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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

“Good Logistics is Combat Power”…είναι µια φράση που κανείς   συναντά 

πολύ συχνά σε εγχειρίδια των Αµερικανικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Με αυτή 

την πρόταση και µόνο γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτή η ύψιστη αξία µιας ισχυρής 

Εφοδιαστικής αλυσίδας που την καθιστά ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

έναντι του αντιπάλου. Κάτι   τέτοιο έχει αποδειχθεί έµπρακτα από  ιστορικές 

πολεµικές επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν   στην εποχή της Αρχαιότητας καθώς 

και από  άλλα νεότερα παραδείγµατα όπως ο Πόλεµος του Περσικού Κόλπου. 

 

Από την ανάλυση της εργασίας αρχικά, γίνεται µια εκτενής αναφορά στον  

Εφοδιασµό στα πλαίσια των Ενόπλων ∆υνάµεων καθώς και στα Military 

Logistics και τον βαθύτερο ρόλο τους στην διεξαγωγή των Στρατιωτικών 

Επιχειρήσεων. Εν συνεχεία περιγράφονται ορισµένες ,ιδιαίτερα διαδεδοµένες 

τεχνολογικές εφαρµογές στον χώρο των Business Logistics, των οποίων  η 

χρήση βρίσκεται σε ιδιαίτερα πρώιµο στάδιο όσον αφορά τις Ελληνικές 

Ένοπλες ∆υνάµεις και ειδικότερα την Πολεµική Αεροπορία. Επίσης γίνεται µια 

ιδιαίτερη ανάλυση του Κέντρου Εφοδιασµού της Πολεµικής Αεροπορίας και 

την υφιστάµενη τεχνολογική υποδοµή. 

 

Με την παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να σκιαγραφήσουµε, µε τη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών,  κάποιες πιθανές λύσεις σε προβλήµατα και 

καταστάσεις που αντιµετωπίζει σε καθηµερινή βάση το προσωπικό της 

Πολεµικής Αεροπορίας. Εκτιµούµε ότι η συγκεκριµένη προσπάθεια αποτελεί 
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,εκτός από µια πτυχιακή εργασία, ένα µικρό λιθαράκι στην καθιέρωση του 

Εφοδιασµού ως µια από τις κρισιµότερες και ουσιαστικότερες λειτουργίες 

στον πολύπλοκο µηχανισµό της Υποστήριξης στις Ελληνικές Ένοπλες 

∆υνάµεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

Ο ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

1.1 Εισαγωγή 
 

∆ιεθνώς οι Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε.∆.) ενός κράτους, είτε σε περίοδο πολέµου 

είτε σε περίοδο ειρήνης, διαχωρίζονται στις επιχειρησιακές δυνάµεις και στις 

υποστηρικτικές των επιχειρήσεων δυνάµεις. Οι µεν πρώτες αποκαλούνται 

‘µάχιµες ειδικότητες’, οι µεν δεύτερες αποκαλούνται δυνάµεις ∆ιοικητικής 

Μέριµνας (∆.Μ.).Τα προηγµένα κράτη δίνουν µεγάλη βαρύτητα στην ∆.Μ. µε 

στόχο την βελτιστοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια 

πολέµου ή κρίσεως, αλλά και, τη µείωση του κόστους και των εξόδων, την 

βέλτιστη αξιοποίηση και επένδυση του διαθέσιµου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια 

της ειρήνης. 

Η ∆.Μ. των ενόπλων δυνάµεων ορίζεται ως το σύνολο των πράξεων και των 

δραστηριοτήτων των δυνάµεων που περιλαµβάνουν: 

1) Τον Εφοδιασµό σε υλικά και έσοδα, καθώς και τις απαραίτητες 

συµβάσεις που συνοµολογούνται για την πραγµάτωση του 

εφοδιαστικού έργου, 

2) Την Εκπαίδευση, σαν στάδιο προετοιµασίας ή σαν επιτόπια(του 

θεάτρου επιχειρήσεων) εξάσκηση, 

3) Τις Μεταφορές, ανεξάρτητα αν αυτές χρησιµοποιούνται για 

µεταφορά του προσωπικού, του οπλισµού , των καυσίµων ή και 

των ειδών σίτισης, ένδυσης και στέγασης των δυνάµεων, 



 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α.                    Φουσέκης Γιάννης ΜΠL0502 

                                                                                                           

 

9 

4) Τις ∆ιευκολύνσεις ή Εξυπηρετήσεις, όπως είναι η νοσοκοµειακή 

περίθαλψη, η ιατροφαρµακευτική κάλυψη ή η παροχή 

οικονοµικών διευκολύνσεων και δανείων στο προσωπικό, 

5) Την Συντήρηση, του υλικού και των µέσων, µηχανών, 

µηχανηµάτων, εργαλείων και οπλισµού-εξοπλισµού. 

 

Ειδικότερα το σύνολο των ενεργειών του εφοδιασµού αποσκοπεί στην: 

� Εκτίµηση και προβολή των αναγκών 

� Πρόβλεψη των αναγκών αυτών σε υλικά, αλλά και στην 

προµήθεια των αναγκαίων υλικών, 

� ∆ιαχείριση παράλληλα µε την αποθήκευση αυτών, και 

� ∆ιακίνηση και ∆ιάθεση όλων αυτών των αγαθών, υλικών και 

µέσων. 

  

1.1.1 Περσικοί Πόλεµοι και η εκστρατεία του Ξέρξη 
 

Κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέµων καταγράφηκε για πρώτη φορά στα 

ιστορικά χρονικά η γιγαντιαίων διαστάσεων για την εποχή εκείνη πολεµική 

κινητοποίηση ανθρώπινου δυναµικού, υλικών και µέσων, στην οποία 

απαιτήθηκε η εφαρµογή ορισµένων βασικών αρχών διοικητικής µέριµνας και 

εφοδιασµού. Έτσι διασώζεται από τον Ηρόδοτο ότι το πλήθος της στρατιάς 

του Ξέρξη που εκστράτευσε κατά της Ελλάδας ανήρχετο σε 1.700.000 άνδρες 

‘’σύµπαντος δε του στρατού του πεζού το πλήθος εφάνη εβδοµήκοντα και 

εκατό µυριάδες’’1,ήταν πολύ µεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο στρατό 

είχε καταγραφεί έως τότε και η συγκέντρωση του, οι προµήθειες τα τρόφιµα 

                                                 
1 Ηροδότου βιβλίον 7ον παραγ. 60 
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και ο εξοπλισµός του, απαίτησαν προετοιµασίες πέντε ετών’’…στρατίην τε και 

τα πρόσφορα τη στρατίη πέµπτω δε έτει ανόµενω’’2 

 

Χαρακτηριστικό του µεγέθους της διοικητικής µέριµνας και της εφοδιαστικής 

υποστήριξης που απαιτήθηκε είναι η πληροφορία που διασώζεται από τον 

Ηρόδοτο3 ότι µε µόνη εξαίρεση τους µεγάλους ποταµούς, δεν υπήρξε ούτε 

ένα ρυάκι από το οποίο να ήπιε αυτός ο στρατός και να µην στέγνωσε. 

Επίσης διασώζεται η πληροφορία ότι µερικά έθνη παρείχαν πλοία άλλα 

σχηµάτισαν µονάδες πεζικού, από άλλα ζητήθηκαν ίλες ιππικού κι από άλλα 

φορτηγά πλοία και πληρώµατα. Από άλλα, πάλι, πολεµικά πλοία για πλωτές 

γέφυρες κι από άλλα προµήθειες και πλοία. Το µέγεθος λοιπόν του περσικού 

στρατού απαίτησε την ενασχόληση µε τα γενικότερα θέµατα της διοικητικής 

µέριµνας, όχι απλά ενός οργανισµού, αλλά ολόκληρων εθνών. 

 

Σηµαντική είναι επίσης η πληροφορία ότι προκαταβολικά χτίστηκαν αποθήκες 

εφοδίων για τον στρατό, ώστε οι άνδρες και τα ζώα να µην κινδυνεύουν από 

τη πείνα στην πορεία τους προς την Ελλάδα. Για τις αποθήκες µάλιστα αυτές, 

επιλέχθηκαν οι πιο κατάλληλες περιοχές, µετά από προσεχτική επιθεώρηση 

και τα εφόδια µεταφέρθηκαν εκεί από πολλά µέρη της Ασίας µε εµπορικά και 

φορτηγά πλοία4 

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι, ότι το εκστρατευτικό σώµα του 

Ξέρξη που επιχείρησε κατά της Ελλάδος τον 5Ο π.Χ. αιώνα είχε 

εκπονήσει και εφαρµόσει ένα σχέδιο µε πολλές από τις δραστηριότητες 

                                                 
2 Ηροδότου βιβλίον 7ον παραγ. 20 
3 Ηροδότου βιβλίον 7ον παραγ. 21 
4 Ηροδότου βιβλίον 7ον παραγ. 25 
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που χαρακτηρίζουν σήµερα την επιστήµη των Logistics όπως την 

αποθήκευση, την µεταφορά, την διανοµή εφοδίων κλπ. 

 

1.1.2 Ο Μέγας Αλέξανδρος  
 

Το επόµενο σηµαντικό ιστορικό ορόσηµο στον χώρο της διοικητικής µέριµνας 

αφορά την προετοιµασία και την υλοποίηση της εκστρατείας του Μέγα 

Αλέξανδρου στην Ασία. ∆εν χωρεί αµφιβολία ότι ο στρατός του ήταν ο πλέον 

αριστουργηµατικά οργανωµένος από όσους γνώρισε ο αρχαίος κόσµος. 

 

Τα επί µέρους τµήµατα της διοικητικής µέριµνας του Μακεδονικού στρατού 

ήταν το σώµα του Μηχανικού, των ∆ιαβιβάσεων, η Υγειονοµική Υπηρεσία 

γνωστή και ως ‘‘Βασιλική Θεραπεία’’, του Εφοδιασµού και της Επιµελητείας, 

της Ταµιακής (Οικονοµικής) Υπηρεσίας και της Χωρογραφικής 

(Τοπογραφικής) Υπηρεσίας. 

Το Μηχανικό διέθετε σκαπανείς, γεφυροποιούς, υπονοµευτάς και ήταν 

εφοδιασµένο µε  πάσης φύσεως εργαλεία και µηχανές, κριούς, χελώνες κλπ. 

Ως Αξιωµατικοί του Μηχανικού αναφέρονται ο Χαριάς, ο ∆είµαχος, ο ∆ιάδης ο 

Θεσσαλός, ο Αριστόβουλος ο Χαλκιδεύς κλπ. 

 

Αξιοσηµείωτη φαίνεται να ήταν η οργάνωση των ∆ιαβιβάσεων. Υπήρχαν, 

όπως φαίνεται, οργανωµένα τµήµατα από σαλπιγκτές και αγγελιοφόρους, 

πεζούς και εφίππους. Στα διάφορα µέσα διαβιβάσεως περιλαµβάνονται και 

οπτικά σήµατα, φωτιές δηλαδή, που ανάβονταν πάνω σε ειδικά 

κατασκευασµένους τεχνητούς λοφίσκους, µε τις οποίες διαβιβάζονταν 

συνθηµατικώς επείγουσες πληροφορίες. 
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Η Υγειονοµική Υπηρεσία γνωστή και ως ‘’Βασιλική Θεραπεία’’5 ήταν 

επανδρωµένη µε ιατρικό και άλλο υγειονοµικό προσωπικό και διέθετε µεγάλη 

ποικιλία φαρµάκων και θεραπευτικών αγωγών. Όταν παρίστατο ανάγκη 

συγκροτούνταν Νοσοκοµεία Εκστρατείας, όπου διακοµίζονταν οι τραυµατίες 

µετά την µάχη για άµεση περίθαλψη. Πρώτος επικεφαλής της Υγειονοµικής 

Υπηρεσίας αναφέρεται ο Πείθων του Σωσικλή ο ‘’ επί της Βασιλικής 

Θεραπείας τεταγµένος’’. 

 

Σχετικά ελλιπής από τις ιστορικές πηγές είναι οι πληροφορίες ως προς την 

οργάνωση των Υπηρεσιών του Εφοδιασµού και της Επιµελητείας. Ο 

εφοδιασµός της στρατιάς σε πολεµικό υλικό και υγειονοµικά µέσα  γινόταν 

κυρίως από την Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ η προµήθεια 

ιµατισµού, τροφίµων και νοµής εξασφαλίζονταν από επιτόπιους πόρους. 

 

∆εδοµένου ότι αναχωρώντας για την εκστρατεία της Ασίας, ο Μ.Αλέξανδρος 

διέθετε µόνον το ποσό των 70 ταλάντων και τροφές για 30 ηµέρες, ποσό 

µηδαµινό συγκρινόµενο µε τα µηνιαία έξοδα του στρατού ξηράς που 

ανέρχονταν σε 400 τάλαντα, ενώ του στόλου σε 320 τάλαντα, οι Υπηρεσίες 

του Εφοδιασµού και της Επιµελητείας συνδέθηκαν άµεσα µε την λειτουργία 

της Ταµειακής (Οικονοµικής) Υπηρεσίας. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας 

αυτής ήταν να βρίσκει τους αναγκαίους πόρους για την Εφοδιαστική 

Υποστήριξη και την Επιµελητεία από την εκποίηση των λαφύρων του 

πολέµου. Αν κρίνει κανείς από την ευρυθµία µε την οποία διεξάγονταν οι 

                                                 
5 Αρριανού ‘’Ανάβασις΄’’ ∆’ ΧVII 
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ζωτικές αυτές, για την λειτουργία της στρατιωτικής µηχανής, διαδικασίες, οι 

υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ήταν οργανωµένες κατά τρόπο υποδειγµατικό. 

 

Μέρος της Επιµελητείας του στρατού του Μ. Αλεξάνδρου ήταν και η λεγόµενη 

Στρατοπεδεία, η υπηρεσία δηλαδή που φρόντιζε για τους καταυλισµούς στην 

ύπαιθρο. Μεταξύ άλλων η υπηρεσία αυτή ήταν επιφορτισµένη µε το να 

αναγνωρίζει τους δρόµους, τα νερά-ως πόσιµα ή µη- να κατανέµει τους 

χώρους για την στάθµευση των µονάδων και να εξασφαλίζει τα στρατόπεδα 

και τις επισταθµίες. 

 

Στον στρατό του Μ. Αλεξάνδρου θα συναντήσουµε επίσης την Χωρογραφική, 

ή Τοπογραφική όπως θα την ονοµάζαµε σήµερα υπηρεσία, στην οποία 

προσέφεραν υπηρεσίες µεταξύ άλλων, ο Αρχέλαος ο ’’ χωρογράφος της υπό 

του Αλεξάνδρου πατηθείσας γης’’ και οι ‘’βηµατισταί’’ Βαίτων, ∆ιόγνητος, 

Φιλωνίδης και Κρίσων ο Ιµεραίος. 

 

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι ο Μ. Αλέξανδρος είχε εκπονήσει ένα 

λεπτοµερές σχέδιο ∆ιοικητικής Μέριµνας του στρατεύµατος και όταν 

αποµακρύνθηκε από τις παραδοσιακές γραµµές ανεφοδιασµού του από την 

Μακεδονία, ιδιαίτερα µετά το 325 π.Χ., σηµαντικό βάρος επωµίσθηκε ο 

στόλος του Μ. Αλεξάνδρου υπό τον ναύαρχο Νέαρχο. Η ανάγκη του 

συνεχούς ανεφοδιασµού υποχρέωσε τον Μ. Αλέξανδρο να χαράξει την 

πορεία του στρατεύµατος πλησίον των ακτών και σε περιπτώσεις που 

αντικειµενικές δυσκολίες ή λόγοι τακτικής υποχρέωσαν τους Έλληνες να 
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βρίσκονται στην αφιλόξενη ενδοχώρα, όπως π.χ. η διάβαση της ερήµου της 

Γεδρωσίας, οι δυσκολίες και οι απώλειες που σηµειώθηκαν ήταν σηµαντικές. 

 

1.1.3 Η Μικρασιατική Εκστρατεία και ο Β’ Παγκόσµιος 

Πόλεµος 

 

Στα νεώτερα χρόνια, σηµαντική επίπτωση της ∆ιοικητικής Μέριµνας στην 

έκβαση στρατιωτικών επιχειρήσεων απετέλεσε η εκστρατεία στην Μικρά Ασία 

την χρονική περίοδο 1919-1922. Η εµπειρία της εκστρατείας στην Μικρά Ασία 

απέδειξε ότι εκτός των συγκρουόµενων συµφερόντων των Μεγάλων 

∆υνάµεων, η υποτίµηση της αντιπάλου ισχύος και διαφόρων άλλων 

εξωγενών παραγόντων, σηµαντικοί παράγοντες που επηρέασαν 

αποφασιστικά την έκβαση του αγώνος’’…η ανεπάρκεια των διατιθέµενων 

µέσων, οι δυσχέρειες του ανεφοδιασµού, των διακοµιδών και των 

επικοινωνιών, η κακή ενίοτε διατροφή και υπόδηση, η παράταση της 

εκστρατείας που υπερέβην τα ανεκτά όρια της ανθρώπινης αντοχής και η 

γεννηθείσα στους µαχητές εντύπωσης περί του άσκοπου των θυσιών τους 

είχε ως αποτέλεσµα την σταδιακή πτώση του ηθικού του στρατεύµατος’’.6 

 

Στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο το θέατρο του πολέµου καταλάµβανε µια τεράστια 

γεωγραφική έκταση. Οι επιχειρήσεις εκτείνονταν από τον Ειρηνικό ως τον 

Ατλαντικό, στην Ασία, στην Αφρική και φυσικά σε όλη την Ευρώπη. Σε όλα τα 

σηµεία της γης εκατοµµύρια στρατιώτες έπρεπε να συντηρούνται, να 

                                                 
6 ‘Επίτοµος Ιστορία της Εκστρατείας στην Μικρά Ασία’ Εκδόσεις ∆ιεύθυνσης Ιστορίας Στρατού Σελ 

11 
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εφοδιάζονται καθηµερινά µε είδη πρώτης ανάγκης και πολεµικό υλικό 

προκειµένου να επιβιώνουν και να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. 

Όπου αυτό δεν κατέστη δυνατό σηµειώθηκαν σηµαντικές απώλειες και 

αποτυχίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι επιχειρήσεις στην Βόρεια Αφρική 

από τον γερµανό Στρατάρχη Erwin Rommel.Στο ηµερολόγιο του αναφέρει ότι 

η αποτυχία των γερµανικών στρατιωτικών δυνάµεων στις επιχειρήσεις στην 

Βόρεια Αφρική δεν οφειλόταν στην έλλειψη του αξιόµαχου των γερµανικών 

στρατιωτικών δυνάµεων έναντι των συµµαχικών στρατευµάτων, ούτε σε 

υποδεέστερο εξοπλισµό, αλλά στο γεγονός ότι οι σύµµαχοι και κυρίως οι 

Βρετανοί είχαν καλύτερη οργάνωση και Logistics. 

 

Επιπλέον στοιχεία δείχνουν ότι στο τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου η 

Επιµελητεία της Αµερικανικής Στρατιωτικής Μηχανής αποτελούσε το 45% του 

δυναµικού των Αµερικανικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Το 1945 µόνο το 29% του 

Αµερικανικού Ναυτικού αποτελούνταν από καθαρά πολεµικά σκάφη. Τα 

στοιχεία του Αµερικανικού Στρατού δείχνουν ότι την ίδια περίοδο µόνο τρεις 

(3) στρατιώτες για κάθε δέκα (10) στρατιώτες ήταν µάχιµοι και ακόµη σε 

καθαρά µάχιµους σχηµατισµούς ένας (1) στρατιώτης στους τέσσερις (4) είχε 

καθήκοντα υποστήριξης. 

 

Στα µετόπισθεν τεράστιοι οργανισµοί που αποτελούνταν συχνά από 

εξειδικευµένο προσωπικό οργάνωνε και διοικούσε αποθήκες υλικών και 

πολεµοφοδίων, εργοστάσια παραγωγής, κέντρα τηλεπικοινωνιών, λιµάνια και 

τα υπόλοιπα µέσα της σύγχρονης κοινωνίας του πολέµου. Οι οργανισµοί 

αυτοί που είχαν ιδρυθεί για τους σκοπούς του πολέµου, προσλάµβαναν 
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ολοένα και µεγαλύτερους αριθµούς από συµβούλους, επιστήµονες, τεχνικούς, 

µάνατζερ, ειδικούς στις δηµόσιες σχέσεις κλπ. 

 

Συµπερασµατικά, ο µάχιµος στρατιώτης στα µέσα του 20ου αιώνα άνηκε σε 

µια ολοένα και µικρότερη µειονότητα στρατιωτών σε ένα περιβάλλον που οι 

καθοριστικές αποφάσεις λαµβάνονταν σε µεγάλο βαθµό από εξειδικευµένο µη 

µάχιµο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. 

 

 

 

1.2 Το σύγχρονο περιβάλλον διεξαγωγής των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων 
 

Στη σηµερινή εποχή, η έννοια της ∆ιοικητικής Μέριµνας λαµβάνει ακόµα 

µεγαλύτερη διάσταση. Οι πέντε αρχές του συστήµατος ∆.Μ., που γίνονται 

αποδεκτές από το ΝΑΤΟ είναι:πρόβλεψη, οικονοµία, ευελιξία, απλότητα, 

συνεργασία. Οι ανάγκες µιας επιχείρησης πρέπει να προβλέπονται έγκαιρα 

και τα σχέδια να καταστρώνονται νωρίς, ώστε να δίδεται ο ανάλογος χρόνος 

για τις προπαρασκευές ∆.Μ. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η ορθολογιστική 

εκτίµηση των αναγκών και η ευελιξία της ∆.Μ., δηλαδή η δυνατότητα 

υποστήριξης από πλευράς ∆.Μ. µιας επιχείρησης κάτω από απρόβλεπτες 

συνθήκες. Η αρχή της απλότητας επισηµαίνει την ανάγκη ύπαρξης απλών και 

ευκολονόητων στρατιωτικών σχεδίων, ενώ τέλος η αρχή της συνεργασίας 

δίνει έµφαση στην συντονισµένη προσπάθεια, η οποία εµποδίζει τον 

πολλαπλασιασµό των προσπαθειών και τη σπατάλη των µέσων. 
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Η ∆ιοικητική Μέριµνα έχει αλλάξει µορφή, καθώς οι εχθροπραξίες έχουν γίνει 

περισσότερο πολύπλοκες. Καθώς ο στρατός αυξήθηκε σε µέγεθος και η 

ένταση των εχθροπραξιών µεγάλωσε, η αλυσίδα εφοδιασµού απαίτησε µια 

διαφορετική δυναµική, ώστε να είναι σε θέση να µετακινεί τα απαραίτητα 

εφόδια, για τον εφοδιασµό των στρατιωτών στο πεδίο της µάχης. Ο 

ανεφοδιασµός των στρατιωτικών µονάδων απαιτεί την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος αποθηκών σε στρατηγικές θέσεις, για την αποτελεσµατικότερη 

συγκέντρωση και, εν συνεχεία, διαµοίραση των εφοδίων στις µονάδες της 

πρώτης γραµµής. Όσο µεγαλώνει η διανυόµενη απόσταση και όσο ταχύτερα 

κινούνται οι µονάδες του στρατού, τόσο µεγαλώνει το µήκος της αλυσίδας 

εφοδιασµού και καθίσταται δυσκολότερη η προσπάθεια ανεφοδιασµού. Έχει 

αποδειχθεί, ότι στις περιπτώσεις που ο στρατός παρέβλεψε τους 

περιορισµούς αυτής της αλυσίδας και προωθήθηκε σε «απαγορευτικές» 

αποστάσεις διέπραξε σφάλµα, καθώς κατέστησε αδύνατη την 

ανατροφοδότηση του. 

 

Εν ώρα κρίσης απαιτείται γρήγορος επανασχεδιασµός και 

επαναπροσανατολισµός των σχεδίων δράσης, για να επανέλθει η καλύτερη 

αντίδραση και το επιτυχές αποτέλεσµα. Συνάµα χρειάζεται ακριβή γνώση του 

λειτουργικού περιβάλλοντος, ακρίβεια πληροφοριών, βελτιστοποίηση της 

χρήσης των µέσων µεταφοράς και ενσωµατωµένες επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Η ανυπαρξία των ανωτέρω οδηγεί σε µεγαλύτερες προµήθειες 

υλικών, από αυτές που απαιτούνται, µε αποτέλεσµα τη δυσκολία µεταφοράς, 

ενώ συγχρόνως περιπλέκεται ο σχεδιασµός και η εκτέλεση ∆.Μ. Τα 

Συστήµατα Προγραµµατισµού και Υποστήριξης Αποφάσεων πρέπει να είναι 



 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α.                    Φουσέκης Γιάννης ΜΠL0502 

                                                                                                           

 

18 

αυτοµατοποιηµένα, µε συνδέσεις σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα. Συνάµα 

είναι απαραίτητη η διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας. 

 

Ο καλύτερος έλεγχος της ∆.Μ. απαιτεί αυξηµένες ικανότητες για: 

� Έλεγχο της λειτουργίας ετοιµότητας του υλικού και εξοπλισµού 

� Πρόβλεψη ενδεχόµενης αποτυχίας του εξοπλισµού, χρησιµοποιώντας 

τεχνολογίες πρόβλεψης και προσοµοίωσης 

� Γρήγορο προσδιορισµό των αναγκών, επιλογή των σωστών πηγών 

προµήθειας και µέσων µεταφοράς 

� Παρακολούθηση και ενίσχυση των στρατιωτικών µετακινήσεων, 

επισκευή των αποτυχηµένων συστατικών ή διενέργεια τυχόν 

επιστροφών 

 

Η αλυσίδα εφοδιασµού πρέπει να είναι τόσο δυναµική όσο και αντιδραστική, 

µε δυνατότητα κάλυψης των ποικίλων απρόβλεπτων εξόδων. Όταν η 

υποστήριξη ∆.Μ. βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών 

υπάρχει αποδοτική διαχείριση αυτής της αλυσίδας, ενώ συγχρόνως 

παρέχεται ροή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο (real time), απαραίτητη 

για την κάλυψη δυναµικών απαιτήσεων. Η επικοινωνία µε τις µονάδες της 

πρώτης γραµµής αναφορικά µε το επίπεδο κατανάλωσης των προµηθειών, 

οδηγεί σε αναµετάδοση αυτών των πληροφοριών στις αποθήκες 

ανεφοδιασµού, έλεγχο της ετοιµότητας των παραγγελιών, βελτιστοποίηση του 

προγράµµατος µεταφοράς, αλλά και εισηγήσεις βελτιώσεων. Ταυτόχρονα, 

επέρχεται µείωση στο χρόνο προγραµµατισµού και το κόστος, βελτιώνεται η 
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αποδοτικότητα και εξασφαλίζεται η γρήγορη παράδοση των προµηθειών στο 

πεδίο της µάχης. 

 

Η αποθεµατοποίηση των ενόπλων δυνάµεων είναι τεράστια σε σχέση µε τα 

εµπορικά δεδοµένα και η χρήση της τεχνολογίας βρίσκεται σήµερα σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. Η ξαφνική ζήτηση σε κάποιο σηµείο σηµαίνει πως 

τίθενται τεράστιες απαιτήσεις στα κέντρα διανοµής του στρατού που έχουν 

την πλήρη ευθύνη για την υποστήριξη των στρατευµάτων στην αποστολή 

τους. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι ο στρατός πρέπει να διατηρεί αποθέµατα όχι 

µόνο σε πολεµοφόδια και καύσιµα για την αξιοποίηση των πολεµικών 

µηχανών, αλλά για να µπορέσει να αµυνθεί αποτελεσµατικά πρέπει να 

διατηρεί και αρκετά τρόφιµα και άλλα εφόδια κοντά στα πεδία των µαχών, 

απαραίτητα για την επιβίωση των στρατιωτών. Η επιτυχής έκβαση µιας 

στρατιωτικής επιχείρησης εξαρτάται πρώτα και κύρια από τις ανάγκες ενός 

στρατού, τα διαθέσιµα αλλά και αναµενόµενα εφόδια, την οργάνωση και τη 

διοίκηση, τη µεταφορά και τις αρτηρίες συγκοινωνιών και εν συνεχεία από την 

αριθµητική υπεροχή, τις πληροφορίες, το πολεµικό δόγµα, τα όπλα και την 

τακτική. Ο Εφοδιασµός , τόσο σε ειρηνικές όσο και σε πολεµικές περιόδους, 

είναι για τις ένοπλες δυνάµεις ότι είναι το αίµα για έναν ζωντανό οργανισµό. 

 

Στο νέο περιβάλλον µάχης, ο πόλεµος θα διεξάγεται σε έξι διαστάσεις: ξηρά, 

αέρα, θάλασσα, διάστηµα, κυβερνοχώρος και χρόνος. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι: α)πολύ γρήγορος ρυθµός β)ακριβέστατη 

γνώση του πεδίου µάχης γ)χρήση πυροµαχικών ακριβείας δ)κυριαρχία σε 

ολόκληρο το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα ε)αυξηµένο ρυθµό συνεργασίας όλων 
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των κλάδων. Η σηµερινή πρόκληση είναι η ύπαρξη ενός ενιαίου σηµείου 

ελέγχου και η ενσωµάτωση του συστήµατος ∆.Μ. στο στρατηγικό 

προγραµµατισµό. Κάθε πτυχή της στρατιωτικής αλυσίδας ανεφοδιασµού 

εξαρτάται από την ύπαρξη ακριβών πληροφοριών και την ικανότητα 

γρήγορης µεταβίβασης τους. 

 

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός συστήµατος άµεσης πληροφόρησης και η 

δηµιουργία µονάδων ψηφιακής πληροφόρησης µε δυνατότητες συλλογής, 

επεξεργασίας και διανοµής των πληροφοριών. Το σύγχρονο επιτελείο πρέπει 

να έχει την ικανότητα να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο σε όλο το δίκτυο ∆.Μ. 

των υφισταµένων διοικήσεων. Αυτός ο παράγοντας είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός, επειδή η δυνατότητα υποστήριξης καθορίζει αν µια επιχείρηση 

είναι δυνατή ή όχι. Το σύστηµα υποστήριξης πρέπει να είναι εύρωστο και 

ικανό να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες, χωρίς να καταρρεύσει. Κι αυτό 

γιατί οι επιχειρήσεις δε διεξάγονται ποτέ όπως σχεδιάστηκαν αρχικά. Ένα 

εύρωστο σύστηµα παρέχει ευκαµψία και ελευθερία επιλογής περισσοτέρων 

εναλλακτικών λύσεων. Ένας διοικητής δεν µπορεί να µεγιστοποιήσει τις 

δυνατότητες των τµηµάτων του, παρά µόνο όταν αποδεχθεί κάποιο ποσοστό 

κινδύνου. Τα µέσα εφοδιασµού είναι δυνατό εντοπιστούν εύκολα. Τα 

αποθέµατα καθώς και οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι είτε περιορισµένα 

είτε προστατευµένα έναντι των εχθρικών ενεργειών, ώστε να αποφύγουµε να 

προδώσουµε τις προθέσεις µας, όσον αφορά τις περαιτέρω ενέργειες µας. Η 

ασφάλεια και η προστασία των µέσων και των σχεδίων ∆.Μ., πρέπει να είναι 

πλήρως ενσωµατωµένη στο γενικό σχέδιο ασφάλειας των επιχειρήσεων. 
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Ο σύνθετος χαρακτήρας του σύγχρονου θεάτρου επιχειρήσεων απαιτεί 

ικανότητα σχεδίασης και διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων. Για  το 

ισχύον στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις σύστηµα εφοδιαστικής υποστήριξης, 

επιβάλλεται η χρήση µεθόδων µηχανοργάνωσης και µοντέλων 

βελτιστοποίησης για τον όγκο και το είδος των απαιτούµενων υλικών, χώρων 

και τρόπων αποθήκευσης, δροµολογίων και µεθόδων προσέγγισης 

αποθηκών, καθώς και για τη διανοµή στις δυνάµεις, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται εστιασµένη διοικητική µέριµνα. Η χρησιµοποίηση ελαφρών 

τυποποιηµένων συσκευασιών και η εµφάνιση οπλικών συστηµάτων 

αυξηµένης ακρίβειας, που απαιτούν µικρό αριθµό πυροµαχικών, µειώνουν 

την άµεση εξάρτηση από τη ∆.Μ., δηλαδή µειώνουν το ίχνος της ∆.Μ. Η 

διακλαδική µορφή των επιχειρήσεων επιβάλει ακόµη την ανάγκη εξασφάλισης 

απρόσκοπτης συνεργασίας και υποστήριξης επί θεµάτων ∆.Μ., ανεξαρτήτως 

κλάδου, δηλαδή ανάµεσα στο στρατό, το ναυτικό, την αεροπορία, αλλά και 

τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

 

Οι εγκαταστάσεις στρατοπέδευσης απαιτείται να βρίσκονται πλησίον των 

κόµβων συγκοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτατη µετακίνηση και 

µεταφορά των στρατιωτικών δυνάµεων σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο, σε 

όλο το φάσµα των επιχειρήσεων. Ο προγραµµατισµός προµήθειας των 

υλικών και των µέσων θα πρέπει να είναι έγκυρος και να καλύπτει µεγάλο 

βάθος χρόνου. Η ελληνική αµυντική βιοµηχανία αποτελείται από ένα σύνολο 

βιοµηχανιών υπό κρατικό και ιδιωτικό έλεγχο, καθώς και µικροµεσαίων 

εταιριών που παράγουν, υλικά, εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ. και έχουν τη 

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στον τοµέα εκπαίδευσης, συντήρησης και 
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επισκευής των αµυντικών  υλικών. Φυσικά η πρώτη προϋπόθεση για 

οποιοδήποτε τακτικό σύστηµα διοικητικής µέριµνας είναι ο ακριβής ορισµός 

των αναγκών. 

 

Το σχέδιο ανεφοδιασµού πρέπει να είναι επιµεληµένο και πρακτικά 

εφαρµόσιµο από κάθε πλευρά, καλύπτοντας τις προβλεπόµενες 

επιχειρησιακές ανάγκες. Ως µέρος του γενικότερου σχεδίου ∆.Μ. πρέπει να 

είναι συντονισµένο σε όλα τα κλιµάκια ∆ιοίκησης και να παρέχει µεγάλη 

ευκαµψία και ευελιξία, ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται στις 

µεταβαλλόµενες επιχειρησιακές καταστάσεις. Γι’ αυτό καθίσταται απαραίτητη 

η παράλληλη εκπόνηση και εναλλακτικών σχεδίων. Η Οργάνωση της 

Μεταφοράς πρέπει να εστιάζεται στα εξής βασικά σηµεία: 

 

� Οργάνωση των Μονάδων Μεταφοράς 

� ∆ιοικητική Υπαγωγή των Μονάδων Μεταφοράς 

� ∆ιατήρηση βασικών Οργάνων Εφοδιασµού σε καιρό ειρήνης 

� Υπολογισµός του όγκου των Εφοδίων και των Μέσων Μεταφοράς, που 

θα απαιτηθούν, για την εν λόγω µεταφορά 

� Κατανοµή των Μέσων Μεταφοράς(θαλάσσιων, οδικών, 

σιδηροδροµικών, αεροπορικών) µε βάση τα σχέδια εκστρατείας 

� Κατάστρωση προσεκτικών σχεδίων θαλάσσιων, οδικών, 

σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών, έπειτα από 

συνεννόηση µε τις αρµόδιες στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες 
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Βασική απαίτηση ενός σχεδίου ανεφοδιασµού είναι η ανάπτυξη του 

απαιτούµενου οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η 

κίνηση των µέσων µεταφοράς. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, η συντήρηση 

των παλαιών οδών και η κατασκευή νέων πρέπει να αποτελεί µέριµνα των 

στρατιωτικών Υπηρεσιών. Όσον αφορά το σιδηροδροµικό δίκτυο, πρέπει να 

υπάρχουν σε όλους τους σταθµούς οι ανάλογες υποδοµές για φόρτωση και 

εκφόρτωση πολεµικού υλικού.  

 

 

1.3 Τα defense  logistics και η εξέλιξη τους µέχρι τη σύγχρονη 
εποχή 
 

Πρωταρχικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν τα logistics. 

Παρότι οι διαδικασίες υποστήριξης των εκστρατευτικών τµηµάτων 

απασχολούσαν τους στρατηγούς από τα αρχαία χρόνια, µετά την επίθεση 

των Ιαπώνων στο Περλ Χάρµπορ, η αµερικανική στρατιωτική ηγεσία έδωσε 

έµφαση στην ανάπτυξη των µηχανισµών logistics οι οποίοι θα υποστήριζαν 

τα τµήµατα που θα αµύνονταν και εν τέλει θα οργάνωναν την αντεπίθεση 

προς τις δυνάµεις του Άξονα.  

 

Η λογική αυτή επικράτησε µε βάση το επιχειρησιακό - εκστρατευτικό µοντέλο 

που είχαν θεσπίσει ιστορικώς ο Μέγας Αλέξανδρος και οι αυτοκράτορες Λέων 

Γ’ και Λέων Στ’ ο Σοφός. Από το 1988 και µετά, η υποστήριξη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας άρχισε να απασχολεί ανώτατους αξιωµατικούς που 

σχεδίαζαν επιχειρήσεις, πολύ µακρύτερα από το σηµείο εκκινήσεως των 

στρατευµάτων.  
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Όπως εξηγεί ο στρατηγός που οργάνωσε τα Logistics για την «Καταιγίδα της 

Ερήµου» κ. Ουΐλλιαµ Γκας Παγώνης, «οι Ηνωµένες Πολιτείες πριν ακόµα 

αρχίσουν τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης του Κουβέιτ από τις ιρακινές 

δυνάµεις κατοχής, έπρεπε να επιλύσουν τα καθηµερινά προβλήµατα των 

στρατιωτών που θα έστελναν στον Περσικό». ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι 

Ένοπλες ∆υνάµεις των ΗΠΑ προχώρησαν εγκαίρως στη δηµιουργία ενός 

ξεχωριστού επιτελείου Logistics το οποίο διοικείται από στρατηγό τάξεως 

τεσσάρων αστέρων.  

 

«Ακόµα κι ο τελευταίος στρατιώτης που βρίσκεται αρκετές εκατοντάδες µίλια 

µακριά από την πατρίδα, πρέπει να νοιώθει ότι το Επιτελείο είναι η δεύτερη 

οικογένειά του και τον φροντίζει. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν αρχίσαµε να 

σχεδιάζουµε διαδικασίες φυσικού εµπορίου, δηλαδή µεταφορά, αποθήκευση, 

ποιοτικό έλεγχο προϊόντων και ταχυδροµικές υπηρεσίες» αναλύει ο 

στρατηγός Παγώνης.  

 

Η οργάνωση των logistics στις αµερικανικές Ένοπλες ∆υνάµεις έχει ιστορία 

πέντε δεκαετιών και σύµφωνα µε το στρατιωτικό αναλυτή κ. Θύµιο Πέτρου 

ενέπνευσε τους ανώτατους επιτελείς πολλών άλλων στρατών. «Οι Γάλλοι, οι 

Γερµανοί, οι Βρετανοί και οι Αυστραλοί επικέντρωσαν όλες τις προσπάθειές 

τους στην αναδιοργάνωση των τµηµάτων logistics», εξηγεί.  

 

Το πρότυπο  
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Αυτή η αναδιοργάνωση εστιάστηκε στη διοίκηση και υποστήριξη των logistics 

τόσο κατά την προετοιµασία και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, όσο και στο 

στάδιο της εκπαιδεύσεως και της αµυντικής προπαρασκευής. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα λειτουργίας είναι το βρετανικό σώµα Logistics, το γνωστό RLC 

(σ.σ. Royal Logistics Corps), το οποίο προέκυψε από τη συνένωση πέντε 

άλλων ξεχωριστών σωµάτων. Ήταν οι Ταχυδρόµοι, οι Μεταφορείς, οι Σιτιστές, 

οι Επίκουροι και οι Σκαπανείς. «Στη δεκαετία του ’90 άρχισε η 

αναδιοργάνωση µε την αυστηρή αξιολόγηση των ανθρωπίνων πόρων και τον 

ορθολογικό εκσυγχρονισµό µηχανηµάτων και µέσων υποστηρίξεως 

επιχειρήσεων διοικητικής µερίµνης. Μέσα σε τρία χρόνια είχε δηµιουργηθεί 

ένα ευέλικτο σώµα 30 χιλιάδων ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους ήταν 

πολιτικό προσωπικό και προέρχονταν από την αγορά και εργάζονται ως 

πολιτικό προσωπικό» υπογραµµίζει ο κ. Πέτρου. Οι ρυθµοί αντιδράσεως και 

προβολής αυτού του τµήµατος είναι αξιοσηµείωτοι.  

 

Νέα διάρθρωση  

 

Σε ένα βίντεο διαρκείας ενός λεπτού και 20 δευτερολέπτων, η διοίκηση του 

RLC έχει εικονοποιήσει τη φιλοσοφία των logistics που εφαρµόζει ο στρατός 

της Αυτής Μεγαλειότητας. Εκτός από σύγχρονες υποδοµές, τεχνογνωσία και 

εντυπωσιακό εξοπλισµό, οι µονάδες «λογιστικής υποστήριξης» (σ.σ. όπως τις 

προσδιορίζουν οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ) λειτουργούν στο πλαίσιο της 

διαλειτουργικότητας, υποστηρίζοντας τµήµατα Στρατού, Ναυτικού και 

Αεροπορίας.  
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Τόσο οι Αµερικανοί, όσο και οι Βρετανοί επανδρώνουν τα σώµατα Logistics 

µε αξιωµατικούς τους οποίους κατατάσσουν στις εξής ειδικότητες:  

 

• Τεχνικοί Πυροµαχικών 

• Συντονιστές Μεταφορών – Ελεγκτές ∆ιακινήσεως 

• ∆ιαχειριστές αποθηκών 

• Οδηγοί – ∆ιαβιβαστές 

• Οδηγοί  

• Μεταφορείς και Χειριστές Επικινδύνων Φορτίων  

• Τεχνικοί Πυροµαχικών 

• Αεροµεταφορείς 

 
 
Σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανονισµούς, σταδιοδροµία αξιωµατικού 

µπορούν να ακολουθήσουν εθελοντές άνδρες αλλά και γυναίκες που έχουν 

συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους. Το µεγαλύτερο ηλικιακό 

όριο κατατάξεως ενδιαφεροµένων φθάνει τα 29 έτη και 11 µήνες ενώ το 

ελάχιστο όριο υπηρεσίας έχει οριστεί στα τέσσερα χρόνια. 

 

‘’Defense Logistics. Οι Αµερικανοί και οι Βρετανοί ήταν οι πρώτοι που 

υιοθέτησαν τις κατευθύνσεις του νέου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος 

για ευέλικτες δυνάµεις εφοδιασµού και διοικητικής µέριµνας. ‘’ 

 
 
 

Η εκπαίδευση  
 
Τα στελέχη λαµβάνουν µόρφωση πανεπιστηµιακού επιπέδου, στρατιωτική 

κατάρτιση και ειδική εκπαίδευση περί τα logistics. Εκτός των γυµνασίων και 
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των αθληµάτων, στο πρόγραµµα πρακτικής εξασκήσεως περιλαµβάνονται 

σενάρια προγραµµατισµού φαλαγγών (και συνδυασµού µέσων), βέλτιστης 

δροµολόγησης, συντήρησης και αποθήκευσης υλικού. Ταυτοχρόνως, µεγάλες 

επιχειρήσεις συµβούλων (σ.σ. επικεφαλής των οποίων είναι πολλές φορές 

επιτυχηµένοι απόστρατοι αξιωµατικοί) προγραµµατίζουν ειδικούς κύκλους 

σεµιναρίων για την εκµάθηση µεθόδων διοικήσεως (µάνατζµεντ) ή διαχείρισης 

κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.  

 

«Η λογιστική υποστήριξη, τα γνωστά µας logistics, διαδραµατίζουν ζωτική 

σηµασία για τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αφότου άρχισαν 

να γίνονται πόλεµοι σε µεγάλες αποστάσεις από την Ευρώπη όπου υπήρχαν 

υποδοµές, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες αυξήθηκαν σηµαντικά» σηµειώνει ο 

υποστράτηγος ε.α. κ. Νίκος Τόσκας, ο οποίος πήρε µέρος σε ειρηνευτικές 

αποστολές στη Βοσνία, υπηρέτησε στο ΝΑΤΟ και συµµετείχε στο σχεδιασµό 

πολυεθνικών – συµµαχικών επιχειρήσεων.  

 
Στους ξένους στρατούς είθισται να συνδέεται η λειτουργία των σωµάτων 

logistics µε τις δραστηριότητες των διευθύνσεων Κατασκευών, οι οποίες είναι 

ανάλογες µε το δικό µας Σώµα Μηχανικού, καθώς και η ένταξη υγειονοµικών 

µονάδων. Ειδικώς για την πρώτη πρωτοβουλία, ο λόγος είναι αµιγώς 

πρακτικός. Η ένταξη των Royal Pioneer στο RLC, για παράδειγµα, συνδέθηκε 

µε την ανάγκη διαµόρφωσης διαύλων προέλασης µε ίδια µέσα, ύστερα από 

τον κατάπλου µεταγωγικών σκαφών σε δυσπρόσιτα σηµεία. Ένας ακόµα 

νεωτερισµός στη λειτουργία των επιχειρησιακών logistics στρατιωτικών 

τµηµάτων είναι η παροχή έργου προς τρίτους.  

 



 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α.                    Φουσέκης Γιάννης ΜΠL0502 

                                                                                                           

 

28 

Outsourcing  
 

 
«Η νέα αντίληψη άµυνας και εθνικής ασφάλειας σε χώρες όπως οι Ηνωµένες 

Πολιτείες και η Βρετανία αξιώνει την ανάθεση έργου σε εταιρείες Third Party 

Logistics υπό την µορφή του outsource» υπογραµµίζει ο κ. Πέτρου. Την ίδια 

λύση έχει εφαρµόσει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης σε περίπλοκες 

αποστολές, όπως η ενίσχυση της ειρηνευτικής δύναµης στο Αφγανιστάν και η 

αποστολή κινητού νοσοκοµείου µε τη συνεργασία εταιρειών όπως είναι η 

Swissport και η Freight Plus.  

 

«Ένας διαµεταφορέας ή µια 3PL πρέπει να προσαρµόζεται στις συνθήκες και 

τα δεδοµένα που απαιτούν εθνικοί σχηµατισµοί όπως το ΓΕΕΘΑ ή 

συµµαχικοί, όπως το ΝΑΤΟ» εξηγεί ο κ. Αλέξανδρος Πανώκης, ο οποίος 

συντόνισε την αποστολή του νοσοκοµείου µε ειδική δροµολόγηση 

αεροσκάφους Αντόνωφ 124. Ενδεικτικό έργο logistics αποτέλεσε αυτή η 

αποστολή, η οποία άρχισε από βάση της Συµµαχίας στη Γερµανία µε υλικά 

για το εκστρατευτικό σώµα που έχει αναλάβει την αντιµετώπιση των 

Ταλιµπάν, συνεχίστηκε στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών µε τη φόρτωση 

Τεθωρακισµένων Οχηµάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), φορτηγών, 

εµπορευµατοκιβωτίων, ισοθερµικά κιβωτών µε υλικά υψίστης ευαισθησίας  

 

Η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας εξελίσσεται στο µείζον ζήτηµα για 

στρατιωτικά τµήµατα που θέλουν να αναβαθµίσουν τους κανόνες ασφαλείας 

σε χώρους υψηλής ασφάλειας. ∆εν είναι τυχαίο ότι από 1ηςανουαρίου 2007 

τα αµερικανικά λιµάνια θα εφοδιαστούν µε ειδικούς δέκτες ραδιοσυχνικής 
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αναγνώρισης RFID για τον έλεγχο απόπλου και κατάπλου πολεµικών 

σκαφών ενώ θα επεκταθεί και η χρήση ετικετών RFID στο Υλικό   

 
 
Σύγχρονες τεχνολογίες  
 
 
 
Οι εµπορικές εφαρµογές όπως barcodes, RFID, συστήµατα αποθήκευσης µε 

δυνατότητα picking, θεωρούνται απόλυτα απαραίτητες για ένα σύγχρονο 

σύστηµα. Στρατιωτικοί παράγοντες επισηµαίνουν ότι η δηµιουργία 

συστήµατος παρακολούθησης των υλικών σε µονάδες των Eλληνικών 

Ενόπλων ∆υνάµεων θα διευκόλυνε τη γρήγορη αναζήτηση υλικών, 

µηχανηµάτων και αποθεµάτων. Η ύπαρξη παλαιών δοµών, µε πολλά 

ενδιάµεσα επίπεδα, χωρίς να υπάρχει ενιαία (διακλαδική) δοµή που να 

εξυπηρετεί όλες τις Ένοπλες ∆υνάµεις, προκαλεί καθυστερήσεις και 

γραφειοκρατικές δυσκολίες .  

 

Ελληνικό µοντέλο  

 

Στις ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις ακολουθούνται διαδικασίες logistics από 

κάθε Γενικό Επιτελείο ξεχωριστά ενώ εν όψει της νέας δοµής συζητείται η 

δηµιουργία ενιαίου σώµατος. Εκτός από το Ναυτικό και την Αεροπορία που 

έχουν µια διεύθυνση, ο Στρατός διαθέτει τις διευθύνσεις Υλικού Πολέµου και 

Εφοδιασµού – Μεταφορών. Επιπροσθέτως, το 4ο Επιτελικό Γραφείο είναι 

αρµόδιο για το logistics management ορισµένων αναθέσεων και αποστολών, 

αλλά και για το συντονισµό των προµηθειών.  
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Σύµφωνα µε το ισχύον οργανόγραµµα, το Σώµα Εφοδιασµού – Μεταφορών 

καλείται να ανεφοδιάζει το Στρατό µε υλικά :  

 

• Κλάσεως Ι (Τρόφιµα) 

• Κλάσεως ΙΙ (Τεχνικά υλικά καυσίµων και αρτοποίησης) 

• Κλάσεως ΙΙΙ (Όλα τα στερεά και υγρά καύσιµα καθώς και τα ελαιολιπαντικά) 

• Κλάσεως ΙV (Όλα τα είδη πυροµαχικών, τα υλικά ναρκοπολέµου και 

καταστροφών).  

 

Ταυτοχρόνως, το Σ.Ε.Μ διατηρεί αποθήκες µε αποθέµατα απ’ αυτά τα υλικά 

και εκτελεί το µεταφορικό έργο των µονάδων είτε µε οδικά, είτε µε εναέρια 

µέσα. Αποστολή του Σώµατος Υλικού Πολέµου είναι η συγκρότηση, διοίκηση, 

πλαισίωση, επάνδρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η 

σύνταξη τεχνικών οδηγιών και σχεδίων διοικητικής µέριµνας. Ταυτοχρόνως, 

µελετά και παρακολουθεί την κλιµάκωσης, τη συντήρηση διαχείρισης και τον 

εφοδιασµού µονάδων, µε υλικά και πυροµαχικά των κλάσεων II και ΙV.  

 

Οι αξιωµατικοί και οι υπαξιωµατικοί του Σώµατος επιθεωρούν και 

επισκευάζουν πυροµαχικά και υλικά που δεν ανάγονται στην αρµοδιότητα του 

Τεχνικού Σώµατος. Στα εργοστάσια του Σ.Υ.Π. παράγονται βιοµηχανικά 

αέρια, χρώµατα και βερνίκια ενώ κατασκευάζονται είδη υπόδησης και 

εξάρτυσης, υπνόσακοι, σκηνές και συναφή είδη. Οι τεχνοκράτες του Σ.Υ.Π. 

µελετούν, εκτιµούν και προσδιορίζουν τις ετήσιες ανάγκες εφοδιασµού 

ενεργών και επιστρατευόµενων µονάδων. Ταυτοχρόνως, οι αποκαλούµενοι 

«συπιτζήδες» συντάσσουν πίνακες του τακτικού ετήσιου προϋπολογισµού 
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καθώς και εκτάκτων αναγκών, οι οποίες δεν µπορούν να προβλεφθούν κατά 

την ετήσια σύνταξη προϋπολογισµού.  

 

Εκσυγχρονισµός δοµής  

 

Αξιωµατικοί και στρατιωτικοί παρατηρητές, καθώς και η πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου Εθνικής Αµύνης έχουν εκτιµήσει ιδιαιτέρως την ανάπτυξη των 

logistics και τη χρησιµότητά τους στο νέο πεδίο επιχειρήσεων που 

δηµιουργήθηκαν µετά την πτώση του λεγόµενου ανατολικού µπλοκ. Στο 

πλαίσιο εφαρµογής της νέας δοµής στις Ένοπλες ∆υνάµεις, υπάρχουν πολλά 

στελέχη που αιτούνται την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

Κλάδων γεγονός το οποίο θα δηµιουργήσει και τις συνθήκες για να 

δηµιουργηθούν νέα σώµατα που θα µπορούσαν να υπάγονται απευθείας στο 

ΓΕΕΘΑ, όπως το Σώµα Logistics και το Υγειονοµικό.  

 

Ένας έµπειρος στρατηγός που πολέµησε λυσσαλέα µε τον «Αττίλα» στην 

Κύπρο και στα δύο κύµατα της εισβολής, ο άνθρωπος που έσωσε τη 

Λευκωσία και σταµάτησε τις τουρκικές δυνάµεις, ο επίτιµος Γενικός 

Επιθεωρητής Στρατού αντιστράτηγος ε.α. ∆ηµήτρης Αλευροµάγειρος τονίζει: 

«Ο επιµελής σχεδιασµός επιχειρήσεων logistics προσδίδει επιτυχία στο πεδίο 

της µάχης. Κατά την πρόσφατη κρίση στη Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα απέδειξε 

ότι µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο ως διαµετακοµιστικός κόµβος 

στρατευµάτων από τη Θεσσαλονίκη προς περιοχές αποσταθεροποίησης 

όπως η Βοσνία και το Κοσσυφοπέδιο».  
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Αυτή η επισήµανση θα µπορούσε να είναι ένα ερέθισµα για την έναρξη 

σχεδιασµών περί τα στρατιωτικά logistics και ειδικώς για τις εξυπηρετήσεις 

που µπορεί να παράσχει η Ελλάδα ως κόµβος για τη νοτιανατολική Ευρώπη, 

την ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή. Οι επιχειρήσεις στο Ιράκ και 

οι ανθρωπιστικές αποστολές στον Λίβανο επιβεβαίωσαν τη στρατηγική 

σηµασία της Κρήτης και της Κύπρου. Αυτό το πλεονέκτηµα πρέπει να 

αξιοποιηθεί πριν ακόµα προβούν σε ανάλογες κινήσεις άλλοι σύµµαχοι και 

ανταγωνιστές… 

 

1.4 O Εφοδιασµός στην Πολεµική Αεροπορία-Βασική ∆οµή 
και έννοιες 
 

Κατόπιν της σύντοµης ιστορικής αναδροµής γίνεται ίσως ευκολότερη και πιο 

εύλογη η περιγραφή των συγχρόνων απαιτήσεων, δραστηριοτήτων, 

περιορισµών και επιδιώξεων µιας σύγχρονης Πολεµικής Αεροπορίας. 

Προκειµένου όµως να οριοθετήσουµε και να περιγράψουµε τους παράγοντες 

τις δραστηριότητες και τους περιορισµούς στα πλαίσια της Π.Α είναι αναγκαίο 

να ορίσουµε καταρχήν τι είναι οι όροι ∆ιοικητική Μέριµνα και Εφοδιασµός και 

ποιοι Τοµείς της ∆ιοικητικής Μέριµνας δηµιουργούν απαιτήσεις Εφοδιαστικής 

Υποστήριξης και ∆ιαχείρισης Υλικών, καθώς και ποια είναι η σχέση µεταξύ 

τους. 

 

 

Σύµφωνα µε τα θεσµικά κείµενα της Π.Α7  µε τον όρο ∆ιοικητική Μέριµνα 
νοείται: 
 
 

                                                 
7 ΕΓΕΦΑ κεφ. ∆΄ τµήµα 8, 9 & 10 
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‘’Το σύνολο των ενεργειών, µε τις οποίες εκδηλώνεται η δραστηριότητα 

της Π.Α, η συνδεδεµένη µε την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 

αµέσως ή εµµέσως σχετιζόµενων προς αυτές έργων ή υπηρεσιών, για 

την εύρεση και παροχή των απαιτουµένων µέσων’’ 

 

Το αντικείµενο δε της ∆ιοικητικής Μέριµνας περιγράφεται ως: 
 
 
‘’Η πρόβλεψη, η εκτίµηση και η προβολή των αναγκών, η απόκτηση, η 

διάθεση, η συντήρηση, η διαχείριση, η λογιστική παρακολούθηση και 

γενικώς η διοίκηση των απαιτουµένων µέσων, η εκτέλεση έργων 

υποδοµής, οι µεταφορές και η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών 

προς υλοποίηση της προαναφερθείσας υποστήριξης’’ 

 

Ενώ οι τοµείς της ∆ιοικητικής Μέριµνας είναι οι : 
 
 
α. Εφοδιασµός : Με αποστολή την πρόβλεψη, εκτίµηση και προβολή των 

αναγκών, όπως και την απόκτηση, συντήρηση, αποθήκευση, διάθεση, 

διαχείριση και 

λογιστική παρακολούθηση των υλικών για την υποστήριξη του επιχειρησιακού 

άλλα και παντός έργου που ανατίθεται από την Πολιτεία στην Π.Α. 

 
β. Τεχνική Υποστήριξη : Με αποστολή την διατήρηση του υλικού σύµφωνα 

µε τα ισχύοντα τεχνικοοικονοµικά δεδοµένα, σε κατάσταση άµεσης, ασφαλής 

και 

αποδοτικής λειτουργίας και χρησιµοποίησης. 

 
γ. Μεταφορές : Με αποστολή την χρησιµοποίηση και πλήρη εκµετάλλευση 
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των µεταφορικών µέσων προς κάλυψη των µεταφορικών αναγκών. 

 

δ. Έργα Υποδοµής και Εγκαταστάσεων : Με αποστολή την κατασκευή 

έργων υποδοµής και την παροχή υποστήριξης στις εγκαταστάσεις οι οποίες 

άµεσα ή 

έµµεσα εξυπηρετούν τις αεροπορικές επιχειρήσεις. 

 

ε. Λοιποί Τοµείς δραστηριότητας : Με αποστολή την παροχή των 

αναγκαίων υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης, επιστράτευσης, 

προσωπικού κλπ. 

 

 
Από τους παραπάνω ορισµούς εξάγεται το συµπέρασµα ότι στα πλαίσια της 

Π.Α η ∆ιοικητική Μέριµνα, ο Εφοδιασµός και η ∆ιαχείριση Υλικών συνδέονται 

µεταξύ τους µε την ακόλουθη σχέση : 

 
‘Η ∆ιοικητική Μέριµνα λειτουργεί ως υπερσύνολο, µέρος της οποίας 

αποτελεί ο τοµέας του Εφοδιασµού του οποίου υποσύνολο είναι η 

∆ιαχειριστική και Λογιστική παρακολούθηση του Υλικού.’ 

 

 

 

 
1.4.1 ∆ραστηριότητες που απαιτούν Εφοδιαστική υποστήριξη 
 
 
Στα πλαίσια λοιπόν της καθηµερινής λειτουργίας της Π.Α και προκειµένου 

αυτή να ανταποκριθεί στους σκοπούς και στα καθήκοντα που της έχουν 
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ανατεθεί από την πολιτεία, εκδηλώνεται καθηµερινά ένα πλήθος ενεργειών 

και δραστηριοτήτων που χρήζουν Εφοδιαστικής Υποστήριξης. Σχεδόν θα 

λέγαµε ότι δεν υπάρχει τοµέας ή δραστηριότητα που να σχετίζεται άµεσα ή 

έµµεσα µε την καθηµερινή λειτουργία της Π.Α που να µην προϋποθέτει την 

απαίτηση για εφοδιαστική υποστήριξη. 

 

Περιληπτικά οι σηµαντικότερες δραστηριότητες που δηµιουργούν τέτοιες 

απαιτήσεις είναι: 

 

α. Η Υποστήριξη Α/Φ και λοιπών πτητικών µέσων καθώς και του  

απαιτουµένου Επιγείου Εξοπλισµού Υποστήριξης (Ground Support 

Equipment - GSE). 

β. Η Υποστήριξη των Τ/Η µέσων. 

γ. Η Υποστήριξη των Εγκαταστάσεων και των Έργων Υποδοµής 

(Shelter Α/Φ, Αντιαεροπορικά Καταφύγια, Κέντρα Επιχειρήσεων, Κτήρια κλπ.) 

δ. Υποστήριξη Μονάδων Radar, Σταθµών Αναφοράς κλπ. 

ε. Υλικά Εφόδια Επιστράτευσης (ΥΕΦΕ), ∆ιαδικασίες Επίταξης, Εφαρµογή 

Σχεδίων. 

στ. Υγειονοµικό. 

ζ. Εξοπλιστικά Προγράµµατα. 

η. Μεταφορικά Μέσα και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός. 

θ. Υποστήριξη Εργοστασίων-Κέντρων Έρευνας Π.Α (ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ, ΚΕΑ, 

Εργοστάσιο Α/Κ & ΜΜ, ΥΠΗ∆ κλπ.) 

ι. Λοιπές ∆ραστηριότητες (π.χ. Άµυνα Φρούρηση Α/∆, Τήρηση Συλλογών 

Αποκατάστασης Ζηµιών κλπ.) 



 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α.                    Φουσέκης Γιάννης ΜΠL0502 

                                                                                                           

 

36 

 

Από τις ανωτέρω περιληπτικά αναφερθείσες δραστηριότητες ο κυριότερος 

όγκος πόρων της Π.Α που χρησιµοποιείται, αποτιµώµενως σε οικονοµικά 

µεγέθη άλλα και στην εµπλοκή ανθρώπινου δυναµικού, αφορά τις πρώτες 

τέσσερις κατηγορίες 

 

1.5 Η Επιρροή των Defense Logistics στην Εφοδιαστική 
αλυσίδα των Σύγχρονων Επιχειρήσεων 
 

Η απαρχή της σύγχρονης εποχής στην οργάνωση των παραγωγικών 

διαδικασιών (Production Management) και των Logistics οριοθετείται χρονικά 

στην δεκαετία του 1950. Η ανάπτυξη της πληροφορικής, η επινόηση, 

εφαρµογή και χρήση διαφόρων πληροφοριακών συστηµάτων κλπ. 

επέδρασαν σηµαντικά στην εξέλιξη του Production –Operations Management 

και η εξέλιξη αυτή µε την σειρά της επέδρασε καταλυτικά και στον χώρο των 

Logistics καθόσον αυτή, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί µια παράγωγη 

διαδικασία του συνόλου των παραγωγικών δραστηριοτήτων, του marketing 

κλπ 

 

Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αναπτύχθηκαν νέα 

µαθηµατικά εργαλεία και τεχνικές για να επιλύσουν τα ολοένα και 

δυσκολότερα επιχειρησιακά προβλήµατα π.χ. της κάλυψης ολοένα και 

µεγαλύτερων απαιτήσεων υποστήριξης καθώς ο πόλεµος κλιµακώνονταν και 

νέα µέτωπα στρατιωτικής αντιπαράθεσης προέκυπταν, από πολύ 

συγκεκριµένους και αρκετά περιορισµένους πόρους (resources). 
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Την εποχή αυτή αναπτύχθηκαν τα πρώτα Forecasting Models, Inventory 

Models, MRP’s, τεχνικές Γραµµικού Προγραµµατισµού, Aggregate Production 

Planning Models, Simulation, PERT/CPM, SQC, η θεωρία των γραµµών 

αναµονής, Location and Distribution Models καθώς και ένα πλήθος άλλων 

καινοτόµων ιδεών και νεωτερισµών. 

 

Όλη αυτή η έκρηξη της γνώσης που πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια του 

Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ενσωµατώθηκε σε µεγάλο βαθµό µετά την λήξη του 

πολέµου και στις απαρχές της δεκαετίας του ’50 στον χώρο των εµπορικών 

και βιοµηχανικών εφαρµογών, καθώς πλήθος επιστηµόνων που δούλευε για 

λογαριασµό κυβερνητικών ή στρατιωτικών αρχών µεταπήδησε στην ελεύθερη 

αγορά και αυτό έδωσε µια νέα ώθηση στις παραγωγικές διαδικασίες και 

κυρίως στα Logistics. Επιπλέον το επιχειρηµατικό περιβάλλον άρχισε 

σταδιακά να διαφοροποιείται. Ενώ πριν από τον Β΄ Παγκόσµιοι Πόλεµο αλλά 

και αµέσως µετά από αυτόν, η αγορά απορροφούσε συνήθως τα βιοµηχανικά 

προϊόντα χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα διάθεσης, µια και τα νέα προϊόντα 

απευθύνοντας σε παρθένες αγορές ή σε αγορές που είχαν υποστεί τις 

κακουχίες και τις στερήσεις του πολέµου, σταδιακά και µέχρι την δεκαετία του 

΄70 το επιχειρηµατικό περιβάλλον διαφοροποιήθηκε καθώς οι αγορές από 

παρθένες, άρχισαν να µετατρέπονται σταδιακά σε κορεσµένες. 

 

Στην πρώτη λοιπόν µεταπολεµική περίοδο, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η 

µεγάλη ζήτηση για όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η ζήτηση για 

καταναλωτικά αγαθά, για κεφαλαιουχικά αγαθά, για σπίτια και έργα 

υποδοµής, για τα λεγόµενα ‘’διαρκή’’ καταναλωτικά αγαθά όπως τα 
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αυτοκίνητα, οι τηλεοράσεις, τα ψυγεία κλπ. και γενικότερα η ζήτηση για όλα τα 

νέα τεχνολογικά προϊόντα ήταν πολύ µεγάλη και έπρεπε να ικανοποιηθεί. Οι 

στερήσεις του πληθυσµού, τόσο κατά την διάρκεια του πολέµου, όσο και κατά 

την περίοδο που προηγήθηκε, πριν τον πόλεµο, µε την µεγάλη οικονοµική 

κρίση της δεκαετίας του ’30, οι ελλείψεις βασικών αγαθών κατά την πρώτη 

µεταπολεµική περίοδο, που η παραγωγική βάση των ευρωπαϊκών κρατών 

είχε ουσιαστικά καταστραφεί, είχαν ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια πολύ 

µεγάλη ζήτηση γενικότερα για πάσης φύσεως αγαθά. 

 

Την ίδια περίοδο, οι θεωρίες του J.M Keynes διαδόθηκαν και υιοθετήθηκαν 

από όλες σχεδόν τις Κυβερνήσεις του ∆υτικού Κόσµου και οδήγησαν σε µια 

οικονοµική πολιτική, η οποία ενθάρρυνε την αύξηση της ενεργού ζήτησης και 

την αύξηση της παραγωγής. Την περίοδο αυτή το ουσιαστικότερο πρόβληµα 

ήταν η παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων αγαθών σε σχετικά µικρό χρονικό 

διάστηµα, προκειµένου να ικανοποιηθεί η αυξηµένη ζήτηση. Την περίοδο 

αυτή ο δείκτης ανεργίας προσέγγιζε πρακτικά το µηδέν και η έµφαση είχε 

δοθεί στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Στις βιοµηχανικές χώρες 

δηµιουργήθηκαν τεράστιες παραγωγικές µονάδες µαζικής παραγωγής που 

οδήγησαν σε κάθετη αύξηση της παραγωγικότητας και στην αύξηση της 

απασχόλησης. Την ίδια περίοδο η παγκόσµια οικονοµία γνώρισε µία 

αναπτυξιακή περίοδο µοναδική στην ιστορία της, µια περίοδο σταθερών 

τιµών, (οι δείκτες πληθωρισµού για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης του 

1%-2% σε ετήσια βάση), µια περίοδος µε πολύ µικρά επιτόκια, µε µεγάλα 

έργα υποδοµής και µε ουσιαστικά µηδενικά ποσοστά ανεργίας. 
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Τα πρώτα δειλά σηµάδια κορεσµού της ζήτησης εµφανίστηκαν κατά το τέλος 

της δεκαετίας του 1950 µε αποτέλεσµα σταδιακά να µειώνονται οι ευκαιρίες 

κέρδους µε την αύξηση απλά και µόνο της παραγωγής και για τον λόγο αυτό 

οι διοικήσεις των επιχειρήσεων έστρεψαν το ενδιαφέρον τους και τις 

προτεραιότητες τους όχι µόνο στην µείωση του κόστους παραγωγής, άλλα 

σταδιακά και στο πρόβληµα της µείωσης του κόστους διάθεσης του 

προϊόντος. 

 

Ο πρωτοπόρος σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων Peter Drager, δηµοσίευσε 

στο περιοδικό Fortune το 1962 ένα άρθρο του σχετικό µε το θέµα της φυσικής 

διανοµής. Στο άρθρο αυτό ο Drager ανέφερε συγκεκριµένα ότι, ‘’Το θέµα της 

φυσικής διακίνησης, της φυσικής διανοµής, είναι το τελευταίο οχυρό για την 

µείωση του κόστους. Γνωρίζουµε, σήµερα κάτι λίγο παραπάνω για το θέµα 

της διανοµής από ότι ο Ναπολέων και οι σύγχρονοί του γνώριζαν για το 

εσωτερικό της Αφρικής. Γνωρίζουµε ότι υπάρχει, ότι είναι µεγάλο και µόνο 

αυτό.’’Στο οικονοµικό αυτό περιβάλλον, άρχισαν σταδιακά να εµφανίζονται 

νέες προτάσεις στο θέµα της φυσικής διακίνησης. Για παράδειγµα στις ΗΠΑ 

στα µέσα της δεκαετίας του ’60 άρχισαν να κάνουν την εµφάνιση τους τα 

πρώτα καταστήµατα self service και τα πρώτα supermarkets που έµελλε να 

κερδίσουν την µάχη στον εµπορικό τοµέα και να εµφανίσουν ταχύτατους 

ρυθµούς ανάπτυξης στις επόµενες δεκαετίες. Την εποχή αυτή περνάµε πλέον 

ουσιαστικά από την µαζική παραγωγή στην µαζική διακίνηση και διανοµή. 

 

Το περιβάλλον όπως διαµορφώθηκε, είχε ως αποτέλεσµα σταδιακά να µην 

παράγονται µόνο πλέον αλόγιστα βιοµηχανικά αγαθά στοχεύοντας στην 
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επίλυση και µόνο του προβλήµατος συµπίεσης του κόστους παραγωγής. Τα 

αγαθά αυτά, τα οποία παλαιότερα στοκάρονταν και στην συνέχεια διατίθονταν 

σε αγορές διψασµένες για κατανάλωση και χωρίς ουσιαστικά προβλήµατα 

απορρόφησης, τώρα πλέον µε την σταδιακή αύξηση του ανταγωνισµού και 

του κορεσµού των αγορών τέθηκε το πρόβληµα να βρεθούν νέοι πλέον 

εξελιγµένοι τρόποι πρόβλεψης της ζήτησης, µείωσης των τηρουµένων 

αποθεµάτων, διακίνησης των προϊόντων και µείωσης του συνολικού κόστους 

των παραγοµένων αγαθών κλπ. και εδώ πλέον τα Logistics, από απλή 

παράγωγος διαδικασία µετατράπηκαν σταδιακά σε στρατηγικής σηµασίας 

συντελεστή µείωσης του ολικού κόστους διάθεσης του προϊόντος. Την 

περίοδο της δεκαετίας του ’70 τα χαρακτηριστικά των οικονοµιών άλλαξαν. 

Αντί της συνεχούς ανάπτυξης, αντί της µηδενικής ανεργίας, αντί της 

σταθερότητας των τιµών κλπ. παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το φαινόµενο 

του στάσιµο-πληθωρισµού, µια κατάσταση όπου η στασιµότητα της 

οικονοµίας συνοδευόταν από ταυτόχρονη µείωση της απασχόλησης, µε 

αύξηση της ανεργίας και µε ταυτόχρονη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. 

 

Οι διψήφιοι αριθµοί του ρυθµού πληθωρισµού –κάτι αδιανόητο της 

προηγούµενες δεκαετίες- έγιναν συνηθισµένη κατάσταση. Επίσης οι διψήφιοι 

αριθµοί του ποσοστού της ανεργίας εµφανίστηκαν για πρώτη φορά µετά την 

καταστρεπτική δεκαετία του 1930. Η οικονοµική κρίση της δεκαετίας του ’70 

συνοδεύτηκε και το νέο οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε 

υποχρέωσε της επιχειρήσεις να αλλάξουν την στρατηγική τους για να 

αντιµετωπίσουν της νέες συνθήκες. Από το στάδια λοιπόν της προσπάθειας 

κάλυψης της ζήτησης περάσαµε στην φάση προσπάθειας διατήρησης των 
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µεριδίων της αγοράς που κατείχαν, όπως επίσης και στην φάση της 

προσπάθειας της διατήρησης της κερδοφορίας και της αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας. Οι ξαφνικές, απότοµες και µεγάλες αυξήσεις των τιµών 

των πρώτων υλών άλλα και οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν στην αγορά, 

οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην αναθεώρηση των µεθόδων της φυσικής 

διακίνησης και συγκέντρωσαν την προσοχή του στον τρόπο που θα 

εξασφάλιζαν τα βασικά προϊόντα και τις βασικές πρώτες ύλες, ή τα ηµιέτοιµα 

αγαθά για τις ανάγκες της παραγωγής. Συχνές ελλείψεις, συχνές ανατιµήσεις 

είχαν τροµακτικές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής. 

 

Η ανάγκη αναθεώρησης της πολιτικής αποθεµάτων και του προγραµµατισµού 

των αγορών έγινε επιτακτική. Οι προγραµµατισµένες αγορές ήταν φανερό ότι 

έπρεπε να γίνονται έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων 

µέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. 

 

Τα ηνία της πρωτοπορίας µεταφέρθηκαν στο στάδιο αυτό από τις ΗΠΑ στην 

Ιαπωνία καθώς αναπτύχθηκαν τα Ιαπωνικά παραγωγικά συστήµατα 

(Japanese Manufacturing Systems) µε έµφαση όχι µόνο στο άµεσο 

πρόβληµα της παραγωγής άλλα και σε αρχές Logistics, όπως στις αρχές του 

Just-in-Time, Kanban κλπ. καθώς και στην ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας – 

TQM. Αν και πρόθεση µας δεν είναι να εµβαθύνουµε ιδιαίτερα στις 

λεπτοµέρειες των ανωτέρω αρχών, θα αναφέρουµε λίγα λόγια για την αρχή 

του JIT καθόσον θα βοηθηθούµε έτσι στο να διακρίνουµε καλύτερα τα 

χαρακτηριστικά των νέων τάσεων στην παραγωγή και στα Logistics, µε 

αποτέλεσµα να καταλήξουµε πλησιέστερα σε έναν ικανοποιητικό ορισµό των 
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Logistics.Η αρχή του Just-in-Time είναι ένα lean production σύστηµα που 

χρησιµοποιείται κυρίως σε επαναλαµβανόµενη παραγωγική διαδικασία, όπως 

η παραγωγική διαδικασία µιας γραµµής παραγωγής. Ο Lee White, σε άρθρο 

του στο περιοδικό Computer World (JIT,What is it and how does it affect DP? 

σελ. 41-2) ορίζει την αρχή του Just-in-Time ως, 

 

 An inventory control philosophy whose goal is to maintain just enough 

material in just the right place at just the right time to make just the right 

amount of product. 

ή διαφορετικά,The exact adjustment of production to quantity and time 

held.  

 

Η ορθή εφαρµογή της αρχής του JIT οδηγεί στην δραµατική µείωση των 

τηρουµένων αποθεµάτων που διατηρούνται για να ικανοποιηθoύν τυχόν 

έξαρσης (peaks) στην ζήτηση, καθόσον δηµιουργεί ελαστικότητα στην 

αυξοµείωσης της παραγωγής µε αποτέλεσµα την µείωση του ολικού κόστους 

των παραγόµενων αγαθών. Ως γνωστό, η τήρηση υψηλών αποθεµάτων 

ισοδυναµεί σε χρηµατοοικονοµικούς όρους µε διάθεση αυξηµένων κεφαλαίων 

και εποµένως σε αυξηµένα πάγια (και επειδή όλο το κόστος ενσωµατώνεται 

τελικά στο παραγόµενο προϊόν) µε υψηλότερο τελικό κόστος παραγωγής και 

διάθεσης προϊόντος. 

Η αρχή του JIT µπορεί να απεικονιστεί διαγραµµατικά ως εξής: 
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Γράφηµα 1 : ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση Λειτουργίας Just-In-Time 

 

Με την εφαρµογή του JIT, όλο το κύκλωµα της παραγωγικής διαδικασίας 

(παραγωγικές µονάδες, προµηθευτές κλπ.) είναι πλέον συνδεδεµένο µε τις 

απαιτήσεις ανά πάσα στιγµή της αγοράς στον τόπο κατανάλωσης, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει η δυνατότητα της αυξοµείωσης της παραγωγής 

ανάλογα µε τα εξωτερικά ερεθίσµατα, µε συνέπεια τα αποθέµατα που θα 

έπρεπε να τηρούνται για να ικανοποιήσουν την ζήτηση της αγορά,κάθε 

στιγµή, να είναι σηµαντικά µειωµένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ροή Υλικών 

 

   Ροή Πληροφοριών 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Προµ. 

Προµ. 

Προµ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΠΟΘΗΚΗ-Κ.∆.. 

  

ΑΠΟΘΗΚΗ-Κ.∆. 
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Έτσι εµφανίζεται τελικά, µε το ίδιο ή και µε υψηλότερο ακόµη επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών, να έχουµε την διάθεση σηµαντικά χαµηλότερων 

πόρων και κεφαλαίων µε αποτέλεσµα την µείωση του ολικού κόστους ανά 

µονάδα παραγόµενου προϊόντος ή της αύξησης των περιθωρίων κέρδους της 

επιχείρησης ή και των δύο. 

 

Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του Just-in-Time σε µια οµάδα Ιαπωνικών 

εταιρειών δείχνει µία σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας της τάξεως του 

45-250%, µία σηµαντική µείωση των τηρουµένων αποθεµάτων που σε µία 

µάλιστα περίπτωση (εταιρεία Tokai Rika κατασκευής εξαρτηµάτων 

αυτοκινήτου) έφθασε από τήρηση αποθέµατος για την κάλυψη 100 ηµερών το 

1975, σε απόθεµα για την κάλυψη απαίτησης µόλις 35 ηµερών το 1976. Άλλα 

πλεονεκτήµατα που παρουσιάστηκαν ήταν η σηµαντική αύξηση της 

ποιότητας, η εξοικονόµηση χώρων αποθήκευσης, τα µειωµένα lead time 

καθόσον αναπτύσσονται στενότερες σχέσεις µε υποκατασκευαστές κλπ. 

 

Φυσικά η εφαρµογή αρχών όπως η αρχή του Just-in-Time δεν είναι δυνατόν 

να εφαρµοστούν χωρίς την χρήση της πληροφορικής και προηγµένων 

πληροφορικών συστηµάτων, καθόσον απαιτείται εκτός από την φυσική 

ροή των υλικών και ως ανάδραση (feedback) η ροή πληροφοριών από τον 

τόπο της κατανάλωσης των προϊόντων προς τα κέντρα διοίκησης και 

παραγωγής. 

 

Η εφαρµογή της αρχής του JIT σε µεγάλες αµερικανικές και ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις της δεκαετίας του 1980 εµφάνισε ανάλογα αποτελέσµατα αν και 
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λιγότερο αποτελεσµατικά καθόσον οι αρχές εφαρµογής και ανάπτυξης της 

µεθοδολογίας του JIT ήταν σφυρηλατηµένες και µε την νοοτροπία του 

Ιαπωνικού λαού. Έτσι για παράδειγµα οι Ιαπωνικές εταιρείας έµοιαζαν να 

αποδέχονται µε µεγαλύτερη ευχέρεια την εξάρτηση από τους προµηθευτές 

τους σε σχέση µε τις Αµερικανικές εταιρείας, π.χ. η ιαπωνική 

αυτοκινητοβιοµηχανία TOYOTA εξαρτάται έως σήµερα σε ποσοστό άνω του 

80% σε προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων από προµηθευτές τους, σε 

σύγκριση µε της αµερικανικές εταιρείες του χώρου που τα αντίστοιχα 

ποσοστά τους για την General Motors, Ford και Chrysler ήταν 50%, 60% και 

71% αντίστοιχα. 

 

Τελικά διαπιστώνουµε ότι ένα επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας 

των Logistics, έτσι όπως αυτά εξελίσσονται και ξέχωρα από την αρχική 

διαπίστωση ότι αυτά αποτελούν µία παράγωγη δραστηριότητα, είναι και η 

διαπίστωση ότι σηµαντικότατο µέρος πλέον των Logistics αποτελεί και η ροή 

των σχετικών πληροφοριών, εκτός από την φυσική ροή των υλικών. Χωρίς 

την κατάλληλη ροή πληροφοριών, η ροή αγαθών προς τους τόπους 

κατανάλωσης άλλα και η ροή πρώτων υλών στους τόπους παραγωγής, ο 

προγραµµατισµός παραγωγής και ένα πλήθος άλλων παραγόντων όπως η 

ενδιάµεση αποθήκευση ηµιέτοιµων και τελικών προϊόντων, η δηµιουργία 

δικτύων διανοµής κλπ. είναι αναποτελεσµατική. 

 

 

1.6 Συµπεράσµατα 
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Συµπερασµατικά όλες οι µεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν για την επίλυση 

προβληµάτων σε πεδία Military ή Defense Logistics καθώς και σε Business ή 

Industrial Logistics διαχρονικά, υιοθετήθηκαν όταν προέκυψε η απαίτηση για 

χρήση και εφαρµογή τους από το ένα πεδίο στο άλλο, αποδεικνύοντας στην 

πράξη ότι η επιστήµη των Logistics είναι ουσιαστικά ενιαία είτε πρόκειται για 

εµπορικές είτε για στρατιωτικές εφαρµογές. 

 

Επίσης οι βελτιωµένες παραγωγικές διαδικασίες που εφαρµόστηκαν κατά 

τους τελευταίους αιώνες για βιοµηχανικές εφαρµογές, αύξησαν δραµατικά 

τους δείκτες παραγωγικότητας και έδωσαν την δυνατότητα για µαζική 

παραγωγή προϊόντων άλλα και διαφόρων Ο/Σ καθιστώντας επιτακτική την 

ανάγκη για επιστηµονική µεθοδολογία και προσέγγιση στην επίλυση των 

διευρυµένων πλέον προβληµάτων Logistics που προέκυψαν. Τα τελικά 

προϊόντα ή Ο/Σ που παράγονται είναι µεν κατά πολύ πιο αποτελεσµατικά και 

µε τροµακτικά µεγαλύτερη δύναµη πυρός συγκρινόµενα µε αυτά του 

πρόσφατου παρελθόντος, απαιτούν όµως για την εύρηθµη λειτουργία τους 

µια σηµαντική προυπόθεση, την διάθεση πολύ µεγάλων οικονοµικών 

ανθρωπίνων κλπ. πόρων για σκοπούς υποστήριξης και Logistics. 

 

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους και του κόστους υποστήριξης των νέων 

Ο/Σ δηµιουργεί διεθνώς την ανάγκη για πιο µικρές και ευέλικτες Ε.∆, 

διατηρώντας όµως υψηλά επίπεδα µαχητικής ικανότητας αποτρεπτικής 

ισχύος και δύναµης πυρός. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται µιας τάση 

εξοικονόµησης πόρων, όπου αυτό είναι δυνατόν µε την σύµπτυξη 

δραστηριοτήτων υποστήριξης, προµήθειας κλπ. όπως για παράδειγµα την 
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δηµιουργία κοινών προµηθειών για οµοειδή υλικά µεταξύ διαφορετικών 

όπλων (Σ.Ξ –Π.Ν – Π.Α) στις Ε.∆ της Μ. Βρετανίας (Smart Procurement) για 

την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, Αξκοι Logistics κοινής προέλευσης και 

µιας επετηρίδας σε όλα τα όπλα κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙ∆Α 

 

2.1 Τεχνολογίες Ε-Logistics 
 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες που απαντώνται συχνότερα στα logistics και την 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι ακόλουθες: 

 

α) Συστήµατα πληροφορικής: Είναι εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού, 

που αναλαµβάνουν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των διαδικασιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πιο γνωστές είναι τα συστήµατα επιχειρηµατικού 

σχεδιασµού (Enterprise Resource Planning-ERP) και τα πληροφοριακά 

συστήµατα διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Execution - 

SCE). Η συνηθέστερη µορφή των συστηµάτων SCE είναι τα προγράµµατα 

διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management System - WMS), τα οποία 

εν πολλοίς ταυτίζονται µε τα συστήµατα SCE. 

 

β) Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων: Είναι εξειδικευµένες 

τεχνολογικές υποδοµές (hardware και software), που συλλέγουν την 

πληροφορία τη στιγµή της δηµιουργίας της -σε όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, λ.χ. µέσα στην αποθήκη- και τη µεταβιβάζουν στο 

εκάστοτε πρόγραµµα (λ.χ. WMS) για επεξεργασία. Τέτοιες υποδοµές είναι τα 

φορητά τερµατικά χειρός, τα τερµατικά περονοφόρων οχηµάτων, οι 

τεχνολογικές λύσεις Αυτόµατης Αναγνώρισης και Κτήσης ∆εδοµένων 

(Automatic Identification and Data Capture - AIDC), στις οποίες ανήκουν ο 
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γραµµωτός κώδικας-barcode ,οι "έξυπνες" κάρτες, τα συστήµατα 

αναγνώρισης χαρακτήρων και οι εφαρµογές ασύρµατης αναγνώρισης, 

ευρύτερα γνωστές µε το ακρωνύµιο RFID (Radio Frequency IDentification). 

 

γ) Συστήµατα Τηλεµατικής: Είναι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις 

µεταφορές και αποτελούνται από πολλά µέρη hardware (ποµποδέκτες, 

κεραίες, µικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δορυφόροι) και software 

(συστήµατα GIS, πρωτόκολλα επικοινωνίας), µε βασική λειτουργία την 

καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του οχήµατος σε πραγµατικό χρόνο και 

την απεικόνισή της σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη σ' αυτά, ο 

επιχειρηµατίας µπορεί π.χ. να βλέπει ανά πάσα στιγµή πού βρίσκονται τα 

οχήµατα και τα εµπορεύµατά του, ενώ οι δυνατότητες σύνδεσης και 

αξιοποίησης των τεχνολογιών της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας είναι 

απεριόριστες. 

 

δ) Υποδοµές δικτύων: Ο λόγος για τα ενσύρµατα και τα ασύρµατα τοπικά 

δίκτυα που συνήθως βρίσκονται σε µια αποθήκη εξυπηρετώντας τη µετάδοση 

των δεδοµένων από τις διάφορες φορητές συσκευές, τους υπολογιστές κ.λπ. 

Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από υπολογιστές, καλωδίωση ή ασύρµατα 

σηµεία πρόσβασης (access points). 

 

ε)Εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής υλικών-Picking:Η χρήση του Pick to 

light (ή Pick by light) καθώς και του Voice Picking αποτελούν ένα 

χαρακτηριστικό δείγµα του κατά πόσο η τεχνολογία µπορεί να επιταχύνει και 

να κάνει πιο αξιόπιστο το picking σε µια σύγχρονη αποθήκη. 
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2.1.1 Αποθήκευση και Ε-Logistics 
 

Η αποθήκη είναι η "καρδιά" των logistics, ή όπως είπε κάποιος θεωρητικός, 

"αν τα logistics ήταν χώρα, τότε σίγουρα η πρωτεύουσά της θα ήταν η 

αποθήκη", υποδηλώνοντας την κοµβική σηµασία που έχουν οι αποθήκες και 

η αποθήκευση γενικά για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα. Ας δούµε, 

όµως, πως ρέει ο χρόνος σε µια σύγχρονη αποθήκη όπου χρησιµοποιούνται 

οι τεχνολογίες e-logistics, τις οποίες παρουσιάσαµε παραπάνω. 

 

Κατ' αρχάς, κάθε προϊόν που βρίσκεται στο ράφι της αποθήκης διαθέτει ένα 

µοναδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος αναπαρίσταται µε µια σειρά από µαύρες 

γραµµές. Πρόκειται για το λεγόµενο γραµµωτό κώδικα -barcode Ένας 

υπολογιστής µπορεί να "θυµάται" όλα τα είδη που υπάρχουν µέσα στην 

αποθήκη -όσο τεράστια κι αν είναι- και να γνωρίζει την ακριβή ποσότητα για 

το καθένα από αυτά, αρκεί να τον ενηµερώνουµε κάθε φορά που ένα προϊόν 

εισέρχεται ή εξέρχεται. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται µέσω ενός σαρωτή 

γραµµωτού κώδικα, ο οποίος διαβάζει "πίσω από τις γραµµές" και µεταφέρει 

στον υπολογιστή την πληροφορία που υπάρχει στο 

barcode. 

 

Η πληροφορία φθάνει στον υπολογιστή ενσύρµατα ή 

ασύρµατα µέσω των αντίστοιχων δικτύων και 

καταχωρείται σε κάποιο πρόγραµµα λογισµικού (ERP,WMS, SCE) που έχει 

αναλάβει την καταγραφή και ανάλυση των κινήσεων της αποθήκης. Το 

πρόγραµµα συλλέγει τα δεδοµένα και είναι ικανό να δώσει απαντήσεις σε 
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πλήθος ερωτηµάτων. Να σηµειώσουµε εδώ, ότι το barcode της συσκευασίας 

(ή ετικέτα RFID) δίνει πληροφορίες και για την ποσότητα που αυτή 

περιλαµβάνει, κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να "διαβάσουµε" κάθε προϊόν 

χωριστά. Η ανάγνωση µπορεί να γίνεται απευθείας από την κούτα ή κάποια 

άλλη µεγαλύτερη συσκευασία. 

 

Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και τη στιγµή που αγοράζεται ένα προϊόν, περνάει 

δηλαδή από το σαρωτή barcode του ταµείου: αυτόµατα καταγράφεται και 

µεταφέρεται στον υπολογιστή η συγκεκριµένη ενέργεια, 

η πώληση δηλαδή του προϊόντος, το οποίο αφαιρείται 

από το στοκ της αποθήκης, ενώ ανάλογα µε την 

εφαρµογή λογισµικού, είναι δυνατόν µόλις το στοκ 

φθάσει σε κρίσιµο σηµείο, ο υπολογιστής να 

ενηµερώνει τον επιχειρηµατία (είτε µέσω της οθόνης του είτε µέσω µιας 

εκτύπωσης) ότι πρέπει να παραγγείλει άµεσα τα προϊόντα που πρόκειται 

σύντοµα να εξαντληθούν. Παράλληλα, ανάγνωση µε το barcode scanner 

κάνουµε και στα προϊόντα που φέρνει ο προµηθευτής, έτσι ώστε να 

προστίθενται αντίστοιχα στο στοκ. 

 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι στο χώρο της αποθήκης η παρουσία των e-logistics 

εντοπίζεται σε συστήµατα συλλογής και κτήσης δεδοµένων, σε εφαρµογές 

λογισµικού και σε υποδοµές ενσύρµατων ή ασύρµατων τοπικών δικτύων 

µέσω των οποίων µεταφέρονται τα δεδοµένα. ∆εν είναι όµως µόνο αυτά. 

 

Τα συστήµατα τηλεµατικής µπορούν επίσης να συνδέονται (ασύρµατα) µε τα 
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συστήµατα αποθήκευσης (WMS) και µέσω εκείνων να µεταφέρονται κρίσιµα 

δεδοµένα που αφορούν στις παραγγελίες, τους πελάτες, τα αποθέµατα, τις 

παραδόσεις, και στη συνέχεια να αναλύονται από τα προγράµµατα του 

είδους. Επιπλέον, είναι δυνατόν τα συστήµατα της αποθήκης να βρίσκονται 

συνδεδεµένα µε τα συστήµατα των συνεργατών (λ.χ. των προµηθευτών) και 

κάθε φορά που υπάρχει κάποια έλλειψη στην αποθήκη, ο προµηθευτής να 

ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και να αναπληρώνει το στοκ. Στο 

άµεσο µέλλον, οι σύγχρονες τεχνολογίες υπόσχονται ότι η ανθρώπινη 

παρέµβαση θα ελαχιστοποιηθεί ακόµα περισσότερο, καθώς προϊόντα και 

µηχανές θα επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους και µέσω του Internet. 

 

Το παράδειγµα της αποθήκης είναι χαρακτηριστικό για το πώς διαφορετικές 

τεχνολογικές υποδοµές συνεργάζονται για να επιτελέσουν πληθώρα 

εργασιών, από την καταγραφή, τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του στοκ 

µέχρι την ανάλυση των δεδοµένων και τη χάραξη στρατηγικής για τις 

πωλήσεις, τον ανεφοδιασµό, τη διακίνηση των προϊόντων κ.ά. 

2.1.2 Οφέλη από τα e-logistics 
 

Τα οφέλη που απορρέουν από την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στα 

logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα είναι σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα: 

 

α) Καλύτερη εκµετάλλευση των υλικών (άψυχων) πόρων της 

επιχείρησης. Υλικοί πόροι θεωρούνται τα οχήµατα, οι αποθηκευτικοί χώροι, 

ο εξοπλισµός κ.λπ. Για παράδειγµα, η χρήση ενός συστήµατος τηλεµατικής 

στα οχήµατα της επιχείρησης (διαχείριση στόλου-fleet management) έχει ως 
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αποτέλεσµα πιο οργανωµένες κινήσεις και λιγότερα δροµολόγια. Σχετικά µε 

τον αποθηκευτικό χώρο, ένα σύστηµα WMS και η εγκατάσταση κάποιου 

ασύρµατου τοπικού δικτύου έχουν ως αποτέλεσµα αφενός την αξιοποίηση 

κάθε σπιθαµής της αποθήκης, αφετέρου τη γρηγορότερη επιτέλεση των 

διαδικασιών µέσα σ' αυτήν. Λόγου χάρη, το σκάνερ διαβάζει το γραµµωτό 

κώδικα µιας κούτας και στέλνει αυτόµατα την πληροφορία (τι περιέχει η 

κούτα) σε κεντρικό υπολογιστή εφοδιασµένο µε σύστηµα WMS, µέσω του 

ασύρµατου τοπικού δικτύου. 

 

β) Καλύτερη αξιοποίηση των έµψυχων πόρων της επιχείρησης. Εδώ 

εντάσσονται όχι µόνο οι εργαζόµενοι αλλά και οι πελάτες, οι προµηθευτές 

κ.λπ. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα ERP ή WMS ενηµερώνει σχετικά µε το 

ποιοι είναι οι επικερδείς πελάτες, εξασφαλίζει πολύτιµες εργατοώρες για το 

προσωπικό και συντελεί στην καλύτερη οργάνωση των εισερχόµενων ροών 

από τους προµηθευτές. Ο ενδιαφερόµενος δεν χρειάζεται πλέον να 

ασχολείται µε τον έλεγχο του στοκ, αφού αυτό το έχει αναλάβει το ίδιο το 

σύστηµα, η απογραφή αποθήκης γίνεται µε το πάτηµα ενός κουµπιού, ενώ το 

ίδιο απαιτείται για να µάθουµε τα έσοδα, τα έξοδα και τα κέρδη για µία ηµέρα 

ή ένα µήνα. Συγχρόνως, γνωρίζει ποια είδη διακινούνται περισσότερο και 

αναλόγως διαµορφώνει τις παραγγελίες του. 

 

Στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως αυτό διαµορφώνεται σήµερα, 

ζητούµενο της διοίκησης δεν είναι ο λεπτοµερής έλεγχος κάθε τµήµατος της 

επιχείρησης -καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί πολλή ενέργεια και χρόνο- αλλά η 

αυτοµατοποίηση διαδικασιών µε τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Οι 
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τεχνολογίες που εξετάσαµε παρέχουν πλήθος πληροφοριών στη διοίκηση και 

τα στελέχη της επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατή η λήψη ορθών και άµεσων 

αποφάσεων, καθώς και η χάραξη µακρόπνοης αναπτυξιακής στρατηγικής. 

2.2 Συστήµατα πληροφορικής 
 

2.2.1 Συστήµατα ERP 
 

‘Τα συστήµατα ERP είναι ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές λύσεις οι οποίες 

καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές µίας επιχείρησης, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες της, και 

οδηγούν έτσι τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση µίας νέας µορφής οργάνωσης, 

µε βάση µια ενιαία πηγή πληροφόρησης.’ 

 

Περνάµε δηλαδή από µια παραδοσιακή µορφή οργάνωσης, όπου κάθε τµήµα 

της επιχείρησης µηχανογραφείται ανεξάρτητα δηµιουργώντας αποκοµµένες 

και ανοµοιογενείς νησίδες πληροφοριών και στην πραγµατικότητα 

µηχανογραφεί την ήδη υπάρχουσα οργάνωση, στα πακέτα ERP τα οποία 

αναδιοργανώνουν µέσω της µηχανογράφησης τις λειτουργίες της επιχείρησης 

λειτουργώντας ως το µοναδικό σηµείο συγκέντρωσης και αποκόµισης 

πληροφοριών για το σύνολο της εταιρείας. Είναι ένα πακέτο λογισµικού που 

δίνει τη δυνατότητα σε µια επιχείρηση να αυτοµατοποιεί και να ολοκληρώνει 

τις βασικές της επιχειρηµατικές διαδικασίες, να διαµοιράζεται κοινά δεδοµένα 

και πρακτικές στο εσωτερικό της και να παράγει και να προσπελάζει 

πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο. Αναλυτικότερα ενσωµατώνει πληροφορίες 

και δεδοµένα από όλη την επιχείρηση, ώστε να υπάρχει καλύτερη ανάλυση 
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της πληροφορίας, µεγαλύτερη και σωστότερη εκµετάλλευση της µε απώτερο 

σκοπό την αύξηση του κέρδους της  επιχείρησης. 

 

Τα πακέτα ERP ήρθαν στην αγορά µε την υπόσχεση να προσφέρουν µία 

ολοκληρωµένη λύση εφαρµογών όπου κάτω από µια δυναµική 

λειτουργικότητα να βελτιστοποιήσουν τους διάφορους πόρους που διαθέτει η 

επιχείρηση, να προσφέρουν  πλεονεκτήµατα και ευελιξία, και να µειώσουν τα 

λειτουργικά έξοδα. Για πρώτη φορά από τον καιρό που ιδρύθηκαν οι µεγάλες 

εταιρείες, οι managers έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα γεγονότα 

που λαµβάνουν χώρα µέσα στην εταιρεία τους σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς 

να χρειάζεται να περιµένουν τις µηνιαίες αναφορές των διαφόρων τµηµάτων, 

που ενδεχοµένως να είναι εκπρόθεσµες έως τη στιγµή που θα τις 

παραλάβουν. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν πλέον από το 

γραφείο τους τι συµβαίνει όχι µόνο στην εταιρεία αλλά σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Η πληροφορία ρέει οµοιόµορφα σε όλο το εύρος του οργανισµού. Ότι 

δηλαδή προσφέρει το Internet για την επικοινωνία µεταξύ οργανισµών, 

προσφέρουν αυτά τα συστήµατα για το εσωτερικό του οργανισµού. Τα 

συστήµατα αυτά που είναι γνωστά ως Enterprise Resource Planning (ERP) 

µπορούν στο εξής να αναφέρονται και ως Enterprise Systems (ES). 

 

Οι επιχειρησιακές εφαρµογές ξεκίνησαν µε την υποστήριξη των back-office 

εφαρµογών και στη συνέχεια µετατοπίστηκαν και στις front-office εφαρµογές, 

υποστηρίζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση του 

πελάτη κλπ. Αυτές οι νέες λειτουργίες επιτεύχθηκαν είτε µε την εγκατάσταση 

πιο περιεκτικών πακέτων, είτε µε συµπληρωµατικά πακέτα λογισµικού από 
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third-party εταιρείες λογισµικού. Οι αλλαγές που υπεισέρχονται µε αυτά τα 

συστήµατα είναι αρκετά µεγάλες, καθώς αλλάζουν τον τρόπο που µέχρι τότε 

λειτουργούσε κάποια επιχείρηση. Η οργανωσιακή δοµή, η κουλτούρα, ο 

τρόπος που εργάζονταν οι εργαζόµενοι και η επιχειρησιακή στρατηγική της 

επιχείρησης αναδοµούνται. 

 

 

2.2.1.1 Η λειτουργική δοµή των συστηµάτων ERP 
 

 

Στη βάση δεδοµένων ενός συστήµατος ERP αποθηκεύεται κάθε είδους 

πληροφορία, µία και µόνο φορά, κατά τη γέννησή της. Η βάση δέχεται και 

στέλνει δεδοµένα σε ένα σύνολο εφαρµογών οι οποίες καλύπτουν όλο το 

φάσµα δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο τυποποιούνται 

και ενοποιούνται οι επιχειρηµατικές διαδικασίες κάτω από µια ενιαία 

πλατφόρµα, καταργούνται οι νησίδες πληροφοριών, απλοποιείται η 

επικοινωνία και διευκολύνεται η υλοποίηση νέων µεθόδων των επιχειρήσεων. 

Στο παρελθόν οι εταιρείες χρησιµοποιούσαν για τις ανάγκες τους εφαρµογές 

οι οποίες ήταν λειτουργικά αποµονωµένες. Π.χ. η γενική λογιστική, η 

µισθοδοσία, η διαχείριση αποθεµάτων είχαν το δικό τους λογισµικό, τη δική 

τους πληροφορία και το δικό τους interface. Όλα αυτά µε το ERP 

ενοποιούνται και δίνεται η δυνατότητα της άµεσης πληροφόρησης για 

οτιδήποτε ζητηθεί. 
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Η πληροφορία της βάσης δεδοµένων χρησιµοποιείται από τις ενότητες του 

συστήµατος οι οποίες υποστηρίζουν διαφορετικές διαδικασίες, τµήµατα και 

λειτουργίες. Η εισαγωγή µίας πληροφορίας µέσω µίας ενότητας στη βάση 

προκαλεί µεγάλο αριθµό δοσοληψιών και την ενεργοποίηση πολλών 

δραστηριοτήτων. Παράδειγµα αποτελεί η διαπραγµάτευση µιας πώλησης, 

όπου το σύστηµα ετοιµάζει κάποιο συµβόλαιο, κοστολογεί την πώληση, 

ενηµερώνει όλους τους σχετικούς λογαριασµούς, προγραµµατίζει την 

παραγωγή και παραγγέλνει τα υλικά, ενηµερώνει διαδικασίες πρόβλεψης, 

προγραµµατίζει τη βέλτιστη διανοµή του προϊόντος και µια σειρά άλλες 

ενέργειες. 

 

Σήµερα δεν χρειάζεται οι επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν µόνες τους το δικό 

τους ολοκληρωµένο σύστηµα. Στην αγορά διατίθενται από πολλούς 

κατασκευαστές προϊόντα, των οποίων οι εφαρµογές αποτελούνται από 

modules, που όλα µαζί συνεργάζονται. Κάθε module περιλαµβάνει µια 

ποικιλία εφαρµογών όπως π.χ. το module που αφορά τη λογιστική 

περιλαµβάνει τη γενική λογιστική, τους πληρωτέους λογαριασµούς, τη 

διαχείριση εσόδων, το συνάλλαγµα κλπ. Όλη η πληροφορία που παράγεται 

από αυτά τα modules είναι ήδη αποδεκτή από τις εφαρµογές Internet αλλά και 

Intranet. Για κάποιες επιχειρήσεις δεν θεωρείται απαραίτητη η εγκατάσταση 

όλων των πιθανών modules που υπάρχουν στην αγορά. Πολλά από αυτά 

υιοθετούνται από σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις όπως το Finance και 

Accounting, ενώ κάποια άλλα όπως η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων- 

Human Resource Management-δεν υιοθετούνται και δεν συµπεριλαµβάνονται 

σε συγκεκριµένα ERP projects. Ακολουθούν αναλυτικά τα «λειτουργικά 



 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α.                    Φουσέκης Γιάννης ΜΠL0502 

                                                                                                           

 

58 

υποσυστήµατα» που συµπεριλαµβάνονται σε ένα ERP (Functional Modules), 

τα πιο γνωστά εκ των οποίων είναι [2]: 

 

 

                                                                                            

             Σχήµα 1: Σύνδεση λειτουργικών υποσυστηµάτων και ERP8  
 
· Το υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι η καρδιά του ERP, και 

ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Βασικές 

διαδικασίες της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης περιλαµβάνουν τη Γενική Λογιστική 

(General Ledger), την Αναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), του 

Πληρωτέους Λογαριασµούς (Accounts Payable), την Κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων, κλπ. 

 

                                                 
8
 Plant Management, Πληροφορική .Η δεύτερη γενιά των ERP συστηµάτων - 

ERP II απαντά στην πρόκληση της νέας οικονοµίας, 2001. 
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· Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Πωλήσεων-Marketing 

περιλαµβάνουν την Παραγγελιοληψία (Order Entry), την Τιµολόγηση 

(Invoicing), τις Προβλέψεις Ζήτησης (Forecasting), την Ηλεκτρονική 

Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI), το Ηλεκτρονικό Εµπόριο µέσω Internet 

(Electronic Commerce), κλπ. Το υποσύστηµα των Πωλήσεων ανταλλάσσει 

πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 

Αποθήκευσης και ∆ιανοµής, και Παραγωγής. 

 

· Το υποσύστηµα Προµηθειών περιλαµβάνει τη διαχείριση Εντολών Αγοράς 

(Purchase Orders Management), την αξιολόγηση των προµηθευτών (Supplier 

Evaluation), τη ∆ιαχείριση Συµβάσεων (Contract Management), κλπ. Αυτό το 

υποσύστηµα ανταλλάσσει πληροφορίες µε αυτά της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 

Αποθήκευσης και ∆ιανοµής, και Παραγωγής. 

 

· Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Αποθήκευσης-∆ιανοµής 

περιλαµβάνουν τη ∆ιαχείριση Αποθεµάτων (Inventory Control), και τον 

Προγραµµατισµό Απαιτήσεων ∆ιανοµής (Distribution Requirement Planning). 

Άλλες που πιθανώς να υποστηρίζονται περιλαµβάνουν τη ∆ιαχείριση 

Αποθηκών (Warehouse Management) και τη ∆ιαχείριση Στόλου Φορτηγών 

(Fleet Management). Το υποσύστηµα της Αποθήκευσης-∆ιανοµής 

ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 

Πωλήσεων-Marketing, Προµηθειών και Παραγωγής. 

 

· Το υποσύστηµα Ανθρωπίνων Πόρων περιλαµβάνει τον Προγραµµατισµό 

Προσωπικού (Personnel Planning), τη Μισθοδοσία (Payroll), την Αξιολόγηση 



 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α.                    Φουσέκης Γιάννης ΜΠL0502 

                                                                                                           

 

60 

Προσωπικού (Personnel Evaluation), κλπ. Το υποσύστηµα των Ανθρωπίνων 

Πόρων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως µε το υποσύστηµα Οικονοµική 

∆ιαχείρισης. 

 

· Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Παραγωγής 

περιλαµβάνουν τον Προγραµµατισµό Απαιτήσεων Υλικών (Material 

Requirements Planning), τον µακροπρόθεσµο Προγραµµατισµό Παραγωγής 

(Master Production Scheduling), τον Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor Control) 

και άλλες. Το υποσύστηµα αυτό ανταλλάσσει πληροφορίες µε αυτά των 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Πωλήσεων-Marketing, Προµηθειών και 

Αποθήκευσης-∆ιανοµής. 

 

2.2.2 Τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης αποθηκών9,  

(Warehouse Management Systems)10 

 

Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse 

Management System), είναι ένα µηχανογραφηµένο σύστηµα, το οποίο 

βελτιστοποιεί τη διαχείριση των αποθηκών και µεγιστοποιεί την ποιότητα 

εξυπηρέτησης της αλυσίδας εφοδιασµού, µε στόχο η εταιρεία που το 

χρησιµοποιεί να ελαχιστοποιεί τα κόστη εσωτερικά της αποθήκης, αλλά και να 

αποκτήσει καλύτερο έλεγχο των προϊόντων µέσα στην αποθήκη. Καλύτερος 

έλεγχος σηµαίνει απογραφή σε χρόνο ελάχιστο, µηδενικά λάθη κατά την 

είσοδο – συλλογή - έξοδο των παραγγελιών κοκ. 

                                                 
9 James A. Tompkins & Jerry D. Smith (2000) 
10 Nynke Faber, Rene (Marinus) B.M. de Koster and Steef L van de Verde (2002) 
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Σκοπός της χρήσης ενός συστήµατος WMS είναι η βελτιστοποίηση των 

λειτουργιών της αποθήκης. Μέσω της λειτουργίας του WMS παρέχονται 

επίσης σηµαντικά οφέλη στις διαδικασίες αποστολών τα οποία µε την σειρά 

τους µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του customer service, στην ακρίβεια 

των φορτίων των αποστολών και σε βελτιστοποίηση των µεταφορών. 

 

Η αύξηση του customer service επιτυγχάνεται διότι το WMS µπορεί και 

προσφέρει σε πραγµατικό χρόνο σηµαντικές πληροφορίες που ενδιαφέρουν 

τον πελάτη. Επιπλέον το WMS βοηθά στην ακρίβεια των εµπορευµάτων των 

αποστολών καθώς δίνει πληροφόρηση σχετικά µε τα βάρη και τον όγκο το 

πακετάρισµα και τις ιδιοµορφίες των προϊόντων και είναι σε θέση κάνοντας 

αυτόµατους υπολογισµούς να προσφέρει λύσεις και τρόπους φόρτωσης των 

φορτηγών που να εκµεταλλεύονται το µέγιστο δυνατό βάρος και όγκο 

φόρτωσης. 

 

Τέλος όσον αφορά την βελτίωση των µεταφορών αυτή επιτυγχάνεται διότι το 

WMS µπορεί και προσφέρει µία ισορροπία στη διαδικασία αποστολών καθώς 

µετρά και δίνει πληροφόρηση στην αποθήκη σχετικά µε τους χρόνους άφιξης 

των προϊόντων στους πελάτες σε σύγκριση µε τους προγραµµατιζόµενους 

χρόνους. Μια τέτοια εφαρµογή, κάνει δυνατή την παρακολούθηση των 

µονάδων αποθήκευσης από την ηµέρα εισαγωγής τους µέχρι και την εξαγωγή 

τους από την εταιρεία, καταγράφοντας µε αυτό τον τρόπο όλο το ιστορικό της 

εσωτερικής τους διακίνησης. Η διαµόρφωση αυτή βασίζεται στα δοµικά 
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στοιχεία των αποθηκών και στους επιµέρους αποθηκευτικούς χώρους στους 

οποίους διακινούνται. 

 

Προϋπόθεση εισαγωγής και βέλτιστης εκµετάλλευσης ενός WMS σε µια 

αποθήκη, είναι η σωστή και διακριτή εσωτερική χωροταξία σε αυτή. Ένα πολύ 

σηµαντικό στοιχείο που προσφέρει ένα σύστηµα διαχείρισης αποθηκών, είναι 

η δυνατότητα χρησιµοποίησης ασύρµατων τερµατικών κατά τις διαδικασίες 

της αποθήκευσης (παραλαβή, τοποθέτηση, συλλογή, τροφοδοσία θέσεων 

συλλογής, ανατακτοποίηση, απογραφή, δροµολόγηση κ.α.). Η οποιαδήποτε 

διαδικασία απλοποιείται και µειώνονται οι εργατoώρες, οι πιθανότητες 

σφάλµατος κτλ. Φυσικά, η πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων ενός 

WMS, συνεπικουρείται από την τοποθέτηση bar-code στα υλικά, αν όχι σε 

όλα, στα περισσότερα, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εισαγωγών 

στοιχείων από τους χρήστες. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες λάθους 

κατά την πληκτρολόγηση στοιχείων κ.α.. Η τεχνολογία bar-code αυξάνει την 

ακρίβεια κατά τη συλλογή δεδοµένων, ελαττώνοντας την ανθρώπινη 

παρεµβολή κατά την εισαγωγή τους. Χρησιµοποιώντας θερµικούς εκτυπωτές, 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε barcode για τον χαρακτηρισµό των 

αποθεµάτων παλετών, κιβωτίων, µεµονωµένων υλικών, κλπ. 

2.3 Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων 
 

 

 

2.3.1 Barcode: H τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα στην 
υπηρεσία των επιχειρήσεων 
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Ο γραµµωτός (ή γραµµικός) κώδικας αποτελεί µία από τις 

πολλές εφαρµογές που ανήκουν στην κατηγορία των 

τεχνολογιών AIDC (Automatic Identification and Data 

Capture ή επί το ελληνικότερον, Αυτόµατη Αναγνώριση Στοιχείων και Κτήση 

∆εδοµένων), που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη λήψη και αποθήκευση 

της πληροφορίας τη στιγµή που αυτή δηµιουργείται. Στις τεχνολογίες AIDC 

εντάσσονται επίσης η Μαγνητική Λωρίδα (Magnetic Stripe), η Αναγνώριση 

Ασύρµατης Συχνότητας (Radio Frequency Identification - RFID), η 

Αναγνώριση Φωνής και Εικόνας (Voice and Vision Identification), τα 

βιοµετρικά συστήµατα αναγνώρισης (Biometrics), οι έξυπνες κάρτες (smart 

cards) και άλλες, λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό. 

 

 

Ο barcode εµφανίστηκε και εφαρµόστηκε πρώτα στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

στα τέλη της δεκαετίας του '60, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των εκεί 

σούπερ µάρκετ για γρηγορότερη διακίνηση ("πέρασµα") των αγαθών από τα 

ταµεία. Ως γνωστόν, στην προ barcode εποχή, οι ταµίες ήταν αναγκασµένοι 

να πληκτρολογούν στην ταµειακή µηχανή την τιµή του κάθε προϊόντος που 

επρόκειτο να αγοραστεί από τον πελάτη, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

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

barcode εκείνης της όχι και τόσο µακρινής εποχής περιοριζόταν στο 

"χτύπηµα" των προϊόντων και δεν επέτρεπε λειτουργίες όπως η αυτόµατη 

ενηµέρωση των αποθεµάτων κάθε φορά που ένα προϊόν αγοραζόταν. Στη 

συνέχεια, η σχετική τεχνολογία αναβαθµίστηκε και ξέφυγε από τα στενά όρια 

της ταµειακής καταγραφής των εξερχόµενων προϊόντων, καθώς επεκτάθηκε 
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στην καταγραφή και των εισερχόµενων αγαθών, στην απογραφή, στον έλεγχο 

των αποθεµάτων κ.λπ. Η Ελλάδα εισήλθε στον... κόσµο του barcode στα τέλη 

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

των πολυκαταστηµάτων. 

 

Η βασική ιδέα που διέπει τη συγκεκριµένη τεχνολογία θα µπορούσε να 

συνοψιστεί στο εξής: Τοποθετείται µια σειρά πληροφοριών σε ένα προϊόν µε 

τρόπο πού ειδικά µηχανήµατα µπορούν να τη "διαβάσουν" αυτόµατα και να 

τη µεταβιβάσουν σε κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα, ώστε το προϊόν να είναι 

αναγνωρίσιµο. Η µεταφορά των δεδοµένων από τα ειδικά µηχανήµατα 

ανάγνωσης (scanners, ανιχνευτές κ.λπ.) σε υπολογιστή µπορεί να γίνει είτε 

ενσύρµατα είτε ασύρµατα. Ο δεύτερος τρόπος, που κερδίζει συνεχώς έδαφος 

και αποτελεί ό,τι πιο εξελιγµένο, υποστηρίζεται από ασύρµατα δίκτυα τοπικής 

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

γίνει, χωρίς καλώδια, µετάδοση δεδοµένων από ένα φορητό τερµατικό σε 

έναν υπολογιστή λ.χ., και από εκεί οπουδήποτε, ακόµα και στο Internet. 

Σήµερα οι barcodes είναι παντού, υποκαθιστούν τη χειρόγραφη εισαγωγή ή 

πληκτρολόγηση της πληροφορίας σε κάποιο σύστηµα και ταυτόχρονα 

"απογειώνουν" τα δεδοµένα σε ψηφιακές λεωφόρους υψηλής ταχύτητας και 

αξιόπιστης διαχειρισης. 

 

2.3.1.1 Πως λειτουργεί η τεχνολογία του barcode 
 

Τι είναι όµως και πώς λειτουργεί ο γραµµωτός κώδικας; Κατ' 

αρχάς, στην πιο συνήθη του µορφή συνίσταται από µια 
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διαδοχή µαύρων και λευκών λωρίδων (bars) τυπωµένων πάνω σε κάποιο 

προϊόν/συσκευασία. Ανάµεσα στις λωρίδες παρεµβάλλονται κενά διαστήµατα 

ποικίλου µεγέθους. Η σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση των λωρίδων 

ακολουθούν συγκεκριµένους κανόνες και κάθε αλληλουχία λωρίδων 

αντιστοιχεί αµφιµονοσήµαντα σε κάποιον αριθµό. Αυτό στην πράξη σηµαίνει 

ότι οι αριθµοί µπορούν να συµβολίζονται από διαφορετική κάθε φορά 

αλληλουχία λωρίδων: άλλοτε µία µαύρη λεπτή λωρίδα µαζί µε µία λευκή 

παχιά λωρίδα µπορούν να αντιστοιχούν στον αριθµό 6, άλλοτε συµβαίνει ο 

ίδιος συνδυασµός να αντιστοιχεί στον αριθµό 8 κ.ο.κ. Ο πιο κοινός τύπος 

γραµµωτού κώδικα είναι ο EAN (European Article Numbering), ο οποίος 

αποτελείται από αριθµοσειρά 13 ψηφίων και απαντάται στα περισσότερα 

καταναλωτικά είδη. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τύποι barcode µε 

περισσότερα ή και λιγότερα ψηφία από τα 13 του προτύπου EAN, τα οποία 

βρίσκουν εφαρµογή σε εξειδικευµένους επιχειρηµατικούς κλάδους, όπως λ.χ. 

στη σιδηροδροµική βιοµηχανία. 

 

Η ανάγνωση του barcode συντελείται ως εξής: ο κωδικός ΕΑΝ µεταφράζεται 

µέσα σε κλάσµατα δευτερολέπτου από κάποιο scanner σε γλώσσα Η/Υ (δηλ. 

0, 1 - δυαδικό σύστηµα). Η ανάγνωση του barcode συνίσταται στην 

αποκωδικοποίηση της ανάκλασης µιας δέσµης ακτίνων laser που "πέφτει" 

πάνω στην ετικέτα barcode. Ο βαθµός ανάκλασης είναι µεταβλητός (άρα 

ξεχωριστός για κάθε προϊόν) γιατί η δέσµη laser συναντά διαδοχικά τις λευκές 

και µαύρες λωρίδες. Τα scanners αποκωδικοποιούν τη µεταβλητή ανάκλαση 

(σήµα) και τη µετατρέπουν σε αριθµούς ή γράµµατα, τα οποία ταυτίζονται ως 

προς το περιεχόµενο µε τους χαρακτήρες που κωδικοποιήθηκαν µε µορφή 
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barcode. Έτσι, όταν ένα προϊόν περνά από το ταµείο λαµβάνει χώρα η εξής 

διαδικασία: αναγνώριση, ανάγνωση, µετάφραση και αποθήκευση, που 

σηµαίνεται από το χαρακτηριστικό ''µπιπ'' που ακούγεται κάθε φορά που η 

ταµίας χρησιµοποιεί το scanner. Τη συγκεκριµένη στιγµή ανιχνεύεται το είδος 

από τη βάση δεδοµένων και διατίθενται για εκτύπωση τα επιµέρους 

προσδιοριστικά στοιχεία του, όπως η περιγραφή του προϊόντος, η τιµή 

πώλησής του, η ποσότητα κ.λπ., στοιχεία που καταγράφονται στην ταµειακή 

µηχανή. Συγχρόνως, αφαιρείται το προϊόν από τη βάση δεδοµένων της 

αποθήκης και των αποθεµάτων. 

 

2.3.1.2 Βασικά πλεονεκτήµατα 
 

Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει µια εταιρία να εµπιστευθεί µέρος των 

δραστηριοτήτων της στην εν λόγω τεχνολογική υποδοµή είναι οι παρακάτω: 

• Συνεχής παρακολούθηση των µετακινήσεων των αντικειµένων στις 

διάφορες φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας  

• Γνώση της θέσης τους ανά πάσα χρονική στιγµή  

• Μείωση του χρόνου συλλογής πληροφοριών, γεγονός που 

συνεπάγεται αύξηση της ταχύτητας διέλευσης των αντικειµένων  

• Ακριβής πληροφόρηση, καθώς εκλείπουν τελείως τα λάθη αντιγραφής 

και πληκτρολόγησης  

• Αύξηση του βαθµού λεπτοµέρειας της πληροφορίας  

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

• Αυτοµατοποίηση αναφορών (reporting) 
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Σε όλα τα στάδια της πορείας ενός προϊόντος, από την αποθήκευση έως την 

παραγγελία, την τιµολόγηση και την πώληση, προκύπτουν ουσιαστικά 

οικονοµικά οφέλη µέσα από την καλή οργάνωση και λειτουργία, τόσο για τις 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις (προµηθευτές, αγοραστές) όσο και για τον 

τελικό πελάτη, δηλαδή όλους εµάς τους καταναλωτές που βρίσκουµε πάντα 

αυτό που θέλουµε στο ράφι, στην καλύτερη δυνατή τιµή, και δεν περιµένουµε 

σε ατελείωτες ουρές στο ταµείο". Κοντολογίς, ο συνδυασµός τεχνολογιών, 

όπως είναι ο barcode, τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα και τα φορητά τερµατικά, 

προσφέρει µόνον οφέλη για µια επιχείρηση: µείωση του συνολικού χρόνου 

συναλλαγής, ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση του 

ωφέλιµου χρόνου προώθησης νέων προϊόντων, συνολική αύξηση της 

παραγωγικότητας ως αποτέλεσµα της καλύτερης αξιοποίησης του χρόνου 

των εργαζοµένων, και πολλά άλλα. 

 

2.3.2. RFID-Η µελλοντική ετικέτα κιβωτίων 
 

To RFID (ακρωνύµιο του Radio Frequency 

IDentification) αποτελεί την πλέον σύγχρονη -όσον 

αφορά στην εφαρµογή της- τεχνολογία ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης. Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυµάτων και 

επιτρέπει την αυτόµατη αναγνώριση ανθρώπων ή, κατά 

κύριο λόγο, αντικειµένων (προϊόντων) τα οποία φέρουν RFID tags (ετικέτες 

που ενσωµατώνουν µικροεπεξεργαστή και κεραία) και µπορούν να 

ανιχνευθούν αυτόµατα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες (readers) 

RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε µεµονωµένου 
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αντικειµένου. Η κεραία επιτρέπει στο µικροεπεξεργαστή να µεταφέρει τις 

πληροφορίες αναγνώρισης στον αναγνώστη, ο οποίος µε τη σειρά του 

µετατρέπει τα ραδιοκύµατα που "αντανακλώνται" από την ετικέτα RFID σε 

ψηφιακές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν στη συνέχεια να 

"περάσουν" σε υπολογιστές για περαιτέρω χρήση 

 

2.3.2.1 ∆οµή  ενός συστήµατος RFID 
 

Ένα σύστηµα RFID αποτελείται από τα ακόλουθα: 

  

• Μία ή περισσότερες ετικέτες (tags)  

• Έναν ή περισσότερους αναγνώστες (readers)  

• ∆ύο ή περισσότερες κεραίες (access points)  

• Έναν ή περισσότερους label printers/tag encoders  

• Λογισµικό εφαρµογών και ένα host computer 

 

Επειδή τα τελευταία χρόνια ο όρος RFID ακούγεται ολοένα συχνότερα, οι 

περισσότεροι πιστεύουν ότι πρόκειται για µια νέα τεχνολογία. Η αλήθεια είναι 

ότι τα συστήµατα RFID χαµηλής συχνότητας υπάρχουν από τη δεκαετία του 

'70. Ο λόγος για τον οποίο η συγκεκριµένη τεχνολογία δεν εξαπλώθηκε όλα 

αυτά τα χρόνια έχει κυρίως να κάνει µε το υψηλό κόστος κατασκευής των 

µικροεπεξεργαστών και των αναγνωστών. Ένας άλλος λόγος αφορά στην 

έλλειψη κοινών προτύπων που θα επέτρεπαν σε κάθε αναγνώστη RFID να 

αναγνωρίζει κάθε µικροεπεξεργαστή. 
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Πλέον, στο RFID οι κατασκευαστές βλέπουν µια τεχνολογία σαφώς πιο 

αποτελεσµατική αλλά και πιο ανθεκτική από τα γνωστά µας barcodes 

(γραµµωτός κώδικας), τα οποία παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στην 

ανάγνωση (για παράδειγµα όταν το barcode δεν περάσει ακριβώς µπροστά 

από το scanner, ή αν είναι ξεθωριασµένο ή σχισµένο).  

 

Όπως αναφέραµε παραπάνω, τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας RFID έναντι 

αυτής των barcodes είναι αρκετά. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε 

ότι:  

  

α) Μια ετικέτα RFID µπορεί να µεταφέρει αρκετές πιο χρήσιµες πληροφορίες 

από ένα barcode, όπως για παράδειγµα την ηµεροµηνία λήξεως, στοιχείο 

ιδιαίτερα χρήσιµο για πολλά ευπαθή προϊόντα όπως π.χ. το γάλα. 

  

β) Τα barcodes είναι µια "line-of-sight" τεχνολογία, κάτι που σηµαίνει ότι ο 

scanner θα πρέπει να "βλέπει" το γραµµωτό κώδικα για να τον διαβάσει. 

Αντίθετα, οι ετικέτες RFID δεν απαιτούν από τον αναγνώστη κάτι τέτοιο και 

µπορούν να διαβαστούν όσο βρίσκονται µέσα στην ακτίνα ανάγνωσής του.   

  

Παρόλα αυτά, και για το άµεσο τουλάχιστον µέλλον, δεν διαφαίνεται 

αντικατάσταση των barcodes, τα οποία είναι σαφώς φθηνότερα από τις 

ετικέτες RFID, αλλά και αποτελεσµατικά σε συγκεκριµένους τοµείς. Έτσι, το 

πιο πιθανό είναι τα barcodes και το RFID να συνυπάρχουν για αρκετά χρόνια.  
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2.3.2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Όπως ρυθµίζουµε τις διάφορες συχνότητες στο 

ραδιόφωνο για να εντοπίσουµε τους σταθµούς που 

θέλουµε, έτσι και στην περίπτωση του RFID οι ετικέτες 

και οι αναγνώστες θα πρέπει να ρυθµιστούν στην ίδια 

συχνότητα για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Τα συστήµατα RFID 

χρησιµοποιούν πολλές διαφορετικές συχνότητες, αλλά γενικά οι πλέον 

συνηθισµένες είναι: η χαµηλή (low) συχνότητα (περίπου 125KHz), η υψηλή 

(high) συχνότητα (13,56MHz) και η υπερ-υψηλή (ultra-high) ή UHF (860-

960MHz). Σε µερικές εφαρµογές χρησιµοποιείται και η µικροκυµατική 

συχνότητα (2,45GHz).  

  

Η διαφορά στη συχνότητα παίζει ρόλο και στην εφαρµογή. Έτσι, για 

παράδειγµα, οι ετικέτες χαµηλής συχνότητας θεωρούνται ιδανικές για 

αναγνώριση αντικειµένων µε υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως τα φρούτα, 

και έχουν ακτίνα ανάγνωσης περίπου 0,3 µέτρα, ενώ οι ετικέτες υψηλής 

συχνότητας λειτουργούν καλύτερα σε µεταλλικά αντικείµενα, µε ακτίνα 

ανάγνωσης ενός µέτρου. Οι ετικέτες UHF χρησιµοποιούνται κυρίως για 

αναγνώριση παλετών σε αποθήκες µε ακτίνα ανάγνωσης από 3,3 έως 6,6 

µέτρα. Στις υπερ-υψηλές συχνότητες, η ακτίνα ανάγνωσης µπορεί (µε 

κάποιους περιορισµούς) να ξεπεράσει και τα 30 µέτρα. 

 

Οι µικροεπεξεργαστές στις RFID ετικέτες µπορεί να είναι "read-write", "read-

only", ή "write once, read many" (WORM). Στους επεξεργαστές read-write 
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µπορούµε να προσθέσουµε πληροφορίες στην ετικέτα ή να γράψουµε πάνω 

σε υπάρχουσες πληροφορίες όταν η ετικέτα βρίσκεται στην ακτίνα ενός 

αναγνώστη. Συνήθως οι ετικέτες αυτές έχουν ένα σειριακό αριθµό που δεν 

µπορούµε να διαγράψουµε, ενώ µπορούµε να "κλειδώσουµε" και κάποια 

δεδοµένα, έτσι ώστε να µην παραγραφούν. Οι επεξεργαστές read-only 

ενσωµατώνουν πληροφορίες που έχουν αποθηκευθεί σε αυτούς κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής τους και οι οποίες δεν µπορούν ποτέ να 

τροποποιηθούν. Στις ετικέτες WORM µπορούµε να γράψουµε ένα σειριακό 

αριθµό µία φορά, και η συγκεκριµένη πληροφορία δεν µπορεί στη συνέχεια να 

διαγραφεί. 

 

Οι ενεργές ετικέτες RFID διαθέτουν ένα 

ποµπό και τη δική τους πηγή ενέργειας (συνήθως µια  µπαταρία) που 

χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του κυκλώµατος του µικροεπεξεργαστή και 

τη µετάδοση του σήµατος στον αναγνώστη. Οι παθητικές ετικέτες δεν έχουν 

µπαταρία και τροφοδοτούνται από το αναγνώστη, ο οποίος εκπέµπει 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που δηµιουργούν πεδίο στην κεραία της ετικέτας. 

Υπάρχουν και οι ηµι-παθητικές ετικέτες που χρησιµοποιούν µπαταρία για το 

µικροεπεξεργαστή, αλλά επικοινωνούν απορροφώντας ενέργεια από τον 

αναγνώστη. Οι ενεργές και ηµι-παθητικές ετικέτες χρησιµοποιούνται κυρίως 

για την ανίχνευση αγαθών υψηλής αξίας που πρέπει να παρακολουθούνται 
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σε µεγάλες κλίµακες (π.χ. αυτοκίνητα που µεταφέρονται από φορτηγό) και 

είναι πιο ακριβές από τις παθητικές, οι οποίες είναι και οι συνηθέστερες και 

χρησιµοποιούνται συχνότερα σε προϊόντα χαµηλής αξίας 

 

2.3.2.3 Χρήση των συστηµάτων RFID 
 

Όπως προείπαµε, οι ετικέτες RFID αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικές µε 

τους ανθρώπους ή τα αντικείµενα που τις φέρουν. Έτσι, στην πράξη, 

µπορούν να βρουν εφαρµογή σε πληθώρα τοµέων όπου η αναγνώριση 

ανθρώπων ή αντικειµένων είναι απαραίτητη. Για παράδειγµα, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη συσκευασία των προϊόντων, σε βιβλιοθήκες, σε 

πιστωτικές κάρτες, ή ακόµα και σε ένα σήµα ή έγγραφο ταυτοποίησης όπως η 

ταυτότητα, το διαβατήριο, ή το δίπλωµα οδήγησης.  

  

Ασφαλώς, µία από τις πλέον συνήθεις εφαρµογές τους είναι ο χώρος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας όπου µπορούν να αναγνωρίζουν προϊόντα είτε κατά 

τη διάρκεια της µεταφοράς τους, είτε εντός βιοµηχανικών µονάδων, είτε αυτά 

βρίσκονται σε παλέτες, αποθήκες ή στα ράφια των καταστηµάτων. Στο 

εξωτερικό η χρήση τους έχει ήδη επεκταθεί σε πάρα πολλούς τοµείς. Για 

παράδειγµα ενσωµατώνονται σε κατοικίδια ζώα ή σε ζώα σε κτηνοτροφικές 

µονάδες, καθώς και σε βραχιόλια που φορούν ασθενείς που πάσχουν από τη 

νόσο του Αλτζχάιµερ, τρόφιµοι σωφρονιστικών ή άλλων ιδρυµάτων, ακόµη 

και σε παιδιά που νοσηλεύονται για την αποφυγή απαγωγών 
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Η ποσότητα της πληροφορίας που µπορεί να 

αποθηκεύσει µια ετικέτα RFID εξαρτάται από τον 

προµηθευτή και την εφαρµογή, αλλά τυπικά δεν 

υπερβαίνει τα 2KB δεδοµένων, αρκετά για να αποθηκεύσουν βασικές 

πληροφορίες για το αντικείµενο που τη φέρει. Στην παρούσα φάση, οι εταιρίες 

εξετάζουν τη χρήση µιας απλής ετικέτας αντίστοιχης µε µια "πινακίδα άδειας 

κυκλοφορίας", η οποία περιλαµβάνει µόνο ένα σειριακό αριθµό 96-bit, έχει 

χαµηλότερο κόστος κατασκευής και είναι πιο χρήσιµη σε εφαρµογές όπου η 

ετικέτα θα πεταχτεί µε τη συσκευασία. 

  

Οι ετικέτες µπορούν να φέρουν από απλές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία 

του κατόχου ενός κατοικίδιου ή τις οδηγίες καθαρισµού ενός ρούχου, έως πιο 

σύνθετες, όπως οδηγίες συναρµολόγησης ενός αυτοκινήτου. Μερικοί 

κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιµοποιούν συστήµατα RFID στη γραµµή 

παραγωγής, όπου σε κάθε στάδιο η ετικέτα "πληροφορεί" τους υπολογιστές 

για το επόµενο στάδιο συναρµολόγησης. 

 

2.3.2.4 Πλεονεκτήµατα 
 

Μερικά από τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι επιχειρήσεις µε τη 

χρήση της τεχνολογίας RFID είναι: 

  

• Μείωση κόστους  

• Αύξηση παραγωγικότητας  

• Μείωση σε λάθη, κλοπές και πλαστογραφίες  

• Ενηµέρωση του προσωπικού σε πραγµατικό χρόνο  
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• Αύξηση αποδοτικότητας και ποιότητας υπηρεσιών  

• Ακρίβεια και αποδοτικότητα στις παραλαβές  

• ∆ιαφάνεια στη διαχείριση  

• Μείωση αποθεµάτων  

• Αποδοτικότητα και ακρίβεια στην αποστολή  

• Βοήθεια στην ανάκληση προϊόντων  

• Μείωση προϊόντων που δεν διακινούνται  

• Μείωση των περιπτώσεων έλλειψης αποθέµατος (out-of-stock) 

 

Οι ετικέτες RFID που οι εταιρίες χρησιµοποιούν ή σκοπεύουν να 

χρησιµοποιήσουν στην εφοδιαστική αλυσίδα στο εγγύς µέλλον και στη 

συσκευασία των προϊόντων σε µακροπρόθεσµο στάδιο, θα περιλαµβάνουν 

µόνο έναν Ηλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντος (EPC). O κωδικός αυτός θα 

συνδέεται µε δεδοµένα που βρίσκονται σε online βάσεις δεδοµένων. 

Μερικές πληροφορίες σχετικές µε το προϊόν µπορεί να είναι προσβάσιµες 

από τον καθένα (π.χ. η ταυτότητα του προϊόντος), αλλά κάποιες άλλες (όπως 

ο τόπος και ο χρόνος κατασκευής) θα είναι προσβάσιµες µόνο από αυτούς 

στους οποίους ο κατασκευαστής θέλει να διαθέσει την πληροφορία. Έτσι π.χ. 

µια αλυσίδα τροφίµων δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες 

προϊόντων που πωλεί µια ανταγωνιστική της εταιρία. 

  

Επίσης, ένα άλλο θέµα που ενδέχεται να προκύψει αφορά στη δυνατότητα 

που µπορεί να αποκτήσουν οι Αρχές (π.χ. κυβερνήσεις, αρχές ασφάλειας) να 

παρακολουθούν τους καταναλωτές εκείνους που έχουν αγοράσει και φορούν 
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ή µεταφέρουν προϊόντα µε ετικέτες RFID, όπως πορτοφόλι, ρούχα, κ.λπ. 

Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής µπορεί εύκολα να 

προστατευθεί αφαιρώντας την ετικέτα από το αντικείµενο. 

 

2.4 Εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής υλικών 
 

2.4.1 Voice Recognition 
 

Το πρόβληµα µε τις  άλλες σύγχρονες µεθόδους συλλογής πληροφοριών στις 

αποθήκες είναι η απαραίτητη χρήση των χεριών. Η χρήση πληκτρολογίου 

scanner ή reader είναι πολλές φορές ανεπαρκής και καθόλου πρακτική. Η 

τεχνολογία του Voice recognition αποτελεί µια εναλλακτική και 

αποτελεσµατική µέθοδο συλλογής πληροφοριών.  

 

Αυτά τα συστήµατα µεταφράζουν τις εντολές του Picker-οµιλητή σε µήνυµα 

κειµένου το οποίο αποθηκεύεται εν συνεχεία στον υπολογιστή για να 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση ενός συνόλου οδηγιών που έχουν να κάνουν  

µε το software του συστήµατος. Η χρήση του συστήµατος πραγµατοποιείται 

µε την χρήση ενός σετ ακουστικών και ενός µικροφώνου. Τα voice recognition 

συστήµατα διαφέρουν στο είδος σχεδίασης, στο λεξιλόγιο που 

χρησιµοποιείται καθώς και ως προς την ευκολία χρήσης τους. Κάποια 

συστήµατα απαιτούν από τον χρήστη να «εκπαιδεύσει» ή να προσαρµόσει το 

σύστηµα στο ύφος της οµιλίας του. Άλλα συστήµατα έχουν τη δυνατότητα 

από µόνα τους να προσαρµόζονται τη φωνή του οµιλητή. 
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Τα Voice Recognition Systems χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ελέγχου και 

υπαγόρευσης. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στον χρήστη να κατευθύνει ένα 

σύνολο εργασιών. Αυτές οι εργασίες µπορούν να ποικίλουν, από πλοήγηση 

µέσω συγκεκριµένων µενού επιλογής µέχρι ενεργοποίηση-απενεργοποίηση 

µηχανικών συσκευών.  

 

Η δεύτερη κατηγορία βασίζεται στην µετατροπή των λέξεων του οµιλητή σε 

µηνύµατα κειµένου. Για αυτό τον λόγο έχει δηµιουργηθεί από πριν ένα λεξικό 

σε  µορφή database.Απορρίπτουν οποιαδήποτε λέξη δεν κατανοούν ή που 

δεν υπάρχει στο λεξικό. Από τη στιγµή που η ακρίβεια της αναγνώρισης των 

λέξεων δεν είναι 100 τοις εκατό σωστή, απαιτείται από τον χρήστη τυπικά να 

επαναλάβει και να εκδώσει τα αποτελέσµατα µια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο. 

 

Με τις τελευταίες βελτιώσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την τεχνολογία του 

Voice Recognition παρέχεται µεγαλύτερη αξιοπιστία και απόδοση σε 

συνάρτηση µε σηµαντική µείωση του κόστους ανάπτυξης και εγκατάστασης 

του συστήµατος. 

 

2.4.2 Pick to light (ή Pick by light) συστήµατα11 

 

 

                                                 
11 www.ptlsystems.com 
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Τα Pick to light συστήµατα αποτελούνται (εικονα1) από  ενδεικτικές λυχνίες 

και µικρές LED οθόνες για κάθε θέση συλλογής (Picking).Αυτό το σύστηµα 

διευκολύνει τον picker σε µια αποθήκη να συλλέξει τη σωστή απαιτούµενη 

ποσότητα εξοικονοµώντας σηµαντικό χρόνο και αποφεύγοντας τη χρήση των 

παραδοσιακών µεθόδων µε «µπλοκ και στυλό» 

 

Συγκρινόµενη µε άλλες µεθόδους picking διακρίνεται ως η ταχύτερη και πιο 

αποτελεσµατική µέθοδος ‘’χωρίς χαρτί’’. Έχει το πλεονέκτηµα όχι µόνο να 

αυξάνει την ακρίβεια στη συλλογή αλλά και την παραγωγικότητα. Από τη 

στιγµή που χρησιµοποιείται hardware σε κάθε ράφι συλλογής κυρίως 

χρησιµοποιείται για υλικά µε  µεσαίο προς υψηλό γύρισµα αποθέµατος και 

συχνά συνδυάζεται µε άλλες µεθόδους όπως είναι το RF για υλικά µε µικρό 

γύρισµα αποθέµατος. 
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Τα Pick to light συστήµατα έχουν πολλές εφαρµογές. Αρχικά η χρήση τους 

ξεκίνησε από το στάδιο της αποθήκευσης και της διανοµής, αλλά σήµερα η 

χρήση τους έχει επεκταθεί και στο στάδιο της παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ Π.Α. 

 

3.1 Η αλυσίδα διακίνησης των υλικών 
 

Το κύκλωµα διακίνησης και διαχείρισης του υλικού σε συνάρτηση µε τα 

διάφορα επίπεδα συντήρησης αποσκοπεί ουσιαστικά στην εξασφάλιση της 

διαθεσιµότητα του στόλου των Α/Φ που τίθεται κάθε φορά σαν στόχος. 

 

Γενικά η υψηλή διαθεσιµότητα των Α/Φ και Ε/Π εξασφαλίζει την διατήρηση 

της υψηλής µαχητικής ικανότητας της Π.Α που είναι και η βασικότερη 

επιδίωξη των υπηρεσιών ∆ιοικητικής Μέριµνας της Π.Α. Η διαθεσιµότητα των 

Α/Φ και Ε/Π,  εξαρτάται από την τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη και 

γενικότερα από τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους, την πολιτική 

συντήρησης, τις πηγές ανεφοδιασµού κλπ. 

 

Εντός της σύγχρονης Αεροπορικής Μονάδος λειτουργούν οι Μοίρες Α/Φ και 

οι Μοίρες Υποστήριξης (Μοίρα Εφοδιασµού, Μοίρα Συντήρησης Βάσης 

κλπ.) µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της διαθεσιµότητας των πτητικών 

τους µέσων όπως περιγράφεται στην ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση του 

Κυκλώµατος ∆ιακίνησης Υλικού της Π.Α. Σύµφωνα µε την απεικόνιση αυτή, οι 

λειτουργίες της Μονάδας περιγράφονται εντός του κόκκινου πλαισίου. Στην 

Μοίρα Εφοδιασµού (Μ.ΕΦ) τηρούνται αποθέµατα ανταλλακτικών LRU’s & 

SRU’s (πρώτου και δευτέρου βαθµού συντήρησης) τα οποία προωθούνται για 

µεν τον πρώτο βαθµό συντήρησης (‘O’ Level Maintenance) στην γραµµή 

πτήσεως για την άµεση αποκατάσταση της βλάβης εφόσον τούτο απαιτηθεί, 
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για δε τον δεύτερο βαθµό συντήρησης (‘Ι’ Level Maintenance) στην Μοίρα 

ΣυντήρησηςΒάσης (ΜΣΒ) για την αποκατάσταση των βεβλαµένων LRU’s µε την 

χρήση αποθεµάτων ανταλλακτικών SRU’s. 

 

Όποτε απαιτηθεί η εκδήλωση ενεργειών εργοστασιακής συντήρησης ή τρίτου 

βαθµού συντήρησης (‘D’ Level Maintenance) προωθούνται τα προς επισκεύη  

ανταλλακτικά στους κατάλληλους εργοστασιακούς φορείς εσωτερικού ή 

εξωτερικού, µέσω των ανεφοδιαστικών κέντρων της χώρας, από όπου όταν 

επισκευαστούν επιστρέφουν ως εύχρηστα αποθέµατα στην Π.Α. 

 

Σε περίπτωση που στον πρώτο ή δεύτερο βαθµό συντήρησης έχουµε 

αστοχία στην επισκευή, πράγµα που συµβαίνει σε ένα ποσοστό 

επισκευασίµων, γίνεται αναπλήρωση αποθεµάτων (attrition) µέσω πηγών 

προµήθειας από φορείς εσωτερικού, όπου αυτό είναι δυνατόν, ή 

συνηθέστερα από φορείς εξωτερικού. 

 

Η ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση του Κυκλώµατος ∆ιακίνησης Υλικού της Π.Α 

δίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 
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3.2 201 ΚΕΦΑ: Αποστολή και δοµή 
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Το 201 ΚΕΦΑ ευθύνεται για την παροχή έγκαιρης και ικανοποιητικής 

εφοδιαστικής υποστήριξης στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της Π.Α. 

για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διαθεσιµότητας των αεροπορικών 

δυνάµεων σε ειρηνική και πολεµική περίοδο. 

 

Η δοµή του βασικού κέντρου υποστήριξης της Π.Α. δεν είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκη και παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε µια συνηθισµένη εταιρεία 

logistics.Το ΚΕΦΑ αποτελείται από τα εξής παρακάτω τµήµατα: 

 

• Tις αποθήκες-διαχειρίσεις (warehouses) 

 

• Την Υπηρεσία διακίνησης 

 

• Τα λογιστήρια 

 

Πιο αναλυτικά ,όµως, χωρίζεται σε επτά διαφορετικούς τοµείς οι οποίοι 

και επιτελούν αντίστοιχα τις εφοδιαστικές διεργασίες του Κέντρου: 

 

1.Τοµέας ανεφοδιασµού Τ1:Αποτελεί κατά  µία έννοια το τµήµα προµηθειών 

και τοποθετεί παραγγελίες στις πηγές ανεφοδιασµού, προωθεί τα 

επισκευάσιµα που επιστρέφουν οι Μονάδες σε επισκευαστικά Κέντρα 
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εσωτερικού ή εξωτερικού και παρακολουθεί την οριστικοποίηση των 

δικαιολογητικών χορήγησης των υλικών. 

 

2.Τοµέας ∆ιοίκησης Υλικού Τ2:Αποτελεί τον τοµέα των logistics 

managers.Στον τοµέα αυτόν γίνεται η αρχική αξιολόγηση των απαιτήσεων. 

Κάθε Manager είναι υπεύθυνος για ένα ή περισσότερα οπλικά συστήµατα και 

έχει σαν καθήκον την διερεύνηση ικανοποίησης των αιτήσεων άµεσης 

προτεραιότητας, την παρακολούθηση των κρίσιµων υλικών και την εκδήλωση 

ενεργειών για τις απαιτήσεις σε υλικά κοινής προτεραιότητας (ρουτίνας).  

 

3.Τοµέας Μηχανοργάνωσης Τ3:Είναι η µηχανογραφική υποστήριξη της 

Μονάδας. ∆ιασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του  ΜΗΣΠΥ (ERP-

Μηχανογραφικό Σύστηµα Παρακολούθησης Υλικών),παράγει τα 

µηχανογραφικά παραστατικά που προβλέπονται (γραµµάτια 

δοσοληψιών),δεκαήµερες καταστάσεις χορηγήσεων, καταστάσεις ηµερήσιων 

δοσοληψιών κλπ ενώ παράλληλα ασχολείται µε την βελτίωση του ΜΗΣΠΥ ή 

την τροποποίηση του δηµιουργώντας τα κατάλληλα updates στο λογισµικό. 

 

4.Τοµείς ∆ιεύθυνσης Υλικού-Αποθηκών Τ4 και Τ5:∆εδοµένου ότι µέχρι την 

στιγµή που γραφόταν η παρούσα εργασία οι αποθήκες του ΚΕΦΑ βρίσκονται 

στο Α/∆ της Ελευσίνας και στην περιοχή του Ελληνικού οι τοµείς αυτοί 

επιτελούν τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Είναι υπεύθυνοι για την οµαλή λειτουργία 

των αποθηκών, την ασφάλεια και πυρασφάλεια τους καθώς και για την 

διατήρηση και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων του ΚΕΦΑ. 
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5.Τοµέας  Συνδέσµων και λοιπών λογιστηρίων Τ6:Στον τοµέα αυτό 

βρίσκονται οι πολιτικοί υπάλληλοι της Ε.Α.Β (Ελληνική Αεροπορική 

Βιοµηχανία) που επιτελούν εργασίες κοινές µε την Π.Α. όπως προγράµµατα 

επισκευής ή εκσυγχρονισµού των οπλικών συστηµάτων και αεροσκαφών. 

 

6.Τοµέας Παραλαβών-Αποστολών Τ7:Στον τοµέα αυτό απασχολούνται 

πολιτικοί υπάλληλοι και ευθύνεται για την παραλαβή, αποστολή, επιθεώρηση 

και κατανοµή των υλικών στη συνέχεια στις προβλεπόµενες αποθήκες. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρότι η Υπηρεσία ∆ιακίνησης δεν ανήκει θεσµικά 

στο 201 ΚΕΦΑ, επιτελεί έναν ρόλο οποίος είναι άµεσα συνδεδεµένος τόσο µε 

το ΚΕΦΑ όσο και µε τη γενικότερη εφοδιαστική αλυσίδα καθώς αποτελεί τον 

κατεξοχήν µεταφορικό φορέα της Π.Α. σε θέµατα εφοδιασµού. 
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∆ιάγραµµα 3.2-∆οµή Κέντρου Εφοδιασµού Αεροπορίας 

 

201 ΚΕΦΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

Τ1-ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Τ2-∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Τ3-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Τ4-∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Τ5-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Τ7-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

T6-ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ε.Α.Β. 
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3.3 Το Μηχανογραφικό Σύστηµα Παρακολούθησης Υλικού 
 

 

Το Μηχανογραφικό Σύστηµα Παρακολούθησης Υλικού είναι το ERP σύστηµα 

που χρησιµοποιεί η Π.Α. προκειµένου να διαχειρίζεται το σύνολο των υλικών. 

Είναι ο απόγονος του παλαιότερου συστήµατος ΝΕΣΠΥ το οποίο 

χρησιµοποιούνταν από το 1981 µέχρι και τις αρχές του 1999.Από το 1999 

µέχρι σήµερα το ΜΗΣΠΥ εξυπηρετεί όλες τις Μονάδες της Π.Α. Αναπτύχθηκε 

σε συνεργασία µε την εταιρεία Singular χαρακτηρίζεται για την ευκολία στη 

χρήση του, ενώ ένα από τα πλεονεκτήµατα του είναι η ευελιξία του, αφού µε 

την τροποποίηση και δηµιουργία νέων modules µπορεί να ανταποκριθεί σε 

νέες διαφορετικές απαιτήσεις. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα ενηµέρωσης 

της βάσης δεδοµένων που εµπεριέχεται, από τον οποιοδήποτε 

εξουσιοδοτηµένο χρήστη έχει πρόσβαση σε αυτό. Μερικές από τις υπηρεσίες 

που παρέχει το ΜΗΣΠΥ είναι οι παρακάτω: 

 

 Ιστορικό παραγγελιών 

 Ιστορικό δοσοληψιών 

 Χορήγηση υλικών από το ΚΕΦΑ σε Μονάδες 

 Ανακατανοµή υλικών µεταξύ Μονάδων 

 Παρακολούθηση αποθεµάτων ΚΕΦΑ, Μονάδων και χώρας συνολικά 

 Προώθηση υλικών σε εργοστάσια εσωτερικού 

 Ενηµέρωση για κάθε Manager,όσον αφορά τα κρίσιµα υλικά 

 Πληροφορίες για κάθε κωδικό ή κάθε τεµάχιο χωριστά όπως 

εκτιµώµενος χρόνος παράδοσης ή επισκευής, τιµή αγοράς κλπ 
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Εικόνα-3.1-Ιστορικό Παραγγελιών 

 

Εικόνα 3.2-Ιστορικό ∆οσοληψιών 
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Εικόνα 3.3-Κατάσταση ∆ιοίκησης Υλικού 

 

3.4 Πηγές Προµήθειας της Πολεµικής Αεροπορίας 
 

 

Οι πηγές προµήθειας της Π.Α τόσο για την ανεύρεση φορέων εργοστασιακής 

συντήρησης για τα επισκευάσιµα υλικά, όσο και για την αναπλήρωση 

αποθεµάτων των επισκευασίµων υλικών (attrition) αλλά και του αναλώσιµου 

υλικού γίνεται από φορείς του εσωτερικού, όπου αυτό είναι δυνατόν, ή 

συνηθέστερα από φορείς εξωτερικού. 

 

Οι πηγές προµήθειας υλικών και επισκευής, θεωρούνται ζωτικής σηµασίας 

για την υποστήριξη των Ο/Σ της Π.Α και για τον λόγο αυτό συντάσσονται και 

τηρούνται ειδικές καταστάσεις µε τους κύριους και εναλλακτούς προµηθευτές.  
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Συνοπτικά οι πηγές προµήθειας εξωτερικού και εσωτερικού µε την 

ποσοστιαία αναλογία τους στο σύνολο της διακίνησης του υλικού δίνονται 

στους ακόλουθες πίνακες: 

 

3.4.1 Πηγές Προµήθειας Εξωτερικού 
 

 

Ειδικά για τις πηγές προµήθειας εξωτερικού υπάρχουν οι ακόλουθες πηγές 

προµήθειας µε την εξής ποσοστιαία αναλογία: 

 

Α/Α Πηγή Προµήθειας Ποσοστό 

% 

1 FOREIGN MILITARY SALES - FMS (USA) 46% 

2 Ανεφοδιαστικά Κέντρα NATO 11% 

3 NAMSA (Ιδιαιτέρως για την υποστήριξη των σταθµών Radar) 14% 

4 Προµήθεια µέσω Αεροπορικών Ακολούθων (Α/Α) 17% 

5 Προµήθεια µέσω Εµπορικών Οίκων & Κατασκευαστικών 

Εταιρειών 
9 % 

6 Συµµαχικές Χώρες 3 % 

  

 

 

3.4.2 Πηγές Προµήθειας Εσωτερικού 
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Ειδικά για τις πηγές προµήθειας εσωτερικού υπάρχουν οι ακόλουθες πηγές 

προµήθειας µε την εξής ποσοστιαία αναλογία: 

 

Α/Α Πηγές Προµήθειας Εσωτερικού Ποσοστό % 

1 Ελληνική Βιοµηχανία & Εµπορικοί Οίκοι Εσωτερικού 19% 

2 Εργοστασιακοί Φορείς Π.Α (ΚΕΑ, Εργοστάσιο Α/Κ & Μ/Μ  8 % 

3 Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία – ΕΑΒ 57% 

4 Εργοστασιακοί Φορείς Σ.Ξ 16% 

 

 

3.5  Η κωδικοποίηση στην Π.Α. 

 

Η Πολεµική Αεροπορία από την 1η Ιουλίου 1962 χρησιµοποιεί το 

τυποποιηµένο σύστηµα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (NATO CODIFICATION 

SYSTEM) και των ΗΠΑ (FSC-FEDERAL SUPPLY CLASSIFICATION 

SYSTEM) καθώς όπως είναι γνωστό η υποστήριξη σε υλικά προέρχεται 

σχεδόν αποκλειστικά από τις συµµαχικές υπηρεσίες Εφοδιασµού. Όµως, 

εκτός από τα υλικά συµµαχικής προέλευσης η αεροπορία χρησιµοποιεί και 

υλικά άλλων χωρών. Για αυτά τα υλικά χρησιµοποιείται ένα ανάλογο εγχώριο 

σύστηµα  κωδικοποίησης το οποίο βασίζεται στα δύο προαναφερόµενα. 

 

Έτσι κάθε υλικό χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο  NSN (NATO STOCK 

NUMBER) το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από έναν δεκατριψήφιο αριθµό. Τα 

τέσσερα πρώτα ψηφία απεικονίζουν την ‘‘κατηγορία’’ του υλικού (FSC 
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CLASS).Κάθε υλικό ανήκει σε µία και µόνο ‘‘κατηγορία’’. Τα δύο επόµενα 

απεικονίζουν τη χώρα προέλευσης, ενώ τα υπόλοιπα επτά είναι ο αύξων 

αριθµός του υλικού για τη συγκεκριµένη και µόνο ‘‘κατηγορία’’. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

Υποθέτουµε ότι το NSN για ένα υλικό είναι το 

 

 

 

Από τα πρώτα τέσσερα ψηφία ένας Manager θα καταλάβει ότι πρόκειται για 

ένα όργανο µέτρησης και ελέγχου πίεσης ή θερµοκρασίας12 και από τα δύο 

επόµενα ότι πρόκειται για υλικό που προέρχεται από τις ΗΠΑ 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση όπου για ένα υλικό δεν αντιστοιχεί 

ένα  υπάρχον NSN δίνεται προσωρινά σε αυτό ένα S/N (STOCK NUMBER) 

όπου στα ψηφία της χώρας προέλευσης τοποθετούνται τα ‘ΑΑ’. Στη συνέχεια 

και µε µία διαδικασία κατατίθενται τα στοιχεία του υλικού στις αρχές του 

NATO όπου ταξινοµείται και δίνεται σε αυτό ένα  τελικό NSN. 

 

 

3.6 Συµπεράσµατα 
 

                                                 
12 Επειδή το σύνολο των κωδικών που διακινούνται στην Π.Α. είναι πάνω από 2.500.000 είναι 

ευνόητο ότι είναι αδύνατο για έναν Manager να γνωρίζει από µνήµης όλα τα υλικά του. Για αυτό το 

λόγο υπάρχουν βάσεις δεδοµένων εγκεκριµένες και κοινές για τις χώρες του NATO όπως είναι το 

FED LOG και το ΝΑΤΟ NMCRL και οι οποίες ενηµερώνονται ανά εξάµηνο. 

6685-01-3027655 
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Από όλα τα παραπάνω στοιχεία που παραθέσαµε και που έχουν σχέση µε τη 

γενικότερη διάρθρωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Πολεµικής 

Αεροπορίας καταλήγουµε σε κάποια συµπεράσµατα για το ρόλο της χρήσης 

της Τεχνολογίας στην σύγχρονη πραγµατικότητα. 

 

Έτσι λοιπόν διαπιστώνουµε ότι: 

 

 H χρήση νέων τεχνολογιών περιορίζεται στην εφαρµογή και χρήση 

ενός αξιόπιστου και ολοκληρωµένου ERP(ΜΗΣΠΥ) 

 

 Η δοµή και η ροή των υλικών είναι ξεκάθαρη και συγκεκριµένη µέσα 

από διαταγές και τυποποιηµένες διαδικασίες 

 

 Η κωδικοποίηση που ακολουθείται είναι σύµφωνη και καθορισµένη 

από τη Βορειοατλαντική Συµµαχία (Ν.Α.Τ.Ο.) 

 

 Το πλήθος των κωδικών είναι εξαιρετικά µεγάλο και σίγουρα 

ασυνήθιστο συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο πλήθος µιας µεγάλης 

εµπορικής επιχείρησης 

 

 Υπάρχει µεγάλο πλήθος προµηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού 

 

 Στην εφοδιαστική αλυσίδα περιλαµβάνονται και επισκευές υλικών 

 



 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α.                    Φουσέκης Γιάννης ΜΠL0502 

                                                                                                           

 

93 

 Εµπλέκονται και άλλοι κρατικοί φορείς όπως είναι η Ε.Α.Β. (Ελληνική 

Αεροπορική Βιοµηχανία) και το Κ.Ε.Α. (Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών) 

 

∆ιαπιστώνουµε ,λοιπόν, από όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα ότι υπάρχουν 

πολλά σηµεία στην εφοδιαστική αλυσίδα της Πολεµικής Αεροπορίας που 

έχουν ανάγκη για άµεσο εκσυγχρονισµό και κάποιοι ενδεχοµένως πιο 

δευτερεύοντες τοµείς οι οποίοι απαιτούν σύνδεση µε το βασικό κορµό και 

πάντα µε τη χρήση της τεχνολογίας. 

 

Στο επόµενο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλύσουµε 

αναλυτικότερα την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών σε κάθε τοµέα του 

Κέντρου Εφοδιασµού ξεχωριστά, ενώ στη συνέχεια θα προτείνουµε τρόπους 

βελτίωσης για τον καθένα ξεχωριστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 
 

4.1 Εισαγωγή 
 
 

Όπως έχουµε αναφέρει και στα προηγούµενα κεφάλαια την «καρδιά» του 

εφοδιασµού στην Πολεµική Αεροπορία αποτελεί το 201 Κέντρο Εφοδιασµού 

Αεροπορίας Κ.ΕΦ.Α.. Εκεί πραγµατοποιείται περίπου το σύνολο των 

εφοδιαστικών διεργασιών της Π.Α.13ενώ επιπλέον αποτελεί το σηµείο έναρξης 

και λήξης του εφοδιαστικού κύκλου. 

 

Προκειµένου να διατυπώσουµε µια σαφή εικόνα για τη υφιστάµενη κατάσταση 

θα αναλύσουµε κάθε τοµέα χωριστά σε ότι αφορά τις ευκολίες της 

τεχνολογίας που εφαρµόζονται και χρησιµοποιούνται. Θα ξεκινήσουµε από 

‘’µέσα προς  τα έξω’’  αναλύοντας αρχικά τους τοµείς των λογιστηρίων όπου 

και πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο µέρος του επιτελικού έργου της 

Μονάδας. Στη συνέχεια θα αναλύσουµε την χρήση της τεχνολογίας στους 

τοµείς των αποθηκών, των αποστολών και των παραλαβών. Τέλος,  θα 

                                                 
13 Περίπου το 87% των συνολικών διεργασιών σύµφωνα µε εσωτερικές µετρήσεις του Κ.ΕΦ.Α. 
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αναφερθούµε στις επιµέρους Μονάδες και τοµείς που συνδέονται µε το 

Κ.ΕΦ.Α. και τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούνται. 

 

Στο τελευταίο κοµµάτι του κεφαλαίου θα προτείνουµε την εφαρµογή νέων 

τεχνολογικών ευκολιών από αυτές που έχουµε αναλύσει διεξοδικά στο 2ο 

κεφάλαιο και θα αναφερθούµε στα πλεονεκτήµατα και προτερήµατα που 

απορρέουν από τη χρήση τους. 

 

 

 

4.2 Υφιστάµενη Τεχνολογική Εφαρµογή 
 

4.2.1 Τοµέας Τ1 Ανεφοδιασµού 
 

Από την προηγούµενη µας αναφορά είναι γνωστό ότι στον Τοµέα 1 

πραγµατοποιείται η λειτουργία της αλληλογραφίας, η τήρηση αρχείου διαγωνισµών 

λήψης προσφορών από προµήθειες εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και κάθε 

είδους επικοινωνία του Κ.ΕΦ.Α µε τους προµηθευτές. 

 

Το κύριο τεχνολογικό µέσο που εφαρµόζεται στον τοµέα 1 είναι το ΜΗΣΠΥ. 

Τα τµήµατα του τοµέα συνδέονται µεταξύ τους µε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο 

υπολογιστών και σε κάθε γραφείο υπάρχει ένας τερµατικός Η/Υ 

συνδεδεµένος µε το ΜΗΣΠΥ. Εκτός από τα τερµατικά σε κάθε τµήµα 

υπάρχουν διαθέσιµα PC’s για άλλες εργασίες που δεν είναι συνδεδεµένα µε 

το δίκτυο.  

 

Η επικοινωνία µε τους προµηθευτές µέχρι και πριν πέντε χρόνια 

πραγµατοποιούνταν µε FAX ή τηλεφωνικά και µόνο. Τα τελευταία χρόνια 
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χρησιµοποιείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) µε περιορισµένη 

όµως χρήση, που οφείλεται κυρίως στη χαµηλή προσφερόµενη ταχύτητα που 

των Dial Up συνδέσεων. Από τον Μάιο του 2007 ξεκίνησε η εγκατάσταση 

ευρυζωνικών συνδέσεων ADSL σταδιακά σε κάθε τµήµα. 

 

Η εσωτερική επικοινωνία µε τους άλλους τοµείς πραγµατοποιείται είτε 

τηλεφωνικά είτε  µε εσωτερική αλληλογραφία η οποία διανέµεται από τη 

γραµµατεία του τοµέα και δεν γίνεται χρήση κάποιου τεχνολογικού µέσου.  

 

4.2.2 Τοµέας Τ2 ∆ιοίκησης Υλικού 
 

Στον τοµέα διαχείρισης των αποθεµάτων τα τεχνολογικά µέσα που 

χρησιµοποιούνται είναι όµοια µε αυτά του τοµέα ανεφοδιασµού. Έχουµε 

εκτεταµένη χρήση του ΜΗΣΠΥ, του διαδικτύου µέσω ADSL καθώς και 

βάσεων δεδοµένων κατασκευασµένες από το NATO,όπως είναι το FED-LOG 

και το NAMSA-NMCRL.Τα µέσα επικοινωνίας µε τους προµηθευτές, εκτός 

της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είναι το FAX και το τηλέφωνο. 

 

Την τελευταία διετία έχει δηµιουργηθεί από τις Ευρωπαϊκές Νατοϊκές χώρες 

ένας κοινός δικτυακός τόπος που έχει σαν στόχο την αποτελεσµατικότερη και 

ταχύτερη ανταλλαγή υλικών µεταξύ των συµµάχων που ονοµάζεται NATO 

Logistics Stock Exchange (NLSE)  .Μέσω αυτού το υ δικτυακού τόπου 

κάθε χώρα µέλος δύναται να κοινοποιεί προς τις άλλες χώρες λίστες µε υλικά 

που προτίθεται να πουλήσει. Τα υλικά αυτά είναι κατά κύριο λόγο 

ανταλλακτικά αεροσκαφών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η τιµή 

καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από τη χώρα-πωλητή. Έτσι είναι δυνατό 
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να αποκτηθούν ,µε συνοπτικές διαδικασίες, υλικά που για µια χώρα σύµµαχο 

θεωρούνται περιττά σε πολύ χαµηλή τιµή. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1 Ο δικτυακός τόπος της NAMSA και το NATO Logistics Stock 

Exchange (NLSE) 

 

 

4.2.3 Τοµέας Τ3 Μηχανοργάνωσης 
 

Το τµήµα µηχανοργάνωσης όπως προαναφέραµε ασχολείται µε την 

συντήρηση, την οµαλή λειτουργία και την δηµιουργία νέων updates στο 
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ΜΗΣΠΥ. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται αποτελείται από ένα σηµαντικά 

µεγάλο πλήθος Η/Υ και Printers. 

 

Η έδρα του τµήµατος βρίσκεται στον υπόγειο όροφο του ΚΕΦΑ καθώς 

απαιτείται η ύπαρξη χαµηλών θερµοκρασιών (8-12 βαθµοί Κελσίου) για την 

οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κεντρικού Server του συστήµατος. 

Επειδή ο τοµέας µηχανοργάνωσης είναι και υπεύθυνος για την εποπτεία 

ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου πανελλαδικά το τµήµα διατηρεί και 

συνεργείο κατάλληλα εξοπλισµένο για τον περιοδικό έλεγχο του δικτύου αλλά 

και για την αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών. 

 

4.2.4 Τοµέας Τ4  Αποθηκών 
 

Οι τοµείς των αποθηκών παρότι είναι οι µεγαλύτεροι τόσο από άποψη 

προσωπικού όσο και από άποψη εγκαταστάσεων παρουσιάζουν τη 

µικρότερη συνεισφορά της τεχνολογίας στην εφαρµογή του εφοδιαστικού 

έργου. Η χρήση του ΜΗΣΠΥ αποτελεί την µοναδική παρουσία των νέων 

τεχνολογιών. Σε κάθε αποθήκη είναι εγκατεστηµένος ένας τερµατικός 

υπολογιστής στον οποίο το προσωπικό καταχωρεί manual τις µεταβολές 

του αποθέµατος και όποια άλλη δοσοληψία απαιτείται. 

 

Είναι ευνόητο ότι, από τη στιγµή  που για την καταχώρηση των στοιχείων δεν 

χρησιµοποιούνται barcode readers ή άλλες µορφές αυτοµατισµού, η εικόνα 

του αποθέµατος και όλης της διακίνησης που εµφανίζεται στο ΜΗΣΠΥ να 

αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατούσε 24 ή ακόµη και 48 ώρες πριν. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι δοσοληψίες καταχωρούνται µε τα 
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γραµµάτια δοσοληψιών τα οποία εκδίδονται την προηγούµενη ηµέρα από τον 

τοµέα Τ3 και διανέµονται την επόµενη σε κάθε διαχειριστή (Warehouse 

Manager)  ξεχωριστά. 

 

4.2.5 Τοµέας Τ5 Ασφαλείας Αποθηκών 
 

Παρότι η ασφάλεια των αποθηκών δεν αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται 

άµεσα µε τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας η αποτελεσµατικότητα 

της συνδέεται µε την εύρυθµη λειτουργία της. Αποτελεί τον µοναδικό τοµέα 

που δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψης τεχνολογικών εφαρµογών. Η 

πυρασφάλεια των αποθηκών βασίζεται στα ‘’παραδοσιακά’’  µέσα 

κατάσβεσης της φωτιάς(υπάρχει ένας επαρκής αριθµός πυροσβεστικών 

µέσων).Τη γενικότερη φύλαξη έχει αναλάβει η Μοίρα Άµυνας και Φρούρησης 

του Αεροδροµίου. Ο έλεγχος των θερµοκρασιών των ψυγείων στις αποθήκες 

µε τα φαρµακευτικά υλικά πραγµατοποιείτε µε περιοδικούς ελέγχους από τα 

προγραµµατισµένα πεζά περίπολα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει κανένα σύστηµα από κάµερες παρακολούθησης ,ενώ γίνεται 

εκτεταµένη χρήση ειδικά εκπαιδευµένων σκύλων. 
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4.2.6 Τοµέας Τ6 Εξωτερικών Φορέων (Ε.Α.Β.). 

 

 

Εικόνα 4.2 Συντήρηση Αεροσκάφους CL-415 στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία αποτελεί το πιο σηµαντικό εγχώριο 

επισκευαστικό κέντρο για την Πολεµική Αεροπορία. Εκτός από την παρουσία 

του ΜΗΣΠΥ και σε αυτό το τµήµα δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο από το 

χώρο των νέων τεχνολογιών. Η Ε.Α.Β. χρησιµοποιεί το ERP της SAP.Λόγω 

αυτής της ασυµβατότητας των δύο συστηµάτων είναι αρκετά δύσκολη η 

παρακολούθηση της διακίνησης των υλικών µεταξύ της Αεροπορίας και του 

Εργοστασίου. Η επικοινωνία µεταξύ τους γίνεται τηλεφωνικά µε FAX και δι’ 

αλληλογραφίας. 
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Εικόνα 4.3 Μενού από το ERP της SAP 

 

 

4.2.7 Τοµέας Τ7 Αποστολών - Παραλαβών 
 

 

Ο τοµέας Τ7 αποτελεί αναµφισβήτητα εκείνον µε τον υψηλότερο φόρτο 

εργασίας καθώς ταυτίζεται µε την είσοδο και έξοδο του συνόλου των υλικών 

της Π.Α.. Στις παραλαβές γίνεται η καταµέτρηση και επαλήθευση των 

εισερχόµενων υλικών τόσο από τους προµηθευτές του εξωτερικού όσο και 

του εσωτερικού. Επίσης είναι και ο χώρος όπου πραγµατοποιείται και ο 

ποιοτικός έλεγχος από το αρµόδιο προσωπικό. 
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Εξαιτίας του µεγάλου πλήθους κωδικών χρησιµοποιούνται δύο RF Scanners 

για την άµεση καταχώρηση των στοιχείων στο ΜΗΣΠΥ. Έτσι έχουµε την 

άµεση εικόνα των εισερχοµένων, χωρίς όµως να είναι γνωστή η αποθήκη και 

το ράφι (ενθέµιο) στο οποίο είναι τοποθετηµένο εξαιτίας της έλλειψης RF 

Scanner σε κάθε αποθήκη ξεχωριστά. Η µικρή χρήση του αυτοµατισµού που 

γίνεται µέχρι σήµερα έχει µειώσει σηµαντικά το χρόνο εισαγωγής των 

εισερχόµενων υλικών, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα του 

προσωπικού. Το έργο γίνεται ακόµη ευκολότερο καθώς το σύνολο των 

συσκευασιών συνοδεύεται από ετικέτα barcode.Το γεγονός ότι όλοι οι 

προµηθευτές χρησιµοποιούν το σύστηµα κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ 

διευκολύνει σηµαντικά το έργο των παραλαβών. 

 

Σε αντίθεση µε το τµήµα παραλαβών το τµήµα αποστολών στερείται 

σηµαντικά την ύπαρξη νέων τεχνολογικών µέσων και συσκευών 

αυτοµατισµού. Οι µέθοδοι καταγραφής των εξερχόµενων υλικών γίνεται 

αρχικά µε την καταχώρηση τους χειρόγραφα σε καταλόγους και στη συνέχεια 

καταχώρηση των στοιχείων αυτών στο ΜΗΣΠΥ. Είναι φανερό ότι υπάρχει 

σηµαντική καθυστέρηση στην ενηµέρωση του συστήµατος µε αυτό τον τρόπο 

µε συνέπεια πολλές φορές να δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ του τοµέα Τ7 και 

των τοµέων Τ1 και Τ2 όσον αφορά την διακίνηση των υλικών. 
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4.2.8 Η Υπηρεσία ∆ιακίνησης 
 

Έχοντας επιφορτιστεί όλη την εποπτεία των µεταφορικών µέσων του ΚΕΦΑ η 

Υπηρεσία ∆ιακίνησης έχει όλη την ευθύνη για τον προγραµµατισµό των 

δροµολογίων και την υποδοχή υλικών επείγουσας και άµεσης 

προτεραιότητας. ∆υστυχώς η παντελής έλλειψη νέων τεχνολογικών µέσων 

αποτελεί και το κυριότερο πρόβληµα της υπηρεσίας. Η καταγραφή των 

αριθµών φορτωτικής και ο προγραµµατισµός των δροµολογίων γίνεται 

χειρόγραφα σε ειδικά έντυπα. Τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 

σχέδιο ένταξης της Υπηρεσίας στο δίκτυο του ΜΗΣΠΥ προκειµένου να 

καταχωρούνται και τα στοιχεία κάθε φορτωτικής στο κεντρικό σύστηµα. 
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                                      ΤΟΜΕΙΣ Τ4-Τ5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.1 Υφιστάµενη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
Στο 201 ΚΕΦΑ 

 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

RF 

SCANNERS 

(BARCODE) 

ΜΗΣΠΥ 

                    ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ 

ΤΟΜΕΙΣ Τ1-Τ2-Τ3-Τ6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

? 
ΜΗΣΠΥ,NLSE, H/Y, ADSL 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

MHΣΠΥ 
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4.3 H Εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην Π.Α.- Πιθανές 
Λύσεις και προοπτικές 
 
 
 
Από όλα τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάσαµε για κάθε τοµέα χωριστά 

διαπιστώνουµε ότι η χρήση της τεχνολογίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα της 

Πολεµικής Αεροπορίας εφαρµόζεται ελάχιστα ενώ υπάρχουν και τοµείς των 

οποίων η λειτουργία βασίζεται αποκλειστικά και µόνο σε γραφειοκρατικές 

µεθόδους και διεργασίες. Λόγω της φύσεως της, η Πολεµική Αεροπορία 

στηρίζει τη λειτουργία της σε συγκεκριµένες ∆ιαταγές και διαδικασίες οι οποίες 

ρυθµίζουν και καθορίζουν αυστηρά την ροή των υλικών στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα.  

 

Αυτό το ‘’ιδιαίτερο’’ χαρακτηριστικό στοιχείο µπορεί να λειτουργήσει θετικά µε 

την προσεκτική χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς κάθε εφοδιαστική 

δοσοληψία είναι καθορισµένη από κάποια σχετική διαταγή. Από την άλλη 

µεριά η ύπαρξη αυτών των αυστηρών διαδικασιών σε συνάρτηση µε την 

απουσία νέων τεχνολογικών µέσων αυξάνει το µέγεθος της γραφειοκρατίας 

σε  τέτοιο σηµείο που δρα ανασταλτικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

επιτάχυνσης των διαδικασιών από την πλευρά του εµπλεκόµενου 

προσωπικού. Χαρακτηριστικό αυτού του φαινοµένου είναι το πραγµατικό 

καθηµερινό γεγονός ότι, για την τοποθέτηση µιας απλής παραγγελίας 

απαιτούνται συνολικά επτά (7) υπογραφές ενώ ο συνήθης χρόνος που 

απαιτείται για να φτάσει η παραγγελία στα γραφεία του Προµηθευτή είναι 

περίπου δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Επίσης συχνό είναι και το φαινόµενο 

όπου το απόθεµα που εµφανίζεται στο ΜΗΣΠΥ να µην ανταποκρίνεται στο 
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πραγµατικό, καθώς λόγω της απουσίας ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 

εισαγωγής δεδοµένων, η ενηµέρωση του συστήµατος πραγµατοποιείται µε 

σηµαντική καθυστέρηση. 

 

Όσον αφορά τα στοιχεία διακίνησης των υλικών από και προς την Π.Α. 

φτάνουν, συχνά, στον τοµέα διοίκησης µε καθυστέρηση και κάποιες φορές 

αργότερα από τα αφιχθέντα υλικά.        

 

4.3.1 Τεχνολογικές εφαρµογές και προοπτικές   
 

� ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΣΠΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   

 

Η ευρύτερη χρήση και εφαρµογή του ERP που ήδη χρησιµοποιείται αποτελεί 

την πρώτη λύση και αναγκαιότητα. Η εφαρµογή της ευρυζωνικότητας σε 

πρώτη φάση και η αναβάθµιση του υπάρχοντος Server αποτελούν βήµατα 

δαπανηρά µεν, αλλά επιτακτικά για το µέλλον αφού η υποστήριξη των νέων 

οπλικών συστηµάτων απαιτεί τους µικρότερους δυνατούς χρόνους απόκρισης 

σε συνάρτηση µε τον υψηλό ρυθµό γυρίσµατος του αποθέµατος-

ανταλλακτικών. 

 

� ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ “BARCODE” ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ 

ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

 

Από τη στιγµή που το σύνολο των υλικών που διακινούνται στην Π.Α. 

συνοδεύονται από ετικέτα µε BARCODE η χρήση των κατάλληλων Readers 

αποτελεί το αµέσως επόµενο βήµα µετά την αναβάθµιση και επέκταση του 
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ΜΗΣΠΥ. Ταχύτεροι χρόνοι εισαγωγής δεδοµένων σηµαίνουν 

παραγωγικότερη εφοδιαστική λειτουργία και υψηλότερη διαθεσιµότητα των 

οπλικών συστηµάτων και εξοπλισµών. 

 

� ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “RFID” 

 

Η καθιέρωση του RFID στην διακίνηση των υλικών της Πολεµικής 

Αεροπορίας όπως άλλωστε έχει ξεκινήσει και ο Αµερικανικός Στρατός θα 

µειώσει σηµαντικά τους χρόνους παραλαβής και αποστολής αυτών. 

Επιπροσθέτως θα µειωθεί δραστικά και το ποσοστό λαθών κατά την 

παραλαβή των εφοδίων της υπηρεσίας. Βέβαια η εφαρµογή αυτής της 

τεχνολογίας αποτελεί δαπανηρή διαδικασία της οποίας όµως το κόστος 

θεωρείται αµελητέο συγκρινόµενο µε αυτό της απόκτησης ενός Νεόυ 

Μαχητικού Αεροσκάφους . 

Η εφαρµογή του θα µπορούσε να ξεκινήσει αρχικά σε εσωτερικό επίπεδο, 

καθώς µέχρι σήµερα η χρήση του είναι περιορισµένη στα Logistics του 

Αµυντικού τοµέα. 

 

� ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ‘PICKING’ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑ 

 

Η κλασσική µορφή δοµής των αποθηκών της Π.Α. αποτελεί σήµερα 

ανασταλτικό παράγοντα στις αυξηµένες υποστηρικτικές απαιτήσεις των νέων  

οπλικών συστηµάτων. Οι διαχειριστές των αποθηκών σπαταλούν µεγάλο 

µέρος από τις ώρες εργασίας τους σε άσκοπες µετακινήσεις  εντός των 
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αποθηκών προκειµένου να εντοπίσουν κάποια «χαµένα» υλικά. Η καθιέρωση 

τεχνολογικών µεθόδων όπως του ‘pick to light’ και του Voice Picking στον 

τοµέα των Παραλαβών-Αποστολών θα επιλύσει πολλά προβλήµατα και θα 

διευκολύνει σηµαντικά το προσωπικό στο έργο του. 

 

� ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ‘WMS’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 

Είναι φανερό τα τελευταία χρόνια ότι η ύπαρξη ενός WMS στον χώρο των 

αποθηκών κρίνεται επιτακτική. Η περιορισµένη λειτουργικότητα του ΜΗΣΠΥ 

στις αποθηκευτικές λειτουργίες καθώς και η συνολική εποπτεία που απαιτείται 

για την λειτουργία των αποθηκών είναι λόγοι για τους οποίους πρέπει να 

υιοθετηθεί ένα νέο σύστηµα. 

 

� ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘HOT SPOTS’ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

 

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επιχειρήσεων η ταχύτερη διακίνηση 

πληροφοριών αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η χρήση ασύρµατων 

ADSL σηµείων πρόσβασης θα επιτρέψει την απλούστευση και την 

επιτάχυνση στη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εµπλεκοµένων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον θα εξοµαλυνθούν πολλές γραφειοκρατικές 
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διαδικασίες που αποτελούν τροχοπέδη στην ταχύτερη και οµαλότερη 

διαδικασία προµήθειας υλικών από του εξωτερικούς προµηθευτές. 

� ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 

Οι πολυσύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν χαρακτηριστικό 

τόσο της Πολεµικής Αεροπορίας όσο και του συνόλου των Ενόπλων 

∆υνάµεων. Η ύπαρξη πάγιων διαταγών, διαδικασιών και λειτουργιών οξύνει 

σηµαντικά το φαινόµενο µε αποτέλεσµα οι εφοδιαστικές διαδικασίες να 

πραγµατοποιούνται µε µεγάλη καθυστέρηση και πολλές φορές να µην 

καταλήγουν σε κάποιο αποτέλεσµα ειδικότερα σε επιτελικό επίπεδο. 

 

Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αποτελεί όχι απαραίτητα µια λύση 

στο παραπάνω φαινόµενο, αλλά σίγουρα έναν παράγοντα που θα µειώσει 

δραστικά τον µεγαλύτερο όγκο από χαρτί που συσσωρεύεται στα γραφεία 

των επιτελείων. Η χρήση του κατάλληλου λογισµικού (messenger) θα 

διευκολύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα συντελέσει σηµαντικά στην 

αύξηση της παραγωγικότητας. 

 

4.4 Επίλογος 
 

Από το σύνολο των στοιχείων και προτάσεων που παραθέσαµε στην 

παρούσα εργασία διαπιστώνει κανείς τα πολλά περιθώρια ανάπτυξης που 

υπάρχουν σήµερα από άποψης σύγχρονης τεχνολογικής υποστήριξης στην 

Εφοδιαστική αλυσίδα της Πολεµικής Αεροπορίας. Η χρήση της πληροφορικής 

περιορίζεται σε πολύ βασικές εφαρµογές, ενώ µε την παράλληλη αλµατώδη 
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τεχνολογική ανάπτυξη των οπλικών  συστηµάτων η ανάγκη για καθιέρωση 

νέων τεχνολογικών εφαρµογών στο σύνολο των εφοδιαστικών διεργασιών 

κρίνεται επιτακτική. 

 

Από την άλλη µεριά τα νέα οπλικά συστήµατα µε τα οποία  η Πολεµική 

Αεροπορία εκτελεί το εθνικό της έργο απορροφούν ένα τεράστιο µερίδιο από 

τον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισµό µε αποτέλεσµα η τεχνολογική 

αναβάθµιση σε υποστηρικτικό επίπεδο να θεωρείται δευτερεύουσα 

προτεραιότητα. Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια οι συµµαχικές δυνάµεις 

έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα στην τεχνολογική αναβάθµιση των 

εφοδιαστικών τους διεργασιών γεγονός που αναδεικνύει το ζωτικό ρόλο των 

Logistics στο σύγχρονο πεδίο των αµυντικών επιχειρήσεων. 

 

Η αναβάθµιση των υπαρχόντων µέσων στην εφοδιαστική διαδικασία αποτελεί 

πλέον επιτακτική ανάγκη που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις 

µελλοντικές ηγεσίες του κλάδου. 
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