχειρήσεις πραγµατοποιούν απογραφές δύο φορές τον χρόνο, κάνοντας όµως εβδοµαδιαίες 

απογραφές στο σύνολο των τεµαχίων που έχουν στην αποθήκη. Μία άλλη µέθοδος που 

χρησιµοποιείται, είναι η ύπαρξη συστήµατος που να δείχνει συγκεκριµένα ποια είδη πρέπει να 

µετρηθούν, γνωστή ως «need to count». Ως «need to count» προϊόντα εµφανίζονται αυτά που 

φαίνεται απόθεµα και ταυτόχρονά δεν υπάρχουν πωλήσεις για µερικές ηµέρες. Εµείς στο 

σενάριο, υποθέτουµε ότι το προσωπικό για την απογραφή χρειάζεται 120 ώρες τον µήνα για 

να απογράψει όλα τα τεµάχια (χωρίς σκανάρισµα των barcode) και επιπλέον άλλες 25 ώρες 

τον µήνα για να εντοπίσει τα προϊόντα που χρειάζεται να αναπληρωθούν και να µετρήσουν 

ξεχωριστούς κωδικούς βάση των αναφορών «need to count» που βγάζει το ERP σύστηµα, στο 

σύνολο δηλαδη χρειάζονται 145 εργατοώρες ανά κατάστηµα κάθε µήνα. 

Για την διατήρηση της ακρίβειας του αποθέµατος στο 99% ή και παραπάνω, θα χρειαζότανε 

το κατάστηµα να διενεργεί απογραφή και να αναπληρώνει τα τεµαχίων στα ράφια στο τέλος 

κάθε ηµέρας. Κάτι τέτοιο θα ήταν κοστοβόρο ακόµα και µε την χρήση του RFID. Από 

παραδείγµατα άλλων εταιρειών, το προσωπικό µπορεί να κάνει απογραφή µε RFID περίπου 

10 φορές γρηγορότερα από τι µε ένα αναγνώστη barcode. Έτσι, υποθέτουµε για το σενάριο 

µας ότι ένας υπάλληλος της Forever 21 θα µπορούσε να απογράψει 2000 τεµάχια σε µία ώρα 

και να κάνει ολόκληρη απογραφή 4 φορές τον µήνα. Το κόστος των εργατικών µπορεί να 

µειωθεί σταδιακά µε την εφαρµογή αυτής της τεχνολογίας. Ο λόγος είναι ότι µε την εφαρµογή 

του RFID, πετυχαίνουν πιο αποδοτικές κυκλικές απογραφές. Οπότε, αντιστοιχίζοντας τις 

κυκλικές απογραφές µε τις ανάγκες του καταστήµατος, µπορεί το κατάστηµα να κάνει µόνο 
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µία φορά τον µήνα απογραφή. Αυτό γίνεται γιατί τα δεδοµένα είναι ακριβή και σε πραγµατικό 

χρόνο, οπότε η εφαρµογή αυτής της στρατηγικής µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς µεγάλο ρίσκο 

(RFID Research Center’s Hardgrave). 

3.4.4 Αναπλήρωση στα ράφια 

Πολλές εταιρείες λιανικής βασίζονται στα στοιχεία που συγκεντρώνουν από τα σηµεία 

πώλησης και κάνοντας φυσικούς ελέγχους από υπαλλήλους στα ράφια. Και οι δύο τρόποι δεν 

είναι αποτελεσµατικοί. Τα στοιχεία από τα POS µπορεί να είναι λάθος γιατί ένας ταµίας µπορεί 

να βλέπει 4 µπλέ βαµβακερές µπλούζες και να υποθέτει ότι όλες είναι ίδιες για παράδειγµα 

µικρό µέγεθος, ενώ στην πραγµατικότητα οι 2 είναι µικρού µεγέθους και οι άλλες 2 µεσαίου 

µεγέθους. Όταν, ο υπάλληλος σκάναρει το barcode στην µπλούζα µε το µικρό µέγεθος και 

εισάγει χειροκίνητα την συνολική ποσότητα,  το σύστηµα της αποθήκης θα δείξει 2 

µπλουζάκια µικρού µεγέθους που δεν υπάρχουν στο απόθεµα ενώ ταυτόχρονα 2 µπλουζάκια 

µεσαίου µεγέθους θα φαίνονται ότι υπάρχουν διαθέσιµα στο κατάστηµα, ενώ έχουν πουληθεί. 

Επίσης, ο φυσικός έλεγχος από τους υπαλλήλους στην λιανική των ρούχων είναι πιο δύσκολος 

από άλλα είδη λιανικής λόγω της φύσης του εµπορεύµατος. Για παράδειγµα, αν ένας πελάτης 

δοκιµάσει ένα παντελόνι µε µέγεθος µέσης 30 και στην συνέχεια από λάθος το τοποθετήσει 

στο διπλανό ράφι µε το ίδιο παντελόνι µεγέθους 33, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί ο 

υπάλληλος του καταστήµατος. Εάν στην συνέχεια ένα άλλος πελάτης ψάχνει το παντελόνι µε 

µέγεθος 30 και δεν µπορεί να το βρει, το πιθανότερο είναι να χαθεί η πώληση. Τα δύο 

παραπάνω προβλήµατα λύνονται µε την χρήση του RFID, γιατί κάθε ετικέτα διαθέτει έναν 

µοναδιαίο κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο είδος, χρώµα, µέγεθος και στο σηµείο 

πώλησης θα φανεί µόνος ένας κωδικός για κάθε τεµάχιο ανεξάρτητα από το πόσο µοιάζουν. 

Επιπλέον, στους αναγνώστες χειρός, µπορεί να προγραµµατιστεί το λογισµικό ώστε να δείχνει 

όταν µία ετικέτα έχει τοποθετηθεί σε λάθος είδος όταν διαβαστεί. 
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Η αναπλήρωση των ειδών µε βάση τις πωλήσεις, πραγµατοποιείται µέσα από µια λίστα (pick 

list) είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα µε το RFID. Στο χειροκίνητο σύστηµα δηµιουργείται µια 

λίστα 30 ειδών, όπου ο υπάλληλος µπορεί να συγκεντρώσει µόνο τα µισά όταν είναι 

απασχοληµένος και να επιλέξει ότι συγκεντρώθηκαν όλα. Άλλη περίπτωση είναι, να 

συγκεντρώσει τα 25 είδη και να επιλέξει 5 φορές λάθος τα υπόλοιπα είδη. Στο σύστηµα 

φαίνεται να έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι κωδικοί και στις δύο περιπτώσεις. Αποτέλεσµα των 

παραπάνω είναι σίγουρα είδη εκτός αποθέµατος και χαµένες πωλήσεις. 

Επίσης, το χειροκίνητο σύστηµα µπορεί να οδηγήσει σε «frozen inventory». Για παράδειγµα, 

αν υπάρχουν 20 ζευγάρια τζιν σε ένα ράφι και µια εντολή αναπλήρωσης από το σύστηµα 

ενεργοποιείται όταν πουληθούν τα 15 τεµάχια και µείνουν τα τελευταία 5. Αν τα 5 τεµάχια 

έχουν κλαπεί, στην πραγµατικότητα δεν έχει µείνει τίποτα στο ράφι. Δεν έχει εκδοθεί η εντολή 

αναπλήρωσης, γιατί το σύστηµα θεωρεί ότι υπάρχουν ακόµα τα 5 τελευταία τεµάχια. Όταν 

υπάρχουν µερικές ηµέρες χωρίς πώληση, εκδίδεται από το σύστηµα µία αναφορά µε τους 

κωδικούς που πρέπει να µετρηθούν. Το πρόβληµα όµως είναι ότι έχουν περάσει µερικές 

ηµέρες µέχρι να βγει η αναφορά. Στην συνέχεια γίνεται η φυσική απογραφή και δίνεται η 

παραγγελία. Συνολικά δηλαδή, χάνεται περίπου µία εβδοµάδα πωλήσεων.  

Επιπλέον, στα δηµοφιλή προϊόντα που υπάρχουν κλοπές ή ανακρίβειες στο απόθεµα (λόγω 

του ότι αναπληρώνονται συνεχώς) είναι πιθανότερο να οδηγηθούν σε παρόµοια κατάσταση µε 

αποτέλεσµα τις χαµένες πωλήσεις.  

Κατά την διάρκεια περιόδων αιχµής, τα καταστήµατα διακόπτουν κάποιες διαδικασίες. Η 

διαδικασία της αναπλήρωσης πολλές φορές δεν γίνεται γιατί οι υπάλληλοι είναι 

απασχοληµένοι. Σύµφωνα µε τον Zander Livingston, διευθυντή RFID στην American 

Apparels, η λίστα της αναπλήρωσης δεν εφαρµόζονταν σε µία φορτωµένη ηµέρα, ψάχνοντας 

να βρουν ποιος υπάλληλος θα έπρεπε να αναπληρώσει τα συγκεκριµένα είδη. Με την χρήση 
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του RFID, αφαιρείται τελείως η χειροκίνητη καταµέτρηση, οπότε η διαδικασία της 

καταγραφής για την αναπλήρωση παραµένει. 

Γενικά ο χρόνος αναπλήρωσης µε RFID, δηλαδή, η καταµέτρηση των πωληθέντων ειδών από 

τα σηµεία πώλησης, η διαλογή των ειδών από την αποθήκη του καταστήµατος, η µεταφορά 

από την αποθήκη στο κατάστηµα και η αναπλήρωση γίνεται πολύ γρηγορότερα. Ο υπάλληλος 

του καταστήµατος µε έναν αναγνώστη RFID χειρός µπορεί γρήγορα να βρει τα είδη στην 

αποθήκη από ένα picking list µε είδη προς αναπλήρωση που θα έχει δηµιουργηθεί από το 

λογισµικό βάση των πωλήσεων. Επίσης, το λογισµικό µπορεί να ελέγχει τα είδη που 

συγκεντρώνει ο υπάλληλος αν αντιστοιχούν το picking list. Όταν ένα είδος λείπει ή ένα λάθος 

είδος σύµφωνα µε την λίστα ετοιµάζεται από τον υπάλληλο, το λογισµικό µπορεί και παρέχει 

ειδοποιήσεις προς τον υπάλληλο. Στην συνέχεια µε τον σταθερό ή κινητό αναγνώστη 

επιβεβαιώνει ότι τα σωστά είδη έχουν περάσει από την αποθήκη στον χώρο του καταστήµατος. 

Για το σενάριο µας, υποθέτουµε ότι στο κατάστηµα της Forever 21 χρειάζονται περίπου 25 

εργατοώρες τον µήνα για την αναπλήρωση των ραφιών από την αποθήκη στον χώρο του 

καταστήµατος. Βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα της American Apparel, η εφαρµογή του RFID 

θα µειώσει στο µισό τις εργατοώρες λόγω του ότι το σύστηµα έχει την δυνατότητα να 

αναγνωρίσει ακριβώς τα είδη που πρέπει να αναπληρωθούν, και να εντοπιστούν µε έναν 

αναγνώστη χειρός γρηγορότερα. 

3.4.5 Ανθρώπινο δυναµικό 

Οι επιχειρήσεις µπορούν να προσλαµβάνουν περισσότερο προσωπικό για την απογραφή πιο 

συχνά και έτσι να βελτιώσουν την διαδικασία. Έχουµε υπολογίσει και την πρόσληψη επιπλέον 

ανθρώπινου δυναµικού για την εφαρµογή περισσότερων απογραφών και αναπληρώσεων από 

την αποθήκη του καταστήµατος στον χώρο πώλησης. Κάτι τέτοιο, σίγουρα θα βελτιώσει τις 

πωλήσεις αλλά δύσκολα θα έφτανε τα αποτελέσµατα µε το RFID λόγω των προβληµάτων µε 

το χειροκίνητο σύστηµα. Τα αποτελέσµατα µε το επιπλέον ανθρώπινο δυναµικό φαίνονται 
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στην µεσαία στήλη. Θεωρούµε, ότι µόνο 3% θα αυξηθούν οι πωλήσεις σε υψηλή τιµή ενώ η 

σταδιακή αύξηση των πωλήσεων λόγω της ορθότερης παραγγελίας θα αυξηθεί κατά 0,5% γιατί 

ακόµα θα υπάρχουν προβλήµατα µε την συνολική διαδικασία. 

3.5 Άλλοι παράµετροι 

3.5.1 Μείωση κλοπών 

Πολλές επιχειρήσεις που έχουν εφαρµόσει την τεχνολογία του RFID σε επίπεδο τεµαχίου, δεν 

προχώρησαν στην εφαρµογή του RFID για λόγους κλοπής. Παρόλα αυτά, από καταστήµατα 

λιανικής πώλησης, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η εσωτερική κλοπή έχει µειωθεί. Αυτό 

συµβαίνει διότι, οι υπάλληλοι είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν κάτι όταν γνωρίζουν ότι το 

συγκεκριµένο αντικείµενο φαίνεται στο σύστηµα ότι βρίσκεται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο 

(για παράδειγµα στην αποθήκη του καταστήµατος) και σε µία συγκεκριµένη µέρα που 

φαίνεται ότι είναι σε ώρα εργασίας. Ενώ, µελέτες έχουν δείξει ότι η µείωση των εσωτερικών 

κλοπών µε το RFID έχει µειωθεί κατά 20% - 25%, εµείς στο σενάριο µας θα εισάγουµε 10% 

για να είµαστε σίγουρα καλυµµένοι από το αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε έρευνα του 

Πανεπιστηµίου της Florida («Annual Retail Security Survey»), 2% των πωλήσεων τον µήνα 

χάνονται εξαιτίας της εσωτερικής κλοπής και 40% ετησίως. Για το κατάστηµα της Forever 21, 

αυτό µεταφράζεται σε 54996 € ετησίως ή 4583 € µηνιαίως. Μειώνοντας το ποσό κατά 10%, 

το κέρδος σε αξία προϊόντων θα ήταν 458 €. Το καθαρό κόστος της αξίας αυτών των προϊόντων 

είναι 48% (βασιζόµενο σε περιθώριο κέρδους 52%), αρά 220 € ανά κατάστηµα µηνιαίως. 

3.5.2 Αύξηση πωλήσεων 

Για να προσδιορίσουµε την αύξηση των πωλήσεων πετυχαίνοντας 95% ή και περισσότερο 

ακρίβεια στα αποθέµατα θα ήταν δύσκολο, εξαιτίας των διαφορετικών µεθόδων που 

χρησιµοποιεί η κάθε επιχείρηση. Παρόλα αυτά, η έρευνα από το IHL έδειξε ότι τα 

καταστήµατα λιανικής ενδυµάτων θα µπορούσαν να αυξήσουν κατά 7% τις πωλήσεις αν 

εξαλείψουν τα προϊόντα που ξεµένουν από το απόθεµα. 
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Συνήθως, οι επιχειρήσεις δεν αναφέρουν δηµόσια καθαρά το ποσοστό της αύξησης των 

πωλήσεων εξαιτίας της εφαρµογής του RFID. Με βάση το περιοδικό «RFID Journal» το οποίο 

έχει εξετάσει πιλοτικά προγράµµατα εφαρµογής του RFID, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

δείχνουν αύξηση των πωλήσεων από 5% έως 10%. Η µελέτη περίπτωσης για την American 

Apparel’s έδειξε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% στα καταστήµατα που εφάρµοσαν 

RFID. Εµείς στον υπολογισµό, υπολογίζουµε αύξηση πωλήσεων 5% για να είµαστε 

συντηρητικοί στο αποτέλεσµα. 

Υπάρχουν δύο κυρίως πλεονεκτήµατα που µπορεί να επωφεληθεί η επιχείρηση από την 

εφαρµογή του RFID. Το πρώτο πλεονέκτηµα είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις λόγω καλύτερης 

διαχείρισης των αποθεµάτων. Έτσι, το κατάστηµα µπορεί να πουλήσει περισσότερα τεµάχια 

στην κανονική τιµή ή κοντά σε αυτήν. Το εµπόρευµα που είναι διαθέσιµο στο απόθεµα του 

καταστήµατος είναι ήδη πληρωµένο, οπότε επιτυγχάνεται η µεγιστοποίηση του κέρδους από 

την καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών. Το δεύτερο πλεονέκτηµα για αύξηση των 

πωλήσεων είναι η γρηγορότερη αντίδραση στις ανάγκες των καταναλωτών. Ο εφοδιασµός των 

προϊόντων γίνεται ταχύτερα, η διαθεσιµότητα στα ράφια είναι η βέλτιστη και σαν αποτέλεσµα 

είναι η αύξηση των πωλήσεων. 

Για το δικό µας σενάριο, υποθέτουµε αύξηση των πωλήσεων κατά 4% ως αύξηση λόγω 

καλύτερης διαχείρισης του αποθέµατος και 1% σταδιακή αύξηση των πωλήσεων λόγω 

ταχύτερης αντίδρασης στις ανάγκες των καταναλωτών. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει 

διαχωρισµός στους παραπάνω τύπους αποθεµάτων. Υποθέτουµε ότι η συνολική αύξηση θα 

είναι 5% συντηρητικά διότι η ζήτηση στην σηµερινή οικονοµική κατάσταση είναι σχετικά 

αδύναµη και η επίτευξη σταδιακής αύξησης των πωλήσεων απαιτεί την ορθή εκτέλεση κι 

άλλων διαδικασιών όπως η παραγγελία για ανεφοδιασµό, η µεταφορών των εµπορευµάτων σε 

γρήγορους ρυθµούς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα κα. 
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Παρακάτω συνοψίζονται οι λόγοι που η αύξηση των πωλήσεων κατά 5% δεν θεωρείται 

µεγάλη, και στην πραγµατικότητα µπορεί να είναι ακόµα µεγαλύτερη. 

- Η µελέτη περίπτωση της American Apparel’s έδειξε 14% αύξηση των πωλήσεων στα 

καταστήµατα που εφάρµοσαν RFID. 

- Στα περισσότερα καταστήµατα λιανικής, η ακρίβεια των αποθεµάτων δεν είναι σωστή µε 

αποτέλεσµα να µένουν προϊόντα εκτός αποθέµατος  και οι πελάτες να φεύγουν χωρίς να 

αγοράζουν αυτό που ψάχνουν. Σύµφωνα µε τον Marshall Fischer, διευθυντή του Wharton’s 

Fishman-Davidson Center for Serviceand Operations Management, ένα κατάστηµα λιανικής 

ηλεκτρικών προϊόντων προσέλαβε τρίτο συνεργάτη ώστε να ελέγχει τα προϊόντα που είχανε 

µείνει εκτός αποθέµατος στο τέλος κάθε ηµέρας. Περίπου 30% το σύστηµα έδειχνε θετικό 

απόθεµα αλλά το κατάστηµα δεν είχε τα συγκεκριµένα προϊόντα. Αυτό ήταν ένα παράδειγµα 

της µη ορθής εκτέλεσης των διαδικασιών στο κατάστηµα. Επιπλέον,  η έρευνα από το IHL 

Group στην ερώτηση για το πόσο σωστά λειτουργούν τα καταστήµατα της επιχείρησης που 

εργάζονται σε σχέση µε άλλα καταστήµατα που ψωνίζουν είδη λιανικής, το 57% των 

ερωτηθέντων στελεχών απάντησε ότι δουλεύουν πιο σωστά, το 37% ότι είναι περίπου το ίδιο 

και µόνο το 6% απάντησε ότι η αλυσίδα των διαδικασιών είναι χειρότερη από τα καταστήµατα 

που αγοράζουν είτε αγαθά είτε υπηρεσίες. 

- Η καλύτερη διαχείριση του αποθέµατος µε το RFID µειώνει την ανάγκη των ποσοτήτων για 

απόθεµα. Πολλά καταστήµατα γεµίζουν τα αποθέµατα µε σκοπό να αποφύγουν προϊόντα σε 

έλλειψη. Η µελέτη από το Wharton School στο Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια έδειξε ότι ήταν 

δυσκολότερο για το κατάστηµα να διαχειριστεί το µεγαλύτερο απόθεµατα και οδηγούσε 

ταυτόχρονα και σε ελλείψεις αλλά και σε υπερβολικά αποθέµατα. 

- Με το RFID µειώνει το φαινόµενο του «frozen inventory» το οποίο οδηγεί σε προϊόντα εκτός 

αποθέµατος και χαµένες πωλήσεις, ειδικά σε δηµοφιλή προϊόντα. 
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- Οι διαδικασίες του RFID δεν σταµατάνε λόγω αιχµής στο κατάστηµα. Αντίθετα, µε τις 

παραδοσιακές µεθόδους, οι υπάλληλοι δεν έχουν χρόνο όταν το κατάστηµα βρίσκεται σε 

περίοδο αιχµής, αφήνοντας δηµοφιλή προϊόντα µη αναπληρωµένα. Με την βοήθεια του RFID 

επιτρέπεται η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και οι διαδικασίες βασίζονται 

σε δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο. Προσθέτοντας, ότι το σύστηµα µπορεί και επιβεβαιώνει 

ότι οι διαδικασίες γίνονται σωστά, είναι εφικτό η αναπλήρωση των προϊόντων ακόµα και σε 

περιόδους αιχµής. 

- Ένας άλλος σηµαντικός λόγος για άυξηση των πωλήσεων είναι οι κλοπές. Ακόµα και µε ένα 

κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης ή ασφάλειας, µπορούµε να γνωρίζουµε ότι κάτι κλάπηκε 

αλλά όχι ακριβώς το είδος. Με το RFID είναι δυνατόν να γνωρίζουν ακριβώς τον κωδικό 

(είδος, µέγεθος, χρώµα κτλ.) ώστε να αναπληρωθεί άµεσα. 

- Στην έρευνα του Wharton School του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια, έδειξε ένα ακόµη 

θετικό αποτέλεσµα. Την ικανοποίηση των πελάτων όταν βρίσκουν στο ράφι αυτό που 

ψάχνουν. Είναι πολύ κρίσιµος παράγοντας για την ικανοποίηση του πελάτη, εκτός ότι 

αποφεύγεται η χαµένη πώληση, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε µελλοντικές πωλήσεις αφού 

ο πελάτης γνωρίζει ότι θα βρει αυτό που θέλει αν πάει στο συγκεκριµένο κατάστηµα.  

3.5.3 Πλεονεκτήµατα που δεν έχουν υπολογιστεί 

Είναι πιθανό να υπολογιστεί παραπάνω από 10% η µείωση της εσωτερικής κλοπής. Στο 

µοντέλο µας δεν υπολογίζουµε την δυνατότητα, να διαθέτει ο κάθε υπάλληλος ένα RFID chip 

που δείχνει την ταυτότητα του και συνδέεται άµεσα µε ότι τεµάχια χειρίζεται µέσα στο 

κατάστηµα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιείται ο υπάλληλος ασφαλείας όταν µέσα 

σε ένα δοκιµαστήριο υπάρχουν παραπάνω από έναν αριθµό τεµαχίων. Έτσι, ο υπάλληλος 

µπορεί να µετρήσει τα τεµάχια όταν ο πελάτης φεύγει από το δοκιµαστήριο. 

Επιπλέον, η µετάδοση σε πραγµατικό χρόνο στοιχείων των πωλήσεων από τα POS µπορεί να 

βοηθήσει στην γρήγορη ανταλλαγή προϊόντων από τις αποθήκες του κάθε καταστήµατος. Για 
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παράδειγµα, αν σε µία περιοχή έχει υψηλές θερµοκρασίες, αυξάνεται η ζήτηση των 

καταναλωτών για µαγιό. Το κατάστηµα µπορεί να πάρει απόθεµα από ένα άλλο που βρίσκεται 

σε περιοχή µε χαµηλότερη θερµοκρασία και αντίστοιχα να δώσει σε εκείνο κατάστηµα ρούχα 

για τις αντίστοιχες θερµοκρασίες. Αποτέλεσµα είναι να χαθούν λιγότερες πωλήσεις στο 

κατάστηµα µε αύξηση των µαγιό, και να µείνουν λιγότερα αποθέµατα σε µαγιό στο κατάστηµα 

που ούτως ή άλλως δεν θα τα πούλαγε. Γενικότερα, µε το RFID υπάρχει καλύτερη εικόνα στο 

απόθεµα του κάθε καταστήµατος. Έτσι, µπορεί να γίνεται καλύτερη πρόβλεψη και κατανοµή 

στο δίκτυο. 

Τέλος, ένα παράδειγµα της VRF, µιας startup επιχείρησης είναι η βελτιστοποίηση των τιµών 

πώλησης. Η συγκεκριµένη επιχείρηση χρησιµοποίησε ταµπελάκια µε ηλεκτρονική οθόνη όπου 

αναφερόταν η τιµή. Η τιµή άλλαζε είτε θετικά είτε αρνητικά αναλόγως µε τις πωλήσεις από 

τα στοιχεία των POS.  

3.5.4 Κόστη εξοπλισµού ανά κατάστηµα 

Για το σενάριο κάναµε κάποιες παραδοχές. Αρχικά, υποθέτουµε ότι τα καταστήµατα 

διαθέτουν ήδη ασύρµατο δίκτυο για να επικοινωνούν τα φορητά τερµατικά µεταξύ τους και 

µε τον κεντρικό υπολογιστή. Επίσης, ο κεντρικός υπολογιστής (server) και κάποια άλλα 

εξαρτήµατα (modem, routers κτλ) δεν συµπεριλαµβάνονται στα κόστη του µοντέλου. 

Το κόστος για κάθε ετικέτα είναι 0.12€ για ένα UHF Gen 2 αναµεταδότη. Οι τιµές διαφέρουν 

ανάλογα µε τον όγκο της παραγγελίας αλλά για µικρότερη τιµή θα πρέπει να γίνει παραγγελία 

πάνω από 1 εκ. ετικέτες ετησίως. Δεν υπάρχει κόστος για την ενσωµάτωση των ετικετών. Για 

τον ορίζοντα των 3 ετών που εξετάζουµε, αυξάνεται και το κόστος των ετικετών κατά 1% 

όπως η σταδιακή αύξηση των πωλήσεων. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του RFID Journal από διάφορους προµηθευτές, το κόστος του 

λογισµικού βρίσκεται από 12000€ έως 20000€ ανά κατάστηµα, οπότε υπολογίζουµε µια µέση 
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τιµή στις 15000€ ανά κατάστηµα. Το κόστος ενσωµάτωσης στο ήδη υπάρχον σύστηµα, 

υπολογίζεται σε 8000€ ανά κατάστηµα. 

Το κόστος του σταθµού όπου γίνεται η παραλαβή στο κατάστηµα υπολογίζεται σε 5000€ και 

περιλαµβάνει τον υπολογιστής µε οθόνη αφής ώστε να µπορούν οι υπάλληλοι να χειρίζονται 

τα δεδοµένα. Ο αναµεταδότης, στην πόρτα της αποθήκης προς τον χώρο του καταστήµατος, 

υπολογίζεται σε 4500€ περιλαµβάνοντας την καλωδίωση, τις κεραίες και την εγκατάσταση. 

Για το σηµείο πώλησης, ο αναγνώστης του RFID υπολογίζεται σε 3500€, γιατί χρειάζεται 

λιγότερη καλωδίωση και υποστήριξη από κεραίες. Το κόστος κάθε φορητό τερµατικό 

υπολογίστηκε σε 4000€, περιλαµβάνοντας τα αξεσουάρ όπως µπαταρία και βάση φόρτισης. 

Το κόστος της εγκατάστασης από εταιρεία εξειδικευµένη σε RFID υπολογίζεται συνολικά σε 

10000€ περιλαµβάνοντας την διαχείριση του έργου, την εγκατάσταση του εξοπλισµού, την 

παραµετροποίηση, την εκπαίδευση του προσωπικού και on-line υποστήριξη. 

Το κόστος συντήρησης του λογισµικού για τον 2ο και τον 3ο χρόνο υπολογίζονται σε 3000€ 

ενώ το κόστος για την συντήρηση του εξοπλισµού υπολογίζεται 10% από το συνολικό κόστος 

της εγκατάστασης. Δεν περιλαµβάνεται το κόστος της εκπαίδευσης στην περίπτωση που 

προσλαµβάνεται νέο προσωπικό στο κατάστηµα. 

Τα παραπάνω κόστη έχουν υπολογιστεί βάση από προµηθευτές, εταιρείες εγκατάστασης και 

συµβούλευτικές εταιρείες πάνω σε θέµατα τεχνολογίας και logistics.   
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Κεφάλαιο 4ο – Συµπεράσµατα 

 

Η εφαρµογή του RFID απαιτεί ένα σοβαρό κόστος για την υλοποίηση και στην συνέχεια την 

συντήρηση του εξοπλισµού. Παρόλα αυτά, όταν ο όγκος των εµπορευµάτων είναι σηµαντικός 

και η διαχείριση του µε τις παραδοσιακές µεθόδους είναι πολύπλοκη, τότε τα πλεονεκτήµατα 

µε το RFID είναι πολλαπλά, ειδικά σε βάθος χρόνου. 

Στον συγκεκριµένο κλάδο, της γρήγορης µόδας που εξετάσαµε στην παρούσα εργασία, τα 

αποτελέσµατα είναι θετικά. Συγκεκριµένα: 

- Υπάρχει καλύτερη και ορθή διαχείριση των αποθεµάτων λόγω της ακρίβειας των 

απογραφών 

- Καλύτερη «εικόνα» των αποθεµάτων για όλα τα καταστήµατα της αλυσίδας, οπότε 

εύκολη διαχείριση των εσωτερικών µεταφορών intra-shops για ικανοποίηση των 

αναγκών ανά κατάστηµα 

- Μείωση του «frozen inventory», καθώς δεν υπάρχουν out of stock εµπορεύµατα αλλά 

ούτε πλεονάσµατα 

- Καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού σε περιόδους αιχµής. Οι διαδικασίες 

είναι αυτοµατοποιηµένες και ταχύτερες σε σχέση µε τις συµβατικές ή µε barcode 

- Μείωση των κλοπών του καταστήµατος αλλά και των εσωτερικών κλοπών καθώς 

υπάρχει ακρίβεια στο εµπόρευµα την στιγµή που λείπει ενώ ταυτόχρονα είναι γνωστές 

οι βάρδιες του προσωπικού 

- Ικανοποίηση των καταναλωτών, καθώς βρίσκουν τον κωδικό που θέλουν στο ράφι 

όταν τον θέλουν 

Ο συνδυασµός των παραπάνω πλεονεκτηµάτων, οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων και 

µείωση του κόστους στις κύριες διαδικασίες της αλυσίδας, άρα καθαρά κέρδη για την 

επιχείρηση. 



 55 

Βιβλιογραφία 

 

§ Baker P. An exploratory framework of the role of inventory and warehousing in the 

international supply chain. , International Journal of Logistics Management , vol. 18, 

pp.64-80 , 2007. 

§ Birtwhistle G., Moore C.M., Fiorito S. , Apparel quick response systems: the 

manufacturer perspective , International Journal of Logistics: Research and 

Applications Vol. 9, No. 2, June 2006, 157–168. 

§ Carlsson B. , Flexibility and the theory of the firm , International Journal of Industrial 

Organization , vol. 7 issue 7 , 1989. 

§ Christopher M. (2007).''Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας'', σελ.84-88. 

§ Christopher M. , Lowson R. , Peck H. , Creating agile supply chains in the fashion 

industry, International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 32 Number 

8 -2004 pp.367-376. 

§ Christopher M. , Towill D. Developing market specific supply chain strategies, 

Cranfield university, 2001. 

§ Dapiran P. , Benetton Golbal Logistics in Action , Emerald Back files 2007. 

§ Fernie J, , Sparks L. , Logistics and Retail Management, 1998. 

§ Fisher M. , , Raman A. , Managing short life-cycle products , June 1999. 

§ Forrester, Jay Wright , "Industrial Dynamics". MIT Press. , 1961. 

§ Ghemawat P. , Nuevo J.L. , Zara Fashion , Harvard Business School – 2004. 

§ Guinipero L.C. , Fiorito S.S. , Pearcy D.H. , Dandeo D. , The impact of vendor 

incentives on quick response , International Review of Retail Distribution Consumer , 

vol.11, pp.359-376 , 2001. 



 56 

§ Hamilton R., Dana L. , Pauwels B. , Evaluating offshore and domestic production in 

the apparel industry: The small firm’s perspective , Journal of International 

Entrepreneurship , vol.5 , pp.47-63 , 2007. 

§ Harding P. , Gunston R. , Quick response : US and UK experiences , Textile Outlook 

International , vol.10 , pp.43-51 , 1986. 

§ Harrisson A., Christopher M. , Van Hoek R. , Creating the agile supply chain , Institute 

of Logistics & Transport , London , 1999. 

§ Hines, Tony, and M. Bruce. , Fashion marketing - Contemporary issues. Oxford: 

Butterworth-Heinemann , 2001. 

§ Hopper , Northcatt , Scappens , “ Issues in Management Accounting “ Prentice Hall, 

2007. 

§ Jacobs D. , The promise of demand chain management in fashion , Journal of Fashion 

Marketing and Management , vol.10 , pp.84-86 , 2006. 

§ Johnson E. , Product design collaboration :capturing cost supply chain value in the 

apparel industry , Technology Montgomery Research Inc. , 2002. 

§ Lowson R. , Accessing the operational cost of offshore sourcing strategies , 

International Journal of Logistics Management , vol.13 , pp.79-90 , 2002. 

§ Lowson R. , King R. , Hunter N. , Quick Response Managing the Supply Chain to Meet 

Consumer Demand , John Willey & Sons , 1999. 

§ Mason-Jones R. , Towil D. , Total cycle time compression and the agile supply chain , 

International Journal of Production Economics , vol. 32, issues 1-2 , pp.61-73 , 1999. 

§ Perry M. , Sohal A.S. , Quick Response practices and technologies in developing supply 

chain, International Journal of Physical Distribution in Logistics Management , vol.30 

, pp.627-639 , 2000. 



 57 

§ Phau, I. and Prendergast, G. , ``Consuming luxury brands: the relevance of the `rarity 

principle''', Journal of Brand Management, Vol. 8 No. 2, pp. 122-37. , 2001. 

§ Stalk G. , Hout T. , Competing Against Time , Free Press , New York , p.249 , 1990. 

§ Turconi S. , Sull D. , Fast Fashion lessons , London Business School , Business Strategy 

Review 2008. 

§ Workgang , Ulaba , Capturing value creation in business relationship , Industrial 

Marketing Management , vol 32, issue 8 , pp. 677-693 , 2003. 

§ Κακούρης Ανδρέας , Η επανάσταση της Γρήγορης Απόκρισης . Ανάπτυξη Οκτώβριος 

2007. 

Διαδικτυακές πηγές: 

§ Amit-Tambi , The rational behind SKU rationalization , 2009 Διαθέσιµο από : 

http://it.toolbox.com/blogs/everything-anything-supply-chains/therational-behind-

sku-rationalization-35629 (13 Ιουλίου 2017) 

§ Chang, Andrea. Los Angeles Times. , Forever 21 Agrees to Grab Gottschalks 

Locations, 2009. Διαθέσιµο από: http://articles.latimes.com/2009/may/22/business/fi-

gottschalks22 (13 Ιουλίου 2017) 

§ Do Won Chang.,  CNN, Interview with CEO and Founder of Forever 21, 2014 

Διαθέσιµο από: http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1209/21/ta.01.html (13 

Ιουλίου 2017) 

§ Earnest, Leslie. Los Angeles Times, Forever 21 to Acquire Retailer Gadzooks, 2005 

Διαθέσιµο από: http://articles.latimes.com/2005/feb/18/business/fi-forever18 (13 

Ιουλίου 2017) 

§ Forbes. Forbes Magazine, "Forever 21." , 2014 Διαθέσιµο από: 

https://www.forbes.com/companies/forever-21/ (13 Ιουλίου 2017) 



 58 

§ RFID Journal, American Apparel Adopting RFID at Every store, 2012 Διαθέσιµο από: 

http://www.rfidjournal.com/articles/view?9202 (3 Σεπτεµβρίου 2017) 

 

 

 

  



 59 

Παράρτηµα 

 

 

 

  



 60 

 


