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Περίλθψθ 
 

Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία αφορά ςε κζματα οργάνωςθσ και κατανομισ χϊρου ςε 

αποκικεσ και Κζντρα Διανομισ. Αρχικά αναφζρονται διάφορα κζματα ςχετικά με 

τθν διοίκθςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, όπωσ ςτρατθγικι, μζκοδοι διοίκθςθσ, 

οριςμοφσ, τάςεισ και ιςτορικά δεδομζνα. 

Ζπειτα αρχίηει θ ανάλυςθ ειδικότερων κεμάτων για τισ λειτουργίεσ, τισ εργαςίεσ και 

τθν οργάνωςθ μίασ αποκικθσ. Θ πλθροφορία αυτι περιλαμβάνει διάφορεσ 

αποφάςεισ ςτον ςχεδιαςμό ενόσ αποδοτικοφ ςυςτιματοσ αποκικευςθσ τόςο 

εςωτερικά όςο και εξωτερικά κακϊσ και διάφορεσ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθν 

ορκι λειτουργία μίασ αποκικθσ. 

Στθν ςυνζχεια κα εξεταςτοφν διάφορεσ εργαςίεσ ςτο ςφςτθμα μίασ αποκικθσ. Στο 

κομμάτι αυτό περιγράφονται διεξοδικά οι διαδικαςίεσ παραλαβισ, ςυλλογισ κακϊσ 

και οι διαδικαςίεσ διεκπαιρζωςθσ παραγγελιϊν. Τισ παραπάνω εργαςίεσ ςτθν 

αποκικθ ολοκλθρϊνει το κεφάλαιο που αςχολείται με τθν διοίκθςθ αντίςτροφθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και τθν διαχείριςθ των επιςτροφϊν. 

Βαςικό ςθμείο αναφοράσ αποτελεί και ο εξοπλιςμόσ και τα εργαλεία που 

χρθςιμοποιοφνται ςε μία αποκικθ. Συγκεκριμζνα αναφζρονται διάφοροι τφποι 

ραφιϊν, παλετϊν, οχθμάτων  και πραγματοποιείται ανάλυςθ τθσ ςυςκευαςίασ και 

τθσ κιβωτιοποίθςθσ/παλετοποίθςθσ των ειδϊν. 

Τζλοσ ακολουκεί θ μελζτθ περίπτωςθσ για τθν Εταιρεία «Χ» θ οποία ανικει ςτον 

χϊρο τθσ βιομθχανίασ και ζχει δικό τθσ Τμιμα Παραγωγισ. Στθν μελζτθ 

αναφζρονται ςτοιχεία τθσ κεντρικισ αποκικθσ και των εγκαταςτάςεων, του 

οργανογράμματοσ των εργαςιϊν, τθσ κωδικοποίθςθσ, του ποιοτικοφ ελζγχου και 

μελλοντικϊν βλζψεων για επζκταςθ.   
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Ειςαγωγι 

 

Θ πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία που χρθςιμοποιικθκε θ ζννοια logistics ιταν από τον 

Θρόδοτο, ο οποίοσ ςε ζνα κομμάτι τθσ ςυγγραφισ του περιγράφει με μία λζξθ τισ 

ιδιαίτερα υψθλζσ επιδόςεισ των Περςϊν ςτον το τομζα του εφοδιαςμοφ και 

ςχεδιαςμοφ  μεγάλων εκςτρατειϊν. 

Θ ειςαγωγι τθσ λζξθσ “logistics” κα πραγματοποιθκεί περίπου δυόμιςι χιλιάδεσ 

χρόνια αργότερα, ωσ ςτρατιωτικι ορολογία των Θ.Π.Α με αποτζλεςμα τθν χριςθ τθσ 

από ςχεδόν όλα τα επιτελεία του κόςμου. Αρχικά θ ερμθνεία των logistics ιταν θ 

τεχνικι μεταφοράσ ςτρατευμάτων και υλικϊν. Δθλαδι τα logistics αναφζρονται ωσ 

ο κλάδοσ τθσ ςτρατιωτικισ επιςτιμθσ οποίοσ διαχειρίηεται τθν μεταφορά 

(εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ), τθν προμικεια και τθν ςυντιρθςθ. 

Πλζον θ ζννοια των logistics χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτον κόςμο των επιχειριςεων 

και ζνασ εκςυγχρονιςμζνοσ οριςμόσ είναι ο εξισ: «Logistics είναι θ φυςικι διανομι 

των προϊόντων και ςυγκεκριμζνα εκείνο το τμιμα τθσ  Διαχείριςθσ Εφοδιαςτικισ 

Αλυςίδασ που ςχεδιάηει, υλοποιεί και ελζγχει τθν αποδοτικι και αποτελεςματικι 

κανονικι και αντίςτροφθ ροι και αποκικευςθ των προϊόντων, υπθρεςιϊν και των 

ςχετικϊν πλθροφοριϊν από το ςθμείο προζλευςθσ τουσ ζωσ το ςθμείο 

κατανάλωςθσ τουσ, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ των πελατϊν». 

Ζνα νζο πεδίο που δθμιουργικθκε ςτο ολοκλθρωμζνο management (οικονομικά, 

πωλιςεισ και παραγωγι) είναι τα Business Logistics.  Παρόλα αυτά υπάρχουν 

πολλζσ δραςτθριότθτεσ των Business Logistics, όπωσ θ μεταφορά και τα αποκζματα, 

οι οποίεσ εκτελοφνται μεμονωμζνεσ. 

Το γεγονόσ αυτό δθμιοφργθςε δυο νζεσ ιδζεσ: 

 Τθν ςυντονιςμζνθ διοίκθςθ (θ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ δεν διοικοφνται 

ξεχωριςτά). 

 Τα logistics προςκζτουν αξία ςτα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ. 

 

Τα logistics όπωσ τα γνωρίηουμε ςιμερα είναι βαςιςμζνα ςτθν φιλοςοφία που 

προωκοφν οι ςυγκεκριμζνεσ ιδζεσ. 
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Κεφάλαιο 1: Διαχείριςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 
 
 
Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων τθσ βιομθχανίασ, των γριγορων ρυκμϊν ανάπτυξθσ 
και του ανταγωνιςμοφ, θ αντίλθψθ και οι τεχνικζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ζχουν 
μετατραπεί ςε ζνα ςφγχρονο μοντζλο ιδεϊν το οποίο ζχει ωσ μοναδικό γνϊμονα τθν 
ικανοποίθςθ του πελάτθ. 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία εφαρμόηεται πλιρωσ από τα τμιματα μίασ επιχείρθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανόμενων και των logistics. Ο ςκοπόσ τθσ φιλοςοφίασ αυτισ είναι θ 
ςυνεργαςία των τμθμάτων προκειμζνου να αυξθκεί το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των 
πελατϊν ςτο μζγιςτο. 
 

1.1 Θ Ζννοια τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 

Ωσ Εφοδιαςτικι αλυςίδα ορίηουμε τθν ροι υλικϊν, υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν 

από τουσ προμθκευτζσ πρϊτων υλϊν μζςα από αποκικεσ και εργοςτάςια, ςτουσ 

τελικοφσ πελάτεσ. 

Με τον όρο διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ(Supply Chain Management) 

εννοοφμε τθν οργάνωςθ, τον ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό όλων των 

δραςτθριοτιτων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Το Supply Chain Management 

αποτελεί ζναν πολλά υποςχόμενο κλάδο τθσ επιςτιμθσ ο οποίοσ επθρεάηει ζντονα 

τθν αποτελεςματικότθτα των επιχειριςεων, προςφζροντασ διαςφάλιςθ ποιοτικϊν 

διαδικαςιϊν ςτο ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον τθσ ςφγχρονθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

Ο βαςικόσ λόγοσ διάδοςθσ τθσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ιταν θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ τόςο ςτο κομμάτι τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ όςο 

και ςτον ςυντονιςμό διεργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ που αφοροφν ςε προμθκευτζσ και 

διανομείσ. 

 

1.2 Διαχείριςθ και τρατθγικι τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 

 

Τον τελευταίο καιρό θ ςτρατθγικι τθσ διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

διαδίδεται όλο και περιςςότερο κακϊσ οι επιχειριςεισ επικυμοφν να αποκτιςουν 

το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα όλο και περιςςότερο. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ παραπάνω ςτρατθγικισ ςε λειτουργικό και ακαδθμαϊκό επίπεδο. 
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Παρόλα αυτά ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ ςτρατθγικισ δεν είναι απλι υπόκεςθ 

κακϊσ πρόκειται για ζναν όρο ο οποίοσ βαςίηεται ςτισ ικανότθτεσ του ατόμου ι 

ομάδασ που τθν εφαρμόηει, με αποτζλεςμα να προκφπτουν διάφοροι οριςμοί.  

Θ ςτρατθγικι εφαρμόηεται με ςτόχο να αποφαςίςει θ επιχείρθςθ ι οργανιςμόσ τον 

τρόπο που κα λειτουργιςει ςε μακροχρόνιο επίπεδο. Οι ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ 

προςπακοφν να φζρουν τθν επιχείρθςθ ςε πλεονεκτικι κζςθ ςε ςφγκριςθ με τουσ 

ανταγωνιςτζσ, προςφζροντασ παράλλθλα τθν δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ 

προβλθμάτων και ενιςχφοντασ τθν κακθμερινι λειτουργία. Επιπλζον ζνασ 

οργανιςμόσ ι επιχείρθςθ που ακολουκεί μία ςτρατθγικι ζχει και ξεκάκαρθ 

κατεφκυνςθ ςχετικά με τα ςθμεία που κα επικεντρωκεί. 

Γενικά υπάρχουν δφο βαςικζσ φιλοςοφίεσ με διαφορετικι δεοντολογία ςτο κζμα 

τθσ ςτρατθγικισ: 

 τρατθγικι Προςαρμογισ: Θ ςυγκεκριμζνθ ιδζα ςτθρίηει ότι οι πόροι που 

κατζχει μία επιχείρθςθ πρζπει να προςαρμόηονται ςτο περιβάλλον μζςα ςτο 

οποίο λειτουργεί. 

 τρατθγικι Διεφρυνςθσ: Θ φιλοςοφία αυτι βαςίηεται ςτθν επζνδυςθ των 

επιχειριςεων με ςτόχο τθν απόκτθςθ νζων πόρων ϊςτε να δθμιουργθκοφν 

νζεσ ευκαιρίεσ. 

Θ απόφαςθ επιλογισ ςτρατθγικισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ είναι κζμα τθσ 

διοίκθςθσ τθσ (ανϊτερθ ι ανϊτατθ). Όπωσ αναφζρκθκε θ ζννοια τθσ 

ςτρατθγικισ είναι υποκειμενικι, ςυνεπϊσ δεν υπάρχει κάποια ςτακερι επιλογι 

ςτο ςυγκεκριμζνο κομμάτι και όλεσ θ αποφάςεισ κα βαςιςτοφν ςτθν πολιτικι 

που επικυμεί να ακολουκιςει θ επιχείρθςθ. 

 

1.3 Δραςτθριότθτεσ των Logistics 

 

Τα logistics είναι το κομμάτι τθσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ το οποίο 

αςχολείται με τον ςχεδιαςμό, τον ζλεγχο και τθν εκτζλεςθ τθσ αποτελεςματικισ 

αποκικευςθσ και ροισ των προϊόντων, υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν μεταξφ των 

ςθμείων προζλευςθσ και κατανάλωςθσ. 

Το κομμάτι του ςχεδιαςμοφ καλφπτει το φάςμα τθσ λειτουργικισ δραςτθριότθτασ 

των logistics (επιλογι μονάδασ διακίνθςθσ, ςυςκευαςίασ προϊόντοσ, εκμετάλλευςθ 

υποπροϊόντων και διαχείριςθ επιςτροφϊν). Συγκεκριμζνα αςχολείται με τθν 

παραγωγι προϊόντων, τθν διανομι προϊόντων, τθν προμικεια υλικϊν, αξιοποίθςθ 

υπολειμμάτων και ανακφκλωςθ υλικϊν. 
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Συγκεκριμζνα ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ υποδεικνφει λεπτομερϊσ τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ ςε κακθμερινι βάςθ. Ο υπεφκυνοσ του ςχεδιαςμοφ ςυςτιματοσ 

logistics καλείται να απαντιςει ςε διάφορα ερωτιματα όπωσ τον αρικμό των 

αποκθκϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ κζςεισ, τθν χριςθ ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν, 

μεκόδουσ διανομισ και μεταφοράσ και το ποςοςτό διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ από τρίτουσ (outsourcing). 

Ο ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ logistics διακρίνεται επίςθσ ςε δυναμικό και τακτικό 

ςχεδιαςμό. Ο τακτικόσ ςχεδιαςμόσ αναφζρεται ςτον μεςοπρόκεςμο ςχεδιαςμό και 

περιλαμβάνει τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικά με τθν αποκικθ. Συγκεκριμζνα 

αςχολείται με κζματα όπωσ το outsourcing, τθν χωρθτικότθτα και τθν διαχείριςθ 

του ςτόλου τθσ επιχείρθςθσ. 

Ο δυναμικόσ ςχεδιαςμόσ απευκφνεται κυρίωσ ςτισ κακθμερινζσ εργαςίεσ τθσ 

επιχείρθςθσ και ζχει ςτόχο τθν υψθλι ικανοποίθςθ του πελάτθ ςε ζνα περιβάλλον 

με μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ. Επομζνωσ αυτοφ του είδουσ ο 

ςχεδιαςμόσ αςχολείται με κζματα όπωσ τθν διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν 

δρομολόγθςθ και τα αποκζματα. 

Ο τομζασ του ελζγχου περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ εφαρμογισ των 

διαδικαςιϊν και των αποτελεςμάτων. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ επιβεβαίωςθ τθσ 

ορκότθτασ των κατά ςειρά ενεργειϊν μεταξφ του προμθκευτι και του καταναλωτι. 

Ο ζλεγχοσ χωρίηεται ςε δφο διακριτά κομμάτια: 

1. Το πρϊτο μζροσ εξετάηει τθν διεκπεραίωςθ και τθν εγκυρότθτα των 

διαδικαςιϊν ποιοτικά και ποςοτικά. Ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ ςτοχεφει ςε 

προϊόντα που ειςζρχονται ςτθν επιχείρθςθ όςο αφορά ςε αποκζματα, 

διανομι και ςυχνότθτα ςφάλματοσ αυτϊν. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ αςχολείται με 

κριτιρια πλθρότθτασ προϊόντων ςε κζματα προδιαγραφϊν και απόδοςθσ, 

ςφμφωνα με τθν παραγγελία του πελάτθ. 

2. Το δεφτερο ςκζλοσ αςχολείται με τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ προσ τουσ 

τρίτουσ (προμθκευτζσ, τράπεηεσ, πελάτεσ). Γεγονότα όπωσ κακυςτεριςεισ και 

λάκθ παραγγελιϊν, κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν και ζλλειψθ ενθμζρωςθσ 

μποροφν να βλάψουν ζντονα τθν φιμθ τθσ επιχείρθςθσ και κατά ςυνζπεια να 

μειωκοφν οι πωλιςεισ. 

Τζλοσ ο τομζασ τθσ εκτζλεςθσ ςυμπεριλαμβάνει όλα τα διαδικαςτικά κζματα τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Αποτελεί αξιόπιςτο μζτρο για ηθτιματα αξιολόγθςθσ τθσ 

απόκλιςθσ από τον ςτόχο ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ και τθν δυνατότθτα 

αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων που δεν είχαν υπολογιςτεί ςτο αρχικό ςχζδιο. 
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1.4 Logistics Management 

 

Το Logistic Management αποτελεί μια βαςικι λειτουργία των επιχειρθςιακϊν 

ςυςτθμάτων παραγωγισ και του marketing. Ο ςκοπόσ είναι θ ικανοποίθςθ των 

επιχειρθςιακϊν ςτόχων ελαχιςτοποιϊντασ το κόςτοσ. Συνεπϊσ πρόκειται για ζνα 

ςχεδιαςμό που ςτοχεφει ςτθν φπαρξθ των κατάλλθλων προϊόντων, ςτθν ςωςτι 

τοποκεςία, τθν ςτιγμι που πρζπει, με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ. 

Για τθν επιτυχθμζνθ λειτουργία του Logistic Management, ςε ςχζςθ με τισ 

επιδιϊξεισ τθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει να ικανοποιοφνται δφο κριτιρια. Το πρϊτο 

κριτιριο αφορά ςε ποιότθτα υπθρεςιϊν και το δεφτερο κριτιριο είναι το χαμθλό 

κόςτοσ το οποίο κα επιτευχκεί μζςω του πρϊτου κριτθρίου. Θα πρζπει να 

παρζχονται υπθρεςίεσ με υψθλι ποιότθτα ςτα τμιματα παραγωγισ/marketing και 

ςτουσ πελάτεσ, αλλά πάντοτε με χαμθλό κόςτοσ. 

Το Logistic Management εξαρτάται από πολλά ποιοτικά χαρακτθριςτικά. Ζνα βαςικό 

χαρακτθριςτικό είναι θ διακεςιμότθτα (availability) το οποίο αναφζρεται ςτθν 

ικανότθτα που ζχει το ςφςτθμα να παρζχει πάντοτε το απαραίτθτο διακζςιμο 

απόκεμα για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του πελάτθ και τθσ παραγωγισ. Το 

ςφςτθμα κα πρζπει ανά πάςα ςτιγμι να ανταποκρίνεται ςτθν ηιτθςθ που 

δθμιουργείται από τουσ δφο φορείσ (πελάτεσ και παραγωγι). 

Ζνα δεφτερο χαρακτθριςτικό του Logistics Management είναι θ δυναμικότθτα 

(capacity) που αςχολείται με τθν ικανότθτα του ςυςτιματοσ να διακινεί, εντόσ 

οριςμζνου χρονικοφ πλαιςίου τισ ποςότθτεσ που ζχουν ηθτθκεί. Τζλοσ θ 

διακεςιμότθτα (consistency) είναι θ δυνατότθτα του ςυςτιματοσ να εκτελεί 

παραγγελίεσ ςε κακθμερινι βάςθ. Οι παραγγελίεσ κα πρζπει να 

πραγματοποιοφνται χωρίσ λάκθ και ςε καλι κατάςταςθ ενϊ κα ζχουν ςωςτι 

επιςιμανςθ.  

Προφανϊσ θ επίτευξθ των παραπάνω ποιοτικϊν ςτοιχείων, ςε ζνα ςφςτθμα 

logistics, δεν μπορεί παρά μόνο κεωρθτικά να φτάςει το μζγιςτο. Το γεγονόσ αυτό 

οφείλεται ςτο παράδοξο τθσ βελτιςτοποίθςθσ με παράλλθλθ μείωςθ του κόςτουσ. 

Δθλαδι δεν είναι εφικτό να μεγιςτοποιιςεισ όλα τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά ενόσ 

ςυςτιματοσ χωρίσ να αυξθκεί το κόςτοσ. 

Συνεπϊσ κα πρζπει να υπάρχει άριςτθ ποιότθτα αλλά παράλλθλα και χαμθλό 

κόςτοσ, κακϊσ αυτό είναι το ηθτοφμενο του logistics management. Σε αυτό το 

ςθμείο θ επιχείρθςθ πρζπει να ξεκινιςει τθν ανάλυςθ εναλλακτικϊν λφςεων ςτο 

ςφςτθμα logistics γνωρίηοντασ πάντα τισ ςυνζπειεσ κάκε επιλογισ ςε κόςτοσ ι 

ποιότθτα. 
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Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει εξαντλιςει τα οργανωτικά τθσ 

περικϊρια θ παραπάνω ανάλυςθ επιβάλλεται. Για τθν ακρίβεια υπάρχουν πολλζσ 

επιχειριςεισ που ζχουν τθν δυνατότθτα μείωςθσ του κόςτουσ και ταυτόχρονθσ 

αφξθςθσ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθσ ποιότθτασ. Σε κάκε περίπτωςθ θ 

διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να αποφαςίςει τα επικυμθτά επίπεδα και να 

προςεγγίςει τθ ιςορροπία. 

Όςο αφορά ςε ςτοιχεία κόςτουσ, θ ορκι προςζγγιςθ του logistics management 

περιλαμβάνει τθν ςυνολικι μελζτθ του κόςτουσ και όχι το κόςτοσ των επιμζρουσ 

ςτοιχείων. Συγκεκριμζνα υπάρχουν μεγάλεσ πικανότθτεσ ςφάλματοσ όταν 

προςπακοφμε να ελαχιςτοποιιςουμε το κόςτοσ μόνο από τα ςθμεία ενόσ 

ςυςτιματοσ. Συνεπϊσ μία ςυγκεντρωτικι προςζγγιςθ θ οποία περιλαμβάνει των 

υπολογιςμό των δαπανϊν που ςυνδζονται με τα κόςτθ διανομισ και διαχείριςθσ 

είναι θ ποιο αποδοτικι ςτον προςδιοριςμό του ςυνολικοφ κόςτουσ.  

Το κόςτοσ ενόσ ςυςτιματοσ logistics περιζχει δραςτθριότθτεσ όπωσ δαπάνεσ 

αποκικευςθσ, δαπάνεσ μεταφορϊν, κόςτοσ αποκεμάτων, κόςτοσ απογραφισ, 

κόςτοσ φυςικισ μετακίνθςθσ μζςα ςτθν αποκικθ, το κόςτοσ των μθχανθμάτων, το 

κόςτοσ των εγκαταςτάςεων και το κόςτοσ λιψθσ παραγγελιϊν. 

Το κόςτοσ logistics ςυνδζεται άμεςα με τθν τιμι αγοράσ του προϊόντοσ κακϊσ 

προκφπτει από τθν ποςοςτιαία ςχζςθ τουσ. Παρόλα αυτά ο υπολογιςμόσ του 

πραγματικοφ κόςτουσ είναι ιδιαίτερα δφςκολθ υπόκεςθ, αφοφ μπορεί να 

παρουςιαςτοφν εναλλακτικζσ λφςεισ ςε ςθμεία του ςυςτιματοσ οι οποίεσ κα 

μειϊνουν το κόςτοσ αλλά παράλλθλα κα το αυξάνουν ςε κάποιο άλλο ςθμείο. 

Συνεπϊσ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί θ κατάλλθλθ αντιςτάκμιςθ για τθν 

καλφτερθ επιλογι. 

Οριςτικά το ηθτοφμενο είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ για το κάκε 

δεδομζνο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του πελάτθ. Συνεπϊσ θ αναηιτθςθ δεν αφορά ςε 

ζρευςθ του ελάχιςτου κόςτουσ ςε απόλυτθ κλίμακα, αλλά το ελάχιςτο κόςτοσ για το 

αποδεκτό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ. Βζβαια πότε δεν κα είναι εφικτό να υπάρξει 

ελάχιςτο κόςτοσ ςε ςυνδυαςμό με μζγιςτο service level και θ διοίκθςθ κα πρζπει να 

αποφαςίςει το ςθμείο ιςορροπίασ. 

Ζνα ςφςτθμα logistics κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ελζγχου αποκλίςεων 

ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν ϊςτε να κεωρθκεί αποδοτικό και 

επιτυχθμζνο. Δθλαδι κα πρζπει να παρζχει ςτουσ πελάτεσ ςτακερι και υψθλι 

ποιότθτα, ςτακερι ποςότθτα για το ηθτοφμενο χρονικό διάςτθμα, χαμθλά επίπεδα 

αποκζματοσ. Όλα τα παραπάνω κα πρζπει να ικανοποιοφνται με το ελάχιςτο 

δυνατό μεταφορικό κόςτοσ (κατάλλθλα δρομολόγια με φορτθγά γεμάτα με 

ςτρογγυλοποιθμζνο φορτίο).  
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1.4.1 τόχοι 

 

Κατά τον ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ logistics πρζπει να αναλογιςτοφμε τθν 

γενικότερι ςτάςθ τθσ διοίκθςθσ, εξυπθρετϊντασ παράλλθλα τουσ ςτόχουσ των 

επιμζρουσ λειτουργιϊν του logistics management. Ουςιαςτικά κα πρζπει όλεσ οι 

κινιςεισ να είναι επικεντρωμζνεσ ςτθν ικανοποίθςθ του βαςικοφ ςτόχοι. 

Τζτοιου είδουσ ςτόχοι κα μποροφςαν να είναι θ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν με τθν 

ελάχιςτθ δυνατι ποςότθτα αποκεμάτων ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ, ο 

ζλεγχοσ ποιότθτασ ςε επίπεδα εγκυρότθτασ και ορκότθτασ και θ μείωςθ των 

αποκλίςεων από τουσ επιλεγμζνουσ ςτόχουσ μζςω προβλζψεων ι δυναμικότθτασ 

του ςυςτιματοσ. 

 

1.4.2 τοιχεία 

 

Όπωσ ζχει αναφερκεί θ προςζγγιςθ και θ μεκοδολογία που επιλζγεται από τουσ 

υπεφκυνουσ ενόσ ςυςτιματοσ logistics ποικίλει. Αναλόγωσ ο ςχεδιαςμόσ μπορεί να 

ξεκινιςει από τουσ προμθκευτζσ, το ςφςτθμα αγορϊν και τουσ τελικοφσ 

καταναλωτζσ. Αντιςτρόφωσ μπορεί θ αρχι να είναι οι πελάτεσ όπου μζςω 

προβλζψεων καταλιγουμε ςτθν παραγωγι. 

Κάκε μζκοδοσ ςε αυτό το κομμάτι είναι αποδεκτι και ςτθρίηεται επιςτθμονικά και θ 

επιλογι κα βαςιςτεί ςτθν μορφι τθσ επιχείρθςθσ. Είναι λογικό να παρουςιάηονται 

διαφοροποιιςεισ αφοφ υπάρχουν επιχειριςεισ που παράγουν κατόπιν παραγγελίασ 

και επιχειριςεισ που παράγουν μαηικά βάςθ προγράμματοσ πωλιςεων. 

Το τμιμα logistics κα πρζπει να διεκπεραιϊνει κακθμερινά τα ςτοιχεία του 

ςυςτιματοσ και τισ εργαςίεσ. Θ διαδρομι θ οποία κα ακολουκιςει το τμιμα είναι θ 

διαδρομι από τα αγακά των προμθκευτϊν ζωσ τουσ καταναλωτζσ. Αναλυτικά τα 

βαςικά ςτοιχεία είναι οι αγορζσ, τα αποκζματα, οι μεταφορζσ, θ αποκικευςθ και θ 

διανομι. 

1. Αγορζσ: Πρόκειται για τθν εργαςία οι οποία οδθγεί ςτθν απόκτθςθ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν από προμθκευτζσ, από τρίτουσ και εξωτερικοφσ 

παράγοντεσ. Οι αγορζσ μπορεί να αναφζρονται ςε πρϊτεσ φλεσ, υλικά 

ςυςκευαςίασ, ενζργεια, υπθρεςίεσ και προϊόντα τα οποία κα ενςωματωκοφν 

ςτο τελικό προϊόν. 
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2. Αποκζματα: Τα αποκζματα ι ο ζλεγχοσ και διαχείριςθ αποκεμάτων 

αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ υπολογιςμοφ του βζλτιςτου επίπεδου ποςότθτασ 

προϊόντων τισ οποίεσ κα πρζπει μία επιχείρθςθ να διατθρεί ζτςι ϊςτε να 

διεκπεραιϊςει με επιτυχία τισ εργαςίεσ τθσ. Με αυτι τθ μζκοδο γνωρίηουμε 

τθν ποςότθτα παραγγελίασ, το ςθμείο που ζχει ανάγκθ και τον χρόνο 

παράδοςθσ. 

 

3. Μεταφορζσ: Το ςτοιχείο αυτό ςυνδζεται με τθν εργαςία εξεφρεςθσ του 

καλφτερου τρόπου τθσ φυςικισ μετακίνθςθσ τθσ παραγγελίασ τθσ 

επιχείρθςθσ από των προμθκευτι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ. Οι μεταφορζσ και 

ειδικά το κόςτοσ τουσ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα δεδομζνα κόςτουσ 

που πρζπει να μελετθκεί πολφ προςεκτικά κατά τον ςχεδιαςμό ενόσ 

ςυςτιματοσ logistics. Θ διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τθν προςπάκεια 

εξεφρεςθσ κατάλλθλων μζςων μεταφοράσ (ιδιόκτθτα ι δθμοςίασ χριςθσ) 

και τθν εφρεςθ μεταφορζα ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί. 

 

4. Αποκικευςθ: Ζνα ςτοιχείο το οποίο αποτελεί ζνα πολφ μεγάλο ηιτθμα του 

ςχεδιαςμοφ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ. Από τον 

ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό εξαρτϊνται οι διαδικαςίεσ παραλαβισ, φφλαξθσ, 

εξαγωγισ και παράδοςθσ των προϊόντων που αποκτά θ επιχείρθςθ από 

τρίτουσ ι παράγει θ ίδια. Μζςα ςτθν αποκικθ πραγματοποιοφνται πολλζσ 

εργαςίεσ ξεκινϊντασ από τθν οργάνωςθ των χϊρων, τθν επιλογι του 

εξοπλιςμοφ, τθν παρακολοφκθςθ των αποκεμάτων, τθν αςφάλεια των 

προϊόντων από εξωγενείσ παράγοντεσ (κλοπζσ, διαρροζσ, φκορζσ) και τθν 

προετοιμαςία των προϊόντων για δρομολόγθςθ. 

 

5. Διανομι: Το τελευταίο ςτοιχείο αναφζρεται ςτθν φυςικι διακίνθςθ ςε όλα 

τα ςθμεία του δικτφου. Θ διαφορά των μεταφορϊν με τισ διανομζσ είναι ότι 

το αντικείμενο των διανομϊν είναι θ διακίνθςθ πολλϊν προϊόντων ςε μικρζσ 

ποςότθτεσ, ςε πολλοφσ πελάτεσ, ενϊ οι μεταφορζσ ζχουν ωσ αντικείμενο το 

αντίκετο (μεγάλεσ ποςότθτεσ, με λίγα προϊόντα ςε λίγουσ πελάτεσ). Οι 

μεταφορζσ και οι διανομζσ εκτελοφνται με φορτθγά αυτοκίνθτα αλλά θ 

λειτουργία είναι διαφορετικι. Συγκεκριμζνα οι ςτόχοι, τα κοςτολόγια και ο 

προγραμματιςμόσ διαφζρουν μεταξφ των δφο παραπάνω ςτοιχείων. 
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1.5 Νζεσ Σάςεισ Logistics 

 

Σιμερα τα logistics ζχουν πλζον αποκτιςει κεντρικό ρόλο ςτθν λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ και προςφζρουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα εάν αξιοποιθκοφν με 

ςωςτό τρόπο. Οι τάςεισ ςτον χϊρο των logistics ζχουν διαμορφωκεί από τισ 

απαιτιςεισ τθσ αγοράσ/πελατϊν και δεδομζνου τθσ κετικισ τουσ απόδοςθσ, κα 

ςυνεχίςουν να επθρεάηουν τον κόςμο των logistics και ςτο μζλλον. 

Μία από τθσ πιο ςθμαντικζσ ςφγχρονεσ τάςεισ είναι θ ςυγκζντρωςθ τθσ διανομισ. Ο 

κφριοσ ςτόχοσ είναι θ μείωςθ του κόςτουσ διανομισ τοποκετϊντασ τα αποκζματα 

τθσ επιχείρθςθσ ςε οριςμζνο αρικμό ςυγκεντρωτικϊν αποκθκευτικϊν χϊρων. Το 

αποτζλεςμα είναι θ μείωςθ του κόςτουσ απογραφϊν και αποκικευςθσ προϊόντων. 

Θ ςυγκεκριμζνθ τάςθ ζχει οδθγιςει πολλζσ επιχειριςεισ ςε μεγάλεσ επενδφςεισ για 

ςυγκεντρωμζνουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. Αυτζσ οι επενδφςεισ απαιτοφν 

κατάλλθλο εξοπλιςμό και ςωςτό ςχεδιαςμό τθσ αποκικθσ και τθσ οργάνωςθσ τθσ. 

Ζνα ακόμα ςτοιχείο το οποίο ζχει επθρεάςει τον κλάδο των logistics ςιμερα είναι θ 

αφξθςθ τθσ χριςθσ των 3PL (Third Part Logistics). Οι πάροχοι υπθρεςιϊν logistics 

ςυνεργάηονται με όλο και μεγαλφτερο αρικμό επιχειριςεων προςφζροντασ 

ανταγωνιςτικζσ υπθρεςίεσ. 

Πλζον θ εξυπθρζτθςθ πελατϊν ςε άμεςθ ςφνδεςθ με τθ διανομι ζχει μζγιςτθ 

ςθμαςία. Θ ςυγκεκριμζνθ αλλαγι τθσ αγοράσ ζχει ενιςχφςει το ρόλο που ζχει θ 

διανομι κακϊσ το εμπορικό όνομα ενόσ προϊόντοσ δεν ζχει πλζον τθν ίδια ςθμαςία 

για τον καταναλωτι όςο παλαιότερα και ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ το πικανότερο 

είναι να αναηθτιςει αντικατάςταςθ. 

Συνεπϊσ θ διακεςιμότθτα ενόσ προϊόντοσ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ αποτελεί πλζον ζνασ 

από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν που κα 

αναλογιςτεί μία επιχείρθςθ και θ βελτιςτοποίθςθ τθσ διανομισ είναι θ μζκοδοσ 

επίτευξθσ του επικυμθτοφ επίπεδου. 

Μία ακόμα ςθμαντικι τάςθ είναι θ εφαρμογι ςυςτθμάτων μείωςθσ των 

αποκεμάτων ενϊ παράλλθλα διακζτουν τθν κατάλλθλθ ποςότθτα για τθν  

ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν. Θ ςυγκεκριμζνθ 

τεχνολογία ςτθρίηει κάποια από τα βαςικότερα ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν θ 

επιχειριςεισ όπωσ το MRP (Materials Requirement Planning) και JIT (Just in Time). 
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Επίςθσ παρατθροφμε τθν ζντονθ ανάγκθ για εντατικι χριςθ τεχνολογικϊν 

ςυςτθμάτων και αυτοματοποίθςθσ. Το γεγονόσ αυτό παρουςιάηεται ςε μεγάλο 

βακμό ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, αφοφ υπάρχει ανάγκθ μείωςθσ του 

χειρωνακτικοφ ελζγχου των διαδικαςιϊν και θ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ 

διεκπεραίωςθσ των εργαςιϊν με ελάχιςτα ποςοςτά ςφάλματοσ.  

Τζλοσ πρζπει να αναφερκεί θ αφξθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ ςε όλουσ 

τουσ τομείσ. Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ logistics πρζπει να πραγματοποιοφνται 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα κζματα περιβάλλοντοσ, τθν αςφάλεια και τθν νομοκεςία. 
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Κεφάλαιο 2: Οργάνωςθ Αποκθκϊν 

 

Ο οριςμόσ τθσ οργάνωςθσ αποκθκϊν (warehousing) και τθσ διαχείριςθσ 

αποκζματοσ (inventory control) εμφανίηονται πολφ ςυχνά ςτθν οργάνωςθ 

παραγωγισ και ςτο marketing. Παρόλα αυτά οι ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ ςτα logistics 

ζχουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα και ςθμαςία, αφοφ αποτελοφν πρωταρχικά κομμάτια του 

ςχεδιαςμοφ ωσ δυναμικζσ παράμετροι οι οποίεσ εξαρτϊνται από τον χρόνο. 

Πρόκειται για δφο κζματα ςτα οποία πρζπει να γίνει βακφτερθ ανάλυςθ για τθν 

ομαλι λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ logistics.  

 

2.1 Αποκικευςθ 

 

Θ αποκικευςθ αναφζρεται ςτθν διαδικαςία φφλαξθσ προϊόντων ςε διαφορετικό 

χϊρο και χρόνο ςε ολόκλθρθ τθν διάρκεια των διαδικαςιϊν logistics. Στόχοσ είναι θ 

προςφορά τθσ απαραίτθτθσ πλθροφορίασ διοίκθςθσ ςχετικά με τθν ποςότθτα και 

τθν κατάςταςθ των φυλαςςόμενων προϊόντων. 

Θ αποκικθ ορίηεται ωσ ο περικλειςμζνοσ χϊροσ μζςα ςτον οποίο πραγματοποιείται 

θ παραλαβι και θ φφλαξθ των υλικϊν παραγωγισ, εμπορικισ δραςτθριότθτασ και 

των λειτουργικϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ. 

Παρόλο που θ αποκικευςθ και θ διαχείριςθ αποκζματοσ ςυνδζονται υπάρχουν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ. Συγκεκριμζνα θ αποκικευςθ αςχολείται με τθν φφλαξθ 

προϊόντων ενϊ θ διαχείριςθ αποκζματοσ με τθν αξία και τθν χριςθ τουσ. Ο λόγοσ 

που αυτζσ θ διαδικαςίεσ είναι ςθμαντικζσ είναι θ δθμιουργία οικονομίων κλίμακασ, 

θ χαμθλότερεσ δαπάνεσ ςυνοδευόμενεσ με εκπτϊςεισ και θ διατιρθςθ πθγισ 

προμικειασ. 

Με τον όρο διατιρθςθ προμικειασ αναφερόμαςτε ςτθν προςταςία από 

ανεπικφμθτεσ πθγζσ, τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ και τθν ικανοποίθςθ εμπορικϊν 

ςυνκθκϊν. Συνεπϊσ είναι ξεκάκαρο πωσ θ αποκικευςθ είναι μία διαδικαςία θ 

οποία ζχει άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με τθν πλθροφορία ςε ζνα ςφςτθμα logistics. 

Πλζον θ φυςικι διαχείριςθ δεν αρκεί για τθν ικανοποιθτικι απόδοςθ τθσ αποκικθσ, 

γεγονόσ που φαίνεται από τα ςυςτιματα παραγωγισ (MRP, DRP, JIT). Πάνω ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφία θ αποκικεσ ορίηονται ωσ κόμβοι ςφμφωνα με τα 

παρακάτω κριτιρια: 
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 Χαρακτθριςτικά Είδουσ: Οι απαιτιςεισ τθσ αποκικθσ μεταβάλλονται ανάλογα 

με τθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ και τα παραμετρικά του. 

 Ηιτθςθ: Τα επίπεδα ηιτθςθσ επθρεάηουν άμεςα τθν αποκικθ. 

 Πλικοσ αποκθκϊν: Όςο περιςςότερεσ αποκικεσ ζχουμε ςτθν διάκεςθ μασ τόςο 

λιγότερθ αποκθκευτικι ικανότθτα χρειάηεται να ζχει θ κάκε μία. 

 Αιτία Διακίνθςθσ: Αφορά ςε μεταβλθτά θ ςτακερά αίτια μεταφοράσ. 

 Οικονομίεσ κλίμακασ: Πρόκειται για απόφαςθσ επζνδυςθσ που εξαρτϊνται από 

τον αρικμό αποκθκϊν και τθν τοποκεςία τουσ. 

 Παροχζσ του πελάτθ: Όςο περιςςότερεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτον πελάτθ 

(π.χ. κεντρικοποίθςθ) τόςο περιςςότερο χϊρο χρειαηόμαςτε. 

 Διάταξθ και Διαχείριςθ: Το ςφνολο των μεκόδων αποκικευςθσ προϊόντων και 

χριςθσ μθχανθμάτων επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό το μζγεκοσ και τθν 

χωροταξικι δομι μίασ αποκικθσ. 

 

2.2 Λειτουργίεσ Αποκικθσ 

 

Ζνα κφκλωμα αποκικευςθσ και διακίνθςθσ απαρτίηεται από πολλζσ λειτουργίεσ 

όπωσ, θ παραλαβι, θ αποκικευςθ, θ τροφοδοςία κζςεων ςυλλογισ, θ ςυλλογι, θ 

φόρτωςθ, θ δρομολόγθςθ, θ διαχείριςθ επιςτροφϊν, θ απογραφι και θ διαχείριςθ 

μζςω αποκικθσ τρίτων. 

Θ τακτοποίθςθ των προϊόντων ςε ζναν αποκθκευτικό χϊρο πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με το ςφςτθμα τοποκζτθςθσ αποκεμάτων που χρθςιμοποιείται. 

Παλαιότερα θ τοποκζτθςθ αυτι γινόταν με μνθμονικό τρόπο από τουσ 

αποκθκάριουσ που εργαηόντουςαν ςτθν αποκικθ αλλά με τθν πάροδο του χρόνου 

οι αποκικεσ ζχουν μεγαλφτερεσ εκτάςεισ και πολφ ςυχνά απαιτείται θ χριςθ 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για τθν παρακολοφκθςθ του αποκζματοσ. 

Άλλοι γνωςτοί τρόποι αποκικευςθσ είναι θ τοποκζτθςθ προϊόντων με κοινά 

χαρακτθριςτικά ςε ομάδεσ ι ηϊνεσ, το ζνα κοντά ςτο άλλο (ταχυκίνθτθ και 

βραδυκίνθτοι μαηί) και θ ταξινόμθςθ των προϊόντων κατά αφξοντα αρικμό ι 

αλφαβθτικι ςειρά. 

Τα ςφγχρονα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν ςε κάκε αποκθκευτικό ςθμείο ζναν αρικμό 

κζςθσ ορίηοντασ τθν διεφκυνςθ του ςτθν αποκικθ. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ 

ακολουκεί τθν λογικι των ςυντεταγμζνων με ςτόχο τθν απόδοςθ τθσ τοποκεςίασ 

του κάκε είδουσ ςτθν αποκικθ με ακρίβεια. 

 



13 
 

Κατά τθν επιλογι τθσ κζςθσ ενόσ προϊόντοσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψιν το γεγονόσ 

ότι θ ταχυκίνθτοι κωδικοί κα πρζπει να είναι προςιτοί με μικρζσ αποςτάςεισ και 

πωσ δεν γίνεται να τοποκετθκοφν δφο είδθ ςε μία κζςθ. Επίςθσ κα πρζπει να είναι 

ξεκάκαρο εάν κάποιοσ κωδικόσ κα κατζχει ςτακερό ςθμείο τοποκεςίασ ι τυχαίο. 

Ζνα ςφςτθμα που αςχολείται με τθν εφρεςθ κζςεων κα πρζπει να είναι ευζλικτο και 

να ζχει δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ απρόβλεπτων καταςτάςεων όπωσ αλλαγζσ ςτα 

επίπεδα τθσ ηιτθςθσ και ειςαγωγι εποχιακϊν ειδϊν. Τζλοσ πρζπει να υπάρχει 

δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ χωροταξικϊν περιοριςμϊν όπωσ θ μεταβολι τθσ 

διακίνθςθσ οριςμζνων κωδικϊν ςε cross-docking. 

 

2.3 Μζγεκοσ και Πλικοσ 

 

Σε μία δομι logistics ο αρικμόσ των αποκθκϊν εξαρτάται άμεςα από το μζγεκοσ. 

Πρόκειται για δφο χαρακτθριςτικά που εξαρτϊνται πλιρωσ και πρζπει να 

υπολογίηονται μαηί κατά τον ςχεδιαςμό. Παρόλα αυτά πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν 

και παράμετροι όπωσ το κόςτοσ (μεταφορά, αποκικευςθ, ςυντιρθςθ) και οι 

απαιτιςεισ των πελατϊν. 

Ζνα εξίςου ςθμαντικό ςτοιχείο είναι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται κακϊσ όςο 

αυξάνεται το επίπεδο παροχισ πρζπει να μεγαλϊνει ο χϊροσ. Το γεγονόσ αυτό 

επθρεάηεται ζντονα από τισ αποςτάςεισ μεταξφ πελατϊν και ιδιαίτερα ςε προϊόντα 

με ςφντομεσ θμερομθνίεσ λιξθσ. 

Επιπλζον εάν ο πελάτθσ ζχει υψθλζσ απαιτιςεισ κα χρειαςτεί παραπάνω χϊροσ και 

εξοπλιςμόσ ζργου για τθν κάλυψθ των αλλαγϊν ςε ποςοτικό και ποιοτικό επίπεδο. 

Το φαινόμενο αυτό διογκϊνεται ςε περίπτωςθ που θ αποκικθ παρζχει και 

υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ. 

Ζνασ ακόμα προφανισ παράγοντασ είναι το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ το οποίο 

ςυνδζεται αντιςτρόφωσ ανάλογα με το κόςτοσ αποκικευςθσ. Όπωσ είναι λογικό τα 

μεταφορικά αυξάνονται όταν υπάρχει μειωμζνοσ αρικμόσ αποκθκϊν. Το 

ςυγκεκριμζνο κόςτοσ μπορεί να εκτοξευκεί ςε περιπτϊςεισ που υπάρχουν επιπλζον 

χϊροι φφλαξθσ και πρατιρια λιανικισ. 

Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ το κόςτοσ αποκικευςθσ είναι και αυτό ζνασ 

παράγοντασ που επθρεάηει άμεςα το πλικοσ αποκθκϊν. Χωρίηεται ςε ςτακερό και 

μεταβλθτό κόςτοσ. Το μεταβλθτό κόςτοσ εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ ο 

αρικμόσ των προϊόντων, τισ ςυνκικεσ φφλαξθσ και τθν ςυχνότθτα διακίνθςθσ του. 
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Τζλοσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψιν θ αγοραςτικι δυνατότθτα των πελατϊν, θ 

προςφορά και θ ηιτθςθ, οι εξωγενείσ παράγοντεσ και θ τεχνολογία που 

χρθςιμοποιείται. Γενικά ςτθν ςφγχρονθ εποχι υπάρχουν διάφορα ςυςτιματα 

επικοινωνίασ τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν ομαλι αποκικευςθ και διακίνθςθ 

των φορτίων. 

 

2.4 Σοποκεςία Αποκικθσ 

 

Μία ιδιαίτερα δφςκολθ και ςθμαντικι απόφαςθ είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ 

τοποκεςίασ μίασ αποκικθσ. Θ παράμετροσ αυτι εξετάηεται ςε δφο διαφορετικά 

επίπεδα. Πρϊτα κα γίνει θ επιλογι τθσ γεωγραφικισ περιοχισ και ζπειτα κα 

προςδιοριςτεί θ ακριβισ κζςθ που κα δθμιουργθκεί θ αποκικθ ςε εκείνθ τθν 

περιοχι. 

Γενικά υπάρχει μία άμεςθ ςφνδεςθ μεταξφ τοποκεςίασ, μεγζκουσ και πλικουσ 

αποκθκϊν. Θ βαςικζσ αρχζσ που ςτθρίηουν τθν προαναφερκείςα ςχζςθ είναι θ 

αφξθςθ του κόςτουσ ανάλογα με τον αρικμό των αποκθκϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αφξθςθ τθσ κάλυψθσ. Συνεπϊσ πρζπει να βρεκεί ζνα ςθμείο ιςορροπίασ μεταξφ των 

τριϊν μεταβλθτϊν με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ κάλυψθσ και του 

χαμθλότερου κόςτουσ. Το πρόβλθμα αυτά διογκϊνεται με τθν χριςθ ςυςτθμάτων 

παραγωγισ JIT. 

Θ λιψθ μίασ τζτοιασ απόφαςθσ μπορεί να γίνει βάςθ του προϊόντοσ ι βάςθ αγοράσ. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ θ παραγωγι του ςυγκεκριμζνου είδουσ κα κρίνει τθν 

τοποκεςία μίασ αποκικθσ ενϊ θ δεφτερθ ακολουκεί τα ςθμεία με μεγαλφτερθ 

ηιτθςθ διατθρϊντασ το ανάλογο απόκεμα για τθν ικανοποίθςθ τθσ. 

Σε δεφτερθ ανάλυςθ πρζπει να αναλογιςτοφμε διάφορα τεχνικά ηθτιματα όπωσ το 

κόςτοσ, τα περικϊρια ανάπτυξθσ, το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Σε επίπεδο 

επζνδυςθσ κα πρζπει να εξεταςτοφν οι μεταφορικζσ ςυνδζςεισ, το κόςτοσ κτιςθσ, θ 

πικανζσ επιδοτιςεισ και θ απόςταςθ των εργαηομζνων από τθν αποκικθ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ διαδικαςία εφρεςθσ τοποκεςίασ τθσ αποκικθσ είναι ωσ εξισ: 
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1. Θ εταιρεία ςυλλζγει ςτοιχεία από όλεσ τισ ενδιαφερόμενεσ ομάδεσ ςχετικά 

με τθν δθμιουργία τθσ αποκικθσ. 

2. Πραγματοποιείται μία ομάδα εργαςίασ από τουσ διοικθτικοφσ παράγοντεσ, θ 

οποία κα μελετιςει όλεσ τισ δυνατότθτεσ και απαιτιςεισ των τοποκεςιϊν. 

3. Παράλλθλα ζνα τμιμα μθχανικϊν εξετάηει τισ τοποκεςίεσ αυτζσ 

ςχεδιαςτικά. 

4. Μζςω των προτάςεων θ ομάδα εργαςίασ δθμιουργεί λίςτα κριτθρίων. 

5. Γίνεται αξιολόγθςθ βάςθ κριτθρίων. 

6. Συλλζγονται τα αποτελζςματα και καταλιγουμε ςτισ βζλτιςτεσ επιλογζσ. 

7. Πραγματοποιείται επίςκεψθ και αναλυτικι μελζτθ κάκε επιλογισ. 

8. Θ ομάδα καταλιγει ςε μία τοποκεςία και μζνει θ οριςτικοποίθςθ τθσ 

επιλογισ από τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ. 

 

Θ παραπάνω διαδικαςία ζχει ακολουκθκεί από πολλζσ επιχειριςεισ με ελάχιςτεσ 

παραλλαγζσ. Κατά τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ εξετάηονται όλεσ οι παράμετροι και όλοι 

οι εμπλεκόμενοι ζχουν άποψθ και μερίδιο ευκφνθσ. 

Είναι γεγονόσ ότι θ επίλυςθ του προβλιματοσ τοποκζτθςθσ αποκικθσ ζχει 

απαςχολιςει ιδιαίτερα τισ επιχειριςεισ και τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Συνικωσ θ 

μελζτθ γίνεται με τθν χριςθ τεχνικϊν επιχειρθςιακισ ζρευνασ, διατυπϊνοντασ το 

πρόβλθμα ςε ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ. 

Παρόλα αυτά πρόκειται για ζνα πρόβλθμα ιδιαίτερα ςφνκετο κακϊσ ςε κάκε 

αποκικθ υπάρχουν εξωτερικζσ ροζσ οι οποίεσ μεταβάλλονται ανάλογα με τθν 

τοποκεςία και τθν εγγφτθτα τθσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ χρειάηεται θ δθμιουργία 

ιςοηυγίου εςωτερικισ διαχείριςθσ και αγορϊν. Για τον λόγο αυτό χρθςιμοποιοφνται 

διάφορεσ παραδοχζσ όπωσ το μοναδοποιθμζνο φορτίο. 

 

2.5 Κατθγορίεσ Αποκθκϊν 

 

Θ αποκικευςθ είναι μία λειτουργία θ οποία ςτοχεφει ςτθν ορκι διατιρθςθ των 

προϊόντων από τθν παραγωγι (ςθμείο χρθςιμότθτασ) ζωσ τθν προϊκθςθ τουσ ςτον 

καταναλωτι (ςθμείο διακεςιμότθτασ). 

Παρόλο που πρόκειται για μία διαδικαςία με κόςτοσ, θ εφαρμογι τθσ είναι 

απαραίτθτθ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Με τθν χριςθ των ςυςτθμάτων JIT ζχει γίνει 

μία προςπάκεια αποφυγισ των διαδικαςιϊν αποκικευςθσ, αλλά ςυχνά θ ζλλειψθ 

αξιοπιςτίασ μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ τακτικισ είναι απαγορευτικι ςτα περιςςότερα 

ςυςτιματα logistics. 
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Δυςτυχϊσ οι καταςτάςεισ όπου θ διάκεςθ αγακϊν επιτυγχάνεται πάντοτε τθν 

κατάλλθλθ χρονικι ςτιγμι είναι ελάχιςτεσ, κακϊσ θ πρόβλεψθ ηιτθςθσ δφςκολα 

γίνεται με τθν απαιτοφμενθ ακρίβεια ενϊ παράλλθλα οι φάςεισ διεκπεραίωςθσ μία 

παραγγελίασ είναι πολλαπλζσ και ςφνκετεσ. 

Συγκεκριμζνα τα χρονικά διαςτιματα μεταξφ των διαδικαςιϊν διακίνθςθσ από τθν 

καταχϊρθςθ μίασ παραγγελίασ ζωσ τθν παραλαβι και τθν πίςτωςθ των 

λογαριαςμϊν είναι αρκετά μεγάλα ϊςτε να πρζπει να υπάρχουν διαςτιματα 

διατιρθςθσ των αγακϊν ενδιάμεςα. 

Θ παραπάνω διατιρθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ οι οποίοι 

κα είναι ςχεδιαςμζνοι ςφμφωνα με τα εξισ πρότυπα: 

 Ελαχιςτοποίθςθ Κόςτουσ: Επιτυγχάνεται με τθν υψθλι εκμετάλλευςθ του 

διατικζμενου χϊρου, τθν μείωςθ αποκεμάτων και των χαμθλϊν ποςοςτϊν 

απϊλειασ και ηθμιάσ. 

 Παρακολοφκθςθ Τλικϊν: Θ παρακολοφκθςθ πραγματοποιείται ςε επίπεδα 

χρεϊςεων και ελλείψεων για το κάκε υλικό. 

 Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν: Ικανοποίθςθ των δεικτϊν ποιότθτασ, ταχφτθτασ και 

εγγφτθτασ των παραγγελιϊν του πελάτθ. 

 Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ: Για ειςερχόμενα και εξερχόμενα υλικά. 

 Ευελιξία: Δυνατότθτα άμεςθσ μεταβολισ του ςχεδιαςμοφ. 

 Δυνατότθτεσ Επζκταςθσ: Μελλοντικζσ μεκοδολογίεσ ομαδοποίθςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων λόγω αυξιςεων ζκταςθσ και ζνταςθσ 

διακινιςεων. 

 

Θ διάκριςθ τθσ κάκε αποκικθσ ςε πρϊτθ φάςθ μπορεί να γίνει ανάλογα με τον 

ςκοπό τθσ, δθλαδι τθν φφςθ των αντικειμζνων που φιλοξενεί (πρϊτεσ φλεσ, υλικά 

ςυςκευαςίασ, ζτοιμα προϊόντα, υποπροϊόντα, ςκράπ και απόβλθτα). 

Ζπειτα πρζπει να εξεταςτεί το αποκθκευμζνο υλικό κακϊσ θ μορφι του κτιρίου 

επθρεάηεται άμεςα. Υπάρχουν αποκικεσ με ςτερεό φορτίο, για χφδθν υλικά, υγρά 

υλικά και αζρια υλικά. 

Τζλοσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψιν και θ μορφι του αποκθκευτικοφ κτιρίου. 

Δθλαδι είναι απαραίτθτο να εξεταςτεί εάν θ αποκικθ είναι κλειςτι (κλαςςικι 

μορφι), υπαίκρια (για ανκεκτικά και ογκϊδθ εμπορεφματα), ςιλό (χφδθν και υγρά 

υλικά), δεξαμενζσ (υγρά και αζρια υλικά) ι κάποια ζκτακτθ περίπτωςθ όπωσ 

πρόχειρεσ αποκικεσ για μικρισ διάρκειασ ςτοίβαξθ υλικϊν. 
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2.6 χεδιαςμόσ και Οργάνωςθ Αποκικθσ 

 

Οι διαςτάςεισ του κτιρίου κα πρζπει βελτιςτοποιοφνται μζςω του ςυςτιματοσ 

αποκικευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Κατά τθν 

διαδικαςία αυτι πρζπει να λθφκοφν αποφάςεισ που αφοροφν τθν λειτουργία τθσ 

αποκικθσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ μθχανικοφσ να υλοποιθκεί θ καταςκευι. 

Σε γενικζσ γραμμζσ το φψοσ τθσ αποκικθσ μειϊνει το κόςτοσ ανά κζςθ παλζτασ ενϊ 

το πλάτοσ/μικοσ ορίηει το πλικοσ των διαδρόμων από το οποίο εξαρτάται θ 

ταχφτθτα ςυλλογισ, κακϊσ όςο πιο λίγοι και μεγάλοι διάδρομοι υπάρχουν τόςο 

μειϊνεται ο χρόνοσ διαχείριςθσ. 

Μία επιπλζον παράμετροσ που πρζπει να εξεταςτεί είναι ο αρικμόσ των 

ενδιάμεςων ςειρϊν με κολϊνεσ που ςτθρίηουν το κτιριο κακϊσ και το πόςο λείο κα 

πρζπει να είναι το πάτωμα. Ανάλογα με τισ δυνάμεισ που κα αςκθκοφν ςτα ράφια 

και τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν αποφαςίηεται ο τρόποσ διαχείριςθσ 

των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν. Ο βαςικόσ παράγοντασ που επθρεάηεται από τισ 

κολϊνεσ και το δάπεδο είναι ο χρόνοσ. 

 

2.6.1 Φωτιςμόσ 

 

Ο φωτιςμόσ είναι μία πάρα πολφ ςθμαντικι παράμετροσ κακϊσ υπάρχουν 

διαδικαςίεσ ςτθν αποκικθ που απαιτοφν ακρίβεια. Ο φυςικόσ φωτιςμόσ ςε πολλζσ 

δεν επαρκεί, ειδικά ςε αποκικεσ που λειτουργοφν βραδινζσ ϊρεσ και για αυτό 

παρόλο που αποτελεί επιπλζον δαπάνθ χρθςιμοποιείται τεχνθτόσ φωτιςμόσ για 

ταχφτθτα και αςφάλεια. 

Επίςθσ ςε αποκικεσ με μεγάλο όγκο διακίνθςθσ χρθςιμοποιοφνται ςθμάνςεισ 

φωτιςμοφ για διάφορεσ διαδικαςίεσ όπωσ θ παραλαβι και το picking, ϊςτε να 

επιταχυνκοφν. 
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2.6.2 Κακαριότθτα 

 

Θ κακαριότθτα μπορεί να μθν αποτελεί βαςικι δραςτθριότθτα τθσ αποκικθσ και 

δεν αυξάνει το κόςτοσ. Παρόλα αυτά είναι μία ςθμαντικι διαδικαςία που βοθκά 

τθν ςωςτι διαχείριςθ και διατιρθςθ των προϊόντων. Ειδικά ςε αποκικεσ όπου 

εργάηονται πολλά άτομα θ κακαριότθτα είναι απαραίτθτθ διαδικαςία. 

 

2.6.3 Προςταςία Εμπορευμάτων 

 

Σε επίπεδο προςταςία το πρϊτο ςτάδιο που μασ απαςχολεί είναι θ απορρόφθςθ 

των κραδαςμϊν. Αυτό κα επιτευχκεί μζςω ενςωμάτωςθσ ςιδερογωνιάσ ςτο 

εςωτερικό μζροσ και πρόςκεςθ προφυλακτιρα από ξφλο και καουτςοφκ ςτο 

εξωτερικό. 

Για το εφκολο παρκάριςμα και ευκυγράμμιςθ τοποκετοφνται μπάρεσ ενϊ ςυχνά 

υπάρχει γάντηοσ ϊςτε να αποςπάςουμε τα τρζιλερ από τα οχιματα με αςφάλεια 

χωρίσ κραδαςμοφσ και μετατοπίςεισ. 
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Κεφάλαιο 3: Παραλαβι Προϊόντων 

 

Για τθν  διαδικαςίασ τθσ παραλαβισ κα πρζπει να υπάρχουν κενοί διάδρομοι πίςω 

από το ςθμείο εκφόρτωςθσ ϊςτε να βεβαιωκεί θ ομαλι κυκλοφορία του 

προςωπικοφ και των εμπορευμάτων. Επίςθσ πρζπει να υπάρχει ζνασ χϊροσ ςτον 

οποίο τα προϊόντα κα τοποκετοφνται προςωρινά μζχρι να γίνει θ καταμζτρθςθ και 

θ ζκδοςθ δελτίων. 

Θ υπογραφι των παραςτατικϊν του προμθκευτι αποτελεί αποδοχι των προϊόντων 

από τθν επιχείρθςθ και ςυνεπϊσ απαιτείται ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ και τθσ 

κατάςταςθσ τουσ. Τα αναφερόμενα ζγγραφα κα πρζπει να εξετάηονται διεξοδικά με 

τθν βοικεια του λογιςτθρίου και ζπειτα ακολουκεί ενθμζρωςθ των τμθμάτων τθσ 

επιχείρθςθσ για τθν άφιξθ των προϊόντων. Θ παραλαβι αποτελεί μία διαδικαςία 

όπου θ ςωςτι ενζργεια των διεργαςιϊν ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα από τθν 

παραγωγικότθτα και το κόςτοσ κακϊσ τα λάκθ ςε αυτι κα επθρεάςουν ολόκλθρθ 

τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. 

 

3.1 Διαδικαςία 

 

Υπάρχουν οριςμζνα βιματα που αφοροφν τθν ορκι λειτουργία τθσ παραλαβισ 

προϊόντων ςτθν αποκικθ: 

 Ο προμθκευτισ ενθμερϊνει τθν αποκικθ μζςω αρμόδιου φορζα, 

κανονίηοντασ θμερομθνία ϊρα και δίνοντασ πλθροφορίεσ φορτίου. 

 Θ εταιρεία επιβεβαιϊνει το αίτθμα του προμθκευτι ςε ςυνεργαςία με τον 

υπεφκυνο παραλαβισ. 

 Ο οδθγόσ ζρχεται ςτον χϊρο παραλαβισ. 

 Το φορτθγό αςφαλίηεται ςτισ ράμπεσ τθσ αποκικθσ. 

 Εξετάηεται το εμπόρευμα με τθν παρουςία του οδθγοφ (ςε περίπτωςθ που 

δεν τθροφνται οι ςυμφωνθμζνεσ προδιαγραφζσ το εμπόρευμα κα 

επιςτραφεί ςτον αποςτολζα). 

 Ακολουκεί θ ξεφόρτωςθ του εμπορεφματοσ. 

 Πραγματοποιείται καταμζτρθςθ και επικεϊρθςθ των προϊόντων (ςε 

περίπτωςθ διαφοράσ ποςότθτασ κα κοπεί πλεοναςματικό-ελλειμματικό 

δελτίο ενϊ ζνα υπάρχει φκορά κα ακολουκθκοφν οι προβλεπόμενεσ 

διαδικαςίεσ όπωσ επιςτροφι, επιςκευι, καταςτροφι κλπ.) 

 Τα φορτία τοποκετοφνται ςτισ ανάλογεσ κζςεισ αποκικευςθσ. 
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Παρόλο που τα παραπάνω αποτελοφν μία τυπικι μεκοδολογία παραλαβισ, 

υπάρχουν οριςμζνεσ κατθγορίεσ ιδιαίτερων περιπτϊςεων, όπωσ θ ξερφόρτωςθ με 

απευκείασ τοποκζτθςθ των προϊόντων ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ. Να ςθμειωκεί 

ότι θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ παρουςιάηει αρκετζσ δυςκολίεσ. 

Επίςθσ υπάρχει θ πλζον διαδεδομζνθ διαδικαςία Cross docking θ οποία μάλιςτα 

μπορεί να αναλυκεί ςε κατθγορίεσ. Θ απλι μορφι είναι θ άμεςθ μεταφορά του 

φορτίου από το φορτθγό παραλαβισ ςτο φορτθγό αποςτολισ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ 

είναι θ φπαρξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου χϊρου ςτον οποίο κα επεξεργάηονται όλεσ οι 

ειςερχόμενεσ Cross dock παραγγελίεσ και ζπειτα κα φορτϊνονται ςτα ανάλογα 

οχιματα.  

Μία πιο εξελιγμζνθ μζκοδοσ είναι θ παραλαβι με τθν χριςθ φορθτϊν τερματικϊν 

(scanners). Ουςιαςτικά οι υπεφκυνοι παραλαβισ καταγράφουν το barcode του 

είδουσ και τθν φυςικι ποςότθτα που παρζλαβαν ςτο τερματικό και ακολουκεί 

αυτόματθ ςφγκριςθ των δεδομζνων με το ςφςτθμα. 

Τζλοσ υπάρχουν επιχείρθςθσ που επιλζγουν τθν «τυφλι παραλαβι» όπου θ 

καταμζτρθςθ τθσ ποςότθτασ πραγματοποιείται με φυςικζσ μεκόδουσ όπωσ ζνα 

χαρτί. Ο τελικόσ ζλεγχοσ κα γίνεται και πάλι με τθν χριςθ ςυςτιματοσ και ςε 

περίπτωςθ αποκλίςεων πρζπει να γίνει δεφτεροσ ζλεγχοσ. 

Παρόλεσ τθσ διαφορζσ που υπάρχουν ςτισ μεκόδουσ παραλαβισ βλζπουμε ότι οι 

βαςικζσ αρχζσ ςε όλα τα ςυςτιματα είναι θ καταμζτρθςθ εμπορευμάτων, θ φυςικι 

μεταφορά και θ ςυνεχισ επικοινωνία με των προμθκευτι για κζματα παράδοςθσ 

και αποκλίςεων. 

 

3.2 Εξωτερικοί Χϊροι Παραλαβισ 

 

Με ςτόχο τθν υποδοχι και παραλαβι των εμπορευμάτων ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ 

από προμθκευτζσ ι υπομονάδεσ τθσ επιχείρθςθσ απαιτείται κατάλλθλθ 

διαμόρφωςθ του χϊρου, λόγω ταχφτθτασ και παραγωγικότθτασ. Ο βαςικόσ 

παράγοντασ που κα επθρεάςει τον ςχεδιαςμό είναι ο όγκοσ εργαςίασ, δθλαδι το 

πλικοσ των φορτθγϊν που κα χρειαςτεί να διαχειριςτεί θ παραλαβι ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Αρχικά κα χρειαςτεί να γίνει υπολογιςμόσ του μζςου ςυνολικοφ φορτίου που κα 

παραλαμβάνεται ςε κακθμερινι βάςθ, τα ωράρια λειτουργίασ των παραλαβϊν, θ 

μζγιςτθ ποςότθτα οχθμάτων που μπορεί να εξυπθρετθκεί ταυτόχρονα ςε 

ςυνδυαςμό με τισ διακζςιμεσ ράμπεσ και ανταπόκριςθ ςε κακυςτεριςεισ. 



21 
 

Όταν ζνασ οδθγόσ φτάνει ςτθν αποκικθ απαιτείται χϊροσ ϊςτε να προςεγγίςει το 

όχθμα τισ ράμπεσ εκφόρτωςθσ με αςφάλεια. Γενικά ζνα φορτθγό χρειάηεται 

περίπου 20 μζτρα ελεφκερο χϊρο για να πραγματοποιιςει ελιγμοφσ. Σε περίπτωςθ 

που θ εκφόρτωςθ πραγματοποιθκεί από τισ πλαϊνζσ πόρτεσ ζνοσ οχιματοσ κα 

πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον 16 μζτρα ελεφκερα ςτθν πρόςοψθ του κτιρίου. Θ 

προςζγγιςθ με αυτόν τον τρόπο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Σε περίπτωςθ 

ςυρόμενου οχιματοσ ο απαιτοφμενοσ χϊροσ και χρόνοσ αυξάνεται. 

Τα φορτθγά ζχουν τθν δυνατότθτα προςζγγιςθσ τθσ αποκικθσ ακόμα και αν το 

δάπεδο βρίςκεται ςε διαφορετικό επίπεδο από εκείνο του οχιματοσ. Θ παράμετροσ 

αυτι ρυκμίηεται μζςω ανφψωςθσ των εμπορευμάτων ςτο επικυμθτό φψοσ. Θ 

διαδικαςία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί χρθςιμοποιϊντασ ανυψωτικά 

μθχανιματα, ανυψωμζνεσ πλατφόρμεσ, υδραυλικζσ πόρτεσ ι υπερυψωμζνθ 

πλατφόρμα. 

Μία εναλλακτικι μζκοδοσ είναι θ καταςκευι δαπζδου αποκικθσ, υπερυψωμζνο 

περίπου όςο το μζςο φψοσ των φορτθγϊν. Ζπειτα με τθν βοικεια εξοπλιςμοφ θ 

ράμπα γεφυρϊνεται με το αυτοκίνθτο εξιςϊνοντασ τθν όποια διαφορά φψουσ. Σε 

περίπτωςθ που θ καταςκευι αυτι δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθν δθμιουργία 

τθσ αποκικθσ, πρζπει να κτιςτεί μια πλατφόρμα ςτον εξωτερικό χϊρο τθν οποία κα 

ανεβαίνουν τα οχιματα. Θ ράμπα κα πρζπει να παρουςιάηει μία κλίςθ ϊςτε να μθν 

εμποδίηει τισ κινιςεισ των εργαηομζνων. 

 

 3.3 Σακτοποίθςθ Προϊόντων 

 

Ο διαχωριςμόσ του αποκθκευτικοφ χϊρου ςε τμιματα ςτο ςτάδιο τθσ χωροταξικισ 

οργάνωςθσ επθρεάηει ςε τεράςτια κλίμακα όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ. Κατά 

τθν διαδικαςία αυτι ορίηονται οι χϊροι παραλαβϊν, Cross Docking, ςυλλογισ, 

αποκικευςθσ και δρομολόγθςθσ. 

Μετά τθν οριοκζτθςθ οι υπεφκυνοι τισ αποκικθσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

επιλζξουν μεταξφ των ςυγκεκριμζνων ςυςτθμάτων αποκικευςθσ: 

Άτυπο φςτθμα: Τα προϊόντα τοποκετοφνται όπου υπάρχει χϊροσ χωρίσ κανζνα 

είδοσ καταγραφισ και αρχείου. Θ διαχείριςθ του εμπορεφματοσ και θ αρχειοκζτθςθ 

γίνεται από το προςωπικό. Παρόλο που πρόκειται για ζνα ιδιαίτερα ελαςτικό 

ςφςτθμα πρζπει να υπάρχει προςοχι κακϊσ θ ςυςτθμικι κάλυψθ είναι μθδενικι 

και θ αποτελεςματικότθτα του ςτθρίηεται απόλυτα ςτισ ικανότθτεσ των 

εργαηομζνων. 
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φςτθμα Κακοριςμζνθσ Θζςθσ: Θ λογικι του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ είναι θ 

φπαρξθ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ για κάκε είδοσ. Παρόλο που παρουςιάηει δυςκολίεσ 

ςε κζματα αποκεμάτων, αξιοποίθςθσ χϊρου και επζκταςθσ είναι ζνα από τα πιο 

εφκολα ςυςτιματα ςτθν εφαρμογι του. 

Αρικμθμζνο φςτθμα: Πρόκειται για μία παραλλαγι του ςυςτιματοσ κακοριςμζνθσ 

κζςθσ με τθν διαφορά ότι οι κζςεισ ακολουκοφν αλλθλουχία αρικμϊν. Παρουςιάηει 

παρόμοια χαρακτθριςτικά με το παραπάνω ςφςτθμα μόνο που θ εφρεςθ προϊόντων 

είναι ακόμα πιο εφκολθ. 

Ομαδοποιθμζνο φςτθμα: Θ κάκε κατθγορία υλικϊν ομαδοποιείται και 

αποκθκεφεται ςτον ίδιο χϊρο προςφζροντασ αποδοτικό picking και ευελιξίασ με 

μόνθ δυςκολία τθν κατθγοριοποίθςθ οριςμζνων κωδικϊν που παρουςιάηουν 

ιδιαιτερότθτεσ. 

φςτθμα Άναρχθσ Σοποκζτθςθσ: Τα προϊόντα κα αποκθκευτοφν όπου υπάρχει 

χϊροσ ενθμερϊνοντασ ςυνεχϊσ τα αρχεία. Το ςφςτθμα αυτό προςφζρει τζλεια 

εκμετάλλευςθ του χϊρου αλλά απαιτεί φπαρξθ μίασ πολφ λεπτομεροφσ βάςθσ 

δεδομζνων. 

υνδυαςτικά υςτιματα: Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα το οποίο δανείηεται ςτοιχεία 

από όλεσ τισ παραπάνω μεκόδουσ. Το γεγονόσ αυτό προςφζρει καλό ζλεγχο ςε 

ςυνδυαςμό με τρομερζσ δυνατότθτεσ επζκταςθ αφοφ μπορεί να παραμετροποιείται 

βάςθ τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ χρθςιμοποιϊντασ τα καλφτερα ςτοιχεία από κάκε 

μζκοδο. Παρόλθ τθν ευελιξία που προςφζρει υπάρχει πικανότθτα οι χριςτεσ να 

μπερδευτοφν από τισ ςυχνζσ αλλαγζσ κακϊσ και να υιοκετθκοφν αρνθτικά ςτοιχεία 

από τα παραπάνω ςυςτιματα. 

 

3.4 Ανατακτοποίθςθ 

 

Ο ςτόχοσ τθσ ανατακτοποίθςθσ προϊόντων είναι θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του 

αποκθκευτικοφ χϊρου. Συνικωσ οι μετακινιςεισ που αφοροφν κζματα αλλαγισ 

τοποκεςίασ εμπορευμάτων πραγματοποιοφνται κατά τθν διάρκεια που οι 

υπόλοιπεσ λειτουργίεσ τθσ αποκικθσ ζχουν ςταματιςει (νεκρζσ ϊρεσ). 
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Θ ανατακτοποίθςθ όπωσ και όλεσ οι μετακινιςεισ ςτθν αποκικθ 

πραγματοποιοφνται με τθν επίβλεψθ του υπεφκυνου αποκικθσ. Όλεσ οι αλλαγζσ κα 

πρζπει να ενθμερϊνονται άμεςα ςτο ςφςτθμα. Οι λίςτεσ για ανατακτοποίθςθ 

κωδικϊν δίνονται ςυνικωσ από τθν μθχανογράφθςθ και ζπειτα ο υπεφκυνοσ 

αποκικθσ ςε ςυνεργαςία με το υπόλοιπο προςωπικό αποφαςίηει για τισ ακριβισ 

κζςεισ. Οι αλλαγζσ κζςεων μποροφν να ενθμερωκοφν ςτο ςφςτθμα μζςω φορθτϊν 

τερματικϊν άςχετα με το εάν πρόκειται για κζςεισ picking ι αποκικευςθσ. 
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Κεφάλαιο 4: υλλογι και Ζλεγχοσ Παραγγελιϊν 

 

Το picking είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία γίνεται θ ςυλλογι των προϊόντων από 

τον χϊρο αποκικευςθσ ςε μορφι ομαδοποιθμζνων παραγγελιϊν προσ αποςτολι 

ςε πελάτεσ. Θ ςυλλογι αποτελεί τθν διαδικαςία με το μεγαλφτερο κόςτοσ ςε μία 

αποκικθ ι κζντρο διανομισ, αφοφ το μεγαλφτερο ποςοςτό του κόςτουσ εργαςίασ 

οφείλεται ςε αυτό. 

Σε αντίκεςθ με παλιότερα θ ςθμερινι τάςθ είναι θ δθμιουργία μικρϊν παραγγελιϊν 

οι οποίεσ κα διανζμονται πολφ ςυχνά. Θ ςυγκεκριμζνθ τάςθ αποτελεί μια ςυνεχισ 

πρόκλθςθ για το picking δοκιμάηοντασ τθν παραγωγικότθτα του. Συνεπϊσ ζνα 

ςφςτθμα ςυλλογισ κα πρζπει να ςχεδιαςτεί βάςθ του επικυμθτοφ service level, 

ζχοντασ ωσ βαςικζσ παραμζτρουσ το μζγεκοσ και τθν ταχφτθτα τθσ παραγγελίασ ςε 

ςχζςθ πάντα με τον ανταγωνιςμό.  

Για τθν ορκι λειτουργία τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυλλογισ απαιτείται θ ανάλυςθ των 

χαρακτθριςτικϊν του κάκε κωδικοφ. Θ κατθγοριοποίθςθ πρζπει να 

πραγματοποιείται με βάςθ το μζγεκοσ πωλιςεων, τον όγκο και τθν ςυςκευαςιά του 

είδουσ, κακϊσ και κάκε άλλου παράγοντα που επθρεάηει τθν ςυλλογι του κάκε 

κωδικοφ όπωσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ (εποχικότθτα ηιτθςθσ, προωκθτικζσ 

ενζργειεσ και νζα είδθ). 

Τζλοσ κα πρζπει να βεβαιωκοφμε ότι τθροφνται οι εργονομικοί κανόνεσ για τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων. Εκτόσ από το κζμα τθσ αςφάλειασ, θ τιρθςθ των 

παραπάνω κανονιςμϊν επιφζρει αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ ςυλλογισ ενϊ 

παράλλθλα ενιςχφει τθν ςυνοχι του ςυςτιματοσ μζςω τθσ αποφυγισ ςυγχφςεων 

και κακυςτεριςεων λόγο φόρτου εργαςίασ ςε ζνα ςθμείο. 

 

4.1 Βαςικζσ Αρχζσ υλλογισ 

Παρόλο που θ κάκε επιχείρθςθ προςεγγίηει τθν διαδικαςία του picking με 

διαφορετικό τρόπο υπάρχουν οριςμζνεσ αρχζσ οι οποίεσ αποφζρουν ςθμαντικι 

βελτίωςθ για κάκε περίπτωςθ: 
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1. Αρχι Pareto: Πρόκειται για βαςικι μζκοδοσ διαχωριςμοφ προϊόντων με 

γνϊμονα το μζγεκοσ πωλιςεων, μειϊνοντασ αιςκθτά τθν διάρκεια του 

picking. 

2. Χριςθ κακαρϊν εγγράφων ςυλλογισ: Θ φπαρξθ μίασ ςυνεχϊσ 

ενθμερωμζνθσ και ευανάγνωςτθσ βάςθσ δεδομζνων που κα περιζχει 

ςτοιχεία παραγγελίασ και αποκζματοσ αποτελεί απαραίτθτθ ςε επίπεδο 

πλθροφόρθςθσ. 

3. Δθμιουργία βζλτιςτθσ διαδρομισ: Ζνα ςφςτθμα που αναλφει τισ ςυνολικζσ 

ανάγκεσ αποφεφγοντασ επαναλαμβανόμενεσ διαδρομζσ. 

4. Ορκι κωδικοποίθςθ: Θ κωδικοποίθςθ γεφυρϊνει τθν πλθροφορία με το 

ςφςτθμα και είναι απαραίτθτθ για όλεσ τισ διαδικαςίεσ τθσ αποκικθσ. 

5. Δικλίδεσ αςφαλείασ: Από επιβεβαίωςθ ποςότθτασ ςυλλογισ ζωσ ζλεγχο των 

κωδικϊν παραγγελίασ, όλεσ οι μζκοδοι αςφαλείασ μειϊνουν τα ποςοςτά 

ςφάλματοσ. 

6. Χριςθ τεχνολογικϊν μζςων: Τα scanner, barcode, RF ςυςτιματα, φωνθτικά 

ςυςτιματα και άλλα, είναι πάντοτε πιο αποδοτικά και ακριβι από τθν χριςθ 

ζντυπων. 

7. Απλοποίθςθ μζτρθςθσ: Θ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ είναι πολφ πιο εφκολθ 

και ςφντομθ όταν γίνεται ςε κιβωτιακό επίπεδο αντί για τεμαχιακό και 

ςυνεπϊσ οποιαδιποτε μζκοδοσ μειϊνει το χρόνο μζτρθςθσ είναι πλιρωσ 

αποτελεςματικι. 

 

 

4.2 Μζκοδοι υλλογισ 

 

Ανάλογα με τον τφπο προϊόντων και τθσ επιχείρθςθσ υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι 

picking όπωσ θ ςυλλογι ανά παραγγελία και κατά ηϊνθ. Επιπλζον χρθςιμοποιοφνται 

τεχνικζσ όπωσ θ ςυλλογι κατά κφματα picking, θ ςυγκεντρωτικι ςυλλογι κακϊσ και 

ςυνδυαςμοί μεκόδων. 

 Picking ανά Παραγγελία: Κάκε φόρα κα γίνεται ςυλλογι τθσ ποςότθτασ και 

των κωδικϊν που αφοροφν τθν παραγγελία υπό επεξεργαςία. Τα προϊόντα 

κα τοποκετοφνται ςε ζνα μεταφορικό μζςο (παλζτα, καρότςι, roll cage και 

άλλα) και οδθγοφνται ςτον χϊρο παραγγελιϊν για αποςτολι. Βαςικό 

πλεονζκτθμα τθσ παραπάνω μεκόδου είναι ότι δεν υπάρχει διαχωριςμόσ 

των προϊόντων, ενϊ βαςικό μειονζκτθμα αποτελεί θ μθ εκμετάλλευςθ τθσ 

διαδρομισ των εργαηόμενων και οι μεγάλεσ αποςτάςεισ. 
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 Picking κατά ηϊνθ: Τα προϊόντα ομαδοποιοφνται ςε ηϊνεσ picking ςε 

αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυλλογι γίνεται 

διαχωριςμόσ ςε δεφτερο χρόνο. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ προςφζρει υψθλι 

ταχφτθτα αφοφ όλοι οι κωδικοί ανά ηϊνθ ςυλλζγονται άμεςα αλλά 

απαιτείται καλόσ διαχωριςμόσ των περιοχϊν τθσ αποκικθσ. Πρόκειται για 

ιδανικι μζκοδοσ όταν υπάρχει μεγάλο πλικοσ κωδικϊν. Το picking κατά 

ηϊνθ γίνεται είτε ολοκλθρϊνοντασ το picking ςε κάκε ηϊνθ ξεχωριςτά ι 

ςυγχρόνωσ. 

 Picking κατά κφματα: Βαςίηεται ςτον προγραμματιςμό ςυλλογισ μίασ 

ομάδασ παραγγελιϊν ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Θ παραπάνω 

διαδικαςία ςυντονίηει άριςτα τθν ςυλλογι με τθν αποςτολι προϊόντων. 

 υγκεντρωτικό Picking: Οι παραγγελίεσ ομαδοποιοφνται ανά κωδικό και θ 

ςυλλογι πραγματοποιείται με ανάλογο τρόπο. Παρόλο που θ μζκοδοσ αυτι 

προςφζρει μζγιςτθ ταχφτθτα ςτθν ςυλλογι, υπάρχουν κακυςτεριςεισ ςτον 

χϊρο δρομολόγθςθσ λόγω του διαχωριςμοφ και για αυτό χρθςιμοποιείται 

μόνο όταν υπάρχουν λίγεσ παραγγελίεσ και μεγάλο κωδικολόγιο. 

 

4.3 Κακικοντα Εργαηομζνων 

 

Ζνασ υπεφκυνοσ ςτον τομζα τθσ ςυλλογισ οφείλει να πθγαίνει ςτθν αναγραφόμενθ 

από το ςφςτθμα κζςθ picking και να ςυλλζγει τα προϊόντα ςφμφωνα με τθν λίςτα 

τθσ παραγγελίασ που διεκπεραιϊνεται, μζχρι το ςθμείο ολοκλιρωςθσ. Κατά τθν 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να ακολουκεί τθν βζλτιςτθ διαδρομι για να 

φτάςει ςτθν επικυμθτι κζςθ, ςθμειϊνοντασ με τθν προβλεπόμενθ μζκοδο τα 

ςθμεία που πζραςε κακϊσ και οποιοδιποτε πρόβλθμα παρουςιαςτεί ςτθν πορεία. 

Τα προϊόντα τα τοποκετεί ςτον ανάλογο φορζα (κιβϊτια, οχιματα, καλάκια). 

Όςο αφορά τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, τα κακικοντα που του ανατίκενται είναι 

περιςςότερο οργανωςιακά παρά λειτουργικά. Συγκεκριμζνα κα πρζπει να ςχεδιάςει 

τθν λίςτα ςυλλογισ και να τθν προωκιςει ςτουσ εργαηόμενουσ ςτο κομμάτι του 

picking παράλλθλα με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό ζργου. Επιπλζον καλείται να 

αναλάβει ι να δϊςει κατεφκυνςθσ ςε ειδικζσ περιςτάςεισ, περνϊντασ αποφάςεισ 

που αφοροφν ςε διαχείριςθ προϊόντων που παρουςιάηουν ιδιαιτερότθτεσ. 
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4.4 υςτιματα Picking  

 

Θ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ εξαρτάται άμεςα από το ποςοςτό αυτοματοποίθςθσ μσ 

το οποίο κα διεκπεραιϊνεται. Βάςθ του παραπάνω κριτθρίου μποροφμε να 

διαχωρίςουμε τθν διαδικαςία ςε χειροκίνθτθ, θμιαυτοματοποιθμζνθ και απολφτωσ 

αυτοματοποιθμζνθ. 

Σφμφωνα με το ςφςτθμα χειροκίνθτθσ ςυλλογισ ο πικαδόροσ περιφζρεται μζςα 

ςτθν αποκικθ ακολουκϊντασ τθν δοκείςα ςε εκείνον λίςτα ςυλλογισ, ςφμφωνα με 

τθν οποία ςυλλζγει τα προϊόντα ςτον φορζα που μεταφζρει μαηί του. Θ βάςθ αυτοφ 

του ςυςτιματοσ αποτελεί το πιο χαρακτθριςτικό ςφςτθμα picking. 

Όπωσ είναι λογικό το picking μζςω του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ 

πραγματοποιείται μόνο ςτο μθδενικό επίπεδο (το πιο χαμθλό), ενϊ τα είδθ κα 

βρίςκονται ςτα ανάλογα ράφια θ παλζτεσ. Να ςθμειωκεί ότι ανάλογα με τον 

ςχεδιαςμό τθσ αποκικθσ τα επίπεδα ςυλλογισ μπορεί να είναι περιςςότερα από 

ζνα κακϊσ πολφ αποκθκευτικοί χϊροι ζχουν θμιεπίπεδα και πατάρια. 

Θ μζκοδοσ αυτι είναι ιδιαίτερα ευζλικτθ με χαμθλζσ απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ αλλά 

ςε κζματα ελζγχου και παραγωγικότθτασ ζχει χαμθλζσ επιδϊςεισ. Δυςτυχϊσ ζνα 

μεγάλο πρόβλθμα τθσ χειροκίνθτθσ ςυλλογισ είναι ότι οι αποκθκάριοι αφιερϊνουν 

αναγκαςτικά περιςςότερο χρόνο για μετακίνθςθ από κζςθ ςε κζςθ παρά ςτθν ίδια 

τθν  ςυλλογι. Συνικωσ, για να μειωκοφν οι παραπάνω χρόνοι, οι ταχυκίνθτοι 

κωδικοί τοποκετοφνται ςε κοντινά ςθμεία μειϊνοντασ αιςκθτά τισ αποςτάςεισ. 

Τα παραπάνω κζματα αντιμετωπίηονται πολφ πιο εφκολα με τθν χριςθ του 

θμιαυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ κατά το οποίο ο εργαηόμενοσ μπορεί μζςω 

μθχανθμάτων να πραγματοποιιςει picking ςε περιςςότερα επίπεδα και χωρίσ να 

υπάρχει μετατόπιςθ. 

Συνικωσ χρθςιμοποιοφνται ανυψωτικά με ι χωρίσ οδθγό τα οποία ζχουν μία ειδικι 

πλατφόρμα ϊςτε ο χειριςτι να φτάνει τισ κζςεισ ςυλλογισ. Θ κίνθςθ του 

μθχανιματοσ μπορεί να είναι οριηόντια και κατακόρυφθ. Όπωσ και ςε κάκε 

ςφςτθμα πρζπει θ διαδρομζσ να είναι βζλτιςτεσ ϊςτε να αποφεφγονται περιττζσ 

μετακινιςεισ. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ διευκολφνει  και τθν αναπλιρωςθ κωδικϊν 

λόγω πρόςβαςθσ ςε πολλαπλά επίπεδα. 

Το ςφςτθμα χρθςιμοποιεί ςυνικωσ κεκλιμζνα ράφια και μεταφορικζσ ταινίεσ. 

Ουςιαςτικά ο χειριςτισ χρθςιμοποιεί μία κονςόλα ι θλεκτρονικό υπολογιςτεί για να 

πραγματοποιιςει τθν ςυλλογι κωδικοφ ο οποίοσ κα τοποκετθκεί ςτθν μεταφορικι 

ταινία. Να ςθμειωκεί ότι θ αναπλιρωςθ ςτα ράφια γίνεται από τθν πίςω μεριά 

κακϊσ επικρατεί θ αρχι ‘’First in First out’’. 
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Παρόλεσ τισ ανζςεισ που προςφζρουν, τα θμιαυτοποιθμζνα ςυςτιματα 

παρουςιάηουν οριςμζνα μειονεκτιματα. Συγκεκριμζνα παρουςιάηει προβλιματα 

ευελιξία κακϊσ ο κάκε διάδρομοσ μπορεί να φιλοξενιςει μόνο ζνα όχθμα ενϊ 

παράλλθλα ζχει υψθλό κόςτοσ επζνδυςθσ. 

Τα απολφτωσ αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα παρουςιάηουν τα ίδια πλεονεκτιματα 

και μειονεκτιματα με τα θμιαυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα. Παρόλα αυτά δεν 

υπάρχει ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ και για τθν ορκι λειτουργία τουσ απαιτείται 

πλιρθσ υπολογιςμόσ όλων των παραμζτρων ενόσ προϊόντοσ. Συνικωσ 

χρθςιμοποιοφνται ςε ςυςτιματα ςτα οποία υπάρχει πλιρθσ ζλεγχοσ και απαιτείται 

μζγιςτθ παραγωγικότθτα. 

 

4.5 Φόρτωςθ και Αποςτολι 

 

Για να λειτουργιςει ζνα ςφςτθμα αποςτολισ κα πρζπει αρχικά να οριςτοφν οι 

βαςικζσ του αρχζσ. Πρζπει δθλαδι να γίνει οργάνωςθ του ςτόλου των οχθμάτων 

βαςιςμζνθ ςτα προϊόντα διακίνθςθσ και τθν ηιτθςθ των πελατϊν ϊςτε να 

διαχωριςτοφν οι ροζσ μεταφοράσ. 

Θ οργάνωςθ τζτοιου τφπου μειϊνει δραματικά το ςυνολικό κόςτοσ διακίνθςθσ 

μεταξφ των κόμβων διανομισ ενϊ παράλλθλα δεν επθρεάηει το επίπεδο 

εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. 

Στον κόςμο των μεταφορϊν υπάρχουν πολλζσ κατθγορίεσ ανάλογα με το μζςω που 

κα χρθςιμοποιθκεί. Οι πιο βαςικζσ είναι θ οδικι μεταφορά, θ ςιδθροδρομικι 

μεταφορά, θ καλάςςια μεταφορά και θ ςυνδυαςμζνθ μεταφορά. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι παρόλο που μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο με πολλά είδθ 

μεταφοράσ πάντοτε μία κίνθςθ κα αρχίηει και κα τελειϊνει με οδικι μεταφορά. 

Ζχοντασ επιλφςει το πρόβλθμα τθσ μεταφοράσ κα πρζπει να ακολουκιςει μία 

ανάλογθ διαδικαςία και για τθν μζκοδο φόρτωςθσ των εμπορευμάτων. Οι 

παράγοντεσ που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψιν ςε αυτι τθ φάςθ είναι οι 

ογκομετρικζσ διαςτάςεισ των κιβωτίων, οι αποςτάςεισ και το πλικοσ των 

προϊόντων. 

Βάςθ των παραπάνω μπορεί να πραγματοποιθκεί φόρτωςθ με τθν χριςθ 

μοναδοποιθμζνου φορτίου με παλετοποίθςθ, με τθν χριςθ επιςτρεφόμενων 

ςυςκευαςιϊν ι μαηικι φόρτωςθ μζςω αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ. Τζλοσ 

πρζπει να υπολογιςτεί ζνα οι διακινοφμενοι κωδικοί κα ζχουν κζςεισ picking ςτθν 

αποκικθ ι κα ακολουκείτε θ διαδικαςία Cross Docking. 
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Κεφάλαιο 5: Εξοπλιςμόσ Αποκικθσ 

 

Τα τελευταία χρόνια θ δθμιουργία εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ για όλεσ τισ εργαςίεσ 

τθσ αποκικεσ, αλλά και γενικότερα, ζχει εξελιχκεί ραγδαία. Στισ περιςςότερεσ 

ςυςκευζσ και ςυςτιματα κάκε χρόνο παρουςιάηονται καινοτομίεσ με μεγάλθ 

λειτουργικι αξία ενϊ οι αναβακμίςεισ και οι βελτιϊςεισ είναι ςυνεχζσ φαινόμενο. 

Προφανϊσ υπάρχουν και τεχνολογίεσ ςτισ οποίεσ ο ρυκμόσ εξζλιξθσ παρουςιάηει 

κορεςμό αλλά ςυνικωσ είναι κζμα χρόνου να εφαρμοςτεί ςε αυτά μία νζα 

τεχνολογία θ οποία κα αλλάξει τθν λειτουργία τουσ ριηικά. 

Είναι ξεκάκαρο ότι θ ορκι λειτουργία και ι παραγωγικότθτα ςε μία αποκικθ 

ςυνδζεται άμεςα με τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται. Αςφαλϊσ κα πρζπει να 

γίνουν ιδιαίτερα προςεκτικζσ μελζτεσ διότι το κόςτοσ ενόσ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ 

ενδζχεται να ξεπερνά τα κζρδθ που επιφζρει ςτθν αποκικθ κατά τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία του. 

Τα βαςικά κομμάτια τα οποία βελτιϊνονται μζςω τθσ χριςθσ τζτοιων καινοτομιϊν 

είναι οι διαδικαςίεσ ελζγχου, θ διαχείριςθ αποκεμάτων και όλα τα λειτουργικά 

ηθτιματα του αποκθκευτικοφ χϊρου. Παρόλα αυτά όλεσ οι διαδικαςίεσ κα πρζπει 

πάντοτε να ακολουκοφν τισ βαςικζσ αρχζσ logistics και να μθν περιπλζκουν κζματα 

εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και βελτιςτοποίθςθσ διαδρομισ και χϊρου. 

Σε μία αποκικθ υπάρχουν δφο βαςικζσ κατθγορίεσ εξοπλιςμοφ: 

 Τα αντικείμενα ςτα οποία ανικουν όλα τα φυςικά εργαλεία τα οποία κα 

χρθςιμοποιθκοφν όπωσ οι παλζτεσ, ράφια και εργαλεία κάκε χριςθσ. 

 Τα μθχανιματα τα οποία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για μεταφορά και 

διαχείριςθ φορτίου. 

 

Κατά τθν επιλογι του εξοπλιςμοφ τθσ αποκικθσ κα πρζπει να υπολογιςτοφν 

κζματα ςυςκευαςίασ, διαςτάςεων, κόςτουσ, χρόνου, επικυμθτοφ επιπζδου 

ελζγχου, αποκικευςθσ και τθν κατάςταςθ του προθγουμζνου εξοπλιςμοφ εάν 

υπιρχε. Παρόλα αυτά οι παραπάνω παράγοντεσ ςυχνά αλλθλοςυνδζονται και ςτθν 

πραγματικότθτα θ λιψθ μίασ απόφαςθσ με τόςο ιςχυρό αντίκτυπο ςτθν εταιρεία 

απαιτεί ςυμβουλζσ ειδικϊν ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ βζλτιςτθ επζνδυςθ. 
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5.1 Ράφια ςε Αποκικεσ 

Θ επιλογι του τφπου ραφιοφ ςε μία αποκικθ αποτελεί ζνα ςφνκετο ηιτθμα και θ 

επιλογι εξαρτάται από διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ αποκικθσ ςε ςυνδυαςμό με τα 

οχιματα που χρθςιμοποιοφνται. Αρχικά πρζπει να αποφαςιςτεί θ γενικι μορφι 

που κα ζχει το ράφι, δθλαδι εάν κα είναι για παλζτα ι κυρίδα.  

Σε περίπτωςθ που αναφερόμαςτε ςε ράφι παλζτασ κα πρζπει να ελεγχκεί το 

πλικοσ των παλετϊν, θ ςυχνότθτα κίνθςθσ των κωδικϊν, θ διαδικαςία πρόςβαςθσ, 

ο χϊροσ, οι δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτρϊματοσ, το μζγεκοσ του κεφαλαίου και 

οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει το ράφι. Θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ 

αποτελεί βαςικό κομμάτι τθσ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ και κα πρζπει να λθφκεί 

προςεκτικά. 

Παρόλο που υπάρχουν πολλαπλζσ επιλογζσ οι επιχειριςεισ ςυνικωσ προτιμοφν να 

εφαρμόηουν ςτισ αποκικεσ τουσ τα ακόλουκα ςυςτιματα: 

 

Α) Επάλλθλα τρϊματα Παλετϊν 

Πρόκειται για ζνα από τα παλαιότερα ςυςτιματα αποκικευςθσ το οποίο ακολουκεί 

τθν λογικι τθσ ςτοίβαξθσ, δθλαδι τθσ τοποκζτθςθσ τθσ μίασ παλζτασ πάνω ςτθν 

άλλθ. Οι ςτοίβεσ ςυνικωσ δεν χρειάηεται να τοποκετθκοφν ςε ράφια εκτόσ εάν 

απαιτείται μεγιςτοποίθςθ του φψουσ και προςταςία από ηθμιζσ. 

Συνικωσ αποφεφγεται θ ςτοίβαξθ παραπάνω από τεςςάρων ςτρωμάτων παλετϊν 

για λόγουσ αςφαλείασ. Επιπλζον το ςφςτθμα αυτό προςφζρει υψθλι οικονομία 

χϊρου παρόλο που δεν μπορεί να μεγιςτοποιθκεί ο όγκοσ λόγω του ορίου 

ςτοίβαξθσ. Το ςφςτθμα ακολουκεί τθν φιλοςοφία Last in First Out και είναι 

κατάλλθλο για είδθ που ζχουν μεγάλο απόκεμα κακϊσ θ δυνατότθτα ςυλλογισ 

είναι περιοριςμζνθ. Γενικότερα χρθςιμοποιείται ςε βραδυκίνθτουσ κωδικοφσ και το 

κόςτοσ του είναι χαμθλό. 

Υπάρχουν δφο μζκοδοι αποκικευςθσ με τον ςυγκεκριμζνο τρόπο, θ κλαςςικι 

μζκοδοσ ςτοίβαξθσ και θ χριςθ ειδικοφ ςκελετοφ για αφξθςθ του φψουσ. Ο τρόποσ 

ςυςκευαςίασ τθσ ςτοίβασ κα πρζπει να δθμιουργεί επίπεδθ επιφάνεια ϊςτε οι 

παλζτεσ να είναι ςτακερζσ. Επιπλζον τα προϊόντα κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε 

ανάλογεσ ςυςκευαςίεσ διακίνθςθσ. 

Όςο αφορά ςε παλζτεσ ςτον μεταλλικό ςκελετό κα χρειαςτεί θ φπαρξθ υποδοχϊν 

ςτα δφο κατακόρυφα άκρα τουσ. Με αυτό τον τρόπο θ υποδοχζσ μεταξφ τον 

παλετϊν κα ςυνδζονται κλειδϊνοντασ ζτςι τθν ζνωςθ τθσ ςτοίβασ.  
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Β) Κλαςςικό Ράφι για Παλζτεσ 

 

Το ράφι για ειςαγωγι παλετϊν ςτθν ςυνικθσ μορφι του (back to back) παρζχει 

δυνατότθτα προςκικθσ κωδικοποιθμζνθσ παλζτασ και αξιοποίθςθσ του φψουσ τθσ 

αποκικθσ. Παρόλα αυτά θ χωροταξικι εκμετάλλευςθ είναι ςε χαμθλά επίπεδα 

κακϊσ απαιτοφνται διάδρομοι με αρκετό πλάτοσ ϊςτε να μποροφν να εργαςτοφν τα 

οχιματα. 

Από άποψθ επζνδυςθσ το ράφι είναι ςε χαμθλά επίπεδα, προωκϊντασ τθν 

εφαρμογι FIFO και επιτρζποντασ ςυλλογι ςε μθδενικό και πρϊτο επίπεδο, κακϊσ 

και ςε θμιεπίπεδα εάν υπάρχουν. Πρόκειται για ζνα από τα πλζον δθμοφιλι 

ςυςτιματα λόγω υψθλισ ευελιξίασ ςε ανακατανομζσ. 

Ανάλογα με τον όγκο των αντικειμζνων προσ αποκικευςθ τα ςυγκεκριμζνα ράφια 

μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε ράφια κυρίδασ για μικρά υλικά (εξαρτιματα και 

ανταλλακτικά), ράφια για προϊόντα μζςου βάρουσ και όγκου και ςε ράφια για 

παλετοποιθμζνα είδθ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ διαχωριςμοφ είναι ανάλογα με το πλάτοσ 

του διαδρόμου. 

Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ είναι απλισ μορφισ ζχοντασ διπλζσ ςειρζσ από 

ράφια που χωρίηονται με διαδρόμουσ εκτόσ από τισ ςειρζσ που βρίςκονται ςε τοίχο 

οι οποίεσ κα είναι μονζσ. Τα ψθλότερα επίπεδα τα οποία ςυνικωσ είναι κζςεισ 

αποκικευςθσ λειτουργοφν με τθν χριςθ ανυψωτικοφ μθχανιματοσ (ςυνικωσ reach 

truck). 

Θ διαδικαςία αποκικευςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομζνθ και απλι, κακϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςχεδόν ςε κάκε είδοσ 

προϊόντων. Θ αποκικευςθ με αυτι τθ μζκοδο είναι ανεξάρτθτθ με τθν διακίνθςθ 

του κωδικοφ και το κόςτοσ είναι χαμθλό. 

Τα ανυψωτικά οχιματα είναι το εργαλείο το οποίο προςφζρει τθν πλιρθσ 

εκμετάλλευςθ του χϊρου ςτα ράφια λόγω του ότι επιτρζπει πρόςβαςθ ςε μεγάλα 

υψόμετρα (10-15 μζτρα). Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ό χϊροσ αποκικευςθσ με 

μεγάλα επίπεδα αςφαλείασ. 

Τζλοσ το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα μπορεί να βελτιωκεί ςε μεγάλο βακμό με τθν 

ειςαγωγι αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν που κα βελτιςτοποιιςουν τθν 

παραγωγικότθτα. Παρόλα αυτά μία τζτοια ειςαγωγι κα αφξθςθ αιςκθτά το κόςτοσ 

επζνδυςθσ. 
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Γ) Ράφια Διπλοφ βάκουσ 

 

Τα ςυγκεκριμζνα ράφια παρουςιάηουν ακριβϊσ τα ίδια χαρακτθριςτικά με τα ράφια 

back to back, αλλά ςε αυτι τθν περίπτωςθ αντί για διπλζσ ςειρζσ υπάρχουν 

τετραπλζσ αυξάνοντασ τθν αποκθκευτικι δυνατότθτα. 

Ουςιαςτικά κάκε κζςθ ζχει χϊρο να τοποκετθκοφν δφο παλζτεσ θ μία μπροςτά από 

τθν άλλθ κακϊσ υπάρχει το απαραίτθτο βάκοσ. Χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ 

όπου θ ςυλλογι τθσ αποκικθσ είναι μικρι και δεν απαιτείται υψθλι 

προςβαςιμότθτα ςτουσ διαδρόμουσ. 

 

Δ) Ράφια Διζλευςθσ ι Ελεφκερθσ Ειςόδου 

 

Σε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ θ παλζτα ςτο ράφι διζλευςθσ δεν 

τοποκετείται ςε δοκό αλλά ςε ειδικζσ προεξοχζσ οι οποίεσ τθν ςτθρίηουν ςτισ άκρεσ. 

Θ τοποκζτθςθ γίνεται ςυγκεντρωτικά ςε βάκοσ και θ μπροςτινι πλευρά αντικρίηει 

τον διάδρομο. Θ κάκε ομάδα παλετϊν πρζπει να κωδικοποιείται ξεχωριςτά και για 

τθν μετακίνθςθ το ανυψωτικό μθχάνθμα κα πρζπει να διειςδφςει ςτο ράφι. 

Το ςφςτθμα παρζχει ικανοποιθτικι εκμετάλλευςθ του χϊρου κακϊσ το φψοσ ςτα 

ράφια αξιοποιείται. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ ςυλλογισ και το 

απόκεμα διαχειρίηεται μόνο μζςω LIFO. Γενικά θ εφαρμογι τθσ μεκόδου 

προτείνεται ςε ταχυκίνθτουσ κωδικοφσ με μεγάλα αποκζματα, ενϊ το κόςτοσ είναι 

αιςκθτά μεγαλφτερο από τα κλαςςικά ράφια. 

Όςο αφορά ςε διαδρόμουσ οι απαιτιςεισ είναι χαμθλζσ κακϊσ υπάρχει κίνθςθ μόνο 

από οχιματα. Ανάλογα με τον ςχεδιαςμό τα μθχανιματα ζχουν δυνατότθτα 

μετακίνθςθσ μεταξφ κενϊν ςθμείων των διαδρόμων ι μποροφν να εξζλκουν μόνο 

από τθν μπροςτινι μεριά. Τα οχιματα ρυκμίηουν το φψοσ τθσ παλζτασ πριν τθν 

τοποκετιςουν και πάντα επιλζγεται θ κοντινότερθ κενι κζςθ ςτον κεντρικό 

διάδρομο. 

Όπωσ είναι λογικό υπάρχει πικανότθτα να παρουςιαςτοφν προβλιματα ςτο κζμα 

τθσ αποκικευςθσ κακϊσ και ςτθν πρόςβαςθ λόγω τθσ απαιτιςεων ςε κζματα 

παλετοποιιςθσ και των παρτίδων. Τζλοσ το κόςτοσ εξαρτάται από το βάροσ τθσ 

εκάςτοτε παλζτασ. 
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Ε) Κεκλιμζνα Ράφια 

 

Στο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα οι παλζτεσ ειςάγονται ςτο ράφι από τθν πίςω μεριά και 

εξάγονται από τθν μπροςτινι μεσ τθν ανάλογθ ςειρά. Είναι προφανζσ πωσ για τθν 

λειτουργία του ςυςτιματοσ απαιτοφνται δφο διαδρομι (μπροςτά και πίςω) ενϊ Θ 

μζκοδοσ αποτίμθςθσ μπορεί να είναι μόνο FIFO. Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα με 

υψθλό κόςτοσ το οποίο ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για αποκικευςθ κιβωτίων. 

Θ λειτουργία των κεκλιμζνων ραφιϊν βαςίηεται ςτο βάροσ του κιβωτίου/παλζτασ 

κακϊσ όλα ράφια ζχουν μία ελαφρά κλίςθ προσ τθν μεριά εξαγωγισ. Σαν 

υποβοικθμα τα ράφια μπορεί να ζχουν τροχοφσ ι φφλλα από μζταλλο ϊςτε ςε 

ςυνδυαςμό με το βάροσ να ωκιςουν το φορτίο ςτο ςθμείο εξόδου. Με τθν ίδια 

λογικι υπάρχουν και μθχανιςμοί επιβράδυνςθσ ϊςτε να μθν γίνονται ατυχιματα. 

Το ςφςτθμα αυτό παρζχει εξαιρετικι εκμετάλλευςθ του χϊρου αλλά παράλλθλα 

πολφ υψθλζσ απαιτιςεισ επζνδυςθσ. Επιπλζον παρουςιάηει προβλιματα 

προςβαςιμότθτασ και για αυτό ςυνίςταται ςε περιπτϊςεισ κοντόλθκτων 

ταχυκίνθτων κωδικϊν ςε μικρι ποικιλία και μεγάλθ ποςότθτα. 

 

Σ) Ράφι Slide-In 

 

Το ςφςτθμα αυτό ςτθρίηεται ςτθν δομι ραφιοφ διζλευςθσ με τθν διαφορά ότι δεν 

υπάρχει κίνθςθ ςτον διάδρομο. Τα προϊόντα κινοφνται μζςω ειδικϊν τροχϊν ςε 

οριηόντια κατεφκυνςθ οπότε το όχθμα ειςάγει το φορτίο ωκϊντασ τα υπόλοιπα. 

Κατά τθν εξαγωγι κα τραβθχτεί ολόκλθρο το φορτίο ςτθν ευκεία και μετά τθν 

επιλογι όλεσ οι παλζτεσ κα επανατοποκετθκοφν ςτθν ίδια ςειρά. Το γεγονόσ αυτό 

προςφζρει το πλεονζκτθμα φπαρξθσ ποικιλίασ κωδικϊν ςε ςυνδυαςμό με υψθλι 

ταχφτθτα. Φυςικά όλεσ αυτζσ οι δυνατότθτεσ κακιςτοφν το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα 

ιδιαίτερα κοςτοβόρο. 
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Η) Μετακινοφμενα Ράφια 

 

Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα όπου τα ράφια ζχουν τθν δυνατότθτα μεταφοράσ μζςω 

ειδικισ βάςθσ θ οποία επιτρζπει τζτοιου είδουσ κίνθςθ. Θ διάταξθ των ραφιϊν 

ορίηει και τον εκάςτοτε διάδρομο και όπωσ είναι λογικό θ εκμετάλλευςθ του χϊρου 

είναι πολφ μεγάλθ. 

Ο χειριςτισ ζχει τθν δυνατότθτα μετακίνθςθσ μζςω θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ το 

οποίο ελζγχει μζςω του εγκατεςτθμζνου πίνακα ελζγχου. Παρόλα αυτά υπάρχει 

δυνατότθτα χειροκίνθτθσ μεταφοράσ ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ του ςυςτιματοσ. 

Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα που απαιτεί μεγάλθ προςοχι ςτον ςχεδιαςμό και εξίςου 

μεγάλο κόςτοσ ενϊ κατά προτίμθςθ χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ αποτίμθςθσ FIFO. 

Τα κινθτά ράφια μποροφν εφκολα να εφαρμοςτοφν ςε αποκικεσ με είδθ 

ςυντιρθςθσ και κατάψυξθσ κακϊσ μειϊνεται το κόςτοσ διαχείριςθσ των 

ςυγκεκριμζνων ειδϊν μζςω τθσ εξοικονόμθςθσ ρεφματοσ από τθν χωροταξικι 

εκμετάλλευςθ. Επίςθσ είναι κατάλλθλα για αποκικευςθ πολφτιμων ι ευαίςκθτων 

προϊόντων κακϊσ μποροφν άμεςα να τα περικλείςουν 

Όπωσ είναι φυςικό οι διαδρομι ςε μία τζτοια αποκικθ είναι ελάχιςτοι αι υπάρχει 

κακυςτζρθςθ λόγω τθσ ανάγκθ δθμιουργίασ διαδρόμου με πρόςβαςθ ςτθν 

επικυμθτι κζςθ. Επιπλζον το απαιτοφμενο κφκλωμα κίνθςθσ ςτο ζδαφοσ δεν 

επιτρζπει πολλζσ χωροταξικζσ αλλαγζσ. 

 

Θ) Ράφι με Προβόλουσ 

 

Πρόκειται για ζνα ιδιαίτερο ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται ςε ιδιαίτερεσ 

περιπτϊςεισ, ςυγκεκριμζνα όταν μία από τισ διαςτάςεισ του φορτίου είναι αιςκθτά 

μεγαλφτερθ από τισ υπόλοιπεσ ι όταν το προϊόν δεν μπορεί να παλετοποιθκεί. 

Για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ χρειάηονται ειδικά οχιματα τα οποία κα 

ειςάγουν τα προϊόντα από τθν πλευρά που παρουςιάηει μεγάλο μζγεκοσ. Μία 

κλαςςικι περίπτωςθ εφαρμογισ των ραφιϊν με προβόλουσ είναι οι αποκικεσ 

βαρειϊν υλικϊν. 
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5.2 Εξοπλιςμόσ Ζργου 

 

Θ επιλογι των οχθμάτων ςτθν αποκικθ εξαρτάται άμεςα από το ςφςτθμα 

αποκικευςθσ και το αντίςτροφο. Γενικά υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο τομζα και αρκετζσ φορζσ γίνεται και ςυνδυαςμόσ. 

Ζνα από τα πιο πρακτικά μθχανιματα με μικρό κόςτοσ είναι θ περονοφόρα με 

αντίβαρα. Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε αποκικεσ με χαμθλό υψόμετρο λόγω του τθσ 

μικρισ δυνατότθτασ ανφψωςθσ που ζχουν. Το γεγονόσ ότι οι περονοφόρεσ αυτζσ 

μποροφν να κινθκοφν ςε ολόκλθρο τον χϊρο τθσ αποκικθσ τα κακιςτά λειτουργικά 

ςχεδόν ςε κάκε αποκικθ. 

Στθν περίπτωςθ που τα ράφια βρίςκονται ψθλά θ κλαςςικι επιλογι είναι το reach 

truck κακϊσ μπορεί να φτάςει κζςεισ άνω των 10 μζτρων. Επιπλζον δίνει τθν 

δυνατότθτα ςτον χειριςτι να ζχει απόλυτο ζλεγχο κακϊσ ςτθν κζςθ που κάκεται 

υπάρχει ορατότθτα ςε όλα τα καίρια ςθμεία. Το κόςτοσ του είναι ςε μζτρια επίπεδα 

αλλά το εφροσ δυνατοτιτων που ζχει μαηί με τθν υψθλι ταχφτθτα αντιςτακμίηουν 

τθν ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ. 

Εάν παρόλα αυτά το υψόμετρο των κζςεων αποκικευςθσ ξεπζρνα τα 12 μζτρα τότε 

θ μοναδικι επιλογι είναι θ χριςθ του VNA, όχθμα το οποίο πακτϊνεται ςτισ άκρεσ 

του διαδρόμου και μπορεί να κινθκεί μπροςτά και πίςω ςε αυτόν ενϊ παράλλθλα 

μετακινείται πάνω κάτω. Ο χειριςτισ μεταφζρεται μαηί με το όχθμα και θ εξαγωγι 

παλετϊν γίνεται και από τισ δφο πλευρζσ ςε περίπτωςθ διπλοφ διαδρόμου. Το VNA 

είναι ζνα από τα πιο ακριβά οχιματα κακϊσ και ζνα από τα πιο πολφπλοκα. 

Ζνα ιδιαίτερα φκθνό και απλό όχθμα μζςα ςτθν αποκικθ είναι το χειροκίνθτο 

παλετοφόρο. Χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν μεταφορά παλετϊν αλλά και 

αποκικευςθ ςτο μθδενικό επίπεδο. Το ςυγκεκριμζνο παλετοφόρο μεταφζρεται 

χειροκίνθτα από τον χειριςτι και ζχει μθδενικι ικανότθτα ανφψωςθσ. 

Στθν ίδια φιλοςοφία με ελαφρϊσ υψθλότερο κόςτοσ υπάρχει το order picker, όχθμα 

το οποίο χρθςιμοποιείται για μεταφορά και ςυλλογι ςε μθδενικό και πρϊτο 

επίπεδο. Το όχθμα είναι θλεκτρικό ςε αντίκεςθ με το χειροκίνθτο παλετοφόρο και 

τα πιροφνια του μποροφν να κινθκοφν μόνο ςτον κατακόρυφο άξονα. 

Επιπλζον για το κζμα των εςωτερικϊν μεταφορϊν υπάρχουν τα καρότςια τα οποία 

μποροφν να μεταφζρουν μόνο προϊόντα με μικρό βάροσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ αλλά 

είναι πολφ πρακτικά και οικονομικά. 
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Όςο αφορά ςε δυνατότθτα ανφψωςθσ φορτίου με μεγάλο βάροσ (ζωσ 50 τόνοι) 

υπάρχουν τα δυαξονικά περονοφόρα ςε πετρελαιοκίνθτθ και θλεκτροκίνθτθ μορφι. 

Τα ςυγκεκριμζνα οχιματα παρουςιάηουν μεγάλθ αντοχι και μποροφν να εργαςτοφν 

ςε πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ παρζχοντασ κάλαμο ςτον οδθγό για προςταςία από 

το εξωτερικό περιβάλλον. Επιπλζον υπάρχει δυνατότθτα τροποποίθςθσ των 

μθχανθμάτων με εξαρτιματα αλλά παρόλα αυτά θ κίνθςθ τουσ ςε ανϊμαλο ζδαφοσ 

δεν είναι εφικτι. Συνικωσ τα θλεκτροκίνθτα περονοφόρα χρθςιμοποιοφνται ςε 

εςωτερικοφσ χϊρουσ ενϊ τα πετρελαιοκίνθτα ςε εξωτερικοφσ λόγω των ρφπων. Στθν 

περίπτωςθ του θλεκτροκίνθτου απαιτείται ςθμείο ςτάκμευςθσ για επαναφόρτιςθ 

τθσ μπαταρίασ θ οποία κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να τροφοδοτεί το όχθμα 

για μία ολόκλθρθ μζρα εργαςίασ. 

Για ανφψωςθ με μικρό κόςτοσ υπάρχει το χειροκίνθτο ςφςτθμα monorail το οποίο 

όμωσ δεν προςφζρει ταχφτθτα και δεν μπορεί να ανυψϊςει πολλά κιλά. Παρόλα 

αυτά το monorail αξιοποιεί πλιρωσ το φψοσ και ζχει μθχανοκίνθτθ ζκδοςθ θ οποία 

βελτιϊνει αιςκθτά τθν ταχφτθτα και το όριο βάρουσ, πάντα με τθν ανάλογθ αφξθςθ 

κόςτουσ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ μετακίνθςθσ πολλϊν μονάδων υπάρχει θ δυνατότθτα 

ταυτόχρονθσ διαχείριςθσ μζςω των ελκυςτιρων. Πρόκειται για οχιματα μικροφ 

μεγζκουσ τα οποία λειτουργοφν με καφςιμα ι θλεκτρικά. Ζνασ ελκυςτιρασ μπορεί 

να απαςχολεί μόνο ζναν διάδρομο αλλά παρζχει πλιρθ κάλυψθ ςε αυτόν. Το 

βαςικό κριτιριο επιλογισ ελκυςτιρα είναι τα παραμετρικά ςτοιχεία του φορτίου ςε 

ςυνδυαςμό με το μζγεκοσ του, παράλλθλα με το κόςτοσ του. Τελευταία 

εφαρμόηονται τεχνολογίεσ προςαρμογισ των ελκτικϊν δυνατοτιτων του ελκυςτιρα 

ςε περονοφόρα οχιματα. 

Τζλοσ υπάρχει θ δυνατότθτα μεταφοράσ φορτίου με ιμάντεσ, ζνα μζςω με πολφ 

χαμθλό κόςτοσ και υψθλι αποτελεςματικότθτα το οποίο όμωσ ζχει τθν ικανότθτα 

να μετακινεί προσ μία κατεφκυνςθ. Οι ιμάντεσ επίςθσ διευκολφνουν τισ 

παραγωγικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ προςωρινι κζςθ 

αποκικευςθσ, μποροφν να ενϊςουν τθν εφοδιαςτικι ροι και επιτρζπουν τθν 

ταυτόχρονθ πραγματοποίθςθ διάφορων διεργαςιϊν. Για τθν αξιοποίθςθ τουσ 

απαιτείται μεγάλθ ποςότθτα φορτίου και ςυνεπϊσ γίνεται ςυςςϊρευςθ και 

διαχείριςθ ςε παρτίδεσ. Τθν ίδια αρχι πρζπει να ακολουκεί και το ςφςτθμα εξόδου 

για να αποφευχκοφν περιπτϊςεισ ςυμφόρθςθσ ι ηθμιάσ. Γενικά το ςφςτθμα με 

ιμάντεσ πρζπει να λειτουργεί με αρμονικζσ αρχζσ για να υπάρχει εκμετάλλευςθ τθσ 

ςυνεχόμενθσ ροισ. Οι ςφγχρονεσ εκδοχζσ του ςυςτιματοσ παρζχουν δυνατότθτα 

αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν ειςαγωγισ/εξαγωγισ, ζλεγχο τθσ κίνθςθσ μζςω 

θλεκτρονικοφ χειριςμοφ και εφαρμογι ειδικϊν αιςκθτιρων κίνθςθσ. 
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Στθν παραλαβι ο εξοπλιςμόσ είναι ςυγκεκριμζνοσ αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν 

εργαλεία που διευκολφνουν τισ διαδικαςίεσ και απαλείφουν κακυςτεριςεισ οι 

οποίεσ επθρεάηουν άμεςα τθν αποκικευςθ. 

Αρχικά μποροφν να εγκαταςτακοφν θλεκτρικζσ ράμπεσ οι οποίεσ προςαρμόηονται 

ςτο εκάςτοτε φορτθγό και παρζχουν ςτακερότθτα και αςφάλεια ςτθν διαδικαςία 

εκφόρτωςθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ ράμπεσ μποροφν να τοποκετθκοφν μζςα θ ζξω από 

τθν αποκικθ. Είναι ςθμαντικό να λθφκεί υπόψιν ότι θ κλίςθ τθσ ράμπασ πρζπει να 

επιτρζπει τθν διζλευςθ οχθμάτων κατά τθν εκφόρτωςθ. Οι θλεκτρικζσ ράμπεσ 

μποροφν, με τισ ίδιεσ αρχζσ να εγκαταςτακοφν και για φόρτωςθ ςτον χϊρο  

δρομολόγθςθσ. 

Ζνα άλλο είδοσ εξοπλιςμοφ είναι οι ςυρόμενεσ πόρτεσ ςε διάταξθ φφλλων με ειδικό 

μονωτικό. Οι πόρτεσ κινοφνται με θλεκτριςμό ενϊ είναι ςκόπιμο να υπάρχει 

παράκυρο ςε κάκε πόρτα τόςο για τθν φπαρξθ οπτικισ επαφισ με το εξωτερικό 

περιβάλλον όςο και για τον φωτιςμό του ςθμείου. 

Τζλοσ ςτθν περίπτωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων ι αποκθκϊν με χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ χρθςιμοποιοφνται καλφμματα ςτισ ράμπεσ τα οποία παρζχουν 

προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ, ςτα προϊόντα και ςτθν κερμοκραςία τθσ αποκικθσ. 

Ζνα ςφςτθμα εξοπλιςμοφ το οποίο εξυπθρετεί όλα τα τμιματα τθσ αποκικθσ 

(παραλαβι, αποκικευςθ, δρομολόγθςθ, ςυλλογι και προετοιμαςία) είναι οι 

μθχανιςμοί αυτόματθσ ςτοίβαξθσ. Πρόκειται για ςτόλο οχθμάτων μικροφ μεγζκουσ 

τα οποία ελζγχονται από ανατεκειμζνο κζντρο. Ουςιαςτικά τα μθχανιματα είναι 

προγραμματιςμζνα να αναγνωρίηουν κζςεισ και κωδικοφσ και πραγματοποιοφν 

προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ. Το γεγονόσ αυτό εκτοξεφει τα επίπεδα 

παραγωγικότθτασ λόγω ταχφτθτασ και ακρίβειασ, μειϊνοντασ παράλλθλα τθν 

ανκρϊπινθ εργαςία. 

 

5.3 υςκευαςία και Παλζτεσ 

 

Θ ςυςκευαςία αποτελεί ιδιαίτερα βαςικό ςτοιχείο τθσ διαχείριςθσ και επθρεάηει 

ζντονα όλεσ τισ ςυναλλαγζσ. Θ ςθμαντικότθτα τθσ ςυςκευαςίασ φαίνεται ζντονα 

ςτισ ενδοδιακινιςεισ και ςε μεταφορζσ μικρϊν ποςοτιτων. Ωσ ςυςκευαςία ορίηεται 

θ παλετοποίθςθ και θ κιβωτιοποίθςθ των κωδικϊν ςε ςυνδυαςμό με τα 

παραμετρικά τουσ ςτοιχεία. 
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Θ παλετοποιιςθ/κιβωτιοποίθςθ αποτελεί μία βαςικι διαδικαςία κατά τθν οποία 

δθμιουργοφνται μοναδοποιθμζνα φορτία ανά κωδικό με ςτόχο τθν διευκόλυνςθ τθσ 

διακίνθςθσ τουσ ςε όλο το εφροσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Να ςθμειωκεί ότι το 

κάκε μοναδοποιθμζνο φορτίο ζχει ανατεκειμζνεσ τισ υπομονάδεσ που περικλείει 

(τεμάχια, κιβϊτια και υποςυςκευαςίεσ) ϊςτε να γίνεται ςυςτθμικι αναγωγι ςε 

αυτά άμεςα ςτθν ανάγκθ καταμζτρθςθσ. 

Θ παλζτα πζρα από μζςω τοποκζτθςθσ και ςτακεροποίθςθσ κιβωτίων αποτελεί 

μπορεί να αποτελζςει και τθν ίδια τθν ςυςκευαςία. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ γιατί 

μπορεί να μεταφερκεί και να παραλθφκεί αυτοφςια, γεγονόσ που επιταχφνει 

δραματικά τισ διανομζσ. Να ςθμειωκεί ότι ςτθν περίπτωςθ διανομισ ςε παλζτεσ κα 

πρζπει να υπάρχει ςυμφωνθτικό διαφορϊν μετά τθν παραλαβι των ειδϊν. 

Κατά τθν δθμιουργία παλζτασ τα προϊόντα κα δεκοφν μζςω πλαςτικισ ταινίασ για 

να πάρουν τθν ενιαία μορφι τουσ. Οι γωνίεσ τθσ παλζτασ ςυνικωσ φζρει ειδικά 

προςτατευτικά για κραδαςμοφσ και χτυπιματα. Τζλοσ θ παλζτα κα δεκεί με 

πλαςτικό υλικό (τςζρκια) για αςφάλεια κατά τθν μεταφορά τθσ ςτα οχιματα ζωσ τισ 

κζςεισ αποκικευςθσ. 

Οι διαςτάςεισ των παλετϊν δεν είναι πάντοτε πρότυπεσ και παρουςιάηονται 

μεταβολζσ οι οποίεσ ςτθρίηονται ςε μεγάλο βακμό ςτο μζγεκοσ χωρθτικότθτασ των 

φορτθγϊν. Γενικότερα υπάρχει μία ςυνεχισ διαδικαςία πλιρουσ εκμετάλλευςθσ 

του χϊρου θ οποία ζχει δθμιουργιςει μία τάςθ τυποποίθςθσ των διαςτάςεων 

παλζτασ και φορτθγϊν. 

Αποτζλεςμα τον παραπάνω είναι θ διαδεδομζνθ χριςθ τθσ γνωςτισ ευρωπαλζτασ, 

παλζτα με χαμθλό κόςτοσ, ανκεκτικότθτα, δυνατότθτα ανακφκλωςθσ με διαςτάςεισ 

80cm*120cm. Θ ςχεδόν αποκλειςτικι χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παλζτασ κακιζρωςε 

τθν χριςθ φορτθγϊν με χϊρο για 2 ευρωπαλζτασ κατά πλάτοσ και 3 κατά μικοσ. 

Γενικά θ παλζτα αποτελεί ζνα από τα πιο καίρια ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ μίασ 

επιχείρθςθσ κακϊσ παρουςιάηει τεράςτια επίπεδα λειτουργικότθτασ. Τα βαςικά 

προβλιματα που παρουςιάηουν οι παλζτεσ είναι ςτθν τυποποίθςθ, τθν 

ανκεκτικότθτα και τθν επιςκευι. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδθ παλζτασ από διάφορα υλικά καταςκευισ 

(ξφλινεσ ,πλαςτικζσ και μεταλλικζσ). Το υλικό είναι αυτό που κρίνει κατά βάςθ τθν 

αντοχι και τθν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ ι επιςκευισ τθσ παλζτασ. Το υλικό τθσ 

παλζτασ ςυνικωσ επιλζγεται ςε ςχζςθ με το προϊόν που κα  τοποκετθκεί ςε αυτι. 

Μία ιδιαίτερθ περίπτωςθ παλζτασ είναι αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν 

αεροπορικι μεταφορά οι οποίεσ είναι από αλουμίνιο. Οι διαςτάςεισ τουσ είναι 

κοντά ςτα Ευρωπαϊκά πρότυπα και ζχουν 8 γωνίεσ. 
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5.3.1 Είδθ παλζτασ 

 

Όπωσ αναφζρκθκε υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδθ παλετϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τθν περίςταςθ και το προϊόν. Παρακάτω 

ακολουκοφν οριςμζνεσ βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 

Α) Παλζτα ανίδων 

 

Πρόκειται για τθν κλαςςικι μορφι παλζτασ θ οποία αποτελείται από ςανίδεσ ςε 

κάκε πλευρά και ςτο κζντρο. Υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ από 4 ςθμεία κακϊσ 

ζχει 2 ελεφκερεσ πλευρζσ και άλλεσ δφο κατά μικοσ που επιτρζπεται πρόςβαςθ. 

Είναι ιδιαίτερα πρακτικζσ ςτθν διαχείριςθ εμπορευμάτων και ςυμβατικζσ με τα 

περιςςότερα οχιματα. 

 

Β) Κλειςτι Παλζτα 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ παλζτα ζχει ςανίδεσ ςτο κεντρικό ςθμείο και οι πλευρζσ τισ είναι 

κλειςτζσ, παρζχοντασ δυνατότθτα πρόςβαςθσ μόνο ςτισ πλευρζσ κατά μικοσ. Ο 

ιδιαίτεροσ ςχεδιαςμόσ των κλειςτϊν παλετϊν παρζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

όλα τα οχιματα αλλά δεν επιτρζπει ςτοίβαξθ. 

 

Γ)  Παλζτα Δοκϊν 

 

Παλζτα καταςκευαςμζνθ από ςανίδεσ θ οποία ζχει δοκοφσ ςτα πλάγια και δίνει 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ από όλεσ τισ πλευρζσ. Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία μπορεί να 

ανυψωκεί μόνο με οχιματα που μποροφν να ειςαχκοφν από χαμθλά λόγω τον 

δοκϊν αλλά θ βάςθ τουσ είναι καταςκευαςμζνθ με τρόπο που παρζχει άμεςθ 

πρόςβαςθ ςτα ςυμβατά οχιματα. 
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Δ) Παλζτα με Τποβοικθμα 

 

Θ παλζτα αυτι είναι μία ενιαία μορφι ςτθν οποία θ είςοδοσ είναι εφικτι από 2 

μεριζσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ παλζτασ ζχει ειδικζσ ςανίδεσ που προςφζρουν 

μεγάλθ ευκολία ςτθν πρόςβαςθ αλλά δεν παρζχουν δυνατότθτα ςτοίβαξθσ. 

 

Ε) Παλζτεσ Φορτίου 

 

Πρόκειται για μία παλζτα από μζταλλο θ οποία ζχει διαςτάςεισ ευρωπαλζτασ, όλεσ 

οι μεριζσ είναι κλειςτζσ και θ βάςθ ζχει ρόδεσ. Θ παλζτα αυτι χρθςιμοποιείται 

ςυχνά για τθν μετακίνθςθ καταναλωτικϊν προϊόντων κακθμερινισ χριςθσ. Θ 

αποκικευςθ γίνεται ςτο ζδαφοσ κακϊσ θ κλειςτι τθσ καταςκευι επιτρζπει 

ςτοίβαξθ μόνο κάκετα. Αυτι θ μορφι μπορεί να μεταφερκεί με όχθμα αλλά και 

χειροκίνθτα. 

 

5.4 Κατανομι Κωδικϊν 

 

Ζνα από τα πιο βαςικά και καίρια ηθτιματα ςτο ςφςτθμα τθσ αποκικθσ είναι θ 

δομι τθσ αποκικευςθσ, δθλαδι το ςθμείο τοποκζτθςθσ του εκάςτοτε κωδικοφ ςε 

ςχζςθ με το ςφνολο και τα υπόλοιπα προϊόντα. Ζνασ επιπλζον παράγοντασ ςε αυτό 

το ηιτθμα είναι θ ποςότθτα θ οποία κρίνεται κυρίωσ από τθν ταχφτθτα κίνθςθσ των 

κωδικϊν. Θ κατανομι αποκικευςθσ είναι ζνα χωροταξικό ςτοιχείο που επθρεάηει 

ζντονα τθν αποδοτικότθτα και τθν παραγωγικότθτα του ςυςτιματοσ.  

Γενικά οι ταχυκίνθτοι κωδικοί κα πρζπει να αποκθκεφονται κοντά ςτουσ χϊρουσ 

διακίνθςθσ (παραλαβι και δρομολόγθςθ) ενϊ οι βραδυκίνθτοι το αντίςτροφο, 

μειϊνοντασ το ςφνολο τθσ διανυόμενθσ απόςταςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

Για τθν αναγνϊριςθ τθσ κίνθςθσ των παραπάνω κωδικϊν κα χρειαςτοφν ςυχνζσ 

εφαρμογζσ τεχνικϊν κατθγοριοποίθςθσ όπωσ θ ABC analysis και οι αναφορζσ 

κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ. 

Επίςθσ κα πρζπει ςτισ πρϊτεσ κζςεισ του εκάςτοτε διαδρόμου να τοποκετοφνται οι 

κωδικοί που παρουςιάηουν αφξθςθ ζτςι ϊςτε να βελτιωκεί θ ευελιξία τθσ αποκικθσ 

ςε περίπτωςθ αλλαγϊν κζςθσ λόγω του όγκου ηιτθςθσ. 
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Επιπλζον ςτισ κζςεισ ςυλλογισ κα πρζπει να γίνει διαχωριςμόσ των προϊόντων με 

βάςθ τον όγκο και το βάροσ κακϊσ οι κωδικοί με μεγάλο όγκο και μικρό βάροσ κα 

πρζπει να απαςχολοφν τισ ψθλζσ κζςεισ και το αντίςτροφο για τα είδθ με μικρό 

όγκο και υψθλό βάροσ. 

Μία άλλθ πολφ χριςιμθ τακτικι ςε αποκικεσ με όγκο και ποικιλία κωδικϊν είναι ο 

διαχωριςμόσ ςε ηϊνεσ picking. Ουςιαςτικά θ κάκε ηϊνθ κα εξυπθρετεί μια 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία προϊόντων βελτιϊνοντασ με αυτό των τρόπο τισ 

διαδικαςίεσ κατανομισ κακϊσ κα υπάρχει δυνατότθτα τθσ απομόνωςθσ τθσ κάκε 

ηϊνθσ. Συνικωσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ χρειάηεται να ορίηονται και ςενάρια 

αποκικευςθσ ςτο ςφςτθμα ανάλογα με τθν κατθγορία του κωδικοφ. 

Τζλοσ κα πρζπει ςυνεχϊσ να γίνονται διαδικαςίεσ ςυγχϊνευςθσ των διαφορετικϊν 

τφπων ραφιοφ. Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφνται ευκαιρίεσ βελτίωςθσ του 

χρόνου και του κόςτουσ διαχείριςθσ ςτισ κακθμερινζσ διακινιςεισ. 
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Κεφάλαιο 6: Αντίςτροφθ Εφοδιαςτικι και Επιςτροφζσ 

 

Θ αντίςτροφθ εφοδιαςτικι (reverse logistics) αςχολείται με τθν διαχείριςθ των 

ακατάλλθλων προϊόντων και υποπροϊόντων (χρθςιμοποιθμζνα κομμάτια και ρφποι). 

Ζνα είδοσ ορίηεται ωσ ακατάλλθλο όταν παρουςιάηει ελαττωματικζσ ςυμπεριφορζσ, 

ζχει χρθςιμοποιθκεί ιδθ, ζχει οριςτεί ωσ επικίνδυνο, ζχει καταςτραμμζνα μζρθ ι 

δεν πλθρεί τισ προχπόκεςθσ του ποιοτικοφ ελζγχου για οποιοδιποτε λόγο. Τα 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα δεν  μποροφν να πωλθκοφν και ςυνικωσ ανακυκλϊνονται ι 

καταςτρζφονται. 

Ζνα κομμάτι τθσ αντίςτροφθσ εφοδιαςτικισ αςχολείται με τθν ςυλλογι των 

εμπορευμάτων, που ζχουν χάςει τθν αξία τουσ, από όλουσ τουσ φορείσ που τα 

δουλεφουν (πρζπει να ενθμερωκεί το εκάςτοτε Τμιμα Διαχείριςθσ για τισ 

επιςτροφζσ). Όταν οι οριςμζνεσ ποςότθτεσ ςυλλεχκοφν κα πρζπει να μεταφερκοφν 

ςτο ανάλογο χϊρο που κα ενεργιςει ςε αυτά τα είδθ (αποκικθ, χϊροσ 

καταςτροφισ ι ανακφκλωςθσ). 

Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ανάκλθςθσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε δφο ςτάδια 

ανάλογα με το ςθμείο εντοπιςμοφ του προβλιματοσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. 

Ουςιαςτικά θ επιςτροφι πραγματοποιείται είτε από το ςθμείο πϊλθςθσ (π.χ. 

καταςτιματα) ι από βιομθχανικά/εμπορικά κζντρα (αποκικθ, εργοςτάςιο κ.α.). Οι 

δφο αυτζσ περιπτϊςεισ αντιμετωπίηονται με τον ίδιο τρόπο αλλά ςτθν περίπτωςθ 

που τα προϊόντα βρίςκονται ςτο ςθμείο πϊλθςθσ οι ενζργειεσ κα πρζπει να είναι 

άμεςεσ λόγω τθσ άμεςθσ διάκεςθσ του είδουσ ςτον πελάτθ και τθσ μικρισ 

δυνατότθτασ αποκικευςθσ. Για αυτό το λόγω ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ θ ςυλλογι 

δρομολογείται άμεςα ενϊ ςτθν δεφτερθ πραγματοποιοφνται περιοδικζσ επιςκζψεισ 

που παίρνουν τα κατάλλθλα είδθ. 

 

6.1 Ανάκλθςθ Ακατάλλθλων Εμπορευμάτων 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα θ διαδικαςία ανάκλθςθσ μπορεί να ομαδοποιθκεί ανάλογα με 

τθν αναγκαιότθτα δράςθσ. Το βαςικό κριτιριο για το πόςο άμεςθ δράςθ απαιτείται 

είναι προφανϊσ θ δθμόςια υγεία και πόςο το ακατάλλθλο προϊόν αποτελεί κίνδυνο 

για αυτι. 
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Σε αυτι τθν λογικι τα είδθ που εάν καταναλωκοφν μπορεί να προκαλζςουν 

ςοβαρζσ βλάβεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, λόγω παραγωγικοφ ςφάλματοσ, κα πρζπει 

να επιςτραφοφν άμεςα και ολοκλθρωτικά ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκονται. 

Συνικωσ πρόκειται για είδθ που καταναλϊνονται άμεςα από τον άνκρωπο 

(τρόφιμα και φάρμακα) και δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να φτάςουν ςτα χζρια 

του καταναλωτι. Θ διαχείριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ παρουςιάηει μεγάλο 

κόςτοσ και είναι ιδιαίτερα προβλθματικι. 

Στθν ςυνζχεια υπάρχουν τα προϊόντα εκείνα που εάν δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

λειτουργίασ τουσ υπάρχει πικανότθτα να βλάψουν τθν ανκρϊπινθ ηωι με ζμμεςο 

τρόπο, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα κάποιου ςφάλματοσ ενδείξεων ι μζςων προςταςίασ. 

Τα ςυγκεκριμζνα είδθ πρζπει να ανακλθκοφν ςφντομα αλλά εάν τφχθ να φτάςουν 

ςτα χζρια του καταναλωτι οι ςυνζπειεσ κα εμφανιςτοφν με τισ χριςεισ και ςυνεπϊσ 

το χρονικό περικϊριο είναι πιο ανοικτό.  Σε αυτι τθν ομάδα ανικουν προϊόντα 

όπωσ μθχανιματα, οχιματα, εξαρτιματα και γενικότερα οποιοδιποτε εργαλείο 

μπορεί να δθμιουργιςει ατφχθμα ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ. 

Θ τελευταία ομάδα παρουςιάηει και τθν μικρότερθ αναγκαιότθτα για άμεςθ δράςθ 

κακϊσ αφορά ςε είδθ τα οποία δεν βλάπτουν τον άνκρωπο αλλά απλά 

δθμιουργοφν κζματα διαχείριςθσ, κακι εικόνα για τθν εταιρεία και δυςαρζςκεια 

των πελατϊν. Θ κατθγορία αυτι καλφπτει προϊόντα διακόςμθςθσ, ςυςκευαςίεσ 

ειδϊν, αναλϊςιμα είδθ κακθμερινισ χριςθσ και γενικότερα οτιδιποτε χρθςιμοποιεί 

ο πελάτθσ για λόγουσ αιςκθτικισ και οργάνωςθσ. 

 

6.2 Λειτουργίεσ Reverse Logistics 

 

Όπωσ ζχει αναφερκεί θ αντίςτροφθ εφοδιαςτικι ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ αλλά πολλζσ φορζσ λειτουργεί προσ τθν αντίκετθ 

κατεφκυνςθ και υπάρχουν διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ αςχολείται μόνο το 

ςυγκεκριμζνο κομμάτι logistics. 

Για παράδειγμα θ διαχείριςθ των επιςτρεφόμενων προϊόντων για οποιοδιποτε 

λόγω (υγιζσ ι ακατάλλθλο) πραγματοποιείται από το ςυγκεκριμζνο κομμάτι. Είδθ 

που ζχουν επιςτραφεί για λόγουσ δυςλειτουργίασ, αποκεματικισ αςτοχίασ, 

επαναπροϊκθςθσ, λιξθ εποχιακισ ηϊνθσ και ακατάλλθλων που ζχουν ακόμα 

λειτουργικά ςτοιχεία για ανάκτθςθ κα πρζπει να επεξεργάηονται από το κομμάτι 

των επιςτροφϊν. Το ίδιο ιςχφει και για κζματα ανακφκλωςθσ τόςο των προϊόντων 

όςο και των ςυςκευαςιϊν τουσ. 
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Ζνασ άλλοσ τομζασ που ζχει αναλάβει θ αντίςτροφθ εφοδιαςτικι είναι θ επιςκευι, 

επαναςυναρμολόγιςθ και επαναπρογραμματιςμόσ των ειδϊν. Παράλλθλα κα 

πρζπει να γίνεται και θ διαχείριςθ του απαρχαιωμζνου εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθν 

μζγιςτθ εφικτι εκμετάλλευςι του. Τζλοσ ο τομζασ τθσ αντίςτροφθσ εφοδιαςτικισ 

αςχολείται και επιβλζπει όλα τα προγράμματα που αςχολοφνται με τα επικίνδυνα 

υλικά. 

Θ βαςικι διαφορά των reverse logistics ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ διαδικαςίεσ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ είναι ότι δεν ςτοχεφει να ωκιςει το προϊόν ςτα χζρια του 

πελάτθ, αλλά αντικζτωσ να το πάρει από τον πελάτθ και να το επιςτρζψει ςτο 

ςθμείο διάκεςθσ ι καταςκευισ.  

Γενικά θ αντίςτροφθ εφοδιαςτικι είναι μία πάγια διαδικαςία για κάκε επιχείρθςθ 

κακϊσ αποτελεί μζρουσ του ςχεδιαςμοφ τθσ εφοδιαςτικισ τθσ αλυςίδασ και 

πραγματοποιείται με ςυνεχισ ρυκμοφσ κακϊσ υπάρχει εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα 

εφαρμογισ επιςτροφϊν. 

Στο ερευνθτικό κομμάτι ο ςυγκεκριμζνοσ τομζασ ζχει ενεργό ρόλο κακϊσ κα πρζπει 

να μελετθκεί θ παραγωγι ρφπων κατά το κφκλο ηωισ των προϊόντων και βάςθ των 

αποτελεςμάτων να λθφκοφν αποφάςεισ ςχεδιαςμοφ. Θ μελζτθ αυτι μπορεί να 

εμβακφνει και ςε κζματα κατανάλωςθσ ενζργειασ και εφρεςθ βζλτιςτθσ 

ςτρατθγικισ ςε κζματα κατανάλωςθσ πόρων. 

Τζλοσ πρζπει να αναφερκεί θ ζντονθ ςχζςθ τθσ αντίςτροφθσ εφοδιαςτικισ με τα 

πράςινα logistics και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ουςιαςτικά θ αντίςτροφθ 

εφοδιαςτικι κάνει μία προςπάκεια να εξαρμονίςει τισ διαδικαςίεσ που παράγουν 

απορρίμματα και μθ επικυμθτζσ μορφζσ ενζργειασ με τθν αντίλθψθ των 

καταναλωτϊν και τθν εγχϊρια νομοκεςία. Το γεγονόσ αυτό ςυνδζει ςε κάποιο 

βακμό τα reverse logistics με τθν διαφιμιςθ τθσ εταιρείασ και το πρόςωπό τθσ ςτθν 

κοινωνία. 

 

6.3 Διαχείριςθ Επιςτροφϊν ανά Κατθγορία Είδουσ 

 

Γενικά κάκε ςυμφωνθτικό επιςτροφισ μπορεί να διαφζρει και να παρουςιάηονται 

ιδιαιτερότθτεσ ςτθν διαχείριςθ. Πρόκειται για μία διαδικαςία τόςο ευαίςκθτθ που 

υπάρχει πικανότθτα το ίδιο προϊόν να αντιμετωπίηεται διαφορετικά από τον ζνα 

πελάτθ ςτον άλλο κακϊσ μπορεί να υπάρχουν άλλεσ εγκαταςτάςεισ αλλά stop 

διακίνθςθσ για είδθ με θμερομθνία λιξθσ και άλλεσ δυνατότθτεσ διανομισ. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν κάποιεσ γενικζσ αρχζσ ςτο κζμα τθσ επεξεργαςίασ των επιςτροφϊν. 

 



45 
 

Συνικωσ τα είδθ που ζχουν περάςει το όριο θμερομθνίασ λιξθσ κα πρζπει να 

καταςτρζφονται (διαδικαςία ΗΥΠ για ηωικά προϊόντα) ι να ανακυκλϊνονται. Σε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζνα λθγμζνο είδοσ μπορεί να επεξεργαςτεί με ςτόχο να 

χρθςιμοποιθκεί με άλλο τρόπο. 

Τα απορρίμματα των ςυςκευαςιϊν κα πρζπει και αυτά να καταςτρζφονται θ να 

ανακυκλϊνονται ανάλογα πάντα με το υλικό. Σε αντίκεςθ ο εξοπλιςμόσ μίασ 

ςυςκευαςίασ ςυνικωσ πζρνα από κακαριςμό και ζπειτα μπορεί να 

επαναχρθςιμοποιθκεί. 

Όςο αφορά ςε καινοφργια προϊόντα θ διαχείριςθ εξαρτάται από τα αίτια 

επιςτροφισ. Σε περίπτωςθσ λάκοσ παραλιπτθ απλά γίνεται επιςτροφι και 

αποςτολι ςτο ςωςτό ςθμείο. Εάν παρουςιαςτεί κάποιο ςφάλμα, υπάρχουν 

οριςμζνα νζα είδθ με τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ για επιδιόρκωςθ και 

επαναπροϊκθςθ. Τζλοσ τα χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα κα επιςκευαςτοφν ι κα 

ανακυκλωκοφν. 

Θ κάκε διαδικαςία που κα ακολουκθκεί χρειάηεται ειδικι μεταχείριςθ. Για 

παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ τθσ επιςτροφισ για ανακφκλωςθ τα είδθ δεν 

μεταφζρονται ςε Κεντρικι Αποκικθ αλλά ςε προαςτιακό χϊρο κατάλλθλο για τθν 

διαδικαςία αυτι. Θ επιςτροφι για τον ςυγκεκριμζνο λόγω ζχει ςυνικωσ μεγάλο 

κόςτοσ λόγω τθσ χαμθλισ αξία των μεταφερόμενων ειδϊν και κα πρζπει να υπάρχει 

εξιςορρόπθςθ με το μεταφορικό κόςτοσ. 

Σε πολλά είδθ προσ ανακφκλωςθ (χάρτινα και πλαςτικά) μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ςυμπίεςθ με ςτόχο τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ του χϊρου ενόσ 

οχιματοσ. Γενικά όςο μεγαλφτεροσ είναι ό όγκοσ μεταφοράσ τόςο μεγαλφτερο είναι 

το κζρδοσ από τθν διαδικαςία αυτι. Τζλοσ κα πρζπει να δοκεί προςοχι ςε 

ςυνκικεσ μεταφοράσ όπωσ το γεγονόσ ότι τα προϊόντα που ζχουν λιξει δεν γίνεται 

να μεταφερκοφν με εκείνα που είναι διακζςιμα για κατανάλωςθ. 

 

6.4 Χωροταξικι Δομι Επιςτροφϊν ςε Αποκικεσ 

 

Θ πρϊτθ βαςικι απόφαςθ ςτο κομμάτι διαχείριςθσ επιςτροφϊν είναι θ τοποκεςία 

ςυγκζντρωςθσ, δθλαδι πιο αποκθκευτικό κζντρο ι υφιςτάμενοσ χϊροσ κα 

χρθςιμοποιθκεί για να φιλοξενιςει τα εμπορεφματα αυτά. Τθν απόφαςθ αυτι κα 

κρίνει θ δυνατότθτα του εκάςτοτε χϊρου να εξυπθρετιςει τισ επιςτρεφόμενεσ 

ποςότθτεσ  ςε όγκο και ςε ταξινόμθςθ. Σε περιπτϊςεισ ανάκλθςθσ κα πρζπει θ 

αποκικθ να ζχει δυνατότθτα ςυλλογισ και εξζταςθσ των ειδϊν, ενϊ όταν πρόκειται 

για καταςτροφι κα πρζπει να υπάρχουν οι κατάλλθλεσ υποδομζσ. 
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Συνικωσ το κζμα διαχείριςθσ επιςτροφϊν είναι μία διαδικαςία με μεγάλο κόςτοσ 

ςτθν επιχείρθςθ. Πρόκειται για μία ςυνεχισ απαςχόλθςθ χϊρου και πόρων ςτθν 

αποκικθ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ διάρκεια δζςμευςθσ του χϊρου είναι μεγάλθ 

(επιςκευζσ, βελτιϊςεισ και καταςτροφζσ). 

Παρόλα αυτά τα ακατάλλθλα προϊόντα ζχουν εναπομζνουςα αξία και θ εταιρεία κα 

πρζπει να ζχει ζναν χϊρο αποκικευςθσ για αυτά. Είναι ςθμαντικό ςε κάκε 

περίπτωςθ να τθροφνται οι κανόνεσ του νομοκετικοφ πλαιςίου όπωσ για 

παράδειγμα θ αποκικευςθ ειδϊν ςυντιρθςθσ και κατάψυξθσ ςτισ προβλεπόμενεσ 

κερμοκραςίεσ. Άλλου είδουσ τρόφιμα ξθροφ φορτίου κα πρζπει να βρίςκονται ςε 

χϊρο με ευάερο με κατάλλθλα επίπεδα υγραςίασ, ενϊ τα μθ τρόφιμα είδθ για 

επαναχρθςιμοποίθςθ κα πρζπει να αλλάηουν ςυςκευαςία. 

Πζρα από τα παραπάνω υπάρχουν οριςμζνα είδθ τα οποία χρειάηονται ειδικι 

διαχείριςθ ςυνικωσ επειδι είναι επιβλαβι για τον άνκρωπο και το περιβάλλον. 

Πρόκειται για προϊόντα που δεν είναι εφικτό να επαναχρθςιμοποιθκοφν αλλά 

παράλλθλα θ καταςτροφι τουσ κα προκαλζςει μεγάλθ ηθμιά ςτθν φφςθ. 
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Κεφάλαιο 7: Μελζτθ Περίπτωςθσ: Εταιρεία Παραγωγισ Ελαιοκομικϊν, 

Γαλακτοκομικϊν και Καλλυντικϊν Προϊόντων 

 
Θ εταιρεία «Χ» ανθκεί ςτον χϊρο τθσ βιομθχανίασ και είναι μία παραγωγικι 
εταιρεία όςο αφορά το μεγαλφτερο μζροσ του κωδικολογίου τθσ. Θ κεντρικι 
αποκικθ τθσ εταιρείασ τροφοδοτεί ζνα Πανελλαδικό δικτφο με τρόφιμα και μθ 
τρόφιμα προϊόντα ενϊ παράλλθλα διακινεί είδθ ςε 8 άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Θ 
εταιρία «Χ» απαςχολεί περίπου από 800 εργαηομζνουσ. 

 
7.1 Θ Αποκικθ 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία λειτουργεί μία κεντρικι αποκικθ (5.000 τ.μ.) ςτθν περιοχι 
τθσ Αττικισ αλλά παράλλθλα ζχει ζνα ςφνολο μικρότερων αποκθκϊν ςε όλθ τθ 
χϊρα. Στθν αποκικθ διακινοφνται είδθ από ζνα ςφνολο κωδικϊν, το οποίο 
προςεγγίηει τουσ 400. Θ διανομι των προϊόντων γίνεται από 120 φορτθγά για τθν 
περιοχι τθσ Ακινασ και 30 οχιματα για τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Όλα τα οχιματα τθσ 
εταιρείασ «Χ» είναι εξοπλιςμζνα με εφαρμογζσ εντοπιςμοφ (GPS) ϊςτε με τθν 
βοικεια του χάρτθ να υπάρχει επίγνωςθ τθσ τοποκεςίασ τουσ ανα πάςα ςτιγμι. 
 
7.2 Εγκαταςτάςεισ 

 
Θ αποκικθ είναι χωριςμζνθ ςε τρείσ βαςικοφσ τομείσ:  
 
Α) Βαςικόσ χϊροσ τθσ αποκικθσ.  
Β) Προκάλαμοσ.  
Γ) Χϊροσ παροχισ μπαταριϊν (Φόρτιςθσ εξοπλιςμοφ ζργου). 

Σφμφωνα με τθν χωταξικι διάταξθ τθσ αποκικθσ, τα παραπάνω τμιματα 
ςυμπεριλαμβάνουν τουσ ανάλογουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ, όπωσ το γραφείο και οι 
χϊροι φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ κακϊσ και τον χϊρο ςτάκμευςθσ των οχθμάτων που 
εκτελοφν εργαςίεσ ςτθν αποκικθ.  
 
Α) Βαςικόσ χϊροσ τθσ αποκικθσ  
 
Στον βαςικό χϊρο αποκικευςθσ υπάρχουν δφο κατθγορίεσ κζςεων για αποκικευςθ 
ςε μορφι ραφιϊν. Συγκεκριμζνα πρόκειται για τα κλαςςικά ράφια για παλζτεσ και 
τα κεκλιμζνα (Live Storage). 
 
Tα δυο ςυγκεκριμζνα είδθ ραφιϊν είναι ιδανικά για τθν μζκοδο αποτίμθςθσ FIFO 
ενϊ υπάρχουν τρία διαφορετικά ςυςτιματα κεκλιμζνων ραφιϊν όπου το κακζνα 
από αυτά ζχει 20 κζςεισ και 3 ξεχωριςτά επίπεδα για τθν εκάςτοτε κζςθ.  
 
Θ κάκε κζςθ ςτθν αποκικθ ζχει τον δικό τθσ αρικμόσ ο οποίοσ κα είναι παράγωγο 
τθσ τοποκεςίασ ςτισ τρείσ προαναφερκείςεσ διαςτάςεισ, για παράδειγμα 01-12-01 ι    
03-19-02. Οι ςυγκεκριμζνοι αρικμοί αποτελοφν τθν ονομαςίασ τθσ κζςθσ και είναι 
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τυπωμζνοι ςτα ανάλογα καρτελάκια κζςθσ κακϊσ και καταχωρθμζνοι ςυςτθμικά με 
ςφνδεςθ ςτον ανάλογο γραμμωτό κϊδικα που αναγνωρίηεται για τθν κάκε κζςθ. 
 
 
 
 
 
Β) Προκάλαμοσ 
 
Πρόκειται για τον χϊρο που χρθςιμοποιείται για τθν προςωρινι αποκικευςθ 
ςυςκευαςιϊν παλετοποίθςθσ. Συγκεκριμζνα ςτον προκάλαμο, αποκθκεφονται 
προςωρινά οι εξισ κατθγορίεσ:  
 

 Παλζτεσ με προϊόντα που προορίηονται για φόρτωςθ και αποςτολι ςτθν 
επαρχία ι ςτο εξωτερικό. 

 

 Παλζτεσ με ειςαγόμενα είδθ.  
 
Τζλοσ ςτον προκάλαμο, βρίςκεται ο ταινιόδρομοσ που ςυνδζει τον χϊρο τθσ 
αποκικθσ με το Τμιμα Παραγωγισ. 
 
Γ) Χϊροσ παροχισ μπαταριϊν 
 
Ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ είναι ζνα μικρό δωμάτιο εντόσ του προκάλαμου τθσ 
αποκικθσ, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν επαναφόρτιςθ των μπαταριϊν των 
οχθμάτων. Θ  εταιρία «Χ»  χρθςιμοποιεί περονοφόρα τφπου reach truck και 
παλετοφόρα, με αλλά και χωρίσ δυνατότθτα ανφψωςθσ. Ο χϊροσ αυτόσ 
διαχωρίηεται από τθν υπόλοιπθ αποκικθ, με μια πόρτα ρολό.  
 
 
7.3 Οργανόγραμμα 
 
Τα κακικοντα των εργαηόμενων ςτθν αποκικθ τθσ εταιρείασ «Χ» περιγράφονται 

ςτο  οργανόγραμμα τθσ επιχείρθςθσ. Για τθν καλφτερθ περιγραφι των κακθκόντων 

κάκε κζςθσ εργαςίασ, το οργανόγραμμα κα μελετθκεί από τισ χαμθλότερεσ 

ιεραρχικζσ κζςεισ ςτισ υψθλότερεσ, ϊςτε να γίνει κατανοθτι θ ςχζςθ υφιςταμζνου 

προϊςταμζνου ςε κάκε βακμίδα τθσ ιεραρχίασ. 

 

7.3.1 Σα Κακικοντα του Εργάτθ  
 
 

 Προετοιμαςία παραγγελιϊν, ςυλλζγοντασ τα κιβϊτια από τισ κζςεισ picking 

και τοποκετϊντασ τα ςε παλζτεσ.  
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 Δζςιμο κιβωτίων με κολλθτικζσ ταινίεσ και μεταφορά ςτισ ράμπεσ για 

φόρτωςθ ςε φορτθγά ι ςτον χϊρο ςυλλογισ παλετϊν για παραγγελίεσ εκτόσ 

Ακινασ. Θ διαδικαςίεσ αυτζσ πραγματοποιοφνται με τθ βοικεια 

παλετοφόρου οχιματοσ χωρίσ δυνατότθτα ανφψωςθσ. 

 

 Φόρτωςθ και ξεφόρτωςθ οχθμάτων με τθν χριςθ των θλεκτρικϊν 

παλετοφόρων οχθμάτων. Συγκεκριμζνα φορτϊνονται οι νταλίκεσ που ζχουν 

ωσ προοριςμό τισ πόλεισ εκτόσ τθσ Αττικισ ι χϊρεσ του εξωτερικοφ και 

ξεφορτϊνονται οι νταλίκεσ που φζρνουν ζτοιμα προϊόντα από το εξωτερικό.  

 

 Σε κακθμερινι βάςθ τα φορτθγά που κάνουν διανομι ειδϊν φζρνουν 
επιςτροφζσ ακατάλλθλου. Οι βαςικοί λόγοι που πραγματοποιείται 
επιςτροφι είναι θ φκορά ςυςκευαςίασ ι περιεχομζνου και θ πάροδοσ τθσ 
θμερομθνίασ λιξθσ λόγω υπερβολικοφ αποκζματοσ ςε ςχζςθ με τθν ηιτθςθ. 
Οι εργάτεσ ςυγκεντρϊνουν τα είδθ αυτά ςε παλζτεσ και τα μεταφζρουν ςε 
ζναν ειδικό εξωτερικό χϊρο με τθν  ςιμανςθ «ακατάλλθλο προϊόν». Τα είδθ 
αυτά κα φορτωκοφν και κα μετακινθκοφν ςτο ςθμείο τθσ καταςτροφισ τθν 
ςτιγμι που κα ςυγκεντρωκεί μια οριςμζνθ ποςότθτα.  

 

 Οι εργάτεσ  είναι επίςθσ υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα των χϊρων τθσ 
αποκικθσ κακϊσ και τθν ςυλλογι κατεςτραμμζνων υλικϊν ςτον χϊρο. 

 
7.3.2 Σα Κακικοντα του Χειριςτι Ανυψωτικϊν Οχθμάτων 
 

 Παραλαβι παλετϊν, με ανυψωτικό όχθμα, με τα προϊόντα που ετοιμάηονται 
ςτο το Τμιμα Παραγωγισ μζςω ταινίασ που ςυνδζει τα δφο τμιματα.  
 

 Τοποκζτθςθ και αποκικευςθ παλετϊν ςτα ράφια και ταξινόμθςθ ανάλογα 
με τον κωδικό, τθν θμερομθνία λιξθσ και τον αρικμό lot (παρτίδασ) τουσ.  

 

 Μεταφορά παλετϊν από τα ράφια ςτισ κζςθσ ςυλλογισ ανά αρικμό lot, τθν 
ςτιγμι που κα ενθμερωκεί από τουσ εργάτεσ ότι θ κζςθ ςυλλογισ ζχει 
περιοριςμζνο αρικμό κιβωτίων. Θ κάκε κζςθ picking αποτελείται από 
κεκλιμζνα ράφια που βρίςκονται ςτο μθδενικό επίπεδο (πάτωμα) και ςε 
κάκε ράφι περιζχεται ξεχωριςτόσ κωδικόσ είδουσ. Με αυτό τον τρόπο οι 
εργάτεσ μποροφν εφκολα να ςυλλζξουν κιβϊτια από διάφορουσ κωδικοφσ, 
ςφμφωνα με τθν παραγγελία που κα πρζπει να προετοιμαςτεί.  

 
 
7.3.3 Σα Κακικοντα του Καταμετρθτι  
 
 

 Ο καταμετρθτισ ζχει ωσ βαςικό αντικείμενο εργαςίασ να ελζγχει τισ εργαςίεσ 
που πραγματοποιοφν οι εργάτεσ και οι χειριςτζσ ανυψωτικϊν οχθμάτων.  
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 Ελζγχει αν οι χειριςτζσ ζχουν αποκθκεφςει ςτα ράφια τισ παλζτεσ που 
προζρχονται από το Τμιμα Παραγωγισ. Θ αποκικευςθ ςτα ράφια πρζπει να 
γίνεται άμεςα ϊςτε να μθν υπάρχουν κακυςτεριςεισ ςτθν γραμμι 
εργαςιϊν.  
 

 Επιβλζπει τθν κατάςταςθ ςτισ κζςεισ ςυλλογισ ϊςτε να επιβεβαιϊςει 
υπάρχουν επαρκείσ ποςότθτεσ για τον κάκε κωδικό.  
 

 Ελζγχει τθσ εργαςίεσ που πραγματοποιοφν οι εργάτεσ αφοφ ολοκλθρωκοφν. 
Δθλαδι εάν τα προϊόντα που τοποκετοφνται ςε παλζτεσ εξζχουν από αυτζσ 
και ότι οι ολοκλθρωμζνεσ μια παλζτεσ ζχουν δεκεί ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ, για να μθν υπάρξουν απϊλειεσ εμπορευμάτων. 

 

 Καταμζτρθςθ των κωδικϊν που ότι ειςζρχονται και ότι εξζρχονται από τθν 
αποκικθ. Συγκεκριμζνα μετράει τθν ποςότθτα  επιςτροφϊν των φορτθγϊν 
που επιςτρζφουν ςτο εργοςτάςιο μετά τθν διανομι τουσ ςτα μαγαηιά, τισ 
παλζτεσ με τα προϊόντα που φτιάχνουν οι εργάτεσ για να φορτωκοφν ςτα 
φορτθγά που κα κάνουν διανομι τθν επόμενθ μζρα, τα προϊόντα που εξάγει 
θ εταιρεία «Χ» ςτο εξωτερικό και τα προϊόντα που ειςάγει θ από το 
εξωτερικό.  

 

 Ελζγχει τθν κατάςταςθ που βρίςκονται τα οχιματα που φορτϊνουν ι 
ξεφορτϊνουν εμπορεφματα. Τα φορτθγά και οι νταλίκεσ πρζπει να τθροφν 
τισ προχποκζςεισ κακαριότθτασ. Στθν περίπτωςθ που ζνα όχθμα δεν είναι 
ςτθν κατάλλθλθ κατάςταςθ, κα πρζπει ςταλεί για πλφςιμο και να ζρκει άλλο 
αυτοκίνθτο να φορτωκεί.  

 
7.3.4 Σα Κακικοντα του Χειριςτι Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι  
 

 Ζκδοςθ των τιμολογίων που ςυνοδεφουν τα προϊόντα που διανζμονται  
Πανελλαδικά και ςτο εξωτερικό. 

 

 Ζκδοςθ δελτίων αποςτολισ για τα ακατάλλθλα προϊόντα που οδθγοφνται 
προσ καταςτροφι.  

 

 Καταχϊρθςθ των ειςαγόμενων προϊόντων ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα.  
 

 Εκτφπωςθ των παραγγελιϊν ςε κατάλλθλθ μορφι (λίςτα ςυλλογισ), για να 
διεκπεραιωκεί θ εκτζλεςθ τουσ (picking προϊόντων και φόρτωςθ).  

 

 Εκτφπωςθ ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων (π.χ. το πλικοσ κωδικϊν που 
φορτωκικαν και ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων επιςτροφϊν).  

 

 Ζκδοςθ οποιουδιποτε παραςτατικοφ (δελτίου αποςτολισ ι τιμολογίου) που 
δεν αφορά πϊλθςθ (π.χ. δωρεάν διακζςεισ προσ κοινωφελι ιδρφματα και 
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απόρουσ, αποςτολι προϊόντων για διαφθμιςτικοφσ λόγουσ ι για ενζργειεσ 
προϊκθςθσ πωλιςεων-marketing τθσ εταιρείασ). 

 

 Ο χειριςτισ Θ/Υ χρθςιμοποιεί ταυτόχρονα 2 υπολογιςτζσ (με 2 ανεξάρτθτεσ 
οκόνεσ), όπου ςτθν μια οκόνθ χειρίηεται το Warehouse Management System 
(WMS)  και ςτθν άλλθ το Enterprise Resource Planning (ERP).   

 
 
 
 
 
7.3.5 Σα Κακικοντα του Αποκθκάριου 
 

 Ελζγχει και επιβλζπει τουσ χειριςτζσ Θ/Υ, τουσ καταμετρθτζσ, τουσ εργάτεσ 
και τουσ χειριςτζσ ανυψωτικϊν οχθμάτων ςυντονίηοντασ το προςωπικό τθσ 
αποκικθσ, με ςτόχο τθν πραγματοποίθςθ των απαραίτθτων εργαςιϊν  τθν 
κατάλλθλθ ςτιγμι. Θ προτεραιότθτα φόρτωςθσ δίνεται από τον αποκθκάριο 
και ζπειτα εκδίδεται εντολι βάςθ προοριςμοφ (ςυνικωσ με ςτόχο τθν 
αποφυγι κακυςτεριςεων). Για παράδειγμα θ φόρτωςθ μιασ παραγγελίασ 
που κα ακολουκιςει καλάςςια μεταφορά κα ζχει προτεραιότθτα ϊςτε να 
μθν χάςει χρόνο ςτθν μεταφορά 

 

 Ελζγχει κακθμερινά τα αποκζματα ςε όλοσ τουσ κωδικοφσ. Συγκεκριμζνα 
ελζγχει ςε ποια προϊόντα υπάρχει ικανό απόκεμα για φόρτωςθ, ςε ποια το 
απόκεμα είναι μθδενικό και ςε ποια υπάρχουν ελλείψεισ. Ζπειτα αποςτζλλει 
τισ ποςότθτεσ των προϊόντων τθσ αποκικθσ, ςε αρχείο, ςτο Εμπορικό Τμιμα 
τθσ εταιρείασ το οποίο επεξεργάηεται τισ παραγγελίεσ και κανονίηει τισ 
ποςότθτεσ που κα φορτωκοφν ςε κάκε μια από αυτζσ. Όταν ςε κάποιον 
κωδικό υπάρχουν ελλείψεισ και δεν είναι εφικτό να εξυπθρετθκοφν όλοι οι 
προοριςμοί, μοιράηει τθν ποςότθτα αναλόγωσ ζτςι ϊςτε να πάρουν όλοι οι 
πελάτεσ που ζχουν παραγγείλει τον ςυγκεκριμζνο είδοσ ςε μειωμζνο βακμό. 

 

 Μετά το τζλοσ των φορτϊςεων κάνει απογραφι. Πραγματοποιεί φυςικι 
καταμζτρθςθ των προϊόντων που βρίςκονται ςε κζςεισ ςυλλογισ 
καταμετρϊντασ το απόκεμα ςε τεμάχια, παίρνοντασ ωσ δεδομζνα τισ 
ποςότθτεσ που υπάρχουν ςτα ράφια και τισ ςυγκρίνει με τθν ςυςτθμικι 
ζνδειξθ του αποκζματοσ. Συγκεκριμζνα ςε ζνα λευκό χαρτί ςθμειϊνει το 
είδοσ, το lot του, τθν θμερομθνία λιξθσ και τθν ποςότθτα ςε τεμάχια. Τζλοσ 
καταμετρά τουσ κωδικοφσ που είναι αποκθκευμζνοι ςτο ράφι, ελζγχοντασ αν 
θ φυςικι απογραφι ςυμφωνεί με αυτι του ςυςτιματοσ.  

 

 Σθμειϊνει τισ παρουςίεσ και απουςίεσ του προςωπικοφ τθσ αποκικθσ.  
 

 Ηθτά από τον χειριςτι Θ/Υ να εκτυπϊςει από το WMS και από το ERP τισ 
παρακάτω ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ, τισ οποίεσ ελζγχει και αρχειοκετεί: 
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Α) Τθ ςυγκεντρωτικι αναφορά των επιςτροφϊν των προϊόντων που φζρνουν 
τα αυτοκίνθτα που πραγματοποιοφν διανομι ςτθν Αττικι και τθν επιμζρουσ 
κατάςταςθ κάκε ενόσ ξεχωριςτά. 
 
Β) Τθ ςυγκεντρωτικι αναφορά των επιςτροφϊν των ακατάλλθλων ειδϊν που 
φζρνουν τα αυτοκίνθτα που πραγματοποιοφν διανομι ςτθν Αττικι και τθν 
επιμζρουσ κατάςταςθ κάκε ενόσ ξεχωριςτά.  
 
Γ) Τθ ςυγκεντρωτικι αναφορά των επιςτροφϊν των κατάλλθλων προϊόντων 
που φζρνουν τα αυτοκίνθτα που πραγματοποιοφν διανομι ςτθν επαρχία και 
τθν επιμζρουσ κατάςταςθ κάκε ενόσ ξεχωριςτά.  

 
Δ) Τθ ςυγκεντρωτικι αναφορά των επιςτροφϊν των ακατάλλθλων 
προϊόντων που φζρνουν τα αυτοκίνθτα που πραγματοποιοφν διανομι ςτθν 
επαρχία και τθν επιμζρουσ κατάςταςθ κάκε ενόσ ξεχωριςτά. 

 

 Καταγράφει και αποςτζλλει ςτο Γραφείο Κίνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ τον 
επιμζρουσ αρικμό παλετϊν που ζχουν ετοιμαςτεί για τθν αποςτολι τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ ςτθ επαρχία, ζτςι ϊςτε να αποςταλκεί το κατάλλθλο 
όχθμα για τθ φόρτωςι τουσ (περίπου 180 παλζτοκζςεισ θμερθςίωσ των 90 
κιβωτίων).  

 

 Αντικακιςτά τον προϊςτάμενο τθσ αποκικθσ για τα ζτοιμα προϊόντα όταν 

αυτόσ απουςιάηει. 

 

 

7.3.6 Σα Κακικοντα Προϊςτάμενου τθσ Αποκικθσ  Ζτοιμων Προϊόντων 
 
 

 Ενθμερϊνεται για όλα τα κακικοντα των υπαλλιλων που ζχουν αναλάβει τισ 
αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται παραπάνω.  

 

 Μεταφζρει τα προβλιματα που προκφπτουν ςτθν ομάδα ςτουσ ανωτζρουσ 
του, ϊςτε να αναλάβουν τθν επίλυςθ τουσ.  

 

 Ζχει αναλάβει να οργανϊνει τισ βάρδιεσ και τισ άδειεσ των εργαηομζνων τθσ 
αποκικθσ.  

 

 Κάκε εβδομάδα προγραμματίηει τον όγκο τθσ παραχκείςασ ποςότθτασ ανά 
κωδικό είδουσ και δίνοντασ τθν εντολι ςτο Τμιμα τθσ Παραγωγισ για τθν 
παραγωγι τθσ. Ο προγραμματιςμόσ ποικίλει ανάλογα με το είδοσ (κακϊσ 
υπάρχουν ταχυκίνθτα και βραδυκίνθτα προϊόντα ςτθν αποκικθ), ςφμφωνα 
με το διακζςιμο απόκεμα ςτισ κζςεισ αποκικευςθσ και ςυλλογισ, αλλά και 
από τθν χρονικι περίοδο (εποχιακά είδθ). Θ διαχείριςθ τθσ παραγόμενθσ 
ποςότθτασ πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Marketing, το 
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Τμιμα Προβλζψεων (προβλεπόμενθ ποςότθτα ηιτθςθσ κωδικϊν από τουσ 
πελάτεσ) και φυςικά το άμεςα εμπλεκόμενο Τμιμα  Παραγωγισ. Πρόκειται 
για ζνα ιδιαίτερα καίριο ςθμείο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, κακϊσ κα 
πρζπει θ ηιτθςθ των προϊόντων από τουσ πελάτεσ να προςεγγίηει τθν 
παραγόμενθ ποςότθτα που ζχει προβλεφκεί, ςε βακμό που δεν 
παρουςιάηονται πλεονάςματα και ελλείψεισ.  

 

 Ελζγχει τα ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ των ειδϊν. Δθλαδι αςχολείται με τον 
εντοπιςμό προϊόντων με οριςμζνο lot, θμερομθνία λιξθσ και παραγωγισ, 
από ςυγκεκριμζνθ παλζτα. Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται είτε από 
αίτθμα προϊςταμζνου ι από δικι του πρωτοβουλία για διάφορα ηθτιματα 
που ςυνικωσ αφοροφν των πελάτθ που παρζλαβε τθν εν λόγω παλζτα.  

 

 Υπολογίηει και παρακολουκεί τον ετιςιο προχπολογιςμό του τμιματοσ,  
εκτόσ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ και τισ λοιπζσ δαπάνεσ λειτουργίασ (αγορά 
αναλωςίμων όπωσ χαρτί, υλικά για εκτυπωτζσ, κακαριςτικά, αυτοκόλλθτεσ 
ταινίεσ, υγρά μπαταρίασ για τα περονοφόρα οχιματα) κακϊσ και το κόςτοσ 
ςυντιρθςθσ ι αποκατάςταςθσ φκορϊν ςτα οχιματα, τισ ράμπεσ, ςτισ 
πόρτεσ και του λοιποφ εξοπλιςμοφ τθσ αποκικθσ.  

 

 Γενικότερα είναι υπεφκυνοσ για ομαλι λειτουργία όλου του τμιματοσ. 

 
 
7.4 Μθχανογράφθςθ Αποκικθσ και υςτιματα  
 
 
Στθν αποκικθ χρθςιμοποιοφνται δυο ςυςτιματα για τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ των 
εργαςιϊν τθσ. Το πρϊτο είναι το ςφςτθμα διαχείριςθσ αποκθκϊν (Warehouse 
Management System) και το δεφτερο είναι το ςφςτθμα διαχείριςθσ παραγγελιϊν 
και λογιςτθρίου (Enterprise Resource Planning). Τα δφο ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα 
είναι εγκατεςτθμζνα με γζφυρεσ που επιτρζπουν επικοινωνία μεταξφ τουσ.  
 
Το Warehouse Management System αποτελεί το βαςικό εργαλείο για τθν διαχείριςθ 
και βελτιςτοποίθςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ μζςω των αποκθκϊν. Μία από τισ 
βαςικζσ ικανότθτεσ του είναι θ ακρίβεια πλθροφοριϊν που αφοροφν ςε παραλαβζσ 
κωδικϊν από το Τμιμα Παραγωγισ ενϊ παράλλθλα μειϊνει τα λάκθ κατά το picking 
των παραγγελιϊν, προςφζρει πλθροφόρθςθ για τα παραμετρικά ςτοιχεία των 
προϊόντων (lot, θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεισ τεμαχίου/κιβωτίου, stop διακίνθςθσ, 
κιβωτιοποίθςθ/παλετοποίθςθ, χαρακτθριςτικά προμθκευτι), μειϊνει τουσ χρόνουσ 
απογραφισ, διαχειρίηεται πολλαπλζσ μονάδεσ διακίνθςθσ (παλζτα, κιβϊτιο, κιλό, 
καλάκι) και  ςυμπεριλαμβάνει  ςυςτιματα καταγραφισ δεδομζνων των 
εργαηόμενων ςτθν αποκικθ (ζλεγχοσ ανά χριςτθ ανάλογα με τισ κινιςεισ του ςτο 
ςφςτθμα).  
 
Μζςω του Warehouse Management System μπορεί να πραγματοποιθκεί παραλαβι 
παλετϊν και αποκικευςθ τουσ, για τα είδθ που ζρχονται από το Τμιμα Παραγωγισ. 
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Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται  με τθν χριςθ ςαρωτι ο οποίοσ είναι 
ενςωματωμζνοσ ςτα περονοφόρα.  
 
Με τθν ίδια μζκοδο ακριβόσ ο χειριςτισ του περονοφόρου οχιματοσ τοποκετεί τισ 
παλζτεσ ςτισ κζςεισ ςυλλογισ ενθμερϊνοντασ το ςφςτθμα για τθν μεταφορά του 
παλετοποιθμζνου φορτίου από το ράφι ςτθν ςυλλογι.  

 

Θ κάκε παλζτα φζρει ζνα ζναν μοναδικό γραμμωτό κϊδικα, ο οποίο περιζχει 
διάφορεσ πλθροφορίεσ (αφξων αρικμόσ τθσ παλζτασ, αρικμόσ ςυνολικϊν κιβωτίων 
που εμπεριζχονται ςτθν παλζτα, τον κωδικό του είδουσ που φζρει θ παλζτα, τθν 
θμερομθνία παραγωγισ/λιξθσ του είδουσ και τα κιβϊτια ανά ςτρϊςθ. Μία μζςθ 
παλζτα περιζχει περίπου 100 κιβϊτια ενόσ κωδικοφ αλλά αυτό διαφζρει ανάλογα 
πάντα με το είδοσ. 

Μζςω του WMS οι χειριςτζσ Θ/Υ εκτυπϊνουν τθν λίςτα ςυλλογισ, μια κόλλα χαρτί θ 
οποία περιζχει τθν παραγγελία για τον κάκε προοριςμό και φζρει ζναν μοναδικό 
κωδικό. Ο κωδικόσ αυτόσ περιζχει τισ πλθροφορίεσ του αποδζκτθ μαηί με τουσ 
κωδικοφσ των ειδϊν με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ τουσ.  

Ο αποκθκάριοσ ανάλογα με τον όγκο τθσ κάκε παραγγελίασ αποφαςίηει πιο κα είναι 
το πλικοσ των παλετϊν που πρζπει να προετοιμαςτοφν για φόρτωςθ και διανομι, 
υπολογίηοντασ τον μζςω αρικμό κιβωτίων τθσ κάκε παλζτασ. 

Οι εργάτεσ με ζνα χειροκίνθτο ςαρωτι λαμβάνουν τισ λίςτεσ ςυλλογισ που 
περιζχουν τισ παραγγελίεσ των πελατϊν. Με αυτι τθν λίςτα για οδθγό ςαρϊνουν το 
γραμμωτό κϊδικα του κάκε προϊόντοσ και ςτθν οκόνθ του ςαρωτι του βλζπουν τθν 
κζςθ ςυλλογισ, τθν περιγραφι του προϊόντοσ και τθν ποςότθτα ςυλλογισ για το 
ςυγκεκριμζνο είδοσ.  

Ζπειτα αρχίηει θ προετοιμαςία των παραγγελιϊν και μζςω του ςυςτιματοσ, κατά 
τθν διάρκεια ολοκλιρωςθσ τθσ παραγγελίασ, αφαιροφνται από το ςφςτθμα τα 
αποκζματα των αντίςτοιχων κζςεων.  

Όταν ολοκλθρωκεί θ παραγγελία και είναι τοποκετθμζνθ παλζτεσ, ο καταμετρθτισ 
παίρνει τθν λίςτα ςυλλογισ από τουσ εργάτεσ και ελζγχει τον αρικμό κιβωτίων που 
ζχει ςυλλεχκεί ανά είδοσ. Όταν ολοκλθρωκεί θ καταμζτρθςθ ςαρϊνεται ο κωδικόσ 
τθσ παραγγελίασ επιβεβαιϊνοντασ τθν φόρτωςθ ςτο ςφςτθμα.  
 
Εάν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν κωδικοί ειδϊν ι ποςότθτεσ ειδϊν 
ςτθν λίςτα ςυλλογισ που δεν ζχουν φορτωκεί (πικανότατα λόγω ελλείψεων),τότε 
πριν πραγματοποιθκεί θ ζκδοςθ εντολϊν για δρομολόγθςθ κα πρζπει να 
διαγραφοφν οι ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ από τισ γραμμζσ παραγγελίασ. Τζλοσ ο 
χειριςτισ Θ/Υ  οριςτικοποιεί τθν παραγγελία ςτο ςφςτθμά του.  
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Ο αποκθκάριοσ μπορεί μζςω του Warehouse Management System να εξετάςει 
οποιαδιποτε ςτιγμι τα αποκζματα των ειδϊν ςτισ κζςεισ ςυλλογισ, να ελζγξει ότι 
οι χειριςτζσ των περονοφόρων οχθμάτων παραλαμβάνουν τισ παλζτεσ από τον 
ταινιόδρομο και τισ αποκθκεφουν ςτα ράφια, αν οι κζςεισ ςυλλογισ 
τροφοδοτοφνται από τα ράφια, ςε ποια φάςθ βρίςκονται οι παραγγελίεσ (εάν είναι 
οριςτικοποιθμζνθ, ςτθν καταμζτρθςθ ι υπό εκτζλεςθ και τθν εναπομζνουςα 
ποςότθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ), κακϊσ και αν χρειάηεται να αφαιρεκοφν 
ςτοιχεία από τισ γραμμζσ των παραγγελιϊν. 
 
 Όταν ολοκλθρωκοφν όλεσ οι φορτϊςεισ, ο αποκθκάριοσ μετράει τα αποκζματα ςτισ 
κζςεισ ςυλλογισ  καταχωρϊντασ ςτο ςφςτθμα τισ ποςότθτεσ τισ καταμζτρθςθσ ανά 
είδοσ και lot, ςυγκρίνοντασ τα ςτοιχεία αυτά με τα δεδομζνα που υπάρχουν ςτο  
ςφςτθμα ϊςτε να εντοπιςτοφν οι κωδικοί με κετικζσ ι αρνθτικζσ διαφορζσ. 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τον εντοπιςμό των  
αποςτολϊν με λανκαςμζνεσ ποςότθτεσ ϊςτε οι να κοποφν τα κατάλλθλα 
ελλειμματικά/πλεοναςματικά για τισ διαφορζσ που ζχουν οι πελάτεσ και για να 
γνωρίηει θ αποκικθ τα αποκζματα ζναρξθσ για κάκε θμερομθνία. 
  
Όςο αφορά το ςφςτθμα Enterprise Resource Planning, πρζπει να τονιςτεί θ ςυμβολι 
του ςτθν οργάνωςθ, τον προγραμματιςμό και τθν εκτζλεςθ των επιχειρθςιακϊν 
διαδικαςιϊν τθσ εταιρίασ «Χ». Συγκεκριμζνα μζςω του του Enterprise Resource 
Planning εκτελείται οι διαδικαςίεσ μιςκοδοςίασ, θ διαχείριςθ ταμειακϊν κινιςεων, 
θ κοςτολόγθςθ, τα λογιςτικά τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και θ εξαγωγι ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων πωλιςεων και αγορϊν για επιλεγμζνθ χρονικι περίοδο, προμθκευτι 
και είδθ. 
  
Επίςθσ Μζςω του ςυςτιματοσ Enterprise Resource Planning πραγματοποιοφνται 
διαδικαςίεσ όπωσ θ απογραφι τθσ αποκικθσ, θ ειςαγωγι και επεξεργαςία 
γραμμϊν παραγγελίασ, θ εκτφπωςθ των τιμολογίων και των δελτίων αποςτολισ. 
  
Γενικά το ςφςτθμα Enterprise Resource Planning αποτελεί ο ςκελετόσ τθσ 
διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Προςφζρει δυνατότθτεσ Παρακολοφκθςθσ 
των παραγγελιϊν από τθν καταχϊρθςθ τουσ μζχρι και τθ ςτιγμι που κόβονται τα 
ςχετικά δελτία ζνω παράλλθλα ενθμερϊνει τα αποκζματα των ειδϊν και των 
ςυςκευαςιϊν/πρϊτων υλϊν ςτθν αποκικθ.  
 
Θ πλθροφόρθςθ αυτι είναι χριςιμθ για αλλά τμιματα του εργοςταςίου όπωσ το 
Τμιμα  Παραγωγισ και το Τμιμα Προμθκειϊν κακϊσ γνωρίηοντασ το πλικοσ των 
αποκεμάτων και τθν ταχφτθτα κίνθςθσ των ειδϊν ζχουν τθν δυνατότθτα να 
προςεγγίςουν τισ ανάγκεσ των πελατϊν και να μειωκοφν τα ελλείματα και τα 
πλεονάςματα.  
 
Συνοψίηοντασ ζνα το ςφςτθμα Enterprise Resource Planning χρθςιμοποιείται για τθν 
επεξεργαςία των παραγγελιϊν (τόςο από το Τμιμα Logistics όςο και από το 
Εμπορικό Τμιμα), τθν ειςαγωγι των παραγγελιϊν ςτο Warehouse Management 
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System, τθν ζκδοςθ δελτίων, τθν επεξεργαςία επιςτροφϊν και τθν αποςτολι 
παραγγελιϊν ςτουσ κόμβουσ μζςω διαδικτυακισ γζφυρασ. 
 

 
 
 
 
 
Συγκεκριμζνα οι πελάτεσ καταχωροφν τισ παραγγελίεσ ςτο ςφςτθμα μζςω 
διαδικτφου (χρεϊνονται ςτον κωδικό τθσ αποκικθσ). Το Εμπορικό τμιμα ειδοποιεί  
το Τμιμα Logistics ότι θ επεξεργαςία ζχει ολοκλθρωκεί και ότι μποροφνε να 
προχωριςουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ. Τζλοσ οι χειριςτζσ Θ/Υ μεταφζρουν 
τισ γραμμζσ από το ςφςτθμα Enterprise Resource Planning ςτο Enterprise Resource 
Planning και εκδίδεται θ λίςτα ςυλλογισ για να αρχίςει θ προετοιμαςία τθσ 
παραγγελίασ.  
 
Όταν πραγματοποιθκεί θ οριςτικοποίθςθ των ετοίμων παραγγελιϊν από το 
Warehouse Management System ο χειριςτισ μζςω του Enterprise Resource Planning 
εκδίδει τα απαραίτθτα δελτία που δίνονται ςτον οδθγό που κα μεταφζρει τθν 
παραγγελία ςτο φορτθγό του. 
  
Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει πραγματοποιθκεί θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ 
παραγγελίασ ςτον κόμβο πρζπει να περαςτεί ςτο ςφςτθμα χειροκίνθτα. Το γεγονόσ 
αυτό παρουςιάηεται ςυχνά ςε περιπτϊςεισ που αφοροφν δωρεάν διακζςεισ 
προϊόντων ι παραγγελίεσ πελατϊν εκτόσ Ελλάδασ. Πζρα από τθν χειροκίνθτθ 
καταχϊρθςθ θ υπόλοιπεσ διαδικαςίεσ ακολουκοφνται όπωσ περιγράφεται 
παραπάνω μζχρι τθν ζκδοςθ των παραςτατικϊν. 
  
Οι εργαηόμενοι τθσ αποκικθσ χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα Enterprise Resource 
Planning αφοφ ζχουν προχωριςει ςε κάνει φυςικι καταμζτρθςθ των κωδικϊν. 
Ζπειτα οι ποςότθτεσ καταχωροφνται ανά είδοσ ςτο Warehouse Management System 
ζτςι ϊςτε να παρουςιαςτοφν οι διαφορζσ μεταξφ των δφο ςυςτθμάτων. 
 
7.4.1 Αναφορά Εργαςιϊν 
 
Θ αναφορά εργαςίασ είναι μία παρουςίαςθ ςτοιχείων εξαγόμενθ από το  

Warehouse Management System που αναφζρεται ςτθν καταγραφι όλων των 

κινιςεων ςτθν αποκικθ τθσ εταιρείασ «Χ» ςε κακθμερινι βάςθ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ αναφορά παρζχει πλθροφορίεσ για πολλά ηθτιματα και ζχει πολλζσ 

χριςεισ τόςο για τουσ υπεφκυνουσ τθσ αποκικθσ όςο και για τθ διοίκθςθ τθσ 

επιχείρθςθσ. Θ αναηιτθςθ αποτελεςμάτων μπορεί να πραγματοποιθκεί για 

διάφορα χρονικά ςθμεία και αποτελεί βαςικι πθγι πλθροφόρθςθσ ςτον τομζασ των 

προβλζψεων και του απολογιςμοφ. Παρόλα αυτά μπορεί να λειτουργιςει και ωσ 

απλι μζκοδο καταγραφισ γεγονότων ςε κακθμερινι βάςθ. 
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Ανάλογα με τθν χρονικι περίοδο για τθν οποία κα εξαχκοφν τα δεδομζνα τθσ 
αναφοράσ εργαςιϊν, καταγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 
  
1) Θμεριςια και μθνιαία αναφορά παραγωγικότθτασ ςτισ εργαςίεσ τθσ αποκικθσ.  

2) Τα επίπεδα αποδοτικότθτασ των χειριςτϊν του εκάςτοτε ςυςτιματοσ.  

3) Τθν κατανομι του φόρτου εργαςίασ ανά κατθγορία και τφπο εργαςίασ, με ςτόχο 
τον εντοπιςμό εργαςιϊν που κζλουν τον περιςςότερο χρόνο για να ολοκλθρωκοφν. 
Τα παραπάνω ςτοιχεία αποκαλφπτουν τα ςθμεία ςυμφόρθςθσ ςτον κφκλο εργαςιϊν 
τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, προςφζροντασ δυνατότθτεσ ορκισ κατανομισ τθσ 
εργαςιακισ δφναμθσ με ςτόχο τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.  

4) Του ςυντελεςτζσ μεταβολισ του όγκου παραγωγισ ςε μια επιλεγμζνθ χρονικι 
περίοδο, ϊςτε να εντοπιςτοφν θ ανακατανομζσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ λόγω 
εποχικότθτασ θ γεγονότων που επθρεάηουν οριςμζνεσ εργαςίεσ. Θ παραπάνω 
πλθροφορία ςυμβάλλει ςε τεράςτιο βακμό ςτον ςχεδιαςμό μακροχρόνιων 
μελλοντικϊν εργαςιϊν.  
 
 
7.5 Εργαςίεσ Εξαςφάλιςθσ Ποιότθτασ 
 
Σε κζματα ελζγχου τθσ ποιότθτασ των κωδικϊν που διακινοφνται ςτθν αποκικθ 
υπάρχουν οριςμζνεσ εργαςίεσ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται από το Τμιμα 
Ποιοτικοφ Ελζγχου με ςτόχο τον ζλεγχο και τθν προφφλαξθ των εμπορευμάτων από 
οποιοδιποτε παράγοντα μπορεί να επθρεάςει τθν ποιότθτα τουσ. 
 
Πρόκειται για μια προςπάκεια διαβεβαίωςθσ ότι όλα τα είδθ τθσ αποκικθσ τθροφν 
τθσ προδιαγραφζσ και τα πρότυπα των προμθκευτϊν κακϊσ και τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των επιςτροφϊν και των καταςτροφϊν προϊόντων. 
 
7.5.1 Αποδεςμεφςεισ Κωδικϊν  
 
Όταν μια παλζτα παράγεται από το Τμιμα Παραγωγισ λαμβάνεται ζνα δείγμα του 

είδουσ που περιλαμβάνει για ποιοτικό ζλεγχο και εξζταςθ και ζπειτα ειςάγεται ςτον 

ταινιόδρομο για να παραλθφκεί από τουσ χειριςτζσ περονοφόρων οχθμάτων.  

Ο κωδικόσ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εμφανίηεται ςτα ςυςτιματα 

οριςμζνοσ  ωσ δεςμευμζνο εμπόρευμα. Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία και τα 

αποτελζςματα είναι αποδεκτά, τότε θ ζνδειξθ διαγράφεται και ενθμερϊνεται ο 

αποκθκάριοσ ότι θ παλζτα είναι ζτοιμθ προσ χριςθ. Ζπειτα ενθμερϊνετε ο 

χειριςτισ του περονοφόρου οχιματοσ ότι μπορεί να παραλαβι τθν παλζτα από τθν 

κζςθ αποκικευςθσ και να τθν μεταφζρει ςε κζςθ ςυλλογισ.  

Στθν περίπτωςθ που θ διακίνθςθ του κωδικοφ δεν εγκρικεί από τον ποιοτικό ζλεγχο 

ακολουκεί ενθμερϊςει του αποκθκάριου ϊςτε να μεταφζρει τθν παλζτα από τθν 

κζςθ αποκικευςθσ ςτον χϊρο ακατάλλθλων προϊόντων προσ χριςθ. 
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Σε ςυςτθμικό επίπεδο εάν ζνασ κωδικόσ ζχει οριςτεί ωσ ακατάλλθλοσ ι 

δεςμευμζνοσ ενϊ βρίςκεται ςτο ράφι αποκικευςθσ, το Warehouse Management 

System δεν επιτρζπει τον χειριςτι να μεταφζρει τθν παλζτα ςτθν ςυλλογι. 

 
 
 
 
7.5.2 Διαδικαςίεσ Απολφμανςθσ  
 
Στουσ χϊρουσ με τα τρόφιμα προϊόντα πραγματοποιείται κάκε 10-15 μζρεσ  

απεντόμωςθ και μυοκτονία τόςο ςτο εςωτερικό όςο  και ςτο εξωτερικό περιβάλλον 

τθσ αποκικθσ.  

Επίςθσ μζςα ςτον χϊρο τθσ αποκικθσ, δίπλα από τισ ράμπεσ υπάρχουν θλεκτρικζσ 

εντομοπαγίδεσ οι οποίεσ αντικακίςτανται όταν κρικεί αναγκαίο κακϊσ και παγίδεσ 

για ζντομα  οι οποίεσ ελζγχονται ςε εβδομαδιαία βάςθ από ειδικό ςυνεργείο.  

Θ απεντόμωςθ και μυοκτονία είναι μια υποχρεωτικι διαδικαςία βάςει νομοκεςίασ. 

Στουσ χϊρουσ μθ τρόφιμων προϊόντων θ απεντόμωςθ και μυοκτονία γίνονται με 

μικρότερθ χρονικι ςυχνότθτα. 

 

7.6. Μελλοντικζσ Σάςεισ 
 
Θ εταιρεία «Χ» τα τελευταία χρόνια ζχει δείξει ενδιαφζρον για επζκταςθ και νζεσ 
επενδφςεισ. Παρόλο που υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ και προτάςεισ θ επιχείρθςθ 
παρουςιάηει μια τάςθ για διείςδυςθ ςτον χϊρο των υπθρεςιϊν ςυςκευαςίασ και 
διακίνθςθσ ειδϊν μαναβικισ.  
 
Στθν Ελλάδα οι υπθρεςίεσ ςυςκευαςίασ και διακίνθςθσ οπωροκθπευτικϊν 

προϊόντων δεν ξεπερνοφν τα 25 εκατομμφρια προϊόντα, εκ των οποίων τα 15 

εκατομμφρια αφοροφν αυτζσ που πραγματοποιοφνται ςτθν λαχαναγορά. 

Θ διείςδυςθ ςτο χϊρο τθσ λαχαναγοράσ, όπου αφορά ςτο 60% τθσ αγοράσ, κρίνεται 

δφςκολθ γιατί ενζχει υψθλό ρίςκο για απϊλειεσ ςυςκευαςιϊν και γενικότερα για 

δυςκολία ςτθν διεκπεραίωςθ των παραγγελιϊν από τθν εταιρεία.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου είναι θ αλλαγι τθσ 

νοοτροπίασ των αλυςίδων λιανικισ πϊλθςθσ ςχετικά με τθ χριςθ των παραδοςιακά 

χρθςιμοποιοφμενων κλωβϊν, οι οποίεσ ςυχνά δεν ακολουκοφν τισ απαιτιςεισ 

υγιεινισ και θ ανάπτυξθ νζων ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. 

Με τθν υιοκζτθςθ των προτεινόμενων ςτρατθγικϊν, θ εταιρία κα μπορζςει να 

μεγαλϊςει το μερίδιο τθσ ςτθν αγορά είτε με τθν είςοδό τθσ ςτθν λαχαναγορά είτε 
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με τθν ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν για τα υφιςτάμενα προϊόντα ι με τθν επζκταςθ 

των δραςτθριοτιτων τθσ ςε νζα προϊόντα ι γεωγραφικζσ περιοχζσ.  

Σε αυτό το ςτάδιο είναι δφςκολο να εκτιμθκεί το πικανό ποςοςτό διείςδυςθσ. Θ 

περίπτωςθ τθσ γεωγραφικισ επζκταςθσ, μζςω ςφναψθσ ςυνεργαςιϊν με 

παραγωγοφσ που πραγματοποιοφν εξαγωγζσ ι από λιανοπωλθτζσ που ειςάγουν 

από τθν Ελλάδα, κα πρζπει να μελετθκεί πολφ προςεχτικά για να ςυμπεριλθφκοφν 

όλοι οι παράγοντεσ που κα μποροφςαν να επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά το 

εγχείρθμα.  
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