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ακενςπίκςκ πυνςκ, παναβςβή, ηθπ.) πανέπμοκ ηαζ ζδιακηζηέξ θφζεζξ ζημ ημιιάηζ 

ηςκ «LOGISTICS» αοηήξ. Έηζζ δ επζπείνδζδ είκαζ ζε εέζδ κα δζαπεζνζζηεί πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ηυζμ ηζξ πνμιήεεζεξ, ηα απμεέιαηα ηαζ ηδκ παναβςβή ηδξ υζμ ηαζ ηζξ 

πςθήζεζξ, ηδ δζακμιή ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ηαζ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πεθάηεξ ηδξ 

(ελοπδνέηδζδ, εββοήζεζξ, «service»).   

ημ ζδιείμ αοηυ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα εηθναζημφκ εοπανζζηίεξ ζε υζμοξ ζοκέααθθακ 
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ακάεεζδ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ αδζάημπδ, 

επμζημδμιδηζηή ηαζ ζοκημκζζιέκδ ηαεμδήβδζή ημο ιε ηζξ πνήζζιεξ ζοιαμοθέξ 

ηαζ οπμδείλεζξ ημο ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ηδ ζοκενβαζίαξ ιαξ     
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 θνπόο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ ακάδεζλδ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ 

ηδξ πνήζδξ ηςκ οζηδιάηςκ Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ («ERP») ζηζξ 

ζφβπνμκεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηονίςξ ζημκ ημιέα ηςκ «LOGISTICS» ηςκ ηεθεοηαίςκ. Γζα 

ημ θυβμ αοηυ πναβιαημπμζήεδηε δ εζηίαζδ ηδξ ιεθέηδξ ζε ιία απυ ηζξ ααζζηυηενεξ 

ηαηδβμνίεξ ηςκ «LOGISTICS» ηδ Γζαπείνζζδ ηςκ Τθζηχκ ιε πεναζηένς ακάθοζδ ηςκ 

επζιένμοξ εθανιμβχκ ηδξ. ηδκ πνμζπάεεζα αοηή επζθέπηδηε ημ ζφζηδια «ERP» ηδξ 

εηαζνείαξ «SAP», πμο απμηεθεί ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πάνμπμ ηδξ εκ θυβς ηαηδβμνίαξ 

θμβζζιζημφ ζημκ ηυζιμ. ηδ ζοκέπεζα αημθμφεδζε δ πανμοζίαζδ ιζαξ εθανιμβήξ ημο 

«SAP» ζοκδεδειέκδξ ιε ηδκ εκυηδηα ηδξ Γζαπείνζζδξ ηςκ Τθζηχκ ζηδκ εηαζνεία 

«ΚΑΝΑΚΗ».           

1.2 Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ζέκαηνο 

Ζ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε βζα ηδκ πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ ηδξ πανμφζαξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ πςνίγεηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ. Ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηε δ 

αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ βζα ηδκ επανηή ζημζπεζμεέηδζδ ηαζ ακάπηολδ ημο 

εεςνδηζημφ οπυααενμο ηδξ ενβαζίαξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ιεθεηήεδηακ ιζα ζεζνά 

ζοββναιιάηςκ, δζπθςιαηζηχκ ενβαζζχκ, άνενςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ απυ ημ δζαδίηηομ, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ εβπεζνίδζμ ημο πνμβνάιιαημξ ημο «SAP R/3 ERP». ηδ ζοκέπεζα 

έθααε πχνα ιζα πναηηζηή εθανιμβή εκυξ οπμεεηζημφ ζεκανίμο ζηδκ εηαζνεία 

«ΚΑΝΑΚΗ». Καηά ηδκ εκ θυβς ακάθοζδ απμηοπχεδηε έκαξ ανζειυξ εζςηενζηχκ 

ηανηεθχκ - μεμκχκ απυ ημ «SAP - ERP» ηδξ εηαζνείαξ, ζπεηζηά ιε ημ ημιιάηζ ηςκ 

«LOGISTICS» ηαζ εζδζηυηενα ιε ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ηαηδβμνίεξ αοηχκ ηδ 

Γζαπείνζζδ ηςκ Τθζηχκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηαηέζηδ δοκαηή δ πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ 

ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πανέπεζ δ πνήζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ μθμηθδνςιέκςκ 

ζοζηδιάηςκ ζηζξ ζφβπνμκεξ επζπεζνήζεζξ.       

1.3 Πεξηερόκελν δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ δζπθςιαηζηή ενβαζία απμηεθείηαζ απυ έλζ ηεθάθαζα: Σμ δεφηενμ 

ηεθάθαζμ αθμνά ζηδκ ακάθοζδ ηςκ οζηδιάηςκ Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ. 

Δδχ παναεέημκηαζ ηονίςξ μζ ακηίζημζπεξ μνμθμβίεξ, δ ζζημνζηή ακαδνμιή, ηα 
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οπμζοζηήιαηα ηςκ οπυ ιεθέηδ ζοζηδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηα δζάθμνα μθέθδ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ ημοξ. ηδ ζοκέπεζα ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ηαζ 

ακαθφμκηαζ ηα «LOGISTICS» ηαζ δ ζπέζδ πμο έπμοκ ηα ηεθεοηαία ιε ηα «ERP». Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ βίκεηαζ ειθακήξ δ ζηεκή ζπέζδ ηςκ δφμ ηαζ δ ζδιακηζηή πνδζζιυηδηα ηυζμ 

ηςκ «ERP» βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ επζζηήιδξ ηςκ «LOGISTICS» (ςξ ενβαθείμ 

ακάπηολδξ ηαζ επελενβαζίαξ) υζμ ηαζ ηςκ «LOGISTICS» βζα ηδκ ανηζυηενδ 

μθμηθήνςζδ ηςκ «ERP» (ςξ έκα απυ ηα ααζζηυηενα ηεθάθαζα ηαζ ημιείξ ηδξ 

ζδιενζκήξ επζπείνδζδξ). ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ θαιαάκεζ πχνα δ ακάθοζδ ημο «ERP» 

ηδξ «SAP», πμο απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ πνμιδεεοηή ηςκ οζηδιάηςκ Γζαπείνζζδξ 

Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ παβημζιίςξ. Ζ ακάθοζδ αθμνά ηονίςξ ημκ ημιέα ηςκ 

«LOGISTICS» υπςξ αοηά πανμοζζάζηδηακ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ (ηαζ υπζ ημ ζφκμθμ 

ηςκ εθανιμβχκ πμο δ εηαζνεία παναεέηεζ ηάης απυ ημκ μιχκοιμ ηίηθμ). ημ πέιπημ 

ηεθάθαζμ πναβιαημπμζείηαζ εζηίαζδ ζηδ Γζαπείνζζδ ηςκ Τθζηχκ εκχ πανάθθδθα 

πανμοζζάγεηαζ ιζα εθανιμβή πάκς ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιιάηζ ηςκ «LOGISTICS» ημο 

«SAP - ERP» πμο δζαεέηεζ δ εηαζνεία «ΚΑΝΑΚΗ». Σέθμξ ζημ έηημ ηεθάθαζμ 

παναεέημκηαζ ηα ζδιακηζηυηενα ζδιεία ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηα δζάθμνα ζοιπενάζιαηα 

πμο ελήπεδζακ ηαηά ηδκ εηπυκδζή ηδξ.           
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2. ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(«ERP») 

2.1 Γεληθή νξνινγία «ERP» 

Σα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ («Enterprise Resource Planning», 

«ERP») απμηεθμφκ ημ αζμιδπακζηυ υνμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ έκα 

δζεονοιέκμ ζφκμθμ δναζηδνζμηήηςκ ιζαξ επζπείνδζδξ, πμο οπμζηδνζγυιεκμ απυ 

ηαηάθθδθεξ εθανιμβέξ θμβζζιζημφ, ηεπκμθμβίεξ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ 

επζημζκςκζχκ αμδεάεζ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ εηθάκζεςκ αοηήξ. Κάπμζεξ 

απυ ηζξ εκ θυβς εηθάκζεζξ είκαζ δ πνμιήεεζα ηςκ πνχηςκ οθχκ, μ ζπεδζαζιυξ 

παναβςβήξ, δ δζαπείνζζδ απμεειάηςκ ηαζ μζ πςθήζεζξ πνμσυκηςκ [25]. 

2.1.1 Γηαθνξέο ησλ «ERP» από ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

κεραλνξγάλσζεο [22] 

Με ηα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ πναβιαημπμζείηαζ πνμζέββζζδ 

Ακαζπεδζαζιμφ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Λεζημονβζχκ («Business Process 

Reengineering», «BPR») ηδξ επζπείνδζδξ βζα ηδ ζοκμθζηή αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ 

αοηήξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμςεείηαζ δ επζπεζνδιαηζηή ιεηααμθή ηαζ δ αεθηζζημπμίδζδ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ. Απχηενμξ ζηυπμξ είκαζ δ αεθηζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ, ηδξ πμζυηδηαξ 

ηαζ ημο πνυκμο ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ, εκχ πνμςεείηαζ δ εζηίαζδ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ 

πεθαηχκ. Νέεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ οπμζηδνζηηζηή δμιή ζπεδζάγμκηαζ ηαεχξ 

εηζοβπνμκίγμκηαζ μζ οπάνπμοζεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ θεζημονβίεξ.  

Ζ επζπεζνδζζαηή αθθαβή πμο εζζάβεηαζ ιε ημ «ERP» ζφζηδια επζηνέπεζ ζε ηάεε 

μνβακζζιυ κα πνμαθδιαηζζηεί ηαζ κα ακαζπεδζάζεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημο νμέξ. ημ 

ζδιείμ αοηυ εκημπίγεηαζ ηαζ δ ααζζηή  δζαθμνμπμίδζδ ημο εκ θυβς ζοζηήιαημξ απυ ηα 

παναδμζζαηά ζοζηήιαηα ιδπακμνβάκςζδξ. Με ημ «ERP» δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ 

δζαδζηαζία («process») ακηί ζηδ θεζημονβία («function») βζα ακαδυιδζδ ημο 

μνβακςηζημφ ιμκηέθμο ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπθέμκ ηαεχξ δ υθδ αθθαβή οπμζηδνίγεηαζ 

απυ ηδκ ηεπκμθμβία, μζ δζαδζηαζίεξ ηοπμπμζμφκηαζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ δ ζοθθμβζηή 

ενβαζία.   

Ζ ζδζαίηενδ έιθαζδ πμο δίκεηαζ ζηα ηεπκμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ «ERP» 

ζοζηδιάηςκ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ πθδνέζηενδ μθμηθήνςζή ημοξ ηαζ ηδ  

δζαθμνμπμίδζή ημοξ απυ ηα παναδμζζαηά ζοζηήιαηα ιδπακμνβάκςζδξ. Σα ααζζηά 

ηεπκμθμβζηά βκςνίζιαηα ηςκ οζηδιάηςκ Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ 
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πνμςεμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηδ δζαηιδιαηζηή νμή ηςκ δζαδζηαζζχκ ζηδκ επζπείνδζδ. 

Δπίζδξ οπμζηδνίγμοκ έκα ηαηακειδιέκμ πενζαάθθμκ θεζημονβίαξ ιέζς ηδξ ηαηακμιήξ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ ζε οπμζοζηήιαηα («Modules»). Σα «ERP» εκζζπφμοκ ηδκ 

πνμζανιμζηζηυηδηα ζηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ακάβηεξ («parameterization») δίκμκηαξ 

ζδιακηζηέξ θφζεζξ ζε ηαεδιενζκά πνμαθήιαηα ηαζ οπμζηδνίγμκηαξ ηδ θήρδ 

απμθάζεςκ δζμζηδηζημφ επζπέδμο. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια αθμνά ζημ 

ελεθζβιέκμ ηαζ εκζαίμ πενζαάθθμκ επζημζκςκίαξ πνήζηδ («user interface») ηαζ 

δζαπείνζζδξ (δζηαζχιαηα, παναιεηνμπμίδζδ, ηθπ.). Ζ ακμζηηή ανπζηεηημκζηή ηςκ 

«ERP» ζοζηδιάηςκ δζεοημθφκεζ ηδ ζοκενβαζία ιε άθθα ζοζηήιαηα ηαζ ηνίημοξ 

επζηνέπμκηαξ ηδκ πνυζααζδ ζε ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ άιεζα. Ζ ηεκηνζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ πμο δζαηδνείηαζ ηαηανβεί ημπζηέξ εθανιμβέξ ηαζ εθαπζζημπμζεί 

αζοιααηυηδηεξ ηαζ ηαηαηενιαηζζιμφξ δεδμιέκςκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εκζζπφεηαζ δ 

εέζδ ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ ζηδκ αθοζίδα αλίαξ ηδξ (εθμδζαζηζηή αθοζίδα) 

εκζζπφμκηαξ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηα δίηηοα ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ, ηδκ 

παναβςβή, ηζξ απμεήηεξ, ηζξ πςθήζεζξ - ακηζπνμζχπμοξ (Ζθεηηνμκζηυ Διπυνζμ, «E - 

Commerce») ηαζ ημοξ πεθάηεξ («Customer Relationship Management», «CRM»).          

Σα «ERP» θμζπυκ απμηεθμφκ μθμηθδνςιέκα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα πμο έπμοκ ςξ 

ζηυπμ ηδκ οπμζηήνζλδ υθςκ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Σα ζοζηήιαηα αοηά 

εκμπμζμφκ υθεξ ηζξ ζδιακηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ υθεξ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ζε έκα ηεκηνζηυ ζφζηδια εθέβπμο πμο πανέπεζ ιζα ζοκμθζηή εζηυκα βζα ηδ 

θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ [5]. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγεηαζ δ ενιδκεία ηςκ 

Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ ηαζ δ ελεθζηηζηή ζφκδεζδ ηςκ «ERP» ιε ηα ζοζηήιαηα 

αοηά.  

2.1.2 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα («IS») [4] 

Σα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα («Information Systems», «IS») είκαζ επζπεζνδζζαηά 

ζοζηήιαηα ηα μπμία επελενβάγμκηαζ δεδμιέκα απυ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ 

πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ. Πανάθθδθα πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ ζηδ δζμίηδζδ, έηζζ 

χζηε κα θδθεμφκ βνήβμνα ζςζηέξ ηαζ έβηονεξ απμθάζεζξ.  

Ζ ακάβηδ απμηεθεζιαηζηυηενδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ «IS» δδιζμονβήεδηε απυ ηδ 

ιεηααμθή ημο επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ ζηδκ μπμία ζοκηέθεζακ ηέζζενεζξ 

παβηυζιζεξ δοκαιζηέξ αθθαβέξ:  

 Ζ ειθάκζζδ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιίαξ  

 Ο ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ αζμιδπακζηχκ μζημκμιζχκ  
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 Ο ιεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ  

 Ζ ειθάκζζδ ηδξ ρδθζαηήξ επζπείνδζδξ 

Ζ ειθάκζζδ ηδξ παγθόζκηαο νηθνλνκίαο αθμνά ημκ ακηαβςκζζιυ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί 

ζηζξ παβηυζιζεξ πθέμκ αβμνέξ, ημ «management» ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ ηαεχξ ηαζ ηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα ιεηαθμνάξ ζε 

ακηίζημζπδξ ηθίιαηαξ επίπεδμ. Όζμκ αθμνά ημ κεηαζρεκαηηζκό ησλ βηνκεραληθώλ 

νηθνλνκηώλ μζ μζημκμιίεξ είκαζ πθέμκ ααζζζιέκεξ ζηδκ πθδνμθμνία ηαζ ηδ βκχζδ. Νέα 

πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ δδιζμονβμφκηαζ ζοκεπχξ, μ ακηαβςκζζιυξ ααζίγεηαζ πζα 

έκημκα ζημ πνυκμ, εκχ δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ πνμσυκηςκ έπεζ ιεζςεεί αζζεδηά. Ο 

κεηαζρεκαηηζκόο ηεο επηρείξεζεο ακαθένεηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ δζμζηδηζηήξ 

ζενανπίαξ, ζηζξ απμηεκηνςιέκεξ δμιέξ, ζηδ ζοκενβαηζηή ενβαζία ηαζ ζημ παιδθυ 

ηυζημξ ζοκαθθαβχκ ηαζ ζοκημκζζιμφ. Σέθμξ, δ εκθάληζε ηεο ςεθηαθήο επηρείξεζεο 

έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ ρδθζαηέξ ζπέζεζξ αβμναζηχκ, πνμιδεεοηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ. 

Δπζπθέμκ, μζ ααζζηέξ επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιέζς ρδθζαηχκ 

δζηηφςκ, εκχ παναηδνείηαζ ιεβαθφηενδ εοαζζεδζία ηαζ ακηαπυηνζζδ ζηζξ 

πενζααθθμκηζηέξ αθθαβέξ.  

Ζ απμζημθή ηςκ «IS» είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημοξ 

μνβακζζιμφξ - επζπεζνήζεζξ ιέζς ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ («Information 

Technology», «IT»). Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηεπκμθμβία ηαζ άκενςπμζ εκμπμζμφκηαζ ζε 

ζοζηήιαηα πμο αμδεμφκ ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

μνβακςζζαηήξ επίδμζδξ. Σμ ηεθεοηαίμ ζοιπέναζια απεζημκίγεηαζ ιε ηδκ αηυθμοεδ 

ελίζςζδ:  

Πληποθοπιακό ύζηημα  

= Πληποθοπιακή Σεσνολογία + Άνθπυποι + Γιαδικαζίερ 

Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία έηακε ηδκ ειθάκζζή ηδξ βφνς ζημ 1980 υπμο δ δφκαιδ 

ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ηςκ  δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ (Ζ/Τ) έβζκακ λαθκζηά δζαεέζζιεξ 

ζημκ μπμζμκδήπμηε. Ζ αβμνά βέιζζε ιε ιζηνά «επζπεζνδζζαηά ζοζηήιαηα», 

«πνμζςπζημφξ οπμθμβζζηέξ» ηαζ «εοθοείξ ζηαειμφξ ενβαζίαξ», οπμζπυιεκα ζημοξ 

ιδ εζδζημφξ ιέζδ οπμθμβζζηζηή δφκαιδ ηαζ βνήβμνδ θφζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ. Σα 

απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ έβζκακ αζζεδηά 

ζημοξ πνήζηεξ πμο άνπζγακ κα παναιενίγμοκ ημ ηιήια ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ 

Δπελενβαζίαξ Γεδμιέκςκ (ΖΔΓ), έπμκηαξ «οπμθένεζ» απυ ηα ζοζηήιαηα πμο δε 

θεζημονβμφζακ ή πενίιεκακ πνυκζα βζα οθμπμίδζδ. Έβζκε θακενυ υηζ μζ απμιμκςιέκμζ 
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Ζ/Τ δεκ ήηακ ζδζαίηενα πνήζζιμζ πςνίξ επζημζκςκία. Έηζζ δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία 

πήνε ηδκ ηεθζηή ιμνθή ηδξ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ «Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ 

Γναθείμο», ηςκ Ζ/Τ ηαζ ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ.  

Πληποθοπιακή Σεσνολογία = ΠΓ + Η/Τ + Σηλεπικοινυνίερ 

2.1.3 Δμέιημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ [4] 

 1950s: Ζ ηεπκμθμβία ηςκ Ζ/Τ ηδκ πενίμδμ αοηή ανίζηεηαζ ζε κδπζαηυ ζηάδζμ 

αηυιδ. Οζ επζζηήιμκεξ πνδζζιμπμζμφκ ηενάζηζεξ οπμθμβζζηζηέξ ιδπακέξ βζα ηδκ 

ακεφνεζδ θφζεςκ ζε πνμαθήιαηα πμο απαζημφκ πμθθέξ ακενςπμχνεξ βζα ηδκ 

επίθοζή ημοξ. Σδκ ειθάκζζή ημοξ ηάκμοκ μζ Ζ/Τ ζηα θμβζζηήνζα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. 

 1960s: Πμθθέξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο απαζημφκ ζδιακηζηή 

επελενβαζία δεδμιέκςκ («data driven tasks»), πνδζζιμπμζμφκ ζοβηεκηνςηζηά 

ζοζηήιαηα Ζ/Τ πμο «ηνέπμοκ» «παηέηα ενβαζζχκ» («batch jobs»). Ζ πνήζδ 

αοηή πναβιαημπμζείηαζ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ ηαεδιενζκχκ ζοκαθθαβχκ. Σδκ 

ειθάκζζή ημοξ ηάκμοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ηαζ ηα οζηήιαηα 

Δπελενβαζίαξ οκαθθαβχκ («Transaction Processing Systems», «TPS»). Ζ 

πνμζπάεεζα βίκεηαζ βζα κα θεζημονβήζεζ έκαξ Ζ/Τ πανά έκα ζφζηδια, ιε 

απμηέθεζια ημ ηυζημξ επζδζυνεςζδξ κα είκαζ ιεβάθμ ηαζ μζ πνήζηεξ υπζ 

ζηακμπμζδιέκμζ.    

   1970s: Σδκ ειθάκζζή ημοξ ηάκμοκ ηα «minicomputers», εκχ πανάθθδθα    

«On - Line» ζοζηήιαηα πνμζθένμοκ θφζεζξ ζηα πνμαθήιαηα ηςκ «batch jobs» 

ζοζηδιάηςκ. Σα ηαζκμφνβζα ζοζηήιαηα είκαζ θεδκά ηαζ εοέθζηηα δίκμκηαξ ηδ 

δοκαηυηδηα ζηα δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ κα έπμοκ αηνζαή ηαζ έβηονδ 

πθδνμθυνδζδ. Πθέμκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ορδθυηενμ επίπεδμ θήρδξ 

απμθάζεςκ ιέζς Ζ/Τ ιε ηα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα Γζμίηδζδξ 

(«Management Information Systems», «MIS») κα έπμοκ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ.  

 1980s: Σδκ πενίμδμ αοηή πναβιαημπμζείηαζ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ 

πνμζςπζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ βίκεηαζ πνήζδ θζθζημφ θμβζζιζημφ. Ζ δοκαηυηδηα 

ζφκδεζδξ ηαζ απμζημθήξ δεδμιέκςκ ζε ηάπμζα ηεκηνζηή ημπμεεζία βζα 

πεναζηένς ιεηαηνμπή ημοξ ζε πνήζζιεξ ακαθμνέξ είκαζ βεβμκυξ. Έηζζ 

δδιζμονβήεδηακ ηα οζηήιαηα Τπμζηήνζλδξ Απμθάζεςκ («Decision Support 

Systems», «DSS»). ηδ ζοκέπεζα δ ακάβηδ βζα επαφλδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ηςκ 

ζηεθεπχκ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ, δ ακάβηδ βζα ζοζηήιαηα 
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αεθηίςζδξ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ βζα ακηίζημζπα πμο εα 

ιμκηεθμπμζμφζακ ηδκ ακενχπζκδ βκχζδ ηαζ επμιέκςξ εα ιείςκακ ηδκ 

ελάνηδζδ απυ θήπηεξ απμθάζεςκ, μδήβδζακ ζηδ δδιζμονβία ηςκ Έιπεζνςκ 

οζηδιάηςκ («Expert Systems», «ES»).  

 Σέθδ 1980s: Πθέμκ δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία έπεζ αμδεήζεζ ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ιε απμηέθεζια έκαξ αολακυιεκμξ ανζειυξ αοηχκ κα 

ακαθένεζ ηδκ επίηεολδ ζηναηδβζηχκ απμηεθεζιάηςκ πάνδ ζηδκ «IT». Δίκαζ δ 

πενίμδμξ πμο ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ηα ηναηδβζηά Πθδνμθμνζαηά 

οζηήιαηα («Strategic Information Systems», «SIS»). 

 1990s: Οζ Ζ/Τ έπμοκ ανπίζεζ πθέμκ κα ηαηαηθφγμοκ ημοξ πχνμοξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηυζμ βζα ηδ πνήζδ ημοξ ζηδκ επελενβαζία δεδμιέκςκ υζμ ηαζ βζα 

ηδ θήρδ ζδιακηζηχκ απμθάζεςκ. Δπζπθέμκ λεηζκάεζ δ φπανλδ ηςκ ιδπακχκ 

ακαγήηδζδξ ζζημζεθίδςκ («Web Browsers») ηαζ  μζ επζημζκςκίεξ ημο δζαδζηηφμο. 

Σμ θμβζζιζηυ ηςκ οπμθμβζζηχκ πανμοζζάγεηαζ ηοπμπμζδιέκμ ηαζ εκμπμζδιέκμ, 

εκχ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ηα πνχηα Παηέηα Δπζπεζνδιαηζηχκ οζηδιάηςκ 

(«Enterprise System Packages»). Πνυηεζηαζ βζα παηέηα θμβζζιζημφ ιε 

εκμπμζδιέκεξ εθανιμβέξ («Modules») πμο δζαπενκμφκ ημζκέξ επζπεζνδιαηζηέξ 

ζοκαθθαβέξ ιέζς μιάδςκ, ηιδιάηςκ ηαζ εεκζηχκ μνίςκ ζε «πναβιαηζηυ 

πνυκμ» («real time»).  

 2000: Απυ ημ 2000 ηαζ έπεζηα έπμοκ βίκεζ ημζκυξ ηυπμξ ηα επζπεζνδζζαηά δίηηοα 

ζοκδεδειέκα ζημ δζαδίηηομ. Δπζπθέμκ μζ ορδθέξ ηαπφηδηεξ ημο δζαδζηηφμο είκαζ 

βεβμκυξ, εκχ πανάθθδθα υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ εηαζνείεξ επεκδφμοκ ζε 

αζφνιαηεξ ηεπκμθμβίεξ.          

2.1.4 Γξαζηεξηόηεηεο ελόο «IS» [4] 

 Λεζημονβία Δζζνμχκ: Σμ «IS» δέπεηαζ ηα εζζενπυιεκα δεδμιέκα πμο ανίζημκηαζ 

έλς απυ ημ ζφζηδια. 

 Λεζημονβία Απμεήηεοζδξ: Γζαηδνεί ηα εζζενπυιεκα δεδμιέκα ηαζ επακαηηά ηα 

απμεδηεοιέκα. 

 Λεζημονβία Δπελενβαζίαξ: Τπμθμβίγεζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα εζζενπυιεκα ηαζ 

απμεδηεοιέκα δεδμιέκα. 
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 Λεζημονβία Δηνμχκ: Πανάβεζ απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επελενβαζία βζα κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ελςηενζηά ημο ζοζηήιαημξ.  

2.1.5 ηόρνη θαη νθέιε από ηε ρξήζε «IS» [4] 

Οζ ζηυπμζ εκυξ «IS» είκαζ δ εηηέθεζδ ζοκδεζζιέκςκ ηαζ επακαθαιαακυιεκςκ 

δζαδζηαζζχκ, δ πανμπή πθδνμθμνζχκ ηαζ μ ηαθφηενμξ ζπεδζαζιυξ, μνβάκςζδ ηαζ 

έθεβπμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Σα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα εθέβπμοκ 

ηδ νμή πθδνμθμνζχκ ζηζξ επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Πανάθθδθα δ επελενβαζία 

πθδνμθμνζχκ είκαζ πενζζζυηενμ απμδμηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

«IS» πμο ααζίγμκηαζ ζε Ζ/Τ. Δπίζδξ ηα «IS» ιπμνμφκ κα επαολήζμοκ ηδκ 

απμδμηζηυηδηα αθθά ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ θήρδξ απμθάζεςκ. 

Άθθα μθέθδ απυ ηδ πνήζδ ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ είκαζ δ απηνκαηνπνίεζε, 

δ νξγαλσζηαθή κάζεζε ηαζ δ ππνζηήξημε ζηξαηεγηθήο. Με ηδκ απηνκαηνπνίεζε 

επζηοβπάκεηαζ ηαπφηενδ ηαζ μζημκμιζηυηενδ εηηέθεζδ εκενβεζχκ. Ζ ηεπκμθμβία 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηδξ πεζνυβναθδξ δζαδζηαζίαξ, ιε απμηέθεζια 

ηδ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηαζ ζοκέπεζα. Όζμκ αθμνά ηδκ νξγαλσζηαθή κάζεζε 

πανμοζζάγεηαζ ηαθφηενδ δ εηηέθεζδ ηςκ εκενβεζχκ. Πενζθαιαάκεζ ιάεδζδ βζα αεθηίςζδ 

ηςκ ηαεδιενζκχκ δναζηδνζμηήηςκ ιέζα ζηδ δζαδζηαζία, εκχ πανάθθδθα 

πνμζακαημθίγεηαζ ζε οπμδείβιαηα ηαζ ηάζεζξ. Δπμιέκςξ ιε ημκ υνμ ηδξ νξγαλσζηαθήο 

κάζεζεο εκκμείηαζ δ πνήζδ ηδξ απμηηδεείζαξ βκχζδξ ηαζ μλοδένηεζαξ βζα ηδ αεθηίςζδ 

ηδξ μνβακςζζαηήξ ζοιπενζθμνάξ. Σέθμξ δ ππνζηήξημε ζηξαηεγηθήο αθμνά ηδκ 

ελοπκυηενδ εηηέθεζδ ηςκ εκενβεζχκ ηαηά ημ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ. Γδθαδή ηαηά ηδ 

δδιζμονβία ημο μνάιαημξ (ηαεμνζζιυξ ηαηεφεοκζδξ), ηςκ πνμηφπςκ (ζηυπμζ 

επίδμζδξ) ηαζ ηδξ ζηναηδβζηήξ (επίηεολδ ζημπχκ).  

Σα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα, απυ ηδ ιεθέηδ πμο πνμδβήεδηε, δίηαζα ειθακίγμκηαζ ςξ 

δδιζμονβμί ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ. Σα «IS» ιπμνμφκ κα 

αοημιαημπμζήζμοκ πμθθέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ ιζαξ εηαζνείαξ 

πνμζεέημκηαξ αλία ζε αοηή. Κάπμζεξ απυ ηζξ εκ θυβς δναζηδνζυηδηεξ είκαζ:  

 Οζ αβμνέξ πνμιδεεζχκ ζηδ δζαπείνζζδ εζζνμχκ (ζφκδεζδ πνμιδεεοηχκ 

αβμναζηχκ ιέζς δζαδζηηφμο)  

 Οζ εζςηενζηέξ θεζημονβίεξ (παναβςβή ιε πνήζδ οπμθμβζζηζηχκ ηαζ 

ζπεδζαζηζηχκ παηέηςκ) 
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 Ζ δζαπείνζζδ εηνμχκ (πςθήζεζξ ηαζ «marketing» ιε άιεζδ επζημζκςκία 

παναβςβμφ ηαζ ακηζπνμζχπμο - πεθάηδ)   

2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή «ERP» 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί δ πμνεία πμο αημθμφεδζακ ηα δζάθμνα Πθδνμθμνζαηά 

οζηήιαηα ηαζ παηέηα θμβζζιζημφ ζημ πχνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ 

πνυκςκ ηαζ δ δδιζμονβία ηςκ πνχηςκ «ERP» ζοζηδιάηςκ:   

 1960s - Γζαπείνζζδ ηαζ Έθεβπμξ Απμεειάηςκ («Inventory Management and 

Control»): Ζ Γζαπείνζζδ ηαζ μ Έθεβπμξ ηςκ Απμεειάηςκ είκαζ μ ζοκδοαζιυξ 

ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ ζηάειδξ απμεειάηςκ ζηδκ απμεήηδ. Οζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ειπενζέπεζ δ Γζαπείνζζδ ηαζ μ Έθεβπμξ ηςκ Απμεειάηςκ 

αθμνμφκ ζημκ οπμθμβζζιυ ηςκ απαζηήζεςκ βζα απμεέιαηα, ηδκ ακάπηολδ 

ζηυπςκ, ιεευδςκ ηαζ επζθμβχκ ακαηνμθμδυηδζδξ ηδξ απμεήηδξ, ηδκ 

παναημθμφεδζδ πνήζδξ ηςκ οθζηχκ, ηδκ ελαζθάθζζδ ζζμννμπίαξ βζα ηα 

απμεέιαηα ηςκ δζαθυνςκ οθζηχκ (φπανλδ ακηίζημζπςκ πμζμηήηςκ απυ έκα 

οθζηυ ζε ζπέζδ ιε έκα άθθμ βζα ηδκ παναβςβή εκυξ πνμσυκημξ) ηαζ ακαθμνά 

ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ απμεειάηςκ. 

 1970s - Πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ Έθεβπμξ Παναβςβήξ ζε οζηήιαηα 

Δλανηδιέκδξ Εήηδζδξ («Material Requirement Planning», «MRP»): Ακηζηείιεκμ 

ηςκ «MRP» απμηεθεί δ εθανιμβή εζδζηχκ ηεπκζηχκ ιε ηζξ μπμίεξ 

πνμβναιιαηίγμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ηα απμεέιαηα ηςκ εκδζαιέζςκ πνμσυκηςκ. 

Οζ ηζιέξ ηςκ απμεειάηςκ αοηχκ πνμμνίγμκηαζ κα οπμζηδνίλμοκ έκα 

πνυβναιια παναβςβήξ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ. Σα απμηεθέζιαηα επμιέκςξ εκυξ 

ηέημζμο πνμβνάιιαημξ παναβςβήξ απμηεθμφκ μοζζαζηζηά ηδ γήηδζδ ζε 

επζιένμοξ ζοζηαηζηά οθζηά ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζεί έκα 

ζφζηδια «MRP». Δπεζδή δ γήηδζδ αοηή ελανηάηαζ άιεζα απυ ημ πνυβναιια 

παναβςβήξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ, ιπμνεί κα παναηηδνζζεεί ςξ ιία άιεζα 

ελανηδιέκδ απυ αοηυ γήηδζδ (ελανηδιέκδ γήηδζδ). Σέθμξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ εκ 

θυβς ζοζηδιάηςκ βίκεηαζ εθζηηή ηυζμ δ ελαζθάθζζδ ηςκ ακαβηαίςκ 

πμζμηήηςκ ημο ζοκυθμο ηςκ οθζηχκ πμο απανηίγμοκ ημ έημζιμ πνμσυκ υζμ ηαζ 

δ έβηαζνδ πανάδμζδ - δζάεεζδ ζηδκ ηαηάθθδθδ πνμκζηή ζηζβιή βζα κα ιπμνεί κα 

ζηακμπμζδεεί ημ πνυβναιια παναβςβήξ.      
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 1980s - «MRP II» («Manufacturing Resource Planning»): Σμ «MRP II» 

απμηέθεζε ηδκ ελέθζλδ ημο «MRP» ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1980. Σμ ζοβηεηνζιέκμ 

ζφζηδια ζοιπενζθαιαάκεζ υθεξ εηείκεξ ηζξ θεζημονβίεξ ιε ηζξ μπμίεξ [1]: 

 Γζαιμνθχκεηαζ ημ πνυβναιια παναβςβήξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ  

 Πνμβναιιαηίγμκηαζ μζ ηαεανέξ ακάβηεξ βζα παναβςβή 

 Παναημθμοεείηαζ δ ζηάειδ υθςκ ηςκ απμεειάηςκ υθςκ ηςκ οθζηχκ, 

ζοζηαηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ 

 Πνμβναιιαηίγμκηαζ μζ ακάβηεξ ζε πνμιήεεζα οθζηχκ 

 Δηδίδμκηαζ εκημθέξ παναβςβήξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δοκαιζηυηδηα ηαζ 

ηδ θυνηζζδ ζε ηάεε ιέζμ παναβςβήξ 

 Δθέβπεηαζ δ εηηέθεζδ ημο πνμβνάιιαημξ παναβςβήξ 

 Ακαεεςνμφκηαζ ηα πνμβνάιιαηα παναβςβήξ υηακ είκαζ ακαβηαίμ (θυβς 

δοκαιζηυηδηαξ ιέζςκ παναβςβήξ ή θυβς απμηθίζεςκ απυ ημκ 

πνμβναιιαηζζιυ) 

 Δηδίδμκηαζ ηαζ παναημθμοεμφκηαζ μζ εκημθέξ πνμιήεεζαξ οθζηχκ 

 1990s - οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ («Enterprise Resource 

Planning», «ERP»): Ζ ελέθζλδ ηςκ «MRP II» ζοζηδιάηςκ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 

1990 ακαπηφζζεζ ηα μθμηθδνςιέκα «ERP» ζοζηήιαηα. Ζ ιεηάααζδ αοηή 

αθμνμφζε ζηδκ ηάθορδ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ζπεδυκ υθςκ ηςκ 

παναβςβζηχκ πυνςκ ιζαξ επζπείνδζδξ. Έηζζ θεζημονβίεξ υπςξ μ ζπεδζαζιυξ 

πνμσυκηςκ, δ δζαπείνζζδ απμεδηχκ, δ δζαπείνζζδ ένβςκ ηαζ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ηαζ μθυηθδνδ δ ειπμνζηή ηαζ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ ιζαξ επζπεζνήζεζξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηακ ζε έκα ιυκμ ζφζηδια. 

 Σέθδ 1990s – «ERP II»: Σα ζοβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα ακαπηφπεδηακ βζα κα 

θφζμοκ δζάθμνα πνμαθήιαηα πμο είπακ δδιζμονβδεεί απυ ημοξ πνμηαηυπμοξ 

ημοξ «ERP» ηαζ βζα κα πνμςεήζμοκ κέεξ εθανιμβέξ, δοκαηυηδηεξ ηαζ 

ζοιααηυηδηεξ πμο ηα παθζυηενα ζοζηήιαηα αδοκαημφζακ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ. Οζ ημιείξ πμο ηθήεδηακ κα δζμνεχζμοκ ηα «ERP II» 

αθμνμφζακ ηονίςξ ηα ελήξ:  
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 Σα «ERP» ζοζηήιαηα ανπζηά δδιζμονβήεδηακ βζα κα ελοπδνεημφκ ημ 

πχνμ ηδξ παναβςβήξ. Με ημκ υνμ «ERP» ζημ ιοαθυ ένπμκηακ μζ ημιείξ 

ηςκ πνμιδεεζχκ, ηδξ δζαπείνζζδξ απμεήηδξ ηαζ ημο πνμβναιιαηζζιμφ 

παναβςβήξ. Πανυθμ πμο ηα εκ θυβς ζοζηήιαηα αμήεδζακ ηαζ έδςζακ 

θφζεζξ ηαζ ζε άθθεξ εηθάκζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ (πνδιαημμζημκμιζηά, 

θμβζζηζηά, ακενχπζκμζ πυνμζ, ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ) ημ ημιιάηζ ηδξ 

παναβςβήξ ήηακ αοηυ πμο εοκμήεδηε πενζζζυηενμ. Έηζζ ημ «ERP II» 

ήνεε βζα κα ελοπδνεηήζεζ ιε εθανιμβέξ ηαζ θφζεζξ ζζμαανχξ ηυζμ ηδκ 

παναβςβή υζμ ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ.  

 Σα «ERP» ήηακ ζε εέζδ κα πεζνίγμκηαζ ανηεηά ηαθά ιειμκςιέκεξ 

εθανιμβέξ, υιςξ ακηζιεηχπζγακ δοζημθίεξ υηακ ζοβπέμκηακ εθανιμβέξ 

δζαθμνεηζηχκ ηιδιάηςκ ηαζ πυζμ ιάθθμκ δζαθμνεηζηήξ επζπείνδζδξ ή 

δζαθμνεηζημφ ηθάδμο. Σμ πνυαθδια αοηυ επζθφεδηε ιε ηδκ έθεοζδ ηςκ 

«ERP ΗΗ».  

 Όζμκ αθμνά ημ δζαδίηηομ ηα «ERP» ζοζηήιαηα είπακ ηαθή επζημζκςκία 

ιε αοηυ, υιςξ ιυκμ ιε αμδεδηζηυ ηαζ οπμζηδνζηηζηυ παναηηήνα. Σα 

«ERP ΗΗ» ήνεακ κα αλζμπμζήζμοκ πθήνςξ ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ 

κα ηαηαζηήζμοκ ηα «ERP» απυθοηα θζθζηά ζφζηδια πνμξ αοηυ (άιεζδ 

επζημζκςκία ιε πνμιδεεοηέξ, πεθάηεξ, μνβακζζιμφξ).         

2.3 Τπνζπζηήκαηα («Modules») ησλ ζπζηεκάησλ «ERP» [2] 

Οζ εηαζνείεξ πάνμπμζ ηςκ δζαθυνςκ παηέηςκ «ERP» έπμοκ δζαπςνίζεζ ζε 

οπμζοζηήιαηα («Modules») ημ ααζζηυ ζφζηδια πμο απμηεθεί ηαζ ηδκ ηεθζηή ιμνθή ιε 

ηδκ μπμία ημ πνμιδεεφμκηαζ μζ επζπεζνήζεζξ πνήζηεξ. Ο θυβμξ ημο δζαπςνζζιμφ αοημφ 

βίκεηαζ ηυζμ βζα πναηηζημφξ υζμ ηαζ βζα θυβμοξ μζημκμιίαξ χζηε κα ιεζςεεί ημ ηυζημξ 

παναθααήξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ, ιζαξ ηαζ μζ εηαζνείεξ αβμναζηέξ 

δεκ έπμοκ πάκημηε ακάβηδ ημ ζφκμθμ ηςκ οπμζοζηδιάηςκ ημο παηέημο. Μζα εηαζνεία 

βζα πανάδεζβια είκαζ δοκαηυ κα έπεζ παναδχζεζ ηδ δζαπείνζζδ εκυξ ηιήιαηυξ ηδξ ζε 

ηάπμζμ ελςηενζηυ ζοκενβάηδ ηαζ επμιέκςξ ημ ζοβηεηνζιέκμ οπμζφζηδια ημο «ERP» 

πμο αθμνά ημ αοηυ ηιήια κα ιδκ έπεζ πνδζηζηή ζδιαζία βζα ηδκ εηαζνεία. 

Σα δζάθμνα οπμζοζηήιαηα ηςκ πανεπμιέκςκ «ERP» ζοζηδιάηςκ είκαζ ζπεηζηά 

πανυιμζα απυ πνμιδεεοηή ζε πνμιδεεοηή υζμκ αθμνά ηα ααζζηά θεζημονβζηά 

παναηηδνζζηζηά, βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ κα δδιζμονβδεεί ιζα ζπεηζηά ημζκή αάζδ 

ενιδκείαξ ηαζ ηαηακυδζδξ πνμξ αμήεεζα ημο οπμρήθζμο πνήζηδ. Πανυθα αοηά 
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δζαθμνέξ ζηδκ μνμθμβία, ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ζηδκ εθανιμζηζηυηδηα απυ πάνμπμ ζε 

πάνμπμ οπάνπμοκ ηαζ είκαζ ηαζ εειζηυ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο ακηαβςκζζιμφ.  

ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα ζφκημιδξ πανμοζίαζδξ ηαζ ακάθοζδξ ηςκ 

δζαθυνςκ οπμζοζηδιάηςκ πμο πενζέπμκηαζ ζε έκα ηοπζηυ παηέημ «ERP»: 

 Γζαπείνζζδ – Παναημθμφεδζδ Παναβςβήξ («Manufacturing»)  

 Κεληξηθό Πιάλν Φξνλνπξνγξακκαηηζκνύ («Master Production Schedule - 

MPS»): ημ οπμζφζηδια «MPS» ζπεδζάγμκηαζ ηαζ πνμβναιιαηίγμκηαζ μζ 

εκημθέξ παναβςβήξ (ή ακαπθήνςζδξ) πμο αθμνμφκ ηονίςξ ζηα ηεθζηά 

πνμσυκηα («end items») ηα μπμία πςθμφκηαζ πνμξ ημοξ πεθάηεξ ή ζηα 

εκδζάιεζα πνμσυκηα (διζηαηενβαζιέκα). Σμ «MPS» πνμηείκεζ πθάκα βζα 

αοηέξ ηζξ εκημθέξ ιε ζηυπμ ηδ αέθηζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηονίςξ ηςκ 

παναβςβζηχκ πυνςκ ιζαξ επζπείνδζδξ ιε αάζδ ημοξ ζηυπμοξ ηςκ 

πςθήζεςκ. οκήεςξ ημ «MPS» ααζίγεηαζ ζε απθμφξ ηακυκεξ ηαζ είκαζ 

άιεζα ζοκδειέκμ ιε ηα οπμζοζηήιαηα ηςκ Πςθήζεςκ, ηςκ 

Πνμαθέρεςκ ηαζ ηςκ Πνμαθέρεςκ Απαζηήζεςκ Τθζηχκ («Material 

Requirement Planning»). 

 Πξνβιέςεηο Απαηηήζεσλ Υιηθώλ («Material Requirement Planning» - 

«MRP»): Σμ οπμζφζηδια «MRP» απμζημπεί ζηδ αέθηζζηδ νφειζζδ ηδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ πνμηείκμκηαξ πθάκα, βζα έκα πνμηαεμνζζιέκμ 

πνμκζηυ μνίγμκηα, ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ζηδ 

δζαεεζζιυηδηα οθζηχκ. Γεκζηά ημ οπμζφζηδια «MRP» πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

παναβςβζηέξ επζπεζνήζεζξ, αθθά ηαζ ζε ειπμνζηέξ βζα ακαπθήνςζδ 

απμεειάηςκ. Ζ θεζημονβία ημο ααζίγεηαζ ζηα ηεκηνζηά πθάκα 

πνμκμπνμβναιιαηζζιμφ ή ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ ιε ζηυπμ κα 

πνμηείκεζ εκημθέξ ακαπθήνςζδξ (απαζημφιεκδ πμζυηδηα ηαζ πνμκζηή 

ζηζβιή έηδμζδξ). 

 Πξνβιέςεηο Απαηηήζεσλ Παξαγσγηθνύ Γπλακηθνύ («Capacity 

Requirement Planning» – «CRP»): Σμ οπμζφζηδια «CRP» απμζημπεί 

ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ απαζηήζεςκ («capacity loads») ηαζ ημ αέθηζζημ 

πνμβναιιαηζζιυ ημο παναβςβζημφ δοκαιζημφ ζοκήεςξ ζηα ηέκηνα 

ενβαζίαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παναβςβή («manufacturing work 

centers»). ηδκ πζμ απθή ιμνθή ημ «CRP» ααζίγεηαζ ζηα πθάκα ημο 

«MPS» ηαζ ζηα «θαζεμθυβζα» ηςκ πνμσυκηςκ («product routings») βζα κα 

ηαεμνίζεζ ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ημ θυνημ ζηα ηέκηνα ενβαζίαξ, πθδνμθμνίεξ 
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μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα πνμεημζιαζημφκ ή κα 

επακαπνμζδζμνζζηεί ηαηάθθδθα μ θυνημξ ζηα ακηίζημζπα ηέκηνα 

ενβαζίαξ. 

 Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Υιηθώλ («Bill of Material» – «ΒΟΜ»): Μέζα απυ 

ημ οπμζφζηδια «ΒΟΜ» δζαπεζνίγμκηαζ μζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ 

οθζηχκ. οκήεςξ αοηέξ είκαζ θίζηεξ οθζηχκ απυ ηζξ μπμίεξ απμηεθείηαζ 

είηε ηάπμζμ ηεθζηυ πνμσυκ είηε έκα εκδζάιεζμ ιένμξ ημο (διζέημζιμ). Σμ 

«ΒΟΜ» είκαζ ζοκήεςξ εκζςιαηςιέκμ ιε θεζημονβίεξ ηαζ οπμζοζηήιαηα 

ηδξ παναβςβήξ («MPS» ηαζ «MRP»), αθθά πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα 

πνμβναιιαηζζιυ μζημβεκεζχκ πνμσυκηςκ ή ζοκδοαζιυ πνμσυκηςκ απυ 

ηα οπμζοζηήιαηα ηςκ Πςθήζεςκ ηαζ ηςκ Πνμιδεεζχκ. 

 «Φαζενιόγηα Πξντόλησλ» («Product Routings»): Σμ «θαζεμθυβζμ» 

ηαεμνίγεζ ηδ ζεζνά ηαζ ημ πνυκμ ηςκ ενβαζζχκ ή δζαδζηαζζχκ πμο 

απαζημφκηαζ βζα κα παναπεεί έκα πνμσυκ ιέζα απυ ηα ακηίζημζπα ηέκηνα 

ενβαζίαξ. Σμ οπμζφζηδια αοηυ είκαζ δ ααζζηή πδβή πθδνμθμνζχκ βζα 

υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ «CRP». 

 Γζαπείνζζδ Πςθήζεςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ Γζακμιχκ («SaIes, Purchasing & 

Transportation Management»)  

 Πξνβιέςεηο («Forecasting»): Σμ οπμζφζηδια ηςκ πνμαθέρεςκ ζοκήεςξ 

πνδζζιμπμζεί ζζημνζηά δεδμιέκα ηςκ πςθήζεςκ ηαζ εκζςιαηχκεηαζ ιε ημ 

ηεκηνζηυ πθάκμ πνμκμπνμβναιιαηζζιμφ («MPS») ηαζ ηζξ πνμαθέρεζξ 

απαζηήζεςκ οθζηχκ («MRP»). Αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα βίκμκηαζ 

ιεθθμκηζηέξ πνμαθέρεζξ ηδξ γήηδζδξ ηςκ πεθαηχκ. οκήεςξ ημ 

οπμζφζηδια ηςκ πνμαθέρεςκ οπμζηδνίγεζ ηαζ θεπημιενείξ («detaiI») ηαζ 

αενμζζηζηέξ («aggregate») θεζημονβίεξ πνυαθερδξ. Ζ πνχηδ θεζημονβία 

αθμνά πνμαθέρεζξ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ, εκχ δ δεφηενδ 

πνμαθέρεζξ γήηδζδξ βζα μθυηθδνεξ μζημβέκεζεξ ή μιάδεξ πνμσυκηςκ 

(«hierarchy pyramid structures»). 

 Πξνγξακκαηηζκόο Απαηηήζεσλ Γηαλνκώλ («Distribution Requirement 

Planning» – «DRP»): Σμ οπμζφζηδια «DRP» δζαπεζνίγεηαζ ηα αζηήιαηα 

ιεηαθμνχκ ηαζ γήηδζδξ (ή ηνμθμδμζίαξ) απυ ηαζ πνμξ ηζξ ιμκάδεξ 

απμεήηεοζδξ ηαζ ιεηαλφ άθθςκ πχνςκ («faciIities») ηδξ επζπείνδζδξ 

(π.π. παναβςβζηέξ ιμκάδεξ). ηδκ πζμ απθή ημο ιμνθή ημ «DRP» 

ακαβκςνίγεζ ηδ γήηδζδ ηάπμζςκ οθζηχκ ή πνμσυκηςκ ζε ηάπμζα ιμκάδα 
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ηαζ ιε αάζδ ηάπμζμοξ ηακυκεξ δδιζμονβεί εκημθέξ ιεηαθμνάξ ή 

ιεηαηίκδζδξ ζε άθθεξ ιμκάδεξ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ γήηδζδξ. 

Οζ θεζημονβίεξ ημο «DRP» είκαζ ζοκήεςξ εκζςιαηςιέκεξ ιε ηα 

οπμζοζηήιαηα ηςκ πςθήζεςκ ηαζ πνμιδεεζχκ ηαζ αθμνά ζοκήεςξ ζηα 

πνμσυκηα πμο απμεειαημπμζμφκηαζ («inventory managed items») απυ 

ηδκ επζπείνδζδ. 

 Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηώλ («Supplier Management»): Σμ οπμζφζηδια 

αοηυ πανέπεζ υθεξ ηζξ απαζημφιεκεξ θεζημονβίεξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

ααζζηχκ ζημζπείςκ ηςκ πνμιδεεοηχκ, ηςκ εκημθχκ πνμιήεεζαξ, ηςκ 

πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ ακμζηηχκ παναββεθζχκ («quotes & blanket orders»), 

ηδκ ημζημθυβδζδ, ημκ έθεβπμ παναθααχκ («receiving inspection») ηαζ 

άθθα. Σμ οπμζφζηδια ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ πνμιδεεοηχκ ζοκδέεηαζ 

άιεζα ιε ηδ δζαπείνζζδ απμεειάηςκ, ημοξ θμβανζαζιμφξ πθδνςηέμοξ 

ηαζ ηδκ πνυαθερδ απαζηήζεςκ οθζηχκ. 

 Γηαρείξηζε Μεηαθνξώλ («Transportation Management»): Σμ οπμζφζηδια 

δζαπείνζζδξ ιεηαθμνχκ ζημπεφεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηςκ 

ιεηαθμνζηχκ πυνςκ ηαζ ιέζςκ. 

 Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ («FinanciaI Management»)  

 Λνγαξηαζκνί Πιεξσηένη («Accounts Payable»): Παναημθμοεεί ηζξ 

πθδνςιέξ πνμξ ημοξ πνμιδεεοηέξ πμο αθμνμφκ οπδνεζίεξ ή οθζηά. Σμ 

οπμζφζηδια αοηυ εκζςιαηχκεηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ εκημθχκ αβμνάξ 

(«purchase order management»), ηδκ παναθααή εκημθήξ αβμνάξ 

(«receiving») ηαζ ηδ βεκζηή θμβζζηζηή («general ledger»). 

 Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη («Accounts Receivable»): Παναημθμοεεί ηα 

αναποπνυεεζια μζημκμιζηά ιεβέεδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ πςθήζεζξ 

ιε πίζηςζδ ζημοξ πεθάηεξ είηε ζε επίπεδμ πμκδνζηήξ είηε ζε επίπεδμ 

θζακζηήξ. Σμ οπμζφζηδια αοηυ εκζςιαηχκεηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ εκημθχκ 

πςθήζεςκ («sales order management») ηαζ ηδ βεκζηή θμβζζηζηή. 

 Γεληθή Λνγηζηηθή («General Ledger»): Σμ οπμζφζηδια ηδξ βεκζηήξ 

θμβζζηζηήξ δζαπεζνίγεηαζ υθμοξ ημοξ θμβανζαζιμφξ ιζαξ επζπείνδζδξ μζ 

μπμίμζ είκαζ μνβακςιέκμζ ζε έκα πνμηαεμνζζιέκμ θμβζζηζηυ ζπέδζμ. Σμ 

θμβζζηζηυ ζπέδζμ πενζέπεζ υθμοξ ημοξ θμβανζαζιμφξ μζ μπμίμζ είκαζ 

ηαηάθθδθα ανζειδιέκμζ ηαζ ηςδζημπμζδιέκμζ. 
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 Μηζζνδνζία («Payroll»): Σμ οπμζφζηδια ηδξ ιζζεμδμζίαξ παναημθμοεεί 

ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηζξ πθδνςιέξ ηςκ οπαθθήθςκ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ είκαζ 

εκζςιαηςιέκμ ζηδ βεκζηή θμβζζηζηή. 

 Γζαπείνζζδ Παβίςκ («Fixed Assets Management»)  

             Σα πάβζα αημθμοεμφκ ημ ιαηνμπνυεεζιμ εκενβδηζηυ ιζαξ επζπείνδζδξ. Αοηά 

ηα πάβζα έπμοκ ιζα πνμκζηή πενίμδμ γςήξ ζοκήεςξ ιεβαθφηενδ ημο εκυξ 

έημοξ, απμηηχκηαζ βζα πνήζδ ζηζξ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ δεκ 

πνμμνίγμκηαζ βζα ηδ ιεηαπχθδζδ ζε πεθάηεξ. Σα πάβζα πενζθαιαάκμοκ 

ζοκήεςξ ελεζδζηεοιέκμ ελμπθζζιυ (π.π. έπζπθα, ιδπακέξ, ηηίνζα ηαζ άθθα). Σμ 

οπμζφζηδια ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ παβίςκ πενζθαιαάκεζ δζάθμνεξ ιεευδμοξ 

απμηίιδζδξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ απμζαέζεχκ ημοξ. Σμ οπμζφζηδια 

ηςκ παβίςκ εκζςιαηχκεηαζ ζηδ βεκζηή θμβζζηζηή. 

 Γζαπείνζζδ - Παναημθμφεδζδ Ένβςκ («Project Management») 

Σμ ζφζηδια αοηυ πανέπεζ θεζημονβίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή 

δζαπείνζζδ ένβςκ, υπςξ ακαθφζεζξ ηυζημοξ («costing»), δζαπείνζζδ εκημθχκ 

(«order management»), δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ («evaluation»), δζαπείνζζδ 

αθθαβχκ («change management»), ημζημθυβδζδ («biIIing»), δζαπείνζζδ 

ζοιαάζεςκ («contract management») ηαζ πνμτπμθμβζζιμί («budgeting»). Σμ 

οπμζφζηδια δζαπείνζζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ένβςκ ζοκδέεηαζ ζπεδυκ άιεζα 

ιε υθεξ ηζξ θεζημονβζηέξ πενζμπέξ εκυξ «ERP». 

 Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ («Inventory Management»)  

 Γηαρείξηζε Δηδώλ («Item management»): Σμ οπμζφζηδια ηδξ δζαπείνζζδξ 

ηςκ εζδχκ πανέπεζ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ζπκδθάηδζδξ («tracking») ηαζ 

ηαηαπχνδζδξ δεδμιέκςκ («record keeping») πμο αθμνμφκ ζηα είδδ ηα 

μπμία δζαηδνεί ζοκήεςξ ζε απυεεια ιζα επζπείνδζδ. Σμ οπμζφζηδια 

αοηυ πανέπεζ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα κα 

παναιεηνμπμζήζεζ δ επζπείνδζδ ηα ααζζηά δεδμιέκα ηςκ εζδχκ πμο 

παναημθμοεεί ηαεχξ ηαζ κα ηαηαπςνήζεζ ηαζ κα εθέβλεζ ηζξ ηζκήζεζξ 

αοηχκ ηςκ εζδχκ μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ ημ ηεθζηυ απυεεια. 

 Γηαρείξηζε Απνζεθώλ («Warehouse Management»): Σμ οπμζφζηδια ηδξ 

δζαπείνζζδξ απμεδηχκ ζοιπθδνχκεζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο 

οπμζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ εζδχκ ιέζα απυ θεζημονβίεξ πμο αθμνμφκ 

ζε ιεηαηζκήζεζξ είηε εζςηενζηέξ είηε ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ απμεδηεοηζηχκ 
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πχνςκ, ηδ δζαπείνζζδ εκημθχκ απμζημθήξ ηαζ παναθααήξ («pick - up & 

put away order management»), πςνμηαλζηή αεθηζζημπμίδζδ («space 

utilization») ηαζ άθθα. 

 Γζαπείνζζδ Πανμπήξ Τπδνεζζχκ («Operations Management»)  

 Δμππεξέηεζε Πειαηώλ («Customer Service»): Σμ ζφζηδια αοηυ πανέπεζ 

θεζημονβίεξ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ζηδ αέθηζζηδ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

πεθαηχκ. Σέημζεξ θεζημονβίεξ πενζθαιαάκμοκ ζπκδθάηδζδ εκημθχκ 

(«order tracking»), δζαπείνζζδ επζζηνμθχκ («return management»), 

οπυζπεζδ παναββεθζχκ («order promising»), ηζιμθυβδζδ («pricing»), 

εηπηχζεζξ («discounts») ηαζ άθθεξ. 

 Γηαρείξηζε Πξνδηαγξαθώλ («Configuration Management»): Με ημ 

οπμζφζηδια αοηυ δζαπεζνίγμκηαζ ελεζδζηεοιέκεξ πνμδζαβναθέξ 

(«customized / compatible features») ή επζθμβέξ («options») πμο 

απαζημφκ μζ πεθάηεξ. Σμ οπμζφζηδια αοηυ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ, ημ «θαζεμθυβζμ» ηαζ ηδ 

δζαπείνζζδ εκημθχκ, αθθά έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πανέπεζ άιεζα 

πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ημζημθυβδζδ, ηδκ οπυζπεζδ 

παναββεθζχκ ηαζ άθθεξ. 

 Γηαρείξηζε Υπεξεζηώλ Τερληθήο Υπνζηήξημεο («Service Management»): 

Σμ οπμζφζηδια αοηυ δζαεέηεζ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδ 

δζαπείνζζδ ενβαζζχκ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ. Μενζηέξ απυ ηζξ θεζημονβίεξ 

πμο δζαεέηεζ είκαζ δ απμζημθή πνμεζδμπμζήζεςκ, δελζυηδηεξ πυνςκ βζα 

δζαπείνζζδ ημο ζπεδζαζιμφ, πμθοεπίπεδδ ακαθμνά αθααχκ ηαζ άθθα. 

 Γζαπείνζζδ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ («Human Resource Management») 

Σμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ αθμνά ηονίςξ ζηδ δζμίηδζδ, 

ζηδκ ελέθζλδ, ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηζξ πνμζθήρεζξ ηςκ ακενχπζκςκ πυνςκ 

ιζαξ επζπείνδζδξ. 

ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζοκδείγεηαζ μζ θεζημονβζηέξ πενζμπέξ ηςκ 

«ERP» κα δζαπςνίγμκηαζ ζε «front office» ηαζ «back office» δζαδζηαζίεξ. Ο 

δζαπςνζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ βζα κα εθέβπεηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα δ νμή ηςκ 

εζςηενζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο πνδζζιμπμζεί απυ ημζκμφ ιζα επζπείνδζδ ιε ημοξ 

πεθάηεξ, δζακμιείξ ηαζ πνμιδεεοηέξ ηδξ. Έηζζ ςξ «front office» δζαδζηαζίεξ εεςνμφκηαζ 

μζ πςθήζεζξ, δ δζακμιή ηαζ μζ οπδνεζίεξ ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ πμο θένκμοκ ζε 

άιεζδ επαθή ηδκ επζπείνδζδ ιε ημοξ δζακμιείξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ηδξ. Καηά ημκ ίδζμ 
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ηνυπμ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ δζαπείνζζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηςκ ακαθμνχκ 

πνμξ ηδ δζμίηδζδ (δζαπείνζζδ - παναημθμφεδζδ ένβςκ) θένκμοκ ζε άιεζδ επαθή ηδκ 

επζπείνδζδ ιε ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ακηίζημζπα ιε ημοξ δζεοεοκηέξ ηιδιάηςκ ηαζ ημοξ 

ιεηυπμοξ.  Όζμκ αθμνά ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ παναβςβήξ, ηςκ μζημκμιζηχκ οπδνεζζχκ 

ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμεειάηςκ εεςνμφκηαζ «back office» δζαδζηαζίεξ ιζαξ ηαζ δεκ 

ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηάπμζμ απυ ηα ζοκδζαθθαζυιεκα ιένδ ιε ηδκ επζπείνδζδ, 

υπςξ μζ δζακμιείξ, μζ πεθάηεξ, μζ ενβαγυιεκμζ, ηθπ. Σέθμξ μζ δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ 

ζηζξ πνμιήεεζεξ εεςνμφκηαζ «back office», ιε ηδκ έκκμζα ηδξ οπμζηδνζηηήξ θεζημονβίαξ 

πμο πνμζθένμοκ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαζ ηδξ έιιεζδξ ζπέζδξ ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ βζα ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ παναββεθζχκ. ημ ζπήια 2.1 

απεζημκίγμκηαζ ηα δζάθμνα οπμζοζηήιαηα ηςκ «ERP» ηαζ μ δζαπςνζζιυξ ζε «front» 

ηαζ «back office» δζαδζηαζίεξ.  

 

 

ρήκα 2.1: Αλαηνκία κηαο «ERP» Δθαξκνγήο (Davenport, 1998) [21].  

2.4 Δηαηξείεο πάξνρνη «ERP» 

ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ ηονζυηενεξ εηαζνείεξ πμο ακαπηφζζμοκ ηαζ 

πνμιδεεφμοκ παηέηα ζοζηδιάηςκ «ERP» ηαζ ηα ακηίζημζπα ιενίδζα πμο ηαηέπμοκ 

ζηδκ αβμνά παβημζιίςξ. Σα ζημζπεία ακηθήεδηακ απυ ηδκ ένεοκα πμο δζελήβαβε δ 
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«Amr Research» ημκ Ημφκζμ ημο 2005, πενίμδμξ πμο αημθμφεδζε έπεζηα απυ 

ζδιακηζηέξ ελαβμνέξ ηαζ ακαηαηαηάλεζξ ζημ πχνμ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ζοζηδιάηςκ 

«ERP».    

Πίλαθαο 2.1: Μεξίδηα Παγθόζκηαο Αγνξάο «ERP». 

Πδβή: «Amr Research»,14 Ινπλίνπ 2005. 

Δηαηξίεο - Πάξνρνη 
Μεξίδην Αγνξάο 

2003 

Μεξίδην Αγνξάο 

2004 

Μεξίδην Αγνξάο 

2005 

SAP 39% 40% 43% 

Oracle 12% 10% 19% 

PeopleSoft 13% 12% - 

Sage Group 4% 5% 6% 

Microsoft 3% 3% 4% 

SSA Global 2% 3% 3% 

Geac 2% 2% 2% 

Intentia 2% 2% 2% 

Lawson 2% 2% 2% 

Infor Global 

Solutions 
1% 2% 2% 

Σμ έημξ 2004 δ αβμνά ηςκ θμβζζιζηχκ «EPR» πανμοζίαζε αφλδζδ ηαηά 14% ιε 

ζοκμθζηά έζμδα 23,6 δζζ. δμθάνζα. Σδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ δ εηαζνεία «Οracle» 

ειθακίγεηαζ ζδζαίηενα δναζηήνζα ζηδκ ελαβμνά ακηίζημζπςκ επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ ηα 

ηεθεοηαία 4 πνυκζα είπε ελαβμνάζεζ ηζξ εηαζνείεξ «PeopleSoft» ηαζ «J.D.Edwards». 

Ζβέηδξ ηδξ αβμνάξ είκαζ δ εηαζνεία «SAP» δ μπμία πανμοζίαζε αφλδζδ εζυδςκ ηαηά 

17% ημ 2004. Ζ αφλδζδ αοηή ημο ιενζδίμο επήθεε πςνίξ δ «SAP» κα πνμπςνήζεζ ζε 

ελαβμνέξ ακηαβςκζζηζηχκ εηαζνεζχκ. Σμ πανάδμλμ είκαζ υηζ δ «SAP» θάκδηε κα 

ηενδίγεζ ιενίδζμ απυ ηδκ «Οracle». H ηεθεοηαία ημ 2004 ιεηά ηδκ ελαβμνά ηδξ 

«PeopleSoft» ηαηείπε ημ 22% ηδξ αβμνάξ, πμζμζηυ ιζηνυηενμ απυ ηα πμζμζηά ηςκ 

εηαζνεζχκ πνζκ ηδκ ελαβμνά (πμζμζηά ημ 2003: «Οracle» ιε 12%, «PeopleSoft» ιε 
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13%). Ζ ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηδξ «Oracle» επαθδεεφεζ ημκ ειπεζνζηυ ηακυκα ηδξ 

αβμνάξ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μζ ζοβπςκεφζεζξ έπμοκ ζακ άιεζμ απμηέθεζια ηδκ 

απχθεζα πεθαηχκ.   

2.5 Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

Σμ πνχημ πνάβια πμο εα ακανςηδεεί δ δζμίηδζδ ιζαξ επζπείνδζδξ ιπνμζηά ζε ιία 

δζαδζηαζία εβηαηάζηαζδξ εκυξ θμβζζιζημφ «ERP» είκαζ πμζμ παηέημ ηαζ πμζμξ 

πνμιδεεοηήξ είκαζ ηα ηαηαθθδθυηενα. Πανά ηζξ ζοβπςκεφζεζξ εηαζνεζχκ ζημ πχνμ ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ πμο έπμοκ βίκεζ ζοπκέξ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ ηαζ πμο ακηζηεζιεκζηά 

ιζηναίκμοκ ημκ ανζειυ ηςκ εκαθθαηηζηχκ πνμιδεεοηχκ ηαζ πζεακά ημκ ανζειυ ηςκ 

εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ, δ αβμνά ηςκ «ERP» ζηδκ Δθθάδα δεκ έπεζ εκηεθχξ λεηαεανίζεζ. 

Ακηίεεηα, ηαεχξ κέεξ θφζεζξ πνμηείκμκηαζ ηάπμζεξ παθζυηενεξ οπυηεζκηαζ ζε 

πνμζπάεεζεξ ακακέςζδξ, μζ ηζιέξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ηαζ υθα δείπκμοκ υηζ ημ 

πενζαάθθμκ αοηυ είκαζ δοκαιζηά ακαπηοζζυιεκμ. Δπζπθέμκ, ιζα ένεοκα αβμνάξ 

ακάιεζα ζε επζπεζνήζεζξ ιε ζδιακηζηυ ηγίνμ ηαζ πνμζςπζηυ ηυζμ ζημ πχνμ ηςκ 

ηαηακαθςηζηχκ πνμσυκηςκ υζμ ηαζ ζημ πχνμ ηςκ οπδνεζζχκ εα έδεζπκε υηζ μ ανζειυξ 

εηαζνεζχκ πμο είκαζ δοκδηζημί πεθάηεξ θφζεςκ «ERP» είκαζ αηυιδ πάνα πμθφ ιεβάθμξ. 

Καηά ζοκέπεζα οπάνπεζ πχνμξ ηαζ βζα κέεξ πνμηάζεζξ. 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί ιζα πνμζέββζζδ ζηα δζάθμνα παηέηα «ERP» πμο οπάνπμοκ 

ζηδκ Δθθάδα, ιε ηαηδβμνζμπμίδζδ ζε ιεβάθα πμθοεεκζηά ηαζ εθθδκζηά «ERP». ηδκ 

πνχηδ ηαηδβμνία δναζηδνζμπμζμφκηαζ έκημκα μζ θφζεζξ «SAP R/3» ηδξ μιχκοιδξ 

εηαζνείαξ, «BaaN IV» ηδξ «SSA Global Technologies», «J.D. Edwards» ηδξ «Oracle», 

«Oracle Financials» ηδξ αοηήξ εηαζνείαξ, ηαεχξ επίζδξ ημ παηέημ «Navision» ηδξ 

«Microsoft», «MFG/PRO ERP/ERM System» ηδξ «QAD» ηαζ ηέθμξ «BPCS» ηδξ «SSA 

Global Technologies». Σα ηφνζα πθεμκεηηήιαηα αοηχκ ηςκ θφζεςκ είκαζ δ ορδθή ημοξ 

παναιεηνμπμίδζδ, δ μθμηθδνςιέκδ («integrated») εκζςιάηςζδ πενζθενεζαηχκ 

ηοηθςιάηςκ (Παναβςβή, Γζαπείνζζδ Ένβςκ / οιαάζεςκ, οκηήνδζδ Δλμπθζζιμφ, 

Γζαπείνζζδ Ακενςπίκςκ Πυνςκ, η.ά.) ηαζ ηέθμξ δ θεζημονβζηυηδηα («work - flow») πμο 

επζηνέπεζ ηδ ιδπακμβναθζηή οπμζηήνζλδ ηςκ δζαθυνςκ δζαδζηαζζχκ. Σμ εέια ηέθμξ 

ηδξ «εθθδκζημπμίδζδξ» ηςκ ζοζηδιάηςκ οπήνλε ηαζ ζοκεπίγεζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ 

κα είκαζ ανηεηά ζδιακηζηυ, βζα αοηυ ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ δζεεκή 

παηέηα ηαζ έπμοκ επεκδφζεζ ζδιακηζηά ζε αοηυκ ημκ ημιέα έπμοκ ηενδίζεζ ήδδ 

αλζυθμβα ιενίδζα αβμνάξ.   

Όζμκ αθμνά ηα ακηίζημζπα εθθδκζηά παηέηα, είκαζ δοκαηυ κα ακαθενεμφκ ηα «Atlantis» 

ηδξ «Altec», «ComPak Win» ηδξ «SingularLogic», «Computer Logic ERP System» ηδξ 

http://www.r2isc.com/ERP%20vendors.htm#endorsment
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μιχκοιδξ εηαζνείαξ, «Orama ERP» ηδξ «Quality & Reliability» ηαζ ημ «Singular 

Enterprise» ηδξ «SingularLogic», πςνίξ αοηυ κα απμηθείεζ ηδκ φπανλδ ηαζ άθθςκ 

θφζεςκ ζε ζοβηνίζζια επίπεδα. Ζ πνμζθενυιεκδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ μθμηθήνςζδ 

ηςκ ηοηθςιάηςκ είκαζ ζηδκ πανμφζα θάζδ πενζζζυηενμ εζηζαζιέκδ ζηζξ ζπεηζηά 

ιζηνυηενεξ απαζηήζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα επζζδιακεεί 

υηζ μζ εθθδκζηέξ εηαζνείεξ πάνμπμζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ επεκδφμοκ ζδιακηζηά ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ ζηα πνμσυκηα ημοξ θφζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα 

«LOGISTICS» (πνμιήεεζεξ, δζαπείνζζδ απμεήηδξ, δζακμιή πνμσυκηςκ) ηαζ ηδκ 

παναβςβή. διακηζηυ είκαζ επίζδξ ημ βεβμκυξ υηζ μζ εθθδκζηέξ εηαζνείεξ ζημ πχνμ ηςκ 

«ERP» έπμοκ ζοπκά έκημκα δζαθμνμπμζδιέκεξ ζηναηδβζηέξ ακαθμνζηά ιε ηα πνμσυκηα 

ημοξ, ηυζμ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ακάπηολήξ ημοξ υζμ ηαζ ζηα κέα ηοηθχιαηα πμο 

ζηαδζαηά εκηάζζμοκ ζε αοηά.  

2.6 ηάδηα πινπνίεζεο θαη εμέιημεο ελόο «ERP» [22] 

Ο ηθαζζηυξ ηφηθμξ γςήξ εκυξ «ERP» ζοζηήιαημξ δίκεζ έιθαζδ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ, 

ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ. Σα ααζζηά ζηάδζα ημο 

ηφηθμο γςήξ είκαζ: 

 Ο πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ δ ιεθέηδ ζημπζιυηδηαξ 

 Ζ ακάθοζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ 

 Ο ζπεδζαζιυξ ημο ζοζηήιαημξ 

 Ζ ηαηαζηεοή 

 Ζ εκμπμίδζδ ηαζ μ έθεβπμξ 

 Ζ απμδμπή, δ εβηαηάζηαζδ ηαζ δ εθανιμβή 

 Ζ ζοκηήνδζδ  

Ο πξνγξακκαηηζκόο ηαζ δ κειέηε ζθνπηκόηεηαο αθμνμφκ ιζα ορδθμφ επζπέδμο εζηυκα 

ημο ένβμο ηαζ ηςκ ζηυπςκ ημο. Καηά ημκ πνμβναιιαηζζιυ πνέπεζ κα ακαθοεεί ημ 

επζπεζνδιαηζηυ (ζημπυξ ηαζ ζηυπμζ δζμίηδζδξ, ζοκενβαζία ιε άθθα πθδνμθμνζαηά 

οπμζοζηήιαηα) ηαζ ημ ηεπκμθμβζηυ (επζπεζνδιαηζηέξ θεζημονβίεξ, ζπάζζιμ ζε επζιένμοξ 

δζαδζηαζίεξ ηαζ ακάθοζδ ηάεε θεζημονβίαξ, ειπεζνία μνβακζζιμφ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ 

οθμπμίδζδ εκυξ «IS», ηάθορδ ακαβηχκ ιε εηπαίδεοζδ, πνμζθήρεζξ ηαζ ζφιαμοθμοξ) 

πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ. Απυ ηδκ πθεονά ηδξ ιεθέηδξ ζημπζιυηδηαξ είκαζ ακαβηαίμ 
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κα δζελαπεεί ηεπκζηή (εθζηηυηδηα, επάνηεζα πυνςκ, ηεπκμβκςζία), θεζημονβζηή (ηάθορδ 

ακαβηχκ, ζηακμπμίδζδ, πναβιαημπμίδζδ αθθαβχκ) ηαζ μζημκμιζηή (ηυζημξ ακάπηολδξ, 

θεζημονβίαξ, ηένδδ, ακάθοζδ ηυζημοξ – μθέθμοξ) ακάθοζδ.  

Ζ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηαζ μ θαζνξηζκόο ησλ απαηηήζεσλ ελεζδζηεφμοκ ημοξ 

ζηυπμοξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζηζξ θεζημονβίεξ πμο απαζημφκηαζ ηαζ ακαθφμοκ ηζξ 

ακάβηεξ πθδνμθυνδζδξ ηςκ πνδζηχκ. Σμ ζηάδζμ ηδξ ακάθοζδξ ημο ζοζηήιαημξ έπεζ 

κα ηάκεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηδξ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο εθανιμβήξ 

ημο παηέημο «ERP». Οζ ζοιιεηέπμκηεξ δζαηνίκμκηαζ ζηδκ επζηνμπή δζαπείνζζδξ ημο 

ένβμο (ζηδκ ημνοθή ηδξ μνβακςηζηήξ δμιήξ), ζηδ δζμίηδζδ, ζηδκ μιάδα πνδζηχκ ηαζ 

ζηδκ ακηίζημζπδ ηδξ οθμπμίδζδξ. Όζμκ αθμνά ηδκ μιάδα πνδζηχκ αοηή ακαθφεηαζ 

ζημοξ πεζνζζηέξ ηαζ ζημοξ «ηαηακαθςηέξ» πθδνμθμνζχκ, εκχ ζηδκ μιάδα οθμπμίδζδξ 

οπάβμκηαζ ζηδκ ημνοθή μ οπεφεοκμξ ένβμο ηαζ αημθμοεμφκ μζ ζφιαμοθμζ ιε ηδκ 

μιάδα ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ δ μιάδα οπμζηήνζλδξ. Καηά ηδκ ακάθοζδ ημο 

ζοζηήιαημξ πναβιαημπμζείηαζ δ δζενεφκδζδ ημο πνμαθήιαημξ πμο αθμνά ζημ ηζ 

ζημπεφεζ ημ «ERP», πχξ βίκεηαζ ηάεε θεζημονβία ζήιενα ηαζ πχξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζημ 

ιέθθμκ. ημ ζηάδζμ αοηυ ηαηαβνάθμκηαζ μζ ακάβηεξ πθδνμθυνδζδξ, δδιζμονβείηαζ δ 

ζηναηδβζηή ακάπηολδξ ηαζ ημ βεκζηυ πνμκμδζάβναιια εβηαηάζηαζδξ, ηαεχξ 

πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δζαπςνζζιυξ ημο ένβμο ζε οπμζοζηήιαηα - οπμένβα (θάζεζξ).     

Όζμκ αθμνά ημκ θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ είκαζ απαναίηδημξ μ επαηνζαήξ 

ηαεμνζζιυξ ηαζ δ ηαηακυδζδ αοηχκ. Δπίζδξ ακαβηαία είκαζ δ εφνεζδ εκαθθαηηζηχκ 

θφζεςκ ηαζ δ επζθμβή ανιυγμοζαξ θφζδξ βζα ηάεε ιζα απαίηδζδ ιε ημκ πανάθθδθμ 

ηαεμνζζιυ ημο ααειμφ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ημ ζπεδζαζιυ ηδξ δμιήξ ημο ζοκμθζημφ 

ζοζηήιαημξ. Σα αήιαηα πμο πνέπεζ κα αημθμοεδεμφκ ζηδ θάζδ αοηή είκαζ ζηδκ ανπή 

μ εκημπζζιυξ ηςκ ειπθεημιέκςκ ηιδιάηςκ χζηε κα ανεεμφκ μζ πνήζηεξ ηθεζδζά. ηδ 

ζοκέπεζα αημθμοεεί δ ελέηαζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ χζηε κα ηαεμνζζεεί μ 

ααειυξ θεζημονβζηυηδηαξ πμο εα αμδεήζεζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

ζηυπςκ. Ζ ελέηαζδ πενζβναθχκ εέζεςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ δζαδζηαζζχκ 

πμο πνέπεζ κα οπμζηδνζπεμφκ είκαζ γδηήιαηα ιείγμκμξ ζδιαζίαξ. Σέθμξ μζ απαζηήζεζξ 

ηςκ πνδζηχκ πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ 

οπανπυκηςκ «IS», εκχ μζ δζαδζηαζίεξ πμο ελεηάγμκηαζ πνέπεζ κα ακαθφμκηαζ ιε ηάεε 

θεπημιένεζα.  

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο πενζβνάθεζ ακαθοηζηά ηα απαζημφιεκα παναηηδνζζηζηά, 

υπςξ δείβιαηα μεμκχκ, επζπεζνδιαηζημί ηακυκεξ, δζαβνάιιαηα νμήξ ηαζ θμζπή 

ηεηιδνίςζδ. ηδ θάζδ αοηή πναβιαημπμζείηαζ ακάθοζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

θεζημονβζχκ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ζενάνπδζδ ηςκ εκενβεζχκ βζα επίηεολδ ηδξ ηάεε 
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θεζημονβίαξ, ημ ζοβπνμκζζιυ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ ηεθεοηαίςκ, ηδ νμή 

δεδμιέκςκ ιεηαλφ αοηχκ, ηδκ φπανλδ ηδξ απαναίηδηδξ πθδνμθυνδζδξ ακά θεζημονβία 

ηαζ ηέθμξ ημ ζοκοπμθμβζζιυ ηδξ ακενχπζκδξ ζοιιεημπήξ. Δπζπθέμκ ζημ ζηάδζμ ημο 

ζπεδζαζιμφ ηίεεκηαζ δζάθμνα γδηήιαηα ζηναηδβζηήξ ακάπηολδξ ζηδκ επζπείνδζδ. Σα 

ζδιακηζηυηενα απυ αοηά είκαζ: α) Οζ αθθαβέξ - πνμζανιμβέξ ζηζξ μνβακςηζηέξ δμιέξ, 

α) Οζ απαζηήζεζξ ζε ηεπκμθμβζηυ ελμπθζζιυ (ηεκηνζηέξ ιμκάδεξ, πνμζςπζημί 

οπμθμβζζηέξ, ιμκάδεξ δίζηςκ, εηηοπςηέξ, δίηηοα, αμδεδηζηυξ ελμπθζζιυξ υπςξ 

ζηαεενμπμζδηέξ ηαζ ηαθςδζχζεζξ, ηδθεπζημζκςκζαηυξ ελμπθζζιυξ υπςξ «routers» ηαζ 

«modems», απαζηήζεζξ ζε αμδεδηζηά πνμβνάιιαηα), β) Σα θεζημονβζηά πνμβνάιιαηα 

(θεζημονβζηά ζοζηήιαηα, αάζεζξ δεδμιέκςκ, θεζημονβζηά πνμβνάιιαηα επζημζκςκίαξ 

ηαζ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ), δ) Οζ απαζηήζεζξ ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ ηαζ ηέθμξ     

ε) Σμ θεπημιενέξ πνμκμδζάβναιια εβηαηάζηαζδξ.      

Καηά ηδ θάζδ ηδξ θαηαζθεπήο βνάθμκηαζ ηαζ δμηζιάγμκηαζ ηα δζάθμνα πνμβνάιιαηα - 

οπμζοζηήιαηα, εκχ πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δ παναιεηνμπμίδζδ ημο «ERP» παηέημο. Ζ 

παναιεηνμπμίδζδ απμηεθεί ιζα ελαζνεηζηά ζφκεεηδ δζαδζηαζία πμο είκαζ απαναίηδηδ 

χζηε ημ ζφζηδια πμο εα εθανιμζεεί κα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ημο μνβακζζιμφ αθθά ηαζ 

κα αλζμπμζεί ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ πναηηζηέξ ημο ζοζηήιαημξ «ERP». Σνία είκαζ ηα 

επίπεδα παναιεηνμπμίδζδξ: α) οζηήιαημξ πμο αθμνά ημ ζφκμθμ ημο ζοζηήιαημξ, 

δδιζμονβείηαζ εθ’ άπαλ ηαζ ζπάκζα αθθάγεζ (π.π. εκενβμπμίδζδ οπμζοζηδιάηςκ, νυθμζ 

πνδζηχκ - δοκαηυηδηεξ, ζημζπεία εηαζνείαξ, δμιή θμβζζηζημφ ζπεδίμο ηθπ.) α) 

Ακηζηεζιέκμο πμο αθμνά επί ιένμοξ ακηζηείιεκα ημο ζοζηήιαημξ, υπςξ πίκαηεξ, 

θεζημονβίεξ, «ιεκμφ» ηθπ. Ζ παναιεηνμπμίδζδ εδχ ηαεμνίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο 

ζοζηήιαημξ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ (π.π. αοηυιαημξ οπμθμβζζιυξ «ΦΠΑ» 

ιε αάζδ ηδκ παναιεηνμπμίδζδ εζδχκ, πεθαηχκ - πνμιδεεοηχκ ηαζ θμβανζαζιχκ) β) 

Λεζημονβίαξ πμο ακαθένεηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο ζοζηήιαημξ ιε αάζδ ζοβηεηνζιέκεξ 

επζθμβέξ ημο πνήζηδ ηαηά ηδ θεζημονβία (π.π. ακ ιζα παναββεθία εα εηδχζεζ δεθηίμ 

απμζημθήξ).  

Απυ ηδκ πθεονά ηδξ ελνπνίεζεο ηαζ ημο ειέγρνπ πναβιαημπμζείηαζ μιαδμπμίδζδ 

πνμβναιιάηςκ ζε θεζημονβζηέξ εκυηδηεξ ηαζ ελέηαζή ημοξ ζε πενζαάθθμκ εθέβπμο, ιε 

ημκ πανάθθδθμ εκημπζζιυ ηαζ ηδ δζυνεςζδ θαεχκ ηαζ πνμαθδιάηςκ 

δζαθεζημονβζηυηδηαξ. ηδ θάζδ αοηή δζελάβεηαζ ιζα δζαδζηαζία ακαεεςνήζεςκ ιε ηα 

ελήξ δζαηνζηά αήιαηα: α) Ονβάκςζδ ηςκ ακαεεςνήζεςκ, α) Δπίδεζλδ ηςκ θεζημονβζχκ 

ζηδκ μιάδα πνδζηχκ ηαζ εηπαίδεοζδ, β) Καηαβναθή ηςκ αθθαβχκ, δ) Τθμπμίδζδ ηςκ 

αθθαβχκ - έθεβπμξ πνμβναιιάηςκ, ε) Οθμηθήνςζδ ακαεεςνήζεςκ ηαζ ηέθμξ ζη) 

Έθεβπμξ απυ ημοξ πνήζηεξ. Όζμκ αθμνά ημκ έθεβπμ απυ ημοξ πνήζηεξ μζ ηεθεοηαίμζ 
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εζηζάγμοκ ζηδκ μνευηδηα ηςκ οπμθμβζζιχκ, ζηδ θεζημονβζηυηδηα, ζηδκ ηαπφηδηα 

απυηνζζδξ, ζημ ιέβζζημ θυνημ, ζηδ πςνδηζηυηδηα ηαζ ζηδκ ακάηαιρδ απυ 

πνμαθήιαηα.                   

ηδ ζοκέπεζα ένπεηαζ ημ ζηάδζμ ηδξ απνδνρήο, εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο. Ζ θάζδ 

αοηή είκαζ ηαζ δ ηεθζηή υπμο ημ θμβζζιζηυ ηίεεηαζ ζε θεζημονβία ζε πναβιαηζηυ 

επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ. ημ ζδιείμ αοηυ πναβιαημπμζείηαζ δ μθμηθήνςζδ ημο 

παηέημο «ERP» πμο πενζθαιαάκεζ α) Οθμηθήνςζδ ηςκ θμζπχκ δζαδζηαζζχκ,             

α) Λεζημονβίεξ επζημζκςκίαξ ιε ημ οπάνπμκ «IS», β) Σεηιδνίςζδ - Βμήεεζα «on - line», 

δ) Μεηαθμνά δεδμιέκςκ απυ ημ οπάνπμκ «IS», ε) Βεθηζζημπμίδζδ θεζημονβζχκ,        

ζη) Έθεβπμξ ημο ζοκμθζημφ παηέημο «ERP». Όζμκ αθμνά ηδκ ηεηιδνίςζδ απυ ηδκ 

πθεονά ημο πνήζηδ αοηή ακαθένεηαζ ζε εέιαηα υπςξ δ επελήβδζδ ηςκ πεδίςκ ηαζ ηςκ 

θεζημονβζχκ ηάεε μευκδξ, δ αμήεεζα βζα ημ πχξ εα ιπμνέζεζ κα επακαηάιρεζ ζε 

πενίπηςζδ θακεαζιέκςκ πεζνζζιχκ ηαζ δ επελήβδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ θαεχκ ακά 

θεζημονβία.  

Σμ ζηάδζμ πμο έπεηαζ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ εθανιμβήξ ημο «ERP» είκαζ αοηυ ηδξ 

ζπληήξεζεο. Ζ ζοβηεηνζιέκδ θάζδ θαιαάκεζ πχνα υζμ οπάνπεζ ημ θμβζζιζηυ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ αθθαβέξ, δζμνεχζεζξ, πνμζεήηεξ ηαζ ιεηάααζδ ζε κέεξ πθαηθυνιεξ. Ζ 

ζοκηήνδζδ είκαζ ημ θζβυηενμ ειθακέξ αθθά ίζςξ ημ ζδιακηζηυηενμ ζηάδζμ. Κάπμζα 

ααζζηά ζδιεία πμο δζαηνίκμκηαζ ηαηά ηδ ζοκηήνδζδ είκαζ ηα ελήξ: α) Τπμζηήνζλδ ιεηά 

ηδκ έκανλδ ηδξ παναβςβζηήξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ πνδζηχκ (ζοκέπζζδ 

εηπαίδεοζδξ, ηιήια οπμζηήνζλδξ «help desk», εέιαηα δζαπείνζζδξ αθθαβχκ)              

α) Βεθηζζημπμίδζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο ζοζηήιαημξ, β) Ακάπηολδ μθμηθδνςιέκμο 

ζοζηήιαημξ δζμζηδηζηήξ πθδνμθυνδζδξ, δ) οκηήνδζδ ζοζηήιαημξ ιε ζοιαυθαζα 

ζοκηήνδζδξ απυ ημοξ πανυπμοξ ημο παηέημο.  

2.7 Πιενλεθηήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί από ηελ εθαξκνγή ελόο «ERP» 

ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ηα ηονζυηενα πθεμκεηηήιαηα ηαζ μζ ζδιακηζηυηενμζ 

πενζμνζζιμί πμο ακαηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή εκυξ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ 

«ERP». Συζμ μζ επζπεζνήζεζξ πνήζηεξ υζμ ηαζ μζ πάνμπμζ ηςκ παηέηςκ αοηχκ ζε 

ζοκενβαζία ιε ημοξ πνχημοξ πνέπεζ κα εκημπίγμοκ ηαζ κα ζοκοπμθμβίγμοκ ηα 

γδηήιαηα αοηά ηαηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ιεηέπεζηα πνήζδ ηςκ εκ θυβς ζοζηδιάηςκ.   
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2.7.1 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ελόο «ERP» [2] 

Ζ οθμπμίδζδ εκυξ «ERP» ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ιζα επζπείνδζδ ιε 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηαζ εηηέθεζδ ηςκ 

θεζημονβζχκ ηδξ. Έηζζ έκα «ERP» παηέημ: 

 Μεζχκεζ ηα θεζημονβζηά έλμδα 

 Δκμπμζεί υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ ελαζθαθίγμκηαξ ηεκηνζηυ έθεβπμ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ 

 Δπζηαπφκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ αοημιαημπμζεί ενβαζίεξ νμοηίκαξ 

 Μεζχκεζ ημ πνυκμ εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ 

 Καηανβεί ηδκ επακάθδρδ ενβαζζχκ, υπςξ δ πμθθαπθή ηαηαπχνδζδ 

δεδμιέκςκ ζε δζαθμνεηζηέξ εθανιμβέξ 

 Αολάκεζ ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ιεζχκεζ ημ πνυκμ παναβςβήξ 

ακαθμνχκ 

 Δλαζθαθίγεζ ηδκ άιεζδ, έβηονδ ηαζ έβηαζνδ πθδνμθυνδζδ εκμπμζχκηαξ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ηαζ ηα δεδμιέκα ζε ιζα ηεκηνζηή αάζδ πανέπμκηαξ πανάθθδθα 

ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ πνμζπέθαζδξ ηαζ ακάθοζδξ πθδνμθμνζχκ («driII down») 

 Βμδεά ηδκ εηαζνεία κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ναβδαίεξ ιεηααμθέξ πμο 

ζοκηεθμφκηαζ ζημ επζπεζνδιαηζηυ ημπίμ 

 Απμηεθεί έκα πμθφηζιμ ενβαθείμ ζηα πένζα ηςκ δζμζημφκηςκ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ 

 Γίκεζ έιθαζδ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ ηαζ ζηδκ πανμπή πμζμηζηχκ 

οπδνεζζχκ, ακορχκμκηαξ έηζζ ημ βυδηνμ ηαζ ηδκ ηαθή θήιδ ηδξ εηαζνείαξ 

 οιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο πνμζςπζημφ 

 Ροειίγεζ υζα αθμνμφκ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ ηνεπμοζχκ απαζηήζεςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ, εκχ πανάθθδθα πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηα ιέζα βζα ιζα 

δζανηή αεθηίςζδ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ 
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2.7.2 Πεξηνξηζκνί από ηελ εθαξκνγή ελόο «ERP» [17], [18] 

Σα πνμαθήιαηα πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ιζα επζπείνδζδ ηαηά ηδκ εθανιμβή ηαζ 

οθμπμίδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ «ERP» είκαζ ανηεηά. διακηζηυ νυθμ ζηδ ζςζηή 

δζαπείνζζδ ηςκ γδηδιάηςκ αοηχκ εα παίλεζ δ εημζιυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ, ημ επίπεδμ 

ηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ δ αθμζίςζδ πμο εα επζδείλμοκ ηα ζηεθέπδ ηαζ ημ 

πνμζςπζηυ πμο εα ειπθαηεί ιε ημ παηέημ «ERP» (ηυζμ ηαηά ηδκ εθανιμβή υζμ ηαζ 

ηαηά ηδ θεζημονβία ημο). ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ ηονζυηενμζ πενζμνζζιμί ηςκ 

«ERP» ζοζηδιάηςκ: 

 Ζ έθθεζρδ ειπεζνίαξ ηςκ εηαζνεζχκ πανμπήξ οπδνεζζχκ εβηαηάζηαζδξ ηαζ 

παναιεηνμπμίδζδξ ζοζηδιάηςκ «ERP» 

 Σμ ορδθυ ηυζημξ αβμνάξ ηαζ εθανιμβήξ ιε δζάθμνεξ «ηνοιιέκεξ» ηζιέξ 

ηυζημοξ υπςξ: 

 Ζ εηπαίδεοζδ - ηαηάνηζζδ 

 Ζ μθμηθήνςζδ ηαζ μζ δμηζιέξ 

 Ζ παναιεηνμπμίδζδ εθανιμβχκ 

 Μεηαθμνά ηαζ ιεηαηνμπή δεδμιέκςκ 

 Σεπκζημί ζφιαμοθμζ 

 Ακηζηαηάζηαζδ πνμζςπζημφ 

 Ζ εβηαηάζηαζδ ημο θμβζζιζημφ δεκ ζηαιαηάεζ πμηέ 

 Ο πνυκμξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηεθεζμπμίδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ «ERP» 

παηέημο ηνίκεηαζ ιεβάθμξ ζε ζπέζδ ιε ακηίζημζπα παηέηα ηαζ εθανιμβέξ πμο 

δζαεέημοκ μζ εηαζνείεξ. Ακηίζημζπα ζίβμονδ είκαζ ηαζ δ επζανάδοκζδ ηςκ 

ηαεδιενζκχκ ενβαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαηά ηδκ εκαζπυθδζδ πνμζςπζημφ ηαζ 

ζηεθεπχκ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ημο «ERP». 
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3. «LOGISTICS» ΚΑΙ «ERP»  

3.1 Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ «LOGISTICS»  

Ο υνμξ «LOGISTICS» απμηεθεί έκκμζα ανηεηέξ θμνέξ δοζκυδηδ, ηονίςξ υζμκ αθμνά 

ηα υνζα ημο πεδίμο πμο ηαθείηαζ κα ηαθφρεζ ηυζμ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ υζμ ηαζ ιεηαλφ 

αοηήξ ηαζ ηςκ άιεζα αθθδθεπζδνχκηςκ παναβυκηςκ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ 

(πνμιδεεοηέξ, πεθάηεξ, ιεζάγμκηεξ, ακηζπνυζςπμζ). Γζα ημ θυβμ αοηυ δ έκκμζα ηςκ 

«LOGISTICS» δζαθμνμπμζείηαζ ζημ πέναζια ηςκ εηχκ ιέπνζ ζήιενα, απυ ηζξ 

δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ημιείξ πμο ηαθμφκηακ ηάεε θμνά  

κα ελοπδνεηήζεζ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ ηεθζηή πενζεηηζηή ιμνθή 

ηαζ ημ ηαη’ μοζία ακηζηείιεκμ ηςκ «LOGISTICS» ζήιενα πενζβνάθεηαζ απυ ημοξ 

αηυθμοεμοξ μνζζιμφξ: 

 Με αάζδ ημ «CLM» («Council of Logistics Management») ηςκ ΖΠΑ ςξ 

«LOGISTICS» μνίγεηαζ δ μθμηθήνςζδ δφμ ή ηαζ πενζζζυηενςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ εθανιμβή ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ 

απμδμηζηήξ νμήξ ηςκ πνχηςκ οθχκ, πνμσυκηςκ οπυ ηαηαζηεοή ηαζ ηεθζηχκ 

πνμσυκηςκ απυ ημ ζδιείμ πνμέθεοζδξ ζημ ζδιείμ ηαηακάθςζδξ ιε ζημπυ ηδκ 

πθήνδ ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πεθάηδ [3]. 

 Μία άθθδ δζαηφπςζδ έπεζ δμεεί απυ ηδ «SOLE» («Society of Logistics 

Engineers») ηαζ μνίγεζ ηα «LOGISTICS» ςξ ηδκ επζζηήιδ ηδξ Γζμίηδζδξ 

(«Management»), ηδξ Σεπκζηήξ Μεεμδμθμβίαξ («Engineering») ηαζ ηςκ 

Σεπκζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ («Technical Activities»), πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

ζπεδζαζιυ («Design»), ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ απαζηήζεςκ («Requirements»), 

ηδκ απυηηδζδ, ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδ δζάεεζδ ηςκ παναβςβζηχκ πυνςκ ηαζ 

ιέζςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ημοξ ζηυπμοξ, ηδ ζηναηδβζηή, ηδκ ηαηηζηή ηαζ ημκ 

έθεβπμ εκυξ μνβακζζιμφ [3].  

 Σέθμξ έκαξ αηυια πενζεηηζηυξ μνζζιυξ βζα ημ ηζ είκαζ «LOGISTICS» είκαζ αοηυξ 

ημο ηαεδβδηή Martin Christopher πμο ηα εεςνεί ςξ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ζηναηδβζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ πνμιδεεζχκ, ηδξ ηίκδζδξ ηαζ απμεήηεοζδξ ηςκ 

πνχηςκ οθχκ, ελανηδιάηςκ ηαζ ηεθζηχκ απμεειάηςκ (ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ 

πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ νμέξ ημοξ) ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηα ηακάθζα ημο 

«ιάνηεηζκβη», ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε δ ηνέπμοζα ηαζ δ ιεθθμκηζηή ηενδμθμνία 
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κα ιεβζζημπμζμφκηαζ, ιε ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ παναββεθζχκ ζφιθςκα ιε ηζξ 

ανπέξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ηυζημοξ [6].      

3.2 «LOGISTICS» θαη Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

Όζμκ αθμνά ηζξ δφμ έκκμζεξ ηςκ «LOGISTICS» ηαζ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ ζοπκά 

ζοβπέμκηαζ ηαζ εεςνμφκηαζ ηαοηυζδιεξ βεβμκυξ πμο είκαζ θάεμξ απυ ηδ ζηζβιή πμο δ 

Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα απμηεθεί υνμ εονφηενμ αοημφ ηςκ «LOGSTICS». Έκαξ 

πενζεηηζηυξ μνζζιυξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ απυ ημκ 

ηαεδβδηή ηαζ πνυεδνμ ηδξ «ΔΔΛ» («Δθθδκζηή Δηαζνεία LOGISTICS») ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ Δ. Ηαηχαμο είκαζ μ ελήξ: 

Η δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο αθνξά θαηά θύξην ιόγν ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ενοποίηζη ησλ πξνκεζεπηώλ, εξγνζηαζίσλ, απνζεθώλ θαη 

θαηαζηεκάησλ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ εκπνξεύκαηνο ζηηο θαηάιιειεο 

πνζόηεηεο αιιά θαη ζηνλ θαηάιιειν ηόπν θαη ρξόλν, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηθαλνπνηώληαο παξάιιεια ην 

απαηηνύκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηώλ.     

Απυ ημκ πνμδβμφιεκμ μνζζιυ δδιζμονβείηαζ ιζα πνχηδ αίζεδζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ 

ημο υνμο «LOGISTICS» απυ αοηυκ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ. ηδ ζοκέπεζα 

παναηίεεκηαζ ηέζζενα ααζζηά ζδιεία - δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ εκκμζχκ [15]: 

 Ζ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα εεςνείηαζ ζακ ιία λεπςνζζηή μκηυηδηα πανά έκα 

ζφκμθμ απυ δζαθμνεηζηά ημιιάηζα, υπςξ μζ πνμιήεεζεξ, δ παναβςβή, δ 

δζακμιή, ηθπ. Αοηυξ πανάθθδθα είκαζ ηαζ μ ηνυπμξ πμο κμμφκηαζ ηα 

«LOGISTICS» ζηζξ πενζζζυηενεξ ζφβπνμκεξ επζπεζνήζεζξ. Πανυθα αοηά δ 

ααζζηή δζαθμνά ηςκ δφμ υνςκ έβηεζηαζ ζημ υηζ μζ πνμιδεεοηέξ ηαζ μζ ηεθζημί 

πνήζηεξ (ηαηακαθςηέξ) βζα ηδκ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα ειπενζέπμκηαζ ζημ ααζζηυ 

ζπεδζαζιυ αοηήξ. Έηζζ υηακ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα ηα 

ζηεκά υνζα ηδξ επζπείνδζδξ λεπενκζμφκηαζ ηαζ κμείηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ 

Αθοζίδαξ ζακ έκαξ εκζαίμξ ζπεδζαζιυξ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ μκηυηδηαξ.  

 Ζ δζαπείνζζδ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ απμηεθεί ιζα δζαδζηαζία ζηναηδβζημφ 

ζπεδζαζιμφ ιε έιθαζδ πενζζζυηενμ ζηζξ ζηναηδβζηέξ απμθάζεζξ πανά ζηα 

θεζημονβζηά ζοζηήιαηα. 
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 Ζ δζαπείνζζδ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ θεζημονβεί ιε εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ υζμκ αθμνά ηδ δζαηήνδζδ ηςκ απμεειάηςκ. Παναδμζζαηά ηα 

απμεέιαηα πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ δζηθείδεξ αζθαθείαξ ζε πζεακή αδοκαιία 

ζηακμπμίδζδξ ηδξ γήηδζδξ ζηα δζάθμνα επίπεδα ιεηαλφ πνμιδεεοηχκ, 

παναβςβχκ ηαζ πεθαηχκ, ιε απμηέθεζια ηδ δέζιεοζδ ζδιακηζηχκ ηεθαθαίςκ 

βζα ηδ δζαηήνδζή ημοξ. Ο ζηυπμξ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ είκαζ δ πνήζδ ηςκ 

απμεειάηςκ ζακ ηεθεοηαία εκαθθαηηζηή βζα ηδκ ελζζμννυπδζδ ηδξ 

μθμηθδνςιέκδξ νμήξ ηςκ πνμσυκηςκ ιεηαλφ πνμιδεεοηχκ, παναβςβχκ ηαζ 

πεθαηχκ.  

 Σέθμξ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ «LOGISTICS» απυ ηδκ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα 

εκημπίγεηαζ ηαζ ζημ εέια ηςκ μθμηθδνςιέκςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. 

Γζα ηδκ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαζ θεζημονβμφκ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ Αθοζίδαξ (πνμιδεεοηέξ, 

παναβςβμί, πεθάηεξ) ζακ ιζα μθμηθδνςιέκδ μκηυηδηα ηαζ υπζ βζα ηάεε έκα 

επίπεδμ αοηήξ λεπςνζζηά. Σμ βεβμκυξ αοηυ ελαζθαθίγεζ δζμναηζηυηδηα ζπεηζηά 

ιε ηδ γήηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηα δζαηδνμφιεκα επίπεδα απμεειάηςκ ζε υθμ 

ημ ιήημξ ηδξ Αθοζίδαξ.             

Με ημκ ηνυπμ αοηυ βίκεηαζ ηαηακμδηή δ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ δφμ εκκμζχκ ηαζ ηα θεπηά 

υνζα ιεηαλφ ημοξ. Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ μνίςκ 

πανμοζζάγεηαζ ζημ ζπήια 3.1 δ δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ ηυζμ ηςκ «LOGISTICS» υζμ 

ηαζ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ ιε ηδκ απμηφπςζδ ηςκ νμχκ οθζηχκ ηαζ πθδνμθμνζχκ 

ηαηά ιήημξ ηςκ δζαθυνςκ επζπέδςκ ηδξ Αθοζίδαξ. ημ ζπήια αοηυ δζαηνίκεηαζ δ 

έηηαζδ ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ ιέπνζ ημοξ πεθάηεξ, εκχ 

ζημ εζςηενζηυ αοηήξ ιε δζαηεημιιέκδ δζαβνάιιζζδ πανμοζζάγεηαζ ημ ημιιάηζ ηςκ 

«LOGISTICS» πμο εηηίκεηαζ απυ ηζξ πνμιήεεζεξ ηαζ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ιέπνζ 

ηδ δζακμιή ηςκ έημζιςκ πνμσυκηςκ.      

Πνμιδεεοηέξ ΠεθάηεξΓζακμιή
Παναβςβζηή 

Γζαδζηαζία
Πνμιήεεζεξ

Ρμέξ Τθζηχκ

Ρμή Πθδνμθμνζχκ  

ρήκα 3.1: Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ «LOGISTICS» θαηά κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 
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3.3 Δμέιημε ησλ «LOGISTICS» [4] 

Ο υνμξ «LOGISTICS» πανμοζζάζηδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Λέμκηα ημκ μθυ1 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θέλδ θμβζζηζηή. Ζ πνήζδ ημο υνμο έβζκε ιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημκ 

ηνυπμ πμο ζοκεπίγμοκ ηαζ ζήιενα μζ ζηναηζςηζημί κα ημκ πνδζζιμπμζμφκ βζα ηδ 

δζαηίκδζδ ηςκ εθμδίςκ είηε αοηά πνεζάγμκηαζ βζα κα ζοκηδνήζμοκ ημοξ ζηναηζχηεξ είηε 

είκαζ πμθειμθυδζα, ακηαθθαηηζηά ή αηυια αοηέξ ηαεαοηέξ μζ πμθειζηέξ ιδπακέξ ηαζ μζ 

ζηναηζχηεξ. Οζ εθανιμβέξ ηςκ «LOGISTICS» ζημ ζηναηυ είκαζ πμθφ ιεβάθεξ ηαζ πμθφ 

παθζέξ. Ζ αάζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηδξ ηαηηζηήξ ημο Μ. Αθελάκδνμο ήηακ δ 

απμηεθεζιαηζηή ηνμθμδμζία ηςκ ζηναηεοιάηςκ. Ο ηεθεοηαίμξ ήηακ θακαηζηυξ μπαδυξ 

ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ημο ηαζ βζα αοηυ δεκ ήεεθε κα ηα ηναηά ζηάζζια 

πενζιέκμκηαξ ηδκ εθμδζμπμιπή απυ ηδ Μαηεδμκία. Ακηζεέηςξ πνδζζιμπμζμφζε ηα 

εθυδζα πμο απμηημφζε απυ ημοξ ακηζπάθμοξ ημο ηαζ απυ ηζξ ημπζηέξ πδβέξ 

ηνμθμδμζίαξ. 

ηδ κευηενδ ζζημνία ηαηά ημ Β' Παβηυζιζμ Πυθειμ ημ «εέαηνμ» ημο πμθέιμο 

ηαηαθάιαακε ιζα ηενάζηζα βεςβναθζηή έηηαζδ. Δηαημιιφνζα ζηναηζχηεξ έπνεπε κα 

ζοκηδνμφκηαζ ηαζ κα εθμδζάγμκηαζ ηαεδιενζκά ιε πμθθά αβαεά, βζα κα επζαζχζμοκ ηαζ 

κα εηηεθέζμοκ ιε επζηοπία ηδκ απμζημθή ημοξ. Όθα ηα εθυδζα έπνεπε κα ανίζημκηαζ 

ζηδ εέζδ ημοξ ηαζ ηδ ζηζβιή πμο ηα πνεζάγμκηαζ μζ ζηναηεοιέκμζ. Δθθείρεζξ ζε ηάπμζμ 

πνμσυκ ίζςξ ηυζηζγακ πζθζάδεξ γςέξ ή αηυιδ ηαζ ημκ ίδζμ ημκ πυθειμ. ε έκα πζμ 

πνυζθαημ πυθειμ αοηυ ημο Πενζζημφ Κυθπμο ζημ Ηνάη (1990 - 1991) ημ πνυαθδια 

ηςκ «LOGISTICS» ήηακ δζαθμνεηζηυ. Δδχ έπνεπε κα ιεηαηζκδεμφκ εηαημκηάδεξ 

πζθζάδεξ άημια ζε πμθφ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζε έκα ιζηνυ ζπεηζηά βεςβναθζηυ 

πχνμ. Πανάθθδθα ήηακ ιία επζπείνδζδ δ μπμία λεηίκδζε απυ ημ ιδδέκ πςνίξ ηαιζά 

οπμδμιή ζημκ ηυπμ πνμμνζζιμφ. Πανυθα αοηά ιέζα ζε πμθφ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια 

δ πενζμπή ήηακ ζε εέζδ κα οπμδεπεεί, ιε πμθφ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα, 

εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ζηναηζχηεξ ηαζ ιεηά κα ημοξ πνμςεήζεζ ζημ ιέηςπμ. Πμθθμί 

παναηηδνίγμοκ ημκ Πυθειμ ημο Κυθπμο ςξ ηδ ιεβαθφηενδ επζπείνδζδ «LOGISTICS 

MANAGEMENT» πμο ζπεδζάζηδηε πμηέ (παναζηεοάζηδηακ ηαζ πνμζθένεδηακ 122 

εηαημιιφνζα βεφιαηα, πνμςεήεδηακ 1,3 δζζεηαημιιφνζα βαθυκζα ηαοζίιςκ ηαζ 

δζακειήεδηακ 32.000 ηυκμζ ηαποδνμιζημφ οθζημφ2). 

 

                                                           
1
 Ο Λέςκ Σ' μ μθυξ (866 - 912 ι. Υ.) ήηακ αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο απυ ημ 886 ιέπνζ ημ εάκαηυ ημο 

ημ 912. 
2
 Βθ. William G. Pagonis, Moving Mountαins - Lessons in Leadership and Logistics from the Gulf Wαr, 

 Harvard Business School Press, Boston Mass, (1992).  

http://el.wikipedia.org/wiki/866
http://el.wikipedia.org/wiki/912
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/886
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Σα «LOGISTICS» ζήιενα υιςξ δεκ είκαζ ιυκμ ενβαθείμ ημο ζηναημφ. Ακηίεεηα, έπμοκ 

ιεβάθδ δζάδμζδ ηαζ πμθθέξ εθανιμβέξ ζε δδιυζζεξ ηαζ ζδζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ, ζηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα. Σα «LOGISTICS» απμηεθμφκ 

πθέμκ έκα ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ζφβπνμκδξ επζπείνδζδξ είηε αοηή 

αθμνά ηδκ παναβςβή - ειπμνία πνμσυκηςκ είηε ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ.  

3.3.1 Πξώηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο (1945 - 1970) 

Σμ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηά ημ Γεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ πςνίγεηαζ ζε ηέζζενεζξ 

πενζυδμοξ. Ζ πνχηδ ανπίγεζ ιε ηδ θήλδ ημο πμθέιμο ημ 1945 ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ημ 1970, 

ηδ πνμκζά πμο πανμοζζάζηδηακ ηα πνχηα ζδιάδζα ηαηάννεοζδξ ημο Γζεεκμφξ 

Νμιζζιαηζημφ οζηήιαημξ ηαζ ιυθζξ πανμοζζάζηδηε δ πνχηδ ιεβάθδ εκενβεζαηή ηνίζδ 

πμο ηδκ αημθμφεδζε δ θήλδ ηδξ πενζυδμο ηςκ παιδθχκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο. Ζ 

δεφηενδ πενίμδμξ ηαθφπηεζ ηδ δεηαεηία ημο ΄70, δ ηνίηδ ηδ δεηαεηία ημο ΄80 ηαζ δ 

ηέηανηδ λεηζκά απυ ημ 1990 ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ηαζ ηζξ ιένεξ ιαξ.  ε ηάεε πενίμδμ δ 

επζζηήιδ ηςκ «LOGISTICS» έηακε ζδιακηζηέξ πνμυδμοξ ηαζ ηαοηυπνμκα αφλακε μ 

ανζειυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο οζμεεημφζακ ηαζ εθάνιμγακ ζοκεπχξ ηαζ ζε 

ιεβαθφηενμ ααειυ ηζξ ανπέξ ηαζ ηα δζδάβιαηα ηδξ.  

ηδκ πνχηδ ιεηαπμθειζηή πενίμδμ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ήηακ δ ιεβάθδ γήηδζδ βζα 

υθα ζπεδυκ ηα αβαεά ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ. Ζ γήηδζδ βζα ηαηακαθςηζηά αβαεά, βζα ζπίηζα 

ηαζ ένβα οπμδμιήξ, βζα δζανηή ηαηακαθςηζηά αβαεά, υπςξ ηα αοημηίκδηα, μζ 

ηδθεμνάζεζξ ηαζ βεκζηά δ γήηδζδ βζα υθα ηα πνμσυκηα ήηακ πάνα πμθφ ιεβάθδ ηαζ 

έπνεπε κα ζηακμπμζδεεί. Ζ ιζγένζα ηαζ μζ ζηενήζεζξ ημο πθδεοζιμφ, ηυζμ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο πμθέιμο υζμ ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ πμο πνμδβήεδηε πνζκ ημκ πυθειμ, 

είπακ ςξ απμηέθεζια κα δδιζμονβήζμοκ ιζα πμθφ ιεβάθδ γήηδζδ βζα ηαηακαθςηζηά 

πνμσυκηα ηαζ βεκζηά βζα υθα ηα αβαεά. Σδκ πενίμδμ αοηή ημ γήηδια ήηακ κα παναπεμφκ 

βνήβμνα μζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πμο γδημφζε μ πθδεοζιυξ, εκχ δεκ οπήνπε πνυαθδια 

ακενβίαξ. Σμ πνυαθδια ήηακ δ αδοκαιία ηδξ αζμιδπακίαξ κα πνμζθένεζ υθα υζα ήεεθε 

δ αβμνά. Γζα αοηυ ζε αοηή ηδκ πνχηδ θάζδ δυεδηε πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ αφλδζδ 

ηδξ παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ. Μεβάθεξ ιμκάδεξ ιαγζηήξ παναβςβήξ μδήβδζακ ζε ιία 

ηάεεηδ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηήξ δοκαιζηυηδηαξ ηάεε αζμιδπακζηήξ πχναξ. 

Σμ ίδζμ δζάζηδια δ παβηυζιζα μζημκμιία βκχνζζε ιζα ακαπηολζαηή πενίμδμ ιμκαδζηή 

ζηδκ ζζημνία ηδξ ιε ζηαεενέξ ηζιέξ, (μζ νοειμί πθδεςνζζιμφ βζα πάνα πμθθά πνυκζα 

ήηακ ηδξ ηάλεςξ ημο 1 % ιε 2% εηδζίςξ), ιε πμθφ παιδθά επζηυηζα, ιεβάθεξ 

επεκδφζεζξ ηαζ ένβα οπμδμιήξ, ιε βεκζηά ιζηνά πμζμζηά ακενβίαξ. Αοηή δ πενίμδμξ 

μπςζδήπμηε επδνέαζε ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ζηέρδ. Δηηυξ απυ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ 
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αεθηζχζεζξ ζημκ ηνυπμ ηαζ ζηζξ ιεευδμοξ ηδξ παναβςβήξ, κέεξ ηεπκζηέξ πςθήζεςκ, 

υπςξ δ δζαθήιζζδ ηαζ ημ Marketing, άνπζζακ κα ειθακίγμκηαζ, κα δζαδίδμκηαζ ηαζ κα 

εθανιυγμκηαζ ζε ιεβάθδ έηηαζδ εκηείκμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ ήδδ ορδθή 

γήηδζδ. 

ημ εέια ηδξ θοζζηήξ δζαηίκδζδξ, ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηαηά ηφνζμ θυβμ, άνπζζακ 

κα ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ηα πνχηα «supermarkets», ηα μπμία έιεθθε κα 

ηενδίζμοκ ηδ ιάπδ ημο ειπμνίμο ηαζ κα πμθθαπθαζζαζημφκ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ 

ζηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ. Αοηά απμηέθεζακ ημ ιέζμ βζα κα πενάζεζ δ μζημκμιία απυ ηδ 

ιαγζηή παναβςβή ζηδ ιαγζηή δζαηίκδζδ ηαζ δζακμιή. Πανάθθδθα ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ 

μζημκμιίαξ, ζημ ειπυνζμ ηνμθίιςκ ή νμοπζζιμφ, ζηδ ιαγζηή εζηίαζδ, ζηα λεκμδμπεία 

ηαζ αθθμφ ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ μζ «αθοζίδεξ» ηαηαζηδιάηςκ πμο ακαπηφζζμοκ 

ηδ δναζηδνζυηδηά ημοξ, ιε πμθθά μιμεζδή ιαβαγζά, ζε πμθθέξ πυθεζξ ή ζε πμθθέξ 

ζοκμζηίεξ ηδξ ίδζαξ πυθδξ. 

ηδκ πενίμδμ αοηή δ ακάπηολδ ηςκ «LOGISTICS» ήηακ πμθφ πενζμνζζιέκδ. Οζ 

επζπεζνήζεζξ επέθεβακ ζοζηδιαηζηά κα επεκδφμοκ ημοξ δζαεέζζιμοξ πυνμοξ ημοξ ζε 

κέεξ ιμκάδεξ παναβςβήξ. Έηζζ επεδίςηακ ηδκ αφλδζδ ηδξ δοκαιζηυηδηάξ ημοξ ηαζ υπζ 

ηδκ ακαδζάνενςζδ ηςκ ήδδ οθζζηαιέκςκ θεζημονβζχκ. Ζ ιάπδ ημο ακηαβςκζζιμφ ήηακ 

πμζμξ εα πνμθάαεζ πνχημξ κα ηαθφρεζ ηδ γήηδζδ ηαζ κα απμηηήζεζ ηζξ απαναίηδηεξ 

πνχηεξ φθεξ ηαηαθαιαάκμκηαξ ηζξ κέεξ αβμνέξ. Καηά ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 

άνπζζε κα πανμοζζάγεηαζ ηάπμζμξ ημνεζιυξ ηδξ γήηδζδξ, κα ιεζχκμκηαζ μζ εοηαζνίεξ 

ηένδμοξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ βζα αοηυ μζ δζμζηήζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

έζηνερακ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ηαζ ηζξ πνμηεναζυηδηέξ ημοξ πνμξ ηδ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ.  

3.3.2 Πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

ε αοηή ηδκ πενίμδμ, ζε υθμ ημκ ηυζιμ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ μζημκμιζχκ άθθαλακ. 

Ακηί ηδξ ζοκεπμφξ ακάπηολδξ, ηδξ επίηεολδξ επζπέδμο πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ 

ζηαεενυηδηαξ ηςκ ηζιχκ, πανμοζζάζηδηε ιζα ηαηάζηαζδ υπμο δ ζηαζζιυηδηα ηδξ 

μζημκμιίαξ ζοκμδεουηακ ιε αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ιε πανάθθδθδ αφλδζδ ημο 

πθδεςνζζιμφ. Οζ δζρήθζμζ ανζειμί ημο πθδεςνζζιμφ ηαζ ημο πμζμζημφ ηδξ ακενβίαξ, 

πμο εεςνμφκηακ ηάηζ ημ αδζακυδημ ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ, έβζκακ ζοκδεζζιέκδ 

ηαηάζηαζδ. Οζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ζηζξ ηζιέξ ημο ζοκαθθάβιαημξ, μζ δζαδμπζηέξ 

οπμηζιήζεζξ κμιζζιάηςκ, μζ αολήζεζξ ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο, ηςκ παναβχβςκ ημο 

ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ αοηυ, ήηακ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ 

μζημκμιζχκ ηδξ Γφζδξ αοηή ηδκ πενίμδμ. 
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Ο ζοκδοαζιυξ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ είπε ςξ απμηέθεζια μζ επζπεζνήζεζξ κα  

οπμπνεςεμφκ κα αθθάλμοκ ηδ ζηναηδβζηή ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ημοξ. Απυ εηεί 

πμο πνμζπαεμφζακ κα ζηακμπμζήζμοκ ηδ ιεβάθδ γήηδζδ, ηχνα πνμζπαεμφκ κα 

δζαηδνήζμοκ ηδκ παναβςβή ημοξ ζηα παθζά επίπεδα ηαζ ηα ιενίδζα ηδξ αβμνάξ πμο 

είπακ πεηφπεζ. Οζ λαθκζηέξ ιεβάθεξ αολήζεζξ ηςκ ηζιχκ ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηςκ 

οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ (πανηί, πθαζηζηυ), αθθά ηαζ μζ εθθείρεζξ πμο πανμοζζάγμκηακ ζηδκ 

αβμνά μδήβδζακ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ ιεευδςκ ηδξ θοζζηήξ 

δζαηίκδζδξ. οπκέξ εθθείρεζξ ηαζ ακαηζιήζεζξ είπακ ηνμιαηηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ ηυζημξ 

παναβςβήξ. Ζ ακάβηδ ακαεεχνδζδξ ηδξ πμθζηζηήξ απμεειάηςκ ηαζ ημο 

πνμβναιιαηζζιμφ πνμιδεεζχκ έβζκε επζηαηηζηή.  

ηδκ ίδζα πενίμδμ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄70 πανμοζίαζακ άκεζζδ ηαζ μζ ιεβάθμζ 

δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ («main frames»). Πμθθέξ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ απέηηδζακ 

οπμθμβζζηέξ ζημοξ μπμίμοξ εβηαηέζηδζακ πνμβνάιιαηα ηαζ κέεξ εθανιμβέξ. Σμ 

ηυζημξ ηςκ οπμθμβζζηχκ ζε ζπέζδ ιε ηα υζα πνμζέθενακ ιεζχεδηε δναιαηζηά. Οζ 

επζζηήιμκεξ ηαζ ηα ζηεθέπδ πμο ιπμνμφζακ κα ακαπηφλμοκ κέεξ εθανιμβέξ ζημκ Ζ/Τ 

πμθθαπθαζζάζηδηακ ηαζ ηα πνχηα «παηέηα» πνμβναιιάηςκ έηακακ δεζθά ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ. Όθεξ μζ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ οζμεέηδζακ ηδ θφζδ ημο Ζ/Τ ηαζ άνπζζακ 

κα επεκδφμοκ αλζυθμβα πμζά βζα κα ιπμνμφκ κα εηιεηαθθεοημφκ ηα πθεμκεηηήιαηα 

πμο ημοξ πνμζθένμοκ. Οζ αζπμθμφιεκμζ ιε ηα «LOGISTICS» απυ ηδκ πνχηδ ζπεδυκ 

ζηζβιή έβζκακ ζδιακηζημί πνήζηεξ ηαζ μζ ηαθφηενμζ πεθάηεξ αοηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ ανήηακ ιζα θφζδ ηαζ έκα ενβαθείμ πμο ημοξ αμήεδζε κα 

ακηζιεηςπίζμοκ πμθθά ηαζ πμθφπθμηα πνμαθήιαηα, πμο ςξ ηυηε εεςνμφκηακ άθοηα ή 

πμο απαζημφζακ ηυζμ πνυκμ πμο ήηακ μζημκμιζηά αζφιθμνα. 

3.3.3 Πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980  

Ζ πενίμδμξ αοηή δζαηνίκεηαζ απυ ιζα ζηαδζαηή επακαθμνά ηςκ μζημκμιζχκ ηςκ πςνχκ 

ηδξ Γφζδξ ζημ ηαεεζηχξ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηςκ ηζιχκ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ. 

Σμ ηονζυηενμ υιςξ παναηηδνζζηζηυ αοηήξ ηδξ δεηαεηίαξ είκαζ δ ζοκέπζζδ ηδξ ιεβάθδξ 

ακενβίαξ. Σα πμζμζηά ακενβίαξ έπμοκ θηάζεζ ηαζ παναιέκμοκ ζε ανηεηά ορδθά 

επίπεδα ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ εονςπασηέξ πχνεξ ηαζ ζηδ Βυνεζα Αιενζηή. Οζ ελεθίλεζξ 

πμο ζδιεζχκμκηαζ ζηδκ μζημκμιία είκαζ βνήβμνεξ ηαζ ιεβάθεξ. ηζξ ηεπκμθμβζηέξ 

ελεθίλεζξ ηονζανπεί δ επακάζηαζδ ημο πνμζςπζημφ δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή («PC»), 

πμο έπεζ ιεβάθα ηαζ άιεζα απμηεθέζιαηα ζε μθυηθδνμ ημ θάζια ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ 

ηδξ ημζκςκίαξ.  
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Οζ επζπεζνήζεζξ ακαηάθορακ ηδ δεηαεηία ημο ΄70 υηζ δ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ 

ηαζ βεκζηά ηςκ δαπακχκ έπεζ εεαιαηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ αζςζζιυηδηα ηαζ ζηδκ 

ηενδμθμνία ημοξ ηαζ ζοκέπζζακ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Πενζηηά έλμδα ιεζχκμκηαζ 

δναζηζηά ηαζ μ πχνμξ ζημκ μπμίμ μζ επζπεζνήζεζξ δείπκμοκ ημ ιεβαθφηενυ ημοξ 

εκδζαθένμκ είκαζ μ πχνμξ ηςκ «LOGISTICS». Δδχ ζδιεζχκμκηαζ ιεβάθεξ ελεθίλεζξ 

ηυζμ ζηναηδβζηήξ υζμ ηαηηζηήξ ηαζ θεζημονβζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηζξ εηαζνείεξ. οιιαπίεξ 

ζηζξ πνμιήεεζεξ, ιεηαθμνέξ ηαζ δζακμιέξ ζοκάπημκηαζ αηυιδ ηαζ ιεηαλφ ηςκ πζμ 

παναδμζζαηχκ ακηαβςκζζηχκ. Αοηή ηδ δεηαεηία ιεηααάθθεηαζ δ θζθμζμθία ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζηα εέιαηα ηςκ «LOGISTICS», ημιέαξ απαναίηδημξ βζα υπμζα εηαζνεία  

εέθεζ κα θέβεηαζ ζφβπνμκδ. Σέθμξ ηα πακεπζζηήιζα ζηδκ Δονχπδ, ηδκ Ηαπςκία ηαζ ηζξ 

ΖΠΑ αημθμοεμφκ ηζξ ελεθίλεζξ δδιζμονβχκηαξ κέα ιαεήιαηα ηαζ κέα ηιήιαηα πμο 

έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ. 

ηδ δεηαεηία ημο ΄80 ζδιεζχκεηαζ ηαζ δ ιεβάθδ επακάζηαζδ ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ. Νέμζ 

ηνυπμζ επζημζκςκίαξ, υπςξ ημ «Telefax», ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, μζ βναιιζημί 

ηχδζηεξ («bar codes») ηαζ άθθα κέα πνμσυκηα ζοιαάθθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ ζηδκ ηαπφηαηδ ιεηαθμνά ηςκ πθδνμθμνζχκ. Έηζζ έιιεζα ηαζ άιεζα 

εκζζπφεηαζ δ ελάπθςζδ ηαζ δζάδμζδ ηςκ «LOGISTICS». 

3.3.4 Πεξίνδνο ηνπ 1990 έσο ζήκεξα 

Σδκ πενίμδμ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄90 δ ελέθζλδ ηςκ «LOGISTICS» λεπέναζε ηα ζηεκά 

υνζα ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ επεηηάεδηε ζηδ ζπέζδ αοηήξ ηυζμ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ 

(πνμιήεεζα) υζμ ηαζ ιε ημοξ πεθάηεξ (δζακμιή). Σμ ζοβηεηνζιέκμ δζάζηδια λεηίκδζε κα 

μνζμεεηείηαζ ηαζ δ έκκμζα ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ πμο ειπενζείπε ηαζ πενζέηθεζε ιε 

ηδκ ίδζα αανφηδηα ηυζμ ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία υζμ ηαζ ημκ / ημοξ πνμιδεεοηέξ 

ηαζ ημκ / ημοξ δζακμιείξ ηδξ. Ζ νμή ηςκ οθζηχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ πθδνμθμνζχκ απυ ηαζ 

πνμξ ηα δζάθμνα ιέθδ ηδξ Αθοζίδαξ είπε ζδζαίηενμ πθέμκ παναηηήνα. Οζ επζπεζνήζεζξ 

άνπζζακ κα ηαηακμμφκ ηδ ιεβάθδ ζδιαζία ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ ηαζ πμθθέξ 

ζοιιαπίεξ ηαζ ζοκενβαζίεξ λεηίκδζακ εηείκδ ηδκ πενίμδμ.  

Απυ ημ 1990 έςξ ζήιενα ακαπηφπεδηακ ζδιακηζηέξ ζπέζεζξ ειπζζημζφκδξ ηαηά ιήημξ 

ηδξ Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ ηαζ πένα απυ ηα ζοκδεζζιέκα υνζα ηςκ «LOGISTICS» 

υπςξ ήηακ βκςζηά ιέπνζ ηυηε. Πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα πανείπακ πθδνμθμνίεξ ζηα 

ζοιααθθυιεκα ιέθδ πμο δε δζακμμφκηακ παθζυηενα δ επζπείνδζδ κα ιμζναζηεί ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ ηαζ δζακμιείξ ηδξ. Βάζεζξ δεδμιέκςκ πνμζέθενακ πθήνδ πνυζααζδ ζε 

πνμιδεεοηέξ, δζακμιείξ ηαζ πεθάηεξ πμο είπακ ζακ απμηέθεζια ηδκ πζμ βνήβμνδ 

ακηαπυηνζζδ ζε απνυζιεκδ έηηαηηδ γήηδζδ ηδξ αβμνάξ, ζε έβηαζνδ ηάθορδ εθθείρεςκ 
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απμεειάηςκ ηαζ ζε ηαθφηενδ εκδιένςζδ ηαζ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ - ηαηακαθςηή. 

Έκκμζεξ υπςξ «Just In Time» (βνήβμνδ ακηαπυηνζζδ, δζαηήνδζδ πμθφ ιζηνμφ έςξ 

ηαευθμο απμεέιαημξ, αφλδζδ πμζυηδηαξ) ηαζ Ακηίζηνμθδ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα ηαζ 

«LOGISTICS» (πνμζηαζία πενζαάθθμκημξ, ακαηφηθςζδ, εββοήζεζξ, ζοκηδνήζεζξ), 

έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ηαζ έηοπακ ζδιακηζημφ εκδζαθένμκημξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

Ζ δεηαεηία ημο 1990 επμιέκςξ μνζμεεηεί ιζα πενίμδμ - μνυζδιμ βζα ηζξ εηαζνείεξ ηαζ ηδ 

ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ, δζακμιείξ ηαζ πεθάηεξ ημοξ. Σμ ιέθδια πθέμκ είκαζ δ 

πανμπή αλίαξ ζημκ πεθάηδ ιέζα απυ ζπέζεζξ ειπζζημζφκδξ ηαζ απυθοηδξ - άιεζδξ 

ζοκενβαζίαξ. Σα «LOGISTICS» απμηημφκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαζ απμηεθμφκ 

ιμκυδνμιμ βζα ηδκ επζπείνδζδ πμο εέθεζ κα δζαηνζεεί ηαζ κα πεηφπεζ ζημ παβηυζιζμ ηαζ 

άηνςξ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ.   

3.4 Καηάηαμε απνθάζεσλ ζηα «LOGISTICS» [2] 

Οζ πνμηθήζεζξ πμο έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ιζα ζφβπνμκδ επζπείνδζδ ζημκ ημιέα ηςκ 

«LOGISTICS» είκαζ πμθθέξ ηαζ ζφκεεηεξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηδκ οπμπνεχκεζ ζηδκ 

πνμζεηηζηή δζαηφπςζδ ηαζ ηαηάηαλδ ηςκ απμθάζεχκ ηδξ ζε ζηναηδβζημφ, ηαηηζημφ ηαζ 

θεζημονβζημφ παναηηήνα. Κάπμζεξ απυ ηζξ εκ θυβς πνμηθήζεζξ είκαζ μζ ελήξ: 

 Καηά ηδκ επίηεολδ ζοκμθζηήξ ιεβζζημπμίδζδξ ηένδμοξ απυ ηδκ εηαζνεία: 

 Ακηζηνμουιεκμζ ζηυπμζ 

 Πμθφπθμημ δίηηομ εβηαηαζηάζεςκ 

 Μεηααμθέξ ημο ζοζηήιαημξ ιε ημ πνυκμ 

 Γζαπείνζζδ ααεααζυηδηαξ 

 Ακηζζημίπζζδ πνμιδεεζχκ ηαζ γήηδζδξ 

 Ζ γήηδζδ δεκ είκαζ δ ιυκδ πδβή ααεααζυηδηαξ (ηζιέξ α΄ οθχκ, ηαοζίιςκ 

ηθπ.) 

 Παβηυζιζμξ ακηαβςκζζιυξ 

 Μζηνυηενμξ ηφηθμξ γςήξ πνμσυκηςκ 

 Νέα ηακάθζα δζακμιήξ παιδθμφ ηυζημοξ 



38 
 

 Γοκαιζηυηενμζ ηαζ ηαθά πθδνμθμνδιέκμζ πεθάηεξ 

 ηναηδβζηέξ δζαδζηηφμο ηαζ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο 

Ζ ηαηάηαλδ ηςκ δζαθυνςκ απμθάζεςκ ζε εέιαηα «LOGISTICS» βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πνμηθήζεςκ έπεζ ςξ ελήξ: 

 ηναηδβζηυξ ζπεδζαζιυξ: Αθμνά ζε απμθάζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ζδιακηζηέξ 

επεκδφζεζξ ηεθαθαίςκ ηαζ έπμοκ ιαηνμπνυκζα επίδναζδ βζα ηδκ επζπείνδζδ. 

Σέημζεξ είκαζ μζ απμθάζεζξ βζα ανζειυ, εέζδ ηαζ ιέβεεμξ κέςκ ενβμζηαζίςκ, 

ηέκηνςκ δζακμιήξ ηαζ απμεδηχκ. Δπίζδξ δ απυηηδζδ κέμο παναβςβζημφ 

ελμπθζζιμφ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηέκηνςκ ηαηενβαζζχκ ζε ηάεε ενβμζηάζζμ. ημ 

ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ακήημοκ αηυια απμθάζεζξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε 

ιεηαθμνέξ, ιέζα επζημζκςκίαξ ηαζ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ.  

 Σαηηζηυξ ζπεδζαζιυξ: Ακαθένεηαζ ζηδκ απμδμηζηή ηαηακμιή ηςκ ιέζςκ 

παναβςβήξ ηαζ δζακμιήξ ζε επίπεδμ ιδκχκ (ζοκήεςξ εηήζζμξ ζπεδζαζιυξ). Οζ 

ηαηηζηέξ απμθάζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ιέβεεμξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ηζξ 

πμθζηζηέξ δζαπείνζζδξ απμεειάηςκ, ημκ ηαεμνζζιυ ηακαθζχκ δζακμιήξ ηαζ ηδκ 

επζθμβή ιεηαλφ εκαθθαηηζηχκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηαζ ζηαειχκ 

ιεηαθυνηςζδξ.  

 Λεζημονβζηυξ ζπεδζαζιυξ: Πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαεδιενζκέξ επζπεζνδζζαηέξ 

απμθάζεζξ, υπςξ δ ηαηακμιή παναββεθζχκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ιδπακέξ, δ 

δζεηπεναίςζδ ηαζ απμζημθή παναββεθζχκ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ δνμιμθμβίςκ 

μπδιάηςκ δζακμιήξ.  

3.5 Πεξηερόκελν ησλ «LOGISTICS» 

Ζ θφζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηςκ «LOGISTICS» έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ 

πμζηίθςκ μνζζιχκ ηαζ πνμζεββίζεςκ ηυζμ βζα ηδκ ενιδκεία υζμ ηαζ βζα ημ πενζεπυιεκυ 

ημοξ. Οζ ημιείξ πμο ηαθφπηεζ δ ζοβηεηνζιέκδ επζζηήιδ εηηείκμκηαζ απυ ηζξ πνμιήεεζεξ 

(παναββεθίεξ, ιεηαθμνέξ ζημοξ πχνμοξ ημο ενβμζηαζίμο, πμζμηζηυξ έθεβπμξ), ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ δζαθυνςκ απμεειάηςκ (απμεήηεοζδ, ζοκηήνδζδ, έθεβπμξ, ελαβςβή 

απυ ηδκ απμεήηδ), ηδκ άιεζδ επαθή ιε ηδκ παναβςβή («MRP» ζοζηήιαηα, 

απμζημθέξ ζημοξ πχνμοξ παναβςβήξ, απμεήηεοζδ εημίιςκ πνμσυκηςκ), έςξ ηδ 

δζακμιή (ιεηαθμνά ζε απμεήηεξ βζα δζακμιή - ακηζπνυζςπμζ, απμζημθή ζε πεθάηεξ, 

ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ). Γζα ηδκ ανηζυηενδ ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ηςκ 
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«LOGISTICS» πναβιαημπμζείηαζ μιαδμπμίδζδ ηςκ δζαθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ ζε 

ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ:  

LOGISTICS = Ππομήθειερ + Γιασείπιζη Αποθεμάηυν + Γιανομή 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί ακάθοζδ βζα ηάεε ιζα απυ ηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ 

Πνμιδεεζχκ, ηδξ Γζαπείνζζδξ ηςκ Απμεειάηςκ ηαζ ηδξ Γζακμιήξ ηςκ πνμσυκηςκ.  

3.5.1 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ [1], [2] 

Γφμ είκαζ ηα ααζζηά ενςηήιαηα πμο πνέπεζ κα απακηδεμφκ απυ έκα ζφζηδια 

δζαπείνζζδξ απμεειάηςκ: ημ πυηε πνέπεζ κα ηεεεί ιζα παναββεθία ηαζ ημ πμζα πνέπεζ 

κα είκαζ δ πανηίδα παναββεθίαξ («order lot size»). Άθθα ζπεηζηά ενςηήιαηα 

ζοιπενζθαιαάκμοκ ημ βζα πμζμοξ ηςδζημφξ («SKUs», «Stock-Keeping Units») πνέπεζ 

κα δζαηδνμφκηαζ απμεέιαηα ηαζ ημ πμφ πνέπεζ κα δζαηδνμφκηαζ απμεέιαηα. 

Ζ πμθοπθμηυηδηα ημο ιμκηέθμο δζαπείνζζδξ απμεειάηςκ πμο πνμηφπηεζ ελανηάηαζ 

απυ ηζξ παναδμπέξ πμο βίκμκηαζ ζπεηζηά ιε ηζξ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ ημο 

ζοζηήιαημξ. Ο ααζζηυξ δζαπςνζζιυξ βίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ ιμκηέθςκ πμο εεςνμφκ 

βκςζηή ηδ γήηδζδ ηαζ αοηχκ πμο εεςνμφκ ζημπαζηζηή ηδ γήηδζδ. Πανυθα αοηά δ 

ιμνθή ηςκ ζοκανηήζεςκ ηυζημοξ ηαζ μζ παναδμπέξ πμο βίκμκηαζ ζπεηζηά ιε ηα θοζζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ παίγμοκ επίζδξ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηαεμνζζιυ 

ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ ιμκηέθςκ πμο πνμηφπημοκ. 

3.5.1.1 Σύπνη απνζεκάησλ 

Σα απμεέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ δζακμιή ιπμνμφκ κα 

ηαλζκμιδεμφκ ιε αάζδ ηδκ πνμζηζεέιεκδ αλία απυ ηδκ ηαηαζηεοή ή ηδκ επελενβαζία. 

Αοηυξ αέααζα δεκ είκαζ μ ιμκαδζηυξ ηνυπμξ ηαηάηαλδξ ηςκ απμεειάηςκ, αθθά είκαζ μ 

πζμ θοζζμθμβζηυξ βζα ηαηαζηεοαζηζηέξ ηονίςξ εθανιμβέξ.  

 Πνχηεξ φθεξ («raw materials»), αμδεδηζηά οθζηά, οθζηά ζοζηεοαζίαξ. Δίκαζ μζ 

πυνμζ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ή ηδκ επελενβαζία. 

 Ζιζέημζια («Work-In-Process», «WIP»). Δίκαζ ημ απυεεια πμο είηε ανίζηεηαζ 

ζε μονά ακαιμκήξ βζα επελενβαζία είηε επελενβάγεηαζ ζε ηάπμζμ ζηαειυ 

ενβαζίαξ. Σα απμεέιαηα «WIP» ιπμνμφκ επζπθέμκ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ 

απμεέιαηα πνχηςκ οθχκ. Σμ φρμξ ηςκ απμεειάηςκ «WIP» ζοπκά 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέηνμ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο πνμβναιιαηζζιμφ 

παναβςβήξ ημο ζοζηήιαημξ. 
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 Έημζια πνμσυκηα («finished goods»). Δίκαζ ηα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Καηά ηδκ παναβςβή πνμζηίεεηαζ αλία ζημ απυεεια 

ζε ηάεε επίπεδμ (ζηαειυ) ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ιέπνζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. 

 Ακηαθθαηηζηά. Απμηεθμφκ ιζα εζδζηή ηαηδβμνία θυβς ηδξ θφζδξ ημο 

δζαηδνμφιεκμο απμεέιαημξ. Σα ακηαθθαηηζηά πανέπμοκ ζδιακηζηή οπμζηήνζλδ 

ζηα ιδπακήιαηα ηδξ παναβςβήξ ημο ενβμζηαζίμο. Ζ απμοζία απμεέιαημξ 

αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ιπμνεί κα απμαεί ηαηαζηνμθζηή βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ηίεεηαζ εηηυξ δ ακηίζημζπδ 

ιδπακή απυ ηάπμζα αθάαδ.    

Ζ ηαηάθθδθδ μκμιαζία βζα ηάεε απυεεια ελανηάηαζ άιεζα απυ ημ πενζεπυιεκυ ημο. 

Γζα πανάδεζβια ηα διζέημζια πνμσυκηα βζα ηάπμζα θεζημονβία ιπμνεί κα είκαζ ηα 

ακηίζημζπα ηεθζηά πνμσυκηα βζα άθθεξ. 

3.5.1.2 Λόγνη δηαηήξεζεο απνζεκάησλ 

Τπάνπμοκ πμθθμί θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ιζα επζπείνδζδ δζαηδνεί απμεέιαηα. Καηά ημ 

ζπεδζαζιυ - πνμβναιιαηζζιυ ηδξ δζαπείνζζδξ απμεειάηςκ είκαζ ζδιακηζηυ κα οπάνπεζ 

επίβκςζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ θυβςκ ηαζ πανάθθδθα επίβκςζδ ηςκ ζοκεπεζχκ απυ 

ηδ δζαηήνδζδ οπεναμθζηχκ απμεειάηςκ. 

 Οζημκμιίεξ ηθίιαηαξ. Δπεζδή ημ ηυζημξ νοειίζεςκ ζε πνυκμ ηαζ πνήια είκαζ 

ιεβάθμ ηάεε θμνά πμο λεηζκά έκαξ ηφηθμξ παναβςβήξ, πνέπεζ κα πανάβμκηαζ 

ιεβάθεξ πανηίδεξ βζα ηδκ ζζμζηάειζζδ ημο ηυζημοξ αοημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

ζοιθένεζ δ παναβςβή ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ζε ηάεε παναβςβζηυ ηφηθμ ηαζ δ 

απμεήηεοζδ αοηχκ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ. Έηζζ δ επζπείνδζδ ζζμννμπεί ημ 

ορδθυ ηυζημξ νοειίζεςκ ιε παναβςβή ιεβάθςκ πμζμηήηςκ. 

 Ααεααζυηδηα. Ζ ααεααζυηδηα παίγεζ ζοπκά ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απυθαζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ βζα δζαηήνδζδ απμεέιαημξ. Ζ ααεααζυηδηα ηδξ ελςηενζηήξ 

γήηδζδξ είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή βζα ηα «LOGISTICS». Ακ έκαξ πεθάηδξ γδηήζεζ 

έκα πνμσυκ απυ έκα θζακμπςθδηή, ημ μπμίμ δεκ είκαζ δζαεέζζιμ εηείκδ ηδ 

ζηζβιή, πζεακυηαηα εα ημ πνμιδεεοεεί απυ ηάπμο αθθμφ. Αηυια πεζνυηενα 

οπάνπεζ πενίπηςζδ κα ιδκ πνμηζιήζεζ μ πεθάηδξ ημκ ζοβηεηνζιέκμ 
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θζακμπςθδηή πμηέ λακά. Σμ απυεεια επμιέκςξ πανέπεζ πνμζηαζία έκακηζ ηδξ 

ααεααζυηδηαξ ηδξ γήηδζδξ.  

Τπάνπμοκ ηαζ άθθμο ηφπμο ααεααζυηδηεξ πμο πανέπμοκ ηίκδηνα βζα ηδ 

δζαηήνδζδ απμεειάηςκ. Μζα απυ αοηέξ είκαζ δ ααεααζυηδηα ημο πνυκμο 

ζηακμπμίδζδξ ηδξ παναββεθίαξ («lead time»). Ο πνυκμξ ζηακμπμίδζδξ 

παναββεθίαξ μνίγεηαζ ςξ δ ηζιή ημο πνυκμο πμο πενκά απυ ηδ πνμκζηή ζηζβιή 

πμο βίκεηαζ ιζα παναββεθία έςξ υημο θηάζεζ ημ απυεεια ηαζ βίκεζ ηαηάθθδθμ 

βζα πνήζδ - δζάεεζδ. ημκ πνμβναιιαηζζιυ παναβςβήξ ημ ιέβεεμξ αοηυ 

ενιδκεφεηαζ ςξ μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα κα παναπεεί ημ πνμσυκ. Αηυια ηαζ 

υηακ δ ιεθθμκηζηή γήηδζδ ιπμνεί κα πνμαθεθεεί άιεζα, δ επζπείνδζδ 

απαζηείηαζ κα δζαηδνεί απυεεια βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ μιαθήξ νμήξ ηδξ 

παναβςβήξ ή ηςκ ζοκεπχκ πςθήζεςκ υηακ μζ πνυκμζ ζηακμπμίδζδξ ηδξ 

παναββεθίαξ είκαζ ζημπαζηζημί.  

Μζα ηνίηδ ζδιακηζηή πδβή ααεααζυηδηαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνμιήεεζα. Δάκ 

οπάνλεζ δζαημπή ζηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα ηαζ δεκ είκαζ δοκαηή δ πνμιήεεζα 

ελανηδιάηςκ ηαζ α' οθχκ, δ επζπείνδζδ εα μδδβδεεί ζε οπένμβηεξ ηζιέξ 

ηυζημοξ. Οζ αζμιδπακίεξ ελανηχκηαζ ζδιακηζηά απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ ημοξ. 

Άθθεξ πδβέξ ααεααζυηδηαξ, πμο ιπμνμφκ κα ςεήζμοκ ιζα επζπείνδζδ κα 

δζαηδνεί απυεεια, είκαζ δ ααεααζυηδηα ζηδκ εφνεζδ ακενχπζκμο δοκαιζημφ, δ 

ηζιή ηςκ πυνςκ ηαζ ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο. 

 Κενδμζημπία. Δάκ δ ηζιή εκυξ πνμσυκημξ ή εκυξ πυνμο ακαιέκεηαζ κα αολδεεί, 

εα ήηακ πζμ μζημκμιζηή δ αβμνά ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ζηζξ οπάνπμοζεξ ηζιέξ 

ηαζ δ απμεήηεοζδ αοηχκ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ, πανά δ αβμνά ζε ορδθυηενεξ 

ηζιέξ ζημ ιέθθμκ. Αοηυ βίκεηαζ αηυια πζμ έκημκμ βζα ειπμνεφιαηα ηα μπμία 

πανμοζίαζακ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηζιή ζημ πανεθευκ. 

 Μεηαθμνέξ. Σα δζενπυιεκα απμεέιαηα οπάνπμοκ επεζδή μζ πνυκμζ ιεηαθμνάξ 

δεκ είκαζ ιδδεκζημί. Όηακ μζ πνυκμζ ιεηαθμνάξ είκαζ ιεβάθμζ, υπςξ δ ιεηαθμνά 

απυ ηδκ Δονχπδ ζηδκ Αιενζηή, δ επέκδοζδ ζε δζενπυιεκα απμεέιαηα είκαζ 

ζδιακηζηή. Έκα απυ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ πνμιήεεζαξ απυ ιαηνζκέξ πενζμπέξ 

είκαζ μ αολδιέκμξ πνυκμξ ιεηαθμνάξ ηαζ επμιέκςξ δ αφλδζδ ζε δζενπυιεκα 

απμεέιαηα. Αοηυξ μ πανάβμκηαξ είκαζ ηαεμνζζηζηυξ ηαζ έπεζ μδδβήζεζ πμθθέξ 

επζπεζνήζεζξ ζημ κα εηηεθμφκ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ημοξ εβπχνζα. 



42 
 

 Δλμιάθοκζδ. Οζ αθθαβέξ ζημ ιμηίαμ ηδξ γήηδζδξ εκυξ πνμσυκημξ ιπμνεί κα 

είκαζ ηαεμνζζηζηέξ ή ηοπαίεξ. Ζ επμπζηυηδηα είκαζ έκα πανάδεζβια ηαεμνζζηζηήξ 

δζαηφιακζδξ, εκχ μζ ιδ ακαιεκυιεκεξ αθθαβέξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε 

ηοπαίεξ δζαηοιάκζεζξ. Ζ παναβςβή ηαζ δζαηήνδζδ απμεέιαημξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ ημνοθχζεςκ ηδξ γήηδζδξ ιπμνμφκ κα ηαηαπναΰκμοκ ηζξ 

δζαημπέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ιεηααμθέξ ζημοξ νοειμφξ παναβςβήξ ηαζ 

ζηα επίπεδα ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. 

Πανυθα αοηά δ δζαηήνδζδ απμεειάηςκ υθςκ ηςκ ηφπςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε 

πνμζεηηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ζοκημκζζιυ υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ ηιδιάηςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ελςηενζηχκ παναβυκηςκ (πνμιδεεοηέξ, δζακμιείξ). Ζ 

δζαηήνδζδ απμεέιαημξ ειπενζέπεζ ζδιακηζηυ νίζημ απυ ηδ ζηζβιή πμο δεζιεφεηαζ 

ιένμξ ηεθαθαίμο ηδξ εηαζνείαξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ. Σα απμεέιαηα, ηαηά 

πενίπηςζδ, ηνφαμοκ ηζκδφκμοξ αθθμίςζδξ, θεμνάξ, ηεπκμθμβζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ 

απαλίςζδξ. Οζ ηίκδοκμζ αοημί ιπμνεί απυ ακεπαίζεδημζ κα ιεηαηναπμφκ ζε ζδζαίηενα 

ζδιακηζημφξ, ηυζμ βζα ηδκ ζηακυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ κα ακηαπελέθεεζ ζε επζηείιεκδ 

γήηδζδ, ηυζμ βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο ζοκυθμο ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ 

ηδξ έβηαζνδξ ελοπδνέηδζδξ ημο πεθάηδ υζμ ηαζ βζα ηδκ ίδζα ηδ θήιδ ηδξ εηαζνείαξ. Οζ 

επζπηχζεζξ πμο είκαζ δοκαηυ κα επέθεμοκ απυ ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ είκαζ ζοκήεςξ 

μζημκμιζημφ παναηηήνα ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ αηυια ηαζ ημ ηθείζζιμ ιζαξ 

επζπείνδζδξ.        

3.5.1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

 Εήηδζδ. Οζ παναδμπέξ πμο βίκμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδ ιμνθή ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ γήηδζδξ ζοπκά απμδεζηκφμκηαζ ηα πζμ ζδιακηζηά βζα ημκ 

ηαεμνζζιυ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ημο ηεθζημφ ιμκηέθμο. Ζ γήηδζδ ιπμνεί κα 

είκαζ: 

 Σηαζεξή - Μεηαβιεηή. Σα απθμφζηενα ιμκηέθα απμεειάηςκ εεςνμφκ υηζ 

δ γήηδζδ είκαζ ζηαεενή. Σμ ιμκηέθμ ηδξ Οζημκμιζηήξ Πμζυηδηαξ 

Παναββεθίαξ («Economic Order Quantity» - «ΔΟQ») ηαζ μζ επεηηάζεζξ 

αοημφ ααζίγμκηαζ ζε αοηή ηδ εεχνδζδ. Ζ ιεηααθδηή γήηδζδ ειθακίγεηαζ 

ζε πμζηζθία εειάηςκ, υπςξ μ ζοκμθζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ ηα «MRP» 

ζοζηήιαηα. 

 Γλσζηή - Τπραία. Δίκαζ πζεακυκ δ γήηδζδ κα είκαζ ζηαεενή, αθθά πανυθα 

αοηά ηοπαία. οκχκοιδ ηδξ ηοπαίαξ γήηδζδξ είκαζ δ ααέααζδ ή 
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ζημπαζηζηή γήηδζδ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα υθα ηα ζημπαζηζηά ιμκηέθα 

εεςνμφκ υηζ μ νοειυξ ηδξ ιέζδξ γήηδζδξ είκαζ ζηαεενυξ. Σα ιμκηέθα 

ηοπαίαξ γήηδζδξ είκαζ βεκζηά πζμ νεαθζζηζηά ηαζ πζμ πμθφπθμηα απυ ηα 

ακηίζημζπα ηαεμνζζηζηά. 

 Υνυκμξ ζηακμπμίδζδξ παναββεθίαξ. Ακ ηα αβαεά παναββέθθμκηαζ απυ 

ελςηενζηέξ πδβέξ, ηυηε ςξ πνυκμξ ζηακμπμίδζδξ ηδξ παναββεθίαξ μνίγεηαζ μ 

πνυκμξ πμο εα πενάζεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο εα ηεεεί δ παναββεθία ιέπνζξ υημο 

αοηή θηάζεζ. Ακ ηα αβαεά πανάβμκηαζ ιέζα ζημ ενβμζηάζζμ, ηυηε ημ ιέβεεμξ 

αοηυ μνίγεηαζ ςξ μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ιζαξ πανηίδαξ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ημ βνάιια «η» βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ημο πνυκμο 

ζηακμπμίδζδξ ηδξ παναββεθίαξ, μ μπμίμξ εηθνάγεηαζ ζηζξ ίδζεξ πνμκζηέξ 

ιμκάδεξ ιε ηδ γήηδζδ. Γδθαδή ακ δ γήηδζδ εηθνάγεηαζ ζε ηειάπζα ακά πνυκμ, 

ηυηε ηαζ μ πνυκμξ αοηυξ εηθνάγεηαζ ζε έηδ. 

 Υνυκμξ επζεεχνδζδξ («review time»). ε ηάπμζα ζοζηήιαηα ημ επίπεδμ 

απμεέιαημξ είκαζ βκςζηυ ζε ηάεε ζηζβιή. Αοηή είκαζ ιζα μνεή παναδμπή υηακ 

μζ ζοκαθθαβέξ ηδξ γήηδζδξ ηαηαβνάθμκηαζ ηδ ζηζβιή πμο βίκμκηαζ. Πανάδεζβια 

εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ, ζημ μπμίμ ημ επίπεδμ απμεέιαημξ είκαζ βκςζηυ ζε 

ηάεε ζηζβιή, είκαζ ημ ζμφπεν-ιάνηεη ιε ιδπάκδια μπηζημφ ζανςηή ζημ ηαιείμ, 

ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε ιζα αάζδ δεδμιέκςκ ζπεηζηή ιε ημ απυεεια ημο 

ηαηαζηήιαημξ. Καεχξ έκα ηειάπζμ πενκά απυ ημ ζηάκεν, δ ζοκαθθαβή 

ηαηαβνάθεηαζ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ ημ επίπεδμ απμεέιαημξ ιεζχκεηαζ ηαηά 

ιζα ιμκάδα. Αοηυξ μ ηνυπμξ επζεεχνδζδξ ηαθείηαζ ζοκεπήξ επζεεχνδζδ. ηδκ 

άθθδ πενίπηςζδ, πμο θέβεηαζ πενζμδζηή επζεεχνδζδ, ηα επίπεδα ηςκ 

απμεειάηςκ είκαζ βκςζηά ιυκμ ζε δζαηνζηέξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ. Έκα 

πανάδεζβια πενζμδζηήξ επζεεχνδζδξ είκαζ έκα ιζηνυ ιπαηάθζημ ζημ μπμίμ 

απαζηείηαζ απμβναθή βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ δζαεέζζιμο 

απμεέιαημξ. 

 Ακζηακμπμίδηδ γήηδζδ. Έκα άθθμ ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ δζάηνζζδξ είκαζ μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ακηζδνά ημ ζφζηδια ζε πενίπηςζδ ακζηακμπμίδηδξ 

γήηδζδξ (δδθαδή ζε γήηδζδ δ μπμία δεκ ιπμνεί κα ηαθοθεεί άιεζα ιε ημ 

δζαεέζζιμ απυεεια). Οζ δφμ πζμ ζοκδεζζιέκεξ παναδμπέξ είκαζ είηε υηζ δ 

γήηδζδ ζηακμπμζείηαζ ιε ηαεοζηένδζδ (ζηακμπμζείηαζ ζε ιεθθμκηζηυ πνυκμ) είηε 

υηζ δ γήηδζδ πάκεηαζ (δδθαδή ζηνέθεηαζ ζε ακηαβςκζζηζηέξ πδβέξ οπδνεζζχκ). 

Άθθεξ παναδμπέξ είκαζ δ ιενζηή ζηακμπμίδζδ ηδξ γήηδζδξ ιε ηαεοζηένδζδ 

(έκα ιένμξ ηδξ γήηδζδξ ζηακμπμζείηαζ ιε ηαεοζηένδζδ ηαζ ημ οπυθμζπμ πάκεηαζ) 
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ή δ ακοπμιμκδζία ημο πεθάηδ (ακ δ παναββεθία δεκ ζηακμπμζδεεί ιέζα ζε 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, μ πεθάηδξ αηονχκεζ ηδκ παναββεθία). Ζ 

πθεζμρδθία ηςκ ιμκηέθςκ απμεειάηςκ ηαζ ζδζαίηενα αοηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πνάλδ, εεςνμφκ υηζ υθδ δ ακζηακμπμίδηδ γήηδζδ 

ζηακμπμζείηαζ ιε ηαεοζηένδζδ. 

 Μεηαααθθυιεκμ απυεεια. ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ημ απυεεια οθίζηαηαζ 

αθθαβέξ ζηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδ 

πνδζζιυηδηά ημο. Μενζηά απμεέιαηα έπμοκ πενζμνζζιέκμ πνυκμ γςήξ, υπςξ 

ηα ηνυθζια, εκχ άθθα ιπμνεί κα απαλζςεμφκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα 

ελανηήιαηα αοημιαηζζιχκ.  

3.5.1.4 ηνηρεία θόζηνπο 

Όθα ηα ζοζηήιαηα απμεειάηςκ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ ςξ 

ημ ηνζηήνζμ αεθηζζημπμίδζδξ. Έκα εκαθθαηηζηυ ηνζηήνζμ απυδμζδξ είκαζ δ 

ιεβζζημπμίδζδ ημο ηένδμοξ. Δκχ ιαεδιαηζηά είκαζ δφμ ζζμδφκαια ηνζηήνζα, ζηδ 

αζμιδπακία ηαζ ζημκ επζπεζνδιαηζηυ ηυζιμ βεκζηά δ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ δεκ 

μδδβεί ηαη’ ακάβηδ ζε ιεβζζημπμίδζδ ημο ηένδμοξ. Πανυθμ πμο δζαθμνεηζηά 

ζοζηήιαηα έπμοκ δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα υθα ηα είδδ 

ηυζημοξ απμεειάηςκ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ιζα απυ ηζξ ελήξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: 

ηυζημξ δζαηήνδζδξ («holding cost»), ηυζημξ παναββεθίαξ («order cost») ηαζ ηυζημξ 

έθθεζρδξ («penalty cost»). 

3.5.1.4.1 Κόζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο 

Σμ ηυζημξ δζαηήνδζδξ είκαζ ημ ζφκμθμ υθςκ ηςκ ηζιχκ ηυζημοξ πμο είκαζ ακάθμβεξ ιε 

ηδκ πμζυηδηα ημο δζαεέζζιμο απμεέιαημξ («on-hand inventory») μπμζαδήπμηε ζηζβιή 

ημο πνυκμο. Οζ ζοκζζηχζεξ ημο ηυζημοξ δζαηήνδζδξ πενζθαιαάκμοκ ιζα πθδεχνα 

θαζκμιεκζηά αζοζπέηζζηςκ πναβιάηςκ. Μενζηέξ απυ αοηέξ είκαζ: 

 Κυζημξ πανμπήξ πχνμο βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ απμεειάηςκ 

 Φυνμζ ηαζ αζθάθζζδ 

 Εδιίεξ, ηθμπή, θεμνά ηαζ απαλίςζδ 

 Δοηαζνζαηυ ηυζημξ εκαθθαηηζηήξ επέκδοζδξ 
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Ζ ηεθεοηαία ζοκζζηχζα είκαζ ζοκήεςξ δ πζμ ζδιακηζηή βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο 

ηυζημοξ δζαηήνδζδξ ζηζξ πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ. Σμ ηεθάθαζμ πνέπεζ κα επεκδοεεί 

είηε βζα ηδκ αβμνά είηε βζα ηδκ παναβςβή απμεέιαημξ. Αοηυ ημ ηεθάθαζμ εα ιπμνμφζε 

εκαθθαηηζηά κα επεκδοεεί απυ ηδκ επζπείνδζδ είηε εζςηενζηά βζα ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ είηε 

ελςηενζηά ζε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζοκζζηχζα ημο ηυζημοξ 

δζαηήνδζδξ απμεέιαημξ ακαθένεηαζ ζημ ηυζημξ ηεθαθαίμο («cost of capital»).  

Καηά πανυιμζμ ηνυπμ ημ ηυζημξ δζαηήνδζδξ απμεέιαημξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ έκα 

αενμζζηζηυ επζηυηζμ απμηεθμφιεκμ απυ ηζξ ηέζζενζξ ζοκζζηχζεξ πμο πανμοζζάζηδηακ 

παναπάκς. Έηζζ έζης υηζ «c» είκαζ δ ηζιή ζε εονχ εκυξ ηειαπίμο απμεέιαημξ, «Η» ημ 

εηήζζμ επζηυηζμ ηαζ «h» ημ ηυζημξ δζαηήνδζδξ ζε εονχ ακά ηειάπζμ ακά έημξ. Συηε 

ζζπφεζ δ ζπέζδ: 

h = l * c 

3.5.1.4.2 Κόζηνο παξαγγειίαο απνζέκαηνο 

Σμ ηυζημξ δζαηήνδζδξ ειπενζέπεζ υθα εηείκα ηα ηυζηδ πμο είκαζ ακάθμβα ιε ηδκ 

πμζυηδηα ημο δζαεέζζιμο απμεέιαημξ. Ακηίεεηα ημ ηυζημξ παναββεθίαξ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ πμζυηδηα ημο απμεέιαημξ πμο παναββέθκεηαζ ή πανάβεηαζ. 

ηζξ πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ ημ ηυζημξ παναββεθίαξ έπεζ δφμ ζοκζζηχζεξ έκα 

ζηαεενυ ηαζ έκα ιεηααθδηυ υνμ. Σμ ζηαεενυ ηυζημξ «Κ» οθίζηαηαζ ακελάνηδηα ημο 

ιεβέεμοξ ηδξ παναββεθίαξ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ ηεθεοηαίμ δεκ είκαζ ιδδεκζηυ. Σμ 

ιεηααθδηυ ηυζημξ «c» επζδνά ακά ιμκάδα απμεέιαημξ. Σμ «Κ» είκαζ επίζδξ βκςζηυ 

ςξ ηυζημξ νφειζζδξ («setup cost») ηαζ ημ «c» ςξ ημ ακαθμβζηυ ηυζημξ παναββεθίαξ. 

Ονίγεηαζ ςξ «C(π)» ημ ηυζημξ παναββεθίαξ (ή παναβςβήξ) «π» ιμκάδςκ πνμσυκημξ 

έηζζ χζηε:  

C(x)=  
     𝟎,                      𝜶𝝂   𝝌 =  𝟎     

𝜥 +  𝒄 ∗ 𝝌,    𝜶𝝂   𝝌 >  𝟎
  

Καηά ηδκ εηηίιδζδ ημο ηυζημοξ νφειζζδξ πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεμφκ ιυκμ εηείκεξ μζ 

ηζιέξ ηυζημοξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πανμφζα απυθαζδ παναββεθίαξ ηαζ είκαζ 

ακελάνηδηεξ ημο ιεβέεμοξ ηδξ παναββεθίαξ (ζηαεενέξ ηζιέξ ηυζημοξ πμο απαζηεί μ 

πνμιδεεοηήξ ηαζ ηυζημξ παναββεθζμθδρίαξ). 

 



46 
 

3.5.1.4.3 Κόζηνο έιιεηςεο απνζέκαηνο 

Σμ ηυζημξ έθθεζρδξ είκαζ ημ ηυζημξ πμο αθμνά ζηδκ έθθεζρδ δζαεέζζιμο απμεέιαημξ 

βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ γήηδζδξ, υηακ αοηή ειθακίγεηαζ. Αοηυ ημ ηυζημξ ενιδκεφεηαζ 

ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ακάθμβα ιε ημκ ακ δ ακζηακμπμίδηδ γήηδζδ ζηακμπμζείηαζ ιε 

ηαεοζηένδζδ («back-orders») ή πάκεηαζ. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ γήηδζδ ζηακμπμζείηαζ 

ιε ηαεοζηένδζδ ημ ηυζημξ έθθεζρδξ πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ ηζιέξ ηυζημοξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαεοζηένδζδ (νήηνεξ ηθπ.). ηδκ πενίπηςζδ πμο δ γήηδζδ πάκεηαζ 

ημ ηυζημξ έθθεζρδξ πενζθαιαάκεζ ημ παιέκμ ηένδμξ πμο εα οπήνπε απυ ηδκ πχθδζδ 

έπμκηαξ δζαεέζζιμ απυεεια. ε ηάεε πενίπηςζδ εα ειπενζέπεηαζ επζπθέμκ ημ ηυζημξ 

ηαηήξ θήιδξ («loss-of-goodwill cost»), ημ μπμίμ είκαζ ιέηνμ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ημο 

πεθάηδ. Ζ εηηίιδζδ ημο ηυζημοξ ηαηήξ θήιδξ είκαζ πμθφ δφζημθδ ζηδκ πνάλδ.  

Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο ηυζημοξ έθθεζρδξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ζφιαμθμ «Ρ» (€ ακά 

ιμκάδα ακζηακμπμίδηδξ γήηδζδξ). Γδθαδή ηάεε θμνά πμο ειθακίγεηαζ γήηδζδ, δ μπμία 

δεκ ιπμνεί κα ζηακμπμζδεεί άιεζα, επζδνά έκα ηυζημξ «Ρ» ακελάνηδηα ηδξ δζάνηεζαξ 

ημο πνυκμο πμο απαζηείηαζ έςξ υημο ζηακμπμζδεεί ηεθζηά δ γήηδζδ. Έκαξ εκαθθαηηζηυξ 

ηνυπμξ οπμθμβζζιμφ ημο ηυζημοξ έθθεζρδξ είκαζ δ ιέηνδζδ ημο «Ρ» ζε εονχ ακά 

ηειάπζμ ακά πνμκζηή ιμκάδα έθθεζρδξ απμεέιαημξ (υπςξ ημ ηυζημξ δζαηήνδζδξ). Ζ 

πνμζέββζζδ αοηή είκαζ ηαηάθθδθδ, ακ μ πνυκμξ έςξ υημο ζηακμπμζδεεί δ γήηδζδ είκαζ 

ζδιακηζηυξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ακ ιζα έθθεζρδ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ζηαιαηήζεζ δ 

βναιιή παναβςβήξ, επεζδή δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια ελανηήιαηα.  

3.5.1.5 Σν κνληέιν ηεο Οηθνλνκηθήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο («EOQ») 

Σμ ιμκηέθμ «ΔΟQ» («Economic Order Quantity») ή αθθζχξ ημ ιμκηέθμ ηδξ μζημκμιζηήξ 

πμζυηδηαξ παναββεθίαξ είκαζ ημ απθμφζηενμ ηαζ ζζημνζηά ημ πνχημ απυ υθα ηα 

ιμκηέθα απμεειάηςκ. Σμ ιμκηέθμ πνδζζιμπμζείηαζ ζε πενζπηχζεζξ βκςζηήξ ηαζ 

ζηαεενήξ γήηδζδξ. Πενζβνάθεζ ηδ ζδιακηζηή ελζζμννυπδζδ ακάιεζα ζημ ζηαεενυ 

ηυζημξ παναββεθίαξ ηαζ ζημ ηυζημξ δζαηήνδζδξ απμεέιαημξ ηαζ απμηεθεί ηδ αάζδ βζα 

ηδκ ακάθοζδ πζμ πμθφπθμηςκ ηαζ νεαθζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ. Πανά ηδκ απθή ημο 

ιμνθή, είκαζ ημ ιμκηέθμ πμο αηυια ηαζ ζήιενα πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ 

αζμιδπακία. 

Οζ παναδμπέξ ημο ααζζημφ ιμκηέθμο «ΔΟQ» είκαζ μζ ελήξ: 

 Ο νοειυξ γήηδζδξ είκαζ βκςζηυξ ηαζ ζηαεενυξ «θ» ηειάπζα ακά έημξ. 

 Απαβμνεφμκηαζ μζ εθθείρεζξ. 
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 Ο πνυκμξ ζηακμπμίδζδξ ηδξ παναββεθίαξ είκαζ ιδδεκζηυξ.  

 Ο πνμκζηυξ μνίγμκηαξ είκαζ άπεζνμξ. 

 Οζ ηζιέξ ηυζημοξ πενζθαιαάκμοκ: 

 ηαεενυ ηυζημξ «Κ» πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηάεε παναββεθία 

 Ακαθμβζηυ ηυζημξ παναββεθίαξ «c» ακά ηειάπζμ πμο παναββέθκεηαζ 

 Κυζημξ δζαηήνδζδξ «h» ακά ηειάπζμ πμο δζαηδνείηαζ ςξ απυεεια ακά 

έημξ 

Δπίζδξ εεςνείηαζ πςνίξ απχθεζα ηδξ βεκζηυηδηαξ υηζ ημ δζαεέζζιμ απυεεια ζημ πνυκμ 

ιδδέκ είκαζ ιδδέκ. Δπεζδή δεκ επζηνέπμκηαζ εθθείρεζξ, πνέπεζ κα ηεεεί ιζα παναββεθία 

ζημ πνυκμ ιδδέκ. Έζης υηζ «Q» είκαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ παναββεθίαξ. Δπμιέκςξ ημ 

δζαεέζζιμ απυεεια ζηζβιζαία αολάκεηαζ απυ ιδδέκ ζε «Q» ζημ πνυκμ t = 0. 

Μεθεηχκηαξ ηδκ επυιεκδ πνμκζηή ζηζβιή ζηδκ μπμία πνέπεζ κα ηεεεί ιζα παναββεθία, 

ημ απυεεια είκαζ είηε εεηζηυ είηε ιδδέκ. Δίκαζ δοκαηυ κα ιεζςεεί ημ ηυζημξ δζαηήνδζδξ 

πενζιέκμκηαξ ιέπνζ κα ιδδεκζζηεί ημ απυεεια πνζκ ηεεεί λακά κέα παναββεθία. Σδ 

ζηζβιή πμο ημ δζαεέζζιμ απυεεια ιδδεκίγεηαζ, δ ηαηάζηαζδ είκαζ υιμζα ιε αοηή πμο 

οπήνπε ζημ πνυκμ ιδδέκ. Ακ ήηακ αέθηζζηδ δ παναββεθία «Q» ηειαπίςκ ημ πνυκμ 

ιδδέκ, ηυηε ζοκεπίγεζ κα είκαζ αέθηζζηδ δ αοηή παναββεθία. Ζ ιμνθή ηδξ ζοκάνηδζδξ 

πμο πενζβνάθεζ ηζξ ιεηααμθέξ ημο επζπέδμο απμεέιαημξ ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ είκαζ 

«πνζμκςηή» ηαζ ειθακίγεηαζ ζημ ζπήια 3.2. 
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     ρήκα 3.2: Δπίπεδν απνζέκαηνο γηα ην κνληέιν «EOQ». 

Ο ζηυπμξ είκαζ κα επζθεβεί έκα «Q» ηέημζμ χζηε κα εθαπζζημπμζεί ημ ιέζμ εηήζζμ 

ηυζημξ. Ο ηφπμξ πμο εηθνάγεζ ημ ιέζμ εηήζζμ ηυζημξ «G» ζοκανηήζεζ ημο «Q» είκαζ μ 

ελήξ: 

𝑮 𝑸 =  
𝑲𝝀

𝑸
+ 𝝀𝒄 +

𝒉𝑸

𝟐
 

Οζ ηνεζξ υνμζ πμο απανηίγμοκ ημ «G(Q)» (ηυζημξ απμεέιαημξ ηαζ δζακμιήξ) 

ακηζζημζπμφκ ιε ζεζνά ζημ εηήζζμ ηυζημξ νφειζζδξ (ηυζημξ δζακμιήξ), ζημ εηήζζμ 

ηυζημξ αβμνάξ ηαζ ζημ εηήζζμ ηυζημξ δζαηήνδζδξ (ηυζημξ απμεέιαημξ). ηδ ζοκέπεζα 

πνέπεζ κα μνζζηεί ημ αέθηζζημ «Q» ηέημζμ χζηε G΄(Q) = 0. Όηακ δδθαδή:  

𝑸∗ =   
𝟐𝜥𝝀

𝒉
= 𝑬𝑶𝑸 

ημ ζπήια 3.3 πανμοζζάγεηαζ ημ ιέζμ εηήζζμ ηυζημξ ηαζ δ μζημκμιζηή πμζυηδηα 

παναββεθίαξ. 
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ρήκα 3.3: Η ζπλάξηεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ θόζηνπο. 

3.5.1.6 «Material Requirement Planning» («MRP») 

Σα «MRP» ζοζηήιαηα αθμνμφκ ιεευδμοξ πνμβναιιαηζζιμφ παναβςβήξ βζα 

ζηακμπμίδζδ ιεηαααθθυιεκδξ γήηδζδξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πθήνδ ηαηάνηζζδ ηςκ 

αναποπνυκζςκ ηαζ ιεζμπνυεεζιςκ πνμβναιιάηςκ παναβςβήξ ηαζ πνμιδεεζχκ ηδξ 

επζπείνδζδξ, βζα υθα ηα ηεθζηά πνμσυκηα, ηζξ ζοκανιμθμβήζεζξ, ηα επζιένμοξ 

ελανηήιαηα ηαζ ηζξ πνχηεξ φθεξ. Δπζπθέμκ εθανιυγεηαζ αηνζαήξ πνμκζηά ηαεμνζζιυξ 

ηςκ πανηίδςκ οπυ παναβςβή. Σα ζοβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα εθανιυγμκηαζ ζπεδυκ 

απμηθεζζηζηά ιε ηδ αμήεεζα Ζ/Τ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ εηηεηαιέκεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ. Οζ 

αάζεζξ αοηέξ αθμνμφκ ζημοξ Πίκαηεξ Τθζηχκ («Bill of Materials», «BOM») πμο 

απεζημκίγμοκ ζε ζενανπζηά επίπεδα παναβςβήξ ηδ ζφκεεζδ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ 

απυ ζοκανιμθμβήζεζξ ηαζ πνχηεξ φθεξ.     

Οζ πθδνμθμνίεξ πμο ειπενζέπεζ έκα «BOM» αθμνμφκ ζηδ δμιή ηςκ πνμσυκηςκ δ 

μπμία εηθνάγεηαζ ζε δοαδζηέξ ζπέζεζξ «βμκζμφ - παζδζμφ» ιεηαλφ ηςκ οθζηχκ. Δπίζδξ 

μζ εκ θυβς πθδνμθμνίεξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηζξ ζπεηζηέξ πμζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ ηάεε 

οθζηυ - «παζδί» ζοιιεηέπεζ ζηδκ παναβςβή ιζαξ ιμκάδαξ ημο οθζημφ - «βμκζμφ». Οζ 

πμζυηδηεξ αοηέξ είκαζ δοκαηυ κα πνμζαολάκμκηαζ ιε ηα ζοκήεδ πμζμζηά θφναξ ή 
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ζηάνηςκ. ηα «BOM» πανμοζζάγεηαζ αηυια ημ ζενανπζηυ επίπεδμ πμο ακήηεζ ηάεε 

οθζηυ. Σέθμξ παναηίεεηαζ μ πνυκμξ ζηακμπμίδζδξ παναββεθζχκ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ 

πνχηςκ οθχκ ηαζ ελανηδιάηςκ ηαεχξ ηαζ μ πνυκμξ επελενβαζίαξ ηςκ επζιένμοξ 

ζοκανιμθμβήζεςκ ηαζ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ. ημ ζπήια 3.4 πανμοζζάγεηαζ ημ «BOM» 

βζα ηδκ παναβςβή εκυξ ραθζδζμφ.     

 

                      ρήκα 3.4: «BOM» ελόο ςαιηδηνύ. 

Σα δεδμιέκα εζζυδμο εκυξ ζοζηήιαημξ «MRP» αθμνμφκ ηα ελήξ: 

 Κφνζμ Πθάκμ Παναβςβήξ («Master Production Schedule»). Σμ ζοβηεηνζιέκμ 

πθάκμ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ απαζημφιεκεξ πμζυηδηεξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ βζα 

ηάεε πνμκζηή πενίμδμ ηαζ ειπενζέπεζ:  

 Παναββεθίεξ πεθαηχκ 

 Πνμαθέρεζξ γήηδζδξ βζα ηάεε ελάνηδια 

 Απαζηήζεζξ ζε απυεεια αζθαθείαξ (απμεέιαηα δζαηδνμφιεκα απυ ηδκ 

επζπείνδζδ βζα κα ακηαπελέθεεζ ζε απνυζιεκεξ ιεηααμθέξ ηδξ γήηδζδξ) 

 Δπμπζαηά ζπέδζα 

 Δζςηενζηέξ παναββεθίεξ απυ άθθα ηιήιαηα ηδξ εηαζνείαξ 

 Γζαηδνμφιεκα απμεέιαηα ή / ηαζ «Back orders» (παναββεθίεξ πμο 

ζηακμπμζμφκηαζ ιε ηαεοζηένδζδ) 

 «BOMs» 

 Υνυκμοξ ζηακμπμίδζδξ παναββεθζχκ / παναβςβήξ 
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 Ύπανλδ πζεακήξ θφναξ 

Σα ηεθζηά απμηεθέζιαηα (δεδμιέκα ελυδμο) απυ έκα «MRP» ζφζηδια έπμοκ κα ηάκμοκ 

ιε: 

 Σμ Πνυβναιια ηςκ Παναββεθζχκ ιε ηζξ διενμιδκίεξ έκανλδξ ηαζ πανάδμζδξ 

ηςκ παναββεθζχκ πνχηςκ οθχκ, ελανηδιάηςκ ηαζ ζοκανιμθμβήζεςκ 

 Σμ Πνυβναιια ηςκ Δκημθχκ Παναβςβήξ ιε ηζξ διενμιδκίεξ έκανλδξ ηαζ 

ηέθμοξ ηδξ παναβςβήξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ ελανηδιάηςκ 

ηαζ ζοκανιμθμβήζεςκ 

Αδπλακίεο ηνπ «MRP» 

Οζ ααζζηέξ αδοκαιίεξ ηςκ «MRP» ζοζηδιάηςκ είκαζ μζ ελήξ: 

 Ααεααζυηδηα  

 Πνμαθέρεζξ βζα ηδ γήηδζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ 

 Υνυκμξ βζα ηδκ παναθααή ελανηδιάηςκ / οθζηχκ ηαζ πνυκμξ ιεηάααζδξ 

απυ έκα παναβςβζηυ ζηάδζμ ζημ επυιεκμ ελανηχιεκμξ ηαζ απυ ημ 

ιέβεεμξ ηδξ πανηίδαξ πνμσυκηςκ  

 Γοζημθία πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ παναβςβζηήξ δοκαιζηυηδηαξ 

 Ύπανλδ θφναξ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ιε ζημπαζηζηυ ηνυπμ  

 Μζηνέξ αθθαβέξ ζε έκα πνμσυκ εα πνέπεζ κα εκζςιαηςεμφκ ζημ «MRP» 

ζφζηδια 

 Ονευηδηα δεδμιέκςκ εζζυδμο 

 Μεβάθμ πθήεμξ δεδμιέκςκ ελυδμο 

 Πμθοπθμηυηδηα εθανιμβήξ - Έθθεζρδ πανμπήξ ηζκήηνςκ βζα αεθηίςζδ 

 Πενζμνζζιέκδ εθανιμβή (ορδθυξ υβημξ παναβςβήξ, πμθθαπθά πνμσυκηα ιε 

πενίπθμημ «BOM») 
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3.5.1.7 «Just in Time» («JIT») 

Σμ ιμκηέθμ «JIT» απμηεθεί ιζα θζθμζμθία - ιέεμδμ δζμίηδζδξ, πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ 

εθέβπμο ηδξ παναβςβήξ. Οζ πνχηεξ εθανιμβέξ ημο ιμκηέθμο λεηίκδζακ απυ ηδ 

ιεηαπμθειζηή Ηαπςκία ηδ δεηαεηία ημο 1950, υπμο μζ πθδβείζεξ απυ ημκ πυθειμ 

επζπεζνήζεζξ δεκ είπακ ηδκ πμθοηέθεζα βζα επεκδφζεζξ ζε εηηεηαιέκα απμεέιαηα. Έηζζ 

ήηακ ακαβηαία δ ζηνμθή πνμξ ηδ «Λζηή Παναβςβή». Αοηυ ζήιαζκε ηδκ απμιάηνοκζδ 

υθςκ ηςκ πενζηηχκ απμεειάηςκ, πνυκςκ, ζθαθιάηςκ, αθααχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ 

απυ ηδκ επζπείνδζδ. Δπζπθέμκ δ οζμεέηδζδ απυ ιζα επζπείνδζδ ηςκ ηεπκζηχκ «JIT» 

πνμτπμεέηεζ απαναίηδηα ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ θζθμζμθίαξ «JIT».  

Σμ ιμκηέθμ «JIT» έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ δζαπείνζζδ πμθφ ιζηνχκ πανηίδςκ παναβςβήξ - 

ιεηαθμνάξ πμο έθημκηαζ απυ ιζα παναβςβζηή θάζδ ζε επυιεκδ, αθμφ έπεζ εηδδθςεεί 

πνχηα δ ακηίζημζπδ γήηδζδ (βκςζηή γήηδζδ). Ζ πνυηενδ εηδήθςζδ γήηδζδξ 

παναπέιπεζ ζε έκα ζφζηδια «PULL» ζε ακηίεεζδ ιε ηα «MRP» ζοζηήιαηα πμο 

ακηζζημζπμφκ ζε «PUSH» ζοζηήιαηα. Δηεί μζ εκημθέξ παναβςβήξ ςεμφκηαζ ζημ 

ενβμζηάζζμ απυ έκα ηεκηνζηυ βναθείμ πνμβναιιαηζζιμφ, υπμο δ γήηδζδ έπεζ 

πνμηφρεζ ιε ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ πνμαθέρεςκ.     

ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ δζάθμνεξ πνμτπμεέζεζξ - ζηυπμζ βζα ηδκ μνεή θεζημονβία 

εκυξ «JIT» ιμκηέθμο, ηαεχξ ηαζ ηα ααζζηυηενα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηά ημο: 

 ηεκυ θάζια ηοπμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ 

 οιθςκία / οκενβαζία ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ ζε ιαηνμπνυκζα αάζδ βζα 

ελαζθάθζζδ ζοκέπεζαξ ζημοξ πνυκμοξ πανάδμζδξ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα 

 Μζηνυηενμξ πνυκμξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ 

 Μζηνέξ πανηίδεξ παναβςβήξ ηαζ εθάπζζηα εκδζάιεζα απμεέιαηα («WIP») 

 Δκανιυκζζδ νοειχκ παναβςβήξ ιεηαλφ ηέκηνςκ ενβαζίαξ (ελζζμννυπδζδ 

βναιιχκ παναβςβήξ) χζηε κα ιεζςεμφκ ηα εκδζάιεζα απμεέιαηα αζθαθείαξ 

 Υνυκμζ νφειζζδξ ιδπακχκ ηαζ ζηακμπμίδζδξ παναββεθζχκ ελαζνεηζηά ζφκημιμζ 

έςξ ιδδεκζημί 

 Νεηνμί πνυκμζ ηςκ ιδπακχκ θυβς αθααχκ ηαζ πμζμζηά θφναξ ελανηδιάηςκ 

ζπεδυκ ακφπανηηα ιε εθανιμβή δζαθυνςκ πνμβναιιάηςκ (μθζηήξ 

παναβςβζηήξ ζοκηήνδζδξ ηαζ δζμίηδζδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ακηίζημζπα) 
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 Μζηνέξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηεθζηή γήηδζδ - ζπεηζηά ζηαεενή (ελμιάθοκζδ 

νοειμφ γήηδζδξ πνμσυκηςκ) ηαζ αεθηίςζδ πνμαθέρεςκ 

 Λζβυηενμ ηαζ ηαθφηενα εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ 

3.5.1.7.1 Πιενλεθηήκαηα «JIT» 

 Λζβυηενα «WIP» απμεέιαηα, ιζηνυηενμ ηυζημξ δέζιεοζδξ ηεθαθαίμο ηαζ 

ιζηνυηενμζ απμεδηεοηζημί πχνμζ 

 Καθφηενδ πμζυηδηα θυβς πνμζπαεεζχκ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ ηαζ ιζηνχκ 

πανηίδςκ παναβςβήξ 

 Τρδθή παναβςβζηυηδηα  

 Μζηνμί πνυκμζ ζηακμπμίδζδξ παναββεθζχκ 

 Μζηνυ ηυζημξ εθέβπμο θυβς ηδξ απμηεκηνςιέκδξ θφζδξ ημο ζοζηήιαημξ 

 Λζβυηενδ βναθεζμηναηζηή ενβαζία 

 Τρδθυηενδ αλζμπζζηία ηδξ παναβςβήξ αθμφ ηα πνμαθήιαηα βίκμκηαζ ζφκημια 

ακηζθδπηά  

 Οναηέξ ηαζ πνμαθέρζιεξ πμζυηδηεξ απμεειάηςκ 

3.5.1.7.2 Μεηνλεθηήκαηα «JIT» 

 Αηαηάθθδθμ βζα μνζζιέκμοξ ηφπμοξ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ  

 Δοαζζεδζία ζε έηηαηηεξ δζαημπέξ παναβςβήξ ηαζ ζε έκημκδ ιεηααθδηυηδηα ηδξ  

γήηδζδξ  

  Πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ κέςκ πνμσυκηςκ 

 οπκέξ παναθααέξ ιζηνχκ πανηίδςκ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζμοκ έκημκμ ζοκςζηζζιυ ζημ πχνμ παναβςβήξ 

 Γοζημθία ιέηνδζδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

 Ακάβηδ βζα αλζυπζζημοξ πνμιδεεοηέξ  
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3.5.1.8 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Απνζήθεο («Warehouse Management 

Systems» «WMS») [4], [21] 

Ο ημιέαξ πμο είκαζ ηαηελμπήκ ζοκοθαζιέκμξ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ ζε ιζα 

επζπείνδζδ είκαζ αοηυξ ηδξ Γζαπείνζζδξ ηδξ Απμεήηδξ. Με ημκ υνμ αποθήκη εκκμείηαζ μ 

πχνμξ ηδξ επζπείνδζδξ απυ ημκ μπμίμ πενκμφκ ηαζ θοθάζζμκηαζ, πνμζςνζκά, ηα 

πνμσυκηα πμο απμηηά ή πμοθά δ επζπείνδζδ. ηδκ απμεήηδ εηηεθμφκηαζ μζ ενβαζίεξ 

παναθααήξ, απμεήηεοζδξ ηαζ απμζημθήξ, ενβαζίεξ απαναίηδηεξ βζα κα θηάζεζ ημ 

πνμσυκ απυ ηδκ παναβςβή ςξ ηδκ ηαηακάθςζδ, ζηδ ζςζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ιε ημ 

ζςζηυ ηυζημξ [4]. Ζ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηδξ απμεήηδξ ζε ιζα εηαζνεία 

επζηοβπάκεηαζ εφημθα ιε ηδ πνήζδ ηςκ «WMS» ζοζηδιάηςκ. Σμ «WMS» είκαζ έκα 

ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια πμο ιε ηδκ πνήζδ ηςδζηχκ ηφπμο «ΔAΝ» («If»), αζφνιαηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ηεκηνζηυ ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια ηδξ 

επζπείνδζδξ οπμζηδνίγεζ υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ θεζημονβίεξ εκυξ δζακειδηζημφ 

ηέκηνμο. ηυπμξ ημο είκαζ δ αοημιαημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ, δ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ 

ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο δζαηζκμφκηαζ ζημ πχνμ 

ηδξ απμεήηδξ [21].   

Οζ ααζζηέξ ηεπκμθμβίεξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηαζ εκζζπφμοκ ηδκ απυδμζδ ηαζ ηδκ 

αλζμπζζηία εκυξ «WMS» ζοζηήιαημξ είκαζ αοηέξ ηςκ «Barcodes» ηαζ ηδξ «Αζφνιαηδξ 

Εεφλδξ»:  

 Έκα «Barcode» απμηοπχκεηαζ ζε ιμνθή βναιιςημφ ηχδζηα έηζζ χζηε κα 

δζααάγεηαζ αοηυιαηα απυ ημοξ ζανςηέξ («scanners») πμο ανίζημκηαζ ζημοξ 

πχνμοξ ηδξ απμεήηδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ακηθμφκηαζ υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαοηυηδηα ηαζ ημ ζζημνζηυ εκυξ πνμσυκημξ (ηςδζηυξ 

ηαηαζηεοάζηνζαξ πχναξ, ηςδζηυξ πνμιδεεοηή, ηςδζηυξ πανηίδαξ, διενμιδκία 

θήλδξ ηθπ.). Σα «scanners» ιεηαδίδμοκ ηδκ απμηηδεείζα πθδνμθμνία ζημ 

ηεκηνζηυ ζφζηδια ηδξ απμεήηδξ ιε ζημπυ κα πνδζζιμπμζδεεί ζε επυιεκα 

ζηάδζα ηαζ δζαδζηαζίεξ ημο ηοηθχιαημξ απμεήηεοζδξ. Σα «Barcodes» ιπμνμφκ 

κα ηοπςεμφκ είηε πάκς ζηδκ ζοζηεοαζία ημο πνμσυκημξ είηε πάκς ζε έκα 

αοημηυθθδημ πμο επζημθθάηαζ ζημ πνμσυκ. 

 Ζ «Αζφνιαηδ Εεφλδ» («Radio Frequency», «RF») είκαζ έκαξ απυ ημοξ πθέμκ 

ζφβπνμκμοξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ ηαζ ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ηςκ 

θμνδηχκ ηενιαηζηχκ ηαζ ηςκ «scanners» ιε ημ θμβζζιζηυ ηδξ απμεήηδξ. Έηζζ 

επζηοβπάκεηαζ δ πθέμκ απμδμηζηή δζαπείνζζδ, παναημθμφεδζδ ηαζ έθεβπμξ ηδξ 

νμήξ ηςκ πνμσυκηςκ αθθά ηαζ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο ηα 
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αθμνμφκ (δζαεέζζιεξ πμζυηδηεξ απυ ημ ηάεε πνμσυκ, δζαθμνεηζηά είδδ 

εζζαπεέκηςκ πνμσυκηςκ, ηθπ.).  

Ζ επζηοπήξ εθανιμβή εκυξ «WMS» ζοζηήιαημξ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ 

δδιζμονβία ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ αθθά ηαζ ζςζηά εκδιενςιέκδξ βάζηρ δεδομένυν. 

ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ απμεδηχκ δ αάζδ αοηή πνέπεζ κα 

ηνμθμδμηδεεί ιε ανπεία ηαζ πίκαηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηα είδδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ 

ηςκ οθζηχκ πμο δζαηζκμφκηαζ απυ ηαζ πνμξ ηδκ επζπείνδζδ υζμ ηαζ ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ αοηήξ. 

ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ μζ ααζζηυηενμζ ζηυπμζ πμο ηαθείηαζ κα ζηακμπμζήζεζ έκα 

«WMS» ζφζηδια: 

 Μέβζζηδ πνήζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ημο δζαεέζζιμο απμεδηεοηζημφ πχνμο 

 Απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ απμεήηδξ 

 Ονεή επζθμβή ηαζ αλζμπμίδζδ ημο ακηίζημζπμο ελμπθζζιμφ 

 ςζηή ηαηημπμίδζδ ηαζ ηαλζκυιδζδ ηςκ πνμσυκηςκ  

 Απμηεθεζιαηζηή ηαζ αζθαθή ιεηαηυπζζδ, ιεηαηίκδζδ ηαζ δζαηίκδζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ 

 Αζθάθεζα πνμζχπςκ (ενβαγμιέκςκ ηαζ δζενπυιεκςκ απυ ημ πχνμ) ηαζ 

πνμσυκηςκ 

 Απμηεθεζιαηζηή δζαηίκδζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ επζημζκςκία  

Με αάζδ ημοξ ζηυπμοξ αοημφξ ζπεδζάγεηαζ ηαζ μ ηαηάθμβμξ ηςκ ααζζηυηενςκ ηαζ 

ζοπκυηενςκ ενβαζζχκ ηδξ απμεήηδξ πμο ηαθείηαζ κα ζηακμπμζήζεζ έκα «WMS» 

ζφζηδια: 

 Έθεβπμξ παναζηαηζηχκ πνμιδεεοηή 

 Γζαζηαφνςζδ ζημζπείςκ ιε ηδκ παναββεθία ηδξ επζπείνδζδξ 

 Πνμζςνζκή απμδμπή θμνηίμο 

 Δηθυνηςζδ πνμσυκηςκ 

 Πμζμηζηυξ έθεβπμξ  
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 Πμζμηζηυξ έθεβπμξ 

 Παναθααή πνμσυκηςκ 

 Γζαθμβή, ηαλζκυιδζδ, πνμεημζιαζία βζα εζζαβςβή 

 Καεμνζζιυξ εέζδξ απμεήηεοζδξ («location number») 

 Μεηαθμνά ηαζ ημπμεέηδζδ ζηδ ζςζηή εέζδ («binning») 

 Απμεήηεοζδ (ζςζηή ζοκηήνδζδ) 

 Έηδμζδ παναζηαηζηχκ ελαβςβήξ 

 Πενζζοθθμβή πνμσυκηςκ ηαζ ιεηαθμνά ζημ πχνμ απμζημθήξ («picking»)  

 Παηεηάνζζια παναββεθζχκ  

 Πμζμηζηυξ έθεβπμξ 

 Φυνηςζδ ηαζ απμζημθή ειπμνεοιάηςκ  

 Δκδιένςζδ ανπείςκ παναθααήξ / απμζημθήξ 

 Ανπεζμεέηδζδ εββνάθςκ παναθααήξ / απμζημθήξ 

 Έθεβπμξ απμεειάηςκ ηαζ παναββεθία βζα ακακέςζή ημοξ  

 Έηηαηηεξ ηαζ ηαηηζηέξ απμβναθέξ 

Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε «WMS» ζπζηεκάησλ  

 Δθαπζζημπμίδζδ ημο πνυκμο απμεήηεοζδξ ηςκ ειπμνεοιάηςκ ηαζ ημο 

ακηίζημζπμο εηηέθεζδξ ηςκ απμβναθχκ (ηαηάνβδζδ εκηφπςκ ηαζ πνμκμαυνςκ 

ηαηαπςνήζεςκ) 

 Δθαπζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ θακεαζιέκςκ ημπμεεηήζεςκ ειπμνεοιάηςκ, ημο 

ηυζημοξ έθθεζρδξ απμεειάηςκ ηαζ ημο ακηίζημζπμο ζθαθιάηςκ «picking» 

 Δθαπζζημπμίδζδ πμζμηήηςκ θδβιέκςκ πνμσυκηςκ 

 Αφλδζδ επζπέδμο ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ ηαζ άιεζδ ακηαπυηνζζδ ζε έηηαηηδ 

γήηδζδ, ιέζς ελάθεζρδξ ζθαθιάηςκ πνμεημζιαζίαξ παναββεθζχκ ηαζ ιείςζδξ 

ημο πνυκμο πανάδμζδξ παναββεθζχκ 
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 οκμθζηή ακααάειζζδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ 

απμεειάηςκ ιέζς ημο ζοκημκζζιμφ ενβαζζχκ, ενβαγμιέκςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ 

ηαεχξ ηαζ ηδξ έβηονδξ, ζοκεπήξ ηαζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ νμήξ πθδνμθμνζχκ 

 Δφημθμξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ έθεβπμξ ηαζ παναημθμφεδζδ ηυζμ ηςκ 

πνμσυκηςκ υζμ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ εζηυκαξ ηςκ πχνςκ ηδξ απμεήηδξ   

3.5.2 Αγνξέο - Πξνκήζεηεο  

Ο υνμξ αβμνά ή πνμιήεεζα ακαθένεηαζ ζηδκ μζημκμιζηή πνάλδ ηδξ απυηηδζδξ, ιε 

μπμζμδήπμηε κυιζιμ ηνυπμ αηυια ηαζ ιε ηδ ιμνθή ηδξ πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ ή 

εκμζηίαζδξ, ελμπθζζιμφ, πνχηςκ οθχκ, οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηαζ αμδεδηζηχκ οθζηχκ, 

εκδζαιέζςκ πνμσυκηςκ, ακηαθθαηηζηχκ, ηεθζηχκ πνμσυκηςκ πνμξ ιεηαπχθδζδ ή βζα 

ηαηακάθςζδ ηαζ πεναζηένς πανμπή οπδνεζζχκ [4].  

Καηά ιία άθθδ ζοιπθδνςιαηζηή πνμζέββζζδ μ υνμξ πνμιήεεζα πενζθαιαάκεζ ηδκ 

επζθμβή ημο πνμιδεεοηή, ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ αβμνάξ, ηδκ ηαηάνηζζδ 

ημο ζοιαμθαίμο ή ηδξ εκημθήξ αβμνάξ ηαζ ηεθζηχξ ηδκ έβηαζνδ παναθααή ημο οθζημφ 

ζηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα ηαζ ζηδκ πνέπμοζα ηζιή, ιε ημοξ ζςζημφξ 

πνδιαημμζημκμιζημφξ υνμοξ. Δκ ζοκημιία μ υνμξ πνμιήεεζα εηθνάγεζ ηδκ αβμνά ημο 

ηαηάθθδθμο οθζημφ εθμδίμο ή οπδνεζίαξ, ζηδ ζςζηή πμζυηδηα, ζηδ ζςζηή πμζυηδηα 

ηαζ απυ ηδ ζςζηή πδβή πνμιήεεζαξ [20]. 

3.5.2.1 Δπηινγή πξνκεζεπηή [4] 

Οζ αβμνέξ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ηδκ ηφνζα 

δναζηδνζυηδηα πμο αζηεί δ επζπείνδζδ πμο πνμιδεεφεηαζ. Έηζζ δζαηνίκμκηαζ μζ αβμνέξ 

βζα μεηαποίηζη (αβμνέξ απυ ηζξ μπμίεξ δ επζπείνδζδ πνμιδεεφεηαζ οθζηά βζα ηδκ 

παναβςβή ηεθζηχκ πνμσυκηςκ), μζ ακηίζημζπεξ βζα μεηαπώληζη (απυ εδχ δ 

επζπείνδζδ αβμνάγεζ πνμσυκηα πμο ηα ιεηαπςθεί) ηαζ μζ αβμνέξ απαναίηδηεξ βζα ηδ 

λειηοςπγία ηδξ επζπείνδζδξ (αθμνά εηαζνείεξ πανμπήξ οπδνεζζχκ πμο πνμιδεεφμκηαζ 

οθζηά πνήζζια βζα ηδ θεζημονβία ημοξ).  

Με αάζδ ηζξ ηνεζξ πνμακαθενεείζεξ ηαηδβμνίεξ αβμνχκ, ημ ηιήια πνμιδεεζχκ ηδξ 

εηαζνείαξ πνμααίκεζ ζηδκ ακαγήηδζδ ηαηάθθδθμο πνμιδεεοηή απυ πδβέξ υπςξ: 

 Μδπακέξ ακαγήηδζδξ ζημ δζαδίηηομ 

 Γζαθδιζζηζημί ηαηάθμβμζ πνμιδεεοηχκ 
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 Δπζζηέρεζξ ζε εηεεζζαημφξ πχνμοξ 

 Γζαθδιίζεζξ ζε ελεζδζηεοιέκα πενζμδζηά  

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί επζημζκςκία απυ ηδκ επζπείνδζδ πνμξ ημοξ δζάθμνμοξ 

πνμιδεεοηέξ ηάκμκηάξ ημοξ βκςζηυ ημ εκδζαθένμκ ηδξ βζα πνμιήεεζα οθζηχκ. 

Πανάθθδθα απμζηέθθεηαζ ζημοξ πνμιδεεοηέξ ημ έκηοπμ «Πνυζηθδζδ Τπμαμθήξ 

Πνμζθμνάξ» πμο ειπενζέπεζ ηαηδβμνίεξ υπςξ: 

 Σοπζηή πνυζηθδζδ ηαζ πανάηθδζδ πνμξ ημκ πνμιδεεοηή κα ζηείθεζ ηδκ 

πνμζθμνά ημο ζηδκ ηαθφηενδ δοκαηή ηζιή ιε υθεξ ηζξ εηπηχζεζξ ηαζ ιέζα ζημ 

γδημφιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια 

 Ζιενμιδκία οπμαμθήξ ηδξ αίηδζδξ πνμζθμνάξ 

 Πενζβναθή ημο πνμσυκημξ 

 Εδημφιεκδ πμζυηδηα 

 Συπμξ πανάδμζδξ 

 Υχνμξ βζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηδξ ηζιήξ ημο πνμσυκημξ ηαζ ημοξ υνμοξ πθδνςιήξ 

απυ ημκ πνμιδεεοηή 

 Όκμια ηαζ οπμβναθή ημο αβμναζηή ηαζ ακηίζημζπμξ πχνμξ ζοιπθήνςζδξ βζα 

ημκ πνμιδεεοηή ηαεχξ ηαζ ζημζπεία επζημζκςκίαξ ημοξ 

Οζ πνμζθμνέξ πμο εα θδθεμφκ εα ζοβηνζεμφκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηζιέξ, ηδκ πμζυηδηα, 

ημοξ πνυκμοξ πανάδμζδξ βεκζηά υθμοξ ημοξ υνμοξ πμο επδνεάγμοκ ημ ηεθζηυ ηυζημξ 

βζα ηδκ επζπείνδζδ. ε πενίπηςζδ πμο μζ πμζυηδηεξ είκαζ ιεβάθεξ ηαζ ηα πνδιαηζηά 

πμζά ορδθά είκαζ πζεακυ κα αημθμοεδεεί δ δζαδζηαζία ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ιεηαλφ 

ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ημο οπμρήθζμο πνμιδεεοηή. Ο υνμξ δζαπναβιάηεοζδ ακαθένεηαζ ζημ 

δζάθμβμ ιεηαλφ ημο αβμναζηή ηαζ ημο πνμιδεεοηή ιε ζημπυ ηδκ επίηεολδ ζοιθςκίαξ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ ιενχκ. Γεκ έπεζ ζδιαζία πυζμ πνυκμ δζανημφκ μζ ζοβηεηνζιέκεξ 

δζαπναβιαηεφζεζξ ή πυζμ έκημκα δζελάβμκηαζ. Κάπμζα απυ ηα εέιαηα πνμξ 

δζαπναβιάηεοζδ είκαζ ηα ελήξ: 

 Σζιή - ηαεενυηδηα ηζιχκ  

 Πμζμηζηέξ εηπηχζεζξ 
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 Γζάνηεζα ζοιθςκίαξ 

 Πνυαθερδ αφλδζδξ ηζιχκ 

 Όνμζ πθδνςιήξ - πέζδ ζοκαθθάβιαημξ 

 Υνυκμξ πανάδμζδξ - οπκυηδηα παναδυζεςκ 

 Συπμξ πανάδμζδξ 

 Αζθάθεζα - Δλαζθάθζζδ πμζυηδηαξ 

 Απμδμπή επζζηνμθχκ 

 οκέπεζα 

 Γςνεάκ δείβιαηα 

 Γοκαηυηδηα αολμιείςζδξ ηδξ παναββεθίαξ 

Με ηδ ζοιπθήνςζδ ηαζ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ εηδίδεηαζ δ εκημθή αβμνάξ ιε ημ 

ακηίζημζπμ έκηοπμ «Παναββεθία Αβμνάξ» πμο πενζέπεζ: 

 Δπςκοιία, δζεφεοκζδ ηαζ ηδθέθςκμ πνμιδεεοηή ηαζ αβμναζηή 

 Αφλςκ ανζειυ παναββεθίαξ ηαζ διενμιδκία ζφκηαλήξ ηδξ 

 Ακαθμνά ζηδκ πνμζθμνά ημο πνμιδεεοηή 

 Πενζβναθή ηαζ πμζυηδηα πνμσυκηςκ πνμξ παναββεθία 

 Ακαθμνά ζηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ άθθμοξ υνμοξ παναββεθίαξ 

 Σζιή αβμνάξ ηαζ υνμοξ πθδνςιήξ 

 Υνυκμ πανάδμζδξ 

 Συπμ πανάδμζδξ 

 Όνμοξ βζα ζοζηεοαζία ηαζ ηνυπμ ιεηαθμνάξ 

 Ανζειυ θμνμθμβζημφ ιδηνχμο αβμναζηή 

 Όκμια ηαζ οπμβναθή αβμναζηή 
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Έκα έκηοπμ πμο πενζθαιαάκεζ υθα ηα παναπάκς ζημζπεία εα δζεοημθφκεζ ημκ 

πνμιδεεοηή κα ακηζθδθεεί άιεζα ηδκ εκημθή παναββεθίαξ πμο απμζηέθθεηαζ, χζηε κα 

απμθεοπεμφκ μζ επακαθαιαακυιεκεξ επζημζκςκίεξ βζα δζεοηνζκήζεζξ. 

3.5.2.2 Έιεγρνο πνηόηεηαο πξνκεζεπηώλ [5] 

Ο έθεβπμξ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ πμο παναθαιαάκμκηαζ απυ ελςηενζημφξ 

πνμιδεεοηέξ ζπεδζάγεηαζ ηαζ δζεκενβείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο εθέβπμο πμζυηδηαξ 

απμδμπήξ. Όηακ οπάνπεζ πθδεχνα παναηηδνζζηζηχκ πμζυηδηαξ εζζενπμιέκςκ οθζηχκ 

είκαζ ακαβηαία δ ηαηάηαλή ημοξ ηαηά ζεζνά ζπμοδαζυηδηαξ ηαζ δ επζθμβή εηείκςκ πμο 

είκαζ ζηυπζιμ κα εθέβπμκηαζ ζοζηδιαηζηά. Σα ζοζηήιαηα πμζυηδηαξ πνμαθέπμοκ 

ζοπκά ηαζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ εθέβπςκ 

απμδμπήξ βζα ηάεε πνμιδεεοηή. Ο ζημπυξ δεκ είκαζ ιυκμ δ αλζμθυβδζδ ηςκ 

πνμιδεεοηχκ αθθά ηονίςξ δ έβηαζνδ εκδιένςζή ημοξ βζα ηα πνμαθήιαηα πμζυηδηαξ 

πμο πανμοζζάγμκηαζ. Δλάθθμο έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια πμζυηδηαξ δε αθέπεζ ημοξ 

πνμιδεεοηέξ ακηαβςκζζηζηά, αθθά ςξ έκα ιέζμ βζα επίηεολδ αιμζααίμο μθέθμοξ ηαζ 

ακάπηολδξ.    

ημπυξ ηςκ ζπδιάηςκ εθέβπμο πμζυηδηαξ απμδμπήξ είκαζ μ δζαπςνζζιυξ πανηίδςκ ζε 

απμδεηηέξ ηαζ απμννζπηέεξ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δεζβιαημθδρζχκ. Οζ 

εθεβπυιεκεξ πανηίδεξ πνέπεζ κα είκαζ μιμζμβεκείξ, δδθαδή κα ειπενζέπμοκ ιμκάδεξ 

ημο ίδζμο ηφπμο, ηαηδβμνίαξ ηαζ ιεβέεμοξ ηαζ κα έπμοκ παναπεεί ιε ηζξ ίδζεξ μοζζαζηζηά 

ζοκεήηεξ, ηαηά ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ. Δπίζδξ δ δεζβιαημθδρία πνέπεζ κα καζ 

ηοπαία ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηή.  

Πνμδβμοιέκςξ έβζκε ακαθμνά ζημκ πζμ ζδιακηζηυ ηνυπμ εθέβπμο πμζυηδηαξ 

απμδμπήξ ηδ δειγμαηολητία. Πανυθα αοηά οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ δφμ ιέεμδμζ πμο είκαζ 

δ αποδοσή συπίρ έλεγσο  ηαζ μ 100% έλεγσορ αποδοσήρ (επζεεχνδζδ ηαζ δζαθμβή 

υθςκ ηςκ ιμκάδςκ ηδξ πανηίδαξ). Απμδμπή πςνίξ έθεβπμ είκαζ ζηυπζιδ υηακ δ 

πμζυηδηα είκαζ ζπεδυκ άρμβδ (μ πνμιδεεοηήξ ηδνεί ηάπμζα πνυηοπα «ISO») ή υηακ δ 

επζεεχνδζδ είκαζ μζημκμιζηά αζφιθμνδ. Ακηίεεηα υηακ δ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ δεκ 

είκαζ ζηακμπμζδηζηή ηαζ επζπθέμκ ημ ηυζημξ αζημπζχκ (ηαηή πμζυηδηα) είκαζ ελαζνεηζηά 

ιεβάθμ, ηυηε είκαζ πνμηζιυηενδ δ πνήζδ 100% εθέβπμο. ε υθεξ ηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ 

ζοκίζηαηαζ δ εθανιμβή ηςκ δεζβιαημθδπηζηχκ ιεευδςκ. 

Σα ζπήιαηα εθέβπμο πμζυηδηαξ απμδμπήξ δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ, 

ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ εθεβπυιεκμο παναηηδνζζηζημφ πμζυηδηαξ: 
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 Έιεγρνο πνηόηεηαο απνδνρήο κε δηαινγή είκαζ είηε μ έθεβπμξ υπμο ηάεε 

ιμκάδα πνμσυκημξ ηαηαηάζζεηαζ απθά ςξ ηαθή ή εθαηηςιαηζηή είηε μ έθεβπμξ 

υπμο ηαηαιεηνείηαζ μ ανζειυξ ηςκ εθαηηςιάηςκ ζφιθςκα ιε μνζζιέκδ 

απαίηδζδ ή ζφκμθμ απαζηήζεςκ.  

 Έιεγρνο πνηόηεηαο απνδνρήο κε κέηξεζε είκαζ μ έθεβπμξ υπμο μνζζιέκμ 

παναηηδνζζηζηυ πμζυηδηαξ ηάεε ιμκάδαξ πνμσυκημξ ιεηνείηαζ ιε ζοβηεηνζιέκδ 

ηθίιαηα ζε ζοκεπή αάζδ ηαζ δ ζηαηζζηζηή ημο ηαηακμιή αημθμοεεί βκςζηυ 

ηφπμ (ζοκήεςξ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή). 

Σα παναηηδνζζηζηά πμζυηδηαξ πμο εηθνάγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία ή απμοζία 

μνζζιέκςκ ζδζμηήηςκ θέβμκηαζ παναηηδνζζηζηά δζαθμβήξ. Έκα παναηηδνζζηζηυ δζαθμβήξ 

έπεζ ιυκμ δφμ δοκαηέξ ηζιέξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ δφμ δοκαηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ζηακμπμζδηζηή ηαζ ιδ ζηακμπμζδηζηή. Ακάθμβα ιε ηδκ ηζιή ή ηαηάζηαζδ ημο 

παναηηδνζζηζημφ δζαθμβήξ, ιζα ιμκάδα πνμσυκημξ ηαηαηάζζεηαζ ζε ηαθή  

(απμδεηηήξ πμζυηδηαξ) ή εθαηηςιαηζηή (ιδ απμδεηηήξ πμζυηδηαξ) ςξ πνμξ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ παναηηδνζζηζηυ πμζυηδηαξ. Σα παναηηδνζζηζηά δζαθμβήξ είηε είκαζ απυ ηδ 

θφζδ ημοξ πμζμηζηά είηε πνμηφπημοκ απυ ηδ ζφβηνζζδ εκυξ ιεηνίζζιμο ιεβέεμοξ ιε 

δεδμιέκεξ πμζμηζηέξ πνμδζαβναθέξ.  

Σα ζπήιαηα εθέβπμο απμδμπήξ ιε δζαθμβή πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα ζηδ αζμιδπακία 

βζαηί είκαζ ηαηακμδηά ηαζ απθά ζηδκ εθανιμβή ημοξ, αηυια ηαζ απυ ενβαγυιεκμοξ 

πςνίξ εζδζηέξ βκχζεζξ ζηαηζζηζημφ εθέβπμο πμζυηδηαξ. Σα ζδιακηζηυηενα απυ αοηά ηα 

ζοζηήιαηα ακαθμνζηά είκαζ: 

 Σμ απθυ δεζβιαημθδπηζηυ ζπήια 

 Σμ δζπθυ δεζβιαημθδπηζηυ ζπήια  

 Σμ πμθθαπθυ δεζβιαημθδπηζηυ ζπήια 

Σα πενζζζυηενα παναηηδνζζηζηά πμζυηδηαξ είκαζ παναηηδνζζηζηά ιέηνδζδξ 

(ιεηααθδηέξ), ιεηνμφκηαζ δδθαδή ιε ζοβηεηνζιέκδ ηθίιαηα ζε ζοκεπή αάζδ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα παναηηδνζζηζηά δζαθμβήξ (ζδζυηδηεξ), ιε αάζδ ηα μπμία ημ πνμσυκ 

ηαηαηάζζεηαζ απθά ζε ηαθυ ή εθαηηςιαηζηυ. Όηακ ημ παναηηδνζζηζηυ πμζυηδηαξ πμο 

πνυηεζηαζ κα εθεβπεεί ιε ηάπμζμ ζπήια εθέβπμο απμδμπήξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ 

ιέηνδζδξ, ηυηε δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ακάιεζα ζε ζπήια εθέβπμο ιε δζαθμβή, 

υπμο δεκ ηαηαβνάθμκηαζ μζ αηνζαείξ ηζιέξ ηςκ ιεηνήζεςκ, αθθά ιυκμ ακ μζ ιεηνήζεζξ 

είκαζ ιέζα ζηζξ πνμδζαβναθέξ (ζοιιμνθμφιεκδ ιμκάδα) ή έλς απυ αοηέξ 
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(εθαηηςιαηζηή ιμκάδα) ηαζ ζε ζπήια εθέβπμο ιε ιέηνδζδ, υπμο ηαηαβνάθμκηαζ ηα 

αηνζαή απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ βζα ηάεε ιμκάδα ημο δείβιαημξ.  

Σμ ηφνζμ πθεμκέηηδια ηςκ ζπδιάηςκ εθέβπμο πμζυηδηαξ απμδμπήξ ιε ιέηνδζδ είκαζ 

υηζ επζηοβπάκμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ μνζζιέκδξ παναηηδνζζηζηήξ ηαιπφθδξ ιε ιζηνυηενμ 

ιέβεεμξ δείβιαημξ απυ αοηυ πμο εα απαζημφζε ημ ακηίζημζπμ ζπήια εθέβπμο ιε 

δζαθμβή. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ απμηέθεζια ιζαξ ιέηνδζδξ είκαζ ζοβηεηνζιέκδ ηζιή 

ηαζ επμιέκςξ πενζέπεζ αηνζαέζηενεξ πθδνμθμνίεξ απυ ημ απμηέθεζια ιζαξ δζαθμβήξ, 

πμο μοζζαζηζηά είκαζ έκα εφνμξ ηζιχκ (εκηυξ ή εηηυξ πνμδζαβναθχκ). οπκά αέααζα ημ 

ηυζημξ ηδξ αηνζαμφξ ιέηνδζδξ ακά ιμκάδα είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ημ ηυζημξ δζαθμβήξ 

ακά ιμκάδα. Σα ζδιακηζηυηενα απυ ηα ζοζηήιαηα ιέηνδζδξ ακαθμνζηά είκαζ: 

 Ο έθεβπμξ πμζυηδηαξ ιε εηηίιδζδ πμζμζημφ εθαηηςιαηζηχκ  

 Ο έθεβπμξ ιέζδξ ηζιήξ 

3.5.2.3 πκβόιαηα πξνκεζεπηώλ 

Έκα απυ ηα ηαίνζα γδηήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ υζμκ αθμνά ημοξ πνμιδεεοηέξ είκαζ δ 

απυθαζδ βζα ζοκενβαζία ιε έκακ ή πενζζζυηενμοξ πνμιδεεοηέξ. Σα εέιαηα πμο 

ακαηφπημοκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ ημ επίπεδμ ηαζ δ δζαζπμνά ημο νίζημο 

ηαζ δ ελάνηδζδ απυ ηδ δζαπναβιαηεοηζηή δφκαιδ ηςκ πνμιδεεοηχκ. Ζ ελάνηδζδ απυ 

έκα ιυκμ πνμιδεεοηή ζηδ ζφβπνμκδ δμιή ηςκ αβμνχκ ιε ημ ζοκεπχξ εκηεζκυιεκμ 

ακηαβςκζζηζηυ παναηηήνα πμο ηζξ δζαηνίκεζ, απμηεθεί ιάθθμκ επζζθαθή ηίκδζδ απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ ζοκενβαζία αοηή ζδιαίκεζ ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηζιχκ ηαζ 

ηςκ υνςκ πθδνςιήξ ηαζ πανάδμζδξ ηςκ παναββεθζχκ ηαηά ημ ζοιθένμκ ηζξ 

πενζζζυηενεξ θμνέξ ημο πνμιδεεοηή. Έηζζ ζε πενίπηςζδ απνυζιεκδξ γήηδζδξ δ 

επζπείνδζδ είκαζ δοκαηυ κα ιδκ ηαημνεχζεζ κα ζηακμπμζήζεζ ηδκ εκ θυβς γήηδζδ         

(μ πνμιδεεοηήξ αδοκαηεί κα απμζηείθεζ έβηαζνα πνυζεεηα οθζηά) ή κα ηδξ ημζηίζεζ 

πμθφ παναπάκς απυ ημ ακαιεκυιεκμ (μ πνμιδεεοηήξ γδηάεζ παναπάκς πνήιαηα βζα 

ηδκ έβηαζνδ ζηακμπμίδζδ ηδξ έηηαηηδξ παναββεθίαξ). 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ φπανλδ πενζζζμηένςκ πνμιδεεοηχκ δζαζθαθίγεζ ηδ δζαζπμνά 

ημο νίζημο ηδξ επζπείνδζδξ, αθμφ δ ζηακυηδηα ηδξ δζαπναβιαηεοηζηήξ ζζπφξ ηδξ υζμκ 

αθμνά ηδ δζαιυνθςζδ ηζιήξ ηαζ ημοξ υνμοξ πθδνςιήξ ηαζ πανάδμζδξ είκαζ 

ιεβαθφηενδ. Δπίζδξ είκαζ εθζηηή ηαζ δ έβηαζνδ ζηακμπμίδζδ έηηαηηδξ γήηδζδξ ηςκ 

πεθαηχκ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ πνμιδεεοηέξ είκαζ δφζημθμ κα 

οπάνλεζ έθθεζρδ ηάπμζμο απμεέιαημξ. Δπμιέκςξ έκα επζεοιδηυ ιείβια πνμιδεεοηχκ 
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βζα ηδκ εηαζνεία είκαζ αοηυ πμο πενζέπεζ έκα ιε δφμ ζοκήεςξ ιεβάθμοξ πνμιδεεοηέξ, 

ιε πανάθθδθδ ζοκενβαζία ηαζ ιε άθθμοξ ιζηνυηενμοξ. 

Με αάζδ ηδκ επζθμβή ημο ανζειμφ ηςκ πνμιδεεοηχκ δζαιμνθχκμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ 

ηα δζάθμνα ζοιαυθαζα πμο μνίγμοκ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ επζπείνδζδ. Οζ ηαηδβμνίεξ 

ζοιαμθαίςκ δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: 

 εζνζαηήξ αεθηζζημπμίδζδξ 

 Δοέθζηηςκ πμζμηήηςκ παναββεθζχκ 

 Πανμπήξ εηπηχζεςκ 

Ζ πνχηδ ηαηδβμνία ακαθένεηαζ ζηα ημζκά - απθά ζοιαυθαζα, υπμο μνίγμκηαζ δ 

πμζυηδηα παναββεθίαξ (π.π. «EOQ»), μ πνυκμξ, δ ζοπκυηδηα πανάδμζδξ, δ ηζιή, μζ 

ηνυπμζ πθδνςιήξ ηαζ μ ηυπμξ πανάδμζδξ. Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία αθμνά ηα ζοιαυθαζα 

υπμο μ πνμιδεεοηήξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα πθήνμοξ επζζηνμθήξ ηςκ αδζάεεηςκ 

πνμσυκηςκ, εθυζμκ μ ανζειυξ ημοξ δεκ λεπενκάεζ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα. 

Σέθμξ δ ηνίηδ ηαηδβμνία έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα ζοιαυθαζα ζηα μπμία μ πνμιδεεοηήξ 

παναηζκεί ημκ πεθάηδ ημο κα αολήζεζ ηδκ παναβςβή ημο πανέπμκηάξ ημο έηπηςζδ βζα 

ηάεε ιμκάδα πνμσυκημξ πμο πςθείηαζ πάκς απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα. Πανυθμ 

πμο οπάνπμοκ πμθθά ζοζηήιαηα εηπηχζεςκ δφμ είκαζ ηα πζμ ζοκδεζζιέκα: δ πανμπή 

έηπηςζδξ ζε υθεξ ηζξ ιμκάδεξ («all units») ηαζ δ έηπηςζδ ζηζξ πνμζηζεέιεκεξ ιμκάδεξ 

πνμσυκημξ («incremental»).       

3.5.2.4 Ηιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο («e - procurement») 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ημ δζαδίηηομ πνμζέθενε ζηζξ επζπεζνήζεζξ κέεξ δοκαηυηδηεξ 

επζημζκςκίαξ ιε ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ημοξ, υπςξ μζ πεθάηεξ ηαζ μζ πνμιδεεοηέξ. 

Βαζζηή αζηία ήηακ μζ ελεθίλεζξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηονίςξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ πμο πθέμκ 

δ πνήζδ ηδξ έπεζ ηαεζενςεεί ζηζξ ζφβπνμκεξ επζπεζνήζεζξ. Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ    

(«e - commerce») οζμεεηήεδηε απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ςξ έκαξ κέμ ηνυπμξ ειπμνζηήξ 

ζοκαθθαβήξ. Δονέςξ δζαδεδμιέκμ είκαζ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ζηδκ αβμνά 

ηαηακαθςηζηχκ πνμσυκηςκ («business to consumer»), ςζηυζμ οθίζηαηαζ ηαζ ζηζξ 

ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ επζπεζνήζεςκ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ ημοξ («business to 

business»).  

Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα μζ δθεηηνμκζηέξ πνμιήεεζεξ επζηνέπμοκ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ κα αεθηζχζμοκ ηδ ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία απθμπμζχκηαξ ηζξ δζαδζηαζίεξ 
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ηςκ πνμιδεεζχκ, ημ ηυζημξ ημοξ, ηδκ ηαπφηενδ απμζημθή ημοξ ηαζ ημκ 

απμηεθεζιαηζηυηενμ έθεβπμ ημο επζπέδμο ηςκ απμεειάηςκ ημοξ. Ζ δζαπείνζζδ ηςκ 

επαθχκ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ ηςκ επζπεζνήζεςκ βίκεηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή. Κάεε 

αθθαβή ιπμνεί κα ακαημζκχκεηαζ ιέζα απυ ιζα ζζημζεθίδα ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ 

ηαποδνμιείμ (e-mail) εηιδδεκίγμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα μιαδζηέξ επζζημθέξ ηαζ έλμδα βζα 

ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ άιεζα εκδζαθενμιέκςκ. Σα έββναθα επίζδξ ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ ειπμνζηή ζοκαθθαβή, υπςξ παναββεθίεξ, ηζιμθυβζα, 

επζηαβέξ ηαζ άθθα, πανάβμκηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ηαζ εηηοπχκμκηαζ ιυκμ ζημ 

ζδιείμ παναθααήξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ελμζημκμιμφκηαζ μζ ηζιέξ ηυζημοξ ηδξ 

δαηηοθμβνάθδζδξ, ηαποδνμιζηήξ απμζημθήξ ηαζ επακαδαηηοθμβνάθδζδξ. ηδ 

ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα απυ ηδ πνήζδ 

ημο  «e - procurement»: 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Μείςζδ ηυζημοξ ή ενβαζίαξ 

 Καθφηενδ πνυζααζδ ζε πνμσυκηα / πνμιδεεοηέξ 

 Αφλδζδ ηαπφηδηαξ ελοπδνέηδζδξ 

 Καθφηενδ ελοπδνέηδζδ 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Διπζζημζφκδ ζηδκ αζθάθεζα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζοκαθθαβχκ 

 Κυζημξ εηηίκδζδξ 

 Απχθεζα πνμζςπζηήξ επζημζκςκίαξ 

 Γοζημθία εκζςιάηςζδξ ζηζξ οπάνπμοζεξ δζαδζηαζίεξ 

3.5.2.5 Τπεξγνιαβίεο («outsourcing»)  

Έκα απυ ηα δζθήιιαηα πμο έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ιζα ζφβπνμκδ επζπείνδζδ ακαθένεηαζ 

ζηδκ αβμνά ηάπμζμο πνμσυκημξ ιε οπενβμθααία (ακάεεζδ ηαηαζηεοήξ ζε άθθδ 

εηαζνεία) ή εκαθθαηηζηά ζηδκ ηαηαζηεοή ημο ιέζα ζημ ενβμζηάζζμ ηδξ επζπείνδζδξ 

(ζδζμπαναβςβή). Σμ ενχηδια αοηυ πνμηφπηεζ βζαηί ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημο ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ οπάνπμοκ ανηεηέξ πζεακυηδηεξ ιείςζδξ ηςκ δαπακχκ 

πνμιήεεζαξ, ιείςζδξ ηςκ ηζκδφκςκ ηαεοζηένδζδξ ή δζαημπήξ ηςκ πνμιδεεζχκ ηαζ 
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ηδξ απνυζημπηδξ νμήξ ηςκ οθζηχκ, δζαηήνδζδ ηδξ ηεπκμβκςζίαξ εκηυξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ ηέθμξ βζαηί οπάνπεζ ηαθφηενμξ έθεβπμξ ηδξ πμζυηδηαξ αοηχκ ηςκ 

πνμσυκηςκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ ακάεεζδ ηαηαζηεοήξ ηςκ πνμσυκηςκ ζε ηνίημοξ 

έπεζ ςξ πθεμκέηηδια ηδ ιείςζδ ηςκ επεκδφζεςκ ζε ιδπακήιαηα ηαζ εβηαηαζηάζεζξ, ηδ 

ιείςζδ απαζπμθμφιεκμο πνμζςπζημφ βζα παναβςβή ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμσυκημξ, 

ηδκ επζηέκηνςζδ ζηα ηφνζα ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ (ηαθφηενδ 

πνμχεδζδ - δζαθήιζζδ, επεκδφζεζξ βζα ένεοκα ηαζ ακάπηολδ), ηδκ αφλδζδ ηδξ 

εοεθζλίαξ ηδξ ηαζ ηδ ιεηαηυπζζδ ηδξ ααεααζυηδηαξ ηδξ γήηδζδξ εηηυξ ηδξ εηαζνείαξ. 

Γζα ηα πνμσυκηα ηα μπμία ζοιιεηέπμοκ ιε ιζηνυ πμζμζηυ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο 

ζοκμθζημφ πνμσυκημξ, μζ απμθάζεζξ αοηέξ θαιαάκμκηαζ απυ ηδκ επζπείνδζδ ιε ηδ 

ζοκενβαζία ηυζμ ημο ηιήιαημξ παναβςβήξ υζμ ηαζ ημο ηιήιαημξ πνμιδεεζχκ. ε 

πνμσυκηα, υιςξ, πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ αλίαξ ημο ηεθζημφ 

πνμσυκημξ ημ εέια ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηζξ ορδθυηενεξ ααειίδεξ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ 

ιπμνεί κα θεάζεζ ηαζ ζηδ βεκζηή δζεφεοκζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Παθζυηενα μζ επζπεζνήζεζξ 

πνμηζιμφζακ ηδκ ζδζμπαναβςβή υηακ ακέηοπηακ ακηίζημζπα γδηήιαηα βεβμκυξ πμο 

μδδβμφζε ανηεηέξ θμνέξ ζηδκ ηάεεηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ παναβςβήξ. Πανυθα αοηά ημ 

γήηδια αοηυ βζα ιζα ζφβπνμκδ επζπείνδζδ δεκ είκαζ ηυζμ απθυ ηαζ είκαζ δζάθμνμζ μζ 

πανάβμκηεξ πμο πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζημφκ. 

Ο πνχημξ ηαζ ηονζυηενμξ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ αοηή ηδκ απυθαζδ έπεζ ζπέζδ ιε 

ημοξ ηζκδφκμοξ δζαημπήξ ηδξ νμήξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ακηίζημζπα ηαζ ηδξ δζαημπήξ ηδξ 

παναβςβήξ. Οζ επζπεζνήζεζξ εέθμοκ κα είκαζ αοηυκμιεξ ηαζ κα ιδκ έπμοκ ιεβάθδ 

ελάνηδζδ απυ ηάπμζμκ πνμιδεεοηή, υζμ ηαθυξ ηαζ ακ είκαζ αοηυξ. Ηζημνζηά έπεζ 

απμδεζπηεί επακεζθδιιέκα υηζ μ πνμιδεεοηήξ δε ζοιπενζθένεηαζ πάκημηε ζςζηά, υηζ 

έπεζ δζαηυρεζ επακεζθδιιέκα ηδ νμή ηςκ πνμσυκηςκ «εηαζάγμκηαξ» ιζα αεθηίςζδ ηςκ 

υνςκ ηδξ ζφιααζδξ ή ηδξ ζοιθςκίαξ ηαζ αοηυ ημ βεβμκυξ μδήβδζε πμθθέξ εηαζνείεξ 

ζηδκ απυθαζδ ηαηαζηεοήξ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ηζξ ίδζεξ δζαηυπημκηαξ ηδκ πνμιήεεζά 

απυ ηνίημοξ. 

Ζ ελάνηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ απυ ηνίημοξ βζα μνζζιέκα πνμσυκηα είηε είκαζ ιζηνά είηε 

είκαζ ιεβάθα, επδνεάγεζ πμθθέξ θμνέξ δναιαηζηά ημ ηεθζηυ ηυζημξ ημο πνμσυκημξ ηαζ 

ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ. Πνζκ βίκεζ δ επζθμβή αοηή, πνζκ απμθαζζζηεί 

δδθαδή εάκ εα πανάβεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ απυ ηδκ επζπείνδζδ ή ακ εα ημ 

αβμνάγεζ απυ ηάπμζμκ ηνίημ, πνέπεζ κα ελεηαζημφκ υθεξ μζ επζπηχζεζξ ηαζ ηονίςξ κα 

ακεονεεμφκ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ζημ εέια ηςκ πνμιδεεοηχκ. διακηζηυ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ είκαζ ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ ακηίζημζπςκ ηζκήζεςκ ηςκ ακηαβςκζζηχκ. 
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Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ είκαζ δ ελμζημκυιδζδ δαπακχκ ηαζ δ ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ 

ηυζημοξ παναβςβήξ. Σμ ηυζημξ απυηηδζδξ ηςκ αβαεχκ απυ ηνίημοξ ιπμνεί κα είκαζ 

ιεβαθφηενμ απυ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημοξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ επζπείνδζδξ. Δδχ 

υιςξ δζαηοπχκμκηαζ πμθθέξ επζθοθάλεζξ ηαζ πνέπεζ κα ελεηαζηεί ιε πμθφ ιεβάθδ 

πνμζμπή ημ βεβμκυξ αοηυ, βζαηί δ παναβςβή εκυξ αηυιδ πνμσυκημξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

επζπείνδζδξ απαζηεί βκχζεζξ, επεκδοηζηά ηεθάθαζα, ιδπακήιαηα, ηδ δέζιεοζδ 

ηεθαθαίςκ ηίκδζδξ, κέμοξ πχνμοξ παναβςβήξ ηαζ απμεήηεοζδξ πμο ιπμνεί είηε κα 

οπάνπμοκ είηε υπζ. 

Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβία. Ζ πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκμθμβία 

(ηεπκμβκςζία ηαζ δζαδζηαζίεξ) ιπμνεί κα εοκμεί ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ πνμσυκηςκ ζε 

ιεβάθδ ιυκμ ηθίιαηα, μπυηε εα πνέπεζ ηα οθζηά αοηά κα πανάβμκηαζ ζε ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ βζα κα έπμοκ παιδθυ ηυζημξ παναβςβήξ (μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ). ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ δ επζπείνδζδ βζα κα ιπμνεί κα πεηφπεζ παιδθυηενμ ηυζημξ, εα πνέπεζ 

εηηυξ απυ ηα πνμσυκηα πμο ηαηακαθχκεζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα, έκα πμζμζηυ αοηήξ 

ηδξ παναβςβήξ, κα ημ πμοθάεζ ζε ηνίημοξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, υιςξ, δ ακάεεζδ ζε 

οπενβμθάαμοξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ πνμσυκηςκ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηδκ απχθεζα 

ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ ηδξ εηαζνείαξ πανέπμκηαξ ηδκ οπάνπμοζα 

ηεπκμβκςζία ζε ηνίημοξ.   

Ηδζαίηενδ ζδιαζία παίγεζ ηαζ δ ελεζδίηεοζδ. Μπμνεί ηα πνμσυκηα αοηά κα πνεζάγμκηαζ 

εζδζηέξ βκχζεζξ ηζξ μπμίεξ δε δζαεέηεζ δ επζπείνδζδ. Γζα αοηυ εα πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά 

επζθοθαηηζηή ζημ εέια παναβςβήξ πνμσυκηςκ πμο λεθεφβμοκ απυ ηα ζηεκά πθαίζζα 

ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ.  

Σμ ηεθεοηαίμ εέια αθμνά ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ ημ μπμίμ είκαζ ζδιακηζηυ. Ζ ιδ 

ζηαεενή πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηάπμζμο πνμιδεεοηή ηαζ ηα ιεβάθα πμζμζηά 

εθαηηςιαηζηχκ πνμσυκηςκ ιπμνεί κα επζθένμοκ πμθθέξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ 

επζπείνδζδ ηυζμ απυ πθεονάξ ηυζημοξ υζμ ηαζ απυ πθεονάξ θήιδξ ηαζ μκυιαημξ. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, εάκ δε ζοιιμνθχκεηαζ μ πνμιδεεοηήξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ άθθεξ 

ηαθφηενεξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ (ηαθφηενμζ πνμιδεεοηέξ), ηυηε δ επζπείνδζδ πνέπεζ κα 

ζηεθηεί ζμαανά ηδκ παναβςβή ημοξ. 

Δίκαζ θακενυ υηζ ημ δίθδιια «παναβςβή ή αβμνά» είκαζ έκα απυ ηα πζμ ζμαανά 

πνμαθήιαηα πμο ηαθείηαζ κα θφζεζ δ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ, δ μπμία πνέπεζ κα 

ζηαειίγεζ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ ηαζ κα αημφεζ υθεξ ηζξ απυρεζξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ. 
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3.5.3 Γηαλνκή πξντόλησλ [15], [23] 

Γζακμιή πνμσυκηςκ μνίγεηαζ δ απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά ηςκ αβαεχκ, απυ πθεονάξ 

ηυζημοξ ηαζ πμζυηδηαξ, απυ ημκ ηυπμ παναβςβήξ ημοξ ζημκ ηυπμ ηαηακάθςζδξ 

πανέπμκηαξ ζημκ πεθάηδ έκα απμδεηηυ επίπεδμ ελοπδνέηδζδξ. οπκά πνδζζιμπμζείηαζ 

ηαζ μ υνμξ ηδξ θςζικήρ διανομήρ. Ωξ θοζζηή δζακμιή μνίγεηαζ δ δζαπείνζζδ ηδξ 

απμεήηεοζδξ ηαζ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ ημοξ 

ιέπνζ ημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή - πεθάηδ. Οζ δναζηδνζυηδηέξ ηδξ οπμζηδνίγμοκ έκα 

ζφζηδια ιεηαθμνάξ πμο ζοκδέεζ ηα ζδιεία απμεήηεοζδξ εκυξ δζηηφμο δζακμιήξ. 

ηυπμζ ηδξ είκαζ δ πανμπή ορδθμφ επζπέδμο οπδνεζζχκ, δ αεθηζζημπμίδζδ ημο 

ζοκμθζημφ ηυζημοξ δζακμιήξ, δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απμεειάηςκ ηςκ ηεθζηχκ 

πνμσυκηςκ ζημ ηακάθζ δζακμιήξ, δ ιείςζδ ημο πνυκμο οθμπμίδζδξ ηδξ παναββεθίαξ 

ηαζ δ απμηεθεζιαηζηή ςξ πνμξ ημ ηυζημξ ιεηαθμνά ηςκ πνμσυκηςκ. Σμ ηακάθζ θοζζηήξ 

δζακμιήξ αθμνά ζηζξ ιεευδμοξ ηαζ ζηα ιέζα ιε ηα μπμία έκα πνμσυκ ή ζφκμθμ 

πνμσυκηςκ ιεηαθένμκηαζ ή δζακέιμκηαζ απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ ημοξ ζημ ζδιείμ 

πμο βίκμκηαζ δζαεέζζια ζημκ ηεθζηυ πεθάηδ. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ ααζζηέξ 

θεζημονβίεξ ηδξ θοζζηήξ δζακμιήξ: 

 Τθμπμίδζδ παναββεθίαξ: Απμηεθείηαζ απυ ηδκ εζζαβςβή ηδξ παναββεθίαξ απυ 

ημκ πεθάηδ ζημ ενβμζηάζζμ, ηδ δέζιεοζδ ηαζ ζοθθμβή ηαηάθθδθδξ πμζυηδηαξ 

πνμσυκηςκ βζα ζηακμπμίδζδ ηδξ παναββεθίαξ ηαζ ηδκ επζαεααίςζδ ηαζ 

απμζημθή ηδξ παναββεθίαξ. 

 Απμεήηεοζδ: ημπυξ ηδξ απμεήηεοζδξ ζηδ δζακμιή είκαζ δ ηάθορδ ημο ηεκμφ 

πμο δδιζμονβείηαζ υζμκ αθμνά ημ πνυκμ ηαζ ημκ ηυπμ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ 

γήηδζδξ. ηυπμξ ηδξ απμεήηεοζδξ είκαζ δ φπανλδ ημο εθάπζζημο δζαεέζζιμο 

απμεέιαημξ βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ εηάζημηε γήηδζδξ. Γζα ηδκ απμεήηεοζδ 

πνμσυκηςκ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεεί ιία απμεήηδ είηε πμθθά 

απμεδηεοηζηά ηέκηνα.  

 Γζαπείνζζδ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ: Ο έθεβπμξ ηςκ απμεειάηςκ ηςκ ηεθζηχκ 

πνμσυκηςκ ηαθφπηεζ έκα εφνμξ θεζημονβζχκ πμο ηοιαίκεηαζ απυ ηδ δζαπείνζζδ 

ηςκ εκημθχκ ζοθθμβήξ, ηδ ιεηαθμνά ηςκ πνμσυκηςκ ζηδκ απμεήηδ ηάπμζμο 

εκδζάιεζμο (πμκδνέιπμνμξ, θζακέιπμνμξ, ηέκηνμ δζακμιήξ ηθπ.) έςξ ηδ 

ιεηαθμνά ηςκ πνμσυκηςκ ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή. 

 Μέζα δζαηίκδζδξ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ζοζηεοαζία: Αθμνά ζημοξ ηνυπμοξ 

ιεηαθμνάξ ηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ - ιεευδμοξ ζοζηεοαζίαξ ηςκ εημίιςκ πνμσυκηςκ.  
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 Φυνηςζδ: Έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ θυνηςζδ ηςκ μπδιάηςκ, ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ 

παναββεθίαξ ηαζ ηδκ έηδμζδ ηςκ ζοκμδεοηζηχκ εββνάθςκ. 

 Μεηαθμνά: Οζ οπεφεοκμζ δζακμιήξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζήζμοκ 

πέκηε εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ιεηαθμνάξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ημοξ: μδζηχξ, 

ιε ζζδδνμδνμιζηή ιεηαθμνά, ιε εαθάζζζα, ιε ιεηαθμνά ιέζς ηακαθζχκ (π.π. 

αβςβχκ) ηαζ ιε αενμπμνζηή ιεηαθμνά. Οζ ζηυπμζ ηδξ ιεηαθμνάξ είκαζ δ 

ζοκεπήξ πανμπή οπδνεζζχκ πμο εα ελαζθαθίζμοκ ηδ ζοκεπή νμή ηςκ 

πνμσυκηςκ, δ πθήνδξ αλζμπμίδζδ ηδξ δοκαιζηυηδηαξ ηςκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ, 

δ βνήβμνδ ηαζ ζηα πνμαθεπυιεκα πνμκζηά δζαζηήιαηα πανάδμζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ γδιζχκ ηαζ ηςκ απςθεζχκ ηαηά ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιεηαθμνάξ. 

3.5.3.1 Σύπνη θαλαιηώλ δηαλνκήο [23] 

Τπάνπμοκ δζάθμνμζ εκαθθαηηζημί ηφπμζ ηακαθζχκ δζακμιήξ πμο ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ιζα επζπείνδζδ. Πανυθα αοηά, υιςξ, δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ 

πνυηοπμ ηακάθζ δζακμιήξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί απυ πανυιμζεξ επζπεζνήζεζξ, 

χζηε κα ημοξ ελαζθαθίζεζ ορδθή απυδμζδ. Ζ δζμίηδζδ ηάεε επζπείνδζδξ πνέπεζ κα 

ηαεμνίζεζ ημκ ηφπμ ημο ηακαθζμφ δζακμιήξ πμο εα οζμεεηήζεζ ααζζγυιεκδ ζηδ 

θζθμζμθία ηδξ επζπείνδζδξ, ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ, ζηζξ οπμδμιέξ ιε ιμκάδεξ 

παναβςβήξ ηαζ απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ, ζηζξ δοκάιεζξ / αδοκαιίεξ ηδξ ηαζ ζηδκ αβμνά 

ζηυπμ πμο έπεζ εέζεζ. Δάκ δ επζπείνδζδ έπεζ ζημπεφζεζ ζε πενζζζυηενεξ αβμνέξ, ηυηε 

πζεακχξ δ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ κα πνέπεζ κα ακαπηφλεζ δζάθμνα ηακάθζα 

δζακμιήξ χζηε κα ελοπδνεηεί ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηζξ δζάθμνεξ αβμνέξ. Σα 

ηονζυηενα ηακάθζα δζακμιήξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ακαθμνζηά: 

 Καηαζηεοαζηήξ / παναβςβυξ  ηαηακαθςηήξ 

  Καηαζηεοαζηήξ / παναβςβυξ  ηαηαζηήιαηα  ηαηακαθςηήξ 

 Καηαζηεοαζηήξ / παναβςβυξ  θζακμπςθδηέξ  ηαηαζηήιαηα ηαηακαθςηήξ 

 Καηαζηεοαζηήξ / παναβςβυξ  πμκδνέιπμνμζ  ηαηαζηήιαηα  

ηαηακαθςηήξ 

 Καηαζηεοαζηήξ / παναβςβυξ  ακηζπνυζςπμξ / ιεζάγςκ  ηαηαζηήιαηα  

ηαηακαθςηήξ 
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 Καηαζηεοαζηήξ / παναβςβυξ  ηέκηνμ δζακμιήξ / «3PL»  ηαηαζηήιαηα  

ηαηακαθςηήξ 

 Καηαζηεοαζηήξ / παναβςβυξ  ηέκηνμ δζακμιήξ / «3PL»  θζακέιπμνμξ / 

ιεζάγςκ  ηαηαζηήιαηα  ηαηακαθςηήξ  

πεηζηά ιε ημοξ δφμ ηεθεοηαίμοξ εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ δζακμιήξ, μ υνμξ «3PL», πμο 

ζδιαίκεζ «3rd Party Logistics», αθμνά εηαζνείεξ πμο ακαθαιαάκμοκ κα εηπθδνχζμοκ - 

δζαπεζνζζημφκ ηζξ θεζημονβίεξ επζπεζνήζεςκ - πεθαηχκ ημοξ ζπεηζηά ιε εέιαηα 

«LOGISTICS» ηςκ ηεθεοηαίςκ. Κάπμζεξ απυ ηζξ θεζημονβίεξ πμο ακαθαιαάκμοκ μζ 

«3PL» επζπεζνήζεζξ είκαζ: 

 Απμζοζηεοαζία / ακαζοζηεοαζία πνμσυκηςκ 

 Απμεήηεοζδ 

 Παναημθμφεδζδ απμεειάηςκ  

 Δζζαβςβή ζηδ ιδπακμβνάθδζδ ιε «on line» ζφκδεζδ ιε ημκ πεθάηδ / εκημθέα 

 Έηδμζδ δζαθυνςκ εββνάθςκ (ηζιμθμβίςκ ηθπ.) 

 Δίζπναλδ ηζιμθμβίςκ 

 Παναββεθζμθδρία ηαζ εημζιαζία παναββεθζχκ 

 Φμνημεηθμνηχζεζξ 

 Δηηεθςκζζιμί 

 Μεηαθμνά / δζακμιή ηαζ πανάδμζδ ζε δζάθμνα ζδιεία 

Σα ααζζηυηενα πθεμκεηηήιαηα πμο απμννέμοκ απυ ηδκ ακάεεζδ θεζημονβζχκ 

«LOGISTICS» ηδξ επζπείνδζδξ ζε ιζα «3PL» εηαζνεία είκαζ: 

 Ζ δοκαηυηδηα πνμζθμνάξ ζημοξ πεθάηεξ οπδνεζζχκ ορδθμφ επζπέδμο ιε 

πανάθθδθδ δζαηήνδζδ ημο ηυζημοξ ζε παιδθά επίπεδα. 

 Μείςζδ ηςκ ζηαεενχκ ελυδςκ 

 Μεβαθφηενδ εοεθζλία 

 Δπίηεολδ ιεβαθφηενδξ βεςβναθζηήξ ηάθορδξ πεθαηχκ 
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 Πανμπή ελεζδζηεοιέκςκ οπδνεζζχκ  

 Ακαδζακμιή ηςκ πυνςκ ιε εζηίαζδ ζηζξ ηφνζεξ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ 

Ακηίζημζπα ηα ηονζυηενα πνμαθήιαηα πμο είκαζ πζεακυ κα ακαηφρμοκ είκαζ ηα ελήξ: 

 Έθθεζρδ ημο απυθοημο εθέβπμο ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ 

 Ακεπανηήξ πθδνμθυνδζδ 

 Ακζηακυηδηα ακηζιεηχπζζδξ έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ 

 Ακζηακυηδηα απυδμζδξ πνμηεναζυηδηαξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

 Γδιζμονβία πνμαθδιάηςκ ζηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ πεθάηεξ 

3.5.3.2 ρεδηαζκόο δηθηύσλ δηαλνκήο [23] 

Κάεε επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα πανάλεζ έκα ζηναηδβζηυ πθάκμ ζπεηζηά ιε ημ δίηηομ 

δζακμιήξ ηδξ ζημ μπμίμ κα θδθεμφκ οπυρδ μζ ααζζημί πανάβμκηεξ πμο ημ επδνεάγμοκ, 

ηαεχξ ηαζ μζ ιεθθμκηζηέξ ημο ακάβηεξ. Οζ εκ θυβς πανάβμκηεξ είκαζ δοκαηυκ κα 

δζαηνζεμφκ ζε έλζ εονφηενεξ ηαηδβμνίεξ: 

 Δηαζνζηά Θέιαηα 

 Υαναηηδνζζηζηά Κακαθζμφ Γζακμιήξ 

 Υαναηηδνζζηζηά Πεθαηχκ 

 Υαναηηδνζζηζηά Πνμσυκηςκ 

 Ακηαβςκζζηέξ 

 Δονφηενμ Πενζαάθθμκ 

3.5.3.2.1 Δηαηξηθά ζέκαηα 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ εηαζνεία ηαζ ζηζξ 

εηαζνζηέξ απμθάζεζξ πμο επδνεάγμοκ ημ ζπεδζαζιυ ημο δζηηφμο δζακμιήξ. Οζ 

ζδιακηζηυηενμζ πανάβμκηεξ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ είκαζ μζ ελήξ: 

 ηναηδβζηή ηδξ εηαζνείαξ 
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 Δζηίαζδ ζημ ηφνζμ ακηζηείιεκμ θεζημονβίαξ ηδξ εηαζνείαξ (ηζξ πενζζζυηενεξ 

θμνέξ έπεζ ζακ απμηέθεζια δ δζακμιή ηαζ ζοπκά ηαζ δ απμεήηεοζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ εηαζνείαξ κα πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ιζα «3PL» εηαζνεία) 

 Δπζεοιία εθέβπμο ημο ηακαθζμφ δζακμιήξ (έπεζ ζπεδυκ ηα ακηίεεηα 

απμηεθέζιαηα απυ ημκ πνμδβμφιεκμ πανάβμκηα) 

 Θέιαηα ηυζημοξ. Οζ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ηυζημοξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ 

εηαζνεία ακαθαιαάκεζ δ ίδζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο δζηηφμο δζακμιήξ 

ηδξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Μεηαθμνζηυ ηυζημξ 

 Κυζημξ απμεήηεοζδξ 

 Κυζημξ απμεειάηςκ (ηυζημξ ηεθαθαίμο πμο δεζιεφεηαζ βζα ηα 

απμεέιαηα) 

 Κυζημξ παιέκςκ πςθήζεςκ 

 Κυζημξ δζαπείνζζδξ ειπμνεοιάηςκ (παναθααή, ηαηημπμίδζδ) 

 Κυζημξ ζοζηεοαζίαξ 

 Κυζημξ δζαπείνζζδξ πθδνμθμνζχκ (πνδζζιμπμζμφιεκα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα) 

3.5.3.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά θαλαιηνύ δηαλνκήο 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ φπανλδ εκδζάιεζςκ εηαζνεζχκ 

(θζακέιπμνςκ, πμκδνέιπμνςκ, «3PL») πμο εα είκαζ ζε εέζδ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ 

ακάβηεξ ημο δζηηφμο δζακμιήξ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπίζδξ ηαηά ηδ ιεθέηδ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο ηακαθζμφ δζακμιήξ ενεοκάηαζ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ηςκ 

ακηαβςκζζηχκ.  

3.5.3.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά πειαηώλ 

Σα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ πεθαηχκ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζηζξ ελήξ εκυηδηεξ: 

 Ανζειυξ, ιέβεεμξ ηαζ βεςβναθζηή δζαζπμνά ηςκ πεθαηχκ 

 οπκυηδηα ηαζ ιέζμ ιέβεεμξ παναββεθίαξ 
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 Δπζεοιδηυξ πνυκμξ πανάδμζδξ 

 Δπζεοιδηυξ ηνυπμξ ζοκενβαζίαξ 

3.5.3.2.4 Υαξαθηεξηζηηθά πξντόλησλ 

Σα ααζζηυηενα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμσυκηςκ αθμνμφκ: 

 Απαίηδζδ εζδζηχκ ζοκεδηχκ 

 Ακάβηδ οπμζηήνζλδξ πνζκ ή ιεηά ηδκ πχθδζδ (ζοκανιμθυβδζδ, ζοκηήνδζδ, 

ακαααειίζεζξ) 

 Δλαημιζηεοιέκμ πνμσυκ (δζάθμνα πνμσυκηα είκαζ δοκαηυ κα ηνμπμπμζδεμφκ 

ακάθμβα ιε ηδκ επζεοιία ημο ηάεε πεθάηδ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ 

δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ ηαζ ζοπκά μζ εηαζνείεξ ακαπηφζζμοκ δζηυ ημοξ δίηηομ 

δζακμιήξ βζα ηα πνμσυκηα αοηά) 

3.5.3.2.5 Αληαγσληζηέο 

Ζ επζπείνδζδ πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ ηδ ζηναηδβζηή ηςκ ακηαβςκζζηχκ ηδξ, ημ ιέβεευξ 

ημοξ, ηδκ ημπμεεζία εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηα ηακάθζα δζακμιήξ πμο πνδζζιμπμζμφκ. Μία 

απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ απμθάζεζξ πμο πνέπεζ κα θάαεζ ιζα εηαζνεία ηαηά ημ 

ζπεδζαζιυ ημο δζηηφμο δζακμιήξ ηδξ είκαζ εάκ ημ ηέκηνμ δζακμιήξ ηδξ εα εβηαηαζηαεεί 

ημκηά ή ζε απυζηαζδ απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ.  

3.5.3.2.6 Δπξύηεξν πεξηβάιινλ 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ πανάβμκηεξ: 

 Πμθζηζημί (δ πμθζηζηή ζηαεενυηδηα ιζαξ πχναξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδκ 

απυθαζδ ηδξ εηαζνείαξ κα ηαηαζηεοάζεζ έκα ηέκηνμ δζακμιήξ ζε αοηή είηε κα 

ζοκενβαζηεί ιε ηνίημοξ) 

  Μαηνμμζημκμιζημί (θυνμζ, δαζιμί, ζζμηζιίεξ ζοκαθθάβιαημξ, πθδεςνζζιυξ, 

ηθπ.) 

 Τπμδμιέξ (βεζηκίαζδ ζε μδζημφξ άλμκεξ, ζζδδνμδνμιζηέξ οπδνεζίεξ, θζιάκζα, 

αενμδνυιζα ηαεχξ ηαζ φπανλδ δζηηφςκ κενμφ, δθεηηνζζιμφ, ηδθεπζημζκςκζχκ) 
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 Πανάβμκηεξ ηεπκμθμβζημί (δζαεέζζιδ ηεπκμθμβία βζα ακάπηολδ μζημκμιζχκ 

ηθίιαηαξ) 

3.6 Παξνρή αμίαο ζηνλ πειάηε [6] 

Ο ηονζυηενμξ ίζςξ ζηυπμξ ηαζ πανάθθδθα ημ πθεμκέηηδια απυ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

«LOGISTICS» ζε ιζα επζπείνδζδ είκαζ δ πανμπή αλίαξ ζημκ πεθάηδ, ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ 

δζαηήνδζή ημο απυ ηδ ζηζβιή ηδξ πνχηδξ ζοκαθθαβήξ ημο ηαζ έπεζηα (άθθμζ ζηυπμζ 

είκαζ δ ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ ηυζημοξ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ). Ζ αλία αοηή δδιζμονβείηαζ 

ιε ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ ακαβηχκ ημο πεθάηδ ζημ ζςζηυ πνυκμ (έβηαζνδ πανάδμζδ) ηαζ 

ηυπμ (ημκηά ζημκ πεθάηδ) ηαζ ιε ημκ εκδεδεζβιέκμ ηνυπμ (επανηήξ, πμζμηζηή πμζυηδηα 

παναββεθίαξ ζηδ «ζςζηή» ηζιή). Πανυθα αοηά, υιςξ, δ δζαζθάθζζδ πανμπήξ ορδθήξ 

αλίαξ ζημκ πεθάηδ βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ δφζημθδ ιε ημ ζφβπνμκμ ακηαβςκζζηζηυ 

παναηηήνα ηςκ αβμνχκ ηαζ ημκ υθμ ηαζ πζμ εκδιενςιέκμ ηαζ απαζηδηζηυ ηαηακαθςηή. 

Δπζπθέμκ δ επζηοπία ή απμηοπία ηάεε επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαεμνίγεηαζ 

ζοπκά απυ ηδκ αλία πμο πνμζδίδεζ ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή. Ζ ζοβηεηνζιέκδ αλία 

ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ μ θυβμξ ακάιεζα ζηα διακπιηά οθέλη πμο απμννέμοκ απυ ιζα 

αβμνά - ζοκαθθαβή ημο πεθάηδ ηαζ ζημ κόζηορ πμο ημκ αανφκεζ. Δπεηηείκμκηαξ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ζπέζδ ηςκ δφμ ιεβεεχκ πνμηφπηεζ δ έηθναζδ:  

Αξία πελάηη = Γιακπιηά οθέλη / Ολικό κόζηορ κςπιόηηηαρ 

Σμ «μθζηυ ηυζημξ ηονζυηδηαξ» απμηεθεί πζμ πενζεηηζηυ υνμ απυ υηζ δ ηζιή, επεζδή πμθφ 

ζοπκά ιζα αβμνά ιπμνεί κα ζοκεπάβεηαζ ζδιακηζηά ζημζπεία ηυζημοξ δζαθμνεηζηά απυ 

εηείκα ηδξ ηζιήξ. Δπίζδξ ηα μθέθδ πμο παναηδνμφκηαζ κα απμννέμοκ απυ ιζα αβμνά 

είκαζ ζοπκά ιεβαθφηενα απυ ηα ακηίζημζπα πμο αθμνμφκ ζηα απηά παναηηδνζζηζηά ημο 

πνμσυκημξ (π.π. οπμζηήνζλδ ιεηά ηδκ πχθδζδ).  

Μζα άθθδ πνμζέββζζδ πμο ηάκεζ ηαηακμδηή ηδ ζδιαζία ηδξ αλίαξ ζημκ πεθάηδ αθμνά 

ζημκ μνζζιυ ημο «ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ» ηςκ επζπεζνήζεςκ ςξ ημ 

απμηέθεζια ηδξ επζηοπδιέκδξ ή ιδ πνμζθμνάξ αλίαξ ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ ακηαβςκζζηέξ. Σμ ζοιπέναζια αοηυ θαίκεηαζ κα παίνκεζ ιμνθή ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ «LOGISTICS», ακ δζαηοπςεεί δ πνμδβμφιεκδ 

έηθναζδ ηδξ αλίαξ ιε πανάβμκηεξ πμο έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα αοηά ςξ ελήξ: 

Αξία πελάηη = (Ποιόηηηα * Δξςπηπέηηζη) / (Κόζηορ * Υπόνορ) 
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Όπμο δ πμζυηδηα αθμνά ηδ θεζημονβζηυηδηα, ηδκ επίδμζδ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ 

ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ δ ελοπδνέηδζδ ηδ δζαεεζζιυηδηα, ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ηδκ 

αθμζίςζδ ζημκ πεθάηδ. Απυ ηδκ άθθδ ημ ηυζημξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ ηυζημξ 

ζοκαθθαβήξ ημο πεθάηδ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηυζμ ηδξ ηζιήξ υζμ ηαζ ημο ηυζημοξ ημο 

ηφηθμο γςήξ ημο πνμσυκημξ ηαζ μ πνυκμξ ιε ημ πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα κα 

ακηαπμηνζεεί δ επζπείνδζδ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο πεθάηδ.  

Ο νυθμξ ηδξ ελοπδνέηδζδξ ημο πεθάηδ είκαζ κα ελαζθαθίζεζ «ςθέθεζα πνυκμο ηαζ 

ηυπμο» υζμκ αθμνά ηδ ιεηααίααζδ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ απυ ημκ πςθδηή ζημκ 

αβμναζηή. Δπμιέκςξ ημ πνμσυκ ή δ οπδνεζία δεκ έπεζ ηαιία αλία πανά ιυκμκ υηακ 

θεάζεζ ζηα πένζα ημο πεθάηδ - ηαηακαθςηή. Ζ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ ηαεμνίγεηαζ 

απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ υθςκ εηείκςκ ηςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ ηα πνμσυκηα ηαζ μζ οπδνεζίεξ ηαείζηακηαζ δζαεέζζια ζημκ αβμναζηή. Γζα ηδκ 

ηαθφηενδ ιεθέηδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοκεέημοκ ηδκ ελοπδνέηδζδ πναβιαημπμζείηαζ 

δζαπςνζζιυξ ημοξ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ:  

 ημζπεία πνζκ ηδ ζοκαθθαβή  

 ημζπεία ζοκαθθαβήξ  

 ημζπεία ιεηά ηδ ζοκαθθαβή 

Σα ζημζπεία πνζκ ηδ ζοκαθθαβή ζπεηίγμκηαζ ιε πμθζηζηέξ ή πνμβνάιιαηα ηδξ εηαζνείαξ, 

υπςξ δ βναπηή δζαηφπςζδ ηδξ πμθζηζηήξ ελοπδνέηδζδξ, δ μνβακςηζηή επάνηεζα ηαζ δ 

εοεθζλία ημο ζοζηήιαημξ. Σα ζημζπεία ζοκαθθαβήξ αθμνμφκ ζηζξ ιεηααθδηέξ 

ελοπδνέηδζδξ ημο πεθάηδ πμο αθμνμφκ άιεζα ηδ θεζημονβία δζακμιήξ, δδθαδή ηδκ 

αλζμπζζηία ηυζμ ημο πνμσυκημξ υζμ ηαζ ηδξ πανάδμζήξ ημο. Σα ιεηά ηδ ζοκαθθαβή 

ζημζπεία είκαζ, εκ βέκεζ, οπμζηδνζηηζηά ημο πνμσυκημξ. Σα ζημζπεία αοηά έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε ηδκ εββφδζδ ημο πνμσυκημξ, ηδ δζαεεζζιυηδηα ακηαθθαηηζηχκ ηαζ 

επζζηεοαζηζηχκ οπδνεζζχκ, ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

παναπυκςκ ηςκ πεθαηχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηάπμζμο πνμσυκημξ. ηδ 

ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ ιενζημί απυ ημοξ πανάβμκηεξ ελοπδνέηδζδξ ημο πεθάηδ βζα 

ηάεε ιζα απυ ηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: 

3.6.1 ηνηρεία πξηλ ηε ζπλαιιαγή: 

 Γναπηή πμθζηζηή ελοπδνέηδζδξ ημο πεθάηδ (ακ ημζκμπμζείηαζ εζςηενζηά ηαζ 

ελςηενζηά, ακ ηαηακμείηαζ, ακ είκαζ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ πμζμηζηά πνμζδζμνζζιέκδ) 
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 Πνμζζηυηδηα (ακ είκαζ εφημθδ δ επίηεολδ επαθήξ ή ζοκαθθαβήξ ιε ημοξ 

πεθάηεξ, ακ οπάνπεζ έκα ιμκαδζηυ ζδιείμ επαθήξ) 

 Ονβακςζζαηή δμιή (ακ έπεζ δζαιμνθςεεί ιζα δζμζηδηζηή δμιή ελοπδνέηδζδξ 

ημο πεθάηδ ηαζ πμζμ είκαζ ημ επίπεδμ εθέβπμο πμο έπμοκ μζ πεθάηεξ υζμκ 

αθμνά ηδ δζαδζηαζία ελοπδνέηδζήξ ημοξ) 

 Δοεθζλία ζοζηήιαημξ (εάκ ιπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ ηα ζοζηήιαηα πανμπήξ 

ελοπδνέηδζδξ έηζζ χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ημο 

πεθάηδ) 

3.6.2 ηνηρεία ζπλαιιαγήο: 

 Υνυκμξ ηφηθμο παναββεθίαξ (πυζμξ πνυκμξ πανένπεηαζ απυ ηδκ παναββεθία 

ςξ ηδκ πανάδμζδ) 

 Σαπφηδηα εηηέθεζδξ παναββεθίαξ (πμζμ πμζμζηυ παναββεθζχκ εηηεθμφκηαζ 

πθήνςξ ιέζα ζημ δδθςιέκμ πνυκμ απυηνζζδξ) 

 Γζαεεζζιυηδηα απμεέιαημξ (πμζμ πμζμζηυ ηδξ γήηδζδξ βζα ηάεε είδμξ ιπμνεί 

κα ηαθοθεεί απυ απυεεια) 

 Πθδνμθυνδζδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ παναββεθίαξ (πυζμξ πνυκμξ πνεζάγεηαζ 

βζα ηδκ απάκηδζδ ζε επζηείιεκμ ενχηδια δζαεέημκηαξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

γδημφκηαζ) 

3.6.3 ηνηρεία κεηά ηε ζπλαιιαγή: 

 Γζαεεζζιυηδηα ακηαθθαηηζηχκ (επίπεδμ δζαηήνδζδξ εημζιμπανάδμηςκ 

ελανηδιάηςκ) 

 Υνυκμξ ακηαπυηνζζδξ ζε ηθήζεζξ (πνυκμξ πμο πνεζάγεηαζ μ ιδπακζηυξ βζα κα 

έθεεζ ηαζ πμζμζηυ επζζηεοχκ ιε ηδκ πνχηδ ηθήζδ) 

 Παναημθμφεδζδ πνμσυκημξ / εββφδζδ (εκημπζζιυξ ημο ηυπμο ζημκ μπμίμ 

ανίζημκηαζ ηα δζάθμνα πνμσυκηα ιεηά ηδκ πχθδζή ημοξ, δζαηήνδζδ / επέηηαζδ 

εββφδζδξ ζηα πνμζδμηχιεκα βζα ημοξ πεθάηεξ επίπεδα) 

 Πανάπμκα ηαζ αλζχζεζξ πεθαηχκ (πυζμ βνήβμνα ελεηάγμκηαζ ηα πανάπμκα 

πεθαηχκ ηαζ μζ επζζηνμθέξ πνμσυκηςκ) 
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ε ηάεε αβμνά μνζζιέκμζ απυ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ βίκμκηαζ πζμ ζδιακηζημί απυ 

άθθμοξ αάζεζ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αβμνάξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα ημο ηάεε πνμσυκημξ. Δπίζδξ βζα ηάεε αβμνά ηδκ μπμία εθμδζάγεζ ιζα 

εηαζνεία μθείθεζ κα δίκεζ δζαθμνεηζηή ζδιαζία ζε δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ 

ελοπδνέηδζδξ. 

3.7 Σα «LOGISTICS» ησλ «ERP»  

Ζ ηαπφηδηα ακηαπυηνζζδξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα 

νμήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαηά ιήημξ ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ. Ζ ηεπκμθμβία 

ακαπηφζζεηαζ πνμζθένμκηαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ κέα ενβαθεία ηαζ ιεευδμοξ βζα ηδ 

ζοθθμβή, επελενβαζία, απμεήηεοζδ ηαζ ηεθζηά αλζμπμίδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ιεζχκμκηαζ μζ πνυκμζ ακηαπυηνζζδξ ζημκ πεθάηδ ηαζ αολάκεηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ηοηθχιαημξ ηςκ «LOGISTICS». Ζ έβηαζνδ ηαζ έβηονδ 

πθδνμθυνδζδ:  

 Βμδεά ζηδ ιείςζδ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ 

 Βμδεά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ πνμαθέρεςκ 

 Δπζηνέπεζ ηδ ζοκενβαζία ιεηαλφ ζοζηδιάηςκ ηαζ ζηναηδβζηχκ απμθάζεςκ 

 Βεθηζχκεζ ημ επίπεδμ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πεθαηχκ 

 Γζεοημθφκεζ ηδ ιείςζδ ηςκ πνυκςκ ζηακμπμίδζδξ παναββεθίαξ 

 Δπζηνέπεζ ζηδκ εηαζνεία κα ακηζδνά βνδβμνυηενα ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ 

ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ 

Ζ πνήζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, ηςκ «barcodes», ημο δθεηηνμκζημφ 

ηαποδνμιείμο (e-mail), ηςκ ζοζηδιάηςκ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ («Electronic Data 

Interchange» - «EDI»), ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ 

(«Enterprise Resource Planning» - «ERP»), ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ πεθαηεζαηχκ 

ζπέζεςκ («Customer Relationship Management» - «CRM»), ημο «internet» ηαζ ημο «e - 

business» επεηηείκεηαζ ζοκεπχξ ζηδ θεζημονβία ηςκ «LOGISTICS». Σμ απμηέθεζια 

απυ ηδ πνήζδ αοηή έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ απυηηδζδ ζδιακηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ 

μζημκμιζημφ ηαζ υπζ ιυκμ παναηηήνα απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ.  

Ζ πνήζδ ηςκ «ERP» ζημ ηφηθςια ηςκ «LOGISTICS» εθαπζζημπμζεί ηζξ πμθθαπθέξ 

ηαηαπςνήζεζξ, ιεζχκεζ ηα θάεδ ηαζ δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα άιεζδ 
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ακηαπυηνζζδ ζε μπμζαδήπμηε ιεηααμθή. Πανάθθδθα αμδεάεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ πνμιδεεοηχκ, επζπείνδζδξ ηαζ πεθαηχκ ιε ηαοηυπνμκδ αφλδζδ 

ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ακαβηχκ ηαζ ηςκ ηνζχκ. Ζ επζπείνδζδ 

βκςνίγεζ άιεζα ηζξ παναββεθίεξ πμο πνέπεζ κα εηηεθέζεζ ηαζ μ πεθάηδξ ιαεαίκεζ εη ηςκ 

πνμηένςκ πμζα πνμσυκηα πνυηεζηαζ κα παναθάαεζ. Ακηίζημζπα μ πνμιδεεοηήξ είκαζ 

έβηαζνα έημζιμξ κα ελαζθαθίζεζ ηα απαναίηδηα οθζηά ζημ ζςζηυ πνυκμ. Ακηζηεζιεκζηυξ 

ζηυπμξ ηάεε επζπείνδζδξ είκαζ κα ζηακμπμζήζεζ ημοξ πεθάηεξ ηδξ χζηε κα ελαζθαθίζεζ 

ηδκ πχθδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ ακάπηολή ηδξ ηαζ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ηενδμθμνίαξ ηδξ. Καεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ 

είκαζ δ ζοκενβαζία ανπζηά υθςκ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ 

ακηίζημζπςκ ηιδιάηςκ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ηδξ. Οοζζαζηζηά ηυζμ μζ 

πνμιδεεοηέξ υζμ ηαζ μζ πεθάηεξ απμηεθμφκ ηιήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ. Κακέκαξ δεκ 

ιπμνεί κα δζαηδνδεεί πςνίξ ηδκ φπανλδ ηςκ άθθςκ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ημ 

πμζμζηυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηοηθχιαημξ «LOGISTICS» πμο θαιαάκεζ πχνα 

εηηυξ ηδξ επζπείνδζδξ, ηάπμο δδθαδή ιεηαλφ επζπείνδζδξ ηαζ πνμιδεεοηή ή πεθάηδ. 

Πθέμκ δεκ είκαζ ανηεηυ κα δζαηζκείξ απθχξ ηα πνμσυκηα αθθά πνέπεζ κα βκςνίγεζξ ηαζ 

ζε πμζμ ζδιείμ ηαζ ζε ηζ ηαηάζηαζδ ανίζημκηαζ, πμζεξ παναββεθίεξ εηηνειμφκ ηαζ πυηε 

πνέπεζ κα παναδμεμφκ, πμζεξ παναθααέξ ηαζ πυηε εα πναβιαημπμζδεμφκ. Έηζζ βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ υηζ δ επέκδοζδ ζηδκ ηεπκμθμβία ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηα 

«ERP» ζοζηήιαηα δεκ είκαζ πθέμκ ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ βζα ηδκ δζάποζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, αθθά ιζα επζηαηηζηή ακάβηδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

ηοηθχιαημξ ηςκ «LOGISTICS» ηαζ ηδξ επζπείνδζδξ βεκζηυηενα. Οζ ηαηαζηεοαζηέξ ηαζ 

μζ πνμιδεεοηέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ «ERP» έπμοκ ηαηακμήζεζ ηδκ ηνζζζιυηδηα ηςκ 

«LOGISTICS» ζημ κέμ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ εκζςιαηχκμοκ ζηα παηέηα ημοξ 

εθανιμβέξ βζα ηδκ οπμζηήνζλή ημοξ. Οζ ααζζηυηενεξ απυ αοηέξ ηζξ εθανιμβέξ ηαζ μζ 

οπυ - εθανιμβέξ ημοξ, υπςξ πανμοζζάζηδηακ ηαζ ζημ ηεθάθαζμ 2.3, είκαζ μζ ελήξ:  

 Γζαπείνζζδ - Παναημθμφεδζδ Παναβςβήξ πμο πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ: 

 Κεκηνζηυ Πθάκμ Υνμκμπνμβναιιαηζζιμφ 

 Πνμαθέρεζξ Απαζηήζεςκ Τθζηχκ 

 Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ Τθζηχκ 

 «Φαζεμθυβζα Πνμσυκηςκ» 

 Γζαπείνζζδ Πςθήζεςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ Γζακμιχκ υπμο πενζθαιαάκμκηαζ: 
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 Πνμαθέρεζξ 

 Πνμβναιιαηζζιυξ Απαζηήζεςκ Γζακμιχκ 

 Γζαπείνζζδ Πνμιδεεοηχκ 

 Γζαπείνζζδ Μεηαθμνχκ 

 Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ ιε ηα ελήξ: 

 Λμβανζαζιμί Πθδνςηέμζ 

 Λμβανζαζιμί Δζζπναηηέμζ 

 Γζαπείνζζδ Παβίςκ (υζμκ αθμνά ηζξ απμεήηεξ, ημκ ελμπθζζιυ ηαζ ηα μπήιαηα) 

 Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ ιε ηζξ οπυ - εθανιμβέξ: 

 Γζαπείνζζδ Δζδχκ 

 Γζαπείνζζδ Απμεδηχκ 

 Γζαπείνζζδ Πανμπήξ Τπδνεζζχκ ιε ηα ελήξ: 

 Δλοπδνέηδζδ Πεθαηχκ 

 Γζαπείνζζδ Πνμδζαβναθχκ 

 Γζαπείνζζδ Τπδνεζζχκ Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ 

  



79 
 

Βηβιηνγξαθία 

Βιβλιογπαθία Δλληνική 

[1]: Ηαηχαμο Δ., Σεκεηώζεηο από ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο ηνπ Μαζήκαηνο 

«Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ θαη Γηαλνκή Πξντόλησλ», ηνπ Τνκέα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο 

ηνπ Τκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, Δηδυζεζξ Σιήια Δηδυζεςκ «Πακεπζζηδιζαηυ Σοπμβναθείμ», 

Θεζζαθμκίηδ, (2005). 

[2]: Ηαηχαμο Δ., Σεκεηώζεηο από ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο ηνπ Μαζήκαηνο 

«Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο», ηνπ Τνκέα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο 

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δηδυζεζξ 

Σιήια Δηδυζεςκ «Πακεπζζηδιζαηυ Σοπμβναθείμ», Θεζζαθμκίηδ, (2004). 

[3]: Παπαδδιδηνίμο ., πζκάξ Ο., Δηζαγσγή ζηα «LOGISTICS» (Β΄ Έθδνζε), Δηδυζεζξ 

ηαιμφθδ Α.Δ., Αεήκα, (2004).  

[4]: ζθκζχηδξ Κ. Υ., «LOGISTICS MANAGEMENT» – Θεσξία θαη Πξάμε, Δηδυζεζξ 

Παπαγήζδ, Αεήκα, (1997).  

[5]: Σαβανάξ Γ. Ν., Σηαηηζηηθόο Έιεγρνο Πνηόηεηαο, Δηδυζεζξ Εήηδ, Θεζζαθμκίηδ, 

(2001). 

[6]: Christopher M., «LOGISTICS» θαη Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Δηδυζεζξ 

ΚΡΗΣΗΚΖ, Αεήκα, (2007).  

Βιβλιογπαθία Ξένη 

[7]: Ballou R. H., Business Logistics / Supply Chain Management (5th Edition), Δηδυζεζξ 

Pearson Prentice Hall, New Jersey, (2004).  

[8]: Boykin R. F., Martz W. B., The Integration of «ERP» into a Logistics Curriculum: 

Applying a Systems Approach, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 17, 

No. 1, pp. 45-55, (2004).       

[9]:Dunne A. J., The Impact of an organization’s collaborative capacity on its ability to 

engage its supply chain partners, British Food Journal, Vol. 110, No. 4, pp. 361 - 375, 

(2008).  



80 
 

[10]: Espino - Rodriguez T.F, Rodriguez - Diaz M., Effects of Internal & Relational 

Capabilities on Outsourcing: An Integrated Model, Industrial Management & Data 

Systems, Vol. 108, No. 3, pp.328 - 345, (2008).    

[11]: Koh L., Saad S., Arunachalam S., Competing in the 21st Century Supply Chain 

Through Supply Chain Management and Enterprise Resource Planning Integration, 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 36, No. 6, 

pp. 455 - 465, (2006).        

[12]: Koumanakos D. P., The Effect of Inventory Management on Firm Performance, 

International Journal of Productivity & Performance Management, Vol. 57, No. 5, pp. 

335 - 369, (2008).  

[13]: Micheli G. J., A Decision - Maker - Centered Supplier Selection Approach for 

Critical Suppliers, Management Decision, Vol. 46, No. 6, pp. 918 - 932, (2008).    

[14]: Rizzi A., Zamboni R., Efficiency Improvement in Manual Warehouses Through 

«ERP» Systems Implementation and Redesign of the Logistics Processes, Logistics 

Information Management, Vol. 12, No. 5, pp. 367 - 377, (1999).     

[15]: Rushton A., Oxley J., Croucher P., The Handbook of Logistics and Distribution 

Management (2nd Edition), Δηδυζεζξ Kogan Page, London, (2002).   

[16]: Sari K., Inventory Inaccuracy & Performance of Collaborative Supply Chain 

Practices, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No. 4, pp. 495 - 

509,(2008).     

[17]: Saura I.G., Frances D. S., Contri G.B., Blasco M.F., Logistics Service Quality: A 

New Way to Loyalty, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No. 5, pp. 650 

- 668, (2008). 

[18]: Zachariassen Frederic, Negotiation Strategies in Supply Chain Management, 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 38, No.10, 

pp. 764 - 781, (2008).   

Γιπλυμαηικέρ Δπγαζίερ - Γιαηπιβέρ 

[19]: Βαθείδμο Ν., Οξγάλσζε Πξνκεζεηώλ & Γηνίθεζε Απνζέκαηνο ζηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα ηεο Βηνκεραλίαο: Μειέηε Πεξίπησζεο: Βηνκεραλία θαξκάθσλ, Πακεπζζηήιζμ 

Πεζναζχξ, Σιήια Βζμιδπακζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια 



81 
 

ζηδκ Ονβάκςζδ ηαζ Γζμίηδζδ Βζμιδπακζηχκ οζηδιάηςκ ιε Δζδίηεοζδ ζηα «Logistics», 

Πεζναζάξ, (2007).  

[20]: Γαθακυπμοθμξ Δ., Έιεγρνο θαη Γηνίθεζε Απνζεκάησλ ζε κηα Μεγάιε Δηαηξεία 

Δηζαγσγήο & Δκπνξίαο Χπθηηθώλ Μεραλεκάησλ, Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ, Σιήια 

Βζμιδπακζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ζηδκ Ονβάκςζδ 

ηαζ Γζμίηδζδ Βζμιδπακζηχκ οζηδιάηςκ ιε Δζδίηεοζδ ζηα «Logistics», Πεζναζάξ, 

(2007).  

[21]: Κανδζαζιέκμξ Γ., Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ («ERP») – 

Απνζεθώλ («WMS») ζε Δηαηξεία Παξνρήο Υπεξεζηώλ, Πξντόλησλ Τειεπηθνηλσληώλ & 

Απηόλνκεο Δλέξγεηαο, Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ, Σιήια Βζμιδπακζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ 

Σεπκμθμβίαξ, Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ζηδκ Ονβάκςζδ ηαζ Γζμίηδζδ Βζμιδπακζηχκ 

οζηδιάηςκ ιε Δζδίηεοζδ ζηα «Logistics», Πεζναζάξ, (2008). 

[22]: Μπμονίηαξ Η., Η Σηξαηεγηθή ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κε Βάζε ηελ Ιδηνκνξθία 

ηνπ Πξντόληνο από ηελ Πιεπξά ησλ «Logistics», Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ, Σιήια 

Βζμιδπακζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ζηδκ Ονβάκςζδ 

ηαζ Γζμίηδζδ Βζμιδπακζηχκ οζηδιάηςκ ιε Δζδίηεοζδ ζηα «Logistics», Πεζναζάξ, 

(2005). 

[23]: Πεηνίδδξ Γ., Σρεδηαζκόο Γηθηύσλ Γηαλνκήο, Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ, Σιήια 

Βζμιδπακζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ζηδκ Ονβάκςζδ 

ηαζ Γζμίηδζδ Βζμιδπακζηχκ οζηδιάηςκ ιε Δζδίηεοζδ ζηα «Logistics», Πεζναζάξ, 

(2006).  

[24]: Πθαηακίηδξ Δ., Αλάπηπμε θαη Υινπνίεζε «Enterprise Resource Planning» 

(«ERP») Σπζηεκάησλ ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο, Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ, Σιήια 

Βζμιδπακζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ζηδκ Ονβάκςζδ 

ηαζ Γζμίηδζδ Βζμιδπακζηχκ οζηδιάηςκ ιε Δζδίηεοζδ ζηα «Logistics», Πεζναζάξ, 

(2005). 

[25]: Σαθακίδδξ Κ., Logistics: Κιεηδί γηα Αμηόπηζηα Σπληεξήζηκα θαη Υπνζηεξίμηκα 

Σπζηήκαηα, Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ, Σιήια Βζμιδπακζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, 

Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ζηδκ Ονβάκςζδ ηαζ Γζμίηδζδ Βζμιδπακζηχκ οζηδιάηςκ ιε 

Δζδίηεοζδ ζηα «Logistics», Πεζναζάξ, (2007). 

 

 



82 
 

Γικηςακοί ηόποι 

[26]: http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics 

[27]: http://www.plant-management.gr/plant_magazine/article 

[28]: http://www.pbs.gr/modules 

[29]: http://www.supply-chain.gr 

 

        

http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics
http://www.plant-management.gr/plant_magazine/article
http://www.pbs.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2083
http://www.supply-chain.gr/


83 
 

4. Αλάιπζε ηνπ «SAP - ERP» 

4.1 Παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο «SAP A.G.» 

Ζ «SAP A.G.» («Systems Applications and Products in Data Processing») ζδνφεδηε ημ 

1972. Ηδνοηέξ ηδξ ήηακ πέκηε πνχδκ οπάθθδθμζ ηδξ «IBM» πμο δδιζμφνβδζακ ηδκ 

εηαζνεία ζημ «Mannheim» ηδξ Γενιακίαξ. Όναιά ημοξ οπήνλε δ ακάπηολδ θμβζζιζημφ 

βζα επελενβαζία επζπεζνδζζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ («real time»). 

Σδκ ίδζα δεηαεηία δ επζπείνδζδ πνμπςνάεζ ζηδ δδιζμονβία πνχηα ημο παηέημο 

θμβζζιζημφ «R/1» ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημο «R/2», εκχ ιεβάθδ επζηοπία ζδιεζχκεζ ιε ημ 

ακηίζημζπμ παηέημ «R/3» ηαηά ηδ δεηαεηία ημο ΄90. Σμ βνάιια «R» ακηζπνμζςπεφεζ ημ 

«real time» βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ηάεε εηαζνείαξ. Ζ «SAP A.G.» ιε 

έδνα ηδξ ημ «Walldorf» ηδξ Γενιακίαξ ηαζ ηδκ ίδνοζδ δζαθυνςκ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ 

ακαπηφζζεηαζ βνήβμνα ηαζ επεηηείκεζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ηδξ ζε πενζζζυηενεξ απυ 120 

πχνεξ ιε ζοκμθζηά 75.000 πεθάηεξ. Δπίζδξ απαζπμθεί 51.500 ενβαγυιεκμοξ ζε πάκς 

απυ 50 πχνεξ παβημζιίςξ ηαζ δζαηδνεί πενζζζυηενμοξ απυ 1.500 ζοκενβάηεξ. Ζ 

«SAP A.G.», ιε πάκς απυ 12.000.000 πνήζηεξ, είκαζ δ πνχηδ ζε ακάπηολδ ηαζ 

εθανιμβή ζοζηδιάηςκ «ERP» ηαζ δ ηνίηδ ζε ακάπηολδ θμβζζιζημφ παβημζιίςξ.  

Ζ «SAP A.G.» πναβιαημπμζεί ηάεε πνυκμ ιεβάθεξ επεκδφζεζξ ζε ένεοκα ηαζ ακάπηολδ 

(«R&D»), (ημ 2000 ημ πμζυ πμο επεκδφεδηε έθηαζε ηα 859 εηαημιιφνζα εονχ). Ζ 

«SAP A.G.» έπεζ ζηδ δζάεεζδ ηδξ ηνία ενβαζηήνζα «R&D», ηα επμκμιαγυιεκα «SAP 

Labs», ηα μπμία είκαζ ηαηακειδιέκα βεςβναθζηά ςξ ελήξ [14]: 

 SAP Labs Inc. Palo Alto (Ζ.Π.Α.) 

 SAP Labs France S.A. (Δονχπδ) 

 SAP Labs India (Αζία) 

Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πεθαηχκ ηδξ δ «SAP A.G.» έπεζ πνμαεί ζε 

ζηναηδβζηέξ ηζκήζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ίδνοζδ κέςκ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ ιε 

ελεζδζηεοιέκα ακηζηείιεκα εκαζπυθδζδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε ζοκενβαζίεξ ιε άθθεξ  

εηαζνείεξ πνςημπυνεξ ζημ πχνμ ημοξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ ίδνοζδ ηςκ [14]: 

 «SAP Markets» (Μάζμξ 2000): Πναβιαημπμίδζδ ζοβπχκεοζδξ ιε ηδκ εηαζνεία 

«Commerce One», ιε ακηζηείιεκμ εκαζπυθδζδξ ηδκ οπμζηήνζλδ δζαδζηηοαηχκ 

δζαδζηαζζχκ, βζα «business to business» δναζηδνζυηδηεξ (ιεηαλφ 

επζπεζνήζεςκ), ιέζς δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ («marketplaces»).  
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 «SAP Portals» (Απνίθζμξ 2001): οβπχκεοζδ ιε ηδκ εηαζνεία «Top Tier 

Software Inc.», ιε ακηζηείιεκμ εκαζπυθδζδξ ηδκ ακάπηολδ δζαδζηηοαηχκ 

επζπεζνδζζαηχκ ποθχκ («enterprise portals»). 

 Μία άθθδ ζδιακηζηή ζφκαρδ ζοκενβαζίαξ απμηεθεί αοηή ιε ηδκ εηαζνεία 

«Yahoo», βζα ηδκ πανμπή θφζεςκ ιέζς δζαδζηηοαηχκ επζπεζνδζζαηχκ ποθχκ. 

Η «SAP A.G.» ζηελ Διιάδα [14] 

Ζ «SAP A.G.» πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ ζηδκ Δθθάδα ιέζς ηδξ εοβαηνζηήξ ηδξ 

εηαζνείαξ «SAP Hellas A.E.» ηαζ ηςκ πζζημπμζδιέκςκ ζοκενβαηχκ οθμπμίδζδξ. Ζ 

εηαζνεία «SAP Hellas A.E.» ζδνφεδηε ημκ Οηηχανζμ ημο 1994 ιε ζημπυ ηδκ εονφηενδ 

ελάπθςζδ ημο θμβζζιζημφ «SAP» ζηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο 

ζημπμφ αοημφ ήηακ απαναίηδηεξ μζ ελήξ εκένβεζεξ: 

 Ζ εθθδκζηή ιεηάθναζδ ημο πνμσυκημξ 

 Ζ αηνζαήξ πνμζανιμβή ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ έηζζ χζηε κα 

ηδνμφκηαζ απυθοηα μζ δζαηάλεζξ ημο «Κ. Β. .» («Κχδζηα Βζαθίςκ ηαζ 

ημζπείςκ»), βζα ηζξ μζημκμιζηέξ εθανιμβέξ ημο παηέημο 

 Ζ οπμζηήνζλδ απυ έιπεζνμοξ ζοιαμφθμοξ μζ μπμίμζ εα μδδβμφζακ ηδκ 

εηάζημηε επζπείνδζδ απυ ημ πνχημ αήια ηδξ εβηαηάζηαζδξ ημο πανεπυιεκμο 

παηέημο ηδξ «SAP» ιέπνζ ηδκ πθήνδ θεζημονβία ημο ζε παναβςβζηυ 

πενζαάθθμκ 

Οζ ζηυπμζ αοημί ηαηάθενακ κα επζηεοπεμφκ ιε απμηέθεζια ηδκ πζζημπμίδζδ ημο 

θμβζζιζημφ ηδξ «SAP» ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ έηδμζδξ «R/3» απυ ημ «χια Ονηςηχκ 

Λμβζζηχκ Δθθάδμξ» («.Ο.Λ.Δ.»). ε Δθθάδα ηαζ Κφπνμ μ ανζειυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

πμο έπμοκ εβηαηαζηήζεζ ημ θμβζζιζηυ «SAP R/3» λεπενκά ηζξ εηαηυ. Σμ ιείβια ηςκ 

εηαζνεζχκ αοηχκ ειπενζέπεζ ιεβάθεξ, ιεζαίεξ ηαζ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ ηαεχξ ηαζ 

πμθοεεκζηέξ, μζ μπμίεξ ηαθφπημοκ έκα πμθφ ιεβάθμ θάζια ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ 

ιέζς ημο εκ θυβς παηέημο. Σμ ακηζηείιεκμ ηςκ πεθαηχκ αοηχκ αθμνά ηυζμ ζε 

πανμπή οπδνεζζχκ υζμ ηαζ ζε ειπμνζηέξ ηαζ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 
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4.2 Δθδόζεηο «SAP» [18] 

4.2.1 «SAP R/2» 

Σμ ζφζηδια «R/2» απμηεθεί ημ θμβζζιζηυ ηδξ «SAP» βζα ημοξ «κενηπικούρ 

ςπολογιζηέρ» («main frames») ηαζ είκαζ ζοιααηυ ιε ελμπθζζιμφξ εηαζνεζχκ υπςξ μζ 

«ΗΒΜ», «Siemens» ηαζ άθθεξ ιε ακηίζημζπεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ. Ζ ηεπκμθμβία ημο 

«R/2» αθμνμφζε ηδ θεζημονβία ημο εκ θυβς παηέημο απυ ηεκηνζηυ ζφζηδια 

οπμθμβζζηχκ ζηδκ επζπείνδζδ, πμο ηάθοπηε ιεβάθμ θάζια ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

αοηήξ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ζοζηήιαημξ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ είκαζ 

«ακμζηηυξ» (ζηακυηδηα απεοεείαξ πθήνμοξ επζημζκςκίαξ ιε άθθμο ηφπμο θμβζζιζηά), 

πανυθμ πμο ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζοκδέζιμο εθανιμβχκ «ALE» («Application 

Link Enabling») οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ημ «R/2» ζφζηδια κα ζοκδεεεί ιε ημ «R/3» ηαζ 

κα ακηαθθάλεζ δεδμιέκα ηαεχξ ανίζηεηαζ ζε ακμζηηή επζημζκςκία («online»). Ζ 

ηεπκμθμβία «ALE» αθμνά ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ «SAP» ζηδ δζεηπεναίςζδ δθεηηνμκζηήξ 

ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζε έκα ηοπμπμζδιέκμ πνυβναιια 

(πνςηυημθθμ) πμο έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ μκμιάγεηαζ «IDOC». Πμθθέξ επζπεζνήζεζξ, πανά 

ηδκ ειθάκζζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηδκ πανάθθδθδ ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ελμπθζζιμφ βζα 

ηα οπμθμβζζηζηά ζοζηήιαηα, πνμηίιδζακ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ θφζδξ ηςκ ηεκηνζηχκ 

οπμθμβζζηχκ «R/2». Ζ «SAP» οπμζηήνζγε ηα ζοζηήιαηα «R/2» ιέπνζ ηαζ ημ έημξ 2004, 

υπμο ηαζ ζηαιάηδζε δ πνμχεδζή ημοξ. 

4.2.2 «SAP R/3» 

Σμ ζφζηδια «SAP R/3» ακηζζημζπεί ζηδκ ακαααειζζιέκδ ηαζ αεθηζςιέκδ έηδμζδ ημο 

ζοζηήιαημξ «SAP R/2» ηαζ πανάθθδθα απμηεθεί ημ πνμσυκ ημ μπμίμ ζοκέααθε 

ζδιακηζηά ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηαεζένςζδ ηδξ «SAP A.G.» ςξ ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ 

εηαζνείεξ θμβζζιζημφ παβημζιίςξ. Σμ «SAP R/3» παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ορδθή 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ δζενβαζζχκ ημο. Σμ βεβμκυξ αοηυ, υιςξ, είκαζ πμο ηαηέζηδζε έκα 

ηοπμπμζδιέκμ ζφζηδια θμβζζιζημφ ζηακυ κα ελοπδνεηεί, ιε ζδιακηζηή επζηοπία, ημ 

πθήεμξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ θεζημονβζχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο ημ οζμεεημφκ. Δπζπθέμκ 

ημ «R/3» δεκ πενζθαιαάκεζ ιυκμ ηζξ επζπεζνδζζαηέξ θεζημονβίεξ, αθθά ηαζ έκα πενζεηηζηυ 

πενζαάθθμκ ακάπηολδξ, ιε έκα πθήνεξ ζφκμθμ ενβαθείςκ πμο εθέβπμοκ ηαζ 

δζαπεζνίγμκηαζ απμηεθεζιαηζηά μθυηθδνδ ηδκ επζπείνδζδ. Σμ ζφζηδια «R/3» απμηεθεί 

ηδ θφζδ βζα ηζξ εηαζνείεξ πμο επζεοιμφκ κα ιεζχζμοκ ημ ιέβεεμξ ηςκ ηεκηνζηχκ 

οπμθμβζζηχκ ημοξ ηαζ κα ιεηααμφκ ζηδ θεδκυηενδ ηεπκμθμβία ημο ηφπμο «πελάηη - 

εξςπηπεηηηή». 
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4.2.2.1 «SAP R/3» έθδνζε 3.0 

Ζ έηδμζδ 3.0 ημο ζοζηήιαημξ «R/3» (έημξ πανμοζίαζδξ 1992) απμηέθεζε έκα 

ζδιακηζηυ αήια βζα ηδ «SAP» δζυηζ αθμνμφζε ημ εειέθζμ πάκς ζημ μπμίμ άνπζζε κα 

πηίγεηαζ δ ανπζηεηημκζηή ημο επζπεζνδζζαημφ πθαζζίμο ημο κέμο θμβζζιζημφ ηδξ εηαζνείαξ. 

Σα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ έηδμζδξ 3.0 ημο «R/3» ζοζηήιαημξ είκαζ ηα ελήξ: 

 Ζ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζοκδέζιμο ηςκ εθανιμβχκ («Application Link 

Enabling», «ALE»). Με ηδ πνήζδ ηδξ εκ θυβς ηεπκμθμβίαξ δ «SAP» λεπέναζε 

ημ πνυαθδια ημο απμιμκςιέκμο ζοζηήιαημξ αάζδξ δεδμιέκςκ ζε ηάπμζμ 

ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή. Μέζς ηςκ «δζεπαθχκ» («interfaces») πμο 

πνδζζιμπμίδζε ζοκέδεζε υθα ηα οπμζοζηήιαηά ηδξ ιεηαλφ ημοξ, εκχ 

πανάθθδθα έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ζε ελςηενζηέξ επζπεζνήζεζξ κα ζοκδέμκηαζ ζηδ 

αάζδ δεδμιέκςκ ηδξ ηαζ κα ακηαθθάζζμοκ δεδμιέκα ή κα επεηηείκμοκ 

πεναζηένς ηζξ επζπεζνδζζαηέξ ημοξ δζαδζηαζίεξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

ημ «ALE» απμηεθεί πθέμκ ημ ααζζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο δζηηφμο 

ημο ζοζηήιαημξ «R/3». 

 Ζ ζοιααηυηδηα ιε ηζξ ηοπμπμζδιέκεξ θμβζζιζηέξ εθανιμβέξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

οπμθμβζζηχκ («PCs») ηαζ ηονίςξ ιε ηα πνμβνάιιαηα ηδξ εηαζνείαξ 

«Microsoft». Πζμ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ έηδμζδ δ «SAP» πενζέθααε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ζοκδέζιμοξ («links») χζηε κα είκαζ δοκαηή δ επελενβαζία ηςκ 

δεδμιέκςκ ιε ηα πνμβνάιιαηα «MS-Excel», «MS-Word», «MS-Access», ηθπ. 

πνδζζιμπμζχκηαξ πανάθθδθα ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία ζφκδεζδξ ακηζηεζιέκςκ 

(«Object Linking Embedding», «OLE»). Ζ ηεπκμθμβία «OLE» αθμνά ηδ 

δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ιζαξ εθανιμβήξ απμηεθμφιεκδ απυ δζαθμνεηζηέξ 

βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ. 

 Σμ πθμφζζμ βναθζηυ πενζαάθθμκ πνήζηδ («Graphical User Interface», «GUI») 

ιε ζδιακηζηυ πθήεμξ επζθμβχκ, ημοιπζχκ ηαζ εζηυκςκ. 

 Ζ ακαααειζζιέκδ ανπζηεηημκζηή ημο ζοζηήιαημξ πμο αθμνμφζε ζε ηαθφηενεξ 

δοκαηυηδηεξ δζαπείνζζδξ ηδξ οθζζηάιεκδξ ικήιδξ ημο ζοζηήιαημξ, εοημθυηενδ 

εβηαηάζηαζδ ηαζ πζμ απθέξ ιεευδμοξ ακααάειζζδξ. 

 Οζ κέεξ «δζεπζθάκεζεξ» εθανιμβχκ (εθανιμβέξ αθθδθεπίδναζδξ) 

πνμβναιιαηζζιμφ («Application Programming Interfaces», «APIs») ηαζ κέμζ 

αθβυνζειμζ ακάπηολδξ θμβζζιζημφ μζ μπμίμζ ηαεζζημφκ πενζζζυηενμ «ακμζηηυ» 

ημ ζφζηδια «R/3» ηαζ δζεονφκμοκ ημ θάζια ηδξ θεζημονβίαξ ημο ιε εθανιμβέξ 
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υπςξ δ δθεηηνμκζηή ακηαθθαβή δεδμιέκςκ («Electronic Data Interchange», 

«EDI»), μζ ελςηενζηέξ νμέξ δζενβαζζχκ, ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ηαζ ημ θαλ. 

 Οζ επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο είκαζ ααζζζιέκμ ημ ζφζηδια ιε 

ειπθμοηζζιέκμ ιεκμφ επζπεζνδιαηζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ ενβαθείςκ δζμίηδζδξ. 

 Ζ εζζαβςβή ζε έκα ανπζηεηημκζηυ επζπεζνδιαηζηυ πθαίζζμ ζηυπμξ ημο μπμίμο 

είκαζ εφημθδ ηαζ βνήβμνδ εζζαβςβή απυ ημοξ πνήζηεξ πνυζεεηςκ θεζημονβζχκ 

ζημ ζφζηδια χζηε κα ηαείζηαηαζ πζμ εοέθζηημ ηαζ θεζημονβζηυ. 

4.2.2.2 «SAP R/3» έθδνζε 3.1 

Σμ 1996 δ εηαζνεία «SAP» ηοηθμθυνδζε ηδ κέα έηδμζδ ημο ζοζηήιαημξ «R/3», ηδκ 

3.1, βκςζηή ηζ ςξ έκδοζη ηος διαδικηύος. Σα ηφνζα κέα παναηηδνζζηζηά ηδξ αοηήξ 

έηδμζδξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηα ημο ζοζηήιαημξ «R/3» κα επελενβάγεηαζ 

επζπεζνδζζαηέξ εθανιμβέξ ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο («internet»). Οζ πνήζηεξ έπμοκ 

ηδ δοκαηυηδηα πθέμκ κα θένμοκ εζξ πέναξ ηζξ ζοκαθθαβέξ ημοξ πμο αθμνμφκ ημ 

ζφζηδια «R/3» πνδζζιμπμζχκηαξ άιεζα ηζξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ («browsers») ημο 

«internet». Ζ έηδμζδ «SAP R/3» 3.1 ήηακ δ πνχηδ δ μπμία δζεφνοκε ηδκ ανπζηεηημκζηή 

πεθάηδ - ελοπδνεηδηή ζε ιζα «πμθοζηνςιαημπμζδιέκδ» («multitier») ανπζηεηημκζηή 

εζζάβμκηαξ ημ κέμ ζηνχια ημο δζαδζηηφμο. Με αοηή ηδκ πνμζέββζζδ δ «SAP» αφλδζε 

ηδκ πζεακή πνυζααζδ βζα πζθζάδεξ πνήζηεξ - επζπεζνδζζαημφξ ζοκενβάηεξ. Ζ έηδμζδ 

3.1 πνυζθενε ηζξ ίδζεξ δοκαηυηδηεξ ιε ηδκ έηδμζδ 3.0 ηαζ επζπνυζεεηα επέηνερε ηδ 

δζεηπεναίςζδ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ ιε ηδ πνήζδ ημο «εκδμδζηηφμο» 

(«intranet») ηαζ ημο δζαδζηηφμο («internet»). ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ηα ηονζυηενα 

παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ έηδμζδξ: 

 Ζ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ πνμβναιιαηζζιμφ «Java» (δ επελενβαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ βζα εθανιμβέξ πμο αθμνμφζακ πανμοζζάζεζξ βίκεηαζ πζμ 

εφημθδ). 

 Ζ εζζαβςβή ζηζξ «δζεπζθάκεζεξ» ημο πνμβνάιιαημξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ 

εθανιμβχκ («Business Application Program Interfaces», «BAPIs»), ημ μπμίμ 

ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ ιδπακζζιυξ επζημζκςκίαξ ημο ζοζηήιαημξ «R/3» ιε 

ελςηενζηέξ εθανιμβέξ ιέζς ηδξ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο.  

 Ζ ιδπακή ακαγήηδζδξ ζζημζεθίδςκ («web browser») απμηεθεί ηαζ ηδκ 

ακηίζημζπδ ημο δζαδζηηφμο ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ηδξ 

«Java». Οζ πζμ βκςζηέξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ («Netscape Navigator» ηαζ 
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«Microsoft Internet Explorer») είκαζ πθήνςξ ζοιααηέξ ιε ηδ ιδπακή 

ακαγήηδζδξ ζζημζεθίδςκ ημο ζοζηήιαημξ «R/3». 

 Ο «ελοπδνεηδηήξ» ζζημζεθίδςκ («web server») είκαζ μ ηθαζζηυξ 

«ελοπδνεηδηήξ» ημο δζαδζηηφμο, μ μπμίμξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εθανιμβχκ 

«R/3» ζοκδέεζ ημ δζαδίηηομ ή ημ «εκδμδίηηομ» ιε ηζξ επζπεζνδζζαηέξ δζενβαζίεξ 

ημο ζοζηήιαημξ «SAP». 

4.2.2.3 «SAP R/3» έθδνζε 4.0 

Ζ ηαηεφεοκζδ ηδξ «SAP» ζηδκ έηδμζδ 4.0 ημο ζοζηήιαημξ «R/3» ήηακ δ ακάπηολδ 

εκυξ ζοκυθμο μθμηθδνςιέκςκ ζημζπείςκ πμο κα ιπμνμφκ κα ακαααειζζημφκ 

ακελάνηδηα ζηδ ζοκέπεζα. Ζ εηαζνεία παναημθμοεεί ζηεκά ηδ ζηναηδβζηή ηςκ δζαθυνςκ 

πνμιδεεοηχκ επζπεζνδζζαηχκ θμβζζιζηχκ ηαζ οθμπμζεί ηέζζενζξ εκένβεζεξ ιέπνζ ημ 

1997 μζ μπμίεξ ήηακ μζ ελήξ: 

 Πνμζεέηεζ εθανιμβέξ ζοιαμοθεοηζημφ πενζεπμιέκμο, ιε ηνυπμ χζηε κα ιδκ 

οπμεηηζιδεμφκ μζ δοκαηυηδηεξ ηςκ ζοιαμφθςκ επζπεζνήζεςκ 

 Ακαπηφζζεζ κέα ενβαθεία ηαζ πνυηοπα πμο αθμνμφκ ζε αζμιδπακζηέξ 

εθανιμβέξ 

 Δζηζάγεζ ζηδκ ηαπεία οθμπμίδζδ εθανιμβχκ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ιεεμδμθμβίεξ ηαζ 

θφζεζξ 

 Αολάκεζ ημ ααειυ αζθάθεζαξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ έηδμζδξ ιε ηδ πνήζδ ηςδζηχκ 

αζθαθείαξ ηαζ ιε ηδκ ηαημπφνςζδ ηδξ κυιζιδξ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ 

αοεεκηζηυηδηάξ ημο 

4.2.2.4 «SAP R/3» έθδνζε 4.5 

Ζ έηδμζδ 4.5 ημο ζοζηήιαημξ «R/3», (πανμοζζάζεδηε ανπέξ ημο 1998), πνυηεζηαζ 

ίζςξ βζα ηδκ πζμ ηαεμνζζηζηή ηαζ ζδιακηζηή έηδμζδ βζα ηδ «SAP» απυ πθεονά αφλδζδξ 

ημο ιενζδίμο αβμνάξ ηδξ. Αοηυ βζαηί πενζθαιαάκεζ πθήεμξ εθανιμβχκ πμο έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε δζάθμνμοξ ηθάδμοξ ηδξ αζμιδπακίαξ (υπςξ δ αοημηζκδημαζμιδπακία) ηαζ 

είκαζ πανάθθδθα ζπεηζηέξ ιε εέιαηα εθμδζαζιμφ, δζακμιήξ, πνμχεδζδξ, 

πνδιαημμζημκμιζηχκ, ακενςπίκςκ πυνςκ, ηθπ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ εθανιμβέξ 

ζηδνίγμκηαζ ανηεηά ζηζξ ανπέξ ηςκ «ακμζηηχκ» ζοζηδιάηςκ ηαζ είκαζ ααζζζιέκεξ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ημο επζπεζνδζζαημφ πθαζζίμο. Δπζπθέμκ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ εκ θυβς έηδμζδξ, ζδιακηζηέξ είκαζ ηαζ μζ αθθαβέξ ζπεηζηά ιε ηδκ 
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απμηέκηνςζδ ημο ηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ ιε ηδκ ελέθζλδ ημο βναθζημφ πενζαάθθμκημξ 

ημο πνήζηδ («Graphical User Interface», «GUI») βζα εθανιμβέξ ζε πνμζςπζημφξ 

δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ («PCs»). 

4.2.2.5 «SAP R/3» έθδνζε 4.6 

H έηδμζδ 4.6 ημο ζοζηήιαημξ «R/3», βκςζηή ηαζ ςξ «EnjoySAP», 

πνςημπανμοζζάζεδηε ζημ θυνμοι ηαζκμημιίαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ («SAPPHIRE ΄98»), 

πμο δζμνβάκςζε δ εηαζνεία ζηδ Μαδνίηδ ζηα ηέθδ ημο 1998. Ζ μκμιαζία ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ έηδμζδξ είπε κα ηάκεζ ιε ημ ζηυπμ ηδξ «SAP» βζα απυηηδζδ υζμ ημ 

δοκαηυ πενζζζυηενςκ πθδνμθμνζχκ ιέζς ακάδναζδξ ιε ημοξ πεθάηεξ - πνήζηεξ, 

χζηε ημ ζφζηδια κα ειπθμοηζζηεί ιε δεδμιέκα απυ αοημφξ. Οζ παθζυηενεξ εηδυζεζξ δε 

δζέεεηακ ανηεηά παναηηδνζζηζηά πμο κα εζηζάγμοκ εζδζηά ζημοξ πνήζηεξ. Με ηδκ εκ 

θυβς έηδμζδ άθθαλε νζγζηά ημ πενζαάθθμκ ηςκ πνδζηχκ ηαζ ημοξ δυεδηε δ δοκαηυηδηα 

δδιζμονβίαξ δζαθυνςκ «δζεπζθακεζχκ» ακάθμβα ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ 

ημοξ. 

4.2.2.6 «SAP R/3 Enterprise» [14] 

Σμ «SAP R/3 Enterprise» (ή έηδμζδ 4.7) ηοηθμθυνδζε ζηα ηέθδ ημο 2002 ηαζ απμηεθεί 

ημ δζάδμπμ ηδξ έηδμζδξ ημο ζοζηήιαημξ «SAP R/3» 4.6. Ζ έηδμζδ «Enterprise» ημο 

«SAP R/3» είκαζ εζηζαζιέκδ ζηζξ κέεξ θεζημονβίεξ, ζηδκ εοεθζλία ηαζ αεθηζζημπμίδζδ ηαζ 

ζηδκ ηαζκμηυιμ ηεπκμθμβία. Όθεξ μζ θεζημονβίεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ έηδμζδ 4.6 

είκαζ δζαεέζζιεξ ηαζ ζηδκ «Enterprise», ιε ηδκ επζπθέμκ πνμζεήηδ κέςκ πμο 

ακαθένμκηαζ ςξ μζ επζπεζνδιαηζηέξ επεηηάζεζξ ημο «SAP R/3» (π.π. θεζημονβίεξ πμο 

αθμνμφκ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηςκ μζημκμιζηχκ, ηδξ θμβζζηζηήξ ή ηςκ 

«LOGISTICS»). Ζ κέα έηδμζδ επζηνέπεζ ιζα δοκαιζηυηενδ ηαζ πζμ εοέθζηηδ ζηναηδβζηή 

αεθηίςζδξ δ μπμία επζηνέπεζ ζηζξ κέεξ θεζημονβζηέξ ακαααειίζεζξ κα εθανιμζημφκ υηακ 

απαζημφκηαζ. Βεθηζχζεζξ έπμοκ εθανιμζηεί ηαζ ζηδκ οπμδμιή ημο πονήκα ημο «SAP 

R/3», υπςξ δ αεθηζζημπμίδζδ ζοιιυνθςζδξ «Unicode» πμο αθμνά ζηδ ζοιααηυηδηα 

ηςκ εθανιμβχκ ημο «SAP R/3» ιε άθθα πνμβνάιιαηα. Όζμκ αθμνά ηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ πμο εκζςιαηχεδηακ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ έηδμζδ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα 

εηηέθεζδξ εθανιμβχκ ηαζ θφζεςκ ιέζς ημο «mySAP.com» (δζηηοαηυξ ηυπμξ ηδξ 

«SAP» πμο πνμζθένεζ απεοεείαξ θφζεζξ «on line») ααζζζιέκμ ζημκ «SAP Web 

Application Server» («SAPWeb AS»). Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ πεθάηεξ - πνήζηεξ 

ηαημνεχκμοκ κα απμημιίζμοκ ηα μθέθδ απυ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ βζα κα ιεζχζμοκ 

ζδιακηζηά ημ ορδθυ ηυζημξ ζδζμηηδζίαξ. 
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4.2.3 Η ιύζε «E-Business» ηεο «SAP» («MySAP.com») [14] 

Σμ ηλεκηπονικό επισειπείν («e-business») απμηεθεί έκκμζα πμο πενζθαιαάκεζ ημ 

ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιζα επζπείνδζδξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ χζηε κα έθεεζ ζε 

επαββεθιαηζηή επαθή δ ηεθεοηαία ιε ημοξ εηαίνμοξ ηδξ. Ζ έκκμζα αοηή ζπεηίγεηαζ απυ 

ηδ ιία ιε ηδ πνήζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ δζηηφςκ επζημζκςκίαξ, 

βζα ηδ ζοκεπή πνμζθμνά αλίαξ ζημκ πεθάηδ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ιε ημ νυθμ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα, ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ 

ηαζ ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ςξ ιέζμο επζημζκςκίαξ. Σμ δθεηηνμκζηυ επζπεζνείκ δεκ 

αθμνά ιυκμ ζοκαθθαβέξ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο, αθθά ιζα εηηεκέζηενδ ηαζ αιμζααία 

δθεηηνμκζηή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ εηαίνςκ ηδξ (πνμιδεεοηέξ, 

δζακμιείξ, πεθάηεξ, ηθπ.) [1].  

Δπμιέκςξ ιζα ζφβπνμκδ επζπείνδζδ είκαζ απαναίηδημ κα έπεζ οζμεεηήζεζ ηαζ κα 

οθμπμζεί ηδ θζθμζμθία ημο «e-business» βζα κα ιπμνέζεζ κα ακηαβςκζζηεί ιε επζηοπία 

ηζξ  άθθεξ εηαζνείεξ ηαζ κα ζηακμπμζήζεζ ζημ αέθηζζημ ημκ υθμ ηαζ πζμ απαζηδηζηυ πεθάηδ, 

ιε ημ θζβυηενμ δοκαηυ ηυζημξ. ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ 

επζπείνδζδξ, υζμκ αθμνά ημ «e-business», ηζκμφκηαζ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ ηαζ ηα 

ζοζηήιαηα «ERP», πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζοκυθμο ηςκ 

θεζημονβζχκ αοηήξ. Ζ απάκηδζδ ηδξ «SAP» ζηδ κέα αοηή ηάζδ ήνεε ιε ηδκ δθεηηνμκζηή  

πθαηθυνια «e-business mySAP Business Suite» (ιεηελέθζλδ ημο δζηηοαημφ ηυπμο 

«mySAP.com» ηδξ εηαζνείαξ). Ζ ζοβηεηνζιέκδ πθαηθυνια απμηεθεί ιζα πθήνδ θφζδ 

δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο δ μπμία πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ 

ηςκ δζεπζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ. Ζ «mySAP Business Suite» είκαζ ιζα μζημβέκεζα 

θφζεςκ ηαζ οπδνεζζχκ πμο δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα ζοκενβαζημφκ 

ιε επζηοπία μπμοδήπμηε ηαζ μπμηεδήπμηε ημ εεθήζμοκ («real time»). Οζ θφζεζξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ πθαηθυνιαξ επζηνέπμοκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, ακελάνηδηα απυ ημ ιέβεεμξ 

ηαζ ημ ακηζηείιεκμ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ, κα δζαπεζνίγμκηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ημοξ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ηαζ παναβςβζηά χζηε κα απμηηήζμοκ ζδιακηζηυ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια. 

Οζ θφζεζξ «mySAP Business Suite» πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ:  

 Γζαηθαδζηέξ θφζεζξ («Cross - industry solutions»). Αθμνμφκ ζε θφζεζξ υπςξ δ 

ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ («CRM» ζφζηδια), μζημκμιζηέξ θφζεζξ, ακενχπζκςκ 

πυνςκ, ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ «ERP», ηθπ.     

 Τπμδμιή ηαζ ελοπδνέηδζδ («Infrastructure and service»). Αθμνμφκ ζε θφζεζξ 

ελοπδνέηδζδξ πνδζηχκ. 
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 Κθαδζηέξ θφζεζξ («Industry solutions»). Έπμοκ κα ηάκμοκ ιε θφζεζξ πμο 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ακά ηθάδμ επζπεζνήζεςκ (π.π. θανιαηεοηζηέξ εηαζνείεξ, 

αζθαθζζηζηέξ, ηνάπεγεξ, ηθπ.).  

«MySAP ERP» 

Σμ «mySAP ERP» πνμζθένεζ πθήνδ δζαπείνζζδ ηαζ έθεβπμ βζα ηάεε ζημζπείμ εζυδςκ, 

ελυδςκ, οθζηχκ ηαζ ηυζημοξ. Πανάθθδθα μδδβεί ζηδκ αοημιαημπμίδζδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ, πνμζθένεζ εοεθζλία, είκαζ εφημθα επεηηάζζιμ ηαζ ηονίςξ ελαζθαθίγεζ ηδκ 

εκμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ οπμδμιχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηιδιάηςκ ηδξ 

εηαζνείαξ πνμζθένμκηαξ ιία ζοκμθζηή εεχνδζδ ηδξ εέζδξ ηδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

ιπμνμφκ κα θδθεμφκ ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ, ηάης απυ ζοκεήηεξ πθήνμοξ 

εκδιένςζδξ, ηδκ χνα πμο πνέπεζ, αθμφ δ πθδνμθυνδζδ είκαζ δζαεέζζιδ ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ. Ζ θφζδ «mySAP ERP» επζηνέπεζ ζε ιζα επζπείνδζδ κα 

εκζςιαηχζεζ ενβαγυιεκμοξ, πθδνμθμνίεξ ηαζ θεζημονβίεξ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ 

μνβάκςζδξ ηαζ ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ. Δπίζδξ ημ εκ θυβς ζφζηδια 

πανέπεζ ζηδκ εηαζνεία ηαθφηενμ έθεβπμ ηςκ παβίςκ, ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ 

δζαπείνζζδξ, ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ, ηςκ δθεηηνμκζηχκ πνμζθήρεςκ, ηαεχξ ηαζ 

ηδξ ηενδμθμνίαξ οπαθθήθςκ, ηιδιάηςκ ηαζ πεθαηχκ. Ωξ απμηέθεζια, δ επζπείνδζδ 

ιεζχκεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηδξ ηαζ ελαζθαθίγεζ βνήβμνδ 

απυδμζδ επέκδοζδξ.  

ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά μζ θεζημονβζηέξ πενζμπέξ ημο «mySAP ERP»: 

 Ακαθοηζηή ιέεμδμξ (πανέπεζ δοκαηυηδηεξ ακάθοζδξ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ, 

εειάηςκ πμο άπημκηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ επζπείνδζδξ, ηςκ ακενχπζκςκ 

πυνςκ ηαζ ημο ζοκυθμο ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ απυδμζδξ ηδξ εηαζνείαξ) 

 Υνδιαημμζημκμιζηά 

 Ακενχπζκμζ Πυνμζ 

 Δηαζνζηέξ Τπδνεζίεξ («Corporate Services») (πενζέπεζ δοκαηυηδηεξ δζαπείνζζδξ 

ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, δζαπείνζζδξ ηζκήηνςκ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ 

εκηυξ ηαζ εηηυξ επζπείνδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ επαββεθιαηζηχκ ηαλζδζχκ) 

 Λεζημονβίεξ («Operations») (αθμνά ζε εέιαηα παναβςβήξ, ζοκηήνδζδξ ηαζ 

«LOGISTICS») 
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Σα ηονζυηενα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ ημο «mySAP ERP» είκαζ 

ηα ελήξ: 

 Υνήζδ κέςκ εκζςιαηςιέκςκ επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ 

εηαζνείαξ 

 Καθφηενμξ έθεβπμξ ηςκ ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ ηδξ επζπείνδζδξ 

 Μείςζδ ηυζημοξ θεζημονβίαξ 

 Γζαδνμιή ακμδζηήξ ακααάειζζδξ (επζηνέπεζ ζηζξ εηαζνείεξ εβηαηάζηαζδ ζημ 

νοειυ πμο δ ηάεε ιζα μνβάκςζδ ιπμνεί κα αθμιμζχζεζ, αθμφ απμηεθείηαζ απυ 

πμθθά δμιζηά ζημζπεία) 

 Δκμπμζδιέκδ εηαζνζηή θεζημονβία 

 Δλαζθάθζζδ επεηηαζζιυηδηαξ ηαζ ακακέςζδξ 

 Πθήνδ ζοιααηυηδηα ιε ημ «SAP R/3 ERP» ηαζ ηονίςξ ηδκ ηεθεοηαία έηδμζδ 

ημο ηδκ «Enterprise» 

4.3 Αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο «SAP R/3» [18] 

Ζ πνμζέββζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεθαθαίμο πναβιαημπμζήεδηε ιε αάζδ ηδκ έηδμζδ 

4.0.b ημο ζοζηήιαημξ «SAP R/3». 

4.3.1 Πεξηγξαθή βαζηθήο ηερλνινγίαο ηνπ «SAP R/3»  

Σμ ζφζηδια «R/3» δζαπεζνίγεηαζ ηζξ επζπεζνδζζαηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ ααζζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ. Ζ επζηοπία ημο ζοβηεηνζιέκμο παηέημο 

μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ αζπιήξ υπςξ: 

 Ζ ανπζηεηημκζηή πμθοεπελενβαζίαξ («multitier») ηφπμο πεθάηδ - ελοπδνεηδηή 

 Σμ ελαημιζηεοιέκμ θμβζζιζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ 

ζοζηδιάηςκ «ακμζηηήξ» ηεπκμθμβίαξ 

 Ζ ανπζηεηημκζηή ημο επζπεζνδιαηζημφ πθαζζίμο ιε δοκαηυηδηεξ εκζςιάηςζδξ 

πμθθχκ εθανιμβχκ ηαζ ενβαθείςκ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο δζαδζηηφμο 

(ιε ηδ πνήζδ ηοπμπμζδιέκςκ δζεπζθακεζχκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ επζπεζνδζζαηέξ 

εθανιμβέξ «Business Application Program Interfaces», «BAPIs») 
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 Οζ μιμζμβεκείξ δζεπζθάκεζεξ πνήζηδ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ εθανιμβχκ 

 Σμ μθμηθδνςιέκμ πενζαάθθμκ ακάπηολδξ 

 Ζ ιεβάθδ πμζηζθία οπδνεζζχκ, υπςξ μζ βναιιέξ οπμζηήνζλδξ ηαζ μζ 

ζοιαμοθεοηζηέξ, μζ οπδνεζίεξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ εθέβπμο 

πμζυηδηαξ  

 Ζ ζοκεπήξ ηαζ πθήνδξ οπμζηήνζλδ ακαθμνζηά ιε αθθαβέξ πμο ζοιααίκμοκ 

παβημζιίςξ (π.π. κμιζζιαηζηέξ αθθαβέξ ηαζ ακηίζημζπεξ ζζμηζιίαξ) 

Σα θεζημονβζηά ζημζπεία ημο ζοζηήιαημξ «R/3» δμιμφκηαζ ζε ηνία δζαηνζηά επίπεδα:  

 Σμ πνχημ ηαζ παιδθυηενμ επίπεδμ απμηεθείηαζ απυ ηνία ζοζηαηζηά ζημζπεία: 

Απυ ημ ηονίςξ θεζημονβζηυ ζφζηδια, απυ ηδ «θοζζηή αάζδ» πάκς ζηδκ μπμία 

δμιείηαζ ημ οπυθμζπμ παηέημ ιε ηζξ εθανιμβέξ πνήζηδ (ημ θμβζζιζηυ ηδξ 

θοζζηήξ αάζδξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημ ζφζηδια ηδξ «SAP») ηαζ απυ ημ 

ακηίζημζπμ δίηηομ ακαβηαίμ βζα ηδκ επζημζκςκία ζημ ζφζηδια.  

 Σμ δεφηενμ επίπεδμ είκαζ αοηυ ημο ελαημιζηεοιέκμο θμβζζιζημφ («middleware»), 

ημ μπμίμ είκαζ βκςζηυ ηαζ ςξ «ζύζηημα βάζηρ» («basis system»). Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ θμβζζιζηυ «δζεπζημζκςκεί» («interfaces») ιε ημ επίπεδμ ημο 

θεζημονβζημφ ζοζηήιαημξ (πνχημ επίπεδμ) ηαζ μθμηθδνχκεζ ηζξ εθανιμβέξ ημο 

ζοζηήιαημξ «R/3» πμο ανίζημκηαζ ζημ ακχηενμ επίπεδμ (ηνίημ επίπεδμ). Σμ 

εκδζάιεζμ αοηυ επίπεδμ («ζφζηδια αάζδξ») εκζςιαηχκεζ εθανιμβέξ 

ζφιθςκα ιε ηδ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ «ABAP», πενζθαιαάκεζ ενβαθεία 

ημο ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ («system administrator»), ηαεχξ ηαζ εθανιμβέξ 

πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ αζθάθεζα μθυηθδνμο ημο ζοζηήιαημξ. Ζ  «ABAP» είκαζ 

δ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ ιε ηδκ μπμία έπμοκ ακαπηοπεεί υθεξ μζ εθανιμβέξ 

ημο ζοζηήιαημξ «R/3». Δπζπθέμκ ημ ελαημιζηεοιέκμ θμβζζιζηυ («ζφζηδια 

αάζδξ») δζεοημθφκεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ εθανιμβχκ πεθάηδ - ελοπδνεηδηή.  

 Σέθμξ ημ ακχηενμ ηαζ ηνίημ επίπεδμ είκαζ ημ θεζημονβζηυ. Αοηυ πενζέπεζ ηζξ  

δζάθμνεξ επζπεζνδζζαηέξ εθανιμβέξ πμο αθμνμφκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ, υπςξ ηα πνδιαημμζημκμιζηά, ηα εέιαηα ηςκ 

ακενχπζκςκ πυνςκ, ηδκ παναβςβή, ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηδ δζακμιή, ηδ δζαπείνζζδ 

ηςκ οθζηχκ, ηθπ. 
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Σμ ιμκηέθμ πεθάηδ - ελοπδνεηδηή, πμο παναηηδνίγεζ ημ ζφζηδια «SAP R/3», αθμνά 

έκα ζφκμθμ οπμθμβζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ιέζς ηςκ μπμίςκ ηαηακέιεηαζ μ θυνημξ 

ενβαζίαξ ηάεε οπμθμβζζηζηήξ εθανιμβήξ ζε επζιένμοξ πνμβνάιιαηα οπμθμβζζηχκ 

πμο ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Ζ ηαηακμιή αοηή βίκεηαζ ιε ημ δζαπςνζζιυ ηςκ 

εθανιμβχκ πνήζηδ («user oriented applications») απυ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ααζζηχκ 

δεδμιέκςκ. Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ιμκηέθμο πεθάηδ - 

ελοπδνεηδηή παναεέημκηαζ ηα ααζζηυηενα πθεμκεηηήιαηα αοημφ πμο είκαζ: 

 Ο εοέθζηημξ πεζνζζιυξ. Με ηδκ ηαηακμιή ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηδκ ακάεεζδ ζε 

επζιένμοξ οπμθμβζζηζηά ζοζηήιαηα μοζζαζηζηά επζηοβπάκεηαζ δ ιεηαηνμπή 

εκυξ ηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ ζε έκα ορδθήξ πμζυηδηαξ δζακειδιέκμ ζφζηδια.  

 Ζ ηαηακμιή ηδξ εκηάζεςξ ενβαζίαξ. Δπεζδή μζ ελοπδνεηδηέξ θεζημονβμφκ 

πανάθθδθα ηαζ ηαοηυπνμκα είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιε ηδκ ηεκηνζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ, μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ πνδζηχκ ιπμνμφκ κα ακαδζμνβακςεμφκ 

ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ημοξ. 

 Ο ιεβάθμξ ααειυξ ηθζιάηςζδξ. Σμ ιμκηέθμ πεθάηδ - ελοπδνεηδηή επζηνέπεζ 

ζημοξ πνήζηεξ κα πνμεηηείκμοκ ηαζ κα πνμζανιυγμοκ ηζξ ακάβηεξ ημοξ 

πνμζμιμζάγμκηαξ ηδκ οπμεεηζηή ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία ζημ ζφζηδια εα 

πνμζηίεεκηαζ ζηαδζαηά ελοπδνεηδηέξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ πνήζηδξ έπεζ ζηδ 

δζάεεζή ημο ιζα ηθζιαημφιεκδ ιμνθή ελοπδνέηδζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ απαζηήζεχκ ημο ηαζ πανάθθδθα ημ ζφζηδια ηςκ 

ελοπδνεηδηχκ έπεζ πάκηα δζαεέζζιμοξ πυνμοξ βζα πεναζηένς επεηηάζεζξ ηαζ 

απαζηήζεζξ ηαζκμφνβζςκ πνδζηχκ.  

 Ζ ανπζηεηημκζηή ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ ημο ιμκηέθμο πεθάηδ - ελοπδνεηδηή ιε 

αάζδ ηδκ μπμία είκαζ δμιδιέκμ ηαζ ημ ζφζηδια ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ ημο «R/3» 

ζοζηήιαημξ, υπςξ πενζβνάθδηε πνμδβμοιέκςξ. Με αάζδ ηα ηνία επίπεδα ημο 

ιμκηέθμο, ημ οπμθμβζζηζηυ ζφζηδια δζαηνίκεηαζ ζε ηνεζξ θεζημονβζηέξ μιάδεξ: 

ηην ομάδα παποςζίαζηρ, ηην ομάδα εθαπμογών ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ ηηρ 

βάζηρ δεδομένυν. Κάεε μιάδα νοειίγεηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα 

οπμζηδνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ. Ο ηεκηνζηυξ ελοπδνεηδηήξ 

πενζέπεζ ηδ αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ βζα αοηυ μκμιάγεηαζ ηαζ ελοπδνεηδηήξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ («database server»). Οζ ελοπδνεηδηέξ εθανιμβχκ («application 

servers») ακαθαιαάκμοκ οπδνεζίεξ υπςξ δ δνμιμθυβδζδ απαζηήζεςκ ηαζ δ 

ιμνθμπμίδζδ δεδμιέκςκ. Σέθμξ μζ ελοπδνεηδηέξ πανμοζίαζδξ («presentation 

servers») ακαθαιαάκμοκ ηδκ πανμοζίαζδ ηαζ ηδκ ηεθζηή ιμνθμπμίδζδ ηςκ 
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δεδμιέκςκ ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ ηςκ ζηαειχκ ενβαζίαξ (πθδζίμκ ημο 

πνήζηδ). Δπίζδξ ζδιεζχκεηαζ υηζ δ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ 

ελαζθαθίγεηαζ ιε ηα ηοπμπμζδιέκα πνςηυημθθα επζημζκςκίαξ «TCP/IP» ηαζ 

«CPIC». 

4.3.2 Πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο εθαξκνγώλ («modules») ηνπ «SAP R/3»  

ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ πναβιαημπμζείηαζ πανμοζίαζδ ηςκ ααζζηχκ εκμηήηςκ ηαζ 

οπμηαηδβμνζχκ ηςκ εθανιμβχκ ημο «SAP R/3». Οζ ααζζηέξ εκυηδηεξ ημο ζοζηήιαημξ 

είκαζ μζ ελήξ: 

 Ζ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ («financials») 

 Ζ δζαπείνζζδ ηςκ «LOGISTICS» 

 Ζ δζαπείνζζδ ακενχπζκμο δοκαιζημφ («human resources») 

 Ζ δζαπείνζζδ δζαθεζημονβζηχκ εθανιμβχκ («cross application functions») 

Οζ ηαηδβμνίεξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ ζημ ζπήια 4.1 ιε ηζξ ζδιακηζηυηενεξ οπμηαηδβμνίεξ 

ημοξ. Οζ εκυηδηεξ ιε ηδ ζεζνά πμο ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ εκ 

θυβς ζπήια ιε ημοξ ελήξ πνςιαηζζιμφξ ακηίζημζπα: ηυηηζκμ, πνάζζκμ, ηίηνζκμ ηαζ ιςα. 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ ζοκμπηζηή ακάθοζδ βζα ηάεε ιία εκυηδηα.   
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 ρήκα 4.1: Βαζηθή δνκή ησλ εθαξκνγώλ («modules») ηνπ «SAP R/3». 

4.3.2.1 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε  

Ζ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα αθμνά ζηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ζηζξ 

απμθάζεζξ πμο θαιαάκμκηαζ ιεηά ηδκ επελενβαζίαξ ημοξ. Ζ θμβζζηζηή έπεζ ζδζαίηενδ 

αανφηδηα ζηδκ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ. Έηζζ πναβιαημπμζείηαζ πανμοζίαζδ ηςκ 

επζπεζνδζζαηχκ δζενβαζζχκ ζφιθςκα ιε ηδ πνδιαηζηή ημοξ αλία ηαζ ηζξ ηαιζαηέξ ημοξ 

νμέξ. Δπζπθέμκ εέιαηα υπςξ δ ημζημθυβδζδ, μ πνμβναιιαηζζιυξ, μ έθεβπμξ ηαζ δ 

επαθήεεοζδ ηςκ ηαιζαηχκ νμχκ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ εκ 

θυβς εκυηδηα. Σέθμξ μζ δζάθμνεξ εθανιμβέξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ θμβζζηζηή είκαζ 

δμιδιέκεξ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ, ημο ζζπφμκημξ 

θμβζζηζημφ ζπεδίμο ηαζ ημο θμνμθμβζημφ ζοζηήιαημξ. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ 

ζδιακηζηυηενεξ οπμηαηδβμνίεξ ηδξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ημο «SAP R/3»: 

 Υνδιαημμζημκμιζηή θμβζζηζηή («Financial Accounting», «FI») 

 Γεκζηυ ηαεμθζηυ θμβζζηζηήξ («General Ledger accounting», «G/L») 

 Δζζπναηηέμζ θμβανζαζιμί («Accounts receivable») 
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 Πθδνςηέμζ θμβανζαζιμί («Accounts payable») 

 Λμβζζηζηή εκενβδηζημφ («Asset accounting») 

 Γζαπείνζζδ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ («Real estate management») 

 Γζαπείνζζδ ηαλζδζχκ («Travel management»)  

 Γζαπείνζζδ επεκδφζεςκ («Investment Management», «IM») 

 Πνμβνάιιαηα επέκδοζδξ ηεθαθαίςκ («Capital investment programs») 

 Μέηνα επέκδοζδξ ηεθαθαίςκ («Capital investment measures») 

 Πνμζμιμίςζδ ηςκ απμζαέζεςκ («Depreciation simulation») 

 Έθεβπμξ («Controlling», «CO») 

 Έθεβπμξ βεκζηχκ ελυδςκ («Overhead cost controlling») 

 Έθεβπμξ ηυζημοξ πνμσυκημξ («Product cost controlling») 

 Κμζημθυβδζδ δζενβαζζχκ («Activity Based Costing», «ABC») 

 Ακάθοζδ ηενδμθμνίαξ («Profitability analysis») 

 Γεκζηυξ έθεβπμξ επζπείνδζδξ («Enterprise controlling»)  

 φζηδια πθδνμθυνδζδξ ζηεθεπχκ («Executive information system») 

4.3.2.2 Γηαρείξηζε ησλ «LOGISTICS» 

Ζ εκυηδηα ηςκ «LOGISTICS» αθμνά ηυζμ ημκ πνμβναιιαηζζιυ, ηδκ πνμιήεεζα ηαζ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ ηςκ οθζηχκ υζμ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ δζαδζηαζία δζαηήνδζδξ, 

δζακμιήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ εημίιςκ πνμσυκηςκ πνμξ ημκ πεθάηδ. Δπζπθέμκ έπεζ κα 

ηάκεζ ιε ηδ νμή ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαεχξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηςκ πνμσυκηςκ 

ηδξ επζπείνδζδξ. Πανάθθδθα ηαείζηαηαζ εθζηηή δ άιεζδ ηαζ έβηαζνδ επζημζκςκία ηαζ 

ζοκεκκυδζδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ μθμηθήνςζδ αοηή πμο 

πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ «R/3» βζα ηδκ επζπείνδζδ ελμζημκμιεί 

ζδιακηζηυ πνυκμ ηαζ ηυζημξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηήξ. Οζ ααζζηυηενεξ 

απυ ηζξ οπμ-εθανιμβέξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ «LOGISTICS» είκαζ μζ ελήξ:  
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 Πςθήζεζξ ηαζ δζακμιή («Sales and Distribution», «SD») 

 Βαζζηά δεδμιέκα («Master data») 

 Πςθήζεζξ («Sales») 

 Μεηαθμνά («Shipping») 

 Σζιμθυβδζδ («Billing») 

 Τπμζηήνζλδ ηςκ πςθήζεςκ («Sales support») 

 φζηδια πθδνμθυνδζδξ πςθήζεςκ ηαζ δζακμιήξ («Sales and 

distribution information system») 

 Γζαπείνζζδ οθζηχκ («Materials Management», «MM») 

 Βαζζηά δεδμιέκα («Master data») 

 πεδζαζιυξ οθζηχκ («Materials planning») 

 Αβμνέξ («Purchasing») 

 Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ («Inventory Management», «IM») 

 Γζαπείνζζδ Απμεήηδξ («Warehouse Management) 

 Δπζαεααίςζδ έηδμζδξ δεθηίμο παναθααήξ («Invoice Verification») 

 φζηδια πθδνμθυνδζδξ βζα ηα «LOGISTICS» («Logistics information 

system») 

 Πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ έθεβπμξ παναβςβήξ («Production Planning and control», 

«PP») 

 Βαζζηά δεδμιέκα («Master data») 

 Πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ («Sales and 

Operation Planning», «SOP») 

 Βαζζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ («Master planning») 
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 Πνμβναιιαηζζιυξ ακαβηχκ ζε οθζηά («Material Requirement 

planning», «MRP») 

 Γζαηνζηή δζαδζηαζία παναββεθζχκ («Discrete order processing») 

 οκεπυιεκδ δζαδζηαζία παναββεθζχκ («Continuous order processing») 

 Γζαπείνζζδ ηδξ πμζυηδηαξ («Quality Management», «QM») 

 Πνμβναιιαηζζιυξ πμζυηδηαξ («Quality planning») 

 Δπζεεχνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ («Quality inspection») 

 Έθεβπμξ πμζυηδηαξ («Quality control») 

 Πζζημπμίδζδ πμζυηδηαξ («Quality certificates») 

 Κμζκμπμζήζεζξ πμζυηδηαξ («Quality notifications») 

 οκηήνδζδ εβηαηαζηάζεςκ («Plant Maintenance», «PM») 

 Βαζζηά δεδμιέκα («Master data») 

 Πνμθδπηζηή ζοκηήνδζδ («Preventing maintenance») 

 Γζαπείνζζδ ηςκ εκημθχκ ζοκηήνδζδξ («Maintenance order 

management») 

 φζηδια ένβμο («Project System», «PS») 

 Βαζζηά δεδμιέκα («Master data») 

 Πνμβναιιαηζζιυξ ημο ένβμο («Project planning») 

 Πνμτπμθμβζζιυξ ημο ένβμο («Project budgeting») 

 Δηηέθεζδ ημο ένβμο («Project execution») 

 φζηδια πθδνμθυνδζδξ («Information system») 
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 Γζαπείνζζδ οπμζηήνζλδξ («Service Management», «SM») 

 Γζαπείνζζδ πνμσυκηςκ πεθαηχκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ («Managing 

customers items and installations»)  

 Γζαπείνζζδ ζοιθςκζχκ οπμζηήνζλδξ («Managing service agreements») 

 Ένβα οπμζηήνζλδξ πεθάηδ («Customer service projects») 

 Σζιμθυβδζδ οπμζηήνζλδξ («Billing of service») 

 Δπακαθαιαακυιεκδ πνμβναιιαηζζιέκδ οπμζηήνζλδ («Repetitive 

planned services») 

 Αλζμθυβδζδ δεδμιέκςκ οπμζηήνζλδξ («Evaluating service data») 

4.3.2.3 Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ζ εκ θυβς εκυηδηα απμηεθείηαζ απυ οπμηαηδβμνίεξ πμο ηαθφπημοκ ηδκ πθεζμρδθία 

ηςκ εειάηςκ πμο αθμνμφκ ζηδ δζμίηδζδ ηςκ ακενςπίκςκ πυνςκ: 

 Ονβακςζζαηή δζμίηδζδ («Organizational management») 

 Ακάπηολδ πνμζςπζημφ («Personnel development») 

 Πνμβναιιαηζζιυξ έιροπμο δοκαιζημφ («Workforce planning») 

 Γζαπείνζζδ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζοιαάκηςκ («Training and event management») 

 ηναημθυβδζδ («Recruitment») 

 Γζαπείνζζδ ημο πνυκμο («Time management») 

 Κίκδηνα ακηαιμζαχκ («Incentive wages») 

 Λμβζζηζηή ιζζεμδμζίαξ («Payroll accounting») 

 Έλμδα ηαλζδίςκ («Travel expenses») 
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4.3.2.4 Γηαρείξηζε δηαιεηηνπξγηθώλ εθαξκνγώλ  

Ζ ηέηανηδ ηαζ ηεθεοηαία εκυηδηα ημο ζοζηήιαημξ «SAP R/3» έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ 

πανάθθδθδ δζαπείνζζδ ηαζ θεζημονβία ημο ζοκυθμο ηςκ εθανιμβχκ - δναζηδνζμηήηςκ 

ηδξ επζπείνδζδξ. Δδχ πενζθαιαάκμκηαζ δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: 

 Γζαπείνζζδ επζπεζνδζζαηχκ νμχκ («Workflow Management»). Ακαθένεηαζ ζημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο ζοκυθμο ηςκ νμχκ ενβαζίαξ βζα ηάεε ιία απυ 

ηζξ εθανιμβέξ ημο ζοζηήιαημξ «SAP R/3». ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ηαζ ηα 

δζάθμνα ιδκφιαηα ημο βναθζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ μζ εζδμπμζήζεζξ πμο έπμοκ 

πνμβναιιαηζζηεί κα ειθακίγμκηαζ ζε δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ ηαηά ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ εηάζημηε εθανιμβήξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

δδιζμονβμφκηαζ «πάνηεξ» ιε νμέξ δζαδζηαζζχκ - ενβαζζχκ ηφπμο «and / or» 

πμο ζφιθςκα ιε αοημφξ ημ ζφζηδια θεζημονβεί ηαζ εκδιενχκεζ ημ πνήζηδ 

ηαεχξ ηαζ ηδ αάζδ δεδμιέκςκ βζα πζεακέξ π.π. εθθείρεζξ οθζηχκ. Έηζζ υηακ μ 

οπεφεοκμξ παναβςβήξ ηαηαπςνήζεζ ζημ ζφζηδια (πμο εθέβπεηαζ απυ ημοξ εκ 

θυβς «πάνηεξ» νμχκ ενβαζίαξ) αίηδια παναθααήξ οθζηχκ απυ ηδκ απμεήηδ,  

εάκ οπάνπεζ ημ οθζηυ ηυηε εκδιενχκεηαζ δ απμεήηδ ηαζ απμζηέθθεηαζ αοηυ  

ζηδκ παναβςβή, αθθζχξ («or») πανμοζζάγεηαζ ηάπμζμ ιήκοια πμο ακαθένεζ υηζ 

οπάνπεζ έθθεζρδ ηαζ πανάθθδθα εκδιενχκεηαζ μ πνμιδεεοηήξ βζα 

ακαπθήνςζδ.        

 Κθαδζηέξ θφζεζξ («Industry solutions»). Ζ ζοβηεηνζιέκδ οπμηαηδβμνία αθμνά 

θφζεζξ βζα ηδκ επζπείνδζδ - πνήζηδ πμο άπημκηαζ άιεζα ημο ακηζηεζιέκμο 

δναζηδνζμπμίδζήξ ηδξ. Έηζζ πανέπμκηαζ θφζεζξ εζδζηά ζπεδζαζιέκεξ βζα 

ηνάπεγεξ, κμζμημιεία, ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, αοημηζκδημαζμιδπακίεξ, ηθπ.     

4.3.3 Δζηίαζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ «LOGISTICS» ηνπ «SAP R/3» [4], [18] 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ πναβιαημπμζείηαζ ακάθοζδ βζα ηζξ εθανιμβέξ ημο «SAP 

R/3» ηδξ ηαηδβμνίαξ ηςκ «LOGISTICS» πμο άπημκηαζ, υιςξ, άιεζα ιε ημ ακηζηείιεκμ 

ηςκ «LOGISTICS», υπςξ αοηά πανμοζζάζηδηακ ζημ ηεθάθαζμ 3 ηδξ πανμφζαξ 

ενβαζίαξ. Έηζζ πανμοζζάγμκηαζ δ εκυηδηα ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οθζηχκ («MM») ηαζ δ 

ακηίζημζπδ ηδξ δζακμιήξ ηαζ ηςκ πςθήζεςκ («SD»).   

4.3.3.1 Γηαρείξηζε πιηθώλ («Materials Management», «MM»)  

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ 

πνμιδεεζχκ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ παναββεθία ηδξ επζπείνδζδξ ζημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζ 
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εηηείκεηαζ ιέπνζ ηδκ παναθααή ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ οθζηχκ ζημοξ πχνμοξ ηδξ εηαζνείαξ. 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί ακάθοζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ οπμ-εθανιμβχκ ηδξ εκ θυβς 

εκυηδηαξ: 

4.3.3.1.1 Βαζηθά δεδνκέλα («Master data») 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ πενζθαιαάκεζ ηα ααζζηά οθζηά, ημοξ ηφνζμοξ πνμιδεεοηέξ, ημοξ 

υνμοξ ηςκ ζοιαμθαίςκ ιε ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηαζ ημοξ πίκαηεξ ηςκ οθζηχκ («Bill of 

Materials»). Όζμκ αθμνά ηζξ αβμνέξ ειπενζέπμκηαζ υθα ηα δεδμιέκα πμο έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε ηζξ αβμνέξ ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηςκ ηαοζίιςκ, ηςκ ακαθχζζιςκ οθζηχκ, ηθπ.  

βζα ηδκ επζπείνδζδ. Πανάθθδθα πενζέπμκηαζ ηαζ μζ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ιε ηα 

απμεέιαηα ηςκ απμεδηχκ ηαζ ιε ηδκ ιεηαηίκδζή ημοξ εκηυξ ηδξ επζπείνδζδξ.  

4.3.3.1.2 ρεδηαζκόο πιηθώλ («Materials planning») 

Σμ ααζζηυ ακηζηείιεκμ ημο ζοβηεηνζιέκμο πεδίμο είκαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ 

απμεειάηςκ ηαζ δ δδιζμονβία ηςκ εκημθχκ πνμιήεεζαξ οθζηχκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

εθέβπεηαζ δ ζηάειδ ηςκ απμεειάηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ ηνίζζιδ ζηάειδ (ηάης απυ ηδκ 

μπμία ηίεεηαζ δ παναββεθία) ηαζ εάκ παναηδνδεεί έθθεζρδ πναβιαημπμζείηαζ ιέζα ζε 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια δ ακηίζημζπδ παναββεθία. Δπζπθέμκ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ 

οθζηχκ έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ιε ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ αέθηζζηδξ πμζυηδηαξ παναββεθίαξ 

(«EOQ»), ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πνυαθερδ ηςκ πνχηςκ οθχκ ιε ηδ πνήζδ ηυζμ ηςκ 

«BOMs» υζμ ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ επζπείνδζδξ.  

4.3.3.1.3 Αγνξέο («Purchasing») 

Ζ ηαηδβμνία αοηή πενζέπεζ ηυζμ ηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηαζ επζθμβήξ ηςκ 

πνμιδεεοηχκ υζμ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηάεε παναββεθίαξ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηδξ ιέπνζ ηαζ ηδκ παναθααή ηςκ πνμσυκηςκ - οθζηχκ απυ ηδκ επζπείνδζδ. 

Δπίζδξ πναβιαημπμζείηαζ έθεβπμξ ζημ ζφκμθμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ παναββεθζμθδρίαξ 

ιε αάζδ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ ζοιθςκίεξ ηςκ ζοιαμθαίςκ πμο έπμοκ ηαηανηζζηεί ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ.   

4.3.3.1.4 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ («Inventory Management», «IM») 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ αθμνά ζηδκ απμηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ, ζε ηάεε 

ζηζβιή, ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ αλίαξ ηςκ οθζηχκ πμο δζαηζκμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δζαιμνθχκεηαζ δ νμή ηςκ πνμσυκηςκ, εκημπίγμκηαζ ηα 
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εθαηηςιαηζηά πνμσυκηα ηαζ πναβιαημπμζμφκηαζ επζζηνμθέξ οθζηχκ. Πανάθθδθα 

ηαηαπςνμφκηαζ ηαζ μζ ηνυπμζ δζαηήνδζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηςκ δζαθυνςκ αβαεχκ. 

4.3.3.1.5 Γηαρείξηζε απνζήθεο («Warehouse management) 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ οπμεκυηδηα ηαεμνίγεηαζ ηυζμ μ ηφπμξ ηδξ απμεήηδξ (πνχηςκ οθχκ, 

βζα δζακμιή εημίιςκ πνμσυκηςκ, ηθπ.) υζμ ηαζ δ δμιή (πενζμπέξ ηαζ ηιήιαηα εκηυξ ηδξ 

απμεήηδξ) ηαζ δ μνβάκςζή ηδξ (ζοβηεηνζιέκα οθζηά ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ). Δπζπθέμκ 

εθέβπμκηαζ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ ηαζ μζ δζάθμνμζ ηακμκζζιμί αζθαθείαξ βζα ηα εηάζημηε 

οθζηά. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμζηαηεφμκηαζ ηυζμ αοηά υζμ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ πμο είκαζ 

επζθμνηζζιέκμζ ιε ηδ δζαπείνζζή ημοξ (π.π. επζηίκδοκα πδιζηά πνμσυκηα). Σέθμξ ιε ηδ 

αμήεεζα ημο «SAP R/3» πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ δζμίηδζδξ ηαζ εθέβπμο 

βεςβναθζηά απμιαηνοζιέκςκ απμεδηχκ ηδξ εηαζνείαξ.     

4.3.3.1.6 Δπηβεβαίσζε έθδνζεο δειηίνπ παξαιαβήο («Invoice 

verification») 

Δδχ εθέβπμκηαζ ηα δζάθμνα δεθηία παναθααήξ ιε αάζδ ηζξ εκημθέξ ηαζ ημοξ υνμοξ πμο 

έπμοκ ζοιθςκδεεί ιε ημκ πνμιδεεοηή. Δάκ ηα πναβιαηζηά ζημζπεία υπςξ δ ηζιή, δ 

πμζυηδηα ηαζ μζ ακηίζημζπεξ πνμδζαβναθέξ ζοιπίπημοκ ιε ηα ζοιθςκδεέκηα ηυηε δ 

δζαδζηαζία πνμπςνάεζ ζημ ζηάδζμ ηδξ ελυθθδζδξ - πθδνςιήξ. Σμ πεδίμ αοηυ πανέπεζ 

ηδ δοκαηυηδηα ζοκοπμθμβζζιμφ ηαζ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ θυνμο πμο επζαανφκμοκ ηα 

οθζηά ζφιθςκα ιε ημ θμνμθμβζηυ ζφζηδια ηδξ ηάεε πχναξ.       

4.3.3.1.7 ύζηεκα πιεξνθόξεζεο γηα ηα «LOGISTICS» («Logistics 

information system») 

Ζ εκυηδηα ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οθζηχκ πανέπεζ ενβαθεία πθδνμθυνδζδξ ηα μπμία 

ζοιαάθθμοκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εκ θυβς ακηζηείιεκμ (π.π. 

ζηαηζζηζηέξ εθανιμβέξ ηαζ επελήβδζδ απμηεθεζιάηςκ ζπεηζηά ιε πμζυηδηεξ 

παναββεθίαξ ηαζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηυζημοξ).  

4.3.3.2 Πσιήζεηο θαη δηαλνκή («Sales and Distribution», «SD») 

Ζ εκ θυβς εκυηδηα πενζθαιαάκεζ ημ ζφκμθμ ηςκ δζενβαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ πμο 

αθμνμφκ ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηδ δζακμιή. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηαθφπηεηαζ πθήνςξ δ 

δζαδζηαζία ηςκ πςθήζεςκ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ οπμζηήνζλδ πνζκ ηδκ πχθδζδ ηαζ 

θηάκμκηαξ ιέπνζ ηδκ απμζημθή ηδξ παναββεθίαξ ζημκ πεθάηδ ιέζς ηδξ δζακμιήξ. 

Πανάθθδθα ηαθφπηεηαζ ηαζ ημ ημιιάηζ ηδξ πανμπήξ ηςκ ακηίζημζπςκ οπδνεζζχκ πμο 
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έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ. Οζ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ πμο 

ειπενζέπμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδξ δζακμιήξ είκαζ μζ ελήξ: 

4.3.3.2.1 Βαζηθά δεδνκέλα («Master data») 

Σμ πεδίμ αοηυ είκαζ δ αάζδ ακαθμνάξ απυ ηδκ μπμία λεηζκμφκ υθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ 

ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδξ δζακμιήξ. ηα ααζζηά δεδμιέκα πενζέπμκηαζ ηονίςξ ζημζπεία 

πμο αθμνμφκ ηα οθζηά, ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηδκ παναβςβή ηςκ πνμσυκηςκ απυ ηδκ 

πθεονά ηςκ πςθήζεςκ. Δπεζδή ζοπκά ζοιααίκεζ μ πεθάηδξ ζημκ μπμίμ πςθείηαζ 

ηάπμζμ πνμσυκ κα ιδκ ηαοηίγεηαζ άιεζα ιε ημκ ηεθζηυ παναθήπηδ ημο πνμσυκημξ, 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ηαηαπχνδζδξ επζπνυζεεηςκ πθδνμθμνζχκ βζα ημοξ 

εκδεπυιεκμοξ ζοκενβάηεξ ηςκ πεθαηχκ. Δπζπθέμκ ηα δεδμιέκα πμο ηαηαπςνμφκηαζ 

ηαζ δζαηδνμφκηαζ ζε αοηή ηδκ εκυηδηα είκαζ δοκαηυ κα πνμζπεθαζημφκ ηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ απυ άθθεξ, υπςξ ηδξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ, ηδξ δζαπείνζζδξ 

ηςκ οθζηχκ ηαζ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο παναβςβήξ.  

4.3.3.2.2 Πσιήζεηο («Sales») 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ ηαθφπηεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ πχθδζδξ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ 

πνμεημζιαζία ηδξ πνμζθμνάξ βζα ημκ πεθάηδ. Ζ πνμζθμνά είκαζ δοκαηυ κα ελεθζπεεί 

ζε ιία παναββεθία ή ζε πενζμδζηέξ παναββεθίεξ δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζα ιαηνμπνυκζα 

ζπέζδ ιε ημκ πεθάηδ. ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί δ απμδμπή ηδξ αίηδζδξ ημο πεθάηδ απυ 

ηδκ επζπείνδζδ βζα ηδκ πνμιήεεζα πνμσυκηςκ. Δδχ ακήημοκ μζ ενβαζίεξ ημο εθέβπμο 

ηυζμ ηδξ ζηακυηδηαξ ελυθθδζδξ ηδξ παναββεθίαξ απυ ημκ πεθάηδ υζμ ηαζ ηδξ 

δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ηδκ επζπείνδζδ. Οζ υνμζ ηςκ ζοιαμθαίςκ ιε ημοξ 

πεθάηεξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοπκυηδηα πανάδμζδξ ηςκ πνμσυκηςκ, ηδκ πμζυηδηα, ηδκ 

πμζυηδηα, ηδκ ηζιή ηαζ ημκ ηνυπμ πθδνςιήξ είκαζ ιενζηά απυ ηα εέιαηα ημο πεδίμο ηςκ 

πςθήζεςκ.         

4.3.3.2.3 Μεηαθνξά («Shipping») 

Ζ πανμφζα οπμηαηδβμνία έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ πανάδμζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηδκ 

ηαηάθθδθδ πνμκζηή ζηζβιή ηαζ ηδκ ελμζημκυιδζδ ημο ηυζημοξ ηαηά ηζξ ακηίζημζπεξ 

δζαδζηαζίεξ. Δδχ ακήημοκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ πενζζοθθμβήξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδξ 

ιεηαθμνάξ ζημ πχνμ απμζημθήξ («picking»), ηαεχξ ηαζ ημ παηεηάνζζια ηςκ 

παναββεθζχκ («packing») βζα ηδ ιεηαθμνά ημοξ. Δπζπθέμκ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα 

ζοκεπμφξ επζζηυπδζδξ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ιεηαθμνάξ πνμξ ημκ πεθάηδ ηυζμ βζα ηδκ 

επζπείνδζδ υζμ ηαζ βζα ημκ ίδζμ ιέζς ηδξ δθεηηνμκζηήξ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ 
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(«Electronic Data Interchange», «EDI»). Σέθμξ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

δζακμιήξ εκδιενχκμκηαζ ιε ηα κέα δεδμιέκα ηα ακηίζημζπα πεδία πμο αθμνμφκ ηα 

απμεέιαηα ηςκ πνμσυκηςκ ιέζς οπμ-εθανιμβήξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ εκυηδηα ηςκ 

«πςθήζεςκ». 

4.3.3.2.4 Σηκνιόγεζε («Billing») 

Ζ ηζιμθυβδζδ ζδιαημδμηεί ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδξ 

δζακμιήξ. Σμ εκ θυβς πεδίμ οπμζηδνίγεζ ηδ δδιζμονβία έηδμζδξ ηζιμθμβίμο ακάθμβα ιε 

ημ ακ ακαθένεηαζ ζε πνμσυκηα ή οπδνεζίεξ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ πζζηςηζηά 

οπυθμζπα ηαζ άθθεξ «δζμνεςηζηέξ ηζκήζεζξ». Ζ έηδμζδ ηςκ ηζιμθμβίςκ βίκεηαζ είηε 

ιειμκςιέκα βζα ηάεε πνμσυκ είηε ζοκμθζηά βζα έκα ζφκμθμ πνμσυκηςκ. 

4.3.3.2.5 Τπνζηήξημε ησλ πσιήζεσλ («Sales support») 

Ζ οπμζηήνζλδ ηςκ πςθήζεςκ πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ημ ιάνηεηζκβη ηαζ ηζξ 

πςθήζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ ζε ζπέζδ ηαζ ιε ηζξ άθθεξ εηαζνείεξ. Δδχ ειπενζέπμκηαζ 

πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημοξ πνμιδεεοηέξ, ημοξ πεθάηεξ, ημοξ δοκδηζημφξ πεθάηεξ, 

ημοξ επζπεζνδζζαημφξ ζοκενβάηεξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημοξ ακηαβςκζζηέξ ιε ηα πνμσυκηα 

ημοξ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ζηναηδβζηέξ ημοξ. Δπζπνυζεεηα είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ δ 

ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα ιε ηζξ πςθήζεζξ, ηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ 

παναββεθίαξ ηαζ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο ημιέα ηςκ 

πςθήζεςκ ηαζ ηδξ δζακμιήξ. Σέθμξ απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ 

παναββεθζχκ ηαζ ηςκ εκημθχκ ιεηαθμνάξ ηαζ δζακμιήξ ηςκ πνμσυκηςκ.  

4.3.3.2.6 ύζηεκα πιεξνθόξεζεο πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο («Sales and 

distribution information system») 

Ζ αάζδ δεδμιέκςκ ημο εκ θυβς πεδίμο  ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ημο πεδίμο ηδξ 

οπμζηήνζλδ ηςκ πςθήζεςκ. Σμ ζφζηδια πθδνμθυνδζδξ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδξ 

δζακμιήξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζοθθμβή, επελενβαζία ηαζ αλζμθυβδζδ δεδμιέκςκ πμο 

αθμνμφκ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ αβμνάξ, ζημκ εκημπζζιυ ηςκ δζαθυνςκ εοηαζνζχκ ηαζ ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηάζεςκ πμο επζηναημφκ ζημ βεκζηυηενμ μζημκμιζηυ 

πενζαάθθμκ. Δπζπθέμκ ηαείζηαηαζ εθζηηή δ απυηηδζδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ημκ 

πνμβναιιαηζζιυ ηςκ πςθήζεςκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θήρδ απμθάζεςκ απυ ηα 

ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ ζημ ζφζηδια «R/3» 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ακηίζημζπεξ υπςξ δ δζαπείνζζδ ηςκ οθζηχκ, δ 

εκυηδηα ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο ηδξ παναβςβήξ ηαζ δ πνδιαημμζημκμιζηή 

θμβζζηζηή. 
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4.4 Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «SAP R/3»  

Σμ ζφζηδια «R/3» ηδξ «SAP» απμηεθεί ημ πθέμκ μθμηθδνςιέκμ παηέημ ηδξ εηαζνείαξ 

βζα θφζεζξ ζε «ERP» εθανιμβέξ. Σα ζδιακηζηυηενα μθέθδ πμο πανέπεζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια ζηζξ επζπεζνήζεζξ - πνήζηεξ είκαζ ηα ελήξ: 

 Δονεία μθμηθήνςζδ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ 

ζοκδέμκηαζ ηαζ ηαθφπημκηαζ απυ ημ «R/3» ζφζηδια, ημ μπμίμ θένκεζ ζε επαθή 

ηυζμ ημ ζφκμθμ ηςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ηδκ επζπείνδζδ ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ, ημοξ δζακμιείξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ηδξ μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ 

εθμδζαζηζηή αθοζίδα ζε υθμ ημ ιήημξ ηδξ.  

 Φζθζηυηδηα πνμξ ημ πνήζηδ. Σμ βναθζηυ πενζαάθθμκ ημο πνήζηδ είκαζ ζδζαίηενα 

ακαπηοβιέκμ ηαζ εφπνδζημ βζα εοημθυηενδ πνυζααζδ ηαζ βνδβμνυηενδ 

επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ εηαζνείαξ. Δπζπθέμκ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα 

απεοεείαξ ζφκδεζδξ ηςκ οπυ επελενβαζία ζημζπείςκ ιε βναθζηέξ 

παναζηάζεζξ, πμο ηνμπμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ υπμζεξ αθθαβέξ 

δδιζμονβδεμφκ βθζηχκμκηαξ πνυκμ ηαζ ηυπμ απυ ηα ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ 

πανέπμκηαξ ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηςκ πναβιάηςκ.  

 Μειμκςιέκεξ θφζεζξ. Ζ δμιή ηςκ εθανιμβχκ ημο «R/3» ημ ηαεζζηά ηαηάθθδθμ 

βζα επελενβαζία υπζ ιυκμ ηςκ ααζζηχκ ηαζ μθμηθδνςιέκςκ εθανιμβχκ ηδξ 

επζπείνδζδξ, αθθά ηαζ ηςκ δζαθυνςκ ιειμκςιέκςκ απαζηήζεςκ ημο πνήζηδ.  

 Δφηαιπηδ δμιή. Ζ εοημθία πνμζανιμβήξ ημο ζοκυθμο ηςκ θφζεςκ ημο «R/3» 

ζε επζηείιεκεξ επζπεζνδζζαηέξ αθθαβέξ, ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ, 

ημ ηαεζζηά πνήζζιμ ενβαθείμ ακάπηολδξ βζα ηδκ επζπείνδζδ. ημ ζημπυ αοηυ 

αμδεάεζ ηαζ δ ανπζηεηημκζηή ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ «πεθάηδ - ελοπδνεηδηή» πμο 

πνδζζιμπμζεί.  

 Πναβιαηζηυξ πνυκμξ («real time»). Σμ εκ θυβς ζφζηδια παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ 

δοκαηυηδηα εκδιένςζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηςκ δζαθυνςκ 

εθανιμβχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπμιέκςξ υηακ βίκεηαζ ιζα κέα εζζαβςβή 

δεδμιέκςκ ηυηε εκδιενχκμκηαζ υθεξ μζ εκυηδηεξ ηαζ μζ πενζμπέξ ημο 

ζοζηήιαημξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε αοηά ηα δεδμιέκα ηζ επμιέκςξ οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα άιεζδξ ακηαπυηνζζδξ απυ ηδκ επζπείνδζδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

ελαζθαθίγεηαζ ορδθυηενμ επίπεδμ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πεθαηχκ.      
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 Δκζςιαηςιέκεξ αζαθζμεήηεξ. ημ «R/3» ειπενζέπμκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 

πίθζεξ πνμηαεμνζζιέκεξ επζπεζνδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ηζξ δζάθμνεξ 

θεζημονβζηέξ εκυηδηεξ, ηζξ μπμίεξ μζ πεθάηεξ - πνήζηεξ ιπμνμφκ εθεφεενα κα 

επζθέλμοκ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηδξ επζπείνδζήξ ημοξ. 

 «Ακμζπηυ» ζφζηδια. Πνμζθένεζ άιεζδ ζοκενβαζία ιε άθθα επζπεζνδζζαηά 

ζοζηήιαηα ηυζμ εκηυξ ηδξ επζπείνδζδξ υζμ ηαζ ιεηαλφ αοηήξ ηαζ ηςκ 

πνμιδεεοηχκ, δζακμιέςκ ηαζ πεθαηχκ ηδξ. Πανάθθδθα αλζμπμζεί ζημ ιέβζζημ 

ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο θένκμκηαξ πζμ ημκηά ηδκ εηαζνεία ιε ημο εηαίνμοξ ηδξ.  

 Πνμζανιμζηζηυηδηα. Σμ θμβζζιζηυ ημο ζοζηήιαημξ «R/3» είκαζ δζαεέζζιμ ζε 

δζάθμνεξ βθχζζεξ ηαζ ιπμνεί κα πνμζανιμζεεί ακάθμβα ιε ημ κυιζζια, ημ 

θμνμθμβζηυ ζφζηδια ηαζ ημ κμιζηυ πθαίζζμ ηδξ ηάεε πχναξ. Έηζζ μζ πνήζηεξ 

απυ δζαθμνεηζηέξ πχνεξ ζε ιζα πμθοεεκζηή επζπείνδζδ είκαζ δοκαηυ κα 

ενβαζημφκ ηαοηυπνμκα, ζημ ίδζμ ζφζηδια, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ βθχζζα, ημ 

κυιζζια ηαζ ημ θμνμθμβζηυ ζφζηδια ημο ηνάημοξ πμο ανίζημκηαζ. 

 Μείςζδ ηυζημοξ. Δπζηοβπάκεηαζ ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ ηυζημοξ ηαηά ιήημξ ηδξ 

αθοζίδαξ αλίαξ ιε ηδκ έβηαζνδ ηαζ έβηονδ εκδιένςζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ 

άιεζδ ακηαπυηνζζδ ηδξ επζπείνδζδξ ζε ακαιεκυιεκεξ ηαζ έηηαηηεξ 

ηαηαζηάζεζξ. Πανάθθδθα ιεζχκεηαζ ηαζ μ πνυκμξ παναβςβήξ ηαζ αεθηζχκεηαζ δ 

δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ ζοκμθζηά.  

 Αφλδζδ πμζυηδηαξ. Δλαζθαθίγεηαζ δ αεθηζςιέκδ πμζυηδηα ηυζμ ηςκ πνμσυκηςκ 

υζμ ηαζ ηςκ δζενβαζζχκ - δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ επζπείνδζδ. Μέζς ηςκ 

ακηίζημζπςκ εθανιμβχκ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ πνμςεχκηαξ ηδκ ακάπηολδ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηςκ 

δζαθυνςκ ηζιχκ ηυζημοξ.    

 Δπεηηαζζιυηδηα - Ακααάειζζδ. Ζ «SAP» πανέπεζ ζοκεπχξ αεθηζςιέκεξ θφζεζξ 

ζε ζοζηήιαηα «ERP» ακαααειίγμκηαξ ζημ ζφκμθμ ηαζ ιειμκςιέκα ηζξ 

δζάθμνεξ θφζεζξ πμο πνμζθένεζ ζημοξ πεθάηεξ ηδξ. Έηζζ ηαζ ιε ημ ζφζηδια 

«R/3» οπάνπεζ πθήνδξ ζοιααηυηδηα ιεηαλφ ηςκ επυιεκςκ ιε ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ εηδυζεζξ (π.π. δ έηδμζδ 4.6 ιε ηδκ «Enterprise» ηαζ ημ 

«mySAP»). Σμ βεβμκυξ αοηυ πανέπεζ ζζβμονζά ζημοξ πνήζηεξ ημο εκ θυβς 

παηέημο ηαζ ελαζθαθίγεζ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ ζε ιζα 

ζφβπνμκδ ακηαβςκζζηζηή αάζδ.     
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5. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΚΑΝΑΚΙ» 

5.1 Αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Γηαρείξηζεο Τιηθώλ («Materials 

Management», «MM») ηνπ SAP R/3 [1] 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ πναβιαημπμζείηαζ πανμοζίαζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ οπμ-

εθανιμβήξ ηδξ Γζαπείνζζδξ Τθζηχκ ημο «SAP R/3». Με ημκ ηνυπμ αοηυ βίκεηαζ πζμ 

ηαηακμδηή δ νμή ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ πνμακαθενεείζαξ ηαηδβμνίαξ, πμο απμηεθεί ηαζ 

ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ εκυηδηεξ ηςκ «LOGISTICS».    

Ζ Γζαπείνζζδ Τθζηχκ ημο «SAP» απανηίγεηαζ απυ επηά ααζζηέξ οπμηαηδβμνίεξ 

αθθδθέκδεηςκ ηαζ αθθδθμζοιπθδνμφιεκςκ νμχκ εθανιμβχκ. Οζ εκ θυβς ηαηδβμνίεξ 

είκαζ ηα Βαζζηά Γεδμιέκα («Master Data»), μ πεδζαζιυξ Τθζηχκ («Materials 

Planning») ή πεδζαζιυξ Απαζηήζεςκ Τθζηχκ («Material Requirement Planning»), μζ 

Αβμνέξ («Purchasing»), δ Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ («Inventory Management»), δ 

Γζαπείνζζδ Απμεήηδξ («Warehouse Management»), δ Δπζαεααίςζδ Έηδμζδξ Γεθηίμο 

Παναθααήξ («Invoice Verification») ηαζ ημ φζηδια Πθδνμθυνδζδξ βζα ηα 

«LOGISTICS» («Logistics Information System»). Οζ επηά αοηέξ εκυηδηεξ εηηυξ απυ ηδ 

ιεηαλφ ημοξ αθθδθεπίδναζδ ένπμκηαζ ζε ζοζπέηζζδ ηαζ ιε άθθεξ ζδιακηζηέξ εθανιμβέξ 

ημο «SAP», πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ηυζμ ιε ηα «LOGISTICS» (π.π. μζ Πςθήζεζξ - 

«Sales») υζμ ηαζ ιε ενβαθεία εηηυξ ηδξ αοηήξ ηαηδβμνίαξ (π.π. Υνδιαημμζημκμιζηή 

Λμβζζηζηή - «Financial Accounting») (πήια 5.1).     

 

                             ρήκα 5.1: Πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Υιηθώλ θαη βαζηθέο αιιειεπηδξάζεηο.     
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5.1.1 Βαζηθά Γεδνκέλα («Master Data») 

Ζ Γζαπείνζζδ Τθζηχκ ζηδνίγεηαζ ηαζ θαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ απυ ιζα πμζηζθία αάζεςκ 

δεδμιέκςκ ημο ζοζηήιαημξ «SAP R/3». Οζ αάζεζξ αοηέξ αθμνμφκ είηε πξνκεζεπηέο 

(δζεοεφκζεζξ, ζοιθςκίεξ, ζοκεήηεξ πανάδμζδξ, υνμζ πθδνςιήξ) είηε πιηθά 

(πενζβναθέξ οθζηχκ, ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ) είηε ππεξεζίεο (ακαβκχνζζδ - 

επζαεααίςζδ πνμιδεεοηχκ). Σα δεδμιέκα ηςκ αάζεςκ απμεδηεφμκηαζ ζε «ααζζηά -

ηφνζα ανπεία» («master records»). Όηακ θάαεζ πχνα δ επελενβαζία δζαδζηαζζχκ πμο 

αθμνά ηα Βαζζηά Γεδμιέκα («Master Data») ημο ζοζηήιαημξ, ηυηε πναβιαημπμζείηαζ 

πνμζπέθαζδ ηςκ «ααζζηχκ ανπείςκ» ηαζ ηςκ δεδμιέκςκ πμο ειπενζέπμοκ.  

Μία άθθδ ηαηδβμνία Βαζζηχκ Γεδμιέκςκ αθμνά πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ αγνξέο, 

πμο είκαζ απμεδηεοιέκεξ ζηα ακηίζημζπα ανπεία αβμνχκ. Σα εκ θυβς δεδμιέκα 

δδιζμονβμφκ ιζα ζφκδεζδ ιεηαλφ πνμιδεεοηή, οθζηχκ ηαζ οπδνεζζχκ. Γζα πανάδεζβια 

μζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηζιμθυβδζδ ηάπμζμο οθζημφ απυ ημκ πνμιδεεοηή ιαγί 

ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πμθζηζηέξ εηπηχζεςκ ηαζ ημ ηυζημξ πανάδμζήξ ημοξ απμεδηεφμκηαζ 

ζε ανπεία αβμνχκ. Ζ ηαηδβμνία αοηή δεδμιέκςκ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ πνήζηδ 

ζηαηζζηζηχκ ακαθφζεςκ ηαζ ζοβηνίζεςκ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ πνμιδεεοηχκ βζα έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ (ηαθφηενδ ηζιή ηαζ υνμζ πνμιήεεζαξ - πθδνςιήξ). Δπζπθέμκ 

δζαηίεεκηαζ ηαζ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ απυ ημ ζφζηδια ζπεηζηά ιε ημ ζφκμθμ ηςκ 

πνμσυκηςκ πμο έπεζ δζαεέζεζ ηαζ δζαεέηεζ έκαξ πνμιδεεοηήξ ζηδκ επζπείνδζδ.  

Οζ πίλαθεο πιηθώλ («bills of materials» - «BOMs») απμηεθμφκ έκα άθθμ είδμξ Βαζζηχκ 

Γεδμιέκςκ. Ζ πνμζπέθαζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ανπείςκ πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ημκ 

πνμβναιιαηζζιυ παναβςβήξ, ηζξ αβμνέξ, ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηδ δζακμιή ή ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ακάηθδζδξ οθζηχκ. Σα είδδ ηςκ «BOMs» πμο δζαεέηεζ ημ ζφζηδια είκαζ 

δφμ: Μεηααθδηυ («Variant») ηαζ Πμθθαπθυ («Multiple»). Σμ Μεηααθδηυ πενζβνάθεζ 

πανάθθδθα ιενζηά ίδζα οθζηά, εκχ ημ Πμθθαπθυ πενζβνάθεζ έκα οθζηυ πμο απμηεθείηαζ 

απυ δζαθμνεηζηά ιένδ. Σα δεδμιέκα ηςκ «BOMs» δζαηδνμφκηαζ ζε δφμ επίπεδα: 

«Δπζηεθαθίδα BOM» ηαζ «Ακηζηείιεκμ BOM». Ζ «Δπζηεθαθίδα» αθμνά πθδνμθμνίεξ 

πμο έπμοκ κα ηάκμοκ βεκζηά ιε ημ εηάζημηε «BOM» ςξ ζφκμθμ (π.π. μιάδα πζκάηςκ 

οθζηχκ ή βναιιή παναβςβήξ πμο ακήηεζ). Σμ «Ακηζηείιεκμ» ακαθένεηαζ ζε 

πθδνμθμνίεξ βζα έκα οθζηυ ημιιάηζ - ιένμξ ημο «BOM».      

Σμ ζζημνζηυ πμο δζαηδνείηαζ ζημ ζφζηδια βζα ηα Βαζζηά Γεδμιέκα ειπενζέπεζ ζημζπεία 

ζπεηζηά ιε ηζξ δζάθμνεξ αθθαβέξ πμο έπμοκ θάαεζ πχνα ζηα ηεθεοηαία, ηαεχξ ηαζ ημ 

πνυκμ ηαζ ημ πνυζςπμ πμο ειπθέηεηαζ ζε αοηέξ. Σα ααζζηά ανπεία ειπενζέπμοκ 
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ανπεία ηεζιέκμο δζαηδνμφιεκα ζε δζάθμνεξ βθχζζεξ. Ζ εφνεζδ ηαζ πνμζπέθαζδ εκυξ 

ααζζημφ ανπείμο πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηδξ εζζαβςβήξ εκυξ ηςδζημφ ανζειμφ πμο 

ακηζζημζπεί ζημ ζοβηεηνζιέκμ ανπείμ. Δπζπθέμκ είκαζ δοκαηυ κα βίκεζ δ εφνεζδ ηαζ ιέζς 

άθθςκ ηςδζηχκ ανζειχκ, υπςξ μ ηςδζηυξ ανζειυξ ημο πνμιδεεοηή ή ημο 

ειπθεηυιεκμο οθζημφ.      

Σα ανπεία ημο «SAP R/3» πμο αθμνμφκ οθζηά ηαθφπημοκ ημ ζφκμθμ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

πμο πνμιδεεφεηαζ, πανάβεζ, απμεδηεφεζ ηαζ πμοθάεζ δ επζπείνδζδ. Σα εκ θυβς ανπεία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ εθανιμβχκ ηςκ «LOGISTICS» ημο «SAP». Γζα 

ηδκ πζμ εφημθδ δζαπείνζζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζείηαζ 

μιαδμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζε επίπεδμ: 

 πεζνζζηή       

 ηφπμο οθζημφ 

 ημιέα ηδξ επζπείνδζδξ      

Ο παναηηήναξ ηςκ Βαζζηχκ Γεδμιέκςκ ημο «SAP R/3» βζα ηα οθζηά πανέπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα δζαιυνθςζδξ ηδξ μνβακςζζαηήξ δμιήξ ηδξ επζπείνδζδξ ιε αάζδ ηζξ 

εηάζημηε ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ηδξ δζεφεοκζήξ ηδξ. Σμ βεβμκυξ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ 

επζθμβήξ ηαηαπχνδζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζε δζαθμνεηζηά μνβακςηζηά επίπεδα (πήια 

5.2): 

 Κςδζημφ επζπείνδζδξ («General data») 

 Μμκάδαξ ενβμζηαζίμο («Plant data») 

 Απμεδηεοηζημφ πχνμο («Storage location data») 
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                   ρήκα 5.2: Γνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ πιηθώλ ηεο επηρείξεζεο.    

Μία άθθδ επζθμβή πμο πανέπεηαζ απυ ημ ζφζηδια είκαζ αοηή ηδξ δζαθμνεηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ οθζηχκ απυ ηα δζάθμνα ηιήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ (π.π. ηιήια αβμνχκ, 

δζαπείνζζδξ απμεήηδξ ηαζ πςθήζεςκ), ιε ηδ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ 

(πανηίδεξ, παθέηεξ, ηζαχηζα) βζα ημ ίδζμ πνμσυκ (πήια 5.3). Με ημκ ηνυπμ αοηυ είκαζ 

πζμ εφημθμξ μ ηαεμνζζιυξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ακά πάζα ζηζβιή ηςκ απμεειάηςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ.  

 

                         ρήκα 5.3: Γηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο πιηθώλ από ηα δηάθνξα ηκήκαηα  

                        ηεο επηρείξεζεο.  

5.1.2 ρεδηαζκόο Τιηθώλ («Materials Planning») 

Ο πεδζαζιυξ Τθζηχκ ή πεδζαζιυξ Απαζηήζεςκ Τθζηχκ («MRP») έπεζ ςξ ααζζηή 

ανιμδζυηδηα ημκ έθεβπμ ηςκ απμεειάηςκ ηαζ ηδκ αοηυιαηδ εκδιένςζδ ημο ηιήιαημξ 

αβμνχκ ζε πενίπηςζδ ιεηααμθήξ ηδξ πμζυηδηαξ απμεειάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εθάπζζηδ πνμβναιιαηζζιέκδ. Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ απυ ημ ζφζηδια ηαηά ημκ 

έθεβπμ έπεζ ςξ ελήξ:  
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 Τπμθμβζζιυξ απαζηήζεςκ οθζηχκ (δζαθμνά ημο οπάνπμκημξ απμεέιαημξ απυ 

ημ εθάπζζημ πνμβναιιαηζζιέκμ) 

 Τπμθμβζζιυξ πμζυηδηαξ παναββεθίαξ 

 πεδζαζιυξ πνμκμδζαβνάιιαημξ παναββεθίαξ - πανάδμζδξ οθζηχκ 

 Γδιζμονβία εκημθχκ παναββεθίαξ - παναβςβήξ (βζα πνμιήεεζα ή βζα 

ζδζμπαναβςβή ακηίζημζπα) 

 Γδιζμονβία ιδκοιάηςκ ελαίνεζδξ (υηακ εκημπίγεηαζ ηάπμζμ πνυαθδια ζηδ 

δζαδζηαζία) 

Ο ηφπμξ ηςκ εκημθχκ παναββεθίαξ πμο δδιζμονβμφκηαζ αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια 

ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ πνμιήεεζαξ ημο εηάζημηε οθζημφ. Σμ ζφζηδια πανέπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα επζθμβήξ ιεηαλφ ιζαξ πνμβναιιαηζζιέκδξ εκημθήξ παναββεθίαξ, ιζαξ 

πνμζθμνάξ πνμιήεεζαξ οθζημφ ηαζ ιζαξ πνμβναιιαηζζιέκδξ πανάδμζδξ. Γζα ηα οθζηά 

πμο πανάβμκηαζ εκηυξ ηδξ επζπείνδζδξ δζαιμνθχκεηαζ αοηυιαηα ημ ακηίζημζπμ 

πνυβναιια παναβςβήξ.     

Οζ ιέεμδμζ ζπεδζαζιμφ ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ οθζηχκ είκαζ μζ ελήξ: 

 πεδζαζιυξ ημο ζδιείμο ακαπαναββεθίαξ 

 πεδζαζιυξ ιε αάζδ ηζξ πνμαθέρεζξ 

 πεδζαζιυξ πνμκζηήξ θάζδξ 

ηδκ πνχηδ ιέεμδμ ημ ζφζηδια ζοβηνίκεζ ημ δζαεέζζιμ απυεεια («stock») ιε ημ 

επίπεδμ ακαπαναββεθίαξ («reorder level»). Δάκ ημ δζαεέζζιμ απυεεια ιεζςεεί ηάης 

απυ ημ επίπεδμ ακαπαναββεθίαξ ηυηε δδιζμονβείηαζ ιζα εκημθή παναββεθίαξ (πήια 

5.4). Ο ζπεδζαζιυξ ιε αάζδ ηζξ πνμαθέρεζξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνυαθερδ 

ακαιεκυιεκςκ ηζιχκ βζα ιεθθμκηζηέξ απαζηήζεζξ απμεειάηςκ. Όζμκ αθμνά ημ 

ζπεδζαζιυ πνμκζηήξ θάζδξ απμηεθεί ιέεμδμ υπμο πνμβναιιαηίγεηαζ ηάεε πυηε εα 

δδιζμονβείηαζ εκημθή παναββεθίαξ / παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ 

ζοκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζπεδζαζιυ ημο ζδιείμο 

ακαπαναββεθίαξ.       
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                      ρήκα 5.4: Σρεδηαζκόο ηνπ ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο. 

Ζ πμζυηδηα παναββεθίαξ ζημ «SAP R/3» οπμθμβίγεηαζ ιε ηνεζξ ιεευδμοξ: 

 ηαηζηή: Ο οπμθμβζζιυξ εζηζάγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηζξ πμζμηζηέξ πνμδζαβναθέξ 

ημο οθζημφ πμο έπμοκ εζζαπεεί ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ («Master Data») ημο 

ζοζηήιαημξ.   

 Πενζμδζηή: ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ μζ απαζημφιεκεξ πμζυηδηεξ ιζαξ ή 

ιενζηχκ πνμκζηχκ πενζυδςκ αενμίγμκηαζ ηαζ απμηεθμφκ ηδκ πμζυηδηα 

παναββεθίαξ.   

 Βέθηζζηδ: Ζ αέθηζζηδ πμζυηδηα παναββεθίαξ απμηεθεί ημ άενμζζια ηςκ 

απαζημφιεκςκ πμζμηήηςκ ιενζηχκ πνμκζηχκ πενζυδςκ. Πανάθθδθα 

δδιζμονβείηαζ ηαζ ιία αέθηζζηδ ακαθμβία ηυζημοξ πμο θαιαάκεζ οπυρδ ημ 

ιέβεεμξ ηδξ πμζυηδηαξ παναββεθίαξ, ημ ηυζημξ απμεήηεοζδξ ηαζ ακελάνηδηεξ 

(ηδξ πμζυηδηαξ παναββεθίαξ) ηζιέξ ηυζημοξ, υπςξ ημ ζηαεενυ ηυζημξ 

παναββεθίαξ (ηάεε θμνά πμο δίκεηαζ ιζα παναββεθία).     

Σα απμηεθέζιαηα ημο ζπεδζαζιμφ απαζηήζεςκ βζα έκα οθζηυ (πνμκμδζαβνάιιαηα ηαζ 

εκημθέξ παναββεθίαξ, ιδκφιαηα ελαίνεζδξ, ηθπ.), υπςξ πνμηφπημοκ απυ ημκ 

οπμθμβζζιυ πμο πναβιαημπμζεί ημ ζφζηδια, ζοκμρίγμκηαζ ηυζμ ζηδκ «MRP» θίζηα 

υζμ ηαζ ζηδ θίζηα απμεέιαημξ / απαζηήζεςκ. Ζ απμηφπςζδ είκαζ δοκαηυ κα θάαεζ 

πχνα βζα ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ πμο εα μνίζεζ μ πνήζηδξ. Καηά ηδκ απμηφπςζδ αοηή 

είκαζ πζεακυ κα πνμηφρμοκ ακηζηνμουιεκεξ ηαηαζηάζεζξ πμο απμηοπχκμκηαζ ςξ 

ιδκφιαηα ελαίνεζδξ. Σέημζεξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ μζ ελήξ: 
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 Καεοζηενήζεζξ πνμβναιιαηζζιμφ  

 Ακαζπεδζαζιυξ ηαζ αηονχζεζξ 

 Πηχζδ επζπέδμο απμεέιαημξ ηάης ημο ακηίζημζπμο αζθαθείαξ   

5.1.3 Αγνξέο («Purchasing») 

Μεηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ απαζηήζεςκ ζε οθζηά έπεηαζ δ αβμνά ηςκ οθζηχκ αοηχκ απυ 

ημοξ ηαηάθθδθμοξ πνμιδεεοηέξ. Σμ «SAP R/3» πεζνίγεηαζ αοηυιαηα ημ ζφκμθμ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ πμο ειπενζέπμκηαζ ζηδκ εκ θυβς ηαηδβμνία, απυ ηδκ εββναθή ιζαξ 

πνμζθμνάξ έςξ ηδ δδιζμονβία ιζαξ εκημθήξ πνμιήεεζαξ οθζημφ. Ζ πανέιααζδ ημο 

πεζνζζηή - αβμναζηή πνεζάγεηαζ ζε ζδζαίηενεξ ιυκμ πενζπηχζεζξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά 

ηα έββναθα πμο αθμνμφκ ζηζξ αβμνέξ, (π.π. εκημθέξ αβμνχκ), είκαζ δοκαηυ κα 

δδιζμονβδεμφκ απυ δεδμιέκα πμο ήδδ ανίζημκηαζ εβηαηεζηδιέκα ζημ ζφζηδια 

(«Master Data»). Σμ βεβμκυξ απθμπμζεί ηαζ επζηαπφκεζ ζδιακηζηά ηδ δζαδζηαζία 

αβμνάξ, εκχ πανάθθδθα πνμθαιαάκεζ απυ ακαιεκυιεκα θάεδ πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά 

ηδκ εζζαβςβή δεδμιέκςκ ζημ ζφζηδια.              

Όζμκ αθμνά ηδκ πδβή πνμιήεεζαξ οθζημφ δίκεηαζ δ επζθμβή κα πναβιαημπμζδεεί είηε 

αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια είηε απυ ημκ πνήζηδ. ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνλεζ 

άιεζα δζαεέζζιδ πδβή πνμιήεεζαξ, δδιζμονβείηαζ δ ακηίζημζπδ πνμζθμνά ηαζ 

επζθέβεηαζ μ ηαηάθθδθμξ πνμιδεεοηήξ. Σμ ζφζηδια έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαηνέλεζ ζε 

πνμδβμφιεκεξ εκημθέξ αβμνάξ ηαζ ακηίζημζπα ζοιαυθαζα ηαζ ιέζς αοηχκ κα πνμαεί 

ζηδ δδιζμονβία κέςκ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή.  

Σα έββναθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ «SAP R/3» βζα ηζξ αβμνέξ είκαζ ηα ελήξ: 

 Αίηδζδ αβμνάξ («Purchase requisition») 

 Αίηδια πνμζθμνάξ («Request for quotation») 

 Πνμζθμνά («Quotation») 

 Δκημθή αβμνάξ («Purchase order») 

 οιαυθαζμ («Contract») 

 οιθςκία πνμβναιιαηζζιέκδξ πανάδμζδξ («Delivery scheduling agreement») 
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Ζ αίηδζδ αβμνάξ απμηεθεί έκα αίηδια πνμξ ημ ηιήια αβμνχκ βζα πνμιήεεζα 

ζοβηεηνζιέκδξ πμζυηδηαξ βζα έκα οθζηυ, ιέζα ζε έκα ηαεμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

Οζ αζηήζεζξ αβμνάξ είηε εζζάβμκηαζ απυ ημκ πνήζηδ ιέζς ημο ηιήιαημξ αζηήζεςκ είηε 

αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια ιέζς ημο πεδζαζιμφ Απαζηήζεςκ Τθζηχκ («MRP») (πήια 

5.5).  

 

                                        ρήκα 5.5: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αίηεζεο αγνξάο. 

Σμ αίηδια πνμζθμνάξ πνμξ ημοξ πνμιδεεοηέξ είκαζ δοκαηυ κα δδιζμονβδεεί αοηυιαηα 

αάζεζ ηδξ ακηίζημζπδξ αίηδζδξ αβμνάξ είηε ιε πανέιααζδ ημο πνήζηδ ζημ ζφζηδια 

(πεζνμηίκδηα). Ωξ απάκηδζδ ηδξ αίηδζδξ πνμζθμνάξ μ ηάεε πνμιδεεοηήξ απμζηέθθεζ 

ηδκ πνμζθμνά ημο, πμο πενζέπεζ ηδκ ηζιή ηαζ ημοξ υνμοξ πμο αθμνμφκ ηδκ οπυ 

παναββεθία πμζυηδηα οθζηχκ, ηαεχξ ηαζ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ (πήια 5.6).   

 

                                          ρήκα 5.6: Γηαδηθαζία αηηήζεσο πξνζθνξάο  

                                          θαη πξνζθνξά από ηνλ πξνκεζεπηή. 

ηδ θάζδ ηδξ εκημθήξ αβμνάξ πνμξ ημκ πνμιδεεοηή μ αβμναζηήξ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ 

υζμ ημ δοκαηυ πζμ βνήβμνδ ηαζ ιε θζβυηενμ ηυπμ δζαδζηαζία πνμιήεεζαξ ημο 
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επζεοιδημφ οθζημφ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαηά ηδ δδιζμονβία ηςκ εκ θυβς εκημθχκ βίκεηαζ 

πνήζδ δεδμιέκςκ πμο ήδδ οπάνπμοκ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ημο ζοζηήιαημξ (π.π. 

παθζυηενεξ εκημθέξ αβμνάξ). ημζπεία επίζδξ θαιαάκμκηαζ ηυζμ απυ ηδκ ακηίζημζπδ 

αίηδζδ αβμνάξ (πμζυηδηα παναββεθίαξ, διενμιδκία πανάδμζδξ) υζμ ηαζ απυ ηάπμζμ 

ζοιαυθαζμ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί ιε ηάπμζμ πνμιδεεοηή (ηζιή, υνμζ πνμιήεεζαξ).  

Κάπμζα απυ ηα ζημζπεία πμο πενζέπεζ ιζα εκημθή αβμνάξ είκαζ μ ανζειυξ - ηςδζηυξ ημο 

οθζημφ πνμξ παναββεθία, δ πμζυηδηα παναββεθίαξ ηαζ δ ακηίζημζπδ ηζιή αβμνάξ. 

Δπίζδξ ειπενζέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ηαζ ημ ιένμξ 

απμεήηεοζδξ ημο οθζημφ πνμσυκημξ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ εκημθήξ αβμνάξ ειπενζέπεζ δφμ 

εκαθθαηηζηέξ ελεθίλεζξ ακάθμβα ιε ημ εάκ μ πνμιδεεοηήξ είκαζ βκςζηυξ (μπυηε ηαζ δ 

αίηδζδ αβμνάξ ιεηαηνέπεηαζ ζε εκημθή αβμνάξ αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια πνμξ ημκ 

πνμηαεμνζζιέκμ πνμιδεεοηή) ή άβκςζημξ (μπυηε ηαζ πνμηείκεηαζ απυ ημ ζφζηδια 

ανπζηά ιζα θίζηα πνμιδεεοηχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζθέβεηαζ μ ζδακζηυηενμξ ιε αάζδ ιζα 

ζεζνά ηνζηδνίςκ).                                            

Κάπμζα απυ ηα ηνζηήνζα βζα επζθμβή ηαηάθθδθμο πνμιδεεοηή απυ ημ ζφζηδια είκαζ δ 

ηζιή αβμνάξ, δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ (πνμδζαβναθέξ), δ πανάδμζδ ημο πνμσυκημξ 

(απυζηαζδ πδβήξ πνμιήεεζαξ) ηαζ ηέθμξ δ πμζυηδηα οπδνεζζχκ ημο πνμιδεεοηή 

(έβηαζνδ πανάδμζδ, άιεζδ επζημζκςκία ηαζ επζαεααίςζδ εββνάθςκ). Ζ ηεθζηή επζθμβή 

ιε αάζδ ηδ ζοβηεκηνςεείζα ααειμθμβία (ηνζηήνζα) βζα ημκ ηάεε πνμιδεεοηή βίκεηαζ 

είηε αοηυιαηα είηε πεζνμηίκδηα απυ ημκ πνήζηδ (πήια 5.7).  

 

                                                ρήκα 5.7: Κξηηήξηα επηινγήο πξνκεζεπηή. 
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Όζμκ αθμνά ηα ζοιαυθαζα ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ μζ ααζζημί υνμζ πμο ειπενζέπμκηαζ ζε 

αοηά αθμνμφκ:  

 Μζα ηαεμνζζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ  

 Μζα ηαεμνζζιέκδ ζοκμθζηή πμζυηδηα παναββεθίαξ 

 Μζα ζοβηεηνζιέκδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ / οπδνεζζχκ πνμξ 

πνμιήεεζα 

Δηηυξ απυ ηα ζοιαυθαζα οπάνπμοκ ηαζ μζ ζοιθςκίεξ πνμβναιιαηζζιέκδξ πανάδμζδξ 

ηςκ οθζηχκ. Αοηέξ αθμνμφκ ζοιθςκίεξ αβμνάξ ιεβαθφηενμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ. 

Δδχ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ υνμζ πμο ηαεμνίγμοκ ηδ δδιζμονβία ηαηηζηχκ παναδυζεςκ 

παναββεθζχκ, εκχ μνίγεηαζ ηαζ δ ζοκμθζηή πμζυηδηα οθζηχκ ιέζα ζε έκα ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ ζοιθςκίαξ. Πθέμκ μ πνμιδεεοηήξ δε δέπεηαζ ζοκεπείξ εκημθέξ 

αβμνάξ, αθθά απμζηέθθεζ ηα πνμσυκηα ημο ζφιθςκα ιε έκα πνυβναιια πανάδμζδξ 

πμο έπεζ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πεθάηδ (ημ μπμίμ ακακεχκεηαζ 

πενζμδζηά). Σμ πνυβναιια αοηυ πενζέπεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ ηαεχξ ηαζ ηζξ 

διενμιδκίεξ ή αηυια ηαζ ηζξ χνεξ πανάδμζδξ ζημκ πεθάηδ.            

5.1.4 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ («Inventory Management») 

Μεηά ηδκ απυηηδζδ ηςκ οθζηχκ απυ ημκ επζεοιδηυ πνμιδεεοηή έπεηαζ δ δζαδζηαζία 

εθέβπμο - παναημθμφεδζδξ ηςκ απμεειάηςκ ζηζξ απμεήηεξ ηαζ ζημοξ πχνμοξ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Ζ δζαπείνζζδ αοηή ηςκ απμεειάηςκ ζημ «SAP R/3» ακαθένεηαζ ζε ηνία 

ηονίςξ εέιαηα: 

 Σδ δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ ιε αάζδ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ αλία 

 Σμ ζπεδζαζιυ, ηδκ εζζαβςβή δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ ηεηιδνίςζδ υθςκ ηςκ 

ηζκήζεςκ ηςκ οθζηχκ 

 Σδ θοζζηή απμβναθή απμεειάηςκ 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ ιε αάζδ ηδκ πμζυηδηα έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ηαηαβναθή 

ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ζημ ζφζηδια ηδξ ηάεε αθθδθεπίδναζδξ πμο πνμηαθεί ηάπμζα 

αθθαβή ζημ επίπεδμ ηςκ απμεειάηςκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ζοκεπάβεηαζ ηδκ αηνζαή 

απμηφπςζδ ηδξ εζηυκαξ ηςκ απμεειάηςκ ηάεε ζηζβιή. Δπζπθέμκ δ άιεζδ αοηή 

πθδνμθυνδζδ είκαζ δζαεέζζιδ βζα υθα ηα εκδζαθενυιεκα ηιήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

ζφζηδια. Όηακ ηαηαβνάθεηαζ ιζα ηίκδζδ (αθθαβή) ζηα απμεέιαηα ηυηε 
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πναβιαημπμζείηαζ πανάθθδθα ηαζ ιζα ακηίζημζπδ ακακέςζδ (αθθαβή) ζηδκ 

ηαηαβεβναιιέκδ αλία ηςκ ηεθεοηαίςκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εκδιενχκμκηαζ ηαζ ηα 

δεδμιέκα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημ μζημκμιζηυ ημιιάηζ ημο «SAP» (μζημκμιζηή 

δζαπείνζζδ), υπςξ δ πνδιαημμζημκμιζηή θμβζζηζηή ηαζ δ ημζημθυβδζδ.   

Με ηδκ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ ηίκδζδξ ζηα απμεέιαηα θαιαάκεζ πχνα δ δδιζμονβία 

ακηίζημζπςκ εββνάθςκ πμο απμηεθμφκ ηαζ ηδ αάζδ βζα ηδκ ακακέςζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηαζ ηδξ αλίαξ ημοξ. Σα έββναθα αοηά θεζημονβμφκ ηαζ ςξ απυδεζλδ ηδξ εηάζημηε 

ηίκδζδξ (αθθαβήξ) ηςκ οθζηχκ (πήια 5.8).  

 

                             ρήκα 5.8: Έγγξαθα γηα ηελ θίλεζε ησλ απνζεκάησλ. 

Όζμκ αθμνά ηδ θοζζηή απμβναθή απμεειάηςκ πναβιαημπμζείηαζ ζφβηνζζδ ημο 

πναβιαηζημφ επζπέδμο ηςκ απμεειάηςκ ιε ημ ακηίζημζπμ ηαηαβεβναιιέκμ επίπεδμ 

ζημ ζφζηδια. Ζ Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ πνδζζιμπμζεί ηζξ ελήξ δζαδζηαζίεξ θοζζηήξ 

ηαηαβναθήξ ηςκ απμεειάηςκ: 

 Πενζμδζηή απμβναθή 

 οκεπήξ απμβναθή 

 Τπμθμβζζιυξ πνμκζημφ ηφηθμο  

 Γεζβιαημθδπηζηή απμβναθή 

Έκα άθθμ εέια ιε ημ μπμίμ αζπμθείηαζ δ Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ ημο «SAP R/3» είκαζ 

μζ «ηναηήζεζξ» («reservations») ηςκ πνμσυκηςκ. Ζ δζαδζηαζία ηςκ «ηναηήζεςκ» 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηίκδζδξ οθζηχκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

διενμιδκίεξ. Ζ ηαηαπχνδζδ ζημ ζφζηδια είκαζ δοκαηυ κα βίκεζ είηε πεζνμηίκδηα είηε 

αοηυιαηα ηαηά ηδ δδιζμονβία ιζαξ εκημθήξ ή εκυξ ένβμο. Πανάθθδθα ηαηά ηδκ 

ηαηαπχνδζδ ηδξ «ηνάηδζδξ» δζεκενβείηαζ έθεβπμξ δζαεεζζιυηδηαξ ημο οθζημφ ηαζ 

επζαεααζχκεηαζ υηζ ημ ηεθεοηαίμ δεκ είκαζ δεζιεοιέκμ ήδδ ζε ηάπμζα παναββεθία.   
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Ζ Γζαπείνζζδ ηςκ Απμεειάηςκ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ηυζμ ιε ηδ Γζαπείνζζδ 

Απμεήηδξ υζμ ηαζ ιε ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ Γζαπείνζζδ 

Απμεήηδξ ηνμθμδμηεί ημ ημιιάηζ ημο «SAP» πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ Γζαπείνζζδ 

Απμεειάηςκ ιε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα απμεέιαηα πνχηςκ οθχκ ηαζ εημίιςκ 

πνμσυκηςκ πμο είκαζ ηαλζκμιδιέκα ηαζ ημπμεεηδιέκα ζηζξ απμεήηεξ ιε αάζδ ηζξ ανπέξ 

ημο «Warehouse Management» (παθέηεξ πνμσυκηςκ, ηαλζκυιδζδ πνμσυκηςκ, υνμζ ηαζ 

πνμδζαβναθέξ δζαηήνδζδξ οθζηχκ). Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ παναβςβζηή δζαδζηαζία 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εκ θυβς εθανιμβή ημο «SAP» ιέζς ηςκ αοηυιαηςκ δεζιεφζεςκ 

οθζηχκ ιε αάζδ ηζξ εηάζημηε εκημθέξ παναβςβήξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ δζάθμνεξ 

ηζκήζεζξ ηςκ οθζηχκ ζδιεζχκμκηαζ ζημ ζφζηδια ζοζπεηζγυιεκεξ πάκηα ιε ηάπμζεξ 

εκημθέξ παναβςβήξ (πήια 5.9).    

 

                            ρήκα 5.9: Κίλεζε πιηθώλ πξνο θάιπςε εληνιώλ παξαγσγήο. 

Ζ Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ βζα κα απμηεθέζεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ εθανιμβή ημο «SAP 

R/3» μθείθεζ κα ελεηάζεζ ηαζ δφμ άθθεξ παναιέηνμοξ ηςκ απμεειάηςκ: ηδκ πμζυηδηα 

ηαζ ηδκ αλία ημοξ. Ζ πμζυηδηα ελεηάγεηαζ ιέζς δεζβιαημθδπηζηχκ εθέβπςκ 

ηαεμνζζιέκμο ανζειμφ πνμσυκηςκ πμο πνμένπμκηαζ είηε απυ ημκ πνμιδεεοηή είηε απυ 

ηδκ παναβςβή είηε απυ ηδκ απμεήηδ. Σα εκ θυβς πνμσυκηα παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

απυεεια πνμξ ελέηαζδ πμο εθυζμκ ηνζεεί πμζμηζηά ηαηάθθδθμ ηυηε δ πανηίδα ζηδκ 

μπμία ακηζζημζπεί μνίγεηαζ ςξ δζαεέζζιδ πνμξ ηίκδζδ - πνήζδ. Ζ επζθμβή ημο δείβιαημξ 

ηςκ πνμσυκηςκ πνμξ ελέηαζδ πναβιαημπμζείηαζ αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια ημ μπμίμ 

δζεκενβεί ηαζ ημκ ακηίζημζπμ έθεβπμ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ (ζε ζπέζδ ιε ηδ θφζδ 

ημο οθζημφ) ιεευδμο ελέηαζδξ. Όζμκ αθμνά ηδκ απμηίιδζδ ηςκ δζαηδνμφιεκςκ 

απμεειάηςκ ηδξ επζπείνδζδξ βζα εέιαηα ζζμθμβζζιμφ ημ ζφζηδια αοηυιαηα (ιε αάζδ 

ηαηαπςνδιέκα ηνζηήνζα) πνδζζιμπμζεί ηζξ ελήξ ιεευδμοξ ηαηά πενίπηςζδ: 
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 Μέεμδμξ «FΗFΟ» («First In First Out»). ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηα οθζηά 

ελάβμκηαζ απυ ηδκ απμεήηδ µε ηδ ζεζνά πμο εζζάβμκηαζ ζε αοηή. 

 Μέεμδμξ «LΗFΟ» («Last In First Out»). Ακηίεεηα ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ιέεμδμ 

ημ οθζηυ πμο ιπήηε ζηδκ απμεήηδ ηεθεοηαίμ είκαζ αοηυ πμο εα αβεζ πνχημ. 

Έηζζ δ ηζιή ελαβςβήξ είκαζ δ ηζιή ηδξ ηεθεοηαίαξ εζζαβςβήξ.  

  Καεμνζζιυξ ηαηχηενδξ αλίαξ («Lowest value determination»). ηδ εκ θυβς 

ιέεμδμ δδιζμονβείηαζ ιζα ηαηχηενδ αλία βζα ηα απμεέιαηα ιε αάζδ δζάθμνα 

ηνζηήνζα υπςξ: εκημθέξ αβμνάξ, ζοιαυθαζα, ανπεία πθδνμθμνζχκ αβμνάξ, 

απμδείλεζξ εκημθχκ αβμνάξ, παθζυηενδ ηαηακάθςζδ ηαζ ιεθθμκηζηέξ 

πνμαθέρεζξ αλζχκ.   

Σα δεδμιέκα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμεειάηςκ απμεδηεφμκηαζ 

ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ημο ζοζηήιαημξ («Master Data»). Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηζιήξ ηςκ 

απμεειάηςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ πναηηζηέξ: 

 Σδξ ζηαεενήξ ηζιήξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ υθεξ μζ εββναθέξ απμεειάηςκ 

ηζιμθμβμφκηαζ ιε ιία ζηαεενή ηζιή. Οζ υπμζεξ δζαηοιάκζεζξ εββνάθμκηαζ ζε 

θμβανζαζιμφξ δζαθμνάξ ηζιήξ. Οζ δζάθμνεξ αθθαβέξ ηζιχκ είκαζ δοκαηυ κα 

εκημπζζημφκ. Σέθμξ δ ηζιή ημο ηζκδημφ ιέζμο υνμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

ζηαηζζηζημφξ θυβμοξ.  

 Σδξ ηζιήξ ημο ηζκδημφ ιέζμο υνμο. Όθεξ μζ απμδείλεζξ οθζηχκ εββνάθμκηαζ ιε 

ηδκ απυδεζλδ ηδξ αλίαξ ημοξ. Ζ ηζιή ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ηςκ οθζηχκ είκαζ 

πνμζανιμζιέκδ ζηδκ ηζιή πανάδμζδξ. Γζαθμνέξ ζηζξ ηζιέξ είκαζ ζπάκζμ 

βεβμκυξ (π.π. ζε πενζπηχζεζξ έθθεζρδξ απμεειάηςκ). Σέθμξ μζ πεζνμηίκδηεξ 

αθθαβέξ ζε ηζιέξ οθζηχκ ακ ηαζ πζεακέξ είκαζ ζοκήεςξ απνείαζηεξ.    

5.1.5 Γηαρείξηζε Απνζήθεο («Warehouse Management») 

Ζ εκ θυβς εκυηδηα ημο «SAP R/3» πανέπεζ εοέθζηηδ ηαζ αοημιαημπμζδιέκδ οπμζηήνζλδ 

ζημ πνήζηδ επζηνέπμκηάξ ημο κα ηάκεζ ηα αηυθμοεα: 

 Γζαπείνζζδ απμεδηχκ ιε δμιή ορδθήξ πμθοπθμηυηδηαξ πανάθθδθα ιε έκακ 

ανζειυ παναηηδνζζηζηχκ υπςξ: 
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 Αοηυιαηεξ απμεήηεξ 

 Απμεδηεοηζημί πχνμζ ζπεδζαζιέκμζ ηαηά παναββεθία (ιε ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά) 

 Απμεήηεξ ιε νάθζα ημπμεεηδιέκα ζε ιεβάθμ φρμξ 

  Απμεδηεοηζημί πχνμζ ιε ιδ ζοζηεοαζιέκα πνμσυκηα (πφια) 

 Ακηίζημζπμζ πχνμζ ιε πνμσυκηα ημπμεεηδιέκα ζε εζδζηέξ ζοζηεοαζίεξ 

(ημοηζά) 

 Καεμνζζιυ ηαζ πνμζανιμβή ηςκ απμεειάηςκ ζε απμεδηεοηζηέξ ζοζηεοαζίεξ 

(ημοηζά) ιεβάθδξ πμζηζθίαξ ιε αάζδ ημ ααειυ πμθοπθμηυηδηαξ πμο απαζηείηαζ 

 Δπελενβαζία υθςκ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

απμεήηδξ υπςξ: 

 Παναθααέξ ηαζ απμζημθέξ οθζηχκ 

 Μεηαθμνέξ απμεειάηςκ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ηδξ επζπείνδζδξ 

 Αοηυιαηδ ακαπθήνςζδ ηςκ ημοηζχκ ζοζηεοαζίαξ 

 οβηέκηνςζδ ηςκ οθζηχκ ζημ πχνμ παναβςβήξ 

 Γζαπςνζζιυξ απμεειάηςκ 

 Βεθηζζημπμίδζδ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ νμήξ οθζηχκ ιε ηδ πνήζδ 

απμεδηεοηζηχκ ιέζςκ εκηυξ ημο πχνμο ηδξ απμεήηδξ  

 Παναημθμφεδζδ ηαζ πνμαμθή υθςκ ηςκ απμεειάηςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

αλζμθμβήζεςκ υθςκ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ οθζηχκ ιέζς ζοζηδιάηςκ εθέβπμο ηδξ 

απμεήηδξ 

 Δθανιμβή ιζαξ πμζηζθίαξ ζηναηδβζηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ημπμεέηδζδ, ηδκ 

πενζζοθθμβή ηαζ απμζημθή ζημ πχνμ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ επζεοιδηχκ 

απμεειάηςκ 

 Τπμζηήνζλδ ηδξ απμεήηεοζδξ ηαζ ελαβςβήξ απυ ηδκ απμεήηδ επζηίκδοκςκ 

οθζηχκ ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ απμεειάηςκ πμο πνήγμοκ ζδζαίηενδξ ιεηαπείνζζδξ 
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 Σαοηυπνμκδ επελενβαζία πμθθαπθχκ ηζκήζεςκ οθζηχκ ιε ηδ πνήζδ αζηήζεςκ 

ιεηαθμνάξ απμεειάηςκ ηαζ εββνάθςκ πανάδμζδξ οθζηχκ  

 Σαλζκυιδζδ ηςκ ανπείςκ βζα υθεξ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ 

ηαηαζηάζεζξ ηςκ απμεειάηςκ 

 Τπμζηήνζλδ ηδξ πνήζδξ ζοζηδιάηςκ ζάνςζδξ («barcodes»), ηεπκμθμβίαξ 

ναδζμζοπκμηήηςκ («RF technology») ηαζ αοημιαημπμζδιέκςκ ζοζηδιάηςκ 

πενμκμθυνςκ ακορςηζηχκ ιδπακδιάηςκ βζα υθεξ ηζξ ηζκήζεζξ απμεειάηςκ, 

ιέζς εκυξ αοημιαημπμζδιέκμο ζοζηήιαημξ εθέβπμο ηδξ απμεήηδξ 

 Αθθδθεπίδναζδ ιε ημ «SAP R/2» ημο θζθζημφ πνμξ πνήζδ «SAP R/3» ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ μευκεξ ηαζ ηαηαθυβμοξ («ιεκμφ») πμο δζαεέηεζ    

 Πθήνδ μθμηθήνςζδ ηαζ άιεζδ αθθδθεπίδναζδ ηδξ Γζαπείνζζδξ Απμεήηδξ ιε 

άθθεξ εθανιμβέξ ημο «SAP R/3», υπςξ δ Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ, μ 

Πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ Έθεβπμξ Παναβςβήξ, δ Γζαπείνζζδ Πμζυηδηαξ ηαζ μζ 

Πςθήζεζξ ηαζ Γζακμιή (πήια 5.10)  

 

                            ρήκα 5.10: Οινθιήξσζε ηεο Γηαρείξηζεο Απνζήθεο κε άιιεο  

                            εθαξκνγέο ηνπ «SAP R/3». 

Ζ Γζαπείνζζδ Απμεήηδξ είκαζ ζε άιεζδ ζοκενβαζία ιε ημ φζηδια Πθδνμθυνδζδξ βζα 

ηα «LOGISTICS». Με ημκ ηνυπμ αοηυ επζηοβπάκεηαζ δ ιείςζδ ημο υβημο ηςκ 

δεδμιέκςκ απυ ηδκ απμεήηδ, δ ηαλζκυιδζή ημοξ ηαζ δ ιεηαηνμπή ημοξ ζε πνήζζιεξ 

πθδνμθμνίεξ. Δπζπθέμκ ιε ηδ αμήεεζα ζηαηζζηζηχκ παηέηςκ ηαζ βναθδιάηςκ είκαζ 

δοκαηή δ θήρδ ηαηάθθδθςκ απμθάζεςκ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ 

Γζαπείνζζδξ ηδξ Απμεήηδξ. ηδκ εκ θυβς εθανιμβή πνδζζιμπμζμφκηαζ Δκημθέξ 

Μεηαθμνάξ («Transfer Orders» - «TO») βζα ηα απμεέιαηα πμο είκαζ μοζζαζηζηά 
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εκημθέξ ιεηαηίκδζδξ οθζηχκ απυ ηαζ πνμξ ημ πχνμ ηδξ απμεήηδξ. ημ πήια 5.11 

πανμοζζάγεηαζ ιζα ιεηαηίκδζδ οθζηχκ πνμξ ηδκ απμεήηδ ιε ηδ πνήζδ εκημθήξ 

ιεηαθμνάξ.     

 

                            ρήκα 5.11: Μεηαθίλεζε πιηθώλ πξνο ηελ απνζήθε κε εληνιή  

                            κεηαθνξάο. 

5.1.6 Δπηβεβαίσζε Έθδνζεο Γειηίνπ Παξαιαβήο («Invoice Verification») 

Πανάθθδθα ιε ηδκ παναθααή ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ, πμο πνμιδεεφεηαζ δ 

επζπείνδζδ, ζηδκ απμεήηδ λεηζκάεζ ηαζ δ δζαδζηαζία Δπζαεααίςζδξ Έηδμζδξ ημο 

Γεθηίμο Παναθααήξ. Καηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία πναβιαημπμζείηαζ έθεβπμξ ηςκ 

ακηίζημζπςκ εββνάθςκ πνμιδεεοηή (δεθηίμ απμζημθήξ) ηαζ επζπείνδζδξ (εκημθή 

αβμνάξ) ηαζ εηδίδεηαζ ηυζμ ημ δεθηίμ παναθααήξ υζμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ ακηίζημζπμ 

ηζιμθυβζμ βζα ηδκ εκ θυβς παναββεθία (πήια 5.12).       

 

                             ρήκα 5.12: Γηαδηθαζία Έθδνζεο Γειηίνπ Παξαιαβήο.  
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Ο έθεβπμξ πμο θαιαάκεζ πχνα ακάιεζα ζηα έββναθα πνμιδεεοηή - επζπείνδζδξ 

αθμνά ημ πενζεπυιεκμ (πμζυηδηα, είδμξ, πνμδζαβναθέξ πνμσυκηςκ παναββεθίαξ), ηδκ 

ηζιή ηαζ ηδκ αηνίαεζα ημκ οπμθμβζζιχκ (π.π. εηπηχζεζξ). Με ηδκ έηδμζδ δεθηίμο 

παναθααήξ ημ ζφζηδια δδιζμονβεί ιζα εηηνειυηδηα ζημ θμβανζαζιυ ημο πνμιδεεοηή, 

δ μπμία μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ πθδνςιή ημο απυ ημ μζημκμιζηυ ηιήια. Ο πεζνζζηήξ ημο 

ζοζηήιαημξ εζζάβεζ ημκ ηςδζηυ ηδξ εκημθήξ αβμνάξ ηαζ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα υνζα απυ 

ηα μπμία ιπμνεί ημ δεθηίμ απμζημθήξ κα δζαθμνμπμζείηαζ. ηδ ζοκέπεζα ημ ζφζηδια 

εθέβπεζ αοηυιαηα ημ δεθηίμ απμζημθήξ ημο πνμιδεεοηή ηαζ εάκ οπάνπεζ απυηθζζδ 

εηδίδεζ ημ ακηίζημζπμ δεθηίμ παναθααήξ, αθθά ιπθμηάνεζ ηδκ πθδνςιή ημο (ηάηζ πμο 

δε ζοιααίκεζ υηακ ηα δφμ έββναθα ζοιθςκμφκ ή είκαζ εκηυξ ηςκ πνμδζαβεβναιιέκςκ 

μνίςκ). Πθέμκ ημ μζημκμιζηυ ηιήια είκαζ ανιυδζμ κα ελεηάζεζ ηδκ οπυεεζδ ηαζ κα 

πνμαεί ζηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ ηαζ ζηδκ πθδνςιή ή υπζ ημο πνμιδεεοηή. 

Αζοιθςκίεξ ιεηαλφ δεθηίμο απμζημθήξ ηαζ εκημθήξ αβμνάξ ιπμνεί κα αθμνμφκ: 

 Πμζμηζηέξ δζαηοιάκζεζξ  

 Πμζμηζηέξ δζαηοιάκζεζξ 

 Γζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηζιή 

 Γζαηοιάκζεζξ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ (π.π. διενμιδκίεξ πανάδμζδξ)  

Καηά ηδκ Δπζαεααίςζδ Έηδμζδξ Γεθηίμο Παναθααήξ ημ ζφζηδια οπμθμβίγεζ αοηυιαηα 

ημοξ θυνμοξ πμο ειπενζέπμκηαζ ζηδκ αοηή δζαδζηαζία. Έηζζ μ πνήζηδξ εζζάβεζ ζημ 

ακηίζημζπμ πεδίμ ημ  θυνμ πμο πνμαθέπεηαζ ζηδκ εηάζημηε πχνα ηαζ ημ «SAP R/3» 

επελενβάγεηαζ ηα δεδμιέκα ηαζ ζοκοπμθμβίγεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ θυνμ. Δάκ δεκ 

πνμδβδεεί δ εκ θυβς πνμζεήηδ ηυηε ημ ζφζηδια ηδκ οπμθμβίγεζ απυ ιυκμ ημο. Δπίζδξ 

πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ ηαζ επελενβαζίαξ πμθζηζηχκ εηπηχζεςκ ηαζ υνςκ 

ιεηαλφ πνμιδεεοηή ηαζ επζπείνδζδξ. Αηυια ημ «SAP» πνμςεεί ηδ πνήζδ ζζμηζιζχκ 

κμιζζιάηςκ βζα ηζξ δζάθμνεξ πχνεξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ οπμθμβίγεζ αοηυιαηα ηδκ 

ημπζηή ζζμηζιία ηαηά ηδκ έηδμζδ ημο δεθηίμο παναθααήξ.    

ηδ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα ακαηφπημοκ δζάθμνεξ ηζιέξ ηυζημοξ πανάδμζδξ οθζηχκ 

πμο είκαζ είηε πνμβναιιαηζζιέκεξ είηε ιδ πνμβναιιαηζζιέκεξ. Οζ πνμβναιιαηζζιέκεξ 

αθμνμφκ: ηυζημξ καφθςκ («freight»), δαζιμφξ ηεθςκείμο («customs freight») ηαζ άθθεξ 

υπςξ ηυζημξ αζθάθεζαξ («insurance») ηαζ ηυζημξ παηεηανίζιαημξ («packaging»). Οζ 

πνμακαθενεείζεξ ηζιέξ ηυζημοξ είκαζ δοκαηυ κα παναηηδνζζημφκ είηε ςξ ζηαεενέξ 

(«fixed») είηε ςξ ελανηχιεκεξ απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ («quantity dependent 
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amount») ή ςξ έκα πμζμζηυ ηδξ αλίαξ ηςκ παναδμηέςκ οθζηχκ («a percentage value 

of goods delivered») (πήια 5.13).            

 

 

                                       ρήκα 5.13: Πξνγξακκαηηζκέλεο ηηκέο θόζηνπο  

                                       παξάδνζεο. 

Οζ πνμβναιιαηζζιέκεξ ηζιέξ ηυζημοξ εζζάβμκηαζ ζηδκ εκημθή αβμνάξ ηαζ 

επζηονχκμκηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία Έηδμζδξ ημο Γεθηίμο Παναθααήξ. Απυ ηδκ άθθδ μζ 

ιδ πνμβναιιαηζζιέκεξ ηζιέξ εζζάβμκηαζ ηαηά ηδκ έηδμζδ ημο δεθηίμο παναθααήξ. Οζ 

δφμ ηαηδβμνίεξ ηυζημοξ οπυηεζκηαζ ζε επζιενζζιυ ζημ ηυζημξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο 

παναθαιαάκμκηαζ, ιε αάζδ πνμεπζθεβιέκεξ ιεευδμοξ ημζημθυβδζδξ πμο δζαεέηεζ ημ 

ζφζηδια. Πανυθα αοηά είκαζ δοκαηή ηαζ δ πεζνμηίκδηδ πανέιααζδ ηαηά ημκ επζιενζζιυ 

ηςκ ηζιχκ ηυζημοξ.   

5.1.7 ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο γηα ηα «LOGISTICS» («Logistics 

Information System»)  

Σα οζηήιαηα Πθδνμθυνδζδξ ηςκ «LOGISTICS» πανέπμοκ ζημ πνήζηδ - ζηέθεπμξ 

ηδξ επζπείνδζδξ ενβαθεία βζα ηδκ αηνζαή ηαζ έβηαζνδ θήρδ απμθάζεςκ ζηναηδβζημφ, 

ηαηηζημφ ηαζ θεζημονβζημφ επζπέδμο. Σα εκ θυβς ενβαθεία επελενβάγμκηαζ ηαζ ιεζχκμοκ 

ημκ υβημ ηςκ πθδνμθμνζχκ πνμζθένμκηαξ ιζα πζμ ζφκημιδ ηαζ δζαθςηζζηζηή εζηυκα 

ηςκ γδηδιάηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ημο «SAP R/3» πμο 

ακήημοκ ζημ ημιιάηζ ηδξ Γζαπείνζζδξ ηςκ Τθζηχκ είκαζ: μ Έθεβπμξ ηςκ Απμεειάηςκ 

(«Inventory Controlling») ηαζ ημ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Αβμνχκ («Purchasing 
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Information System»). Κάπμζα απυ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ: 

 Δοέθζηηδ ζοζζχνεοζδ πθδνμθμνζχκ 

 ηαεενή ακαθμνά βεβμκυηςκ 

 Δοέθζηηδ ακαθμνά βεβμκυηςκ 

 Δνβαθεία πνμβναιιαηζζιμφ 

 Δνβαθεία ακάθοζδξ  

 Δνβαθεία ανπεζμεέηδζδξ 

Σα ζοζηήιαηα πθδνμθμνζχκ ηδξ Γζαπείνζζδξ Τθζηχκ πνδζζιμπμζμφκ υθεξ ηζξ 

δζαεέζζιεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ημο ζοζηήιαημξ υπςξ ηδξ Γζαπείνζζδξ Απμεήηδξ. Ζ 

ααζζηή δμιή εκυξ ηέημζμο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ απμηεθείηαζ απυ ηνία είδδ 

πθδνμθμνζχκ (πήια 5.14):  

 Υαναηηδνζζηζηά («characteristics») (απμηεθμφκ επζπεζνδζζαηά ηνζηήνζα) 

 Βαζζημί ανζειμί («key figures») (αθμνμφκ ηζιέξ - αλίεξ ζοιπθδνςιαηζηέξ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ) 

 Μμκάδα πνυκμο («period unit») (έπεζ κα ηάκεζ ιε ηαηηζηά πνμκζηά δζαζηήιαηα 

εκηυξ ηςκ μπμίςκ ζοθθέβμκηαζ μζ ααζζημί ανζειμί)  

 

                            ρήκα 5.14: Τππηθή δνκή πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ  

                            «SAP R/3». 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηδξ Γζαπείνζζδξ ηςκ Τθζηχκ έπμοκ αεθηζςεεί ζηα ελήξ 

ζδιεία αμδεχκηαξ ζδιακηζηά ημ πνήζηδ ημο «SAP»: 
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 Πνμβναιιαηζζιυ: πεδζαζιυξ ζε υθα ηα επίπεδα είηε οθζηχκ είηε εημίιςκ 

πνμσυκηςκ, ιε δζάηνζζδ ηυζμ ζε πθδνμθμνίεξ ακά πνμσυκ υζμ ηαζ ακά μιάδα 

πνμσυκηςκ. Γδιζμονβία ζπεδίςκ πςθήζεςκ ηαζ δζαπείνζζδξ οθζηχκ ηαεχξ ηαζ 

ζπέδζα πνυζεεηςκ δεδμιέκςκ. Δπίζδξ είκαζ δοκαηή δ ζφβηνζζδ ηαζ 

ελζζμννυπδζδ απμεειάηςκ οθζηχκ, εημίιςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηζιχκ ηυζημοξ βζα 

ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εηαζνείαξ.  

 Έβηαζνμ ζφζηδια πνμεζδμπμίδζδξ: Σμ εκ θυβς ζφζηδια πανέπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα εκημπζζιμφ ζδζαίηενςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ απμθοβήξ πζεακχκ 

πνμαθδιάηςκ ζε πνχζιμ ζηάδζμ. Ο πεζνζζηήξ είκαζ ζε εέζδ κα δδιζμονβήζεζ 

ηαζ κα εζζάβεζ ζημ ζφζηδια ηζξ πενζπηχζεζξ ζδζαίηενςκ ηαηαζηάζεςκ ηαεχξ ηαζ 

ηδ δζαδζηαζία πμο εα αημθμοεδεεί ηαηά ημκ εκημπζζιυ αοηχκ. Ο εκημπζζιυξ 

πναβιαημπμζείηαζ είηε ιε ηδκ μνζαηή ακάθοζδ ζδιείςκ είηε ιε ηδκ ακάθοζδ 

ηάζεςκ είηε ιε ηδ ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηζιχκ ιέζς ηςκ ιεευδςκ ημο 

ηαεμνζζιέκμο εθέβπμο («standard») ημο πενζμδζημφ («periodic») ηαζ ημο ηαη’ 

ελαίνεζδ εθέβπμο («exception») (πήια 5.15).   

 

 

                                    ρήκα 5.15: Έγθαηξν ζύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ  

                                    πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Υιηθώλ.  

 Βζαθζμεήηδ πθδνμθμνζχκ «LOGISTICS»: Αθμνά ζηδκ μθμηθήνςζδ 

ζδιακηζηχκ πθδνμθμνζχκ, ζηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ζηδ δδιζμονβία ηεκηνζημφ 

ηαηαθυβμο ηςκ ηεθεοηαίςκ, ιε δοκαηυηδηα βνήβμνδξ πνμζπέθαζδξ ηαζ 

επελενβαζίαξ.     
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Όζμκ αθμνά ηδ ζηαεενή ακαθμνά βεβμκυηςκ έπμοκ πνμδζαβναθεί ααζζημί ανζειμί ηαζ 

πανάιεηνμζ ημο ζοζηήιαημξ βζα πζμ εφημθδ ακαγήηδζδ ηαζ ακάηθδζδ πθδνμθμνζχκ 

(«drill down») απυ ηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ. Δπζπθέμκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιζα ζεζνά 

ενβαθείςκ ακάθοζδξ βζα ηδκ πζμ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακάηηδζδ δεδμιέκςκ 

υπςξ:  

 Ζ ζοκενβαζία ιε ημ θμβζζηζηυ θφθθμ «Microsoft Excel» 

 Ζ ζοκενβαζία ιε ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ («e- mail») 

 Ζ πνήζδ ηδξ αενμζζηζηήξ ηαιπφθδξ ζοπκυηδηαξ  

 Ζ ABC ακάθοζδ 

 Ζ ηαιπφθδ ζοζπέηζζδξ 

Όζμκ αθμνά ηδκ εοέθζηηδ ακαθμνά βεβμκυηςκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ απυ ημ πνήζηδ - 

εθεφεενδ ηαλζκυιδζδ ηαζ ζενάνπδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζημ ζφζηδια. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ μ πεζνζζηήξ είκαζ ζε εέζδ κα πνμαεί ζε ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ ζοβηνίζεζξ 

ααζζηχκ ανζειχκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ απυ δζαθμνεηζηέξ δμιέξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

εκζζπφεζ ηδ ζοκδοαζηζηή επελενβαζία δεδμιέκςκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδκ πζμ 

μθμηθδνςιέκδ θήρδ απμθάζεςκ απυ ηα ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ.   

5.2 Παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο «ΚΑΝΑΚΙ» [2] 

5.2.1 ύληνκν ηζηνξηθό ηεο εηαηξείαο 

Ζ εηαζνεία «ΚΑΝΑΚΗ» λεηίκδζε κα πανάβεζ ηα πνμσυκηα ηδξ ζε ιζα ιζηνήξ 

δοκαιζηυηδηαξ αζμηεπκία ζηδκ πενζμπή ημο Καιαηενμφ ζηζξ ανπέξ ημο 1980. Σμ 1988 δ 

εηαζνεία ελαβμνάζεδηε απυ ημκ υιζθμ «Η. Φζθίππμο». Σδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ δ 

επζπείνδζδ απμηεθμφζε ιζα απυ ηζξ ιεβάθεξ αζμηεπκίεξ παναβςβήξ θφθθμο ηνμφζηαξ 

ηαζ ηακηασθζμφ. Οζ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ ανίζημκηακ ζε εκμζηζαγυιεκμ πχνμ ζοκμθζημφ 

ειααδμφ 800 m2 ζημ Καιαηενυ. Ζ εηαζνεία απαζπμθμφζε ζοκμθζηά 80 άημια ηαζ μ 

ηφηθμξ ενβαζζχκ ηδξ ήηακ 800.000.000 δνπ. (2.350.000 εονχ), απυ ηα μπμία ημ 90% 

πενίπμο πνμενπυηακ απυ ηα δφμ ααζζηά πνμσυκηα παναβςβήξ ηδξ, εκχ πάκς απυ ημ 

50% ημο υβημο ηςκ πςθήζεχκ ηδξ αθμνμφζε «πφια» πνμσυκηα.  

Ο ααζζηυξ ζηυπμξ ηςκ κέςκ ζδζμηηδηχκ ήηακ δ δδιζμονβία ιζαξ ιεβάθδξ ηαζ ζφβπνμκδξ 

εθθδκζηήξ εηαζνείαξ ηνμθίιςκ ιε έιθαζδ ζημ επχκοιμ πνμσυκ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ 
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αλίαξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ εηπμκήεδηε ακηίζημζπμ πεκηαεηέξ επεκδοηζηυ πνυβναιια βζα 

ηδκ επζπείνδζδ. 

Σμ 1993 δ εηαζνεία έπεζ πθήνςξ ιεηεβηαηαζηαεεί ζημ κέμ ηδξ ενβμζηάζζμ πμο 

ανίζηεηαζ ζε ζδζυηηδημ πθέμκ μζηυπεδμ 30 ζηνειιάηςκ ζηδ Μαβμφθα Αηηζηήξ. Σμ 

ενβμζηάζζμ δζαεέηεζ 11.000 m2 πχνςκ παναβςβήξ ηαζ 2.200 m2 πχνςκ βναθείςκ. Ο 

ζπεδζαζιυξ ημο έβζκε ιε αάζδ ηζξ πθέμκ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ 

ζημ πχνμ ηςκ ηνμθίιςκ, ηαεχξ πθδνμί ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο έπμοκ ηεεεί απυ ηδκ 

εθθδκζηή ηαζ ημζκμηζηή κμιμεεζία βζα ηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ.  

 

                       ρήκα 5.16: Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΚΑΝΑΚΙ» ζηε Μαγνύια 

                       Αηηηθήο. 

 

                                        ρήκα 5.17: Φώξνο παξαγσγήο ηνπ λένπ  

                                        εξγνζηαζίνπ «ΚΑΝΑΚΙ». 

Νέεξ μιάδεξ πνμσυκηςκ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ δδιζμονβμφκηαζ ζηδ βηάια ηςκ ανπζηχκ 

πνμσυκηςκ ηάης απυ ηδκ επςκοιία «ΚΑΝΑΚΗ». Οζ «Mπμοηίηζεξ ΚΑΝΑΚΗ», δ 

«Καηεροβιέκδ Πίηζα» ηαζ ανβυηενα μζ «Πίηεξ», ηα «ηνζθηά Πζηάηζα» ηαζ ηα «Mini 

Calzone» είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ μζημβέκεζεξ πνμσυκηςκ «ΚΑΝΑΚΗ» πμο αφλδζακ 

ζδιακηζηά ηζξ πςθήζεζξ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ηδκ ακηαβςκζζηζηή ηδξ εέζδ ζηδκ αβμνά.  

Όθα ηα πνμσυκηα «ΚΑΝΑΚΗ» πανάβμκηαζ ηαζ δζαηζκμφκηαζ απυ ηδκ «Hellenic Quality 

Foods» ή αθθζχξ «HQF». H «HQF» είκαζ ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ εθθδκζηέξ εηαζνείεξ 
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ηνμθίιςκ ζηδκ Δθθάδα πμο πανάβεζ ηαζ δζαηζκεί ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημ ελςηενζηυ ηα 

πνμσυκηα «Εφιδξ ΚΑΝΑΚΗ» ηαζ ηα κςπά ημηυπμοθα «MIMIKOS».  Ζ «HQF» ακήηεζ 

ζημκ υιζθμ εηαζνεζχκ «Η. Φζθίππμο».  

5.2.2 Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο 

Ζ εηαζνεία «HQF» έπεζ ςξ «brand names» ηα πνμσυκηα «ΚΑΝΑΚΗ» ηαζ «ΜΗΜΗΚΟ». Ζ 

ααζζηή δμιή ηδξ εηαζνείαξ «ΚΑΝΑΚΗ» απμηεθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ ζηδκ ημνοθή ηαζ 

αημθμοεμφκ δ Γεκζηή Γζεφεοκζδ ηαζ ιεηά ηα ηιήιαηα ηδξ Διπμνζηήξ Γζεφεοκζδξ, ημο 

«Marketing - Exports» («Μάνηεηζκβη ηαζ Δλαβςβχκ») ηαζ ηδξ Γζεφεοκζδξ Παναβςβήξ. 

Σα πνμσυκηα «ΚΑΝΑΚΗ» αθμνμφκ ημκ ηθάδμ ηςκ ηαηεροβιέκςκ ηνμθίιςκ, υπςξ είκαζ 

ημ θφθθμ ηνμφζηαξ, μζ ηονυπζηεξ, μζ πμνηυπζηεξ ηηθ. Ακηίζημζπα ηα πνμσυκηα 

«ΜΗΜΗΚΟ» αθμνμφκ ηονίςξ θνέζηα ηνυθζια απυ ημηυπμοθμ ηαζ πανάβςβά ημο 

ημηυπμοθμο, υπςξ ιπμφηζα, ζηήεζα, θηενμφβεξ, ιπζθηέηζ ηαζ ζκίηζεθ απυ ημηυπμοθμ. 

Οζ ηφνζμζ πεθάηεξ ημο «ΚΑΝΑΚΗ» είκαζ ηα «super market» ηαζ ηα ενβαζηήνζα 

γαπανμπθαζηζηήξ, εκχ ημο «ΜΗΜΗΚΟ» ηα «super market» ηαζ ηα ηνεμπςθεία. Όηακ 

ηάπμζα εηαζνεία εέθεζ κα δχζεζ ιζα παναββεθία είηε βζα πνμσυκηα «ΚΑΝΑΚΗ» είηε βζα 

«ΜΗΜΗΚΟ», απεοεφκεηαζ ζηδκ «HQF» πμο πεζνίγεηαζ ηαζ ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ 

πνμσυκηςκ. 

Ζ «HQF» ηαηέπεζ πενίπμο ημ 50% ηςκ πςθήζεςκ ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ ιε ηα 

πνμσυκηα ημο «ΚΑΝΑΚΗ», ιε ημ δεφηενμ ηαζ ηνίημ ακηαβςκζζηή κα ζοβηεκηνχκμοκ ημ 

20% ηαζ 15% ακηίζημζπα. Σμ υναια ηδξ «HQF» είκαζ δ πνχηδ εέζδ ζηδκ αβμνά 

ηνμθίιςκ ζηδκ Δθθάδα δίκμκηαξ έιθαζδ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαηακαθςηχκ πανάβμκηαξ 

ορδθήξ πμζυηδηαξ ηοπμπμζδιέκα πνμσυκηα. Ζ εηαζνεία έπεζ ζοβηεηνζιέκμ 

ιαηνμπνυεεζιμ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηαεμνζζιέκμοξ ζηυπμοξ ηαζ δζαδζηαζίεξ. 

Δπζπθέμκ επεκδφεζ ζοκεπχξ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ, ελμπθζζιμφξ ηαζ δζαδζηαζίεξ πμο 

πνμςεμφκ ηδ πνήζδ ηςκ «LOGISTICS» ζε υθμ ημ ιήημξ ηδξ εθμδζαζηζηήξ ηδξ 

αθοζίδαξ. Έηζζ ημ 1998 δ εηαζνεία εζζήβαβε ημ «SAP - ERP» ζηζξ δναζηδνζυηδηέξ ηδξ. 

Μία επέκδοζδ πμο ηυζηζζε πενίπμο 150.000.000 δναπιέξ (βφνς ζηα 440.000 €) ηαζ 

δζήνηδζε πενίπμο έκα πνυκμ βζα ηδκ οθμπμίδζή ηδξ ηαζ άθθμκ έκα βζα κα λεηζκήζεζ κα 

θεζημονβεί ιε αάζδ ημοξ επζεοιδημφξ - πνμηαεμνζζιέκμοξ ζηυπμοξ.   

5.2.3 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

Ζ μνβάκςζδ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εηαζνείαξ «ΚΑΝΑΚΗ» είκαζ παναβςβή 

βζα απμεήηεοζδ («make to stock») ηαζ υπζ ηαηά παναββεθία («make to order»). Έηζζ 

ζπεδζάγεηαζ ημ πθάκμ παναβςβήξ ζε εηήζζα αάζδ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ακηίζημζπα ιε ηζξ 
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ηαηάθθδθεξ πανειαάζεζξ βζα ιδκζαία, εαδμιαδζαία ηαζ διενήζζα παναβςβή. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ μνίγεηαζ ιέζς ημο πνμβνάιιαημξ παναβςβήξ μ επζεοιδηυξ υβημξ 

παναβςβήξ ακά πνμσυκ ιε ηδ αμήεεζα ζηαηζζηζηχκ παηέηςκ πνυαθερδξ ηδξ γήηδζδξ, 

ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πθάκςκ παναβςβήξ, ηα ζημζπεία απυ ηζξ πςθήζεζξ 

ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ δζμίηδζδξ.    

5.3 Παξνπζίαζε εθαξκνγήο ζηελ εηαηξεία «ΚΑΝΑΚΙ» [3] 

Ζ ιεθέηδ πενίπηςζδξ πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ οπμεκυηδηεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ιζαξ 

παναββεθίαξ πμο έπεζ ηεεεί ζηδκ εηαζνεία. Οζ οπμεκυηδηεξ αοηέξ αθμνμφκ ηνεζξ ααζζηέξ 

εθανιμβέξ ηςκ «LOGISTICS»: ηζξ «Πςθήζεζξ ηαζ Γζακμιή» («Sales and Distribution», 

«SD»), ηδ «Γζαπείνζζδ Τθζηχκ» («Materials Management», «MM») ηαζ ημκ 

«Πνμβναιιαηζζιυ ηαζ Έθεβπμ Παναβςβήξ» («Production Planning and Control», 

«PP»). Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκεξ ιεηαλφ ημοξ, ηάηζ 

πμο εα βίκεζ ειθακέξ ηαζ απυ ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ μνζζιέκδξ παναββεθίαξ ζηδκ 

εηαζνεία «ΚΑΝΑΚΗ».  Ζ εκ θυβς πενίπηςζδ είκαζ ηονίςξ εζηζαζιέκδ ζηδ «Γζαπείνζζδ 

Τθζηχκ» ημο «SAP - ERP» ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ιε αάζδ αοηή πενζβνάθμκηαζ μοζζαζηζηά μζ 

ζπέζεζξ ηδξ ιε ηζξ άθθεξ δφμ πνμακαθενεείζεξ εθανιμβέξ.      

5.3.1 Πσιήζεηο («SD») - Παξαθνινύζεζε παξαγγειίαο 

Ζ παναββεθία πμο πανμοζζάγεηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ ηςδζηυ «2500000» (πήια 

5.18). Ζ πμνεία βζα ηδκ εφνεζή ηδξ ιέζα ζημ πνυβναιια ηδξ «SAP» έπεζ ςξ ελήξ: απυ 

ηδκ ηαηδβμνία «LOGISTICS» επζθέβεηαζ δ οπμηαηδβμνία «Sales and Distribution», 

έπεζηα δ «Sales» ηαζ ηέθμξ δ εκ θυβς παναββεθία. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εκημθή έπεζ 

οπμαθδεεί απυ ηδκ εηαζνεία «MARKET IN ΑΔΒΔ» ιε ηα ακηίζημζπα ζημζπεία ημο πεθάηδ 

(εβηαηαζηάζεζξ επζπείνδζδξ) κα ειθακίγμκηαζ ζηδκ αοηή ηανηέθα (πήια 5.18). ηδκ εκ 

θυβς πενίπηςζδ μ πεθάηδξ («sold to party») ηαζ μ παναθήπηδξ («ship to party») ηδξ 

παναββεθίαξ ηαοηίγμκηαζ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ιε ημκ ηςδζηυ «2524». Με ημ 

παναηηδνζζιυ «PO number - Product Order number» έπεζ ηςδζημπμζδεεί δ 

ζοβηεηνζιέκδ εκημθή ημο πεθάηδ πμο ακηζζημζπεί ζε ηάπμζα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ 

εηαζνείαξ «ΚΑΝΑΚΗ». Δπζπθέμκ ειθακίγμκηαζ ηαζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ ηδξ παναββεθίαξ 

υπςξ δ ζοκμθζηή ηδξ αλία («Net value»), ημ ζοκμθζηυ αάνμξ ηδξ, δ διενμιδκία πμο 

ηέεδηε δ παναββεθία απυ ημκ πεθάηδ, μζ υνμζ πθδνςιήξ, ηθπ. 

ηδ ζοκέπεζα ηδξ ηανηέθαξ ακαθφεηαζ δ παναββεθία ζηα δζάθμνα έημζια πνμσυκηα ηδξ 

εηαζνείαξ («all items»). Με ημ παναηηδνζζιυ «item» δδθχκεηαζ μ αφλμκ ανζειυξ ημο 

ηάεε πνμσυκημξ (10, 20, 30, ηθπ.) ηαζ ηάης απυ ηδκ εηζηέηα «material» ακαβνάθεηαζ μ 
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ηςδζηυξ ηάεε εκυξ απυ αοηά. Πανάθθδθα ειθακίγμκηαζ ζημζπεία υπςξ δ πμζυηδηα βζα 

ημ ηάεε ηεθζηυ πνμσυκ, πμο ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ιεηνζέηαζ ζε ηειάπζα («ST»). 

Δπμιέκςξ δ παναββεθία αθμνά 10 δζαθμνεηζηά πνμσυκηα ηδξ εηαζνείαξ ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ πμζυηδηέξ ημοξ ζε ηειάπζα, πμο δ πενζβναθή ημοξ θαίκεηαζ ζηδ ζηήθδ 

«description» (π.π. «Φφθθμ Παναδμζζαηυ ΚΑΝΑΚΗ 450g»).     

Σέθμξ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηανηέθα είκαζ δοκαηυ κα αημθμοεδεεί δ νμή παναββεθίαξ 

ιε αάζδ ημ μπμζμδήπμηε απυ ηα 10 οπυ παναββεθία πνμσυκηα. Γζα ημ θυβμ αοηυ 

επζθέβεηαζ ημ πνχημ πνμσυκ ιε αφλμκηα ανζειυ «10» (ζημ πήια 5.18 έπεζ ζδιακεεί ιε 

εζηζβιέκδ βναιιή ηαηά ηδκ επζθμβή ημο) ηαζ ιέζς ημο εζημκζδίμο «document flow» 

(«νμή παναββεθίαξ») βίκεηαζ ιεηάααζδ ζηδκ ηανηέθα ημο πήιαημξ 5.19.   

 

ρήκα 5.18: Παξνπζίαζε ηεο παξαγγειίαο «2500000».  

Ζ ηανηέθα «document flow» βζα ημ πνμσυκ «231118000» πενζβνάθεζ ηδ νμή ημο ιέζα 

ζηδκ εηαζνεία (ημ πχξ έπεζ ηζκδεεί). Δίκαζ ζδιακηζηυ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ζδιεζςεεί υηζ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ ανίζηεηαζ - εκημπίγεηαζ ιέζα ζηδκ εηαζνεία (πχνμζ παναβςβήξ 

ηαζ απμεήηεοζδξ) ςξ αοηυκμιμ ηαζ υπζ ηαηαπςνδιέκμ ιε ηδκ παναββεθία («2500000») 

πμο ιεθεηάηαζ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ελδβείηαζ απυ ηδ ιμνθή παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

εηαζνείαξ πμο είκαζ βζα απμεήηεοζδ ηαζ υπζ ηαηά παναββεθία.  
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Σα παναηηδνζζηζηά ημο εκ θυβς πνμσυκημξ πμο θαίκμκηαζ ζημ πήια 5.19 αθμνμφκ 

ανπζηά ζημκ έθεβπμ φπανλδξ απμεέιαημξ ζηδκ απμεήηδ ηαζ ηδ δέζιεοζή ημο βζα ηδκ 

παναββεθία («Delivery»). ηδ ζοκέπεζα ζηδκ πενζζοθθμβή ηαζ ιεηαθμνά ζημ πχνμ 

απμζημθήξ («Picking»), ζηδκ έηδμζδ παναζηαηζημφ απυ ηδκ απμεήηδ («Goods 

issue»), ζηδκ έηδμζδ ηζιμθμβίμο («Invoice») ηαζ ηέθμξ ζηδ θμβζζηζηή εββναθή ηδξ 

παναββεθίαξ πμο ηαηαπςνείηαζ ζηδκ ηανηέθα ημο πεθάηδ («Accounting document»). Οζ 

δζαδζηαζίεξ πναβιαημπμζμφκηαζ αοηυιαηα απυ ημ «SAP» ιε ηδκ πανάθθδθδ 

εκδιένςζδ ηςκ ακηίζημζπςκ πεδίςκ. Σα πέκηε ζηάδζα πμο πενζβνάθδηακ βζα ημ οπυ 

ιεθέηδ πνμσυκ αημθμοεμφκ ιζα ζοβηεηνζιέκδ νμή - ζεζνά εηηέθεζδξ, πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ ηεθείεξ πμο ειθακίγμκηαζ ιπνμζηά απυ ηάεε έκα απυ αοηά. 

Έηζζ βζα πανάδεζβια ημ «Delivery» πναβιαημπμζείηαζ πνχημ ηαζ θένεζ ιία ηεθεία ζηδκ 

ανπή ημο. Σμ «Picking» θένεζ δφμ ηεθείεξ ςξ δεφηενμ ζηδ ζεζνά επίπεδμ ηαζ 

πναβιαημπμζείηαζ πανάθθδθα ιε ηα δφμ επυιεκα «Goods issue» ηαζ «Invoice». Σέθμξ 

ημ «Accounting document» ηθείκεζ ηδ νμή ημο πνμσυκημξ ηαζ ανίζηεηαζ ζημ ηνίημ 

επίπεδμ (ηνεζξ ηεθείεξ).  

ημ δελί ιένμξ ηδξ ηανηέθαξ «document flow» ζδιεζχκεηαζ δ πμνεία ηάεε εκυξ απυ ηα 

πνμακαθενεέκηα ζηάδζα ςξ «completed» (μθμηθδνςιέκα) ηαζ «not cleared» (οπυ 

εηηέθεζδ). ηδ ζοβηεηνζιέκδ θάζδ πμο ιεθεηάηαζ ημ ζηάδζμ «Accounting document» 

παναηηδνίγεηαζ «not cleared» βζαηί οπάνπεζ ακαιμκή απυ ημ ηιήια είζπναλδξ 

ηζιμθμβίςκ («credit control department») βζα επζαεααίςζδ ηδξ παναθααήξ ημο 

ηζιμθμβίμο απυ ημκ πεθάηδ.  

 

ρήκα 5.19: Παξνπζίαζε ηεο ξνήο ηνπ πξντόληνο «231118000» ηεο παξαγγειίαο «2500000». 

Με ηδκ επζθμβή μπμζμοδήπμηε ζηαδίμο ηαζ ηάκμκηαξ δζπθυ «ηθζη» ιε ημ πμκηίηζ 

ειθακίγμκηαζ πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ βζα ημ εηάζημηε παναζηαηζηυ. Έηζζ 

επζθέβμκηαξ ημ «Delivery» βίκεηαζ ιεηάααζδ ζηδκ ηανηέθα «document flow details» βζα 

ηδκ πεναζηένς ακάθοζδ ημο εκ θυβς ζηαδίμο. ημ πήια 5.20 πανμοζζάγεηαζ δ 
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ζοβηεηνζιέκδ ηανηέθα υπμο ειθακίγεηαζ ηαζ εδχ δ πθδνμθμνία υηζ έπεζ μθμηθδνςεεί ημ 

«Delivery». Πανάθθδθα ειπενζέπμκηαζ ηαζ ζημζπεία πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ 

παναββεθία πμο ακήηεζ ημ πνμσυκ ηαεχξ ηαζ δεδμιέκα βζα ημκ πεθάηδ.     

 

ρήκα 5.20: Πιεξνθνξίεο γηα ηε ξνή ηνπ πξντόληνο «231118000» ζην ζηάδην «Delivery». 

ηδ ζοκέπεζα επζθέβμκηαξ ημ εζημκίδζμ «status overview» (πενζβναθή ηαηάζηαζδξ) απυ 

ηδκ ηανηέθα ημο πήιαημξ 5.20 βίκεηαζ ιεηάααζδ ζηδκ ακηίζημζπδ ημο πήιαημξ 5.21. 

ηδκ μευκδ αοηή ειθακίγεηαζ δ ηαηάζηαζδ - θάζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναζηαηζημφ. 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ βίκεηαζ ειθακέξ υηζ ημ ζηάδζμ ημο «Delivery» είκαζ 

πθήνςξ μθμηθδνςιέκμ βζα ηδκ εκ θυβς παναββεθία ιζαξ ηαζ έπμοκ μθμηθδνςεεί μζ 

επζιένμοξ θάζεζξ ημο: δ θάζδ ημο «overall status» (ζοκμθζηήξ ηαηάζηαζδξ), ημο 

«goods movement» (ηίκδζδξ αβαεχκ), ημο «billing» (ηζιμθυβδζδξ) ηαζ αοηή ημο 

«picking». Έηζζ εάκ βζα πανάδεζβια απυ ηα 10 ηειάπζα ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμσυκημξ 

είπακ παναθδθεεί («picking») ηα 8 ηυηε δ ακηίζημζπδ θάζδ εα ήηακ υπζ «fully» (πθήνςξ) 

αθθά «partially» (ιενζηχξ) «picked» ηαζ δ ζοκμθζηή ηαηάζηαζδ ημο «Delivery» δε εα 

ήηακ «completed» (μθμηθδνςιέκδ) αθθά «incomplete» (ακμθμηθήνςηδ).  
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ρήκα 5.21: «Status overview» (πεξηγξαθή θαηάζηαζεο) γηα ην ζηάδην ηνπ «Delivery» ηνπ           

πξντόληνο «231118000».  

Μέπνζ αοηυ ημ ζδιείμ μζ δζάθμνεξ ηανηέθεξ πμο πανμοζζάζηδηακ είπακ παναηηήνα 

πθδνμθμνζαηυ βζα ηδκ πμνεία ηδξ παναββεθίαξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ πνμσυκηςκ πμο ηδκ 

απανηίγμοκ ηαζ υπζ δζαδναζηζηυ (πανειααηζηυ). Με ηδκ επζθμβή ημο εζημκζδίμο «display 

document» (ειθάκζζδ παναζηαηζημφ) απυ ηδκ ηανηέθα «document flow» βζα ημ ζηάδζμ 

ημο «Delivery» ημο πήιαημξ 5.19 βίκεηαζ ιεηάααζδ ζηδκ ακηίζημζπδ ημο πήιαημξ 

5.22. Δδχ πθέμκ μ πνήζηδξ θαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ 

- θάζδ ημο παναζηαηζημφ βζα ημ ζφκμθμ πθέμκ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ παναββεθίαξ, ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή πμο ημ ελεηάγεζ. Έηζζ εθέβπεζ ακ μζ οπυ παναββεθία πμζυηδηεξ 

ηςκ πνμσυκηςκ είκαζ δεζιεοιέκεξ ιέζς ημο «Delivery» ή είκαζ ιένμξ αοηχκ. 

Πανάθθδθα, υιςξ, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πανέιαεζ ηαζ κα αθθάλεζ ηα ζημζπεία ημο 

παναζηαηζημφ πμο αθμνμφκ βζα πανάδεζβια ηζξ πνμακαθενεείζεξ πμζυηδηεξ πμο 

έπμοκ δεζιεοηεί ζηδκ απμεήηδ. Δπζπθέμκ πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ελήξ 

διενμιδκίεξ: «Planned GI date»  (δ διενμιδκία πμο ζπεδζάγεηαζ - πνμβναιιαηίγεηαζ δ 

πμνήβδζδ ηςκ αβαεχκ) ηαζ «Actual GI date» (δ πναβιαηζηή διενμιδκία πμνήβδζδξ  

ηςκ αβαεχκ). 
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  ρήκα 5.22: «Display document» (εκθάληζε παξαζηαηηθνύ) γηα ηε ξνή ηεο παξαγγειίαο   

  «2500000» γηα ην ζηάδην ηνπ «Delivery». 

Γζα κα δζαπζζηςεεί δ δζαεεζζιυηδηα βζα ημ ηάεε πνμσυκ ηδξ παναββεθίαξ ζηδκ 

απμεήηδ, απυ ηδκ ηανηέθα πανμοζίαζδξ ηδξ παναββεθίαξ «2500000» ημο πήιαημξ 

5.18 επζθέβεηαζ ιε ημ πμκηίηζ ημ επζεοιδηυ πνμσυκ ηαζ ιεηά απυ ηδ θίζηα 

«Environment» («Πενζαάθθμκ») ιέζς ημο «Availability» (πήια 5.23) βίκεηαζ ιεηάααζδ 

ζηδκ ηανηέθα ημο «Availability overview» («Έθεβπμξ δζαεεζζιυηδηαξ») ημο πήιαημξ 

5.24. Δδχ παναεέημκηαζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημ δζαεέζζιμ απυεεια 

ζηζξ απμεήηεξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ εκημθέξ παναβςβήξ πμο ανίζημκηαζ ζε ελέθζλδ βζα ημ 

εκ θυβς πνμσυκ. Έηζζ παναηδνείηαζ υηζ ζοκμθζηά ζηζξ απμεήηεξ ανίζημκηαζ 140.932 

ηειάπζα ηαζ είκαζ οπυ παναβςβή («PrdOrd» - «Production Order») άθθα 2.000 πμο εα 

είκαζ έημζια ιέπνζ ηζξ 18/4. οκμθζηά δδθαδή ζημ ενβμζηάζζμ εα ανίζημκηαζ ιδ 

δεζιεοιέκα 142.932 ηειάπζα. Δπζπθέμκ μζ δζαθμνεηζηέξ απμεήηεξ («Stl» - «Storage 

location») ηδξ εηαζνείαξ παναηηδνίγμκηαζ ιε ημοξ ανζειμφξ «1001», «1002», «1003», 

ηθπ.     
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ρήκα 5.23: Μεηάβαζε από ηελ θαξηέια ηεο παξαγγειίαο «2500000» ζηελ ειέγρνπ 

δηαζεζηκόηεηαο γηα ην πξντόλ «231118000».  
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ρήκα 5.24: «Availability overview» («Έιεγρνο δηαζεζηκόηεηαο») γηα ην πξντόλ «231118000». 

Κάπμζεξ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ δοκαηυ κα θδθεμφκ απυ ημ «SAP» βζα ημ 

οπυ ιεθέηδ πνμσυκ «231118000», αθμνμφκ παναηηδνζζηζηά αοημφ ιε ηα μπμία 

ζοιιεηέπεζ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, ζηζξ παναββεθίεξ, ζηδκ απμεήηδ, ζε 

ηαηαζηάζεζξ ημζημθυβδζδξ, ζε ηζιμθυβζα, ηθπ. Σέημζα δεδμιέκα είκαζ μζ δζάθμνεξ 

πνμδζαβναθέξ ημο οθζημφ (ηαεανυ ηαζ ιζηηυ αάνμξ, δζαζηάζεζξ, ακμπέξ, πμζμηζηά 

παναηηδνζζηζηά), δ ηζιή ημο πνμσυκημξ, ημ ηυζημξ ημο πνμσυκημξ, δζάθμνμζ ανζειμί 

ηςδζημπμίδζδξ ημο πνμσυκημξ ζηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο ενβμζηαζίμο, ημ ακ 

πνμένπεηαζ απυ ζδζμπαναβςβή ή απυ πνμιήεεζα, ζε πμζα ιδπακή - εξ πανάβεηαζ, ηάεε 

πυηε ηαζ απυ πμζμοξ. Δπζπθέμκ μζ έθεβπμζ πμζυηδηαξ πμο έπεζ πενάζεζ ηαζ μζ μιάδεξ 

ζηζξ μπμίεξ ακήηεζ ιε άθθα πνμσυκηα ηδξ επζπείνδζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ απυ ηδκ 

ηανηέθα ημο πήιαημξ 5.18 ηδξ πανμοζίαζδξ ηδξ παναββεθίαξ «2500000» βζα ημ 
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πνμσυκ «231118000» επζθέβεηαζ απυ ηδ θίζηα «Environment» ημ «Display material» 

(«Πανμοζίαζδ πνμσυκημξ») (πήια 5.25).        

 

ρήκα 5.25: Μεηάβαζε από ηελ θαξηέια ηεο παξαγγειίαο «2500000» ζηελ αληίζηνηρε γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πξντόληνο «231118000».  

Με ημκ ηνυπμ αοηυ πναβιαημπμζείηαζ δ ιεηάααζδ ζηδκ μευκδ ημο «Display material» 

ημο πήιαημξ 5.26. Δδχ πθέμκ μ πνήζηδξ ανίζηεηαζ ζηδκ ηανδζά ημο οθζημφ - 

πνμσυκημξ. Σα δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ μιαδμπμζδιέκα ζε ηανηέθεξ («Basic 

data 1», «Basic data 2», ηθπ.) πμο ζοκήεςξ έπμοκ ζοιπθδνςεεί ηαζ δζμνεχκμκηαζ 

απυ ζοβηεηνζιέκα άημια πμο αζπμθμφκηαζ ηαζ βκςνίγμοκ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηάεε 

πνμσυκημξ. Οζ πθδνμθμνίεξ υπςξ ημ «Material group» («Οιάδα πνμσυκηςκ») ηαζ ημ 

«Product hierarchy» («Ηενανπία πνμσυκημξ») πνδζζιεφμοκ ζηδ ζηαηζζηζηή επελενβαζία 

ηςκ δεδμιέκςκ πμο αθμνμφκ είηε ημ ηάεε πνμσυκ είηε ιζα μιάδα πνμσυκηςκ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ζοθθέβμκηαζ πνήζζια ζημζπεία βζα ημ ηιήια πςθήζεςκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ 

ελάβμκηαζ ζδιακηζηά ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ πμνεία ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ 

εηαζνείαξ. Έηζζ δ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ πνμααίκεζ ζε ηαηάθθδθεξ δζμνεςηζηέξ 

ηζκήζεζξ ηαζ ζπεδζάγεζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ημ πνυβναιια παναβςβήξ ηδξ.         
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ρήκα 5.26: «Display material» («Παξνπζίαζε πξντόληνο») γηα ην πξντόλ «231118000».  

5.3.2 Παξαγσγή («PP») 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηδξ εηαζνείαξ βζα ηάπμζμ 

πνμσυκ ιέζς ημο «SAP». Γζα ημ θυβμ αοηυ απυ ηδκ ανπζηή μευκδ ημο πνμβνάιιαημξ 

επζθέβεηαζ απυ ηδκ ηαηδβμνία «LOGISTICS» δ οπμηαηδβμνία «Production» 

(«Παναβςβή») ηαζ απυ ηεζ δ εκημθή «Production Order» («Δκημθή Παναβςβήξ»). Ζ 

ηανηέθα πμο ειθακίγεηαζ είκαζ αοηή ημο πήιαημξ 5.27 «Order Info System» - «Detail 

List Report for Items» («Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Δκημθχκ Παναβςβήξ» - «Ακαθοηζηή 

Λίζηα Ακαθμνχκ βζα ηα Πνμσυκηα»). Απυ εδχ εζζάβμκηαξ ζημ πεδίμ «material» ημκ 

ηςδζηυ ημο πνμσυκημξ πμο ιεθεηάηαζ «231118000» πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

παναβςβή ημο ζημ ενβμζηάζζμ βζα ηάπμζμ εφνμξ πνμκζηυ πμο εκδζαθένεζ. Έηζζ 

ακαθένεηαζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ πανάβεηαζ ζημ ενβμζηάζζμ ιε ηςδζηυ «1000» 

ιε ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία «PP01» («Order type»). 

ηδ ζοκέπεζα βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμσυκημξ βζα ημ 

επυιεκμ ελάιδκμ (εζζάβεηαζ ζημ πεδίμ «Absolute dates at header level» δ πενίμδμξ 1/1 

- 30/6) επζθέβεηαζ απυ ηδκ ηανηέθα ημο πήιαημξ 5.27 ημ εζημκίδζμ εηηέθεζδ ιε ημ 

«νμθυζ» ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ιεηάααζδ ζηδκ μευκδ ημο πήιαημξ 5.28. Δδχ 

πανμοζζάγμκηαζ μζ εκημθέξ παναβςβήξ («Order») ιε ηςδζημφξ «100155280», 

«100162129», ηθπ. Γζα ηάεε ιία απυ ηζξ εκημθέξ θαίκεηαζ ημ πυζα ηειάπζα έπμοκ 
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γδηδεεί («Order Item Quantity») ηαζ πυζα απυ αοηά είκαζ έημζια ζηδκ απμεήηδ 

(«Quantity of Goods Received»). Έηζζ βζα ηδκ πνχηδ εκημθή («100155280») απυ ηα 

444 ηειάπζα είκαζ έημζια υθα, εκχ απυ ηα 1.000 ηδξ δεφηενδξ εκημθήξ είκαζ έημζια ηα 

757 ηαζ οπμθείπμκηαζ άθθα 243 ηειάπζα.      

 

ρήκα 5.27: «Order Info System» - «Detail List Report for Items» («Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα 

Δληνιώλ Παξαγσγήο» - «Αλαιπηηθή Λίζηα Αλαθνξώλ γηα ηα Πξντόληα») γηα ην πξντόλ 

«231118000». 
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ρήκα 5.28: «Order Info System» - «Overview Items» («Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Δληνιώλ 

Παξαγσγήο» - «Δπνπηεία Πξντόλησλ»).  

Απυ ηδκ μευκδ ημο πήιαημξ 5.28 ιε ηδκ επζθμβή ημο εζημκζδίμο ιε ηα «βοαθζά» 

πναβιαημπμζείηαζ ειθάκζζδ («Display») ηδξ εηάζημηε εκημθήξ παναβςβήξ ακαθοηζηά. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ ειθακίγεηαζ δ ηανηέθα ημο πήιαημξ 5.29 «Production Order 

Display» («Διθάκζζδ Δκημθήξ Παναβςβήξ») βζα ηδκ εκημθή «100155280». ημ ζδιείμ 

αοηυ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ μευκδ πανέπμκηαζ δοκαηυηδηεξ ιυκμ 

πθδνμθυνδζδξ ηαζ υπζ επελενβαζίαξ - δζυνεςζδξ, ηάηζ πμο εα ήηακ δοκαηυ ιε ηδκ 

επζθμβή ακηί ημο εζημκζδίμο «Display», πνμδβμοιέκςξ, ημο ακηίζημζπμο ιε ημ «ιμθφαζ», 

«Change Mode» («Αθθαβή Καηάζηαζδξ»).  
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ρήκα 5.29: «Production Order Display» («Δκθάληζε Δληνιήο Παξαγσγήο») γηα ηελ εληνιή 

«100155280».  

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηανηέθα πανμοζζάγμκηαζ δεδμιέκα υπςξ μ ανζειυξ ηειαπίςκ πμο 

έπμοκ γδηδεεί ηαζ ημ πυζα είκαζ έημζια ζηδκ απμεήηδ, ημ πυηε δυεδηε εκημθή 

παναβςβήξ ηαζ ημ πυηε είκαζ έημζιδ (εδχ μθμηθδνχκεηαζ ιέζα ζηδκ ίδζα ιένα εκηυξ 

θίβςκ ςνχκ ζηζξ 7/1), ηαεχξ ηαζ μ ηφπμξ πνμβναιιαηζζιμφ - ζπεδζαζιμφ 

(«Scheduling»). Έηζζ, υζμκ αθμνά ημ «Scheduling», εάκ δ παναβςβή δζανημφζε π.π. 

δφμ ιένεξ, ηυηε αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια εα λεηζκμφζε δζαδζηαζία δέζιεοζδξ πυνςκ 

οθζηχκ ηαζ ενβαηζημφ δοκαιζημφ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ εκ θυβς εκημθήξ ιέζα ζε δφμ 

ιένεξ (ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιεθεηάηαζ δ δζάνηεζα πενζμνίγεηαζ ζε θίβεξ χνεξ). Σέθμξ 

πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ πανέπμκηαζ απυ ηα εζημκίδζα «Operations» βζα ηζξ ιδπακέξ 

απυ υπμο εα πενάζεζ ημ πνμσυκ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ εκημθή παναβςβήξ ηαζ 

«Components» βζα ηα ζοζηαηζηά - πνχηεξ φθεξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημ 

πνμσυκ.    
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5.3.3 Απνζήθεπζε («MM») 

ηδκ εκυηδηα αοηή πναβιαημπμζείηαζ ακίπκεοζδ ημο πνμσυκημξ «231118000» ζε υθδ 

ηδκ επζπείνδζδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ βίκεηαζ ιεηάααζδ απυ ηδκ ηαηδβμνία «LOGISTICS» 

ημο ζοζηήιαημξ «SAP» ζηδκ οπμηαηδβμνία «Materials Management» ηαζ ζηδκ εκυηδηα 

«Inventory Management». Απυ εηεί επζθέβεηαζ απυ ηδκ ηανηέθα «Environment» δ 

επζθμβή «Stock» («Απυεεια») ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ εκημθή «Stock Overview» 

(«Δπμπηεία Απμεέιαημξ»). Με ημκ ηνυπμ αοηυ βίκεηαζ ιεηάααζδ ζηδκ ακηίζημζπδ 

ηανηέθα ημο πήιαημξ 5.30.  

 

ρήκα 5.30: «Stock Overview» («Δπνπηεία Απνζέκαηνο») γηα ην πξντόλ «231118000». 

Δδχ εζζάβμκηαζ μζ πανάιεηνμζ βζα ημ πνμσυκ πμο ιεθεηάηαζ. Έηζζ μνίγμκηαζ μζ 

απμεήηεξ ή ημ ενβμζηάζζμ πμο είκαζ επζεοιδηυ κα εζηζαζηεί μ εκημπζζιυξ. Δπζπθέμκ 

πανάιεηνμ απμηεθεί ηαζ δ πανηίδα πμο ιπμνεί κα ακήηεζ ημ πνμσυκ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ ακαγδηείηαζ ημ ηεθεοηαίμ ζε υθδ ηδκ επζπείνδζδ ηαζ βζα αοηυ δεκ 

πενζμνίγεηαζ μ εκημπζζιυξ ημο απυ ακηίζημζπεξ παναιέηνμοξ, αθθά εζζάβεηαζ ιυκμ ημ 

ηςδζηυ ημο υκμια «231118000». ηδ ζοκέπεζα παηχκηαξ ημ εζημκίδζμ «νμθυζ» λεηζκάεζ 

δ εφνεζδ υπςξ μνίζηδηε πνμδβμοιέκςξ (πήια 5.31).  

ημ πήια 5.31 θαίκεηαζ ημ ζφκμθμ ημο δζαεέζζιμο («Unrestricted Use») πνμσυκημξ ζε 

ηειάπζα πμο έπεζ δ υθδ δ εηαζνεία «HQF» (157.452) ηαζ ακηίζημζπα ηα ηειάπζα πμο 

οπάνπμοκ ζημ ενβμζηάζζμ ημο «ΚΑΝΑΚΗ» (140.932), ζηζξ απμεήηεξ ημο ενβμζηαζίμο 

(βζα ηδκ απμεήηδ «1001», «1002», ηθπ.) ηαζ ζηα ηέκηνα δζακμιήξ. Πανάθθδθα 
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πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ φπανλδ δεζιεοιέκςκ πνμσυκηςκ βζα ηάπμζα 

παναββεθία («Reserved») είηε βζα πμζμηζηυ έθεβπμ («Quality Inspection»).   

  

 ρήκα 5.31: Δκθάληζε ζπλνιηθνύ απνζέκαηνο ηνπ πξντόληνο «231118000» ζε όιε ηελ    

 επηρείξεζε.  
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6. ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί ζπμθζαζιυξ ηςκ ααζζηχκ ζδιείςκ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ 

ζοιπεναζιάηςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ: 

 Σα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ («Enterprise Resource 

Planning», «ERP») αθμνμφκ μθμηθδνςιέκα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα πμο 

έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ οπμζηήνζλδ υθςκ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ 

εηαζνείαξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμςεείηαζ δ δζαηιδιαηζηή νμή ηςκ δζαδζηαζζχκ 

ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ δ ζοκενβαζία ιε άθθα ζοζηήιαηα ηαζ ηνίημοξ επζηνέπμκηαξ 

ηδκ άιεζδ πνυζααζδ ζε ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Καηά ηδκ οζμεέηδζδ ηαζ 

θεζημονβία εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ πναβιαημπμζείηαζ πνμζέββζζδ 

Ακαζπεδζαζιμφ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Λεζημονβζχκ («Business Process 

Reengineering», «BPR»). Ζ ηαηακμιή ηςκ δζαδζηαζζχκ ζε οπμζοζηήιαηα 

(«Modules») πμο πανέπεζ έκα «ERP» ζφζηδια έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ 

αεθηζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ, ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ημο πνυκμο ιέζα ζηδκ 

επζπείνδζδ πανάθθδθα ιε ηδκ εζηίαζδ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ. 

 Ζ ααζζηή  δζαθμνμπμίδζδ ηςκ «ERP» απυ ηα παναδμζζαηά ζοζηήιαηα 

ιδπακμνβάκςζδξ αθμνά ζηδκ έιθαζδ πμο δίκμοκ ηα «ERP» ζηδ δζαδζηαζία 

(«process») ακηί ζηδ θεζημονβία («function») βζα ηδκ ακαδυιδζδ ημο 

μνβακςηζημφ ιμκηέθμο ηδξ επζπείνδζδξ.  

 Σα ηονζυηενα μθέθδ απυ ηδ πνήζδ εκυξ «ERP» ζοζηήιαημξ είκαζ: δ εκμπμίδζδ 

υθςκ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ επζπείνδζδξ ελαζθαθίγμκηαξ ημκ ηεκηνζηυ έθεβπμ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ηδξ ηαζ ηδκ έβηαζνδ ηαζ έβηονδ πθδνμθυνδζδ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ, δ 

ιείςζδ ηυζμ ημο πνυκμο εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ υζμ ηαζ ηςκ θεζημονβζηχκ 

ελυδςκ ηδξ εηαζνείαξ, δ έιθαζδ πμο δίκεηαζ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ ηαζ δ 

αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο πνμζςπζημφ. 

 Οζ ζδιακηζηυηενμζ πενζμνζζιμί ακηίζημζπα αθμνμφκ ημ ορδθυ ηυζημξ αβμνάξ 

ηαζ εθανιμβήξ εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ, ημ ιεβάθμ πνυκμ εβηαηάζηαζδξ ηαζ 

ηεθεζμπμίδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ «ERP» ηαζ ηδκ πανάθθδθδ επζανάδοκζδ 

ηςκ ηαεδιενζκχκ ενβαζζχκ πνμζςπζημφ ηαζ ζηεθεπχκ πμο απαζπμθμφκηαζ ιε 

ημ ζοβηεηνζιέκμ παηέημ.  

  Σα «LOGISTICS» αθμνμφκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ζημπυ 

ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ εθανιμβή ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ απμδμηζηήξ νμήξ ηςκ πνχηςκ 

οθχκ, ηςκ πνμσυκηςκ οπυ ηαηαζηεοή ηαζ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ απυ ημ 
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ζδιείμ πνμέθεοζδξ ζημ ζδιείμ ηαηακάθςζδξ ιε ζημπυ ηδκ πθήνδ 

ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πεθάηδ. Σα «LOGISTICS» απμηεθμφκηαζ 

απυ ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: ηζξ Πνμιήεεζεξ, ηδ Γζαπείνζζδ ηςκ Απμεειάηςκ 

ηαζ ηδ Γζακμιή. 

 Σα «LOGISTICS» δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηδκ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα ζημ υηζ δ 

ηεθεοηαία εεςνείηαζ ζακ ιία λεπςνζζηή μκηυηδηα πανά έκα ζφκμθμ απυ 

δζαθμνεηζηά ημιιάηζα, υπςξ μζ πνμιήεεζεξ, δ παναβςβή, δ δζακμιή, ηθπ. Έηζζ 

υηακ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα ηα ζηεκά υνζα ηδξ επζπείνδζδξ 

λεπενκζμφκηαζ ηαζ κμείηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ Αθοζίδαξ ζακ έκαξ εκζαίμξ 

ζπεδζαζιυξ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ μκηυηδηαξ. Δπζπθέμκ μ ζηυπμξ ηδξ 

Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ είκαζ δ πνήζδ ηςκ απμεειάηςκ ζακ ηεθεοηαία 

εκαθθαηηζηή βζα ηδκ ελζζμννυπδζδ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ νμήξ ηςκ πνμσυκηςκ 

ιεηαλφ πνμιδεεοηχκ, παναβςβχκ ηαζ πεθαηχκ.  

 Ζ πνήζδ ηςκ «ERP» ζημ ηφηθςια ηςκ «LOGISTICS» εθαπζζημπμζεί ηζξ 

πμθθαπθέξ ηαηαπςνήζεζξ, ιεζχκεζ ηα θάεδ ηαζ δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα 

άιεζδ ακηαπυηνζζδ ζε μπμζαδήπμηε ιεηααμθή. Πανάθθδθα αμδεάεζ ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ πνμιδεεοηχκ, επζπείνδζδξ ηαζ πεθαηχκ ιε 

ηαοηυπνμκδ αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ακαβηχκ ηαζ 

ηςκ ηνζχκ. Tυζμ μζ πνμιδεεοηέξ υζμ ηαζ μζ πεθάηεξ απμηεθμφκ ηιήιαηα ηδξ 

επζπείνδζδξ. Κακέκαξ δεκ ιπμνεί κα δζαηδνδεεί πςνίξ ηδκ φπανλδ ηςκ άθθςκ, 

βεβμκυξ πμο εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ημ πμζμζηυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο 

ηοηθχιαημξ «LOGISTICS» πμο θαιαάκεζ πχνα εηηυξ ηδξ επζπείνδζδξ, ηάπμο 

δδθαδή ιεηαλφ επζπείνδζδξ ηαζ πνμιδεεοηή ή πεθάηδ. 

  Οζ ααζζηέξ εκυηδηεξ ημο «SAP R/3 ERP» αθμνμφκ ηδκ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ, 

ηδ δζαπείνζζδ ηςκ «LOGISTICS», ηδ δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ 

ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ δζαθεζημονβζηχκ εθανιμβχκ (δζαπείνζζδ επζπεζνδζζαηχκ 

νμχκ ηαζ ηθαδζηέξ θφζεζξ). Όζμκ αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ηςκ «LOGISTICS» αοηή 

απμηεθείηαζ απυ ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηδ δζακμιή, ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οθζηχκ, ημκ 

πνμβναιιαηζζιυ ηαζ έθεβπμ παναβςβήξ, ηδ δζαπείνζζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδ 

ζοκηήνδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, ημ ζφζηδια ένβμο ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

οπμζηήνζλδξ.  

 Μία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ εκυηδηεξ ηςκ «LOGISTICS» ημο «SAP R/3» πμο 

ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή, αμδεάεζ ηαζ ηνμθμδμηεί ιε πθδνμθμνίεξ ανηεηέξ απυ 

ηζξ οπυθμζπεξ εθανιμβέξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ αοηή ηδξ Γζαπείνζζδξ ηςκ 
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Τθζηχκ. Ζ εκ θυβς εκυηδηα απμηεθείηαζ απυ ηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: ηα ααζζηά 

δεδμιέκα, ημ ζπεδζαζιυ ηςκ οθζηχκ, ηζξ αβμνέξ, ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

απμεειάηςκ, ηδ δζαπείνζζδ ηδξ απμεήηδξ, ηδκ επζαεααίςζδ έηδμζδξ δεθηίμο 

παναθααήξ ηαζ ημ ζφζηδια πθδνμθυνδζδξ βζα ηα «LOGISTICS».  

 Σα ααζζηυηενα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένεζ ημ «SAP R/3» είκαζ: δ εονεία 

μθμηθήνςζδ ηαζ δ ακμζπηή δμιή, δ θζθζηυηδηα πνμξ ημ πνήζηδ, μζ ιειμκςιέκεξ 

θφζεζξ πμο δζαεέηεζ, δ εφηαιπηδ δμιή (ανπζηεηημκζηή ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ 

«πεθάηδ - ελοπδνεηδηή»), μ πναβιαηζηυξ πνυκμξ εκδιένςζδξ ηαζ επελενβαζίαξ 

ηςκ δζαθυνςκ εθανιμβχκ, μζ πθμφζζεξ εκζςιαηςιέκεξ αζαθζμεήηεξ, δ ιείςζδ 

ημο ηυζημοξ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηέθμξ δ 

επεηηαζζιυηδηαξ ηαζ δ ακααάειζζδ πμο πανέπεηαζ.       

 Όζμκ αθμνά ηδκ εηαζνεία «ΚΑΝΑΚΗ», πνζκ ημ 1998 δ ηεθεοηαία είπε 1 

ενβμζηάζζμ, 2 ηέκηνα δζακμιήξ, πενίπμο 30 δζακμιείξ ηαζ 15 άημια πμο 

δζαπεζνίγμκηακ 500 πεθάηεξ διενδζίςξ. Σμ 2001 ηαζ αθμφ ήδδ θεζημονβμφζε ημ 

«SAP - ERP» 2 πνυκζα, δ εηαζνεία («HQF» πθέμκ) απμηεθμφκηακ απυ 5 

ενβμζηάζζα, 13 ηέκηνα δζακμιήξ, 90 δζακμιείξ ηαζ 20 άημια πακεθθαδζηά πμο 

δζαπεζνίγμκηακ 2000 - 3000 πεθάηεξ διενδζίςξ. ε ηαιία πενίπηςζδ ημ 

πνμδβμφιεκμ θμβζζιζηυ δε εα ηάθοπηε ηδ ναβδαία αφλδζδ ηδξ επζπείνδζδξ. 

Πανυθδ, υιςξ, ηδ ιεβάθδ αμήεεζα πμο πανείπε ημ «SAP - ERP» ζηδκ εηαζνεία, 

ημ ηυζημξ ηηήζδξ ημο, ηαεχξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ζοκηήνδζδξ - ακααάειζζήξ ημο 

είκαζ ανηεηά ορδθά. 

 


