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                                 ΚΕΦΑΛΑIO 1ο 

                               Εφοδιαστική Αλυσίδα 

1.1 Γενικά 
 
Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στη σύγχρονη αγορά, η συνεχής 

ανάπτυξη και καθιέρωση προϊόντων με μικρό κύκλο ζωής που οφείλεται στην ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αύξηση των απαιτήσεων των καταναλωτών (τελικών και 

ενδιάμεσων πελατών), οδήγησε κάθε επιχείρηση να αναθεωρήσει τη δομή της, τις κρίσιμες 

λειτουργίες και διαδικασίες της, να αλλάξει στρατηγικές, στόχους, πολιτικές και να 

προσανατολιστεί στη μείωση του συνολικού κόστους με γνώμονα τον τελικό καταναλωτή. Ο 

σύγχρονος καταναλωτής είναι ο κινητήριος μοχλός για κάθε επιχείρηση που αποσκοπεί σε 

κέρδος και είναι πλέον γνώστης της αγοράς με αποτέλεσμα να απαιτεί ποιότητα σε προσιτές 

τιμές, να απαιτεί διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα. Η ποιότητα είναι δεδομένη. Τώρα 

απαιτούμενο για την ποιότητα είναι η σωστή τιμή και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα 

αγόραζε ο πελάτης. Τα σύγχρονα mottos του καταναλωτή είναι «αξία για χρήματα» (value 

for money) και «περισσότερα για λιγότερα χρήματα» (much more for less). Αυτό το 

γνωρίζουν καλά και προσπαθούν συνεχώς να προσφέρουν οι σύγχρονές ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις σε όποιον κλάδο και αν ανήκουν.    

Για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και να προσφέρουν στον καταναλωτή προϊόντα 

ποιοτικά, των οποίων η ροη παραγωγής θα είναι αδιάκοπη, σε χαμηλές τιμές, χωρίς διακοπή 

της παρουσίας του προϊόντος στο σημείο αγοράς, οι εταιρείες στράφηκαν σε νέες μεθόδους 

εξοικονόμησης κόστους και βελτιστοποίησης πολλών διαδικασιών. Η προσοχή για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων τέθηκε στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Με τη βοήθεια των 

πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών μεταφοράς, οι επιχειρήσεις 

προσπάθησαν να οργανώσουν και να συντονίσουν καλύτερα το δίκτυο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Στο δίκτυο αυτό συμπεριλαμβάνονται προμηθευτές, συστήματα παραγωγής, 

ημιέτοιμα και τελικά προϊόντα, αποθηκευτικά κέντρα, μεσάζοντες και τελικοί καταναλωτές. 

Με τη σωστή διαχείρισή όλων των λειτουργιών, το τελικό κόστος ανά τελικό 

προϊόν/υπηρεσία μειώνεται και αυτό εμφανίζεται στο περιθώριο κέρδους και στην τελική 

προσφερόμενη τιμή του προϊόντος.  

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει πολλούς ορισμούς.  
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Ουσιαστικά είναι: 

«Η διαδικασία που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή, και τον έλεγχο της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής μεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάμεσων 

και τελικών προϊόντων, καθώς και τη διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με τη 

διακίνηση προϊόντων από τόπους παραγωγής σε τόπους κατανάλωσης.»1 

Εναλλακτικά:  

Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η διαδικασία, εφαρμογή και ο έλεγχος της 

επαρκής και αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης των αγαθών, υπηρεσιών και της 

σχετικής πληροφορίας από τον αρχικό προμηθευτή μέχρι το σημείο κατανάλωσης με σκοπό 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.2 

Στην Ελλάδα ακούμε συχνά τον όρο Logistics, o οποίος σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία 

Logistics (EEL) Logistics είναι: 

Tο τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την 

αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των 

προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσής τους ως το 

σημείο κατανάλωσής τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών.3 

Ο όρος "εφοδιαστική αλυσίδα" περιγράφει το πλέγμα διαδικασιών που απαιτούνται ώστε ένα 

προϊόν να περάσει από τη φάση της παραγωγής στη φάση της κατανάλωσης. Μεταξύ των 

διαδικασιών αυτών ξεχωρίζει η παραγωγή, η τυποποίηση, η αποθήκευση, η διακίνηση και η 

διάθεση του προϊόντος.4 

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, logistics και εφοδιαστική αλυσίδα συνδέονται άρρηκτα. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το βασικότερο πεδίο εφαρμογής των logistics, τα οποία 

αποτελούν το βασικότερο ζητούμενο για την ορθολογικοποίηση και την επιτυχία των 

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα logistics απαντούν στο πώς πρέπει να 

οργανωθούν οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας - π.χ. πώς πρέπει να γίνεται η 

διακίνηση των προϊόντων, με τι συχνότητα πρέπει να εκτελούνται οι παραδόσεις, μέσω ποιου 

δρομολογίου κ.λπ. 

                                                
1 Ronald H. Ballou, 2004, Business Logistics Management, 5th Edition, Prentice Hall, U.S.A.  
2 Σελ. 1 , Julien Bramel , David Simchi – Levi,1997, The Logic of Logistics -Theory, Algorithms, and 
Applications for Logistics Management, Springer Series in Operations Research, Springer – Verlag 
New York, Inc. 
3http://www.logistics.org.gr/ 
4http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1315&PHPSESSID=a8c71c12900b5cfe5f910
b5de9fbcada 
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Από τον παραπάνω ορισμό είναι κατανοητό ότι η Εφοδιαστική Αλυσίδα εφαρμόζεται στο 

μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών μίας επιχείρησης. Επιπλέον είναι σαφές ότι η 

εφοδιαστική αλυσίδα παίζει σημαντικό ρόλο ώστε το τελικό προϊόν να θεωρείται ότι 

συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του πελάτη.  

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, έμμεσα ή άμεσα, που 

λειτουργούν προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη προς ένα προϊόν. Γι’ αυτό 

περιλαμβάνει τους προμηθευτές, την παραγωγή, τη μεταφορά, το λιανεμπόριο, και μερικές 

φορές και τους τελικούς καταναλωτές. 5Αυτό δεν σημαίνει πως τμήματα όπως η έρευνα και 

ανάπτυξή, το μάρκετινγκ, το οικονομικό τμήμα, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 

εταιρείας παραγωγής του προϊόντος δεν συμπεριλαμβάνονται στο γενικότερο πλαίσιο προς 

την ικανοποίηση του πελάτη.  

Παρακάτω παρατίθεται ένα διάγραμμα όπου γίνονται εμφανή τα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για να φτάσει ένα προϊόν στον τελικό καταναλωτή.  

 
Διάγραμμα 1-1 Κόστος προεπενδυτικών μελετών και ερευνών 

 

 
 
Πηγή: Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation , 3rd 

edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
 
 

Ας φανταστούμε, λοιπόν, τον πελάτη να μπαίνει στο super market “Μy Market”, για να 

αγοράσει π.χ. μία σοκολάτα Παυλίδης. H σοκολάτα για να βρίσκεται εκείνη την στιγμή που 

την απαιτεί ο πελάτης στο super market, πρέπει σε προηγούμενη χρονική περίοδο να 

βρίσκεται σε αποθηκευτικό χώρο προς παράδοση στο super market. Σε μία ακόμα 

                                                
5 Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation, 3rd 
edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
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προηγούμενη χρονική περίοδο θα πρέπει να βρίσκεται στο τόπο παραγωγής της. Για την 

παραγωγή της χρησιμοποιούνται αρκετοί προμηθευτές που και εκείνοι με την σειρά τους 

αποτελούν τον τελικό πελάτη για μία άλλη παραγωγική μονάδα.  

Τα στάδια που εμφανίζονται στο παραπάνω διάγραμμα εξαρτιόνται από το είδος της 

εταιρείας και τη στρατηγική που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει σχετικά με την παράδοση 

των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.  

Δηλαδή για μία εταιρεία όπως η Dell Computer 6δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια, αλλά ο 

τελικός καταναλωτής παραγγέλλει το προϊόν στη διαδικτυακή ιστοσελίδα και η εταιρεία Dell 

συναρμολογεί τα τεχνολογικά κομμάτια που απαρτίζουν τον υπολογιστή σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις τους καταναλωτή, τα οποία προέρχονται από τους προμηθευτές της. Άρα σε 

αυτή την συγκεκριμένη εφοδιαστική αλυσίδα υπάρχουν οι προμηθευτές της Dell, το 

εργοστάσιο παραγωγής και συναρμολόγησης και ο τελικός πελάτης.  

Είναι πλέον κατανοητό ότι ο πελάτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής 

αλυσίδας εφόσον η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί προς την ικανοποίηση του και την 

δημιουργία εσόδων από την άμεση προσφορά όλων των απαιτήσεων του πελάτη.  

Ο όρος Εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλους όσους σχετίζονται με το να φτάσει το 

τελικό προϊόν στα χέρια του πελάτη και σύμφωνα με τις προτιμήσεις και την προσδοκώμενη 

αξία που έχει ο πελάτης για το προϊόν αυτό. Άρα προμηθευτές πολλών επιπέδων πίσω πριν 

την τελική παράδοση, κέντρα διανομής, μεσάζοντες πολλών επιπέδων, λιανέμποροι, 

παραγωγή, τελικός καταναλωτής, πληροφοριακά συστήματα και γενικότερα πηγές 

πληροφορίας, για το συντονισμό όλων των παραπάνω μερών, κεφάλαια, ροή υλικών, 

ημιετοίμων και τελικών προϊόντων ανήκουν και υποστηρίζουν την Εφοδιαστική Αλυσίδα.  

Επειδή μία παραγωγική διαδικασία έχει παραπάνω από έναν προμηθευτές και παραπάνω από 

έναν διανομείς οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν παραπάνω από έναν κατασκευαστή, δεν 

μπορούμε να μιλάμε για μία Εφοδιαστική Αλυσίδα αλλά για Εφοδιαστικό Δίκτυο. Το 

διάγραμμα 1.2 αποτυπώνει ένα Εφοδιαστικό Δίκτυο.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/casestudies/en/landing_cox?c=us&l=en 
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Διάγραμμα 1-2 Εφοδιαστικό δίκτυο 

 
Πηγή: Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation, 
3rd edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
 
 
1.2 Στόχος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
 

Ο κύριος στόχος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι να αυξήσει την συνολική αξία η οποία 

παράγεται. Η αξία η οποία παράγεται από την Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι η διαφορά του τι 

αξίζει το προϊόν τελικά για τον πελάτη από το κόστος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την 

ικανοποίηση της απαίτησης του πελάτη. Δηλαδή πόσο είναι το perception (αντίληψη) του 

πελάτη για το προϊόν και τελικά ποιο ποσό είναι διατεθειμένος ο πελάτης να πληρώσει σε 

σχέση με το συνολικό κόστος για να φτάσει το προϊόν στα χέρια του. Ουσιαστικά αυτή η 

διαφορά για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι το έσοδο από τον πελάτη μειωμένο από το 

συνολικό κόστος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ονομάζεται κερδοφορία της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας ή πλεόνασμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Για κάθε επιχείρηση μόνο μία είναι η 

πηγή των εσόδων και αυτή είναι: Ο ΠΕΛΑΤΗΣ.  

Άρα, η εφοδιαστική αλυσίδα επικεντρώνεται στην αύξηση της συνολικής αξίας του 

προϊόντος για τον πελάτη και παράλληλα στη μείωση του κόστους των διάφορων 

λειτουργιών και σταδίων της. 7 

Για να είναι η  εφοδιαστική αλυσίδα αποδοτική και φυσικά να λειτουργεί έχοντας ως κύριο 

γνώμονα πέρα από την ικανοποίηση του πελάτη, τη βελτιστοποίηση του κόστους (cost 

effectiveness) πρέπει να συντάξει  αποτελεσματικές λειτουργίες – διαδικασίες σχετικές με  

                                                
7 Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation, 3rd 
edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
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την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης, παραγωγής και 

προμήθειας. Κάθε μία λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν πρέπει να δρα μεμονωμένα 

με στόχο τη μείωση του δικού της κόστους αλλά σαν μέρος του συνόλου της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ώστε να εξασφαλιστεί η συνολική μείωση του κόστους και η αποφυγή 

μεμονωμένων μειώσεων κόστους που προκαλούν την αντίστοιχή αύξηση κόστους στις 

άμεσες συνδεδεμένες λειτουργίες.8 

 

1.3 Επίπεδα Αποφάσεων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα  

1.3.1 1ο επίπεδο: Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Σχεδιασμός 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Σε αυτό το επίπεδο η επιχείρηση αποφασίζει τη δομή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τα επόμενα 

έτη (μακροπρόθεσμος ορίζοντας) γνωρίζοντας βασικούς παραμέτρους που προέρχονται από 

τα τμήματα Μάρκετινγκ και Οικονομικό. Αποφασίζει ποια θα είναι η διάταξη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τους πόρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη διάταξη, 

και τις γενικές διαδικασίες των φάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμα σε αυτό το 

επίπεδο αποφάσεων συγκαταλέγεται η απόφαση ίδιο-κατασκευής ή εξωτερίκευσης μέρους ή 

φάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, η απόφαση τοποθεσίας και κατανομής της παραγωγής 

και των αποθηκευτικών χώρων, το σύστημα αποθήκευσης, τα μέσα μεταφοράς των 

ημιετοίμων ή των τελικών προϊόντων και το πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει 

το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι σαφές ότι σε αυτό το επίπεδο ανήκουν όλες οι 

αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο 

και αντιστοιχούν σε μεγάλο κόστος.  

Η στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να διασφαλίσει ότι κινείται στα πλαίσια των 

στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και προσπαθεί να αυξήσει την κερδοφορία η το 

πλεόνασμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

1.3.2 2ο επίπεδο: Προγραμματισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Σε αυτό το επίπεδο, οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν μεσοπρόθεσμό χρονικό ορίζοντα (1 

τρίμηνο έως 1 έτος), το κόστος είναι σαφώς μικρότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο 

επίπεδο και το εύρος των αποφάσεων αυτών κινείται κάτω από το πρίσμα της Στρατηγικής 

                                                
8 Σελ. 1 , Julien Bramel , David Simchi – Levi,1997, The Logic of Logistics -Theory, Algorithms, and 
Applications for Logistics Management, Springer Series in Operations Research, Springer – Verlag 
New York, Inc. 
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της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο στόχος του προγραμματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι να αυξηθεί η κερδοφορία της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα στο χρονικό διάστημα του 

ενός έτους. Ο προγραμματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκινάει με τη γνώση της 

ζήτησης σε συγκεκριμένες αγορές. Έπειτα, λαμβάνονται οι αποφάσεις για ικανοποίηση της 

συγκεκριμένης ζήτησης που έχουν σχέση με το ποιοι αποθηκευτικοί χώροι θα εξυπηρετούν 

συγκεκριμένες τοποθεσίες – αγορές, ποια θα είναι η βέλτιστη παραγωγική ικανότητα για τη 

συγκεκριμένη ζήτηση, ποια θα είναι η πολιτική αποθεμάτων, ποιοι θα είναι οι χρόνοι 

παράδοσης στον τελικό καταναλωτή κλπ. Η ζήτηση για τη χρονική περίοδο του ενός έτους 

δεν πρέπει να παραμείνει σταθερή αλλά συνεχώς να απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της 

αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, μεταβάλλονται ανάλογα και όλες οι αποφάσεις που αφορούν 

τον προγραμματισμό. Οπότε, ο προγραμματισμός γίνεται πιο ευέλικτος ώστε να ανταποκριθεί 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.  

1.3.3 3ο Επίπεδο: Λειτουργία Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Το επίπεδο αυτό έχει χρονικό ορίζοντα λίγων ημερών έως μία εβδομάδα. Περιλαμβάνει όλες 

τις αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε 

όλα τα στάδια της με κύρια επίβλεψη την εκτέλεση των παραγγελιών. Σε αυτό το επίπεδο η 

ζήτηση είναι πιο δεδομένη.  Το επίπεδο αυτό των αποφάσεων κινείται στα πλαίσια που έχουν 

δοθεί στο επίπεδο του προγραμματισμού. Το λειτουργικό επίπεδο και ο προγραμματισμός 

αποτελούν υποσύνολα του Σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ουσιαστικά, η διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβάνει 3 επίπεδα αποφάσεων: 

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο του δικτύου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Επομένως περικλείει αποφάσεις που ανήκουν στο στρατηγικό επίπεδο αποφάσεων 

(μακροπρόθεσμος προσανατολισμός), στο τακτικό επίπεδο αποφάσεων (μεσοπρόθεσμος 

προσανατολισμός) και στο λειτουργικό επίπεδο αποφάσεων (βραχυπρόθεσμός 

προσανατολισμός).  

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε δύο θέματα/προβλήματα που ανήκουν στο στρατηγικό επίπεδο 

αποφάσεων.  

 

Σχηματισμός Δικτύου Διανομής  

Κάθε εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να καλύψει ένα μεγάλο εύρος χονδρεμπόρων, 

λιανέμπορων ή τελικών καταναλωτών (αν υπάρχουν ιδιόκτητα καταστήματα). Η απόφαση 

που θα ληφθεί για το που θα στηθούν οι αποθηκευτικοί χώροι, πόσο μεγάλοι θα είναι, αν θα 

είναι ιδιόκτητοι ή με χρηματοδοτική πίστωση αποτελεί στρατηγική απόφαση για την 
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επιχείρηση. Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα καλυφθεί η ανάγκη 

του πελάτη. Αν θα υπάρχει το δίκτυο διανομής στην περιοχή του λιανέμπορου ώστε να μην 

δημιουργηθεί το ενδεχόμενο ανικανοποίητης ζήτησης. Ακόμα η τοποθέτηση των 

αποθηκευτικών χώρων, ουσιαστικά καθορίζει το επίπεδο παραγωγής κάθε εργοστασίου που 

συνδέεται με τον συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο. Η απόσταση μεταξύ του εργοστασίου 

και του αποθηκευτικού χώρου είναι ανάλογη με την ποσότητα παραγωγής αν το μεταφορικό 

κόστος παραμείνει σταθερό. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της αποθήκης 

και του εργοστασίου τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η ποσότητα παραγωγής αν το 

μεταφορικό κόστος παραμείνει σταθερό.  

 

Μελέτη/Συντονισμός αποθηκευτικών χώρων 

Ένα άλλο σύνηθες πρόβλημα τα οποίο συγκαταλέγεται στο στρατηγικό επίπεδο αποφάσεων 

είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν οι αποθήκες μεταξύ τους και αν θα υπάρχει μία 

κεντρική αποθήκη από την οποία οι υπόλοιπες θα εφοδιάζονται, ή αν θα υπάρχει μία 

κεντρική αποθήκη που ουσιαστικά θα λειτουργεί ως συντονιστής μεταξύ του λιανεμπορίου 

και του εργοστασίου, η οποία θα δέχεται τις παραγγελίες και θα λειτουργεί ως προσωρινός 

αποθηκευτικό χώρος μέχρι το προϊόν να καταλήξει στο λιανεμπόριο. Ο στόχος για έναν 

τέτοιο σχηματισμό είναι το μηδενικό απόθεμα. Τα προϊόντα που προέρχονται από το τόπο 

παραγωγής πρέπει να μεταφερθούν αμέσως στον τόπο κατανάλωσης χωρίς να αποθηκευτούν 

πουθενά για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό ουσιαστικά μειώνει σημαντικά το κόστος 

διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων.  Αυτό το σύστημα ταξινόμησης είναι το 

λεγόμενο cross docking, το οποίο εφάρμοσε με επιτυχία η μεγάλη αλυσίδα super market 

Wal– Mart στην Αμερική.  

H συγκεκριμένη επιχείρηση, ιδρύθηκε από τον Sam Walton το 1962 στις ΗΠΑ και αποτελεί 

την μεγαλύτερη αλυσίδα λιανεμπορίου στον κόσμο.  Με ρητό της το «Εξοικονόμησε 

Χρήματα – Ζήσε Καλύτερα» (Save Money – Live Better) έχει κατορθώσει να βρίσκεται στην 

κορυφή της παγκόσμιας αγοράς.9 

Η μεγάλη επιτυχία οφείλεται σε μικρές τακτικές που υιοθετηθήκαν με σκοπό να 

υποστηρίξουν τη στρατηγική και αφορούν την προβολή των μειωμένων τιμών, την υιοθέτηση 

των υπαλλήλων υποδοχής, οι οποίοι καλωσορίζουν τους πελάτες στα καταστήματα, στις 

οικονομίες κλίμακας λόγω του μεγάλου μεγέθους της επιχείρησης, στην υιοθέτηση τακτικών 

που φανερώνουν την περιβαλλοντική της ευθύνη, την προβολή της ιδέας πως όλα 
                                                
9 http://www.youtube.com/watch?v=ATu-WhQ8IsY 
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κατασκευάζονται στην Αμερική, η οποία δείχνει πως η Wal-Mart ενδιαφέρεται για την 

οικονομική ενίσχυση της Αμερικής βοηθώντας την παραγωγικότητα, προωθώντας το 

σύνθημα προς τους καταναλωτές «Αγόρασε Αμερικανικά» καθώς και πολλά άλλα τα οποία 

εφαρμόζονται καθημερινώς. 10 

Αν δούμε όμως σε βάθος την επιτυχία της Wal – Mart (πρόσφατα άλλαξε το λογότυπό της σε 

WalMart)11 θα δούμε πως η ικανότητα της να προσφέρει ασύγκριτα χαμηλές τιμές οφείλεται 

στον τρόπο που προμηθεύει τα καταστήματα της με προϊόντα και τη χρησιμοποίηση του 

συστήματος cross docking το οποίο επέφερε σημαντική μείωση κόστους αποθήκευσης. Στο 

σύστημα cross docking που χρησιμοποιείται από την WalMart υπάρχει ένας κεντρικός 

αποθηκευτικός χώρος, μία κεντρική αποθήκη όπου τα τελικά προϊόντα που προέρχονται από 

τους προμηθευτές παραμένουν στο χώρο για ελάχιστο χρονικό διάστημα μέχρι να 

επιθεωρηθούν, να ταξινομηθούν, να συσκευαστούν κατάλληλα και να φορτωθούν στα μέσα 

μεταφοράς ώστε να μεταφερθούν μέσα στην ίδια ημέρα στο κατάστημα για το οποίο είχαν 

αρχικά παραγγελθεί. Ο χρόνος παραμονής των προϊόντων στο συγκεκριμένο χώρο 

κυμαίνεται από μερικές ώρες μέχρι μία ημέρα. Το ιδανικό είναι τα προϊόντα να μην 

παραμένουν καθόλου στον αποθηκευτικό χώρο και απλά να εκφορτώνονται και να 

φορτώνονται στο επόμενο μεταφορικό μέσο χωρίς το πέρας μεγάλου χρονικού διαστήματος. 

Ο χώρος θεωρείται χώρος περισυλλογής, ταξινόμησης και φόρτο-εκφόρτωσης. Επίσης, στην 

επιτυχή λειτουργία του cross docking συνετέλεσαν το καλό πληροφοριακό σύστημα που έχει 

αναπτυχθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση και αυτό ουσιαστικά βοήθησε και στην καλή 

επικοινωνία με τους προμηθευτές και ο σχεδιασμός των καταστημάτων γύρω από έναν 

αποθηκευτικό χώρο όπου η απόσταση μεταξύ τους μπορεί να διανυθεί οδικώς σε μία ημέρα. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα καταστήματα δεν έχουν ποτέ έλλειψη κάποιου προϊόντος στα 

ράφια.12 

Παραπάνω μελετήσαμε δύο θέματα τα οποία χρειάζονται στρατηγική απόφαση για την 

επίλυση τους. Η σωστή επίλυση ανάλογα με τους πόρους και την αγορά θα χαρακτηρίζει την 

επιχείρηση  σε μακροπρόθεσμο χρονικό επίπεδο.  

 

                                                
10 Σελ 94, Μελέτη Περίπτωσης: Wal-Mar. Βασίλης Μ. Παπαδάκης, 2002, Στρατηγική των επιχειρήσεων: 
Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, τόμος Ά: θεωρία, 4η έκδοση,. Εκδόσεις Ε. Μπένου.  
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart 
12 Σελ 94, Μελέτη Περίπτωσης: Wal-Mart . Βασίλης Μ. Παπαδάκης, 2002, Στρατηγική των 
επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, τόμος Ά: θεωρία, 4η έκδοση, Εκδόσεις Ε. Μπένου. 
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1.4 Μέθοδοι απεικόνισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από μία σειρά διαδικασιών, ροών μεταξύ των διαφόρων 

σταδίων.  

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι να απεικονίσει κάποιος την εφοδιαστική αλυσίδα.13 

1.4.1 Cycle View 

Οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίζονται σε κύκλους οι οποίοι περιλαμβάνουν 

τις διαδικασίες μεταξύ δύο φάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Σύμφωνά με το διάγραμμα του Εφοδιαστικού Δικτύου, διαμορφώνονται τα ακόλουθα πέντε 

στάδια:  

• Προμηθευτής 

• Παραγωγός 

• Διανομέας 

• Λιανέμπορος  

• Τελικός Πελάτης 

Ανάμεσα στα παραπάνω στάδια δημιουργούνται τέσσερις κύκλοι που περιλαμβάνουν όλες 

τις διαδικασίες και λειτουργίες μεταξύ δύο διαδοχικών σταδίων.  
 

Διάγραμμα 1-3 Κύκλοι διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

 
 

Πηγή: Introduction to Supply Chain Management, Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, Prentice Hall, 1999 

                                                
13 Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation , 
3rd edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
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Ανάλογα με τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργούνται ενδιάμεσα κύκλοι που 

περιλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες. Είναι φυσικό πως αν μία επιχείρηση αποφασίσει 

στρατηγικά να μην έχει κάποια από τα παραπάνω στάδια, δεν θα έχει και τους αντίστοιχους 

κύκλους. Π.χ. Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας Dell Computers, δεν περιλαμβάνει τα 

στάδια του διανομέα και του λιανέμπορου. Συνεπώς θα έχει δύο κύκλους λειτουργιών: τον 

κύκλο προμηθειών και τον κύκλο παραγγελίας του πελάτη.  

Κάθε κύκλος της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει έξι  υποδιαδικασίες. Ο κύκλος 

 ανάμεσα σε δύο φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, θεωρεί ως προμηθευτή το πρώτο στάδιο 

και ως αγοραστή το δεύτερο στάδιο. Συνεπώς οποιαδήποτε κύκλο και αν παρατηρήσουμε 

μπορούμε να διακρίνουμε τις διαδικασίες όπως φαίνονται στο διάγραμμα 1.4.  
 

Διάγραμμα 1-4 Διαδικασίες ενός κύκλου της εφοδιαστικής αλυσίδας 

                   

 
 

Πηγή: Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, 1999, Introduction to Supply Chain Management, Prentice Hall. 
 
Στο διάγραμμα 1.4 φαίνεται ξεκάθαρα πως  σε  κάθε κύκλο, υπάρχει ένας προμηθευτής 

(αρχικό στάδιο)και ένας αγοραστής (τελικό στάδιο). Ο προμηθευτής διοχετεύει τα προϊόντα 

του ή τις πρώτες ύλες (ανάλογα τον εφοδιαστικό κύκλο) κατόπιν παραγγελίας στον 

αγοραστή, ο αγοραστής λαμβάνει την παραγγελία του και επιστρέφει τα ελαττωματικά ή 

προς ανακύκλωση κατόπιν της επεξεργασίας τους. Σε κάθε κύκλο, ο αγοραστής πρέπει να 

εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και οικονομίες κλίμακας παραγγέλνοντας 

μεγάλες ποσότητες.  Ο προμηθευτής από την μεριά του έχει προβλέψει τη ζήτηση του 

αγοραστή και έχει εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες ποσότητες προς παράδοση τη στιγμή της 

παραγγελίας. Και τα δύο μέρη έχουν σκοπό τη βελτίωση των υποδιαδικασιών με σκοπό την 
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αύξηση της συνολικής απόδοσης και την μείωση του κόστους για τον αγοραστή και την 

μείωση της αβεβαιότητας της ζήτησης για τον προμηθευτή.  

Οι υποδιαδικασίες των εφοδιαστικών κύκλων εφαρμόζονται ανάλογα με τον κύκλο 

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν δηλαδή πρόκειται για τον τελευταίο κύκλο, ο 

πελάτης αποτελεί τον αγοραστή και ο προμηθευτής είναι ο λιανέμπορος. Αν όμως πρόκειται 

για τον κύκλο του ανεφοδιασμού, ο λιανέμπορος αποτελεί τον αγοραστή και ο παραγωγός ή 

ο κατασκευαστής τον προμηθευτή.  

Είναι αντιληπτό πως όσο κάποιος κύκλος πλησιάζει τον πελάτη τότε οι παραγγελίες που 

τοποθετούνται είναι μικρότερου μεγέθους και η ζήτηση τους είναι περισσότερο αβέβαιη. Όσο 

κάποιος κύκλος ανήκει στα αρχικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο περισσότερο η 

ζήτηση είναι προβλέψιμη και οι ποσότητες των παραγγελιών είναι μεγάλες σε σύγκριση με 

τις ποσότητες που δίνονται σε κύκλους που βρίσκονται πιο κοντά στον πελάτη.  

 

Συμπέρασμα,  

Η απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση του κύκλους διαδικασιών, δίνει μία 

ξεκάθαρη εικόνα των διαδικασιών και ορίζει τους υπευθύνους για κάθε υποδιαδικασία ενός 

κύκλου.  

 

1.4.2 Push/Pull View  

Η δεύτερη μέθοδος απεικόνισης της εφοδιαστικής αλυσίδας λέγεται Push/Pull και έχει 

επίκεντρο την παραγγελία του πελάτη14. Όλες οι διαδικασίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

Push ή Pull ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών γύρω από την παραγγελία του 

πελάτη.  

Οι διαδικασίες στην κατηγορία Pull ξεκινούν όταν η τοποθέτηση της παραγγελίας από τον 

τελικό πελάτη προηγείτο. Μόνο με ήδη υπάρχουσες παραγγελίες η εφοδιαστική αλυσίδα 

λειτουργεί με σκοπό την άμεση εκπλήρωση τους. Για αυτό το λόγο οι διαδικασίες στην 

κατηγορία αυτή θεωρούνται αντιδραστικές (reactive). 15Οι διαδικασίες στην κατηγορία Push 

έχουν υποθετικό χαρακτήρα (speculated) και εφαρμόζονται με σκοπό την ικανοποίηση 

                                                
14 Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, 1999, Introduction to Supply Chain Management, Prentice 
Hall.  
 
15Sunil Chopra, Peter Meindl, 2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation, 3rd 
edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
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μελλοντικής ζήτησης, μελλοντικών παραγγελιών. Στο σύστημα Push η ζήτηση είναι αβέβαιη 

και προβλέπεται. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να μην έχει προβλεφθεί σωστά η 

μελλοντική ζήτηση και συνέπεια αυτού είναι να δημιουργηθούν δύο προβλήματα. Το πρώτο 

είναι να δημιουργηθεί ένα πολλαπλό κόστος από εκτέλεση διαδικασιών εφοδιαστικής 

αλυσίδας, το οποίο όμως να μην είναι αναλογικό με τα έσοδα των παραγγελιών και συνεπώς 

να μην καλύπτεται. Επομένως λανθασμένη υπερτίμηση της ζήτησης οδηγεί σε αυξημένο 

αδρανές κόστος. Το δεύτερο πρόβλημα δημιουργείται από λανθασμένη υποτίμηση της 

ζήτησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία καθυστερήσεων στην εκτέλεση των παραγγελιών και 

τη συσσώρευση μεγάλου όγκου ανικανοποίητης ζήτησης.  

Είναι πιθανό σε μία εφοδιαστική αλυσίδα, κάποιες διαδικασίες να ανήκουν στην κατηγορία 

Pull και κάποιες άλλες στην κατηγορία Push. Αυτό εξαρτάται από τον σκοπό της εκτέλεσης 

της διαδικασίας. Αν δηλαδή λειτουργεί αντιδραστικά με σκοπό την ικανοποίηση υπάρχουσας 

παραγγελίας ή υποθετικά με σκοπό την ικανοποίηση μελλοντικής προβλέψιμης ζήτησης.  

Επομένως μία εφοδιαστική αλυσίδα περιέχει διαδικασίες που ανήκουν και στις δύο 

κατηγορίες. Το όριο ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες ορίζεται από τον τρόπο που αυτές 

λειτουργούν απέναντι στην ζήτηση (αντιδραστικά ή υποθετικά).  

 
Διάγραμμα 1-5 Όριο μεταξύ Push και Pull κατηγορίας 

 

 
Πηγή: Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation , 3rd 

edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
 
 
Το όριο μεταξύ της Push και Pull κατηγορίας διαδικασιών καθορίζεται από την επιχείρηση 

στα πλαίσια του πρώτου επιπέδου αποφάσεων, στο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στόχος είναι να βρεθεί το σωστό όριο μεταξύ Push και Pull διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί η 

προαποφασισμένη παράδοση των τελικών προϊόντων σε σχέση με τη ζήτηση.  
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1.5 Διατμηματικές διαδικασίες  της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
 

Όλες οι διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα οι οποίες συζητήθηκαν στις δύο μεθόδους 

απεικόνισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν ταξινομηθούν στους ακόλουθους τρεις 

μεγάλους τομείς:   

 

• Customer Relationship Management (CRM) – Διαχείριση της πελατειακής σχέσης  

• Internal supply chain management (ISCM) – Εσωτερική Διαχείριση της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας  

• Supplier Relationship Management (SRM) – Διαχείριση της Προμηθευτικής σχέσης  

 

Η Διαχείριση της πελατειακής σχέσης προσπαθεί στην ενίσχυση της ζήτησης του πελάτη, 

διαχειρίζεται την επαφή και την επικοινωνία με τον πελάτη, βελτιώνει την εξυπηρέτηση του 

πελάτη, λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών. 

Ουσιαστικά δρα υποστηρικτικά με σκοπό την αύξηση της ζήτησης από τον πελάτη, 

διευκολύνοντας την τοποθέτηση και παρακολουθώντας την πορεία της παραγγελίας. Ο 

τομέας της διαχείρισης της πελατειακής βάσης περιλαμβάνει διαδικασίες όπως το 

μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, την τιμολόγηση, τη διαχείριση των παραγγελιών και τη διαχείριση 

των τηλεφωνικών κέντρων. Είναι ο τομέας που σε όλες του τις διαδικασίες περιλαμβάνει την 

επαφή με τον πελάτη.  

Ο τομέας της Εσωτερικής Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει ως σκοπό την 

εκπλήρωση της ζήτησης η οποία παράγεται από τον τομέα της διαχείρισης της πελατειακής 

σχέσης, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση του κόστους. Οι διαδικασίες της Εσωτερικής 

Διαχείρισης τις εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό της παραγωγής, την 

ικανότητα και τον σχεδιασμό αποθήκευσης, την προετοιμασία για την ικανοποίηση της 

ζήτησης, την εκπλήρωση των πραγματικών παραγγελιών.  

Ο τομέας της Διαχείρισης της Προμηθευτικής σχέσης, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την προμήθεια των διαφόρων υλών και υπηρεσιών. Ακόμα, περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση και την τελική επιλογή των προμηθευτών, την διαπραγμάτευση μαζί τους, την 

επικοινωνία για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και την συστηματική παρακολούθηση τους.  

Είναι σημαντικό για την επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας οι τρεις τομείς να είναι 

ενοποιημένοι όσο το δυνατό καλύτερα μέσα από τη συνεχή και σωστή επικοινωνία και με 

ξεκάθαρους κοινούς απώτερους στόχους (ικανοποίηση του πελάτη).  
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Εν συντομία παρατίθενται στον πίνακα 1.1 οι διαδικασίες σε κάθε έναν τομέα:  

Πίνακας 1-1 Προμηθευτής - Επιχείρηση - Πελάτης 

 

 

 
Πηγή: Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operation , 3rd 

edition, Pearson-Pertice Hall, International edition. 
 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις διαδικασίες του τομέα της Διαχείρισης της 

Προμηθευτικής σχέσης και πως αυτές μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στη σύγχρονη επιχείρηση.  
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2 ΚΕΦΑΛΑIO 2o  

Σχέσεις Αγοραστή – Προμηθευτή 

 

Υπάρχουν τριών ειδών σχέσεων οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ανάμεσα στην 

επιχείρηση η οποία έχει τον ρόλο του αγοραστή και στη επιχείρηση η οποία έχει τον ρόλο 

του – προμηθευτή και εξαρτάται κυρίως από το υλικό το οποίο προμηθεύεται και συνήθως 

από την ποσότητα και την αξία του. Αυτές ορίζονται ως εξής: Συναλλαγής (Transactional), 

Συνεργασίας (Collaborative) και τέλος σχέσεις Συμμαχίας (Alliance). Ο ορισμός κάθε σχέσης 

σχετίζεται άμεσα από το υλικό και διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

προμηθευτική σχέση: η ποσότητα του υλικού, το κόστος του, η διαθεσιμότητα του στην 

αγορά στην οποία βρίσκεται ο αγοραστής, η ποιότητα του και πολλά αλλά χαρακτηριστικά.16. 

 
2.1  Σχέσεις Συναλλαγής 
 

Οι σχέσεις αυτές έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Περιλαμβάνουν την απλή επικοινωνία 

μεταξύ των δύο μερών η οποία δεν είναι πλήρης και σαφής και αφήνει περιθώρια 

προβλημάτων και παρεξηγήσεων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δημιουργούν οι 

σχέσεις αυτές για την επιχείρηση είναι μικρό. Η σύνδεση μεταξύ των δύο μερών είναι μικρή 

και το ενδεχόμενο συνεχής βελτίωσης που να προέρχεται ως απόφθεγμα της σχέσης και για 

τα δύο μέρη είναι πάρα πολύ μικρό. Επίσης, ο προμηθευτής σε αυτή την σχέση δεν έχει 

άμεση εμπλοκή μετά το εσωτερικό περιβάλλον του αγοραστή με αποτέλεσμα να μην μπορεί 

να διατελέσει σημαντικός παράγοντας στον σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προϊόντων. 

Αυτό είναι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας από μία τέτοια σχέση, διότι ο 

προμηθευτής δεν ενισχύει την ανάπτυξη και ουσιαστικά την ευμάρεια του προμηθευτή. Ως 

αποτέλεσμα αυτού και ο ίδιος ο προμηθευτής δεν ωφελείται μακροπρόθεσμα από την 

μακροπρόθεσμη ευμάρεια του αγοραστή.  Φυσικά, σε μία τέτοια σχέση, ο προμηθευτής 

διατηρεί τον ρόλο του για σύντομο χρονικό διάστημα. Η λήξη της σχέσης δεν έχει κανένα 

αντίκτυπο για τον αγοραστή. Οι σχέσεις αυτές λειτουργούν κυρίως ως αντιδραστικές στην 

                                                
16 World Class Supply Management “The key to Supply Chain Management”,  

David N. Burt, Donald W. Dobler ,Stephen L. Starling ,7th edition, McGraw-Hill Irwin, 2003  
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αγορά (market segment), δεν έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων για οποιαδήποτε αλλαγή 

στο μίκρο και μακρό εξωτερικό περιβάλλον του αγοραστή με συνέπεια να μην μπορούν να 

αντιμετωπιστούν καταστάσεις που προέρχονται από την αγορά. Οι αγοραστές στις σχέσεις 

αυτές έχουν ως κύριο γνώμονα στην τιμή η οποία παρέχεται από τον προμηθευτή. Με βάση 

την τιμή, κυρίως οι αγοραστές επιλέγουν τον προμηθευτή, και η συνολική σχέση κυμαίνεται 

γύρω από τη διαπραγμάτευση της τιμής ανά προϊόν ή ανά υλικό. Ο βαθμός εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δύο μερών (αγοραστή – προμηθευτή), είναι πολύ μικρός. Η αμοιβαία αποδοχή, 

συνεργασία, η ροή των εργασιών σταματάει με την σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων 

και την πληρωμή του αγοραστή.  

Οι επιχειρήσεις έχουν πολλούς προμηθευτές με τους οποίους έχουν σχέση απλής 

συναλλαγής. Αυτό έχει σχέση όπως θα εξετάσουμε με το υλικό το οποίο προμηθεύεται καθώς 

και μεγέθη- χαρακτηριστικά που ταυτοποιούν το υλικό.  Συνήθως τα υλικά τα οποία δεν 

έχουν μεγάλη σημασία για την επιχείρηση αντιστοιχούν σε προμηθευτές με τους οποίους 

διατηρούν σχέση απλής συναλλαγής.  

Το θέμα της ποιότητας σε μία σχέση συναλλαγής δεν παίζει βαρυσήμαντο ρόλο. Ο 

αγοραστής προβαίνει σε τακτικές επιθεωρήσεις στη γραμμή παραγωγής του προμηθευτή και 

είναι απαραίτητο ο προμηθευτής να έχει πιστοποιητικό ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα.  

Ο αγοραστής με τον προμηθευτή δεν μοιράζονται τις προβλέψεις για την παραγωγή. Τα 

συστήματα τους, οι γραμμές παραγωγής δεν είναι ενοποιημένες με σκοπό τη μείωση των 

καθυστερήσεων. Αν ο προμηθευτής γνώριζε την πρόβλεψή για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος του αγοραστή τότε η πρόβλεψη για τις δικές του πρώτες ύλες και η παραγωγή 

προγραμματιζόταν για την ικανοποίηση του συνόλου της παραγωγής του αγοραστή. Τα 

αποτελέσματα θα ήταν: μηδενικές καθυστερήσεις, συνεχής ροή των προμηθευτικών υλικών, 

μελλοντικά πλάνα σε βάση την ανάγκη του αγοραστή.  

Παρατηρούμε πως η σχέση της συναλλαγής δεν αποτελεί βάση για μία «win- win» σχέση 

αφού ο αγοραστής και ο προμηθευτής πράττουν μεμονωμένα. Η σχέση τους περιορίζεται στη 

διαδικασία της αγοράς και ο ένας δεν επιτρέπει τη διείσδυση του άλλου στο εσωτερικό της 

επιχείρησης. Αυτή η σχέση είναι σωστή να υπάρχει μετά από συνειδητή απόφαση του 

αγοραστή όταν πρόκειται για υλικά τα οποία δεν είναι κρίσιμα αλλά ανήκουν στην κατηγορία 

της ρουτίνας. Ο αγοραστής δεν έχει απαιτήσεις από τον προμηθευτή εκτός από την 

αναμενόμενη ποιότητα και την τήρηση των χρονικών περιορισμών.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σχέσης συναλλαγής είναι:  ΠΑ
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Ø Τα δύο μέρη δεν έχουν σχέση «win-win» (κερδίζω - κερδίζεις) αλλά «win-lose» 

(κερδίζω – χάνεις), επειδή ακριβώς δρουν μεμονωμένα με γνώμονα το όφελος της 

κάθε επιχείρησης και όχι το συνολικό όφελος από τη σχέση.  

Ø Δρώντας ως μεμονωμένες οντότητες και πολλές φορές στα πλαίσια ανταγωνισμού και 

κερδοσκοπίας, καταλύεται οποιαδήποτε περίπτωση γνώσης και μάθησης από τις δύο 

επιχείρησης. Η γνώση που μπορεί να έχει η μία επιχείρηση π.χ. ο προμηθευτής δεν 

μεταδίδεται, δεν γίνεται best practice για την άλλη και επομένως κακές πρακτικές, 

αναποτελεσματικοί διαχειρισμοί συνεχίζουν να υπάρχουν επειδή δεν υπάρχει 

προσπάθεια μάθησης, αμφότερης ροής καλών πρακτικών και διαδικασιών.  

Ø Το κυριότερο χαρακτηριστικό στο οποίο εστιάζουν τα δύο μέρη είναι η τιμή. Η 

διαπραγμάτευση της τιμής έχει το μεγαλύτερο ρόλο στη σχέση συναλλαγής. Επειδή 

ακριβώς η σχέση συναλλαγής δεν έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική καλή οικονομική 

κατάσταση των δύο μερών, όταν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα (κακή οικονομική 

περίοδος, άμεση επιρροή από την παγκόσμια οικονομική κρίση), τότε το 

συμπλακόμενο μέρος δεν θα βοηθήσει, δεν θα εμπλακεί για οικονομική υποστήριξη ή 

οικονομική βοήθεια μέσω ευνοϊκότερων όρων πληρωμής.  

Ø Ένα θετικό στοιχείο της σχέσης συναλλαγής είναι το μικρό χρονικό διάστημα το 

οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία αγοράς και αυτό διότι κατά το μεγαλύτερο μέρος 

αφορά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. Τις περισσότερες φορές, η τιμή 

είναι καθορισμένη από την αγορά και υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια βελτίωσης. 

Επομένως η σχέση συναλλαγής ενισχύει τη διαδικασία αγοράς μέσω internet: e- 

procurement επειδή δεν χρειάζονται μεγάλες και χρονοβόρες διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης τιμής / χρόνο παράδοσης.  

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από αυτήν τη σχέση είναι ο λιγοστός χρόνος που πρέπει να 

αφιερώνει η επιχείρηση αγοραστής για την απόκτηση των προμηθευόμενων υλικών και το 

μικρό γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με διαδικασίες προμηθειών και το ίδιο το προμηθευόμενο 

υλικό. Οι τιμές είναι καθορισμένες από την αγορά καθώς και τα επίπεδα ποιότητας και οι 

χρόνοι παράδοσης  είναι καθορισμένοι και αναμενόμενοι για όλους τους εν δυνάμει 

προμηθευτές. Επίσης, στις σχέσεις συναλλαγής το προϊόν δεν είναι πολύπλοκό, δεν 

απαιτούνται εξειδικευμένες περιγραφές προδιαγραφών και για αυτό το όλο το γνωστικό 

επίπεδο για το υλικό και για τη διαδικασία της αγοράς είναι μικρό.  

Τα κυριότερα μειονεκτήματα από μία σχέση συναλλαγής είναι πως οι δύο μεριές δεν 

υποστηρίζουν την «win win» σχέση και η κάθε επιχείρηση δεν εμπλέκεται στις εσωτερικές 

διαδικασίες της άλλης, με αποτέλεσμα ο αγοραστής να μην μπορεί να βελτιώσει τα προϊόντα 
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του στηριζόμενος στην τεχνογνωσία του προμηθευτή. Σε αυτή τη σχέση η επικοινωνία είναι 

τυπική με περισσότερες πιθανότητες να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω της μη ύπαρξης 

ουσιαστικής συνεργασίας. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει  συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ 

των δύο μερών ελλοχεύει ο κίνδυνος της μη έγκαιρης παράδοσης και της μη συμφωνημένης 

κατά τις προδιαγραφές παράδοσης. Ο προμηθευτής δεν είναι φερέγγυος κατά τον αγοραστή 

και συνεπώς χρειάζεται να υπάρχει κάποιο εναλλακτικό πλάνο ή εναλλακτική προμήθεια ή 

μεγαλύτερος έλεγχος κατά τη διάρκεια της σχέσης. Επίσης, ο προμηθευτής επειδή δεν 

δεσμεύεται στον αγοραστή δεν συμβαδίζει με την αγορά στόχο του αγοραστή. Κινήσεις που 

να βοηθούν τον αγοραστή να αντιδράσει στην αγορά, να απαντήσει σε ανταγωνιστές δεν 

υπάρχουν από τη μεριά του προμηθευτή.  

 

 

2.2 Σχέσεις Συνεργασίας (Collaborative Relationships) 
 

Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με τη απλή συναλλαγή. Σε αυτή τη σχέση η επικοινωνία μεταξύ των 

δύο μερών είναι βελτιωμένη με τα δύο εμπλεκόμενα μέρη να έρχονται σε πιο συχνή επαφή 

και να βρίσκουν διαύλους επικοινωνίας για τη σωστή ροή των πληροφοριών. Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο πηγάζει από τη σχέση συνεργασίας δεν είναι  πολύ 

μεγάλο, καθώς κάποια σημεία της σχέσης μπορούν εύκολα να αντιγραφούν. Η σχέση αυτή 

είναι η ενδιάμεση μεταξύ της σχέσης συναλλαγής και της σχέσης συμμαχίας και εφαρμόζεται 

στις περιπτώσεις όπου τα  προμηθευόμενα υλικά δεν είναι κρίσιμα αλλά ούτε ρουτίνας. Η 

συνεργασία που πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτή τη σχέση, πρέπει να στοχεύει στη συμμετοχή 

στην περίοδο δημιουργίας νέων προϊόντων  / υπηρεσιών του αγοραστή, ώστε ο προμηθευτής 

να είναι αρωγός στην ενδυνάμωση και εδραίωση των προϊόντων του αγοραστή σε 

συγκεκριμένη αγορά. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει ο ίδιος μελετήσει την αγορά στόχο του 

αγοραστή ώστε με εξατομικευμένες προτάσεις να βοηθήσει στην καινοτομία / δημιουργία 

νέων προϊόντων παρουσιάζοντας εναλλακτικές για τα προμηθευόμενα υλικά και του 

αγοραστικού κόστους τους. Άρα μέσα σε αυτή τη σχέση ο προμηθευτής προσπαθεί να 

ξεφύγει από την τυπική σχέση συναλλαγής όπου δρα αντιδραστικά στις απαιτήσεις του 

αγοραστή, αλλά προσπαθεί να δράσει προληπτικά (proactively). Ο βαθμός εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στα δύο εμπλεκόμενα μέρη είναι μεγάλος διότι το διάστημα συνεργασίας είναι 

μεγάλο. Η πρόβλεψη των προμηθευόμενων υλικών μοιράζεται στον προμηθευτή ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεχής παράδοση των υλικών. Από τη συμμετοχή και των δύο μερών στη 
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δημιουργία των τελικών προϊόντων του αγοραστή, εξοικονομείται κόστος και για τα δύο 

εμπλεκόμενη μέρη. Κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης, εκπαίδευσης για τον αγοραστή και 

κόστη προσωπικού, πάγιων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών 

του αγοραστή. Η σχέση συνεργασίας είναι στα πλαίσια σχέσης «win – win» (κερδίζω – 

κερδίζεις), καθώς και οι δύο πλευρές έχουν στόχο την ενδυνάμωση και την «εκμετάλλευση» 

της θέσης του αντισυμβαλλόμενου μέρους.  

 

2.3 Σχέσεις Συμμαχίας (Alliance Relationships)  
 

Η σχέση Συμμαχίας μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή όταν πρόκειται για κρίσιμα 

υλικά αποτελούν την πιο προσοδοφόρα σχέση. Ο προμηθευτής αποτελεί τον σύμβουλο του 

αγοραστή και η σχέση έχει οφέλη και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Η σχέση είναι «win –

win» (κερδίζω – κερδίζεις) και τις περισσότερες φορές ο αγοραστής και ο προμηθευτής 

θεωρούνται ως σύνολο έχοντας απέναντί τους τον τελικό καταναλωτή ή έναν άλλο αγοραστή 

του τελικού προϊόντος. Το σημαντικότερο σε αυτή τη σχέση είναι η εμπιστοσύνη που έχει 

αναπτυχθεί στα δύο μέρη, όπου μοιράζονται προβλέψεις, τεχνογνωσία, στόχους, στρατηγική. 

Ακόμα το όραμα του αγοραστή μεταφέρεται στον προμηθευτή και γίνεται κτήμα του.  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση της σχέσης Συμμαχίας είναι:  

Ø Το χαμηλό συνολικό κόστος. Όταν οι δύο επιχειρήσεις μοιράζονται τον 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, το προσωπικό εργασίας, την τεχνογνωσία και προβλέπουν 

σαν σύνολο για τις ανάγκες τις αγοράς τότε το συνολικό κόστος μειώνεται και για τα 

δύο μέρη.  

Ø Όταν ο προμηθευτής από την αρχή εμπλέκεται στον σχεδιασμό του τελικού προϊόντος 

του αγοραστή, συμβουλεύοντας ακόμα και για τις αποφάσεις στον στρατηγικό 

σχεδιασμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του αγοραστή, τότε είναι πιθανότερο να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή. Επίσης, είναι πιθανότερη η 

ανταπόκριση του προϊόντος στην αγορά στο σωστό χρόνο και τόπο, καθώς και η 

κοινή αντιμετώπιση των κινήσεων ανταγωνισμού.  

Ø Η ποιότητα των τελικών προϊόντων είναι μεγαλύτερη. Η κοινή προσπάθεια 

προμηθευτή και αγοραστή να αποτυπώσουν αποτελεσματικά τις διαστάσεις τις 

ποιότητας των τελικών προϊόντων ώθησε την παραγωγή μεγαλύτερης ποιότητας με 

χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή, η απόδοση, τα χαρακτηριστικά, η αξιοπιστία, η 

συμμόρφωση, η αντοχή – ανθεκτικότητα, υπηρεσία μετά την πώληση και η αισθητική 
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των τελικών προϊόντων αποτυπώνονται και ουσιαστικά υλοποιούνται με τη συνεχή 

παρέμβαση και βοήθεια του προμηθευτή.  

Ø Η τεχνογνωσία που μεταφέρεται από τον προμηθευτή στον αγοραστή και αντίστροφα 

είναι πολύτιμη, μειώνει το συνολικό κόστος και για τα δύο μέρη και ουσιαστικά 

ενεργεί καταλυτικά για την δημιουργία καινοτομικών προϊόντων.  

 

2.4 Ποια προμηθευτική σχέση είναι  η καλύτερη; 
 

Για να πραγματοποιηθεί επιλογή για το ποια από τις προμηθευτικές σχέσεις είναι η καλύτερη, 

πρέπει να εξετασθούν κάποια ερωτήματα.  

Ø Αν η διαθεσιμότητα του προμηθευόμενου υλικού είναι μεγάλη από επαρκή αριθμό 

προμηθευτών και η τιμή του είναι σταθερή από όλους τότε η σχέση απλής 

Συναλλαγής είναι προτιμητέα.  

Ø Αν η αγοράστρια επιχείρηση επιθυμεί να προβεί σε σχέση Συμμαχίας τότε είναι 

προτιμητέο να έχει προηγηθεί σχέση Συνεργασίας με τον έκαστο προμηθευτή.  

Ø Αν υπάρχει κάποιο κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο η αγοράστρια 

εταιρεία δεν επιθυμεί να το μοιραστεί με τον προμηθευτή, τότε η σχέση που πρέπει να 

προτιμηθεί είναι η σχέση Συνεργασίας.  

Ø Αν δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για να υποστηριχθεί μία σχέση Συμμαχίας, δηλαδή 

να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία, τότε η σχέση Συνεργασίας είναι 

προτιμητέα.  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ποια σχέση είναι προτιμητέα ανάμεσα σε ένα προμηθευτή και 

αγοραστή εξαρτάται άμεσα από το προμηθευόμενο υλικό και την αξία του για τον αγοραστή. 

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να κατηγοριοποιήσουμε τα προμηθευόμενα υλικά.  

 

Κρίνεται, λοιπόν αναγκαία, αρχικά η κατηγοριοποίηση των υλικών ως προς την ποσότητα 

τους και την αξία τους στην εταιρεία ώστε αφού χαρακτηριστούν τα υλικά ανάλογα με την 

κρισιμότητα τους, για να διαμορφωθεί για αυτά η σχέση μεταξύ του αγοραστή και του 

προμηθευτή.  

Μία μέθοδος κατηγοριοποίησης είναι η χρησιμοποίηση μίας Ανάλυσης Pareto ή μίας 

Ανάλυσης ABC για το διαχωρισμό των υλικών ως προς την αξία τους και την ποσότητα τους.  
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Πίνακας 2-1 Ανάλυση Pareto 

 

Υλικά συνολικής ποσότητας  Ετήσιο συνολικό κόστος 
15 % - 20 % αντιστοιχεί σε 75 % - 80 % του κόστους 
20 % - 25 % αντιστοιχεί σε 20 % - 25 % του κόστους 
60 % - 65 % αντιστοιχεί σε 10 % - 15 % του κόστους 

 
Πηγή: Προγραμματισμός Παραγωγής, Κώστας  Π. Παππής, Εκδόσεις Α. Σταμούλη, 1995 

 

Δηλαδή, το 60% - 65% της συνολικής προμηθευόμενης ύλης αντιστοιχεί στο 10%– 15% της 

συνολικής αξίας της προμηθευόμενης ύλης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υλικών έχουν 

κόστος μικρότερο από 20%. Μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 15% - 20% αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 75% - 80% του συνολικού κόστους (αξίας προμηθευόμενης ύλης).  

Το κόστος που αναφέρεται παραπάνω είναι το κόστος της αξίας του υλικού, δηλαδή το 

κόστος της αξίας απόκτησής του καθώς και το κόστος διατήρησης του αποθέματος και 

διαχείρισης της παραγγελίας αγοράς.   

Όμοια αποτελέσματα θα είχαμε αν ακολουθούσαμε μία ταξινόμηση ABC των αγοραζόμενων 

προϊόντων ως προς το την ποσότητα τους και το συνολικό κόστος τους:  

 
Διάγραμμα 2-1 Ταξινόμηση ABC 

 
 

Πηγή: Προγραμματισμός Παραγωγής, Κώστας Π. Παππής, Εκδόσεις Α. Σταμούλη, 1995 
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Τέλος, είναι σημαντική η ανάλυση των υλικών σύμφωνα με το Εφοδιαστικό Χαρτοφυλάκιο 

ώστε να αποτυπώνεται κάθε προμηθευόμενο προϊόν ή υλικό σύμφωνα με το προμηθευτικό 

ρίσκο (πόσο διαθέσιμο είναι στην αγορά, πόσο γρήγορα απαξιώνεται και αν υπάρχει 

ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών για ένα συγκεκριμένο υλικό)  και σύμφωνα με την 

επίπτωση που έχει στα κέρδη (το συνολικό κόστος/δαπάνη). Είναι καθοριστικό της επιλογής 

της προμηθευτικής σχέσης των αγοραστών με τους προμηθευτές δεδομένης της 

διαθεσιμότητας των προϊόντων στην αγορά.  

 
Διάγραμμα 2-2 Εφοδιαστικό Χαρτοφυλάκιο 

 

 
Πηγή: World Class Supply Management “The key to Supply Chain Management”, David N. Burt, Donald W. 

Dobler ,Stephen L. Starling ,7th edition, McGraw-Hill Irwin, 2003 

 

Ανάλυση Εφοδιαστικού Χαρτοφυλάκιου:  

Ø Τα μη κρίσιμα υλικά είναι δευτερεύοντα υλικά τα οποία δεν κρίνονται απαραίτητα για 

τη λειτουργία της εταιρίας και υπάρχουν σε ευρεία ποσότητα στην αγορά . Κρίνεται 

αναγκαίο για την αγοράστρια εταιρεία να μειώσει το κόστος διαχείρισης τους στο 

ελάχιστο. Για αυτό το λόγο η προμηθευτική σχέση για τα υλικά αυτά, που πρέπει να 

δημιουργείται είναι η Συναλλαγματική.  

Ø Τα υλικά υψηλής κερδοφορίας έχουν μεγάλη επίπτωση στα κέρδη και μικρό 

προμηθευτικό κίνδυνο. Αυτά τα υλικά θα είναι η ιδανική κατάσταση για την εταιρία 
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καθώς συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη αλλά και διατίθενται ευρέως από την 

αγορά. Επειδή έχουν μεγάλη επίπτωση στην κερδοφορία της εταιρείας η 

προμηθευτική σχέση που προτείνεται είναι η σχέση Συνεργασίας.  

Ø Τα υλικά υψηλού κινδύνου έχουν μικρή επίπτωση στα κέρδη αλλά μεγάλο 

προμηθευτικό κίνδυνο. Σημαντικό για την εταιρεία αγοραστής να διασφαλίζει τον 

εφοδιασμό αυτών των προϊόντων με σχέσεις Συνεργασίας.  

Ø Τέλος, τα στρατηγικά υλικά έχουν μεγάλη επίπτωση στα κέρδη και μεγάλο 

προμηθευτικό κίνδυνο. Άρα η εταιρεία αγοραστής πρέπει για αυτά τα υλικά να 

εξασφαλίζει σχέσεις Συμμαχίας με τους προμηθευτές. 

 

Από την χρησιμοποίηση του Εφοδιαστικού Χαρτοφυλακίου καταλήγουμε σε 4 τύπους 

αγορών που πρέπει η εταιρεία αγοραστής να έχει στο προμηθευτικό χαρτοφυλάκιο: 

• Μη στρατηγικές αγορές  

• Αγορές υψηλού κινδύνου  

• Στρατηγικές αγορές  

• Αγορές υψηλής κερδοφορίας  

 

Έχοντας τονίσει την ιδιαιτερότητα που πρέπει να έχει κάθε προμηθευτής ως προς τον τρόπο 

που αντιμετωπίζεται από την εταιρία, των σχέσεων που πρέπει να δημιουργηθούν ανάμεσα 

στους προμηθευτές την εταιρεία αγοραστής, η εταιρία είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα 

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ποιότητας των Προμηθευτών προσαρμοσμένο κατάλληλα στους 4 

τύπους αγορών .  
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Πηγές Διαδικτύου 

https://www.supply-chain.org/ 
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3 ΚΕΦΑΛΑIO 3o 

Αξιολόγηση Προμηθευτή Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών 

 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης περίπτωσης αξιολόγησης προμηθευτή εταιρείας 

τηλεπικοινωνιών κρίνεται σκόπιμο η παρουσίαση της εταιρείας. Το όνομα της Εταιρείας δεν 

θα αποκαλύψουμε για λόγους εμπιστευτικότητας.  

 

3.1 Ιστορικό της Επιχείρησης 
 

Η εταιρεία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής κινητής και σταθερής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα την δεκαετία του 1990, με άλλη από την 

τρέχουσα εμπορική ονομασία, με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών του εξωτερικού αλλά 

και του εσωτερικού. Μερικά χρόνια αργότερα άλλαξε η εμπορική της ονομασία επισήμως και 

παραμένει όπως είναι σήμερα. Το Δεκέμβριο του 1998 η εταιρεία εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ τον Ιούλιο 

2004 η μετοχή της σταμάτησε να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και στα δύο 

Χρηματιστήρια. Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι ο όμιλος της Εταιρείας, ο οποίος κατέχει 

σχεδόν όλο το ποσοστό των μετοχών της. 

3.1.1  Πληθυσμιακή κάλυψη 

Η Εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο και τεχνολογικά προηγμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, 

το οποίο παρέχει ευρεία κάλυψη, που εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας επικοινωνία.  

Εικόνα 3.1 Κάλυψη Δικτύου 

 

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα εταιρείας 
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Η παραπάνω απεικόνιση του δικτύου κάλυψης έχει προκύψει από προσομοίωση. Το ακριβές 

ποσοστό κάλυψης πληθυσμιακής κάλυψης είναι 99,8%.   

3.1.2  Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Προγράμματα Συμβολαίου  

Τα προγράμματα συμβολαίου (μηνιαίας συνδρομής) παρέχουν μία μεγάλη γκάμα, από τα 

οποία ο συνδρομητής μπορεί να διαλέξει ανάλογα με τη μέση μηνιαία χρήση του και η μέση 

μηναία δαπάνη. Ο στόχος είναι ο συνδρομητής να χρησιμοποιήσει το εξατομικευμένο 

πρόγραμμά που του ταιριάζει ώστε να αυξήσει τη χρήση του σε ομιλία, μηνύματα και χρήση 

Διαδικτύου και να βελτιστοποιήσει τη δαπάνη του. Τα προγράμματα είναι τα ακόλουθα: Νέα 

οικονομικά Προγράμματα, Νέα ευέλικτα προγράμματα συμβολαίου, Top 5, iphone 

Προγράμματα, Οικογενειακά Προγράμματα, Προγράμματα απεριορίστου χρήσης.  

Πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής 

 Τα πακέτα καρτοκινητής (πρόγραμμα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας) που έχουν 

σχεδιαστεί από την εταιρεία στοχεύουν σε διαφορετικό κοινό συνδρομητών και για αυτό το 

λόγο ο συνδρομητής μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση του και τη μέση δαπάνη του 

διαλέγοντας το πακέτο καρτοκινητής που του ταιριάζει. Η εταιρεία σε κάθε πακέτο 

καρτοκινητής έχει δώσει τις υπηρεσίες ανάλογα με το προφίλ των συνδρομητών που 

στοχεύει. Με την πελατοκεντρική προσέγγιση που πρεσβεύει η εταιρεία έχουν δημιουργηθεί 

πακέτα καρτοκινητής για:  

1. Ενήλικες: Με υπηρεσίες που προσφέρουν χρόνο ομιλίας και μηνυμάτων προς όλα τα 

δίκτυα  

2. Νέους: Με υπηρεσίες που ενισχύουν την παρέα και για αυτό οι υπηρεσίες 

επικεντρώνονται σε χρόνο ομιλίας και μηνυμάτων προς το ίδιο πακέτο. 

3. Μετανάστες – Αλλοδαπούς: Με υπηρεσίες που έχουν στόχο την οικονομική 

επικοινωνία προς συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού.   

4. Νοικοκυρές: Με υπηρεσίες εύκολες και κατανοητές στη χρήση και οικονομικό χρόνο 

ομιλίας προς όλα τα δίκτυα.  

5. Φιλάθλους συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας: Με υπηρεσίες που σχετίζονται με 

την ομάδα π.χ. δωρεάν χρόνος ομιλίας αν η αγαπημένη ομάδα των συνδρομητών 

κερδίσει το Πρωτάθλημα.   
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Υπηρεσίες Ειδικής Διαδικτυακής Πύλης 

Τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί η τεχνολογία 3ης Γενιάς, όπου οι συνδρομητές μπορούν 

να πραγματοποιούν video-κλήσεις, να παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές από ειδικές 

συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογικά την υπηρεσία Διαδικτύου και να έχουν τη 

δυνατότητα να ακούν μουσική με υψηλής ποιότητας ήχο, ή να χρησιμοποιούν ψυχαγωγικά 

παιχνίδια που διαθέτουν τρισδιάστατα γραφικά. 

Παράλληλα, η εταιρεία κατέχει την υψηλότερη θέση στον τομέα των εταιρικών πελατών, 

προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσα από μία μεγάλη γκάμα εταιρικών 

προγραμμάτων που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες τους για επικοινωνία ανάλογα με το 

μέγεθος των εταιρικών πελατών. Προγράμματα, όπως τα επαγγελματικά ευέλικτα αποτελούν 

προτάσεις τις εταιρείας για τη βέλτιστη χρήση των εταιρικών κινητών. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία Mobile Connect, η οποία προσφέρει άμεση 

και αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet ασύρματα, στο e-mail ή στο δίκτυο των επιχειρήσεων, 

οποιαδήποτε στιγμή ο συνδρομητής το επιθυμεί και οπουδήποτε και αν βρίσκεται. 

Επιπρόσθετα, η χρησιμοποίηση νέων προγραμμάτων που βασίζονται αποκλειστικά στην νέα 

μορφής έξυπνων κινητών (smart phones), BlackBerry αποτελεί την κορυφαία λύση 

ασύρματης επικοινωνίας για επαγγελματίες, προσφέροντας μία πρωτοποριακή και αξιόπιστη 

λύση επικοινωνίας βασισμένη στη δυνατότητα οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στην εταιρική και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή τους μέσα από το κινητό.  

Πριν από μερικά χρόνια, η εταιρεία τάραξε να νερά της σταθερής τηλεφωνίας με την 

εισαγωγή στην ελληνική αγορά της υπηρεσίας «Σταθερό τηλέφωνο για το Σπίτι» η οποία 

προσφέρει επικοινωνία από το σπίτι με σταθερό νούμερο χωρίς το πάγιο του ΟΤΕ αλλά και 

γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο - ADSL Internet σε υψηλές ταχύτητες (24Mbps).  

H εταιρεία διαθέτει ακόμα μεγάλη γκάμα κινητών συσκευών, αξεσουάρ,  εξυπηρέτηση μετά 

την αγορά μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων (70 ιδιόκτητων και 365 με ιδιόχρηση) 

Πέραν του δικτύου λιανικής της, η εταιρεία προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

παράλληλα μέσα από 1.000 καταστήματα εμπορικών συνεργατών.  

3.1.3 Ποιότητα 

Ø Η εταιρεία έχει κατορθώσει να πιστοποιηθεί για το Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης λαμβάνοντας τις εξής πιστοποιήσεις από τον ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης:  Lloyd’s Register Quality Assurance  
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Ø Διαχείριση της Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, με στόχο τη συνεχή και συστηματική 

βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και ικανοποίηση των πελατών της.  

Ø Διαχείριση Περιβάλλοντος κατά ISO 14001, με στόχο τη συστηματική διαχείριση των 

διαδικασιών που επιδρούν στο περιβάλλον . 

Ø Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001, με στόχο 

τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της 

εταιρείας.  

Ø Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ΙSO 27001, με στόχο τη 

διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία, τους 

εργαζομένους και τους συνδρομητές.  

Ø Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των καταστημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001 με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πελάτη.  

  

Η εταιρεία διαθέτει τμήμα Βελτίωσης Διεργασιών & Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών το 

οποίο είναι αφοσιωμένο στις εξής ενέργειες:  

Ø Παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεργασιών κατά την πώληση των προϊόντων 

και υπηρεσιών καθώς και κατά την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. 

Ø Με τη βοήθεια του τμήματος μάρκετινγκ, πραγματοποιείται επανασχεδιασμός στη 

δομή εξυπηρέτησης σε όλα τα κανάλια όπου υπάρχει επαφή με τον πελάτη (Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστήματα).  

Ø Συμμετοχή στην υλοποίηση διαφόρων έργων είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών με 

σκοπό την τελική ποιότητα του έργου.   

Ø Εκπαίδευση του προσωπικού της αλυσίδας καταστημάτων σε θέματα ποιότητας, και 

στους επιθεωρητές πωλήσεων με σκοπό την αυτό-αξιολόγηση της αλυσίδας 

καταστημάτων. 

Ø Συντονισμός και εναρμόνιση των διαδικασιών και των πολιτικών με πολιτικές που 

θέτει ο όμιλος για όλες τις επιχειρησιακές μονάδες παγκοσμίως. Επειδή, η εταιρεία 

ανήκει σε παγκόσμιο όμιλο είναι αναγκαίο να υπάρχει συντονισμός για την τήρηση 

των διαδικασιών του ομίλου.  

Ø Ανάπτυξη, διατήρηση και συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης της 

Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία και η αλυσίδα καταστημάτων κατά ISO 9001.  

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 38

3.1.4 Εταιρική Υπευθυνότητα 

Η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην Εταιρική Υπευθυνότητα καθώς μέσα από την 

Εταιρική Υπευθυνότητα, η εταιρεία παράγει έργο όχι μόνο για τους πελάτες της αλλά και για 

την κοινωνία γενικότερα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εταιρείας έχουν εμπιστοσύνη στην 

εταιρεία διότι συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα. Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί 

πρωταρχικό ρόλο για τον όμιλο παγκοσμίως και έχουν τεθεί αρχές, αξίες, κανόνες, πολιτικές 

σύμφωνα με την Εταιρική Ευθύνη. Το πρόγραμμα το οποίο καλείται να φέρει η εταιρεία εις 

πέρας σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες του ομίλου, περιλαμβάνει όλους τους τομείς όπως 

τους συνδρομητές, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, την εφοδιαστική αλυσίδα, το 

κοινωνικό και πολιτικό σύνολο, το περιβάλλον και δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα το 

οποίο χρησιμοποιεί η εταιρεία για επικοινωνιακούς σκοπούς αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο 

γίνεται κτήμα όλων των υπαλλήλων της εταιρείας και το οποίο βοηθάει στη σωστή 

διακυβέρνηση της εταιρείας.  

 

Η μεγαλύτερη προσπάθεια της εταιρείας είναι να εκπαιδεύσει τους συνδρομητές για τη 

χρήση του κινητού τηλεφώνου σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που 

εκπέμπει. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν αυτόματο έλεγχο ισχύος για να μειώνεται στο 

ελάχιστο δυνατόν η εκπεμπόμενη ενέργεια, ενώ παράλληλα να διατηρείται η καλή ποιότητα 

κλήσης. Τα επίπεδα εκπεμπόμενης ισχύος από τους σταθμούς βάσης ποικίλλουν αρκετά 

ανάλογα με την περιοχή στην οποία απαιτείται να παρέχουν κάλυψη. Στόχος της εταιρείας 

είναι το σχεδιασμένο δίκτυο να βελτιστοποιήσει τόσο την κάλυψη όσο και τη χωρητικότητα 

και άρα να λειτουργεί μόνο στα κατώτατα όρια της απαραίτητης ισχύος, για την παροχή 

καλής επικοινωνίας. 

3.1.5  Όραμα/Vision  

Το όραμα της εταιρείας είναι: 

• Να είναι η κορυφαία εταιρεία επικοινωνίας σε έναν κόσμο που διαρκώς επικοινωνεί 

περισσότερο 

• Να είναι οι πρωτοπόροι στην προσπάθεια να καταστεί η κινητή τηλεφωνία το κύριο 

μέσο προσωπικής επικοινωνίας των ανθρώπων, σε ολόκληρο τον κόσμο.  

• Μέσω της ηγετικής της θέσης, του μεγέθους, του εύρος των δραστηριοτήτων της και 

των συνεργασιών της, να εξαπλώσει τις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας σε όλο τον 

κόσμο.  
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3.1.6 Στόχοι  

Δημιουργία της καλύτερης παγκόσμιας ομάδας εργασίας. 

 Να δημιουργηθεί μία εμπειρία Red, Rock Solid, Restless η οποία εμπλέκει και αναπτύσσει 

τους ανθρώπους ως ηγέτες. Καθώς η επιχείρηση επεκτείνεται και το περιβάλλον γύρω 

εξελίσσεται, η ανάπτυξη, πρόσληψη και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού που θα 

οδηγήσει στο νέο αυτό κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία.  

Συστηματική εργασία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις απαραίτητες 

ικανότητες και γνώση για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των συνδρομητών. Διεύρυνση 

νέων τρόπων, προκειμένου να υπάρχει ροή πληροφοριών σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές 

σε παγκόσμια βάση. Αποκόμιση συνεχώς από τα οφέλη δημιουργίας μίας ομάδας που 

διακρίνεται για τα ισχυρά της κίνητρα και το υψηλό πνεύμα εξυπηρέτησης πελατών, γεγονός 

που συμβάλει στη δημιουργία της καλύτερης φήμης για την εταιρεία.  

Ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών  

Να ξεπερνιούνται οι προσδοκίες των μετόχων  

Να είναι μία υπεύθυνη εταιρεία 

Να επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα  

3.1.7 Αξίες/Values 

 

«Red» για το πάθος που παρακινεί τον εργαζόμενο, για ανθρώπους και τους πελάτες, τα 

αποτελέσματα και τον κόσμο που περιβάλει την εταιρεία.  

«Rock Solid» για την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που αποπνέεται. 

«Restless» για τη συνεχή επιδίωξη νέων προκλήσεων από όλους. 

 

 

3.2 Ανάλυση Δυνατών σημείων – Αδυναμιών – Ευκαιριών – Απειλών για 
την εταιρεία  (SWOT Analysis) 

 

3.2.1 Δυνάμεις/ Strengths 

 

i. Επένδυση σε εκπαίδευση προσωπικού. Η εταιρεία προβαίνει σε συχνές 

εκπαιδεύσεις που αφορούν την ανάπτυξη του προσωπικού. Οι εκπαιδεύσεις 

περιλαμβάνουν μεμονωμένα σεμινάρια για την σωστή υλοποίηση ειδικών έργων, 
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μαθήματα για την προσωπική ανάπτυξη π.χ. μαθήματα αγγλικών, και παρακολούθηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.   

ii. Αξιόλογο προσωπικό. Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται από δομημένη 

διαδικασία αξιολόγησης. Οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 

προϋποθέσεις πλήρωσης της εργασιακής θέσης. Στη συνέχεια η συνεχής ανάπτυξη, 

τόσο μέσα από προγραμματισμένα σεμινάρια ή μαθήματα, τόσο και από την ίδια την 

ομάδα εργασίας, ο εργαζόμενος βελτιώνεται καθημερινά και είναι ικανός να 

αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις της αγοράς.  

iii. Οργανωμένη δομή. Οι ομάδες, τα τμήματα, η ιεραρχία είναι ξεκάθαρα δομημένα και 

ουσιαστικά οι ρόλοι εργασίας είναι διαμορφωμένα ανάλογα με τη θέσης ευθύνης και 

το εκπαιδευτικό υπόβαθρο κάθε εργαζομένου. Οι σχέσεις μεταξύ τμημάτων έχουν 

οριοθετηθεί για την αποφυγή προβλημάτων και ασαφειών. Δηλαδή υπάρχουν 

ξεκάθαρες γραμμές επικοινωνίας και ροή πληροφοριών.  

iv. Καλή Φήμη. Η εταιρεία λόγω της παγκόσμιας παρουσίας έχει ηγετικό προφίλ στο 

χώρο των τηλεπικοινωνιών και  λόγω της μεγάλης αφοσίωσης στην εταιρική 

κοινωνική ευθύνη έχει κερδίσει τον θαυμασμό πολλών πελατών ανά τον κόσμο.  

v. Κουλτούρα. Η κουλτούρα της εταιρείας είναι το χαρακτηριστικό της σημείο που την 

αναπτύσσει, τη γεμίζει ενέργεια, τη βελτιώνει, της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

το οποίο δεν αντιγράφεται.  

vi. Έρευνα και Ανάπτυξη για την καλή Εξυπηρέτηση πελατών.  Η εταιρεία ξοδεύει 

υπέρογκα ποσά κάθε χρόνο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Νέα κέντρα 

εξυπηρέτησης πελατών, με σύγχρονες τεχνολογικές μονάδες μειώνουν τον μέσο 

χρόνο αναμονής αλλά και επίλυσης του προβλήματος. 

vii. Καινοτομία. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία είναι προσανατολισμένοι στην 

καινοτομία και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Ακόμα και οι 

εμπλεκόμενοι με την εταιρεία, όπως π.χ. οι προμηθευτές έχουν στόχο την καινοτομία 

για το προμηθευόμενο υλικό αλλά και προτείνουν πρωτοπόρες ιδέες για την εταιρεία.  

viii. Υπάρχουν ικανοί πόροι (τεχνολογικοί & εργασιακό προσωπικό). Η εταιρεία του 

μεγέθους της και την υποστήριξη από τον όμιλο, διαθέτει όλους τους ικανούς πόρους 

που θα την οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων της.   

ix. Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Εταιρική Υπευθυνότητα. Η εταιρική Υπευθυνότητα 

παίζει σημαντικό ρόλο στην εταιρεία. Γίνονται προσπάθειες προς όφελος του 

εσωτερικού αλλά και εξωτερικού συνόλου με απώτερο σκοπό τη δημιουργία σωστής 

και αξιόπιστης σχέσης μεταξύ εταιρείας και κοινωνικού συνόλου.  
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x. Αξιόπιστοι προμηθευτές. Οι προμηθευτές αποτελούν κινητήριοι μοχλοί για τη 

σωστή λειτουργία της εταιρείας. Λόγω του μεγέθους της εταιρείας σε παγκόσμιο 

επίπεδο, πολλοί προμηθευτές συνεργάζονται και με άλλες επιχειρησιακές μονάδες, 

οπότε η πληροφορία της απόδοσης τους είναι πολύ εύκολα γνωστή. Για τους τοπικούς 

προμηθευτές υπάρχει διαδικασία εισαγωγής νεοεισερχόμενου προμηθευτή καθώς και 

διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους ήδη 

υφιστάμενους προμηθευτές.    

xi. Μεγάλο δίκτυο διανομής. Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο διανομής, το οποίο 

αποτελείται από 70 ιδιόκτητα καταστήματα, 365 καταστήματα ιδιόχρησης, και 

περίπου 1000 καταστήματα συνεργασιών.   

3.2.2 Αδυναμίες / Weaknesses   

 

i. Μεγάλος Οργανισμός. H εταιρεία είναι ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος είναι 

δυσκίνητος, με αρκετά προβλήματα κατανόησης και εφαρμογής διαδικασιών.  Ο 

οργανισμός, επειδή βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, στην προσπάθειά 

του να ανταπεξέλθει με στρατηγικές κινήσεις έναντι του ανταγωνισμού, αδυνατεί να 

ανταποκριθεί γρήγορα και ευέλικτα.  

ii. Γραφειοκρατία και μη λειτουργικές διαδικασίες. Λόγω του μεγάλου μεγέθους της 

εταιρείας και κυρίως της σχέσης της με τον όμιλο, υπάρχουν πολλές διαδικασίες που 

ενεργούν ως ανασταλτικός παράγοντας στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του 

οργανισμού. Επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, πολλές διαδικασίες οι 

οποίες θεωρούνται πυρηνικές με την πάροδο του χρόνου αλλοιώνεται η 

σημαντικότητα τους και ο αρχικός του ρόλος ουσιαστικά μετατοπίζεται.  

iii. Εργαζόμενοι που απορροφούνται στις λεπτομέρειες και χάνουν τη στρατηγική 

της εταιρείας. Η εταιρεία λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποείται, πρέπει συνεχώς να αναθεωρεί τη στρατηγική της και τα πλάνα της.  

Πάνω σε αυτή την αναθεώρηση, πρέπει η πληροφορία του προσανατολισμού, η 

έγκαιρη ενημέρωση γύρω από την αλλαγή στρατηγικής να διαχέεται σε όλο τον 

οργανισμό, ώστε να μην γίνονται μεμονωμένες και διαφορετικές στρατηγικές 

κινήσεις από διάφορα τμήματα μέσα στην εταιρεία.  

iv. Μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις που γρήγορα απαξιώνονται. Είναι ο κλάδος 

στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, στον οποίο μεγάλα χρηματικά ποσά 

δαπανούνται για τα κεφαλαιουχικά έξοδα (CAPEX) και για τα έξοδα συντήρησης 
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(ΟPEX). Όμως, όλος ο σταθερός εξοπλισμός γρήγορα απαξιώνεται χωρίς να έχει 

αποσβεστεί το ποσό αγοράς ή το ποσό συμφωνίας συντήρησης.  

v. Λίγα άτομα σε τμήματα – πυρήνες για την ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρεία 

λόγω μιας πρόσφατης αναδιάρθρωσης των τμημάτων έχει αφήσει νευραλγικά 

τμήματα για την πορεία της εταιρείας με λίγο προσωπικό.  

vi. Μη ικανοποιητικό δίκτυο κάλυψης. Ο μεγαλύτερος αρνητικός παράγοντας που 

προκαλεί δυσφήμιση στην εταιρεία είναι η αντίληψη των πελατών για μη 

ικανοποιητικό δίκτυο κάλυψης. Η εταιρεία επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά για την 

ενίσχυση του δικτύου κάλυψης αλλά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η αντίληψη των 

συνδρομητών του ανταγωνισμού για το δίκτυο κάλυψης της εταιρείας.  

vii. Αντίληψη πελατών ότι η εταιρεία είναι ακριβή. Ένας αρνητικός παράγοντας της 

εταιρείας είναι η αντίληψη των συνδρομητών του ανταγωνισμού ότι η εταιρεία έχει 

ακριβές χρεώσεις ομιλίας και μηνυμάτων. Η αντίληψη αυτή έχει σχηματιστεί από το 

επικοινωνιακό προφίλ της εταιρείας τα τελευταία χρόνια το οποίο την καθιστά ως 

εταιρεία με πελατειακή βάση συνδρομητών με μέσο εισόδημα πάνω από το μέσο όρο. 

Στην πραγματικότητα, η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα και τιμές.  

 

3.2.3 Ευκαιρίες / Opportunities 

 

i. Επιθυμία εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας για άμεση συνεργασία με την εταιρεία. 

Η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και να προσφέρει προηγμένες 

υπηρεσίες σε συνεργασία με εταιρείες πάροχους σταθερής τηλεφωνίας και 

Διαδικτύου. Η επέκταση θα απελευθερώσει την εταιρεία στο να προσφέρει 

καινοτόμες υπηρεσίες κινητής και σταθερής μεγαλώνοντας έτσι την πελατειακή της 

βάση.  

ii. Δυνατότητα εύρεσης καλών υπαλλήλων λόγω της μεγάλης ανεργίας. Η ανεργία 

στην Ελλάδα έχει βρεθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της. Η προσφορά αυτή 

νέων εργαζομένων ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στην εταιρεία να είναι πιο 

επιλεκτική ώστε να εντοπίσει και τελικά να προσλάβει άτομα που θα προσαρμοστούν 

γρήγορα στην κουλτούρα της και θα βοηθήσουν πραγματικά στην επίτευξη των 

στόχων.  

iii. Αδυναμία του ανταγωνισμού να ανταποκριθεί γρήγορα σε νέες υπηρεσίες και 

προσφορές. Ο ανταγωνισμός δεν ανταποκρίνεται άμεσα σε τιμολογιακό χτύπημα της 
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αγοράς από την εταιρεία. Η περίοδος αντίδρασης είναι περίπου μία εβδομάδα, 

αφήνοντας την εταιρεία να κερδίζει την εκτίμηση των πελατών.  

iv. Μείωση κέρδους των εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνίακών υπηρεσιών. Η 

μεγάλη μείωση των περιθωρίων κέρδους για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που 

δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο, οδήγησε τον ανταγωνισμό σε  

περιορισμένη δύναμη αντίδρασης με ανταγωνιστικές προσφορές. Η εταιρεία, επειδή 

ακριβώς έχει υποστήριξη από τον όμιλο, έχει το οικονομικό περιθώριο να προσφέρει 

στην αγορά υπηρεσίες πραγματικά οικονομικές χωρίς ο ανταγωνισμός να μπορεί να 

αντιδράσει.  

3.2.4 Threats / Απειλές  

 

i. Έντονος ανταγωνισμός. H εταιρεία παρόλο που έχει την υποστήριξη από τον όμιλο, 

δεν μπορεί πολλές φορές να αντιδράσει στις οικονομικές προσφορές του 

ανταγωνισμού. Κυρίως, η μία ανταγωνιστική εταιρεία έχει επιθετικό χαρακτήρα παρά 

την δύσκολη οικονομική της κατάσταση. Επομένως, υπάρχει καθυστέρηση σε 

απάντηση στον ανταγωνισμό.  

ii. Ύπαρξη σημαντικού ανταγωνιστή στον κλάδο. Συσσώρευση μεγάλου μεριδίου 

αγοράς από τον έναν ανταγωνιστή (43%), και κυρίως στον τομέα της καρτοκινητής 

(53%) το οποίο δύσκολα διασπάται.  

iii. ΕΕΤΤ  (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων). Η ΕΕΤΤ ασκεί 

μεγάλο έλεγχο, δεν επιτρέπει μεγάλα περιθώρια ελευθερίας στους τρεις παρόχους.  

iv. Κορεσμός της αγοράς, ένα ελάχιστο τμήμα της αγορά δεν χρησιμοποιεί κινητό. 

Μόνο το 8% δεν χρησιμοποιεί κινητό και αυτό ανήκει σε μεγάλη ηλικιακά κατηγορία.  

v. Οικονομική ύφεση επηρεάζει άμεσα το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU – Average 

revenue per user). To μειώνει. Υπάρχει μία έντονη «στροφή» των συνδρομητών 

σύνδεσης προς τη χρήση καρτοκινητού. Αυτό οδηγεί σε μείωση των εσόδων.  
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3.3 Ανάλυση των 5 Δυνάμεων του Porter (Δομική ανάλυση 
Ανταγωνισμού) 

 

3.3.1 Η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων  

Σε περίοδο οικονομικής ύφεσης είναι δύσκολο να εισέλθει στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 

νέος πάροχος. Οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες έχουν καταφέρει οικονομίες κλίμακας, έχουν 

«δεσμεύσει» όλα τα δίκτυα διανομής και έχουν ήδη διαθέσιμα κεφάλαια τα οποία μπορούν 

να τα χρησιμοποιήσουν σε μεγάλες τηλεοπτικές καμπάνιες και διαφημίσεις. Γενικότερα για 

να εισέλθει ένας νέος τηλεπικοινωνιακός πάροχος υπάρχουν δύο περιπτώσεις οι οποίες 

πρέπει να μελετηθούν. Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει τον νέο πάροχο να ξεκινάει τώρα 

την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο νέο περιβάλλον και η δεύτερη περίπτωση 

περιλαμβάνει ο νέος τηλεπικοινωνιακός πάροχος να δραστηριοποιείται ήδη σε άλλη αγορά 

του εξωτερικού και απλά να έχει ως στρατηγική την ανάπτυξη μέσω οριζόντιας 

ολοκλήρωσης. Η πρώτη περίπτωση απαιτεί πολλά κεφάλαια και τεχνογνωσία και άρα είναι 

πολύ δύσκολο να εισέλθει στην αγορά επειδή πρέπει ήδη να έχει διαθέσιμα (μη δεσμευμένα) 

κεφάλαια   Τα μεγάλα κεφάλαια που απαιτούνται, ο εξειδικευμένος τεχνολογικός 

εξοπλισμός, απαξιώνεται εύκολα, ενώ στην 2η περίπτωση η τεχνογνωσία και τα κεφάλαια 

υπάρχουν επειδή και άρα η εισαγωγή ενός τέτοιου παρόχου είναι δυνατή ακόμα και σε 

περίοδο οικονομικής ύφεσης.   

3.3.2 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών  

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μεγάλη όταν αφορά σε εξειδικευμένο 

τεχνολογικό εξοπλισμό και τη συντήρηση του. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν πρόκειται για 

προμηθευτές που δεν προμηθεύουν με κρίσιμα προϊόντα (μεγάλο κόστος – μικρή 

διαθεσιμότητας) τις ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, τότε η διαπραγματευτική τους δύναμη 

είναι μικρή. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει εξασφαλίσει αποκλειστική συνεργασία με τους 

κρίσιμους προμηθευτές και ουσιαστικά έχει κατοχυρώσει τη συνεργασία τους με συμβόλαια 

πολυετή με σκοπό την οικονομική και συνεχή παροχή των προμηθειών τους.  

3.3.3 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης 

Οι αγοραστές του κλάδου είναι οι συνδρομητές των ανταγονιζόμενων επιχειρήσεων. Η 

διαπραγματευτική τους δύναμη είναι πολύ μεγάλη. Στην αγορά του καρτοκινητού η δύναμή 
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τους είναι μεγαλύτερη από την αγορά του συμβολαίου. Αυτό συμβαίνει διότι ο συνδρομητής 

καρτοκινητής δεν έχει δέσμευση απέναντι στην εταιρεία και μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (μη ύπαρξη κόστους μετακίνησης). Ο συνδρομητής συμβολαίου 

έχει δεσμευτεί σε ετήσια βάση με την εταιρεία μέσω του προγράμματος συμβολαίου στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένος και  δεν μπορεί να αλλάξει δίκτυο εύκολα όπως ο συνδρομητής 

καρτοκινητής (υψηλό κόστος μετακίνησης). Γενικότερα, οι συνδρομητές έχουν πολύ μεγάλη 

δύναμη και δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού στη σημερινή αγορά μπορούν να 

αλλάξουν πολύ εύκολα τηλεπικοινωνιακό πάροχο.  

Με το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο τρεις πάροχοι στην Ελλάδα θα μπορούσε να υποθέσει 

κάποιος ότι η δύναμη των αγοραστών δεν είναι μεγάλη διότι έχουν να επιλέξουν μόνο 

ανάμεσα σε τρεις παρόχους. Όμως ο κορεσμός της αγοράς (92% της αγοράς έχει ήδη κινητό 

και το 8% που δεν χρησιμοποιεί ανήκει στις ηλικίες πάνω από 55 ετών) και ο έντονος 

ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών τηλεπικοινωνίας δίνουν μεγάλη διαπραγματευτική 

δύναμη στους αγοραστές.  

3.3.4 H απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα  

Τα υποκατάστατα προϊόντα για την κινητή τηλεφωνία είναι το σταθερό τηλέφωνό και η 

επικοινωνία μέσω Ιnternet (chat, skype, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- e-mail). Ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος για τη μείωση της ζήτησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω υποκαταστάσεων 

είναι η γρήγορη ανάπτυξη του Internet και διαφόρων ιστοσελίδων που λειτουργούν 

αποκλειστικά ως μέσα επικοινωνίας (facebook, msn, chat-room,κλπ). Επομένως ο κίνδυνος 

είναι μεγάλος αναμένοντας τη ραγδαία μελλοντική εξέλιξη του Internet.  

3.3.5 H ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 

στον κλάδο 

H ένταση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν τρεις 

πάροχοι, Cosmote, Wind και Vodafone. Το μεγαλύτερο μερίδιο συγκεντρώνεται στην 

εταιρεία Cosmote  (43%), ακολουθεί η Vodafone με 32% και η  Wind με 25%. Επειδή 

ακριβώς η διαμόρφωση της ζήτησης επηρεάζεται από την τιμολογιακή πολιτική, η Cosmote 

λόγω του μεγάλου μεριδίου της και της υψηλής κερδοφορία της, επενδύει σε μεγάλες 

διαφημιστικές καμπάνιες και προσφέρει πραγματικά πολύ οικονομικά συμφέρουσες 

προϊοντικά προσφορές. Η Vodafone και η Wind λόγω του χαμηλού μεριδίου τους 

προσπαθούν να προσελκύσούν νέους πελάτες με επίσης απίστευτα οικονομικές προσφορές. 

Όλες αυτές οι κινήσεις μπορεί τελικά να μην έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση νέων 
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πελατών διότι κάθε εταιρεία θα λανσάρει κάτι ανάλογο με την προσφορά της ανταγωνίστριας 

εταιρείας. Το σίγουρο είναι ότι έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων και για τις τρεις 

εταιρείες. Στην αγορά θα επικρατήσει εκείνη με την καλύτερη ρευστότητα και την 

προηγμένη τεχνολογία.  

 
3.4 Οι προμηθευτές της Εταιρείας  
 

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας όταν πρόκειται για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό αλλά και ομάδα 

συντήρησης του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, είναι προαποφασισμένοι από τον όμιλο και 

είναι κοινοί για αρκετές επιχειρησιακές μονάδες αναλόγως τη γεωγραφική περιοχή. Φυσικά 

κάθε επιχειρησιακή μονάδα του ομίλου, όπως και η εταιρεία που εξετάζουμε διαθέτει του 

τοπικούς προμηθευτές.  Όλοι οι προμηθευτές ανεξάρτητα της προέλευσής τους και της σχέση 

τους με τον όμιλο, αξιολογούνται κατά την εισαγωγή τους στην εταιρεία και για την απόδοσή 

τους μετά από κάποιο διάστημα συνεργασίας.  

Βασισμένη στο εφοδιαστικό χαρτοφυλάκιο, στο προγραμματισμένο έξοδο ανά προμηθευτή 

ανά οικονομικό έτος και στη σχέση που θα έχει ο προμηθευτής με το λογότυπο της εταιρείας 

και την επαφή με τους πελάτες, πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση των προμηθευτών, σε 

προμηθευτές υψηλής, μεσαίας και μικρής επικινδυνότητας.  

Επίσης, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στο κράτος όπου εδρεύει ο προμηθευτής αλλά και 

στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη το δείκτη Αντίληψης της 

Διαφθοράς (Corruption Perception Index – CPI) και το Δείκτη της Ελευθερίας (Freedom 

House Index – FHI), π.χ. αν ο προμηθευτής προέρχεται από την Ολλανδία έχει περισσότερες 

πιθανότητες να γίνει αποδεκτός από το αν προερχόταν ή δραστηριοποιούταν στη Σομαλία. 

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά για κάποιες χώρες οι πίνακες με την βαθμολογία του 

δείκτη για τα επτά τελευταία χρόνια σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση κατά της 

Διαφθοράς.  
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 Πίνακας 3-1 Πίνακες Αξιολόγησης κρατών σύμφωνα με το δείκτη αντίληψης της Διαφθοράς 

 

Ταξ. Χώρα Δείκτης 
  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

1 Δανία 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 

2 Νέα Ζηλανδία 9.3 9.4 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4 

3 Ολλανδία 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.0 

4  Σιγκαπούρη 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4 

5  Φιλανδία 9.0 9.4 9.6 9.6 9.7 9.7 9.9 

6  Ελβετία 9.0 9.0 9.1 9.1 8.8 8.5 8.4 

7  Ισλανδία 8.9 9.2 9.6 9.7 9.6 9.4 9.2 

8  Αυστραλία 8.7 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6 8.5 

9  Καναδάς 8.7 8.7 8.5 8.4 8.7 9.0 8.9 

10 Λουξεμβούργο 8.3 8.4 8.6 8.5 8.7 9.0 8.7 

 

 

Ταξ. Χώρα Δείκτης 

  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

1 Σερβία  3.4 3.4 3.0 2.8 2.7 2.3  

2 Αλγερία 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6  

3 Σρι Λάνκα 3.2 3.2 3.1 3.2 3.5 3.4 3.7 

4 Αίγυπτος 2.8 2.9 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4 

5 Βιετνάμ 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 

6 Αιθιοπία 2.6 2.4 2.4 2.2 2.3 2.5 3.5 

7 Πακιστάν 2.5 2.4 2.2 2.1 2.1 2.5 2.6 

8 Ουκρανία 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 2.3 2.4 

9 Παραγουάη 2.4 2.4 2.6 2.1 1.9 1.6 1.7 

10 Καμερούν 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 2.2 

11 Ιραν 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0  

12 Φιλιππίνες 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 

13 Υεμένη 2.3 2.5 2.6 2.7 2.4 2.6 2.4 

14 Ρωσία 2.1 2.3 2.5 2.4 2.8 2.7 2.7 

15 Συρία 2.1 2.4 2.9 3.4 3.4 3.4  

16 Σομαλία 1.0 1.4  2.1    

17 Σερβία  3.4 3.4 3.0 2.8 2.7 2.3  

18 Αλγερία 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6  

 
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index 
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Γενικότερα, οι δυνητικοί προμηθευτές αξιολογούνται: 

• Για την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πόσο αυτή ταυτίζεται με τις 

αξίες και της αρχές της εταιρείας.  

• Για την οικονομική σταθερότητα και την μείωση της μελλοντικής αβεβαιότητας. 

• Για την εμπορική και διοικητική υποστήριξη η οποία πρέπει να παρέχεται στην 

εταιρεία-αγοραστής. 

• Για την έγκαιρη και χωρίς αποκλίσεις σε θέματα ποιότητας παράδοση. 

• Για την ποιότητα σε όλες τις διαδικασίες και για τις μεθόδους συνεχούς 

βελτιστοποίησης όλων των διαδικασιών.  

 

Τυπικά, η διαδικασία αξιολόγησης που θα εξεταστεί απεικονίζεται σχηματικά στο διάγραμμα 

3.1.  
 

Διάγραμμα 3-1 Αξιολόγηση Προμηθευτών 

 

 
 

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην αξιολόγηση προμηθευτή που παρασκευάζει τις 

ηλεκτρονικές κάρτες ομιλίας (simcards) από την αρχή της επαφής του με την εταιρεία μέχρι 

την αξιολόγηση της απόδοσης του. 
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3.5 Η προμήθεια και αξιολόγηση των προμηθευτών των sim καρτών 
 

H εταιρεία χρησιμοποιεί για την παραγωγή των sim καρτών δύο συγκεκριμένους 

προμηθευτές οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί από τον όμιλο.  Οι προμηθευτές είναι η 

Gemalto N.V.  (http://www.gemalto.com/) και η Giesecke & Devrient GmbH (http://www.gi-

de.com/). 

Οι δύο προμηθευτές αξιολογούνται κατά την αρχική επιλογή τους όπου τελικά 

επισημοποιείται η έναρξη συνεργασίας και κατά τη διάρκεια της προμηθευτικής σχέσης όπου 

ο προμηθευτής αξιολογείται κάθε 6 μήνες για συγκεκριμένη παροχή και απόδοση υπηρεσιών 

οι οποίες σχετίζονται με το προμηθευόμενο προϊόν.  

Στην εξάμηνη αξιολόγηση υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι φανερό, ότι οι παραπάνω 

προμηθευτές καρτών αναφέρονται στον όμιλο και η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται 

από την ομάδα αξιολόγησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ομίλου αφού συγκεντρωθούν 

όλες οι επιμέρους αξιολογήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις από κάθε επιχειρησιακή 

μονάδα.  

 

3.5.1 Αξιολόγηση Προμηθευτών κατά την εισαγωγή τους στην εταιρεία.  

3.5.1.1  Ερωτηματολόγιο Εγγραφής  

Όταν ένας νέος προμηθευτής επιθυμεί συναλλαγή ή  συνεργασία με την εταιρεία, τότε έχει τη 

δυνατότητα μέσω διαδικτυακής πύλης να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ειδικές καρτέλες  στο 

σύστημα της εταιρείας με τα στοιχεία του ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο είναι κοινό για 

όλους τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές. Ο εν δυνάμει προμηθευτής εισέρχεται στη 

διαδικτυακή πύλη με κωδικούς που του έχουν προηγουμένως σταλεί στην εταιρική 

ηλεκτρονική διεύθυνση του.  

Τα ερωτηματολόγιο απαντάται ηλεκτρονικά από τον προμηθευτή αφού του έχει αποσταλεί η 

ηλεκτρονική διεύθυνση και υπάρχει χρονικό περιθώριο ως προς την περίοδο συμπλήρωσης 

του. Η πρώτη καρτέλα περιέχει το όνομα του προμηθευτή, το είδος του ερωτηματολογίου (αν 

πρόκειται για εγγραφή νεοεισερχόμενου προμηθευτή ή για εξάμηνη αξιολόγηση της 

απόδοσης σε ήδη υπάρχων προμηθευτή).  

Στη δεύτερη καρτέλα εμφανίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τον 

προμηθευτή και ουσιαστικά δίνονται οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση του. Σε αυτήν την 

καρτέλα, ο χρήστης/προμηθευτής μπορεί να αλλάξει τη γλώσσα των ερωτήσεων και 
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απαντήσεων, ενημερώνεται για το ποιες ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές να απαντηθούν, 

επιλέγει ποια κατηγορία θα απαντήσει πρώτα. Τέλος, ενημερώνεται πως η ηλεκτρονική 

συμπλήρωση των στοιχείων αποστέλλεται στην εταιρεία. Το ερωτηματολόγιο (self 

assessment) χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: 

Ø τις πληροφορίες εταιρείας 

Ø το επιχειρησιακό προφίλ, και  

Ø τον Κώδικα ηθικής αγοράς  

Τέλος, στην ίδια καρτέλα, η οποία ουσιαστικά αποτελεί οδηγό για τον χρήστη/ προμηθευτή, 

περιέχονται και κάποιες οδηγίες όσο αφορά τη χρησιμοποίηση των λογοτύπων και της 

ονομασία της εταιρείας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως όλα τα λογότυπα που υπάρχουν στο 

site, είναι αποκλειστικά κτήμα της εταιρείας και του ομίλου και για αυτό θα πρέπει να γίνεται 

σωστή χρήση τους. Απαγορεύεται: 

Ø η χρήση του λογοτύπου ή λέξης του λογοτύπου της εταιρείας ως λογότυπο του 

προμηθευτή ή ως μέρος αυτού.  

Ø η χρήση του λογοτύπου ή λέξης του λογοτύπου της εταιρείας με τρόπο που να 

δημιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή/ συνδρομητή.  

Ø η αναγνώριση του λογοτύπου ή λέξης του λογοτύπου της εταιρείας με προϊόντα με τα 

οποία δεν σχετίζεται.  

Ø η υπονόηση συσχέτισης ή έμμεσης υποστήριξης προϊόντων ή υπηρεσιών με το 

λογότυπο ή λέξης του λογοτύπου της εταιρείας.  

Ø η χρησιμοποίηση του λογοτύπου ή λέξης του λογοτύπου της εταιρείας με τρόπο που 

να δημιουργεί  δυσφήμιση στην εικόνα της εταιρείας ή στο λογότυπο της.  

 

Στο πρώτο μέρος:  Πληροφορίες εταιρείας. Ο προμηθευτής καλείται να συμπληρώσει σε 

συγκεκριμένα πεδία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα στοιχεία που αφορούν το πλήρες όνομα 

της εταιρείας του, το ΑΦΜ, την πλήρη διεύθυνση έδρας του, τη χώρα στην οποία 

δραστηριοποιείται.  

 Στο δεύτερο μέρος: Επιχειρησιακό προφίλ. Ο προμηθευτής καλείται να συμπληρώσει σε 

συγκεκριμένα πεδία, τα στοιχεία που αφορούν τον κύριο εκπρόσωπο της εταιρείας του 

προμηθευτή (ιδιοκτήτη, πρόεδρο ή CEO) καθώς και τον υπεύθυνο επικοινωνίας του 

τμήματος προμηθειών. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση 

και ο αμιγώς κλάδος με τον οποίο διαπραγματεύεται ο προμηθευτής (π.χ. μηχανολογικό 

εξοπλισμό, παραγωγή sim καρτών, κλπ) 
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Στο τρίτο μέρος: Κώδικας Ηθικής Αγοράς. Ο προμηθευτής καλείται να απαντήσει στην 

ερώτηση αν αποδέχεται του όρους και προϋποθέσεις του κώδικά Ηθικής Αγοράς της 

εταιρείας (Code of Ethical Purchasing  - CEP) και αν δεν τον γνωρίζει οδηγείται στην 

αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη. Ο εν δυνάμει προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει 

ηλεκτρονικά στο επίσημο site της εταιρείας τον κώδικά Ηθικής Αγοράς. Αν απαντήσει 

αρνητικά, ότι δηλαδή δεν τους αποδέχεται τότε καλείται να απαντήσει για ποιο  λόγο. Επειδή 

η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή και τήρηση του Κώδικά, παρακάτω θα 

αναλύσουμε τον κώδικα. 

Η επόμενη ηλεκτρονική καρτέλα, εμφανίζεται μόνο στον εργαζόμενο προμηθειών της 

εταιρείας και ουσιαστικά παρουσιάζει τα βήματα για την σωστή εγγραφή του δυνητικού 

προμηθευτή.  

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα όπως διαφαίνονται στο διάγραμμα 3.2 

 
Διάγραμμα 3-2 Ροή Εγγραφής Νεοεισερχόμενου Προμηθευτή 

 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 

 

H διαδικασία ξεκινάει με τον εν δυνάμει προμηθευτή να έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό 

τόπο της εταιρείας με κωδικούς οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί. Κάθε προμηθευτής παρέχεται 

με τους δικούς του μοναδικούς κωδικούς.  Στη συνέχεια ο προμηθευτής βρίσκεται στο στάδιο 

της συμπλήρωσης όπου όμως έχει τεθεί από την εταιρεία χρονικός περιορισμός. Αν ο 

προμηθευτής καθυστερήσει τη συμπλήρωση του και πλησιάσει την τελική καταληκτική 

ημερομηνία, τότε δέχεται μία υπενθύμιση ηλεκτρονικά. Στο τελικό στάδιο, ο προμηθευτής 

έχει ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και μετά από έλεγχο το σύστημα 

αποδέχεται ή επιστρέφει πίσω προς συμπλήρωση των στοιχείων, μετά από απαίτηση του 

υπευθύνου προμηθειών της εταιρείας. H επιστροφή του ερωτηματολογίου προς 
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επανασυμπλήρωση σημαίνει πως ο προμηθευτής δεν έχει αρχικά συμπληρώσει κάποια 

βασικά στοιχεία ή έχει δώσει λανθασμένα στοιχεία. Ακόμα, η μη συμμόρφωση με τον 

Κώδικά Ηθικής Αγοράς και η μη αιτιολόγηση του επιτρέπει στον υπεύθυνο προμηθειών να 

επιστρέψει το ερωτηματολόγιο.  

Η επόμενη ηλεκτρονική καρτέλα παρουσιάζει το ιστορικό του προμηθευτή με ημερομηνία 

και ακριβή ώρα, δηλαδή συγκεντρωτικά όλα τα βήματα του δυνητικού προμηθευτή μαζί με 

την κατάσταση του σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα. Π.χ. αν στο τέλος η εγγραφή έχει 

ολοκληρωθεί  που σημαίνει πως το ερωτηματολόγιο έχει γίνει αποδεκτό τότε, θα εμφανιστεί 

ο προμηθευτής σε κατάσταση «εγγεγραμμένος» με ακριβή ημερομηνία και ώρα.  

Στην ηλεκτρονική διαδικασία επιτρέπεται ο προμηθευτής να συμπληρώσει κάποια στοιχεία 

του ερωτηματολογίου καθώς και επίσης ο υπεύθυνος προμηθειών της εταιρείας (αγοραστής). 

Υπάρχει συγκεκριμένη χρονική περίοδος και αυτό διαφαίνεται από την επόμενη ηλεκτρονική 

καρτέλα, όπου το σύστημα επιτρέπει στον προμηθευτή και αγοραστή την εισαγωγή στην 

διαδικτυακή πύλη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή π.χ. ο Προμηθευτής δεν μπορεί να 

εισέλθει όταν τα στοιχεία του βρίσκονται προς ανάλυση για την τελική επιλογή του.  

Η επόμενη καρτέλα του συστήματος όπου ο προμηθευτής έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά για να 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο εγγραφής, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εμφανίζει το 

τελικό αποτέλεσμα. Εμφανίζει  το βαθμό του προμηθευτή με βάση το μέγιστο βαθμό που είχε 

αρχικά δοθεί από την εταιρεία για το συγκεκριμένο προμηθευόμενο υλικό. Σε αυτή την 

ηλεκτρονική καρτέλα εμφανίζονται επίσης και το τελικό αποτέλεσμα για τον προμηθευτή, 

δηλαδή αν τελικά είναι αποδεκτός ή απορριπτέος με βάση το όριο του αποδεχόμενου βαθμού 

που είχε αρχικά δοθεί.  

Αν ο προμηθευτής προκριθεί και θεωρηθεί ικανός να αποτελέσει μέρος των προμηθευτικών 

ενεργειών της εταιρείας, τότε θεωρείται ως επιτυχώς καταγεγραμμένος στην πληροφοριακή 

βάση της. Βάσει του προμηθευόμενου υλικού, δηλαδή αν το υλικό ανήκει στα κρίσιμα 

προϊόντα ή αποτελεί κάποιο σημαντικό προϊόν ή υπηρεσία βάσει της κατηγοριοποίησης του 

Εφοδιαστικού Χαρτοφυλακίου τότε, ο προμηθευτής καλείται να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο της «Αυτό-αξιολόγησης» ως δεύτερη φάση της Αξιολόγησης 

Νεοεισερχόμενου Προμηθευτή.  

 

3.5.1.2 Ερωτηματολόγιο «Αυτό-Αξιολόγησης» Προμηθευτή 

Το ερωτηματολόγιο της Αυτό-αξιολόγησης του εν δυνάμει Προμηθευτή περιλαμβάνει 

τέσσερις φάσεις: 
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1η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο, το οποίο 

συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο προμηθειών της εταιρείας. 

2η Βασικές Πληροφορίες Προμηθευτή: Περιλαμβάνει κάποιες τυπικές ερωτήσεις που είναι 

αναγκαίο να συμπληρωθούν από τον προμηθευτή. 

3η Οικονομικά Στοιχεία και Δομή του Προμηθευτή: Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή και 

ουσιαστικά περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν την εσωτερική δομή και την οικονομική 

ευρωστία του προμηθευτή. 

4η  Εμπειρία και Εξουσιοδοτήσεις του Προμηθευτή: Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή και 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με προηγούμενες προμηθευτικές σχέσεις και δικαιοδοσίες 

του προμηθευτή.  

 

Αναλυτικότερα:  

 

Στην 1η Φάση όπου συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο προμηθειών της εταιρείας, υπάρχουν 

ερωτήσεις όπου αφορούν ποια προβλεπόμενη σχέση θα υπάρχει ανάμεσα στον προμηθευτή 

και την εταιρεία, αν θα υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια εικόνα της εταιρείας από 

ενδεχόμενη  δυσφήμιση του προμηθευτή, αν ο προμηθευτής θα πρέπει να φέρει στα προϊόντα 

του το λογότυπο της και ποιο είναι το προϋπολογισμένο κόστος για τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή. Στον πίνακα 3.2 δίνεται σχηματικά το ερωτηματολόγιο με όλες τις ερωτησεις, 

τις οποίες καλείται να συμπληρώσει ο υπεύθυνος Αγορών για τον συγκεκριμένο προμηθευτή.  
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Πίνακας 3-2 Εσωτερικό Ημερολόγιο για τον δυνητικό Προμηθευτή 

 

 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Στο τέλος της 1ης Φάσης, ο υπεύθυνος Προμηθειών αποδίδει ένα γενικό χαρακτηρισμό στο 

προμηθευτή σύμφωνα με τη μελλοντική συνεργασία τους. Τον κατατάσσει αν πρόκειται για 

μεγάλου, μεσαίου ή μικρού ρίσκου προμηθευτής. Επίσης, ο υπεύθυνος προμηθειών βρίσκει 

το όνομά του μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο με όλους του υπεύθυνους προμηθειών 

παγκοσμίως ώστε να φαίνεται ηλεκτρονικά ποιος υπεύθυνος προμηθειών συμπλήρωσε το 

ερωτηματολόγιο για τον συγκεκριμένο προμηθευτή και από ποια επιχειρησιακή μονάδα.  

Το Ερωτηματολόγιο της Αυτό-Αξιολόγησης (οι υπόλοιπες τρεις φάσεις) συμπληρώνεται από 

τον εν δυνάμει προμηθευτή κατόπιν αιτήματος της εταιρείας. O προμηθευτής παρέχεται 

ηλεκτρονικά με τους ίδιους κωδικούς για να εισέλθει στην ηλεκτρονική πύλη της εταιρείας.  

H πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται ουσιαστικά πιστοποιεί την επιτυχημένη προηγούμενη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και ότι εκκρεμεί η συμπλήρωση του δεύτερου 

ερωτηματολογίου. Επίσης δίνει το χρονικό περιθώριο όπου ο προμηθευτής καλείται να 

ολοκληρώσει την συμπλήρωση του. Στην δεύτερη καρτέλα, ο προμηθευτής καλείται να 

απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την εσωτερική του κατάσταση και να διαλέξει τις 

προτεινόμενες απαντήσεις. Παρακάτω δίνεται ο πίνακας 3.3 που αφορά το ερωτηματολογίο 

για τις Βασικές Πληροφορίες Προμηθευτή.  
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Πίνακας 3-3 Βασικές Πληροφορίες Προμηθευτή 
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7. Πως ο οργανισμός σας έχει σχεδιάσει να διαχειριστεί την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που επηρεάζουν τον 
οργανισμό/ την επιχειρηματική συνέχεια / επιχειρησιακών κρίσεων;

Κανένα Σχέδιο   
Πλάνα έχουν σχεδιαστεί αλλά δεν είναι υλοποιημένα     
Υπάρχουν διαδικασίες 
Υπάρχουν διαδικασίες υλοποιημένες και ελεγμένες 

8. Ο οργανισμός σας έχει ένα πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν την Ασφάλεια των 
Πληροφοριών 

Ναι
Όχι   

9. Βρίσκεται ο οργανισμός σας υπό καθεστώς επιθεώρησης ή αντιμετωπίζει νομικά 
προβλήματα;  

Ναι
Όχι    

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 

 

Στην τρίτη φάση, όπου ο προμηθευτής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη 

δομή και τα οικονομικά στοιχεία του προμηθευτή. Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής πρέπει να 

απαντήσει: 

Ø Πόσα είναι τα καθαρά έσοδα του ανά τμηματοποιημένη γεωγραφική περιοχή, π.χ. 

«2.000.000€ στην Ευρώπη».  

Ø Ποια είναι η οικονομική κατάσταση του προμηθευτή σύμφωνα με μία κλίμακα που 

ορίζεται από την Εταιρεία. 

Ø Ποιες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι ιδιοκτήτες μετοχικού κεφαλαίου του 

Προμηθευτή και ποιο ποσοστό τους ανήκει. 

Ø Αν ο προμηθευτής έχει συνάψει κάποια κοινοπραξία με κάποια άλλη εταιρεία. Αν ναι, 

με ποια, για πόσο χρονικό διάστημα και για ποια γκάμα παραγωγικών προϊόντων. 

Στην τέταρτη φάση είναι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον Προμηθευτή που 

αφορά την προηγούμενη εμπειρία τους και τις διάφορες δικαιοδοσίες που έχει αποκτήσει από 

τη λειτουργία της εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις ακόλουθές ερωτήσεις:  

Ø Έχετε το νομικό δικαίωμα να προμηθεύσετε την Εταιρεία με το συγκεκριμένο 

προμηθευόμενο προϊόν; 

Ø Μήπως έχετε συνάψει επαγγελματική σχέση με εταιρεία που δεν επιτρέπει την 

συνεργασία σας με την Εταιρεία; 
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Ø Έχει ο οργανισμός σας προηγούμενη εμπειρία σε προμήθεια εταιρείας στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών;  

Ø Ο οργανισμός σας έχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις που αφορούν τον κλάδο; Αν 

ναι, ποιες;  

Στη συνέχεια ο προμηθευτής θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά αν η Εταιρεία θα επιθεωρήσει τις 

εγκαταστάσεις του ώστε να διαπιστώσει αν κάποιες διαδικασίες τηρούνται όπως έχουν 

δηλωθεί.  

Στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας μετά την συμπλήρωση της «Αυτό- Αξιολόγησης» 

από τον προμηθευτή, εμφανίζεται μία καρτέλα μόνο στον εργαζόμενο προμηθειών της 

Εταιρείας  και ουσιαστικά παρουσιάζει τα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου της Αυτό-Αξιολόγησης με χρονολογική σειρά.  

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα όπως διαφαίνονται στο διάγραμμα ροής 3.3.  

 
Διάγραμμα 3-3 Ροή Συμπλήρωσης «Αυτό- Αξιολόγησης» 

 

Διαθέσιμο το 
ερωτηματολόγιο στου 
δυνητικούς Προμηθευτές

Ειδοποίηση του Προμηθευτή 
για την «Αυτό- Αξιολόγηση»  

Ο προμηθευτής καλείται 
να ολοκληρώσει την 
συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου 

Ολοκλήρωση 
Ερωτηματολογίου 

Αποδοχή

Επιστροφή 

Αποδοχή ή Επιστροφή 
Ερωτηματολογίου στον 

Προμηθευτή 

Αποθήκευση 
Ερωτηματολογίου 

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 

 

H διαδικασία ξεκινάει με τον υπεύθυνο προμηθειών της Εταιρείας να παρέχει πρόσβαση σε 

όλους τους δυνητικούς προμηθευτές στην ειδική διαδικτυακή πύλη. Στη συνέχεια, ο 

υπεύθυνος προμηθειών καλεί τον προμηθευτή να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο Αυτό-

Αξιολόγησης. Ο εν δυνάμει προμηθευτής μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της 

Εταιρείας με τους ίδιους κωδικούς της διαδικασίας εγγραφής οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στη συνέχεια ο προμηθευτής βρίσκεται στο στάδιο της 

συμπλήρωσης όπου όμως έχει τεθεί από την Εταιρεία χρονικός περιορισμός. Αν ο 

προμηθευτής καθυστερήσει τη συμπλήρωση του και πλησιάσει την τελική καταληκτική 
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ημερομηνία, τότε δέχεται μια υπενθύμιση ηλεκτρονικά. Στο τελικό στάδιο, ο προμηθευτής 

έχει ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και μετά από έλεγχο το σύστημα 

αποδέχεται ή επιστρέφει πίσω προς συμπλήρωση των στοιχείων, μετά από απαίτηση του 

υπευθύνου προμηθειών της Εταιρείας. H επιστροφή του ερωτηματολογίου προς 

επανασυμπλήρωση σημαίνει πως ο προμηθευτής δεν έχει αρχικά συμπληρώσει κάποια 

βασικά στοιχεία ή έχει δώσει λανθασμένα στοιχεία.  

Στο τέλος της απεικόνισης της διαδικασίας «Αυτό-Αξιολόγησης», αποτυπώνεται ο βαθμός ο 

οποίος έχει συγκεντρωθεί από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Ουσιαστικά, μετά την 

πλήρη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εμφανίζεται αυτόματα από το σύστημα ο βαθμός 

του προμηθευτή σε σχέση με το μέγιστο που έχει δοθεί από τον υπεύθυνο Προμηθειών για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία προμηθευτή.  

Η επόμενη ηλεκτρονική καρτέλα παρουσιάζει το ιστορικό του προμηθευτή με ημερομηνία 

και ακριβή ώρα, δηλαδή συγκεντρωτικά όλα τα βήματα του δυνητικού προμηθευτή μαζί με 

την κατάσταση του σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα. Π.χ. Αν στο τέλος η συμπλήρωση έχει 

ολοκληρωθεί  που σημαίνει πως το ερωτηματολόγιο έχει γίνει αποδεκτό τότε, θα εμφανιστεί 

ο προμηθευτής σε κατάσταση «Συμπληρωμένο» με ακριβή ημερομηνία και ώρα.  

Στην ηλεκτρονική διαδικασία επιτρέπεται ο προμηθευτής να επανασυμπληρώσει ή να 

αλλάξει κάποια στοιχεία του ερωτηματολογίου καθώς και ο υπεύθυνος προμηθειών της 

Εταιρείας. Υπάρχει συγκεκριμένη χρονική περίοδος και αυτό διαφαίνεται από την επόμενη 

ηλεκτρονική καρτέλα, όπου το σύστημα επιτρέπει στον προμηθευτή και αγοραστή την 

εισαγωγή στη διαδικτυακή πύλη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή π.χ. ο προμηθευτής δεν 

μπορεί όταν τα στοιχεία του βρίσκονται προς ανάλυση για την τελική βαθμολόγηση του.   

Η επόμενη καρτέλα του συστήματος Αυτό-Αξιολόγησης, επεξεργάζεται τα στοιχεία και 

εμφανίζει το μέγιστο αποτέλεσμα που μπορεί να λάβει ένας προμηθευτής από τη διαδικασία. 

Επίσης, δείχνει ποιο είναι το όριο του βαθμού για να περάσει κάποιος προμηθευτής την 

διαδικασία. Επομένως το σύστημα, αναγνωρίζει αυτόματα και χαρακτηρίζει κάποιον 

προμηθευτή προκρινόμενο ή μη προκρινόμενο ανάλογα με τη βαθμολογία του. Επομένως σε 

αυτή την ηλεκτρονική καρτέλα εμφανίζονται το τελικό αποτέλεσμα του προμηθευτή, δηλαδή 

αν τελικά είναι αποδεκτός ή απορριπτέος με βάση το όριο του αποδεχόμενου βαθμού που 

είχε αρχικά δοθεί.  

Αφού ο προμηθευτής χαρακτηριστεί αποδεκτός και έχει κριθεί από τον υπεύθυνο 

Προμηθειών στο εσωτερικό ερωτηματολόγιο ως υψηλού ρίσκου προμηθευτής τότε, η 

εταιρεία θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του ώστε να διασφαλίσει τις 

διαδικασίες σύμφωνα με τον Κώδικά Ηθικής Αγοράς και διάφορα διεθνή Πρότυπα.  
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Στο σύστημα, εμφανίζεται η ημερομηνία της επόμενης «Αυτό- Αξιολόγησης» από τον 

Προμηθευτή καθώς και η ημερομηνία υπενθύμισης συμπλήρωσης.  

Αν για τον συγκεκριμένο προμηθευτή έχει ορισθεί προϋπολογισθέν κόστος το ετήσιο 

οικονομικό έτος μικρότερο από 1.000.000 ευρώ τότε η τελική έγκριση για να ξεκινήσει η 

διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά σε κάθε επιχειρησιακή μονάδα. Αν το κόστος 

ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ τότε η διαδικασία έγκρισης θα πραγματοποιηθεί με τη 

συμμετοχή του κεντρικού τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ομίλου.  

Παρακάτω παρατίθεται ο Κώδικάς Ηθικής Αγοράς της Εταιρείας βάσει του οποίου γίνεται η 

αξιολόγηση ενός νεοεισερχόμενου προμηθευτή.  

3.5.2 Εισαγωγή στον Κώδικα Ηθικής Αγοράς της Εταιρείας  

O κώδικάς Ηθικής συμπεριφοράς (Code of Ethical Purchasing - CEP) θέτει τις προδιαγραφές 

οι οποίες πρέπει να τηρηθούν από τους προμηθευτές. Ο κώδικάς έχει βασιστεί στις αξίες της 

εταιρείας και σε διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου και της Παγκόσμιας Διακήρυξης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας.  

Λόγω του μεγάλου μεγέθους της εταιρείας, της πολυεθνικότητας που πρέπει να 

αντιμετωπίσει, λόγω του μεγάλου αριθμού των τοπικών νόμων και κανόνων, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να μην τηρηθούν κάποιες προδιαγραφές της εταιρείας από κάποιον προμηθευτή. 

Ιδίως, όταν ο προμηθευτής προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες όπου η εθνική νομοθεσία 

δεν είναι σε πλήρη ισχύ. Για το λόγο αυτό, με ανάλυση κινδύνου των εν δυνάμει 

προμηθευτών δημιουργήθηκε ένας κοινός κώδικάς που να περιέχει τις επιτρεπόμενες 

προδιαγραφές από την εταιρεία.  

O κώδικας Ηθικής Αγοράς καλύπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον, 

συμπεριλαμβάνοντας την εργασία ανηλίκων, την εξαναγκασμένη εργασία, τις φυλετικές 

διακρίσεις, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, το επιτρεπόμενο εργασιακό ωράριο και 

πληρωμές. Καλύπτει επίσης και τις περιπτώσεις δωροδοκιών.  

 O κώδικας Ηθικής Αγοράς εμφανίζεται σε όλες τις συμβάσεις όλων των επιχειρησιακών 

μονάδων του ομίλου. Υπάρχει στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας στο 

Διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης σε έναν οδηγό για τους εν δυνάμει προμηθευτές της εταιρείας 

παγκοσμίως. Ο οδηγός αυτός περιγράφει πως η εταιρεία αξιολογεί και διαχειρίζεται τους 

προμηθευτές της. Παρέχει πληροφορίες για το στόχο της εταιρείας να λειτουργεί 

επιχειρησιακά υπεύθυνα, συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρησιακές αρχές, τον κώδικά Ηθικής 

Αγοράς και την προσέγγιση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του δικτύου κάλυψης, στην υγιεινή, 

στην ασφάλεια και τη σωστή ανάπτυξη του καταναλωτή.  
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Εκπαίδευση 

Για να είναι αποτελεσματικός ο κώδικάς ηθικής Αγοράς (Code of Ethical Purchasing -CEP) 

είναι αναγκαίο να εκπαιδεύονται σε αυτόν όλοι οι εργαζόμενοι στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

(κυρίως οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για την σύναψη συμβολαίων με τους 

προμηθευτές). Για το λόγο αυτό υπάρχει εσωτερική διαδικτυακή πύλη για τους εσωτερικούς 

χρήστες (εργαζομένους) ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην Εφοδιαστική Αλυσίδα να 

κατανοήσουν πλήρως και να εφαρμόσουν τον κώδικα. Το ηλεκτρονικό σεμινάριο εξηγεί τους 

λόγους που πρέπει να εφαρμόζεται ο κώδικάς, τον κίνδυνο αν δεν εφαρμοστεί και το ρόλο 

και την ευθύνη των εργαζομένων που έχουν τον ρόλο των αγοραστών. Όλα τα διευθυντικά 

στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι υποχρεωμένα να παρακολουθήσουν την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση.  

Για τους εργαζόμενους που ο ρόλος τους είναι επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των 

προμηθευτών, σχετικές εκπαιδεύσεις παρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

3.5.3 Σκοπός του Κώδικα Ηθικής Αγοράς  

Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, η εταιρεία έχει 

σημαντικό σκοπό και ρόλο να βελτιώσει τη ζωή των καταναλωτών – συνδρομητών. Επίσης, 

αναμφίβολά στόχος της εταιρείας είναι να διευθύνεται και να διαχειρίζεται σε όλους τους 

τομείς με ευθύνη. Αλλά στην υλοποίηση αυτού του σκοπού η εταιρεία έχει θέσει 

επιχειρησιακές αξίες και αρχές ώστε αυτές να μεταφέρονται σε όλους τους εμπλεκόμενους με 

την εταιρεία ακόμα και με τους προμηθευτές.  

Οι επιχειρησιακές αρχές της δηλώνουν μία συμμόρφωση: «να προωθηθούν οι επιχειρησιακές 

Αρχές μέσα από την συνεχή εφαρμογή τους από όλους τους επιχειρησιακούς συνεργάτες και 

προμηθευτές».  

Ο κώδικας Ηθικής Αγοράς που ακολουθεί συνδυάζεται με τις επιχειρησιακές αρχές της 

εταιρείας και έχει σχεδιαστεί ώστε να προωθείται το ασφαλές και δίκαιο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, και η υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών  και κοινωνικών θεμάτων της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας.   

Ο κώδικας έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους εργαζομένους της εταιρείας, τους 

προμηθευτές, τους επενδυτές και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Οι προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα για την εταιρεία και τους προμηθευτές της.  

H αρχή της συνεχούς βελτίωσης (αέναης βελτίωσης) εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές του 

Κώδικα. Η εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται σε συνεργασία με τους προμηθευτές της για την 
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απόλυτη εφαρμογή του Κώδικα, το οποίο σημαίνει συχνές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις 

του προμηθευτή.  

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δημοσιεύει την αξιολόγηση για την εφαρμογή και την 

συμμόρφωση των προμηθευτών της στο Κώδικα.  

Tέλος, η εταιρεία ενθαρρύνει όλους τους προμηθευτές της (υπάρχοντες και δυνητικούς) να 

εφαρμόσουν τον Κώδικα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους συμπεριλαμβανομένου 

όλων των διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους και των προμηθευτών τους.  

3.5.4 Εφαρμογή του κώδικα 

3.5.4.1 Kυριότητα   

O διευθυντής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ομίλου της εταιρείας είναι ο υπεύθυνος για τον 

κώδικα και αναφέρεται για την σωστή εφαρμογή του στην επιτροπή Ένταξης και 

Λειτουργίας του Κώδικα Ηθικής Αγοράς. Ο διευθυντής του Παγκόσμιας Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας και ο επικεφαλής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε κάθε χώρα όπου 

δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι οι υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή του κώδικα από 

όλους τους προμηθευτές (τοπικούς και μη) με τους οποίοι συνεργάζεται η εταιρεία.  

 

3.5.4.2 Επικοινωνία   

• Η εταιρεία σε κάθε χώρα αλλά και η κεντρική υπηρεσία του ομίλου είναι υπεύθυνες 

να επικοινωνούν τον κώδικα εσωτερικά σε όλα τα τμήματα και σε όλους τους 

εργαζομένους και εξωτερικά σε όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία.  

• Οι προμηθευτές οφείλουν αφού εφαρμόσουν πλήρως οι ίδιοι τον Κώδικά να τον 

μεταβιβάσουν και να απαιτήσουν από τους δικούς τους προμηθευτές και 

υπερεργολάβους να ενστερνιστούν τον Κώδικα.  

3.5.4.3 Εκπαίδευση και Επίγνωση  

H εταιρεία πρέπει να εποπτεύει συχνά κάθε επιχειρησιακή μονάδα ώστε να διασφαλίζει ότι 

όλοι οι υπεύθυνοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχουν κατανοήσει πλήρως τον Κώδικα μέσα 

από εκπαιδεύσεις και οδηγίες.  ΠΑ
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3.5.4.4 Εφαρμογή 

• Οι προμηθευτές που πρέπει να εφαρμόσουν τον Κώδικα, πρέπει να ακολουθούν τη 

σχετική νομοθεσία, τους κανόνες και τα πρότυπα όλων των χώρων όπου 

δραστηριοποιούνται και προμηθεύουν το υλικό τους.  

• Ο κώδικας εφαρμόζεται για να προάγει την ασφάλεια, τη δίκαιη αντιμετώπιση στο 

εργασιακό περιβάλλον και τη σωστή διαχείριση διαδικασιών οι οποίες έχουν αντίτυπο 

στο περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα.  

• Όλοι οι προμηθευτές επιβάλλεται να έχουν επιβεβαιώσει εγγράφως ότι εφαρμόζουν 

τον Κώδικα ή κάποιο διεθνή πρότυπο. 

• H εταιρεία θα εργαστεί στενά με τον προμηθευτή της ώστε να εφαρμοστεί πλήρως ο 

Κώδικας. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει συχνές επιθεωρήσεις και συναντήσεις 

στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος και η 

τήρηση του κώδικα.  

• Οι προμηθευτές οφείλουν να παρέχουν στην εταιρεία την προσβασιμότητα σε 

πληροφορίες και εγκαταστάσεις τμημάτων ώστε να αξιολογηθεί η τήρηση των 

Κώδικα ακόμα και για τους αρχικούς προμηθευτές τους.  

3.5.4.5 Διορθωτικές Ενέργειες  

• Οι προμηθευτές οφείλουν να αναγνωρίζουν και να διορθώσουν οποιαδήποτε 

διαδικασία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έρχεται σε αντίθεση με τον Κώδικα.  

• Οι προμηθευτές οφείλουν εάν διαπιστώσουν κάποια απόκλιση σε σημείο του Κώδικα, 

τότε η εταιρεία πρέπει να εργαστεί στενά με τον προμηθευτή για την υλοποίηση ενός 

διορθωτικού σχεδίου.  

• Αν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τον Κώδικα, τότε η εταιρεία οφείλει να 

τερματίσει οποιαδήποτε προμηθευτική σχέση έχει συνάψει με τον προμηθευτή αν 

πρόκειται για υπάρχον προμηθευτή ή να μην προβεί σε οποιαδήποτε συνεργασία η 

συναλλαγή αν πρόκειται για εν δυνάμει προμηθευτή. Η εταιρεία οφείλει να απορρίψει 

κάποιον δυνητικό προμηθευτή στην αρχική φάση της αξιολόγησης εάν αυτός δεν 

πληρεί τους κανόνες του Κώδικά Ηθικής Αγοράς.  

3.5.4.5 Παρακολούθηση και αναφορά  

Οι ομάδες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Προμηθειών θα χρησιμοποιήσουν μία ανάλυση 

κινδύνου για να ελέγξουν και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή του κώδικά στην 
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Εφοδιαστική αλυσίδα σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες παγκοσμίως και θα παρουσιάζουν 

την πρόοδο στην ετήσια αναφορά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.    

H εταιρεία και οι προμηθευτές της πρέπει να προτρέπουν τους υπαλλήλους τους στην 

ανοιχτή μαρτυρία οποιαδήποτε απόκλισης του Κώδικα.  

3.5.5  Κώδικας Ηθικής Αγοράς  

3.5.5.1 Παιδική Εργασία  

• Kανένα άτομο δεν θα προσλαμβάνεται  βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο νόμιμο όριο 

ηλικίας  (Για ις υποανάπτυκτες χώρες είναι  14 ετών)  

• Tα παιδιά (ηλικία κάτω από 18 ετών) δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν σε καμία 

επικίνδυνη εργασία ή εργασία που εμποδίζει τη φυσιολογική σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη τους.  

• Οι πολιτικές και τα προγράμματα  τα οποία προστατεύουν την παιδική εργασία, 

υποστηρίζονται και αναπτύσσονται.  

3.5.5.2 Εξαναγκασμένη Εργασία  

H Εξαναγκασμένη ή υποχρεωτική εργασία δεν επιτρέπεται και οι εργαζόμενοι μπορούν να 

αποχωρήσουν από την εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν δίνοντας κάποια έγκαιρη 

ενημέρωση.  

3.5.5.3 Υγιεινή και Ασφάλεια  

• Ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας πρέπει να παρέχεται σε όλους τους 

εργαζομένους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό συμπεριλαμβάνει διαθέσιμο 

πόσιμο νερό, καθαρές τουαλέτες και καθαρούς χώρους φύλαξης του φαγητού.  

• Όταν ο εργοδότης προσφέρει κατοικία ως ένα μέρος από τις παροχές, τότε οφείλει να 

προσφέρει ένα ασφαλές και καθαρό μέρος που να πληρεί τις βασικές ανάγκες 

διαμονής.  

• Η κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να παρέχεται 

στους εργαζομένους σε τακτά χρονικά διαστήματα.  ΠΑ
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3.5.5.4 Ελευθερία των σωματείων 

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να ομαδοποιηθούν σε εργατικά σωματεία, χωρίς αυτό να 

έχει κανένα αντίκτυπο στην  ασφάλεια της εργασιακής τους θέσης.  

3.5.5.5 Διάκριση 

Οποιαδήποτε μορφή διάκρισης (φύλο, σεξουαλικές προτιμήσεις, φυλή,  πολιτικές 

πεποιθήσεις κλπ) απαγορεύεται αυστηρώς.   

3.5.5.6 Πρακτικές Πειθαρχίας   

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίδια αντιμετώπιση με σεβασμό και αξιοπρέπεια προς το πρόσωπό 

τους. Σωματική  ή λεκτική βία  ή κάθε άλλου είδους παρενόχληση, απειλή ή εκφοβισμό 

απαγορεύονται. 

3.5.5.7 Ώρες Εργασίας  

Οι ώρες Εργασίας ακολουθούν την εθνική νομοθεσία και δεν είναι υπερβολικές.  

3.5.5.8 Πληρωμές 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοούν τις εργασιακές τους απολαβές και τους όρους 

εργασιακής σύμβασης.  

3.5.5.9 Συμπεριφορά κάθε εργαζομένου  

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δωροδοκία ή οποιαδήποτε μορφή μη νόμιμης 

ανταλλαγής χρημάτων.  

3.5.5.10 Περιβάλλον  

Όλες οι διαδικασίες στις εταιρείες πρέπει να έχουν ως αντίκτυπο τη μείωση μόλυνσης του 

περιβάλλοντος και την βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιμών πόρων. Πρέπει να υπάρχει ο 

κατάλληλος έλεγχος και διαχείριση λειτουργιών ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση του 

περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο να υπάρχει μέθοδος μέτρησης από τον τελικό χρήστη 

(εργαζόμενος) της απόδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί η ΠΑ
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περιβαλλοντική απόδοση. Καινοτόμες ιδέες σε υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρουν 

περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα πρέπει να υποστηρίζονται. 

 

3.5.6 Αξιολόγηση Απόδοσης Προμηθευτών  

 

Η εταιρεία πραγματοποιεί αξιολόγηση των προμηθευτών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το 

διάστημα εξαρτάται από το προμηθευόμενο υλικό. Για τα υλικά που ανήκουν στην κατηγορία 

των κρίσιμων υλικών (υλικά στρατηγικής σημασίας) και στην κατηγορία υψηλής 

κερδοφορίας, καθώς και τα υλικά που η ποιότητα τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της 

εταιρείας διότι τα υλικά αυτά έρχονται σε άμεση επαφή με τον τελικό συνδρομητή, το 

διάστημα είναι 6 μήνες. Σε εξαμηνιαία βάση η εταιρεία αξιολογεί τον προμηθευτή ο οποίος 

προμηθεύει υλικά που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.  

Στο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης της εταιρείας, o έκαστος προμηθευτής έχει  τη δική 

του σελίδα πληροφοριών, όπου είναι αποθηκευμένο το ιστορικό του, δηλαδή, όλες οι 

προηγούμενες αξιολογήσεις με την ημερομηνία ολοκλήρωσης τους και την τελική 

βαθμολογία είναι καταχωρημένες στο σύστημα ανά προμηθευτή. Με αυτό τον τρόπο, ο 

υπεύθυνος προμηθειών γνωρίζει πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αξιολόγηση, ποιες 

διαδικασίες έχουν τεθεί προς βελτίωση στο έκαστο προμηθευτή και πότε είναι η επόμενη 

αξιολόγηση.  

Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται εσωτερικά στο ηλεκτρονικό σύστημα της εταιρείας 

συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο Αγορών και ουσιαστικά διαχωρίζεται σε δύο τομείς:  

• Τρέχουσα Απόδοση 

• Παράδοση 

 

 

Παρακάτω παρατίθονται σε πίνακες έτσι όπως είναι δομημένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα της 

εταιρείας οι ερωτήσεις αξιολόγησης της Απόδοσης (Πίνακες 3.4 έως 3.26).  
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Πίνακας 3-4 Ανταγωνιστική τιμή και ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών 

 

Kριτήριο  Ανταγωνιστική τιμή και ηλεκτρονική δημοπρασία

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Πόσο ανταγωνιστική είναι η τιμή απόκτησης του 
προμηθευόμενου υλικού σε σχέση με άλλους προμηθευτές και 
την αγορά;
Είναι ο προμηθευτής ηγέτης στην αγορά όσο αφορά την 
ανταγωνιστικότητα η συχνά ξεπερνάει τους ανταγωνιστές του; 

Βαθμός

Καλύτερος στην αγορά

Εξαιρετικός 

Άριστος 

Πολύ καλός 

Πάνω από καλός 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 3%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Οι τιμές για το HW/ SW Και τις άλλες υπηρεσίες να ληφθούν υπόψη. 
Η τιμή που πληρώθηκε για το προμηθευόμενο προϊόν ήταν η αναμενόμενη;
Πως είναι οι τιμές του προμηθευτή σε σχέση με τις τιμές στην αγορά και των 
άμεσων ανταγωνιστών του; 

Πάντα είναι ο πιο ανταγωνιστικός και συνέχεια 
λαμβάνει μέρος στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες 
Τις περισσότερες φορές είναι ανταγωνιστικός και 
συνέχεια λαμβάνει μέρος στις ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες 
Πολύ ανταγωνιστικός και πάντα λαμβάνει μέρος σε 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες
 Πολλές φορές ανταγωνιστικός, συμμετοχικός σε 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Αρκετές φορές ανταγωνιστικός, συχνή  συμμετοχή σε 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Μερικές φορές ανταγωνιστικός, μερική  συμμετοχή σε 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Μερικές φορές ανταγωνιστικός αλλά διστακτικός στην 
συμμετοχή  ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
Σπάνια ανταγωνιστικός και συμμετοχικός 

Ποτέ δεν είναι ανταγωνιστικός και σπάνια συμμετέχει 
σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

100%

95%

90%

85%

80%

75%

50%

25%

0% 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-5 Δημιουργία Εσόδων 

 

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-6 Διοίκηση των αρχικών Προμηθευτών 

 

Kριτήριο Διοίκηση των αρχικών Προμηθευτών 

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Ο Προμηθευτής προσπαθεί να διοικήσει τα κόστη της εταιρείας 
του και να έχει στρατηγική για την μείωση του κόστους; 
Ο Προμηθευτής διοικεί αποτελεσματικά τους αρχικούς δικούς του 
προμηθευτές; 

Βαθμός

Ναι

Όχι

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 1%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση Υπάρχει κάποιο διοίκησης για την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των 

προμηθευτών του;
Ο Προμηθευτής αξιολογεί τους δικούς του προμηθευτές για την Εταιρική Ευθύνη 
και για την οικονομική τους κατάσταση;
Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί μία σωστή ανάλυση κινδύνου;
Υπάρχει μία καθορισμένη αξιολόγηση νεοεισερχόμενου προμηθευτή;
Υπάρχει μία στρατηγική πίσω από την επιλογή των προμηθευτών;
Έχει ο προμηθευτής μία εικόνα των διαδικασιών του προμηθευτή του; Είναι 
ικανός να παρέχει στοιχεία του προμηθευτή του;

Ισχυρή διοίκηση όλου του κόστους της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και των δικών του Προμηθευτών 

Χαμηλή επίγνωση των εσωτερικών πηγών κόστους 
και χαμηλή διαχείριση των δικών του προμηθευτών 

100%

0% 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

 

 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-7 Συμμόρφωση στο συμβόλαιο 

 

Kριτήριο  Συμμόρφωση στο συμβόλαιο

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Πως ο Προμηθευτής τηρεί το συμφωνημένο συμβόλαιο;
Τηρούνται οι χρεώσεις και άλλες συμφωνημένες δεσμεύσεις;

Βαθμός

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 3%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να γίνουν αλλαγές στο συμβόλαιο;
Οι αλλαγές στο συμβόλαιο λαμβάνουν χώρα γρήγορα ή μετά από συζητήσεις;
Υπάρχουν συνεχείς ερωτήσεις γύρω από το συμβόλαιο για το πώς πρέπει να 
διαβαστεί;
Πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά εφαρμόζει ο προμηθευτής εσωτερικά τις 
αλλαγές του συμβολαίου;
Προσπαθεί ο Προμηθευτής να επιλύσει κάποια θέματα με πνεύμα συνεργασίας 
ή θεωρεί τη νομική οδό ως τη μόνη διέξοδο;

Πάντα συμμορφώνεται

Τις περισσότερες φορές συμμορφώνεται

Συχνά συμμορφώνεται

 Ελάχιστες φορές συμμορφώνεται 

Δεν συμμορφώνεται 

100%

75%

50%

25%

0%

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

  

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-8 Απαιτήσεις Προμηθευτή 

 

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-9 Ευθυγράμμιση Προμηθευτή με τη στρατηγική της εταιρείας 

 

Kριτήριο Ευθυγράμμιση με την στρατηγική  

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Είναι ο Προμηθευτής ενήμερος για τη στρατηγική και 
προσαρμόζει την δική του στρατηγική σύμφωνα με τη στρατηγική 
της Εταιρείας;
Συμμερίζεται ο Προμηθευτής το όραμα και τις αξίες της Εταιρείας;
Κατανοεί την αγορά οπού δραστηριοποιείται η Εταιρεία  και την 
πελατειακή της βάση;

Βαθμός

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 2%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Είναι ο Προμηθευτής ευθυγραμμισμένος με την Εταιρεία όσο αφορά τις 
διαδικασίες και τα συστήματα;
Είναι διατεθειμένος ο Προμηθευτής να έχει κοινούς κινδύνους με την Εταιρεία
αλλά και επιβραβεύσεις;
Πως ο Προμηθευτής ενεργεί σε περιπτώσεις αλλαγής πλάνων της Εταιρείας; 
Είναι σε ετοιμότητα να παρέχει τις υπηρεσίες του;

Ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική 

Σχεδόν πάντα ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική  

Συχνά ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική  

Σπάνια ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική

Δεν ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική

100%

75%

50%

25%

0%

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-10 Ευθυγράμμιση Προμηθευτή με την κουλτούρα και την οργανωτική δομή της εταιρείας 

 

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-11  Συμμετοχή Προμηθευτή στις ηλεκτρονικές διαδικασίες της εταιρείας 

 

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-12 Συνεργασία με προμηθευτή 

 

Kριτήριο Συνεργασία με Προμηθευτή 

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Ποσό εύκολη είναι η συνεργασία με τον Προμηθευτή;
Είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις;

Βαθμός

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 1%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Είναι ευχάριστη η συνάντηση με τον Προμηθευτή;
Δημιουργεί αίσθημα διστακτικότητας η συνάντηση με τον Προμηθευτή επιείδη 
εμφανίζει τα συνηθισμένα προβλήματα;
Οι συναντήσεις με τον Προμηθευτή είναι παραγωγικές και βοηθούν στην 
υλοποίηση του στόχους;
Πως είναι η καθημερινή επαφή με τον Προμηθευτη;

Πάντα συγκεντρωμένος και ευχάριστος στη 
συνεργασία  

Πολύ συχνά συγκεντρωμένος και ευχάριστος στη 
συνεργασία  

Συχνά συγκεντρωμένος και ευχάριστος στη 
συνεργασία  

Σπάνια συγκεντρωμένος και ευχάριστος στη 
συνεργασία  

Δεν είναι συγκεντρωμένος και ευχάριστος στη 
συνεργασία  

100%

75%

50%

25%

0%

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-13 Τιμολόγηση 

 

Kριτήριο  Τιμολόγηση 

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Είναι τα τιμολόγια ακριβή και σωστά;
Είναι τα τιμολόγια εγκαίρως στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας;

Βαθμός

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 1%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Συμμορφώνεται ο Προμηθευτής με τους χρόνους τιμολόγησης που έχουν τεθεί 
με το συμβόλαιο;
Μπορεί ο Προμηθευτής να στείλει νωρίτερα ένα τιμολόγιο εάν απαιτηθεί από την 
εταιρεία;
Τα τιμολόγια είναι  δομημένα όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί;
Πως ο Προμηθευτής αντιδρά εάν βρεθεί κάποιο λάθος από την εταιρεία;
Πόσο γρήγορα διορθώνει ο συνδρομητής μία απόκλιση ή λάθος τιμολογίου;

Πάντα ορθή τιμολόγηση 

Πολύ συχνά ορθή τιμολόγηση

Συχνά ορθή τιμολόγηση

Σπάνια ορθή τιμολόγηση

Η τιμολόγηση δεν είναι σωστή  

100%

75%

50%

25%

0%

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 77

Πίνακας 3-14 Ποιότητα 

 

Kριτήριο  Ποιότητα 

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Πόσο η προσφορά του προμηθευτή και το προϊόν ή υπηρεσία 
που προμηθεύει ανταποκρίνονται στις αρχικές απαιτήσεις της 
Εταιρείας;
Χρόνοι που ο Προμηθευτής παρέχει την Εταιρία με έγγραφα 
κόστους και τιμολόγησης; 

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 2%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Λαμβάνει η εταιρεία όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον Προμηθευτή έγκαιρα; 
Τα έγγραφα είναι δομημένα και διατυπωμένα όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί; 
Μπορεί αυτά να αλλάξουν γρήγορα κατόπιν απαιτήσεως της εταιρείας;

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Πάντα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα έγγραφα 
είναι εγκαίρως  στην εταιρεία 

Πολύ συχνά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα 
έγγραφα είναι εγκαίρως  στην εταιρεία 

Συχνά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα έγγραφα 
είναι εγκαίρως στην εταιρεία 

Σπάνια ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα έγγραφα 
είναι σπάνια εγκαίρως στην εταιρεία 

Δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα έγγραφα 
δεν βρίσκονται έγκαιρα στην εταιρεία 

100%

75%

50%

25%

0%

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-15 Ανταλλαγή Πληροφορίας 

 

Kριτήριο Ανταλλαγή Πληροφορίας  

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις αλλαγές στην διαδικασία 
παράδοσης και με τις αλλαγές στην παραγωγή του προμηθευόμενου 
υλικού

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 1%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Ενημερώνει πάντα νωρίτερα και χωρίς την απαίτηση 
της εταιρείας 

Πολύ συχνά ενημερώνει νωρίτερα και χωρίς την 
απαίτηση της εταιρείας 

Συχνά ενημερώνει νωρίτερα και χωρίς την απαίτηση 
της εταιρείας 

Συχνά καθυστερεί στις ενημερώσεις του και μετά από 
απαίτηση της εταιρείας 

Πάντα καθυστερεί στις ενημερώσεις του και μετά από 
απαίτηση της εταιρείας 

100%

75%

50%

25%

0%

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-16 Σωστή Διοίκηση εκ μέρους του προμηθευτή 

 

Kριτήριο Σωστή Διοίκηση εκ μέρους του Προμηθευτή  

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Ποιοτική / Διαθέσιμη / Ενισχυτική η σχέση που προβάλει η διοίκηση 
του Προμηθευτή

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 1%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Η διοίκηση του Προμηθευτή είναι ανοικτή σε συζητήσεις, έχει στόχο τη στήριξη 
και τη συνεχή βελτίωση της.
Ποια η σχέση επικοινωνίας με την διοίκηση του Προμηθευτή;  

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Εξαιρετική Επικοινωνία

Καλή Επικοινωνία

Μέτρια Επικοινωνία

Ανεπαρκής Επικοινωνία

Μη ικανοποιητική Επικοινωνία 

100%

75%

50%

25%

0%

 
 

 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-17 Ομάδα Συνεργασίας 

 

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-18 Αφοσίωση στην εταιρεία 

 

Kριτήριο  Αφοσίωση στην Εταιρεία   

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Ο Προμηθευτής αφοσιώνεται στην προμηθευτική σχέση με την 
Εταιρεία. 
Ο Προμηθευτής έχει πρωτοβουλία στη σχέση και διαρκώς ανανεώνει 
τα πλάνα του. 
Ο Προμηθευτής προβάλλει και υποστηρίζει το όνομα της Εταιρείας 
και την πνευματική της ιδιοκτησία. 

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 1%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Ο Προμηθευτής  υποστηρίζει την εδραίωση της Εταιρείας στην αγορά όπου 
δραστηριοποιείται;
Ο Προμηθευτής κινείται με γνώμονα την ενίσχυση του προφίλ της Εταιρείας;

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Εξαιρετική Αφοσίωση

Καλή Αφοσίωση

Μέτρια Αφοσίωση

Ανεπαρκής Αφοσίωση

Μη ικανοποιητική Αφοσίωση

100%

75%

50%

25%

0%

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-19 Ακρίβεια στην παράδοση 

 

Kριτήριο  Ακρίβεια στην Παράδοση   

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Προμηθευόμενο υλικό: Ποσοστό των εκτελεσμένων παραγγελιών 
χωρίς ποιοτικά ή ποσοτικά λάθη, πχ. Λάθος προϊόν, παράδοση από 
πολλές παρτίδες, λάθος συσκευασία, λανθασμένα έγγραφα, μερική 
παράδοση, παράδοση σε λάθος διεύθυνση. 
Προμηθευόμενη Υπηρεσία: Ποσοστό των προμηθευόμενων υλικών 
χωρίς αποκλίσεις από τις αρχικές απαιτήσεις 

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 4%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Εξαιρετική ακρίβεια στην Παράδοση

Καλή ακρίβεια στην Παράδοση

Μέτρια ακρίβεια στην Παράδοση

Ανεπαρκής ακρίβεια στην Παράδοση

Μη ικανοποιητική ακρίβεια στην Παράδοση

100%

75%

50%

25%

0%

  
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-20 Έγκαιρη παράδοση 
 

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-21 Βελτίωση χρόνων παράδοσης 

 

Kριτήριο Βελτίωση Χρόνων Παράδοσης   

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Ο προμηθευτής έχει βελτιώσει τους χρόνου παράδοσης του προμηθευόμενου 
υλικού;
 Έχει ο Προμηθευτής βραβευτεί για τις συντομότερες από τις συμφωνημένες 
ημερομηνίες παράδοσης;

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 2%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Εξαιρετική  βελτίωση χρόνου παράδοσης   

Καλή  βελτίωση χρόνου παράδοσης 

Μέτρια  βελτίωση χρόνου παράδοσης 

Ανεπαρκής  βελτίωση χρόνου παράδοσης 

Δεν υπάρχει  βελτίωση χρόνου παράδοσης 

100%

75%

50%

25%

0%

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-22 Lead Time 

 

Kριτήριο Lead Time

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Προμηθευόμενο υλικό: Η περίοδος από την στιγμή τοποθέτησης της 
παραγγελίας μέχρι τη στιγμή της παράδοσης σε σχέση με την αγορά και τις 
ανάγκες της Εταιρείας 
Προμηθευόμενη Υπηρεσία: Η περίοδος ανάμεσα στο σχεδιασμό της 
υπηρεσίας μέχρι την στιγμή της παράδοσης  (Service live)

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 2%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Best in class lead time

Lead time πάνω από το μέσο όρο

Lead time στο μέσο όρο 

Lead time κάτω από το μέσο όρο 

Το Lead time δεν είναι ικανοποιητικό 

100%

75%

50%

25%

0%

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-23 Επιχειρησιακή Συνέχεια 

 

 

Kριτήριο Επιχειρησιακή συνέχεια   

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Προμηθευόμενο υλικό: Ο προμηθευτής διαθέτει ένα ισχυρό πλάνο για την 
αδιάκοπη προμήθεια;
Προμηθευόμενη Υπηρεσία: Υπάρχει ικανό ανθρώπινο δυναμικό που να 
εξασφαλίσει τη συνεχή προσφορά της προμηθευόμενης υπηρεσίας; 
Υπάρχουν αναπληρωματική πόροι που να εξασφαλίζουν την συνέχεια;

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 2%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Ισχυρό πλάνο έχει εγκριθεί από την Εταιρεία   

Καλό πλάνο έχει εγκριθεί από την Εταιρεία 

Υπάρχει πλάνο αλλά δεν έχει εγκριθεί από την 
Εταιρεία  

Φτωχό πλάνο – δεν έχει εγκριθεί από την Εταιρεία  

Δεν υπάρχει πλάνο  

100%

75%

50%

25%

0%

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-24  Πλάνο αποφυγής προβλημάτων 

 

Kριτήριο Πλάνο  Αποφυγής Προβλημάτων  

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Ο Προμηθευτής δεσμεύεται πως εφαρμόζει ανάλυση κινδύνου και διαθέτει 
ισχυρό πλάνο αποφυγής ενδεχόμενων προβλημάτων;
Ο Προμηθευτής εντοπίζει ενδεχόμενες πηγές προβλημάτων και 
καθυστερήσεων και παρουσιάζει εναλλακτικά πλάνα όσο αφορά το Lead time, 
Το αποθηκευτικό χώρο, το μέγεθος των παρτίδων κλπ. 

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 2%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Ισχυρό πλάνο έχει εγκριθεί από την Εταιρεία   

Καλό πλάνο έχει εγκριθεί από την Εταιρεία 

Υπάρχει πλάνο αλλά δεν έχει εγκριθεί από την 
Εταιρεία  

Φτωχό πλάνο – δεν έχει εγκριθεί από την Εταιρεία  

Δεν υπάρχει πλάνο  

100%

75%

50%

25%

0%

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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Πίνακας 3-25 Μείωση των εργατικών πόρων 

 

Kριτήριο Μείωση των εργατικών πόρων  

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Προμηθευόμενα Υλικά: Ο Προμηθευτής προσπαθεί να μειώσει το εργασιακό 
κεφάλαιο εφαρμόζοντα μεθόδους για τον σκοπό αυτό, όπως JIT, πλάνο 
μείωσης και καλύτερης διαχείρισης αποθεμάτων. 
Προμηθευόμενη Υπηρεσία: Δεν εφαρμόζεται η μείωση των εργατικών πόρων  

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 2%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Το πλάνο για μείωση των εργατικών πόρων έχει 
εφαρμοστεί και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα    

Το πλάνο για μείωση των εργατικών πόρων έχει 
εφαρμοστεί και έχει καλά αποτελέσματα

Υπάρχει πλάνο για τη μείωση των εργατικών αλλά δεν 
έχει εγκριθεί από την Εταιρεία  

Φτωχό πλάνο – δεν έχει εγκριθεί από την Εταιρεία  

Δεν υπάρχει πλάνο  

100%

75%

50%

25%

0%

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 89

Πίνακας 3-26 Έγκαιρη πληροφόρηση 

 

Kριτήριο Έγκαιρη πληροφόρηση  

Ορισμός 
Κριτηρίου 

Άμεση πληροφόρηση για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή πρόβλημα που να δημιουργεί 
καθυστερήσεις στην παράδοση

Προμηθευόμενα Υλικά: Σε περίπτωση προβλήματος, υπάρχει έγκαιρη 
ενημέρωση και πλάνο επίλυσης του προβλήματος. Το πλάνος πρέπει να έχει 
οριστεί αρχικά πριν την εμφάνιση του προβλήματος ως αποτέλεσμα πρόβλεψης 
του προβλήματος.  
Προμηθευόμενη Υπηρεσία: Άμεση ενημέρωση της Εταιρεία καθώς και 
προτεινόμενο πλάνο ανάκαμψης   

Βαθμός

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 1%

Βοήθεια για τη
βαθμολόγηση 

Κλίμακα Περιγραφή Βαθμός 

Παρατηρήσεις

Άριστος 

Καλός 

Μέτριος 

Ανεπαρκής 

Μη αποδεκτός   

Πάντα άμεση πληροφόρηση και εγκεκριμένο πλάνο 
ανάκτησης 

Πολύ Συχνά πληροφόρηση και απλό πλάνο 
ανάκτησης 

 Συχνή πληροφόρηση και απλό πλάνο ανάκτησης 

Ανεπαρκής πληροφόρηση – δεν έχει εγκριθεί από την 
Εταιρεία  

Δεν πληροφορείται η Εταιρεία και δεν υπάρχει πλάνο  

100%

75%

50%

25%

0%

 
 

Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 
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3.5.7 Συμπεράσματα  

Γενικότερα, η βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας οδηγεί σε μεγαλύτερη ετοιμότητα 

αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων ζήτησης. Σε μία αγορά όπου τίποτα δεν θεωρείται 

σταθερό και με τις ανάγκες των πελατών να είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν απολύτα, η 

Εφοδιαστική Αλυσίδα προετοιμάζει την εταιρεία να αντιμετωπίσει όλες τις απρόβλεπτες 

καταστάσεις της αγοράς και δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αμυνθεί καλύτερα ενόψει 

του έντονου ανταγωνισμού. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν το σημαντικό 

ρόλο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Μία υγιής και αποδοτική Εφοδιαστική Αλυσίδα 

προσφέρει μόνο κέρδος στην εταιρεία. Η μοναδικότητα της και η δυνατότητα εξατομίκευσης 

των διαδικασιών της αποτελούν ένα ισχυρό όπλο στη βιοσιμότητα ολόκληρης της εταιρείας.  

 

Στην εφοδιαστική Αλυσίδα, το δύσκολο σημείο είναι οι προμηθευτικές σχέσεις που πρέπει να 

δημιουργηθούν και να διατηρηθούν. Αν η εταιρεία ξεπεράσει τα προβλήματα διαχείρισης των 

προμηθευτών της μέσα από συνεχείς αξιολόγησεις και καθαρά κανάλια επικοινωνίας και 

αφιερώσει πραγματικό χρόνο στην ανάπτυξη της προμηθευτικής σχέσης τότε δημιουργούνται 

ομάδες συμμαχίας που έχουν στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των δύσκολών 

προκλήσεων της αγοράς. Εξάλου, με την διεύρυνση των αγορών, η πιθανότητα διαβίωσης για 

μία εταιρεία που δραστηριοποιείται απομονωμένη έχοντας τυπικές σχέσεις με τους 

εμπλεκόμενους με αυτήν, είναι εξαιρετικά μικρή.  

 

Όπως είδαμε από την αξιολόγηση του προμηθευτή της εταιρείας τηλεπικοινωνιων που 

εξετάσαμε, πολλοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται παίζουν σημαντικό ρόλο και 

έχουν διαφορετική βαρύτητα.  

Στόχος είναι ο προμηθευτής να αποτελέσει επιπρόσθετη αξία για την εταιρεία, να δρα 

σύμφωνα με τις αρχές και αξίες της εταιρείας και να είναι μέσο ανάπτυξης και ανταλλαγής 

γνώσεων. Η εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα δύο εμπλεκόμενα μέρη ώστε η 

σχέση να αποδεικτεί σχέση κερδίζω – κερδίζεις, «win – win», και για τους δύο. Επιπρόσθετα, 

είναι βασικό τα προσόντα του προμηθευτή συνεχώς να αξιολογούνται και να μεταφράζονται 

σε ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Ο ίδιος οργανισμός αναβαθμίζεται από τη βελτίωση των διαδικασιών, 

των παραγωγικών ενεργειών και των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών του προμηθευτή.   
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Διάγραμμα 3-4 Αξιολόγηση Προμηθευτών 

Βελτιστοποίηση Προμηθευτή 

Εφοδιαστικό 
Χαρτοφυλάκιο

 
Πηγή: Εσωτερική διαδικτυακή πύλη εταιρείας 

 

 

Άρα, τα προσόντα του προμηθευτή μεταφράζονται σε στοιχεία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την εταιρεία. Όλη η γνώση που απορέει από την συνεργασία από τον 

προμηθευτή, ακόμα και η διαδικασία  αξιολόγησης έχει θετικά αποτελέσματα καθώς η 

εταιρεία εμβαθύνει στις εσωτερικές διαδικασίες του προμηθευτή με αποτέλεσμα να μάθει και 

να χρησιμοποιήσει όλα τα θετικά του στοιχεία και να αναδιαμορφώσει όλα τα αρνητικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 92

 

3.6 Βιβλιογραφία 3ου Κεφαλαίου  
 

Βιβλιογραφικές Πηγές 

1. Τhomas L. Wheelen, J. David Hunger, 2006, Concepts in Strategic Management and 

Business Policy, 10th Edition, Prentice Hall.  

 

2. Philip Kotler, 2001, Kotler on Marketing, The Free Press 

 

3. Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, 2005, Αρχές του 

Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

 

 

Πηγές Διαδικτύου  

http://www.answers.com/topic/freedom-house-index 
http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
http://www.ethicaltrade.org/resources 
http://www.dnb.com/us/ 
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3.7 Βιβλιογραφία Κεφαλαίων  
 

 

Βιβλιογραφικές Πηγές 
Ξένη Βιβλιογραφία  

1. Ronald H. Ballou, 2004, Business Logistics Management, 5th Edition, Prentice  Hall, 
U.S.A.  
 

2. Julien Bramel , David Simchi – Levi,1997, The Logic of Logistics -Theory, 
Algorithms, and Applications for Logistics Management, Springer Series in 
Operations Research, Springer – Verlag New York, Inc.  
 

3.  Sunil Chopra, Peter Meindl,2007, Supply Chain Management, Strategy, Planning & 
Operation , 3rd edition, Pearson-Pertice Hall, International edition.  
 

4. Christian Schuh, Robert Kromoser, Michael F. Strohmer, Ramon Ranero Perez, 
Alenka Triplat,2008, The Purchasing Chessboard: 64 methods to Reduce Cost And 
Increase Value with Suplliers, 1st Edition, Springer.  

 
5. Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, 1999, Introduction to Supply Chain 

Management, Prentice Hall.  
 

6. Dongjoo Lee, Taehee Lee, Sue-kyung Lee, Ok-ran Jeong, Hyeonsang Eom, Sang-goo 
Lee, 2006, Best Choice: Adecision Support System for Supplier Selection in e-
Marketplaces,1st Edition, Springer-Berling Heideberg.  

 
7. David N. Burt, Donald W. Dobler ,Stephen L. Starling, 2003,World Class Supply 

Management “The key to Supply Chain Management”, 7th edition, McGraw-Hill 
Irwin.  
 

8. Christian Scholz and Joanchim Ientes, 2006, International Supplier Ralationship 
Management: From Transactional to Relational Purchasing, 1st Edition, Gabler.  

 
9. Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, 1999, Introduction to Supply Chain 

Management, Prentice Hall.  
 

10. Alan H.S. Chan and Sio-Iong Ao, 2008, Advances in Industrial Engineering and 
Operations Research, 5th Edition, Springer US.  
 

11. Τhomas L. Wheelen, J. David Hunger, 2006, Concepts in Strategic Management and 
Business Policy, 10th Edition, Prentice Hall.  
 

12. W.C. Belton, 2009, Purchasing and Supply Chain Management, 1st Edition, Mc Graw 
Hill.  
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13. Philip Kotler, 2001, Kotler on Marketing, The Free Press 

 
14. Kenneth Lysons and Brian Farrington, 2006, Purchasing and Supply Management, 7th 

Edition, Prentice Hall.  

 
15. Ram Narasimhan, Santosh Mahapatra, Jan Stentoft Arlbjorn, 2008, Impact of 

realational nors, supllier development and trust on supplier performance, 1st Edition, 

Springer New York.  

 
16. Article: Vijay R. Kannan, Keah Choon Tan, 2006 Supplier Selection Assessment: 

Their impact on Bussiness Performance, Institute for Supply Management, Inc.  

 
17. James R. Evans, William M. Lindsay, 2005, The management and Control of Quality, 

6th Edition, Thomson.  

 
Ελληνική Βιβλιογραφία  

1. Βασίλης Μ. Παπαδάκης, 2002, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής 
Εμπειρία, τόμος Ά: θεωρία, 4η έκδοση, Εκδόσεις Ε. Μπένου. 

 
2. Κώστας Π. Παππής, 1995, Προγραμματισμός Παραγωγής, Εκδόσεις Α. Σταμούλη. 

 
3. Θεοδωράς, Δημήτριος Θ., 2008, Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού & Εξυπηρέτηση 

Πελάτη, Εκδόσεις Α. Σταμούλη.  

 

4. Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, 2005, Αρχές του 

Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

 
5. Γιάννης Α. Πολλάλης, Δημήτριος Θ. Πατρινός, 1999, Βιομηχανικό Μάρκετινγ,  

Εκδόσεις «Έλλην». 

 
6. Ροδόπουλος Α.Ε, 2008, Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστική Αλυσίδα, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου. 

 
7. Τζενός Χρήστος, 2004, Προμήθειες, Κοστολόγηση, Έλεγχος, Εκδόσεις Le Monde. 

 
8. Pάπτης Δ. Νίκος, 1999, Εμπορευματογνωσία – Προμήθειες, Εκδόσεις Ιnterbooks 
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Πηγές Διαδικτύου  

http://www.logistics.org.gr/ 
http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1315&PHPSESSID=a8c71c12900b5
cfe5f910b5de9fbcada 
http://www.youtube.com/watch?v=ATu-WhQ8IsY 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart 
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/casestudies/en/landing_cox?c=us&l=en 
https://www.supply-chain.org/ 
http://www.answers.com/topic/freedom-house-index 
http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
http://www.ethicaltrade.org/resources 
http://www.dnb.com/us/ 
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