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 θηλεηψλ παγίσλ, ζε ζπγθεθξηκέλε Πεξηθέξεηα  

αλά Ννκφ.       188 

Δηθόλα 3. Πεξαηηέξσ Αλάιπζε αξηζκνχ  

παξαγγειζέλησλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο 

θηλεηψλ παγίσλ, ζε ζπγθεθξηκέλε Πεξηθέξεηα,  

ζε ζπγθεθξηκέλν Ννκφ, αλά Πφιε εγθαηάζηαζεο  188 

ρήκα 31. Διεγθηηθή πξνζέγγηζε       189 

Δηθόλα 1. Κφζηνο ραξηηψλ γξαθείνπ αλά ππάιιειν,  

αλάιπζε θφζηνπο αλά Γηεχζπλζε κε  

ρξσκαηηθή επηζήκαλζε αθξαίσλ ηηκψλ  

Παξάδεηγκα COSMOTE (demo)    189 



ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Supply Chain Management θαη Πξνκήζεηεο 

 

    

 

 

  
8 

Δηθόλα 2. Αξηζκφο ζηπιφ γξαθείνπ αλά ππάιιειν  

δηαρξνληθά, ηαπηφρξνλε αλάιπζε θφζηνπο 

αγνξάο αλά κνλάδα είδνπο, ρξσκαηηθή  

επηζήκαλζε αθξαίσλ ηηκψλ. Παξάδεηγκα  

COSMOTE (demo)      190 

Δηθόλα 3. χγθξηζε αγνξψλ ζπζρεηηδφκελσλ εηδψλ  

πλνιηθφο αξηζκφο κέζσλ γξαθήο (ζηπιφ)  

έλαληη κέζσλ δηφξζσζεο (blanco)-  

Παξάδεηγκα COSMOTE (demo)    191 

ρήκα 32. Ζιεθηξνληθή κεηαθνξά παξαζηαηηθώλ    193 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Μέρξη πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, ε έλλνηα ησλ πξνκεζεηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλε θαη ζήκαηλε, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε , ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, φηαλ ε 

επηρείξεζε ρξεηαδφηαλ θάπνηα πξντφληα ή πιηθά, θαζψο θαη κηα πξαθηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ ηηκψλ πνπ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ απηνί πξνζέθεξαλ κπνξνχζαλ λα 

βξεζνχλ ζηελ αγνξά. 

Απφ ηφηε φκσο θαη, ελ φςεη ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ηνπ 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ γηα πξψηεο χιεο αιιά θαη γηα θαιχηεξα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, ε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ έρεη αλαιάβεη ηνλ ξφιν ζεκαληηθήο ζπλεηζθνξάο 

ζηελ ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ. 

 

1.2 ΟΡΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

Χο Λεηηνπξγία ησλ "Πξνκεζεηψλ" νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

απφθαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη επηινγή ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο ηηκήο, 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πεγήο αγνξάο γηα έλα αληηθείκελν- πιηθφ- πξντφλ- εκπφξεπκα ή 

ππεξεζία πνπ έρεη απνθαζηζηεί ε απφθηεζή ηνπ θαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ 

δηαζθάιηζεο φηη ην παξαιακβαλφκελν είδνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

 

1.3 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΝ ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Απφ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ε Λεηηνπξγία 

ησλ Πξνκεζεηψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε θξηζηκφηεηα.  
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Κάζε επηρείξεζε ζπκπεξηθέξεηαη θαη ζαλ αγνξαζηήο θαη ζαλ πσιεηήο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο. Μία επηρείξεζε αγνξάδεη πξψηεο χιεο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο, ελ ζπλερεία ηηο ππνβάιιεη ζε βηνκεραλνπνίεζε θαη έηζη ηηο 

κεηαηξέπεη κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε ηειηθφ πξντφλ. Σν ηειηθφ πξντφλ ε 

επηρείξεζε ην δηαζέηεη ζηνλ αγνξαζηή ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη  επηρείξεζε πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα βηνκεραλνπνίεζε, κεηαπξάηεο ή ηειηθφο θαηαλαισηήο. Καη νη δχν 

πιεπξέο, δειαδή ε πιεπξά ηνπ αγνξαζηή θαη ε πιεπξά ηνπ πσιεηή ζα πξέπεη λα 

κειεηψληαη δηεμνδηθά θαη πξνζεθηηθά, γηαηί κφλν ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζηνπο δχν ηνκείο εγγπάηαη ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ Λεηηνπξγία ησv Πξoκεζεηψv πνπ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ, είvαη κία "παξακεζφξηα" ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ην 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ε "Γηαρείξηζε ησv Πξνκεζεπηψλ" είvαη παξφκoηα κε ηελ 

"Γηαρείξηζε ησv Πειαηψλ", θαη ππάξρνπλ αλαινγίεο ζε φια ηα επί κέξνπο θαζήθνληα 

ησv δχν ιεηηνπξγηψλ. Αο κελ μερλάκε φηη έλαο έκπνξνο ζεσξείηαη επηηπρεκέλνο φηαλ 

δηαζέηεη ζπγρξφλσο ηθαλφηεηεο πσιεηνχ θαη αγνξαζηνχ. Γπζηπρψο φκσο κέρξη ζήκεξα 

ε Λεηηνπξγία ησv Πξoκεζεηψv δελ έρεη αμηνινγεζεί απφ ηηο δηνηθήζεηο ζηov βαζκφ πνπ 

έρεη αμηνινγεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ.  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη oη θσηεηλέο εμαηξέζεηο επηρεηξήζεσλ φπνπ ε Λεηηνπξγία 

ησv Πξνκεζεηψλ αληηκεησπίδεηαη σο αvάζηξoθo κάξθεηηλγθ. Γειαδή, oη ππεχζπλνη ησv 

πξoκεζεηψv εθαξκφδoπv ζηξαηεγηθέο πξνζέιθπζεο πξνκεζεπηψλ πςειήο ζηάζκεο 

εθφζνλ ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζα αλπςψζεη ηελ αμία ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ πξνζέιθπζε πξνκεζεπηψλ πςειήο ζηάζκεο είvαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζε ζπλζήθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο πξψησλ πιψλ ή ζπρλέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 

 

 

1.4 ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΤΠΑΡΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

1) Γηαξθήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. 

2) Γηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη αλάγθε γηα δεκηνπξγία πιέγκαηνο ζρέζεσλ 

κε παγθφζκηα δίθηπα  αμηφπηζησλ  πξνκεζεπηψλ 
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3) ηελφηεηα θεθαιαίσλ θαη πςειφ θφζηνο ρξήκαηνο 

4) Βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 

5) Πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

 

ε έλα απαηηεηηθφ, ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κε 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά  ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε 

πεγψλ πξνκήζεηαο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα, 

νη αζρνινχκελνη ζηελ Λεηηνπξγία ησλ Πξνκεζεηψλ θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ λέεο 

ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 

γηα άκεζα θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηειηθά ζα πεηχρνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ηελ 

δπλακηθή παξνπζία ηεο ζηελ αγνξά (Λάηνο 2009-2010). 

 

1.5 ΔΗΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

1.5.1 Δίδε πξνκεζεηώλ – αγνξώλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

αγνξαδόκελσλ εηδώλ 

 

 Γηαθξίλνπκε δχν είδε πξνκεζεηψλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αγνξαδφκελα είδε : 

1 Πξνκήζεηεο Τιηθώλ γηα Μεηαπώιεζε θαη 

2 Πξνκήζεηεο γηα Καηαλάισζε ή Μεηαηξνπή- Μεηαπνίεζε 

 

 Οη πξνκήζεηεο γηα κεηαπώιεζε πξαγκαηνπνηνχληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 

Οη έκπνξνη δηαπηζηψvoπv ηηο αλάγθεο ησv πειαηψλ ηνπο, αγνξάδνπλ ζε κηα ηηκή, 

πξoζζέηoπv έλα θέξδνο θαη πσιoχv ζηov πειάηε πξνζθέξνληαο έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν πνηφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο. Οη ζεκεξηλνί έκπνξνη κπνξεί λα είλαη oη 

Γηεπζπληέο Σκεκάησλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα ή κεγάιεο εκπνξηθέο αιπζίδεο.  Κάζε 

ηκήκα είλαη κνλάδα θφζηνπο θαη θέξδνπο. Οη Γηεπζπληέο ζεσξνχληαη ππεχζπλνη 

γηα ηα θέξδε θαη ηηο δεκηέο. Πξέπεη λα απνθαζίδνπλ ηί επηζπκνχλ oη πειάηεο ηoπο θαη 

vα αγνξάδνπλ φηη δεηείηαη ζε ηηκέο πνπ επηηξέπνπλ κεηαπψιεζε κε θέξδε.  

Οη Τπεχζπλνη Πξoκεζεηψv πνπ αγνξάδνπλ πιηθά γηα εζσηεξηθή θαηαvάισζε 
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ή κεηαηξνπή - κεηαπνίεζε κέζα ζε κία επηρείξεζε ovoκάδovηαη "Βηνκεραληθνί 

Αγνξαζηέο". Αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα απφ απηά ησv "Δκπνξηθψλ 

Αγνξαζηψλ". Σν πξφβιεκα δελ είλαη κφvo ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε, αιιά 

θαη πoηα πξντφληα ζα πξέπεη vα θαηαζθεπάζεη, πoηα κέξε ησv πξντφλησλ πξέπεη vα 

αγνξαζηνχλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο θαη πoηα πξέπεη vα θαηαζθεπαζηνχλ εζσηεξηθά 

κέζα ζηo εξγνζηάζην, πψο ηα πξνκεζεπηηθά ηoπο πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη vα 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα πσιήζεσλ θαη παξαγσγήο, πσο ζα πξέπεη vα 

επηιέγνπλ πξνκεζεπηέο κε ζηφρν ηε δηαξθή θαη ζπκθέξνπζα ζπλεξγαζία θαη γεληθά 

πψο vα ζπvηovίδoπv ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ηκήκαηφο ηoπο κε απηέο ησv άιισλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.5.2 Δίδε πξνκεζεηώλ ζε ζρέζε κε ην αγνξαδόκελν είδνο 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο πξνκήζεηεο ηαμηvoκoχvηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ην αγνξαδφκελν είδνο:  

1 Τιηθά 

2 Κεθαιαηνπρηθό Δμνπιηζκό  

3 Τπεξεζίεο  

 

ηεv πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φια ηα "πιηθά" πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

έηνηκα πξoτφvηα. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πιηθά πoπ αλαιίζθνληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη δελ εvζσκαηψvovηαη ζηα ηειηθά πξoτφvηα. Σα 

αvαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα θεθαιαηoπρηθoχ εμoπιηζκoχ 

ζπκπεξηιακβάvovηαη ζ'απηήv ηεv θαηεγoξία. Ζ θαηεγoξία "πιηθά" ζπρvά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζηoηρείo ηεο επαvαιεπηηθφηεηαο, oη αγoξέο δειαδή γίvovηαη ζε 

ζπvερή βάζε θαη είvαη απαξαίηεηoο o πιήξεο ζπvηovηζκφο ηoπο κε ην πξφγξακκα 

παξαγσγήο.  

Ζ δεχηεξε θαηεγoξία, "θεθαιαηoπρηθόο εμνπιηζκόο" αλαθέξεηαη ζε 

κεραλήκαηα θαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θπξίσο. Ζ δαπάλε θεθαιαίσλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ απφθηεζή ηoπο ζπρλά απνηειεί επέλδπζε ζεκαληηθήο αμίαο. Δάλ ε 

αγνξά ηνπ θεθαιαηoπρηθoχ εμνπιηζκνχ γίλεη πξνζεθηηθά κεηά απφ κειέηε θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γίλεη απνηειεζκαηηθά δειαδή κε απνθπγή χπαξμεο αξγoχζαο 
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παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, ηφηε o θεθαιαηoπρηθφο εμνπιηζκφο απνθέξεη θέξδε ζηελ 

επηρείξεζε. Ζ θαηεγoξία "θεθαιαηoπρηθφο εμνπιηζκφο" ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ 

ην ζηνηρείν ηεο  

ηερληθήο πνιππινθφηεηαο, ηεο πςειήο αμίαο θαη ηεο κνληκφηεηαο, κε απνηέιεζκα vα 

δίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηε κειέηε ησv αξρηθψλ απαηηήζεσλ. 

Ζ ηξίηε θαηεγoξία, oη "ππεξεζίεο" είλαη εηζξνέο ε παξνπζία ησv oπoίσv είλαη 

πξσηαξρηθήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησv επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ. Παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ είλαη oη ππεξγνιαβίεο, oη ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραvoιoγηθoχ εμνπιηζκνχ, oη ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο εηνίκσλ πξντφλησλ, θιπ.  

Δπεηδή oη αγνξέο πιηθψv είvαη ζπvήζσο επαλαιακβαλφκελεο θαη επεηδή είvαη 

αλάγθε vα εvαξκovίδovηαη ρξνληθά θαη πνζνηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαη 

πσιήζεσv ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιo βαζκφ ζπγθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ ζε έvα 

ηκήκα πξνκεζεηψλ θαη ηππνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε εθδειψλεηαη κε ηεv 

χπαξμε oιoθιεξσκέvσv πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη Σκεκάησλ Παξαιαβήο, 

Δπηζεψξεζεο θαη Μεηαθoξψv πνπ ζπρvά εληάζζνληαη ζηov έιεγρo ηoπ Σκήκαηoο 

Πξoκεζεηψv. Ζ ηππoπoίεζε εθδειψvεηαη κε γξαπηέο δηαδηθαζίεο θαη πεξηγξαθέο 

εξγαζίαο πoπ κoξθoπoηoχv ζε κεγάιo βαζκφ ηα θαζήθovηα θαη ηηο αξκoδηφηεηεο φισv 

φζσv ζπκκεηέρoπv ζηε δηαδηθαζία πξoκεζεηψv. 

Απφ ηεv άιιε κεξηά, oη αγνξέο θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ιφγσ ηεο ηερvηθήο 

πoιππιoθφηεηαο θαη ηεο κεγάιεο αμίαο ηoπο δηαρένληαη ζε φζα ηκήκαηα έρνπλ είηε 

ηεv ηερληθή εμεηδίθεπζε vα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο είηε ηεv αξκνδηφηεηα vα εγθξίvoπv 

δαπάλεο. Γεληθά, ε δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε έθηαζε αvαιχζεσv θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο (κειέηεο ζθνπηκφηεηαο) θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηινγήο φπνπ oη εηδηθoί ζα πξέπεη vα αμηoιoγήζoπv πξνζθνξέο κε βάζε 

κεγάιo αξηζκφ ηερvηθψv, oηθovoκηθψv, πoηoηηθψv αθφκε θαη θoηvσvηθψv θξηηεξίσλ.  

Δίvαη δχζθoιo vα αvαπηπρζoχv πςειoί βαζκoί ζπγθέvηξσζεο αξκoδηoηήησv 

ζε έvα ηκήκα θαη δηαδηθαζηψv ηππoπoίεζεο γηα ηov θεθαιαηoπρηθφ εμoπιηζκφ δηφηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θoξέο θάζε αγoξά ηείvεη vα κεv έρεη πoιιά ζεκεία oκoηφηεηαο κε ηεv 

πξoεγoχκεvε. Βέβαηα, θαη ζηελ πεξίπησζε αγνξψλ θεθαιαηoπρηθoχ εμνπιηζκνχ 

αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο πoπ ζρεηίδνληαη κε ηoπο φξνπο πινπνίεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηεv ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ.  
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Οη αγνξέο ππεξεζηψλ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο έλαληη ησλ άιισλ 

θαηεγoξηψv. πρvά, ε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο αγνξαδφκελεο ππεξεζίαο είvαη δχζθνιε 

εθφζνλ oη ππεξεζίεο είvαη "άπιεο" θαη "αvαιψvovηαη" ηεv ζηηγκή ηεο "παξάδνζεο 

ηoπο". Ζ δηαδηθαζία αγνξάο ησλ εμαηξεηηθά δαπαλεξψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαηά ηελ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο εθφζνλ ε 

επηηπρήο δηαρείξηζε ηεο ζχκβαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηγξαθή απηή. 

 

 

1.6 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ  

 

 Κάζε αγνξά ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ αθνινπζεί γεληθά ηέζζεξηο θάζεηο. 

Μπνξνχκε vα θαληαζηνχκε ηηο θάζεηο απηέο ζαλ oκάδεο ελεξγεηψλ oη νπνίεο 

εμειίζζνληαη θαηά κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο ελφο θχθινπ. Έλαπζκα ηεο ζεηξάο 

εvεξγεηψv είvαη ε δηαπίζησζε απφ θάπνηνπο ρξήζηεο φηη απαηηείηαη θάπνηα αγνξά 

εvηφο επζέηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ζ ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ πεξαηψλεηαη κε ηελ 

παξαιαβή απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ αγνξαζζέληνο πιηθνχ ή ππεξεζίαο (βι. ρήκα 1). Οη 

θάζεηο πoπ δηαθξίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηoπ αγνξαζηηθνχ θχθινπ είλαη νη εμήο: 

 

Πξoζδηoξηζκόο ηεο Αvάγθεο : Πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο φπσο : έθδoζε ησv 

αηηήζεσv αγνξάο, ηo ζρεδηαζκφ ησv 

πξoδηαγξαθψv, εθηηκήζεηο ηηκψv θαη ρξφλσλ 

αγoξάο θαη πξoγξακκαηηζκφ oηθovoκηθψv πφξσλ 

θαη αγνξαζηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Έξεπλα Πεγώλ Πξνκήζεηαο : Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο : ζπλεληεχμεηο κε 

πξνκεζεπηέο, αλαζθφπεζε θαη εκπινπηηζκφ 

θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ, επηζθέςεηο ζε 

θιαδηθέο εθζέζεηο, έξεπλα ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο (π.ρ. ρξπζφο νδεγφο, πεξηνδηθά 

θ.ά), κειέηεο αγoξάο ή ηδηoθαηαζθεπήο. 

Δπηινγή Πξoκεζεηώv :   Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο : επηινγή κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ, δηεθπεξαίσζε 

κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, δηαπξαγκαηεχζεηο κε 
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πξνκεζεπηέο, αλαζέζεηο, θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ 

κε πξνκεζεπηέο. 

Γηεθπεξαίσζε Παξαγγειίαο :  Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο : παξαθνινχζεζε 

ζπκβάζεσλ, επηηάρπλζε παξαγγειηψλ, 

παξαιαβή, επηζεψξεζε, απνζήθεπζε, ινγηζηηθή 

ηαθηνπνίεζε. 

 Ο αγνξαζηηθφο θχθινο πξνζθέξεη έvα λνεηηθφ πιαίζηo γηα ηεv πεξηγξαθή 

εvεξγεηψv πoπ πεξηιακβάvovηαη ζηεv δηαδηθαζία αγoξψv . Γελ ζεκαίvεη φηη oη 

εvέξγεηεο πoπ εθηειoχvηαη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο αγoξάο είvαη πάvηα oη ίδηεο, ή 

ζπκβαίvoπv πάvηoηε θαηά κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. 

 

ρήκα 1. Ο Πξνκεζεπηηθόο Κύθινο 

 

 

Πεγή: Λάηνο 2009-2010 
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1.7 ΟΗ ΥΔΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΜΔ ΑΛΛΑ 

ΣΜΖΜΑΣΑ 

 

Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ είλαη ην θέληξν ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ απηή θαζ‟ απηή ηε θχζε ηνπ, έρεη ζηελέο 

ζρέζεηο κε φια ηα άιια ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ δηαπεξλνχλ φια ηα αιιά ηκήκαηα. 

Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ηα άιια Σκήκαηα (Παξαγσγήο, Μειεηψλ, 

Μάξθεηηλγθ, Υξεκαηννηθνλνκηθφ) ζπρλά αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απηή είλαη κία θπζηνινγηθή θαη πγηήο θαηάζηαζε, ππφ ηνλ φξν φηη 

νη γλψκεο ησλ ηκεκάησλ είλαη αληηθεηκεληθέο. 

 

1.7.1 ρέζεηο Σκεκάησλ Πξνκεζεηώλ - Μειεηώλ  

 

Οη Πξνκήζεηεο, νη Μειέηεο πξντφλησλ θαη ε Παξαγσγή έρνπλ πνιιά ακνηβαία 

πξνβιήκαηα. Σν Σκήκα Μειεηψλ, φπσο θαη ε Παξαγσγή, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ ρξφλν πνπ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε κίαο πξνκήζεηαο. Σν Σκήκα Μειεηψλ είλαη ζπρλά ππεχζπλν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ηα 

πιηθά πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηά. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ επζχλε κε 

επηηπρία, ην Σκήκα Μειεηψλ πξέπεη λα έρεη ηε ζηαζεξή βνήζεηα ησλ Σκεκάησλ 

Πξνκεζεηψλ θαη Παξαγσγήο. Οη ηηκέο πνπ πιεξψλνληαη γηα ηα πιηθά παξαγσγήο θαη 

ηα θφζηε βηνκεραλνπνίεζήο ηνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο.  

Παξνκνίσο, νη πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα γξαθνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

κεηψζνπλ ή λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

πξνκεζεχζνπλ ηελ εηαηξεία κε απηά ηα πιηθά. Δάλ επηζπκείηαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ, ηα πιηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Σκήκα Μειεηψλ πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

αγνξαζηνχλ νηθνλνκηθά θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

αληαγσληζηηθνχο πξνκεζεπηέο.  

Οη Πξνκήζεηεο θαη νη Μειέηεο ζπρλά δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ άπνςε 

ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα πιηθά. Απηφ είλαη θαηαλνεηφ. Σα κέιε ηνπ 
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Σκήκαηνο Μειεηψλ ηείλνπλ λα ζρεδηάδνπλ «ζπληεξεηηθά». Χο εθ ηνχηνπ, νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπο αλαθέξνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ ηερληθή απφδνζε. Ζ λννηξνπία ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηειερψλ ησλ Σκεκάησλ 

Μειεηψλ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε 

εμηδαληθεπκέλσλ ζρεδίσλ, ρσξίο λα δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζην θφζηνο ή ζην ρξφλν 

παξάδνζεο.   

Ο αγνξαζηήο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπρλά πηζηεχεη φηη πξέπεη λα κεησζνχλ νη 

ζηφρνη απφδνζεο ψζηε λα πιεζηάζνπλ πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο 

απφδνζεο. Δίλαη έλαο αθξηβφο ζρεδηαζκφο πξντφληνο κε πςειφ παξάγνληα αζθαιείαο 

αλαγθαίνο, εάλ έλαο θζελφηεξνο ζρεδηαζκφο, κε ρακειφηεξν παξάγνληα αζθαιείαο, 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ επηρείξεζε; Βέβαηα, απηνί νη αιιεινζπγθξνπφκελνη 

ζηφρνη δελ είλαη εχθνιν λα ηθαλνπνηεζνχλ ηαπηνρξφλσο. Οη απαληήζεηο ζε ηέηνηα 

πξνβιήκαηα ζπάληα είλαη μεθάζαξεο. Ακνηβαία θαηαλφεζε θαη επηζπκία ακνηβαίσλ 

ππνρσξήζεσλ απαηηείηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, εάλ επηζπκείηαη ε εμεχξεζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ ιχζεσλ. 

 

1.7.2 ρέζεηο Σκεκάησλ Πξνκεζεηώλ - Παξαγσγήο 

 

Ζ ζρέζε ησλ Σκεκάησλ Πξνκεζεηψλ-Παξαγσγήο αξρίδεη φηαλ ην Σκήκα 

Παξαγσγήο κεηαβηβάδεη ην πξφγξακκα παξαγσγήο ή ηηο απαηηήζεηο ζε πιηθά ζην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ην νπνίν θαηφπηλ ηα κεηαηξέπεη ζε πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ αγνξάο είλαη ζπρλά ε θχξηα δπζθνιία ζε απηή ηε 

κεηαηξνπή. Όηαλ ην Σκήκα Παξαγσγήο δελ παξέρεη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ αξθεηφ 

ρξφλν γηα λα αγνξάζεη αληαγσληζηηθά, πνιιέο κε αλαγθαίεο δαπάλεο αλαπφθεπθηα 

απμάλνπλ ην ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. Όηαλ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

δελ έρεη ρξφλν γηα λα αγνξάζεη αληαγσληζηηθά, είλαη βέβαην φηη ζα πιεξσζνχλ πςειέο 

ηηκέο γηα ηα πιηθά. Γαπαλεξέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη πςειά θφζηε κεηαθνξάο 

είλαη δχν πξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ αλεπαξθψλ ρξφλσλ 

αλνρήο.  

Ζ πην ζνβαξή ζπλέπεηα ηνπ αλεπαξθνχο ρξφλνπ αγνξάο είλαη ε δηαθνπή 

παξαγσγήο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβεί. ηηο βηνκεραλίεο ζπλερνχο παξαγσγήο 

(ρεκηθά, ηζηκέλην, ρξψκαηα, αιεχξη θιπ) ν θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο είηε 
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απαζρνιείηαη ζρεδφλ ζε πιήξε δπλακηθφηεηα, είηε δελ απαζρνιείηαη θαζφινπ. 

Δπνκέλσο, νη ειιείςεηο πιηθψλ ζε απηέο ηηο βηνκεραλίεο κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξνθηθέο, κε απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή δηαθνπή ηεο παξαγσγήο.  

Οη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ειιείςεηο πιηθψλ ζε βηνκεραλίεο κε ζπλερνχο 

παξαγσγήο δελ είλαη πάληνηε ηφζν εκθαλείο ή θαηαζηξνθηθέο. Μηα δηαθνπή 

παξαγσγήο ελφο κεραλήκαηνο ζε κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί 

λα κελ είλαη εκθαλήο. Σα έκκεζα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο δηαθνπέο 

ελζσκαηψλνληαη ζηα θφζηε παξαγσγήο. Ζ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κηαο ή δχν κεραλψλ 

απφ κηα κεγάιε ζπζηνηρία πελήληα κεραλψλ πηζαλφλ λα ζεσξεζεί ζαλ ζπλεζηζκέλν 

γεγνλφο. Οη ζπλήζεηο ινγηζηηθέο κέζνδνη αδπλαηνχλ λα δηαηππψζνπλ ηελ επίδξαζε 

απηή πάλσ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο.  

Ο ζπληνληζκφο παξαγσγήο θαη πξνκεζεηψλ είλαη επσθειήο γηα πνιινχο 

ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα επηιεγεί έλα αθξηβφηεξν ελαιιαθηηθφ πιηθφ ην 

νπνίν ζα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα ζηελ επηρείξεζε. Απηφ αθνχγεηαη ζαλ θάηη ην 

παξάδνμν. «Πιεξψλεηο πεξηζζφηεξα θαη εμνηθνλνκείο πεξηζζφηεξα», πψο κπνξεί λα 

ζπκβεί απηφ; Οη κεηψζεηο ζηα θφζηε βηνκεραλνπνίεζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο κπνξεί 

λα ππεξβαίλνπλ ηα απμεκέλα θφζηε αγνξάο. ε νξηζκέλεο βηνκεραληθέο ιεηηνπξγίεο, ε 

επεμεξγαζία ησλ αθξηβφηεξσλ πιηθψλ είλαη πην νηθνλνκηθή απφ φηη απηή ησλ 

θζελφηεξσλ πιηθψλ. Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε εμνηθνλνκεί ρηιηάδεο δνιάξηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ράιθηλα αληί ραιχβδηλα θνκκάηηα ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

εμαξηεκάησλ αεξνζθαθψλ. Ο ραιθφο θνζηίδεη αθξηβφηεξα απφ ηνλ ράιπβα, αιιά νη 

κεηψζεηο ζην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ αληηζηαζκίδνπλ ηελ αχμεζε ζην 

θφζηνο ηνπ πιηθνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, φρη κφλν κεηψζεθε ην άκεζν θφζηνο, αιιά 

έλα επηπξφζζεην θέξδνο πξνήιζε απφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κεραλψλ 

θαη ηνπ δαπαλεξνχ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ λα απαζρνιεζνχλ ζε άιιεο εξγαζίεο. 

 Οη ζνβαξέο επηπηψζεηο κηαο δηαθνπήο ζηελ παξαγσγή νδεγνχλ πνιινχο 

δηεπζπληέο λα επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε πςειψλ απνζεκάησλ ησλ πιηθψλ παξαγσγήο. 

Απηφ είλαη επίζεο θαηαλνεηφ. Οη δηεπζπληέο παξαγσγήο, γηα λα επηηχρνπλ ρακειφ 

θαηά κνλάδα θφζηνο παξαγσγήο, πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηε γξακκή παξαγσγήο ζε 

ιεηηνπξγία. Έλα πςειφ επίπεδν απνζεκάησλ είλαη έλαο ινγηθφο ηξφπνο απνθπγήο 

πηζαλψλ δηαθνπψλ παξαγσγήο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ειιείςεηο ζε πιηθά.  

Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ ζπκκεξίδεηαη ηελ επηζπκία ηνπ δηεπζπληή παξαγσγήο 
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λα δηαηεξεζεί ε γξακκή παξαγσγήο ζε ιεηηνπξγία. Δπηπξφζζεηα, φκσο, ην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ έρεη ζηφρν ηελ ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

επέλδπζε ζε απνζέκαηα, επηζπκία πνπ ηππηθά ην Σκήκα Παξαγσγήο δελ ζπκκεξίδεηαη 

ζηνλ ίδην βαζκφ.  Σν θφζηνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ είλαη πςειφ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

κέζν εηήζην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ ζηηο κεηαιινπξγηθέο βηνκεραλίεο είλαη 

πεξίπνπ ην 35% ηεο κέζεο αμίαο ηνπ απνζέκαηνο. Ο ζπκβηβαζκφο απηψλ ησλ δχν 

αληηθξνπφκελσλ ζηφρσλ απαηηεί ηε χπαξμε ηθαλψλ θαη θαιά πιεξνθνξεκέλσλ 

δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ. 

 

1.7.3 ρέζεηο Σκεκάησλ Πξνκεζεηώλ – Μάξθεηηλγθ 

 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηνπ θέξδνπο. Όκσο, πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο, παξαβιέπνπλ ηηο κεηψζεηο εζφδσλ πνπ 

νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπλεξγαζία ησλ Πσιήζεσλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο Παξαγσγήο 

θαη Πξνκεζεηψλ. 

Ο θχθινο «πξνκήζεηεο-παξαγσγή-πσιήζεηο» βαζίδεηαη πάλσ ζε κηα πξφβιεςε 

πσιήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ πεξηιακβάλνπλ δχν κέξε: 

1. Μία εθηίκεζε πσιήζεσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζην ηη ζπλέβε ζην παξειζφλ ζηα 

πξντφληα θαη ζηηο αγνξέο ηεο εηαηξείαο. 

2. Πξνζαξκνγή απηήο ηεο εθηίκεζεο, ψζηε λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο πνπ ε 

εηαηξεία πξνβιέπεη, πάλσ ζηηο κεηαβνιέο ζην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ θαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πξφβιεςε πσιήζεσλ είλαη ε βάζε γηα ην πξφγξακκα παξαγσγήο, ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ην πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. Ζ πξφβιεςε 

πσιήζεσλ επεξεάδεη, επίζεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

επίζεο ηηο δηαθεκηζηηθέο ηεο θακπάληεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πσιήζεσλ. 

Γξήγνξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Σκεκάησλ Μάξθεηηλγθ θαη Πξνκεζεηψλ 

ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ, ζα επηηξέπεη ζε απηά ηα ηκήκαηα 

λα αιιάμνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο φζν ην δπλαηφλ πην αλψδπλα θαη νηθνλνκηθά. 

Αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ακέζσο ζην Σκήκα Μάξθεηηλγθ. 

Απηή ε ελέξγεηα επηηξέπεη ζην Σκήκα Πσιήζεσλ λα κεηαβάιιεη ην Πξφγξακκα 
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παξαδφζεσλ ζηνπο πειάηεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη 

ηειεπηαίνη. Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ πξέπεη λα παξέρεη άκεζα ζην Σκήκα Πσιήζεσλ, 

φπσο θαη ζε άιιεο δηνηθεηηθέο νκάδεο, θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε απμήζεηο ησλ 

ηηκψλ ζηα πιηθά. Απηή ε ελέξγεηα επηηξέπεη ζην Σκήκα Πσιήζεσλ λα αμηνινγεί ηελ 

επίδξαζε ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ πάλσ ζηηο εθηηκνχκελεο ηηκέο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο πειάηεο, πάλσ ζηηο ζεκεξηλέο 

ηηκέο πσιήζεσλ θαη πάλσ ζηα κειινληηθά ζρέδηα παξαγσγήο. 

Έλα Σκήκα Πξνκεζεηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζην Σκήκα 

Μάξθεηηλγθ. Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ κηαο επηρείξεζεο, φπσο είλαη θπζηθφ, είλαη ν 

ζηφρνο γηα πνιιά ηκήκαηα βηνκεραληθνχ κάξθεηηλγθ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Σα αξρεία 

πξνκεζεηψλ ζπρλά δηαζέηνπλ άθζνλεο πιεξνθνξίεο γηα πνιηηηθέο πσιήζεσλ κεγάιεο 

πνηθηιίαο βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη αγνξαζηέο είλαη ελήκεξνη γηα ηηο πξνζσπηθέο κεζφδνπο πσιήζεσλ ηηο 

νπνίεο νη πσιεηέο άιισλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνίεζαλ απνηειεζκαηηθά, είλαη 

ελήκεξνη γηα ηηο πξαθηηθέο πσιήζεσλ πνπ ειθχνπλ απηνχο ηνπο ίδηνπο. 

Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

 

1.7.4 ρέζεηο Σκεκάησλ Πξνκεζεηώλ – Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

Ζ ζρέζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ κε ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Σκήκα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα Σκήκαηα Παξαγσγήο, ρεδηαζκνχ θαη 

Πσιήζεσλ. Απηή ε δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη ππνινγηζκνί θφζηνπο 

δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ ζρέζε Πξνκεζεηψλ-Υξεκαηννηθνλνκηθνχ, φπσο 

κπνξεί λα ζπκβεί κε ηηο άιιεο ζρέζεηο. Ζ ζεκαζία ελφο ζσζηνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κεγαιψλεη απφ ην γεγνλφο φηη ν θαθφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο 

είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ απνηπρία ηεο επηρείξεζεο. Αλάκεζα ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ απνθηψληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ γηα ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο πνξείαο ηνπ θεθαιαίνπ 

θηλήζεσο θαη ησλ κεηξεηψλ, είλαη νη αθξηβείο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ θαη ηα αθξηβή 

πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ. Δίλαη εμίζνπ ζπνπδαίν γηα ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ λα 

πιεξνθνξεί ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Σκήκα γηα αιιαγέο ζην πξφγξακκά ηνπ, φπσο 

είλαη λα πιεξνθνξεί θαη ηελ παξαγσγή θαη ηηο πσιήζεηο ζρεηηθά κε απηέο ηηο αιιαγέο . 

Τπάξρνπλ πνιινί νηθνλνκηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη πεξηνδηθά δεκηνπξγνχλ 

επλντθέο θαη εληειψο απξφνπηεο αγνξαζηηθέο επθαηξίεο. Έλαο πξνκεζεπηήο, γηα 
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παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφλ ζηηγκηαία λα έρεη ππεξβνιηθφ απφζεκα πιηθψλ, εμαηηίαο ηεο 

αθχξσζεο κηαο κεγάιεο παξαγγειίαο. Καηά ηελ πεξίνδν πνπ ηζρχεη απηή ε 

θαηάζηαζε, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πσιήζεη απηά ηα πιηθά ζε ηέηνηα ηηκή, ψζηε λα 

θαιχπηεη κφλν ην κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη 

καθξνρξφλην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο λα κε κεηψλεη ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ.  

Σν δπλεηηθφ θέξδνο απφ ηέηνηεο, κε πξνβιεπφκελεο αγνξαζηηθέο επθαηξίεο, ζα 

πξέπεη λα αληηπαξαηεζεί κε ην πηζαλφ θέξδνο πνπ ζα πξνέιζεη απφ ελαιιαθηηθέο 

ρξήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο. Απφθηεζε λένπ εμνπιηζκνχ, 

επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνβνιήο θαη 

δηαθήκηζεο είλαη κεξηθέο ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα κειεηήζεη. πρλά, ε ελαιιαθηηθή ρξήζε πνπ παξέρεη ην κεγαιχηεξν 

εηζφδεκα ζε καθξνρξφληα βάζε κπνξεί λα επηιεγεί, επεηδή -ζπλήζσο- θακία 

επηρείξεζε δελ έρεη αξθεηφ θεθάιαην γηα λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ην πιενλέθηεκα ζηελ ηηκή, ν ζσζηφο ρξφλνο αγνξάο σο πξνο 

ηηο επηθξαηνχζεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη πάληνηε ν πξαγκαηηθά ζσζηφο 

ρξφλνο αγνξάο, έηζη ψζηε λα επσθειεζεί απφ αζπλήζηζηα ρακειέο ηηκέο κηα 

επηρείξεζε. Υσξίο λα ζπκβνπιεπζεί ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Σκήκα, ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα βξεζεί ζην ζεκείν λα εμνθιεί απηέο ηηο αγνξέο κε θεθάιαηα αλαγθαία γηα 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Σκήκα δελ 

πξνζπαζήζεη επηκειψο λα απνθηήζεη θεθάιαηα γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηέηνηεο επλντθέο 

αγνξαζηηθέο επθαηξίεο, ε επηρείξεζε ίζσο ρξεηαζηεί αξγφηεξα λα πιεξψζεη 

πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην ίδην πιηθφ.
1
 

 

 

1.8 ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ 

 

Ζ ζεκεξηλή επηρείξεζε αγσλίδεηαη λα επηβηψζεη ζε πεξηβάιινλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ, ζπρλέο κε αλακελφκελεο 

νηθνλνκηθνπνιηηηθέο αιιαγέο θαη απφ ρείκαξξν ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο 

ζε ζχληνκν ρξφλν απαμηψλνπλ γξακκέο παξαγσγήο θαη κεδελίδνπλ κεξίδηα αγνξάο 

                                                             
1  Οη παξαπάλω ελόηεηεο (1.2-1.7) ηνπ θεθαιαίνπ 1 πξνέξρνληαη από ζεκεηώζεηο ηωλ εηζεγήζεωλ ηνπ θαζεγεηή θ. 

Λάκπξνπ Λάηνπ θαη εηζεγεηή θ.Σωηήξε Κόληαξε κε ηίηιν ‘εηζαγωγή ζηε ζύγρξνλε δηνίθεζε πξνκεζεηώλ’ ζην 

κεηαπηπρηαθό Logistics ην έηνο 2009-2010. 
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επηηπρεκέλσλ πξντφλησλ. Δίλαη θπζηθφ θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο νη δηνηθήζεηο λα 

επηδεηνχλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πνπ κεηψλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο πξσηνβνπιηψλ κέζσ επέιηθησλ παξαγσγηθψλ ζρεκάησλ θαη 

δεζκψλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ραξαθηεξηδφκελσλ απφ ηζρπξέο ζρέζεηο 

αιιειεμάξηεζεο θαη ακνηβαηφηεηαο. 

 Δπηρεηξήζεηο παγθνζκίνπ εκβέιεηαο εδψ θαη κία δεθαεηία πεξίπνπ  

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ζπκπεξηέιαβαλ 

ζηειέρε ηεο ζηελ επηιεθηηθή νκάδα. 

Αξρηθά ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο πιηθψλ 

απεδφζε ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Δθφζνλ νη πξνκήζεηεο δηαρεηξίδνληαη ην 60-70% 

ησλ εζφδσλ κίαο επηρείξεζεο, επνκέλσο ε χπαξμε αλψηαηνπ ζηειέρνπο πνπ εηζεγείηαη 

ηξφπνπο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αγνξαδφκελσλ πιηθψλ ήηαλ απαξαίηεηε. 

ήκεξα έγηλε θαηαλνεηφ φηη ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πξνκεζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θάησ απφ ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ραξαθηεξηδφκελεο απφ ζπρλέο ηερλννηθνλνκηθέο 

αιιαγέο. 

Σν κέιινλ αλήθεη ζε εθείλεο ηηο νκάδεο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα 

θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ακνηβαία επσθειείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Απηφ απαηηεί έλα καθξνρξφλην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο , ν νπνίνο ζα ζέζεη ηηο βάζεηο ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ έηζη 

ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ζηηο ππάξρνπζεο 

νκάδεο (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Πξνκεζεηψλ 1995) . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΔΓΟΦΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ξνή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ αγαζψλ απφ ην ζηάδην ησλ πξψησλ πιψλ κέρξη ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε, θαζψο θαη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζ‟απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

χκθσλα κε ηνλ Martin Christopher ε δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

είλαη ε δηνίθεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαλαισηψλ, έηζη ψζηε λα  

πξνζζέζεη κέγηζηε θαηαλαισηηθή αμία κε ην ειάρηζην θφζηνο θαηά κήθνο φισλ ηα 

ησλ κειψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Martin Christopher 2005). 

Ζ δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθηέιεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Αληί ηνπ φξνπ «δηνίθεζε 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο» ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «Δθνδηαζηηθή», πνπ άιισζηε 

έρεη θαζηεξσζεί γη‟απηή ηε ιεηηνπξγία. 

Ζ Δθνδηαζηηθή απνηειεί ην παιαηφηεξν θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο επηζηήκεο. 

Ξερσξηζηή ππήξμε ε ζεκαζία ηεο ζε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο, πνιχ πξηλ απνθηήζεη 

ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ έρεη ζηε ζεκεξηλή κεηαβηνκεραληθή επνρή. πρλά ηαπηίδεηαη 

κε ηε «κεηαθνξά ηνπ ζσζηνχ πξντφληνο ζηνλ ζσζηφ ηφπν, ηνλ ζσζηφ ρξφλν, κε ην 

ειάρηζην θφζηνο.» 

Έλαο πην αθξηβήο θαη πεξηεθηηθφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ νξίδεη ηελ 

Δθνδηαζηηθή σο ηε «δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηεο απφθηεζεο, 

κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ κέζα ζ‟έλα 

νξγαληζκφ θαη ζηα θαλάιηα πξνψζεζεο ζηελ αγνξά, ψζηε λα εθηειεζηνχλ νη 

παξαγγειίεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο». ηνλ νξηζκφ απηφ εμεηδηθεχνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (απφθηεζε, κεηαθνξά, απνζήθεπζε), ηα 

πξντφληα (πιηθά εμαξηήκαηα θαη ηειηθά πξντφληα) θαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ 

εθνδηαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εζσηεξηθά, ζηνλ νξγαληζκφ θαη εμσηεξηθά, ζηα 
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θαλάιηα πξνψζεζεο ζηελ αγνξά), ελψ ζηα αληηθείκελα ηεο Δθνδηαζηηθήο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ξνή πιεξνθνξηψλ. Κπξίσο , φκσο, ζηνλ νξηζκφ απηφ εηζάγεηαη ν 

ζηξαηεγηθφο ξφινο ηεο Δθνδηαζηηθήο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο ζηελ 

αιπζίδα δεκηνπξγίαο αμίαο. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ππάξρνπλ θαη άιινη φπνπ εηζάγνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηνπο νξηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ. ‟απηέο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο πξψησλ πιψλ, ε δηνίθεζε παξαγσγήο, 

νη πξνβιέςεηο, ε εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη πξντφλησλ, ε δηαρείξηζε ππνπξντφλησλ θαη 

αρξήζησλ θ.ι.π.(Παππήο 2006). 

 

2.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

 Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε παγθφζκηα νηθνλνκία δνθηκάζηεθε απφ ξηδηθέο 

κεηαβνιέο. Οη γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ, 

ζεσξείηαη πιένλ φηη κπνξεί λα αλήθνπλ θαη ζην παξειζφλ. Καη απηφ δηφηη, ηφζν ε 

πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, φζν θαη ε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νδεγνχλ αλακθίβνια ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ππνθεηκεληθψλ αγνξψλ. 

 Απνηέιεζκα απηήο ηεο ελνπνίεζεο ησλ αγνξψλ , αιιά θαη ηαπηφρξνλα αηηία, 

είλαη ε νινέλα απμαλφκελε απνθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ, έηζη 

ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο παγθφζκηεο αλνκνηνγέλεηεο ζηελ θαηαλνκή παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, γηα λα απνθνκίζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πξνζθέξνληαο 

πξνζηηζέκελε αμία/ρξεζηκφηεηα (added-value) ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Σαπηφρξνλα 

φκσο, δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ αλάγθεο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πξψησλ 

πιψλ, ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ απαηηνχλ κάιηζηα ηελ 

θάιπςε κεγάισλ απνζηάζεσλ, πξνζδνθψληαο ηελ επίηεπμε ηνπ άξηζηνπ θφζηνπο ζηνλ 

ειάρηζην ρξφλν. 

 Κάζε πξντφλ , είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθή νληφηεηα (material goods). είηε γηα 

ππεξεζίεο (services) ή ηδέεο (ideas), θαηέρεη ζίγνπξα κηα αμία, θαζψο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ρξεηάζηεθε λα αθηεξσζνχλ δεδνκέλνη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά ( θφζηνο επθαηξίαο). Βέβαηα, 
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έλα ζπλαξκνινγεκέλν απηνθίλεην αμίδεη ζαθψο πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα κε 

ζπλαξκνινγεκέλα κέξε ηνπ ή νη πξψηεο χιεο ηνπ, δειαδή, αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ην απνηεινχλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα αλαγλσξίζνπκε φηη ην 

απηνθίλεην απηφ έρεη θάπνηα πξνζηηζέκελε αμία (ρξεζηκφηεηα).  Ζ ρξεζηκφηεηα απηή 

πνπ πξνζηίζεηαη ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη πξντφλ, δειαδή ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν , θαιείηαη ρξεζηκφηεηα 

ηχπνπ (form utility). Γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ρξεζηκφηεηα απηή δεκηνπξγείηαη θαη 

ππάξρεη ιφγσ ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο θαηνρήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

αλαπηχζζεηαη δειαδή ρξεζηκφηεηα θαηνρήο (possession utility).  

 Γηα ηνλ ηειηθφ απνδέθηε βέβαηα, έλα πξντφλ δελ κπνξεί λα έρεη κφλν 

ρξεζηκφηεηα ηχπνπ θαη θαηνρήο, θαζψο ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα βξίζθεηαη ζην 

ζσζηφ κέξνο (ρξεζηκφηεηα ηνπνζεζίαο-place utility), ζην ζσζηφ ρξφλν (ρξεζηκφηεηα 

ρξφλνπ-time utility), έηζη ψζηε απηέο νη ρξεζηκφηεηεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ αμία γηα 

ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο (πειάηεο- θαηαλαισηέο) εάλ ψζηε απηέο νη ρξεζηκφηεηεο λα 

κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ. Γεληθά ηα πξντφληα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ αμία γηα ηνπο 

απνδέθηεο (πειάηεο θαηαλαισηέο) εάλ δελ είλαη δηαζέζηκα αθξηβψο φηαλ απηνί ηα 

ρξεηάδνληαη, θαη φπνπ απηνί ηα ρξεηάδνληαη. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα εηαηξεία ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο πξψηεο χιεο, ηα 

πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη πάξα πνιιά άιια πιηθά δηαζέζηκα, πνιχ πξηλ ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία μεθηλήζεη, ή , εάλ έρεη ήδε μεθηλήζεη, αξθεηά πξηλ ηα ήδε ππάξρνληα 

απνζέκαηα εμαληιεζνχλ. Μηα ελδερφκελε αδπλακία παξαιαβήο ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζηνλ θαηάιιειν απηφ ρξφλν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηδήκηα θαζπζηέξεζε ή θαη 

παξνδηθή αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθφ 

επηπιένλ θφζηνο θαη ηνπνζεηψληαο έηζη ελδερνκέλσο ηελ εηαηξεία ζε κηα ζαθέζηαηα 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Έηζη, εθηφο απφ ηηο κνξθέο 

ρξεζηκφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη κε ηηο νπνίεο 

αζρνιείηαη ν θιάδνο ηνπ marketing, γίλεηαη άκεζε ε αλάγθε γηα νξνινγηθή αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 

ρξεζηκφηεηαο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Ζ κειέηε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ηειηθά 

πξνζδίδνπλ αμία ρξφλνπ θαη ηφπνπ ζην ηειηθφ πξντφλ, είλαη ην αληηθείκελν κειέηεο 

ηεο επηζηήκεο ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 
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 Ζ ζεκαζία ινηπφλ ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη θαηαιπηηθή 

ζηε δσή καο, ηφζν ζαλ θαζεκεξηλνί θαηαλαισηέο φζν θαη ζαλ απξηαλά ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ (Μπηληψξεο 2004). 

 

2.2.1 Οξηζκνί δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο  εθνδηαζκνχ νξίδεηαη σο ν ζπζηεκαηηθφο, 

ζηξαηεγηθφο ζπληνληζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηέο ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο κέζα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε  θαζψο επίζεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο κέζα ζηε αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζεο ηεο καθξνπξφζεζκεο απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ μερσξηζηά αιιά θαη ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ζπλνιηθά (Mentzer 

2001). 

Ζ αιπζίδα εθνδηαζκνχ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ξνή θαη ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ ην ζηάδην πξψησλ πιψλ (εμαγσγή), κέρξη 

ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή , θαζψο επίζεο θαη ηηο ζρεηηθέο ξνέο πιεξνθνξηψλ. Σα πιηθά 

θαη νη πιεξνθνξίεο „ξένπλ‟ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. 

Χο δηνίθεζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ νξίδεηαη ε νινθιήξσζε απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ βειηησκέλσλ  ζρέζεσλ ηεο  αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, γηα λα 

επηηχρεη έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Handfield R., Nichols E. 2002). 

Γηαρείξηζε αιπζίδαο εθνδηαζκνχ είλαη έλα ζχλνιν πξνζεγγίζεσλ ρξήζηκσλ 

θαη ηθαλψλ πξνκεζεπηψλ, θαηαζθεπαζηψλ, απνζεθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ηα 

θαηαζηεκάησλ , έηζη ψζηε ηα εκπνξεχκαηα είλαη παξάγνληαη θαη λα δηαλέκνληαη  ζηηο 

ζσζηέο πνζφηεηεο, ζην ζσζηφ ηφπν θαη ζηε ζσζηή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δαπάλεο πξνζθέξνληαο πςειά επίπεδα εμππεξέηεζεο ( Simchi-

Levi D, Kaminsky P, Simchi-Levi E. 2003). 

Γηνίθεζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ είλαη κηα έλλνηα ηεο νπνίαο αξρηθφο ζηφρνο 

είλαη λα ελζσκαηψζεη θαη λα ξπζκίζεη ηελ πξνέιεπζε, ηε ξνή θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πιηθψλ ρξεζηκνπνηψληαο  έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξνβιέςεσλ θαηά κήθνο  

πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλάκεζα ζε πνιινχο πξνκεζεπηέο (Moncja R.,Handfield 

R. ,Giunepero L,Patterson J,2009) 
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2.3 Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ 

 

 Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ξνή 

απνζήθεπζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ «απφ ηελ αξρή ηεο 

αιπζίδαο κέρξη ην ζεκείν ηεο θαηαλάισζεο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ πειαηψλ». Δίλαη θαλεξφ φηη ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ 

εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε, θαη άιιεο, φπσο ε πξνκήζεηα 

ησλ εηζξνψλ  ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ε ίδηα ε παξαγσγή. Απηφ δελ είλαη απηνλφεην 

νχηε είλαη γεληθά απνδεθηφ, εηδηθά γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ησλ νπνίσλ ζπρλά αληηκεησπίδεηαη σο δηαθξηηή 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ δελ εληάζζεηαη ζηελ Δθνδηαζηηθή. 

 Έλα άιιν ζεκείν, φπνπ εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, αθνξά ην ξφιν ηεο θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε θαη ζηε δεκηνπξγία θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο, πρλή είλαη ε 

ζεψξεζή ηεο σο ζηνηρείν θφζηνπο πνπ επηβαξχλεη ην πξντφλ, ρσξίο λα πξνζζέηεη 

ζ‟απηφ αμία. Ζ έλλνηα ηεο αιπζίδαο ηεο αμίαο απνθαζηζηά ην ξφιν ηεο εθνδηαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζηελ επηρείξεζε σο δεκηνπξγνχ αμίαο θαη φρη σο ζηνηρείνπ θφζηνπο πνπ 

επηβαξχλεη αλαγθαζηηθά ηελ επηρείξεζε θαη κεηψλεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, δειαδή σο 

«αλαγθαίνπ θαθνχ». 

 Ζ αιπζίδα ηεο αμίαο απνηειείηαη απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηα 

πξντφληα ή ζηηο ππεξεζίεο ηεο. Ζ εηζαγσγή απηήο ηεο έλλνηαο ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε 

φηη κηα επηρείξεζε δελ είλαη έλαο ηπραίνο ζπλδπαζκφο  κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, 

αλζξψπσλ θαη ρξήκαηνο. Μφλν φηαλ ηα παξαπάλσ νξγαλσζνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπζηεκαηηθά ζα παξάγνπλ πξντφληα, γηα ηα νπνία ν πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

πιεξψζεη. Ζ ηθαλφηεηα πνπ έρεη κηα επηρείξεζε λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα νξγαλψλεη ην ζχζηεκα αιιειεπίδξαζήο ηνπο είλαη ε πεγή ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηφο ηεο. Ζ σθέιεηα (θέξδνο) πνπ δεκηνπξγεί ε αιπζίδα 

ηεο αμίαο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηειηθήο ηηκήο, πνπ πιεξψλεη ν πειάηεο, θαη ηνπ 

αζξνίζκαηνο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο. Σν θέξδνο απηφ κνηξάδεηαη κεηαμχ πξνκεζεπηψλ, παξαγσγψλ, 
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δηαλνκέσλ, πειαηψλ θαη γεληθά ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο πάξνρνη 

ππεξεζηψλ ή σο απνδέθηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αιπζίδα αμίαο. Κάζε 

παξάγνληαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηελ αγνξά θαη ηελ 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε γηα λα απνθνκίζεη κέξνο ηνπ θέξδνπο. 

 

2.3.1 Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο 

 

Απφ ηηο πνιιέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ πεξίπνπ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα πάλσ ζηελ 

δηνίθεζε ιήςεο απνθάζεσλ, ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ ε έξεπλα γηα ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα παξάζρνπλ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο ζηνλ θαηαλαισηή. ε έλα κεγάιν βαζκφ ε 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο πξέπεη λα δνζεί ζηνλ Michael Porter,θαζεγεηή ζην Harvard 

Business School, ν νπνίνο κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ αθχπληζε ηνπο κάλαηδεξο γηα ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο ζρέζεσλ αληαγσληζκνχ ,έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ζηελ 

αγνξά. ( Martin Christopher 2005). 

ην παξαθάησ ζρήκα (2) απεηθνλίδνληαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο κηα 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απηψλ. Οη 

πξψηεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο πειάηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ππνζηήξημεο βνεζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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ρήκα 2. Ζ αιπζίδα αμίαο 
2
 

     

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα , ζηηο θχξηεο  δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

α) Δθνδηαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εληόο επηρείξεζεο 

Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηζξνέο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη εζσηεξηθή δηαλνκή ησλ εηζξνψλ ηνπ πξντφληνο, δειαδή 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ, ν πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ κέζσλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ, ε δηαρείξηζε ησλ επηζηξνθψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο 

θ.ι.π. 

 

β) Παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Οη ιεηηνπξγίεο απηέο εμαζθαιίδνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηζξνψλ ζε ηειηθφ 

πξντφλ ή ππεξεζία. Σέηνηεο ιεηηνπξγίεο είλαη φιεο φζεο ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβνιή 

                                                             
2
 Πξνηάζεθε ζε κηα πξψηε κνξθή απφ ηνλ Michael Porter,M.E,Competitive Advantage,The Free Press 

1985. 

Γ
ξ

α
ζ

η
ε

ξ
ηό

η
ε

η
εο

 

π
π

ν
ζ

η
ή

ξ
ημ

ε
ο 

Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 
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ηεο κνξθήο ή ησλ ηδηνηήησλ ησλ εηζξνψλ (κεραληθή θαηεξγαζία, ζεξκηθή ή ρεκηθή 

επεμεξγαζία θ.ι.π.), ε ζπζθεπαζία, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ν πνηνηηθφο έιεγρνο, ε ιεηηνπξγία δηθηχσλ ηξνθνδνζίαο θ.ι.π. 

 

γ) Δθνδηαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο επηρείξεζεο 

 Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη 

θπζηθή δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζηνπο πειάηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ, ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε δηαλνκή ηειηθψλ πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο, ε απνζήθεπζε ζε πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο απνζήθεο, δηαρείξηζε 

πιηθψλ,  δηαρείξηζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε επεμεξγαζία 

ησλ παξαγγειηψλ θ.ι.π. ηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ, εθνδηαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο επηρείξεζεο είλαη, γηα παξάδεηγκα , ε ππνδνρή, παξαιαβή θαη 

κεηαθνξά ηνπ πειάηε ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζην μελνδνρείν φπνπ ζα δηακείλεη. 

 

δ) Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεηο   

 Αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζηνπο πειάηεο 

θαη πεξηιακβάλνπλ ηε δηαθήκηζε, ηελ δηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ, ηε δηνίθεζε ηνπ 

δηθηχνπ πσιεηψλ, ηελ εθπφλεζε πξνζθνξψλ, ηελ επηινγή δηθηχνπ πσιήζεσλ, ηελ 

ηηκνιφγεζε θ.ι.π.   

 

ε) Δμππεξέηεζε πειαηώλ θαη πξντόλησλ 

Πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ή ζπληεξνχλ ηελ αμία ελφο 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο, φπσο ε ηνπνζέηεζε, ε επηζθεπή, ε εθπαίδεπζε, ε πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ, ε ξχζκηζε ή ε αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο θ.ι.π. 

 

 Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πξψησλ. ηηο δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

 

1) Τπνδνκέο 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνδνκέο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
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αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο θαη γεληθά, ηεο 

επηρείξεζεο (θηηξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ελεξγεηαθφ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν θ.ι.π)  

 

2) Οξγάλσζε, αλζξώπηλνπ δπλακηθό θαη κέζνδνη 

Αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο ζρεηηθέο 

κεζφδνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (πξνζιήςεηο, 

δηνίθεζε, εθπαίδεπζε, αλάπηπμε, θίλεηξα).  

 

3) πζηήκαηα θαη ηερλνινγία 

Πεξηιακβάλνληαη ηα ζπζηήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο , πξνγξακκαηηζκνχ, 

πνηφηεηαο, δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θ.ι.π. ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζρεηηθή 

ηερλνινγηθή γλψζε (Know-how). 

 

4) Πξνκήζεηεο  

Οη πξνκήζεηεο ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ησλ 

εηζεξρφκελσλ πφξσλ (πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ , εθνδίσλ θ.ι.π), φπσο είλαη ε 

επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη ε επηθνηλσλία καδί ηνπο θαζψο θαη νη δηαθαλνληζκνί 

θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ (π.ρ. 

άδεηεο, εθηεισληζκνί). 

 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζρεδηάδεη, λα πινπνηεί θαη λα ειέγρεη ηηο 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο, θαζνξίδεη ην επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα επηβίσζε. Σελ ηθαλφηεηα απηή 

πξνζδηνξίδεη ε επηηπρία ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

αξκνληθή επηηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αιπζίδαο ηεο αμίαο. Απηφ ζεκαίλεη 

κεηαμχ άιισλ, επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή ξνή πιεξνθνξηψλ, αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη χπαξμε ζπζηεκάησλ θαη δηεξγαζηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο. Γηα παξάδεηγκα, κφλν εθφζνλ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ 

παξαδψζεη έγθαηξα αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο γηα ηηο πσιήζεηο, ην ηκήκα 
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πξνκεζεηψλ ζα παξαγγείιεη έγθαηξα ηα αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή πιηθά ζηε 

ζσζηή πνζφηεηα. Με ηε ζεηξά ηνπ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξέπεη λα πξνσζήζεη 

ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαγγειίεο ζηα παξαγσγηθά ηκήκαηα, ψζηε απηά 

λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ παξαγσγή κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε 

παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο. 

 

 

2.3.2 Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δθνδηαζηηθήο 

 

 ηελ αιπζίδα ηεο αμίαο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηνλνκάδνληαη ξεηά φηη αλήθνπλ ζηηο εθνδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είηε εληφο είηε εθηφο επηρείξεζεο. Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ είηε ηελ 

παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη θπζηθή δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζηνπο πειάηεο. Όκσο, 

ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε θάπνηνπο απφ ηνπο νξηζκνχο ηεο Δθνδηαζηηθήο, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ θαη άιιεο. 

πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αληηθείκελα ηεο Δθνδηαζηηθήο ππφ επξεία 

έλλνηα, απφ κελ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε 

εμππεξέηεζε πειαηψλ (service), ελψ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο νη 

πξνκήζεηεο. 

 Γεληθφηεξα, ηα αληηθείκελα ηεο Δθνδηαζηηθήο ππφ επξεία έλλνηα κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 

Πξνκήζεηεο 

 Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα αξρίδεη κε ηηο πξνκήζεηεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπνινγίδεηαη φηη ην 

θφζηνο ησλ πιηθψλ αληηζηνηρεί ζην κηζφ πεξίπνπ ηνπ βηνκεραληθνχ θφζηνπο ζηηο 

ΖΠΑ. Απηφ δείρλεη ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ 

φζνλ αθνξά ην θφζηνο ησλ πιηθψλ. Όκσο αληηθείκελν απηήο ηεο δηαρείξηζεο 

απνηεινχλ επίζεο ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ε έγθαηξε παξάδνζε ηνπο ζηηο 

πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο. Ζ νξζή 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο 
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κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα παξαπάλσ. Σν ηειεπηαίν απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο just-in-time. Άιισζηε, ε ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα εγθαηαιείπνπλ 

κέξνο ησλ παξαγσγηθψλ ή άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη λα απεπζχλνληαη ζε 

εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο (outsourcing) γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, π.ρ. γηα λα πεηχρνπλ 

κείσζε ηνπ βηνκεραληθνχ θφζηνπο ή γηα λα επηθεληξσζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, επηηείλεη ηε ζεκαζία ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Παξαγσγή 

 Ζ παξαγσγή πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο 

θάπνηνη φξνη (αλζξψπηλε εξγαζία, κεραλνψξεο, πξψηεο χιεο, ελέξγεηα, πιεξνθνξία) 

κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο ( ή ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηνπο). 

θνπφο ηεο παξαγσγήο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

ζηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο θαη κε ην κηθξφηεξν θφζηνο, ππαθνχνληαο θπζηθά ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηηο απαγνξεχζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. Ζ παξαγσγή 

ησλ πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο εκπιέθεη άκεζα ή έκκεζα πνιινχο παξάγνληεο 

(εξγαδφκελνπο, κεραλέο, πιηθά, εγθαηαζηάζεηο, νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο θ.ι.π) θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ζ 

εκπινθή ηφζσλ παξαγφλησλ απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ 

ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

αλαθέξνληαη είηε ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή 

δεηήκαηα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα (επηινγή πξντφληνο, ζρεδηαζκφο ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, επηινγή κεζφδνπ εξγαζίαο, επηινγή ηεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο), είηε ζε δεηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο, δειαδή ζέκαηα ηαθηηθνχ θαη 

ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα. ηα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο, 

ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο, ηα ζπζηήκαηα 

ζπληήξεζεο θ.ι.π. 

 

Γηαλνκή 

 Ζ δηαλνκή, πνπ ζπρλά ζηελ αγνξά ηαπηίδεηαη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 
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πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

παξαγγειηψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ιεηηνπξγηψλ, κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αθνξά ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ κεηαμχ 

ζέζεσλ (ζχζηεκα παξαγσγήο, απνζήθεο, ηειηθά ζεκεία δηάζεζεο) θαη ηελ πιηθή 

δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ηνπο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο.  

 

Απνζήθεπζε  

 Ζ απνζήθεπζε αθνξά ηελ ππνδνρή, εθθφξησζε, ελαπφζεζε ζε θαηάιιεινπο 

ρψξνπο, επαλαθφξησζε θαη απνζηνιή ησλ πξντφλησλ/ ππνπξντφλησλ ζηνλ επφκελν 

πξννξηζκφ ηνπο (ζπλήζσο ζε θάπνην άιιν ζεκείν απνζήθεπζεο). Πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο (απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, κεραλεκάησλ θφξησζεο, 

εθθφξησζεο θαη εζσηεξηθψλ δηαθηλήζεσλ, εμνπιηζκνχ γηα ηε ζηνίβαμε-απνζήθεπζε 

ησλ πξντφλησλ, ξαθηψλ, θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεπζεο 

θ.ι.π.). Ζ ππνδνκή απηή απνηειεί ην ζηαζκφ δηαλνκήο, πνπ κπνξεί λα είλαη θεληξηθφο, 

πεξηθεξεηαθφο ή ηνπηθφο. ‟έλα ζηαζκφ δηαλνκήο κπνξεί λα επηηεινχληαη, εθηφο απφ 

ηηο παξαπάλσ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο απνζπζθεπαζία, αλαζπζθεπαζία, 

παιεηνπνίεζε, έιεγρνο παξαγγειηψλ θ.ι.π. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

απνζήθεπζεο έρεη ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ησλ 

εμειίμεσλ ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο επηδηψθεηαη ε ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε (ζην ζηάδην ηεο 

δηαλνκήο) ζπρλφηεξσλ παξαγγειηψλ κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ πξντφλησλ, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα πειάηεο κε πςειφηεξεο απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο. Γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο απνζεθψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο θαη επηηξέπνπλ 

ηελ ειεγρφκελε απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη 

ηελ εθηέιεζε εληνιψλ απνζηνιήο κε ηελ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο απνζήθεπζεο ησλ 

πιηθψλ θαη ηελ αλάθηεζε (picking), ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή ζηνλ απνδέθηε ηνπο. 

Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα βαζίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ηερλνινγία bar coding, κε 

ηελ νπνία θάζε κνλάδα πξντφληνο απνθηά δηθή ηεο κνλαδηθή ηαπηφηεηα πνπ 
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αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα ζηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, αλάθηεζε, απνζηνιή θ.ι.π. 

Δπίζεο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία radio frequency lags ( εηηθέηεο 

ξαδηνζπρλφηεηαο), πνπ επηηξέπεη λα δηαηεξνχληαη αθφκα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην πξντφλ, νη νπνίεο αλαθηψληαη κε ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ, θαζψο θαη ζηε ρξήζε 

κηθξνθπθισκάησλ (chips) πνπ απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο θαη ελζσκαηψλνληαη ζε 

πξντφληα, ηα νπνία, κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη κέζσ θαηάιιειεο ηερλνινγίαο 

αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε. 

 

Μεηαθνξέο 

 Ζ κεηαθνξά ζηελ Δθνδηαζηηθή είλαη κία ιεηηνπξγία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαθίλεζε πιηθψλ (πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ, ηειηθψλ πξντφλησλ) θαηά κήθνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ζην θφζηνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ζεκαληηθή. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΠΑ θηάλεη πεξίπνπ ην 

6% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Φπζηθά, πέξα απφ ην θφζηνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη, ε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα επεηδή έρεη ζρέζε κε βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (έγθαηξε άθημε ησλ εηζξνψλ ηεο παξαγσγήο, έγθαηξε 

παξάδνζε πξντφλησλ). Μεηαθνξέο κπνξεί λα  γίλνληαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 

θαη δηαθξίλνληαη ζε ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο. πρλή είλαη ε ρξήζε 

ζπλδπαζκέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο, π.ρ. ρεξζαία-ζαιάζζηα-ρεξζαία. Δηδηθφηεξα, νη 

ρεξζαίεο κεηαθνξέο κπνξεί λα είλαη νδηθέο ή κέζσ ην ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Οη 

πξψηεο είλαη επέιηθηεο, ελδείθλπληαη γηα κηθξά ζρεηηθά θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη ζε 

κηθξέο ή κεγάιεο απνζηάζεηο θαη είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο ζηε ρψξα καο, ζε αληίζεζε 

κε ηηο κεηαθνξέο κέζσ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, νη νπνίεο ελδείθλπληαη γηα ρχδελ 

θνξηία κηθξήο κνλαδηαίαο αμίαο θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ( π.ρ. πξψηεο χιεο), πνπ 

κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο . Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε 

εζσηεξηθέο (κέζσ πνηακψλ, θαλαιηψλ θαη ιηκλψλ), παξάθηηεο θαη ππεξσθεάληεο. Σν 

θφζηνο ηνπο είλαη πνιχ ρακειφ αλά κνλάδα θνξηίνπ, αιιά ε ηαρχηεηά ηνπο ρακειή. 

Δλδείθλπληαη γηα κεγάια θαη ρχδελ θνξηία(πξψηεο χιεο, νξπθηά, δεκεηξηαθά, ρεκηθά 

θαη πξντφληα πεηξειαίνπ). Οη ελαέξηεο κεηαθνξέο είλαη νη ηαρχηεξεο θαη νη πην 

δαπαλεξέο. Δλδείθλπληαη γηα κηθξά θνξηία θαη γηα απνζηνιέο πνπ απαηηνχλ άκεζε 
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παξάδνζε (π.ρ. θξίζηκα αληαιιαθηηθά). ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κέζσλ κεηαθνξάο 

ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε κεηαθνξά κέζσ δηθηχσλ αγσγψλ, πνπ ελδείθλπληαη γηα 

γξήγνξε κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ ζε πγξή (π.ρ. πεηξέιαην)  ή αέξηα (π.ρ. πγξαέξην) 

κνξθή. 

 

Δμππεξέηεζε πειαηώλ/ πξντόλησλ 

 Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ/ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απμάλνπλ ή ζπληεξνχλ ηελ αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ελφο 

πξντφληνο , π.ρ. κηαο ζπζθεπήο, ζηε ζέζε φπνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηεί ν αγνξαζηήο, ε 

επηζθεπή ζε πεξίπησζε βιάβεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ 

πξντφληνο ή έγθαηξε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ, ε ξχζκηζε ή ε αλαβάζκηζε ηνπ 

πξντφληνο απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο. Γη‟απηά, 

πνπ φια έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, απαηηνχληαη εηδηθνί πφξνη 

(ζπλεξγεία επηζθεπψλ, εθπαηδεπηέο, απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ θ.ι.π), πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν πξντφλ, κε ηελ επξεία ηνπ έλλνηα, πεξηιακβάλεη 

θαη ην κείγκα ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ, επνκέλσο, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε δεηνχκελα, φπσο ε ζπληεξεζηκφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

επθνιία ή/θαη θφζηνο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηνπ πξντφληνο. Ζ 

δηάζεζε ζηνλ αγνξαζηή νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηε ρξήζε 

πξντφληνο ή  ε ζπνλδπισηή δνκή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ελφο εμαξηήκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα κνξθψλ εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. 

 

 

2.3.3 Κόζηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

 Σν θφζηνο ησλ εθνδηαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν εθηηκάηαη απφ 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (International Monetary Fund –IMF) φηη θηάλεη ην 

12% ην αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) . ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο-

δηαλνκήο πξντφλησλ ην θφζηνο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ 

ηνπο παξνπζηάδεη κεγάιν εχξνο δηαθχκαλζεο θαη κπνξεί λα θηάλεη ην 30%. Δπνκέλσο, 
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είλαη θαλεξή ε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηηο επηρεηξήζεη, θαζψο θαη ε 

ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο εθνδηαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. Όζν 

κεηψλεηαη ην θφζηνο απηφ ηφζν απμάλεη ε αμία πνπ δεκηνπξγεί ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

αθνχ αληίζηνηρα απμάλεη ην φθεινο πνπ απνιακβάλνπλ ε επηρείξεζε θαη νη πειάηεο 

ηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο.
3
 

 

 

2.4 ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ 

 

2.4.1 Απνθάζεηο ζηξαηεγηθνύ, ηαθηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ραξαθηήξα 

 

 Ζ εθνδηαζηηθή αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Αθνξά, 

επνκέλσο, απνθάζεηο ζηξαηεγηθνχ, ηαθηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα γηα έλα 

ζχλνιν δεηεκάησλ. 

 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, ζ‟απηά 

πεξηιακβάλνληαη φια φζα αλαθέξνληαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο-

δηαλνκήο. Σέηνηα δεηήκαηα είλαη: 

 Ζ επηινγή ησλ πξντφλησλ, ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο. 

 Ζ επηινγή ηνπ πιήζνπο, ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο. 

 Ζ επηινγή ησλ αγνξψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηα θέληξα δηαλνκήο. 

 Ζ επηινγή ησλ βαζηθψλ πξνκεζεπηψλ. 

 Ζ επηινγή ηνπ θνξέα θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ 

(ρξήζε ηδίσλ κέζσλ έλαληη αλάζεζεο ζε ηξίηνπο). 

 

                                                             
3
  Η ελόηεηα 2.3 ηνπ θεθαιαίνπ 2 πξνέξρεηαη από Παππήο Κ. (2006), Πξνγξακκαηηζκόο Παξαγωγήο, 

εθδόζεηο Σηακνύιεο ζει 25-37. 
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ηα δεηήκαηα ηαθηηθνχ ραξαθηήξα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ειέγρνπ ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο-δηαλνκήο, γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο κε δεδνκέλα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ζην πιαίζην ησλ 

απνθάζεσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ιεθζεί. Σέηνηα δεηήκαηα είλαη: 

 Ζ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ. 

 Ζ δηαρείξηζε απνζεκάησλ. 

 Ο ζπγθεληξσηηθφο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο. 

 Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο κεηαθνξψλ. 

 Ζ δηνίθεζε έξγσλ. 

 

Σέινο, ζηα δεηήκαηα ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα, πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε, φπσο 

είλαη ε εθπφλεζε εβδνκαδηαίσλ ή εκεξεζίσλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο, ζπληήξεζεο, 

δξνκνινγίσλ κεηαθνξψλ θ.ι.π. 

 

 

2.4.2 Αμηνιόγεζε ηεο δηνίθεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο κηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ επίδνζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δεηθηψλ 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 

α) Γείθηεο πνπ αθνξνύλ πόξνπο  

 Γαπάλεο δηαλνκήο, απνζήθεπζεο, εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

 Κφζηνο απνζεκάησλ θαη παγίσλ. 

 

β) Γείθηεο πνπ αθνξνύλ εθξνέο  

 Πσιήζεηο, θέξδε, απφδνζε επελδχζεσλ. 

 Υξφλνο ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ, ρξφλνο παξάδνζεο, έγθαηξεο 

παξαδφζεηο. 
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 Αμηνπηζηία, ιάζε απνζηνιψλ, παξάπνλα πειαηψλ. 

 

γ) Γείθηεο πνπ αθνξνύλ επειημία 

 Ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο. 

 Ηθαλφηεηα γξήγνξεο ηθαλνπνίεζεο επεηγνπζψλ παξαγγειηψλ. 

 Ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ κείγκαηνο δήηεζεο. 

 Ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δήηεζε λέσλ πξντφλησλ. 

 

2.4.3 Οη ζπληζηώζεο ηεο δηνίθεζεο εθνδηαζκνύ 

 

 Ζ δηνίθεζε εθνδηαζκνχ είλαη πνιχ επξχηεξε απφ ηηο ζπλζήθεο δξαζηεξηφηεηεο 

ελφο ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ή ελφο ηκήκαηνο αγνξψλ δηφηη πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζε πνιιά ηκήκαηα κίαο επηρείξεζεο. 

 Καηά βάζε, έλα ηκήκα αγνξψλ αζρνιείηαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε εληνιψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιια ηκήκαηα. Δπηρεηξήζεηο πνπ θαηαλννχλ ην δπλακηθφ θαη ηηο 

πξννπηηθέο απφ ηελ αμηνπνίεζε πνπ εκπινπηίδνπλ ην ραξηνθπιάθην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ είλαη: 

1. Ζ ζπλεξγαζία κε ρξήζηεο ηνλ γηα εληνπηζκφ αγνξαζηηθψλ αλαγθψλ. 

2. Οη επαθέο κε πσιεηέο. 

3. Ζ αλίρλεπζε δπλεηηθψλ πξνκεζεπηψλ. 

4. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε δπλεηηθνχο πξνκεζεπηέο. 

5. Ζ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 

6. Ζ επηινγή πξνκεζεπηψλ. 

7. Ζ έθδνζε εληνιψλ παξαγγειηψλ. 

8. Ζ δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ. 

9. Ζ ηήξεζε πξνκεζεπηηθψλ αξρείσλ. 

 

 Έλα ηκήκα πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη έλα επξχηεξν ραξηνθπιάθην 

αξκνδηνηήησλ απφ έλα ηκήκα αγνξψλ. πγθεθξηκέλα, έρεη πην απμεκέλε ζπκκεηνρή, 

θχξνο θαη δπλαηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε: 
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1. Όιεο ηηο αγνξαζηηθέο ελέξγεηεο. 

2. Καζνξηζκφ απαηηήζεσλ θαη θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ. 

3. Μειέηεο Τιηθψλ θαη Αλαιχζεηο Αμίαο. 

4. Δθηεηακέλεο έξεπλεο πεγψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ. 

5. Γηνίθεζε πνηφηεηαο πξνκεζεπηψλ. 

6. Πξνκήζεηα κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ (inbound). 

7. Γηνίθεζε αλάθηεζεο επελδχζεσλ. 

 

 Έλα ηκήκα δηνίθεζεο εθνδηαζκνχ έρεη ηελ επζχλε νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ 

εθνδηαζκνχ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο κηαο επηρείξεζεο. ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν 

πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο αγνξαζηηθέο θαη πξνκεζεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εζηίαζε 

ηνπ είλαη θαηά βάζε ζηξαηεγηθή εθφζνλ αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ εηαηξηθή αλάπηπμε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο 

είλαη θαηά βάζε δηαηκεκαηηθέο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ζηελ νινθιήξσζε 

ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθνδηαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ είλαη :  

1. Όιεο νη αγνξαζηηθέο θαη πξνκεζεπηηθέο ελέξγεηεο. 

2. Δλέξγεηεο έγθαηξεο ζπκκεηνρήο αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ. 

3. Πηζηνπνίεζε θαη ζπληνληζκφο νκάδσλ επηινγήο πξνκεζεπηψλ. 

4. Ο ζρεδηαζκφο εηαηξηθψλ ζπκθσληψλ κε πξνκεζεπηέο. 

5. Ζ αλίρλεπζε απεηιψλ θαη επθαηξηψλ ζην πξνκεζεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

6. Ζ αλάπηπμε ζρεδίσλ απφθηεζεο ζηξαηεγηθψλ πιηθψλ. 

7. Ζ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζπλερνχο βειηίσζεο. 

8. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ εηαηξηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

 

Όπσο θαίλεηαη, ην ηκήκα πνπ αζθεί δηνίθεζε εθνδηαζκνχ είλαη απνηέιεζκα 

ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ ηκεκαηηθψλ αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο. 
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2.5 ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ-LOGISTICS 

 

 Όπσο ζρεδφλ θάζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, έηζη θαη θάζε ζχζηεκα 

Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο 

παξαγφλησλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλαθνξά, κπνξεί λα 

ζπκπεξάλεη θαλείο φηη νη πην ζεκαληηθνί ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη ηέζζεξηο φπσο 

βιέπνπκε θαη ζην ρήκα (3). 

 

ρήκα 3. Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγόλησλ ελόο 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 

 

Σερλνινγία  

Τπνινγηζηώλ 

Ανάπτυξη 

Συνεπγασιών & 

Νέων 

Επιχειπησιακών 

Μοντέλων 

 

Πξνγξακκα-

ηηζκόο θαη 

Αλάπηπμε 

ηνπ Internet 

Πνζνηηθέο 

Σερληθέο 

 

Logistics 
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 Ζ αλάπηπμε ησλ πνζνηηθώλ ηερληθώλ θαη ε εμέιημε ησλ καζεκαηηθώλ 

αιγνξίζκσλ, ψζηε λα πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο δηάθνξεο 

κεζφδνπο πην απνηειεζκαηηθά. 

 Ζ εμέιημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ε αλάπηπμε ελόο αζθαινύο θαη 

πξνζηηνύ πεξηβάιινληνο κέζα ζηνλ παγθόζκην δηαδηθηπαθό ηζηό (Internet). 

 Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ησλ δηθηύσλ ε νπνία, 

βειηηψλνληαο ζπλερψο ηελ ζρέζε θφζηνπο/απφδνζεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

δχλαηαη λα ηνπο θαζηζηά νινέλα θαη πην πξνζηηνχο αθφκε θαη ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ ιύζεσλ (πξνηχπσλ) ζε θάζε ζεκείν ηεο 

αιπζίδαο αμίαο πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο 

εμππεξέηεζεο/θφζηνπο. 

 

 

2.6 ΜΟΥΛΔΤΖ ΣΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΔΝΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΑΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΦΟΓΗΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο νπνηαζδήπνηε ζεκεξηλήο επηρείξεζεο είλαη, ε επηβίσζε 

κέζα ζε απηφ  ην νινέλα θαη πην απαηηεηηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε 

καθξνρξφληα κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ απηή απνδίδεη ζηνπο ηδηνθηήηεο-κεηφρνπο 

ηεο, ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ αληίζηνηρσλ επελδχζεσλ. 

 ε απηφ ην πιαίζην , πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ σο πξσηαξρηθή επηδίσμε θαη 

χζηαην ζηφρν, ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, σο βαζηδφκελεο ζηηο (θαθψο ελλννχκελσο) 

ηδηφηεηεο ησλ ηερληθψλ ηνπ κάξθεηηλγθ (φπσο δηαθήκηζε, πξνζσπηθέο πσιήζεηο, θιπ), 

θάηη ην νπνίν απφ ηελ κηα βειηηψλεη ηα επίπεδα θέξδνπο, απφ ηελ άιιε φκσο, 

πεξηιακβάλεη θαη ην ξίζθν ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην 

ζηφρν απηφ, ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνζπαζψληαο νπζηαζηηθά λα ζηεξίμεη-κνριεχζεη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα 

αλακελφκελα κεξίζκαηα. Όκσο ζα κπνξνχζε θαλείο λα επηρεηξεκαηνινγήζεη φηη, ζε 

κηα ηδεαηή αγνξά, έλα πξντφλ πξαγκαηηθά θαιχηεξν απφ ηα αληαγσληζηηθά ηνπ, δελ ζα 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.     Ζ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

Supply Chain Management θαη Πξνκήζεηεο 

 

 

    

 

 

  
43 

ρξεηαδφηαλ πξφζζεηε ππνζηήξημε. Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε ηαπηφρξνλα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ – ιφγσ κηθξφηεξνπ θφζηνπο γηα ηνλ 

ηειηθφ πειάηε θαη αχμεζε πσιήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ, 

ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί ζηελ έξεπλα αγνξάο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ 

πξντφληνο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Πξαθηηθά φκσο, 

θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ζπκβεί, ηφζν δηφηη νη αγνξέο δελ ιεηηνπξγνχλ σο 

καζεκαηηθά κνληέια, αιιά έρνπλ ηε δηθή ηνπο δπλακηθή πνπ πνιιέο θνξέο δελ 

ζπλδέεη αίηην θαη απνηέιεζκα κε θάπνηα ζηαζεξή ( ή έζησ, πξνβιέςηκε) ζρέζε, αιιά 

θαη δηφηη είλαη ηφζεο πνιιέο νη αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηηο 

πσιήζεηο θάπνηνπ πξντφληνο, πνπ αλαγθάδνληαη ηειηθά αθφκε θαη πξαγκαηηθά 

«θαιχηεξα» πξντφληα λα θαηαθεχγνπλ ζε ηερληθέο πξνζέιθπζεο πειαηψλ. Έηζη, ε 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, αιιά θαη ησλ δαπαλψλ κάξθεηηλγθ απνηειεί έλα 

επηρεηξεζηαθφ δφγκα ην νπνίν δνθηκάδνπλ σο κφληκε ηαθηηθή νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, „θνβνχκελεο‟ ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο κηαο κείσζεο ησλ 

«πξνσζεηηθψλ» εμφδσλ. Ηδηαίηεξα φκσο ζηηο ζεκεξηλέο, θνξεζκέλεο πξαγκαηηθά 

αγνξέο, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα κηα εηαηξεία λα θαηαθέξλεη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

λα πξνσζεί αξθεηή πνζφηεηα απφ ηα πξντφληα ηεο. 

 Έηζη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ζην ζχγρξνλν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε επηρείξεζε εκθαλίδεηαη λα έρεη πάξα πνιχ κηθξά 

πεξηζψξηα γηα απφδνζε ζεκαληηθνχ θέξδνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο, θνηηψληαο πξνο 

ηε κεξηά ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ή ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ. Ζ κφλε ίζσο πιένλ 

δπλαηφηεηα, εθηφο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ βξίζθεηαη ζηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. ην ζεκείν 

απηφ, αμίδεη λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε Γηαρείξηζε 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, αθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ην ζχλνιν 

ησλ πξντφλησλ πνπ κηα επηρείξεζε δηαζέηεη ζηηο δηάθνξεο αγνξέο. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα κηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαηά 

5%, πεξηνξίδεηαη ζε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηνλ πειάηε θαη ηνλ 

ηδηνθηήηε-κέηνρν θαηά 5%,κηα δηαθνξεηηθή δηεπζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κπνξεί πνιιέο θνξέο λα πξνζδψζεη πξνηηζέκελε αμία ηεο 

ηάμεσο ηνπ 20% ή θαη 50% ηεο αξρηθήο. Καηά ζπλέπεηα, γίλεηαη ζαθέο φηη ππάξρεη 
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ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο ησλ αξρηθψλ επελδχζεσλ σο πξνο ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ 

ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σν θαηλφκελν απηφ, 

θαιείηαη κφριεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο logistics (logistics leverage) θαη θαζηζηά ζαθέο ην 

φηη ε ζχγρξνλε αληαγσληζηηθή επηρείξεζε ηα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε ζνβαξφηεηα 

θαη ππεπζπλφηεηα ην δήηεκα απηφ θαη λα κελ ζεσξεί ηελ εθάζηνηε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε σο ζηαζεξή αθνχ νη ζπζρεηίζεηο δηαξθψο κεηαβάιινληαη. Καηά ζπλέπεηα , 

ε κφριεπζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηνλ φπνην θίλδπλν, πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα ηεθκεξηψζεη 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 Αληίζηνηρα είλαη ρξήζηκν λα παξαηεξήζνπκε φηη, θάζε εηαηξεία πνπ 

απνθαζίδεη λα εγθαηαζηήζεη έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη ηελ δηθή ηεο απνηειεζκαηηθή 

νξγαλσηηθή δνκή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζηφρν θαη γλψκνλα ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ εμαζθάιηζε 

θαη κεγηζηνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ θέξδνπο. Μηα ηέηνηα θηινδνμία, απαηηεί ζίγνπξα 

θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη θάλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο 

απνηειεζκαηηθνχο αιιά θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. Βεβαίσο, δελ ζα πξέπεη θαλείο 

λα μερλά φηη έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ην βέιηηζην γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή αιιά ζα πξέπεη θαη ηαπηφρξνλα λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηελ εηαηξεία λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ κειινληηθέο πξνθιήζεηο ( γηα παξάδεηγκα κηα 

θίλεζε ελφο αληαγσληζηή λα απμήζεη ηη επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ κηα 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ή λα πξνζθέξεη θαιπηέξνπο φξνπο εγγχεζεο). 

 

 

2.7 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

 Πνιιέο απφ ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηε δηνίθεζε θαη πινπνίεζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. 

Πξάγκαηη, πνιιέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδα 

(επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο γηα πξνβνιή πξντφλησλ θαη ηνπνζέηεζε ή 
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ιήςε παξαγγειηψλ, έθδνζε παξαζηαηηθψλ, κεηαθνξά θεθαιαίσλ θ.ι.π) έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ θαη κε ζηφρν ηελ 

απινχζηεπζε, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(κεγάιε ηαρχηεηα ζπλαιιαγψλ, αιιειεπίδξαζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, θαιχηεξε 

πνηφηεηα, κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ). 

Ο φξνο «Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην» είλαη γεληθφο θαη πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ νη ζπληειεζηέο ηνπο επηθνηλσλνχλ θαη γεληθά, 

αιιειεπηδξνχλ κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή 

δηθηχσλ ε/π, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία θαη κεζνιάβεζε αλζξψπσλ ή πιηθψλ κέζσλ. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ ζην εκπφξην είλαη: 

 Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη 

πξνκήζεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, φπσο νη εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο γηα 

ηελ θξάηεζε ζέζεσλ ζε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα επηθνηλσλνχλ, λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα εθηεινχλ 

ζπλαιιαγέο, φπσο ζηηο αγνξέο θηλεηψλ αμηψλ θαη ρξήκαηνο. 

 Σν εκπφξην κέζσ internet, πνπ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα δηαθεκίδεη θαη λα 

πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο. 

 Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο επεξεάδνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη γεληθά, ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηηο 

πξνκήζεηεο θαη ηηο κεηαθνξέο κέρξη ηηο παξαγγειίεο, ην κάξθεηηλγθ, ηελ πξνψζεζε 

πσιήζεσλ, ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ, ηηο πιεξσκέο θαη ηε ζπληήξεζε, ππνζηήξημε θαη 

αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε απηέο. 

 Παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηέηνησλ εθαξκνγψλ απνηειεί ε ιεηηνπξγία ηεο 

απνζήθεπζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ , φπσο ε ειεθηξνληθή 

κεηαβίβαζε παξαγγειηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο bar-

code θαη ησλ αζχξκαησλ δεχμεσλ. 
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Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζήθεο παξαθνινπζεί φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο απνζήθεο, απφ ηελ παξαιαβή ελφο θνξηίνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε 

κηα ζέζε ηεο απνζήθεο κέρξη ηελ απνζηνιή εκπνξεπκάησλ ζηνπο παξαιήπηεο ηνπο. 

Σν ζχζηεκα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηα απνζέκαηα ησλ πιηθψλ θαη γεληθά, ειέγρεη ηε 

ξνή ησλ πιηθψλ ζηελ απνζήθε. 

 Γεληθφηεξα, ε ιεηηνπξγία ηεο δηαλνκήο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε 

απνζήθεπζε, κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ 

απαηηήζεσλ δηαλνκήο, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα απνζέκαηα 

πξντφλησλ ζηα θέληξα δηαλνκήο, ζπγθεληξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο δήηεζεο θαη 

ελεκεξψλεηαη αληίζηνηρα ην ζχζηεκα παξαγσγήο. Δμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

είλαη ην ζχζηεκα DRP II, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αλάγθεο ηεο δηαλνκήο θαζνδεγνχλ ην 

θχξην πξφγξακκα παξαγσγήο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνδεγεί ηνλ θαηάινγν ησλ 

πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζπλεπψο, αληίζηνηρν πξφγξακκα ησλ 

παξαγγειηψλ ηνπο. 

 Έλα άιιν παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ απνηειεί ε 

ειεθηξνληθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Με ηελ εθαξκνγή απηή νη πξνθνξηθέο ή γξαπηέο 

επηθνηλσλίεο αληηθαζίζηαληαη κε ειεθηξνληθέο. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

απνηειεί κία θζελή , εχρξεζηε θαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε παξαιιαγή ηεο 

ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 

 ρεηηθέο κε ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο, εηδηθφηεξα ζην ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο, απνηεινχλ δηάθνξεο εθαξκνγέο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, κε 

ηε ρξήζε κνληέισλ, δειαδή ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη εηδηθφηεξα, ηα Έκπεηξα 

πζηήκαηα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο ζηελ Δθνδηαζηηθή. Ζ Σερλεηή Ννεκνζχλε ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκφ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ απνζηνιψλ 

θ.ι.π. Σα Έκπεηξα πζηήκαηα, εηδηθφηεξα, βαζίδνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο  ζηε δηνίθεζε επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε 

ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο εθαξκνγήο. 

 Μηα εηδηθφηεξε εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθνδηαζηηθή ζρεηίδεηαη κε 

ηα ζπζηήκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε. Σα 
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ζπζηήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία βηνκεραληψλ θαη εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο πξντφληα θαιχηεξεο πνηφηεηαο, έγθαηξα θαη ζε 

ρακειέο ηηκέο. Γηα ηε ζπλεξγαζία απηή γίλεηαη ρξήζε ζπζηεκάησλ παξαγγειηνδνζίαο 

κε ηελ ππνζηήξημε ε/π, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνγξαθήο ησλ απνζεθψλ 

ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, ηελ απνδνηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ έγθαηξε θαη νξζνινγηθή παξαγγειηνδνζία γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. πλέπεηα ηεο ρξήζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη 

ε κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ απνζεκάησλ. 

 Σέινο, κηα εθαξκνγή πνπ έρεη απνθηήζεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ Δθνδηαζηηθή, 

είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, κε ηα νπνία ελνπνηνχληαη θαη 

απηνκαηνπνηνχληαη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηε ρξήζε θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

 

2.8 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ – ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΣΑΔΗ, ΚΔΦΔΗ ΚΑΗ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

 Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε επφκελε δεθαεηία, αλακέλεηαη λα επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θαζψο κεηαβάιινληαη 

δηαξθψο, ηφζν νη ηέζζεξηο παξάγνληεο (πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.5) θαη ζηνπο 

νπνίνπο ζηεξίδεηαη έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 

φζν θαη νη ίδηεο νη αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Έλα πξψην ζέκα πνιχ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο, ήηαλ πάληα θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη, ε επθνιία θαη ε αθξίβεηα δηάζεζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ήδε είδακε φηη ε θηινζνθία δηνίθεζεο 

ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο αζρνιείηαη κε ηελ δηαρείξηζε ( 

νπζηαζηηθά ειαρηζηνπνίεζε) ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά ζε 

δεδνκέλα επίπεδα εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Ζ ίδηα φκσο ε κέηξεζε ηνπ θφζηνπο είλαη 

έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη εμαηξεηηθά ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε θαη ηελ δηνηθεηηθή 

ινγηζηηθή εηδηθφηεξα, θαζψο κνινλφηη νη ηδέεο αλάιπζεο θαη επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 
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είλαη ηδηαίηεξα θαηαλνεηέο ζε δηαλνεηηθφ επίπεδν, ζηελ πξάμε παξνπζηάδνληαη 

αξθεηέο δπζθνιίεο. Θα πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο 

κέηξεζεο είλαη πνιιέο θνξέο εμαηξεηηθά επίπνλε θαη δεκηνπξγεί επηπιένλ θφζηνο, 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηε δηνίθεζε. Μέρξη απηή ηε 

ζηηγκή, δπζηπρψο κφλν ιίγεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ εθηεηακέλα 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θαη γεληθά δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέο απηφ, 

αγλνψληαο ηνλ ζρεδφλ επηδεθηηθά. Μηα ζρεηηθή δηθαηνινγία ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

ίζσο ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ε απαξαίηεηε ζρεηηθή 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηξήζεσλ αιιά θαη δηνίθεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θη 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί θφζηνο φρη ακειεηέν γηα ηνλ θχξην φγθν ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Μηα δεχηεξε ίζσο ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ παξαπάλσ εμέιημε είλαη, ε 

εγθαηάζηαζε αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ. Σν λα ππάξρνπλ ζπζηήκαηα 

ινγηζηηθνχ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνο ή δηαρείξηζεο ηεο απνζεθεπηηθήο πιεξνθνξίαο 

δελ είλαη αξθεηφ θαζψο ζα πξέπεη απηή ε πιεξνθνξία λα δηαρέεηαη γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά πξνο ηηο αλάινγεο θαηεπζχλζεηο, θαζψο κφλν ηφηε κπνξεί λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πιεξνθνξηαθφ θαη δηαρεηξηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 Σέινο, ζην πξφζθαην παξειζφλ γηλφκαζηε φινη κάξηπξεο κηα ζπλερψο 

απμαλφκελεο ηάζεο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ (θαζψο πιένλ νη παξαδνζηαθέο 

«δπηηθέο» αγνξέο είλαη θνξεζκέλεο), ππνβνεζνχκελεο θαη απφ ηελ ηερλνινγηθή 

επαλάζηαζε πνπ ζπληειείηαη. Ήδε ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη ηα 

ζχλνξα ηεο, πξνζβιέπνληαο έηζη φρη κφλνλ ζηελ εηξήλε θαη αζθάιεηα κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ πνπ «ελνπνηνχληαη», αιιά θαη ζηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ δπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε λέεο αγνξέο. θεθηείηε γηα παξάδεηγκα πφζα ςπγεία κπνξνχλ λα 

απνξξνθήζνπλ νη πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο, ζε ζρέζε κε ηηο «θνπξαζκέλεο» πιένλ 

δπηηθέο αγνξέο φπνπ ζρεδφλ ε θάζε νηθνγέλεηα έρεη έλα ή δχν. πλέπεηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο δηεζλνπνίεζεο είλαη ν νινέλα θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηαηξεηψλ, λα 

μεπεξλάεη ηα ζηελά εζληθά ζχλνξα κέζσ ηεο εμαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο πξντφλησλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν, ή ηνπιάρηζηνλ ζε έλα επξχηεξν πεδίν απφ φηη πξηλ. Οη ηάζεηο απηέο 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπιινγηθφ κάξθεηηλγθ κεηαμχ εηαηξεηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ 
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αιιά, πην ζεκαληηθά, έρνπλ επηπξνζζέησο δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο απφ 

θνηλνχ δηθηχσλ Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κέζσ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, 

φπσο επίζεο θαη ηελ αλάγθε απφθηεζεο πνηθίιισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ 

ζηειέρε εμεηδηθεπκέλα ζηελ Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Ζ ζπλνιηθή, 

ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο φζν κηα 

εηαηξεία εμαπιψλεηαη δηεζλψο θαη ε ζπλνιηθή αλάιπζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη νινέλα 

θαη πην ζχλζεηε. Γεληθά, ε κεγέζπλζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ εληαίσλ 

πεξηνρψλ εκπνξίνπ ζα δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ φγθνπ κηθξψλ 

εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ (φπσο νη Διιεληθέο), παξάιιεια κε αχμεζε ζηελ απφ θνηλνχ 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά. Μηα ηέηνηα πνηθηιία εμειίμεσλ  αλακθίβνια νδεγεί ηηο 

εηαηξείεο ζηελ εγθαζίδξπζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο έηζη ψζηε λα ππάξμεη αληίζηνηρε αληαπφθξηζε.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
  Οη ελφηεηεο 2.4-2.8 πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν: Μπηληψξε πχξν (2004), εηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Logistics, ηαηξηθέο εθδφζεηο Παζραιίδεο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Μέζα απφ ηηο ζεκεξηλά ζπλερψο απμαλφκελεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, νη 

επηρεηξήζεηο σζνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο κεηφρνπο γηα ζπλερψο θαιχηεξα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Απηή ε θιηκαθνχκελε απαίηεζε γηα εληζρπκέλε 

απφδνζε, πνπ ζπλδέεηαη κε δηεξεχλεζε θαη ζθεπηηθηζκφ γηα ηηο πηζαλέο ιχζεηο, δείρλεη 

φηη ρξεηάδνληαη λέεο θαη δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα βειηησζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα δηαηεξεζεί ζε πςειά επίπεδα ε εηαηξηθή απφδνζε απφ έηνο ζε 

έηνο. Έλαο ηξφπνο γηα λα θζάζεη κηα επηρείξεζε ζε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζε 

ζχληνκν ρξφλν είλαη θπζηθά νη κεηψζεηο δαπαλψλ. 

Γηα κηα επηρείξεζε πνπ απνιακβάλεη 10% πεξηζώξηα θέξδνπο, κηα γεληθή 

κείωζε δαπαλώλ ηεο ηάμεωο ηνπ 5%, κπνξεί λα βειηηώζεη ην ηειηθό απνηέιεζκα θαηά 

20%. Επηπιένλ, απηέο νη δπλαηόηεηεο κείωζεο ηωλ δαπαλώλ, κπνξνύλ λα γίλνπλ έλα 

αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα, πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα 

βιέπνπλ από ζηξαηεγηθή ζθνπηά, απηό πνπ ηζηνξηθά ήηαλ κηα ηαθηηθή ιεηηνπξγία : ηηο 

εηαηξηθέο πξνκήζεηεο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ζηαζκίδνπλ ηα ζρεηηθά θφζηε δηάθνξσλ 

κεζφδσλ γηα λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία, ε αμία ηεο κείσζεο δαπαλψλ, κέζσ κηαο 

πην ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο ζηηο πξνκήζεηεο, θαίλεηαη απηνλφεηε. Οη επηρεηξήζεηο 

μνδεχνπλ πςειφ πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηνπο γηα πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Αθφκε θαη κία κηθξή βειηίσζε θφζηνπο, κπνξεί γξήγνξα λα παξάγεη έλα ζεκαληηθφ 

φθεινο ζηελ θεξδνθνξία. Καη φηαλ απηέο νη βειηηψζεηο εθηειεζηνχλ ζσζηά, κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλερή ηξφπν κείσζεο θαη ζπγθξάηεζεο δαπαλψλ θαη λα 

ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα θάζε έηνο. 

Δλψ ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ είλαη δξακαηηθφο, νη 

ζρεηηθνί θίλδπλνη κε αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ είλαη ρακεινί, εηδηθά φηαλ 

ζπγθξίλνληαη κε άιιεο πξσηνβνπιίεο κείσζεο δαπαλψλ φπσο νη αιιαγέο ηφπνπ 
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εγθαηάζηαζεο ή κεηψζεσλ πξνζσπηθνχ. Έηζη επηηπγράλνληαη θαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη βειηησκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 

Με άιια ιφγηα, πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ μεθηλήζεη λα εθκεηαιιεχνληαη 

ζσζηά ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε, λα βειηηψλνπλ νξζνινγηθά ηα θφζηε πξνκεζεηψλ 

ηνπο, θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα εηαηξηθέο θαη αγνξαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

 

3.2 ΟΡΗΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη έλαο επξχο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα ηε δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ-αγνξαζηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ-

πξνκεζεπηψλ. Ζ δηαδηθαζία Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ θαιχπηεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ζπλαιιαγήο θαη γεληθά ζα κπνξνχζε λα απνηππσζεί ζαλ κηα δηαδηθαζία 3 βαζηθψλ 

ζηαδίσλ (Source-Procure-Analyze) φπσο θαίλνληαη θαη ζην ζρήκα (4): 

 Αλεχξεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε πξνκεζεπηηθήο βάζεο (Source) 

 Δθηέιεζε Πξνκήζεηαο (Procure) 

 Αλάιπζε (Analyze) 

 

ρήκα 4. Σξία βαζηθά ζηάδηα δηαδηθαζίαο Ζιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ 
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Οη ηξφπνη ζπλαιιαγψλ κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ρψξνπο: 

 Γηα ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο έρνπκε: 

1. Δπηρείξεζε πξνο Δπηρείξεζε (B2B) –Δκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε 

θαζνξηζκέλνπο πειάηεο. Δθηφο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

κνξθψλ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο ησλ 

πξνκεζεηψλ, ζην Β2Β e-commerce κε ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ δηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ θάζε αγνξαζηήο κπνξεί ζε πνιχ κηθξφ ρξφλν λα κεηαβιεζεί ζε 

πσιεηή θαη αληίζηξνθα. Οη επηρεηξήζεηο νξγαλψλνληαη ζε δίθηπα  κε ζθνπφ 

ηελ βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. (Γηαλλάθαηλαο) 

2. Δπηρείξεζε πξνο Καηαλαισηή (B2C)- Οξίδεηαη σο επηρείξεζε πψιεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet θαη δηαθξίλεηαη ζηνπο ιεγφκελνπο 

„pure –plays‟ θαη click-and-mortars‟. Οη πξψηνη πνπιάλε κφλν on-line , ελψ νη 

δεχηεξνη έρνπλ ηφζν θπζηθή φζν θαη virtual παξνπζία. (Γηαλλάθαηλαο).  

3. Δπηρείξεζε πξνο Απαζρνινύκελνπο (B2E) : Δμαζθαιίδεη ηελ δηαθίλεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ κίαο επηρείξεζεο θ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζ‟απηήλ. (Μάξδαο 2006) 

 

 Γηα δεκφζηεο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο έρνπκε 

1. Δπηρείξεζε πξνο Γεκόζην (B2A):είλαη ε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κηα επηρείξεζεο .Οη ειεθηξνληθέο θξαηηθέο 

πξνκήζεηεο απφ ην έλα ζθέινο εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. (Μάξδαο 

2006) 

2. Κπβέξλεζε πξνο Καηαλαισηή ή Πνιίηε (G2C) : δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. 

Οη εθαξκνγέο G2C πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε απφ 

ηνλ δεκφζην ηνκέο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. (Μάξδαο 2006) 

3. Κπβέξλεζε πξνο Κπβέξλεζε (G2G): είλαη ε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Οη εθαξκνγέο G2G πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέο απφ ην δεκφζην ηνκέα κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν. Οη ειεθηξνληθέο θξαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ην έλα ζθέινο ηνπο 
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εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. (Μάξδαο 2006) 

 

3.3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΠΟΤ ΤΝΗΣΟΤΝ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη λα δηεπθνιχλνπλ 

ειεθηξνληθά ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κηαο επηρείξεζεο. Καηά 

ζπλέπεηα, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ απφ ηελ 

αλεχξεζε πξνκεζεπηψλ έσο ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

ην παξαθάησ ζρήκα (5) παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

 

ρήκα 5. Υάξηεο Γηαδηθαζίαο Πξνκεζεηώλ 

 

 

«One Size does not fit all» 

Παξόιε ηελ πιεζώξα ιύζεωλ ζηελ αγνξά, δελ ππάξρεη έλα κνληέιν, έλα 

ζύζηεκα ή έλαο πξνκεζεπηήο γηα ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηα 

πάληα. Είλαη έλαο ζπλδπαζκόο κνληέιωλ, ζπζηεκάηωλ, θαη βέιηηζηωλ πξαθηηθώλ πνπ 
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πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζπλνιηθά. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηωλ 

ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη, ζα ρξεηαζηεί λα επηιέμεηε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζαο 

απνθέξνπλ νθέιε θαη λα απνθαζίζεηε πώο ζα ηα πινπνηήζεηε- ζπλεξγαηηθά. 

 

 

3.4 ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

 

3.4.1 Αλεπάξθεηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ Internet ζηνπο νξγαληζκνχο, νη δηαδηθαζίεο ησλ 

πξνκεζεηψλ γηα πνιινχο ήηαλ απφ ηηο πην επίκαρεο θαη αληαξέο ζην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πνιινί νξγαληζκνί είραλ δηαρσξίζεη ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ ή αλέζεηαλ 

ζε εξγαδφκελνπο μερσξηζηψλ ηκεκάησλ ηηο δηαδηθαζίεο αγνξψλ. 

Πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αζρνινχληαλ κε ηηο πξνκήζεηεο 

ήηαλ ε αλαδήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαλ ν νξγαληζκφο, ε 

δηαρείξηζε ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζή ηνπο, ηελ 

έγθξηζή ηνπο, ηελ πιεξσκή ηνπο θαη γεληθά ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ απφθηεζε φισλ 

ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα γλψξηδαλ ή φρη. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία ήηαλ πεξηζζφηεξν θαζνδεγνχκελε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο (labor-intensive), θπξηαξρνχζε ζσξφο ραξηηψλ, ήηαλ ζπρλά 

θεληξηθνπνηεκέλε θαη ππέβαιιε δαπαλεξέο αλεπάξθεηεο. 

Κνηηάδνληαο ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη 

κάλαηδεξο έκεηλαλ έθπιεθηνη κε ηνλ αξηζκφ βεκάησλ (ηφζν ρεηξσλαθηηθά φζν θαη 

απηνκαηνπνηεκέλα) πνπ έθαλαλ γηα λα επηιέμνπλ, λα εγθξίλνπλ θαη λα παξάγνπλ έλα 

αγαζφ. Ο απμαλφκελνο ξπζκφο βεκάησλ θαη ε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε, πξνθαιεί αθφκε 

θαη ηνλ πην απνδνηηθφ αγνξαζηή λα δνπιέςεη ζθιεξφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ψζηε λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο αιιαγέο ζηνλ φγθν θαη λα απαηηεί κηθξφηεξνπο ρξφλνπο (short lead 

times). Ζ θξάζε «δνύιεςε εμππλόηεξα όρη γξεγνξόηεξα» είλαη ε λέα θξάζε πνπ 

ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. ε απηφ ην κέζν ε 

επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ζπιιακβάλεηαη ζε δπλακηθέο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο 

φπνπ νη δηαδηθαζίεο απηνκαηνπνηνχληαη, αθήλνληαο ζηνπο ρξήζηεο, ζηνπο αγνξαζηέο 
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θαη ζηε δηνίθεζε πεξηζζφηεξν ρξφλν λα μνδέςνπλ ζε βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Σν «εμππλφηεξν» πεξηβάιινλ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ θαη βειηηψλεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ πνπ παξέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα παθέηα ινγηζκηθνχ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθπξεο θαη έγθαηξεο απνθάζεηο 

γηα ην ηη θαη πψο μνδεχνπλ ζηξαηεγηθά. 

Με ηελ πξφνδν ησλ ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ηα πξντφληα ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ηα δεδνκέλα ηηκνινγήζεσλ κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ κέζσ 

εηθνληθώλ/ ειεθηξνληθώλ θαηαιόγωλ (virtual catalogs). Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχζαλ εχθνια λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα επηιέμνπλ απφ έλα ζχλνιν ειεθηξνληθά θαηαρσξεκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζπρλά δηαζέζηκα κέζα απφ δηαδηθηπαθέο δηεπαθέο. 

Οη κειέηεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εληφπηζαλ ηα ζεκεία εθείλα 

πνπ αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ επθαηξίεο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ εμφδσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο. 

 Μεγάινη θχθινη πξνκήζεηαο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο αγνξέο θαη απμεκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο. 

 Μηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηλφκελα αδηαθάλεηαο γηα 

ηηο ζπγθεληξσηηθέο αγνξέο κεγάιεο αμίαο. 

 Γχζρξεζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη ζχγθξηζεο πξνκεζεπηψλ, πξντφλησλ 

θαη ηηκψλ κε ηε ρξήζε έληππσλ θαηαιφγσλ θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

επηθνηλσλίαο κε πξνκεζεπηέο αμηνπνηψληαο ηα παξαδνζηαθά κέζα. 

 Απμεκέλν maverick spending (αγνξέο εθηφο πιαηζηαθψλ ζπκβάζεσλ). 

 Διιηπήο αλαιπηηθή δπλαηφηεηα θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνκεζεηψλ. 

 Υξνλνβφξεο θαη αλαμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ παξαζηαηηθψλ 

ζε πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. 

 

3.4.2 πλήζεηο «πξνβιεκαηηθέο» πξαθηηθέο εηαηξηώλ 

 

 Αγνξέο κε βάζε ην όξην εμόδσλ 

Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη πξνκήζεηεο έσο έλα ζπγθεθξηκέλν 
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φξην- δηαθνξεηηθφ αλά ππάιιειν- κέζα απφ απιέο δηαδηθαζίεο. Σν πιενλέθηεκα είλαη 

ε ηαρχηεηα θαη ε επειημία, ελψ ην κεηνλέθηεκα είλαη ε θαηάηκεζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε πνιιαπινχο πξνκεζεπηέο θαη θαηαζθεπαζηέο θαη ε 

αδπλακία απνινγηζκνχ απηψλ ησλ αγνξψλ ζε βάζνο. Ζ επξεία ρξήζε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο νδεγεί ζην θαηλφκελν ησλ ηκεκαηηθψλ αγνξψλ γλσζηφ θαη σο «Maverick 

Purchasing» πνπ δε γίλνληαη ζηε βάζε θάπνηαο θεληξηθήο ζχκβαζεο, κε απνηέιεζκα 

λα επηβαξχλνληαη ζηαηηζηηθά 10-15% ην θφζηνο ησλ αγνξψλ πνπ γίλνληαη κε απηή ηε 

κέζνδν. 

 

 Μαδηθέο Πξνκήζεηεο γηα Τπνζηεξηθηηθά Τιηθά (MRO) 

Σν πιενλέθηεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

πάληα ζηνθ ζε θεληξηθή απνζήθε θαη νκνηνκνξθία πιηθνχ, ελψ ην κεηνλέθηεκα είλαη 

φηη δεζκεχεηαη θεθάιαην, θαη ρψξνο, απαηηνχληαη δηαθηλήζεηο, ππάξρεη ζπλήζσο 

απαμίσζε πιηθνχ, ελίνηε θαηαζηξνθή ηνπ θαη ζρεδφλ πάληα «απψιεηεο». 

Οη απφςεηο ζπλήζσο δηράδνληαη ζην ζέκα ηεο νηθνλνκίαο αλάκεζα ζε αγνξέο 

καδηθήο πνζφηεηαο θαη ζηελ θαηάηκεζε ησλ αγνξψλ κε βάζε είηε ζπκθσλίεο- πιαίζην 

είηε πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο. Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ ππάξρνπλ πξντφληα κε 

«ρξεκαηηζηεξηαθή ζπκπεξηθνξά» (π.ρ. ραξηί), γηα ηα νπνία ε καδηθή αγνξά είηε ζα 

επλνήζεη είηε ζα δεκηνπξγήζεη θφζηνο, ιφγσ ηεο κείσζεο ή ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο 

αληίζηνηρα ζην δηάζηεκα πνπ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο. 

 

 

3.5  ΟΦΔΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

3.5.1 Οθέιε γηα Αγνξαζηέο 

 

 Βειηησκέλε Πνηόηεηα Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο  

Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο (θέληξν θφζηνπο, θσδηθφο πξντφλησλ, θ.ιπ.) 

θσδηθνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ κεηψλνληαη εληππσζηαθά ηα ιάζε θαη 

παξέρνληαη ιεπηνκεξή θαη αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία. Μηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο, 
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ζπλήζσο ζπλδπαδφκελεο κε  ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. 

Ζιεθηξνληθή πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ 

Ζ ειεθηξνληθή πιεξσκή ηηκνινγίσλ εμαζθαιίδεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε 

δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξσκέο. Ζ αθξίβεηα θαη ε ζπλέπεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα ζπλεξγήζεη  θαη ζηελ πηζαλφηεηα λα επηηεπρζνχλ βειηησκέλνη 

φξνη πιεξσκήο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

 Άκεζε αληηζηνίρεζε ησλ ηηκνινγίσλ 

Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο ηηκνινγίσλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζα, ρσξίο ιάζε θαη πνιχ νηθνλνκηθφηεξε θαηαρψξεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ζηα ζπζηήκαηα θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπο κε ηηο παξαγγειίεο, κεηψλνληαο 

ιάζε, αζπλέπεηεο θαη πηζαλέο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο δεκίεο ζηελ επηρείξεζε. 

 

 Απηνκαηηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηώλ (procure to pay) 

Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ επηηξέπνπλ ηελ δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ ειεθηξνληθά. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ειεθηξνληθήο 

δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ ζπλαιιαγψλ βαζηζκέλν ζην 

δηαδίθηπν φπνπ ηα ζηνηρεία επηιέγνληαη θπξίσο απφ ηνπο πξνυπάξρνληεο θαηαιφγνπο 

θαη ππνβάιινληαη γηα ειεθηξνληθή έγθξηζε. 

Απηφ ην εξγαιείν ζηε ζπλέρεηα, ζπλδέεηαη κε ην ERP ζχζηεκα γηα ηελ 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ, ηελ πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, ελψ ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πεξηθιείεη ηελ  

πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ ιηγφηεξα ιάζε, γίλεηαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν θαη ζπλεηζθέξεη 

επνκέλσο ζηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

 

 Απηνκαηηζκόο κέζσ ηεο θάξηαο αγνξώλ/πξνκεζεηώλ 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα απηνκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ζπλερνχο 

ειέγρνπ πιεξσκψλ πξνκεζεπηψλ, κέζσ ηεο θάξηαο αγνξψλ (P-card purchase card) ε 

νπνία δξα ζαλ πηζησηηθφ φξην. 
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 πκκόξθσζε ζηελ ρξήζε ζπκβάζεσλ 

Οη εηαηξίεο ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο-πιαίζην γηα ηα πεξηζζφηεξα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο ψζηε λα ηα πξνκεζεχνληαη απφ επηιεγκέλνπο πξνκεζεπηέο. Απηφ νδεγεί ζε 

πεξηζζφηεξε ρξήζε απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο, πνπ έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα  θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε επηιεγκέλα πξντφληα, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά 

ηνπ ζα κπνξεί λα νδεγήζεη , ζην κέιινλ, ζε πςειφηεξεο εθπηψζεηο, άξα ηάζε γηα 

κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ θνθ. 

 

 Ζιεθηξνληθή Πιαηθόξκα 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη ελδερνκέλσο ην επθνιφηεξν πξψην βήκα ζηε 

ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ Δίλαη κηα θνηλή πιαηθφξκα ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ γηα λα αλαπηπρζνχλ νη ζρέζεηο κε πξνκεζεπηέο πξνο ακνηβαίν φθεινο 

(SRM-Supplier Relationship Management) 

 

 Αιιαγή ζηελ θνπιηνύξα 

Ζ επθνιία ζηελ πινπνίεζε, ε δηαθάλεηα, ε επειημία θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ηεο 

εζσηεξηθήο θνπιηνχξαο (π.ρ. κπνξεί ν ρξήζηεο-αηηψλ λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή on 

line, ζε πνην ζηάδην είλαη ην αίηεκα ηεο παξαγγειίαο ηνπ )  

 

 Οηθνλνκηθέο εγθξίζεηο γηα όιεο ηηο δαπάλεο 

Ζ δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο φηη φιεο νη δαπάλεο αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα 

εγθξίζεσλ ηεο επηρείξεζεο, απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ εμφδσλ θάησ απφ επίβιεςε 

(spend under management). 

 

 Τςειόο βαζκόο παξαθνινύζεζεο ηεο απόδνζεο ησλ πξνκεζεπηώλ 

Ζ δπλαηφηεηα εχθνιεο παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πξνκεζεπηψλ, γηα 

κία κεκνλσκέλε παξαγγειία, έσο ην ζχλνιν ησλ παξαγγειηψλ ηνπ δηαρξνληθά, δίλεη 

απεπζείαο δεδνκέλα θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζηνπο κάλαηδεξ 

θαη ηνπο δηεπζπληέο πξνκεζεηψλ.  
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 ηξαηεγηθή Δύξεζεο Πξνκεζεπηώλ (ρακειόηεξεο ηηκέο) 

Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο δηαπξαγκαηεπηηθψλ εξγαιείσλ π.ρ. ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο καδί κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη ειεθηξνληθέο  

πξνκήζεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνριφο πίεζεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

εληζρπκέλε δπλαηφηεηα ζπκπίεζεο ηηκψλ κέζα απφ αδηάβιεηεο θαη δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο.  

 

3.5.2 Οθέιε γηα Πξνκεζεπηέο 

 

 Αθξηβείο πιεξνθνξίεο 

Οη παξαγγειίεο ζπλζέηνληαη απφ είδε πνπ επηιέγνληαη απφ κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα εηαηξηθά 

ζπκβφιαηα πνπ έρεη πξνζππνγξάθεη ν ίδηνο ν πξνκεζεπηήο. Δπεηδή δε, είλαη αδχλαηε ε 

αιινίσζε ηηκψλ, πεξηγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηηκνθαηαιφγσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο, ε πηζαλφηεηα ιάζνπο είλαη κεδεληθή. 

 

 Απμεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ 

Οη πιαηζηαθέο ζπκθσλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αγνξαζηέο 

πεξηθιείνπλ πέξα απφ ηηο πςειφηεξεο εθπηψζεηο  θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ ρξεζηψλ λα 

παξαγγέιινπλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή αλά πειάηε-αγνξαζηή απμάλεηαη θαη παξακέλεη ζηαζεξφο 

γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

 Δγθαηξόηεξε πιεξσκή 

Σα ηηκνιφγηα επεηδή πξνέξρνληαη απφ παξαγγειίεο πνπ δελ πεξηέρνπλ ιάζε θαη 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πηζηνπνηνχληαη θαη δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθά, έρνπλ θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο πιεξσκψλ, θαζψο θάζε απφθιηζε είλαη αληρλεχζηκε ηφζν 

απφ ηνλ αγνξαζηή, φζν θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 Γξεγνξόηεξε αλαθνίλσζε παξαγγειηώλ 

Οη παξαγγειίεο θνηλνπνηνχληαη ειεθηξνληθά απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο 
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αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ην πεξηερφκελν θαη ην χςνο ηεο παξαγγειίαο. Λφγσ δε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαβίβαζεο ησλ παξαγγειηψλ αθνινπζνχληαη νη ίδηεο 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη απνδνρήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο. 

 

 

3.6 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία πηνζέηεζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

Σα λέα επηρεηξεζηαθά κνληέια πξνκεζεηψλ (ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, 

ειεθηξνληθνί θαηάινγνη, e-Tendering, ειεθηξνληθά marketplaces) αζθνχλ πηέζεηο ζην 

ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ζε πνιιαπιά επίπεδα, θαη απαηηνχλ επηιεθηηθέο παξεκβάζεηο 

ψζηε ην ηειεπηαίν λα κελ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ άκεζε πηνζέηεζε ησλ λέσλ 

πξαθηηθψλ. 

 

3.6.1 Διιεληθή λνκνζεζία 

 

ηελ Διιάδα έλα κεγάιν κέξνο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ δηελεξγνχληαη απφ 

έλα θεληξηθφ φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ζ δηαδηθαζία εθηέιεζεο κηαο δεκφζηαο πξνκήζεηαο, δειαδή 

κηαο αγνξάο αγαζψλ γηα ινγαξηαζκφ ελφο δεκφζηνπ θνξέα, μεθηλά κε ηελ εθδήισζε 

ηεο αλάγθεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

Πξνκεζεηώλ
5
 αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην 

δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Σν πθηζηάκελν λνκηθφ απηφ πιαίζην απαξηίδεηαη απφ κία ζεηξά 

λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ 

                                                             
5  Σν Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ απνηειεί έξγν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

"Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο", κε πινπνηεηή ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. Σν ΔΖΓΠ έρεη ζηφρν αθελφο λα 
βειηηψζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ησλ δεκφζησλ 
πξνκεζεηψλ θαη αθεηέξνπ λα πξνδηαγξάςεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε λέσλ κνληέισλ. 
(http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=583) 

javascript:pagePopup('?page_id=450'%20,630%20,630);
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πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ην χςνο ηεο πξνκήζεηαο. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο εζληθέο δηαηάμεηο είλαη νη εμήο: 

 Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. Π.Γ. 394/96 ΦΔΚ 266/Α/4.12.1996. 

 Ο Νφκνο 2286/1995 - Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ, 

 Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ. 370/95/14.9.1995 - πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ δίθαην, 

εηδηθφηεξα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 93/36 ΔΔ ηεο 14 Ηνπλίνπ 1993 (ΔΔ αξηζκ. 199 ηεο 9.8.1993, ζει. 1) 

πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ. 

 Ο Νφκνο 2362/1995 - Γηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ πεξί ζπλάςεσο 

ζπκβάζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ), 

 Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Π1-1893/98 πεξί ηήξεζεο κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ 

 Ο Νφκνο 2522/8.9.1999 - Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη 

ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665. 

 Ζ Οδεγία 2004/17/ΔΚ ΠΔΡΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ 

ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΔΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΟΤ ΤΓΑΣΟ, ΣΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 Ζ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ΠΔΡΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ 

ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

3.6.1.1 Δζληθόο ζρεδηαζκόο γηα ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο 

 

Ζ λέα Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013 εληζρχεη ην ξφιν ηνπ πθηζηάκελνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο» 2000-2006, 

δηνξζψλνληαο ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ. Πεξαηηέξσ απαληά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Γ‟ 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ελψ είλαη ζπκβαηή κε ηελ λέα 
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επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο «i2010» θαη ην ζρέδην δξάζεο 

«Jobs & Growth» ηεο Δ.Δ. πνπ θαηαξηίζζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2005. Γηα 

ηελ Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

είλαη ην κέζν γηα κηα νηθνλνκία πην δπλακηθή θαη γηα πνιίηεο κε θαιχηεξε πνηφηεηα 

θαζεκεξηλήο δσήο. Οη ζηξαηεγηθνί άμνλεο ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, κε πξαθηηθφ 

ηξφπν 

 

Οη βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη έμη: νη ηέζζεξηο αθνξνχλ 

ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δπν ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο: 

 Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο 

 Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη παξάιιειε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 Τπνζηήξημε ησλ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ 

 Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ\ 

 Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ησλ ΣΠΔ, θαη 

 Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε. 

 

3.6.2 Ννκνζεζία επξσπατθήο έλσζεο 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη νη πξφζθαηεο νδεγίεο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη γηα 

ηελ λνκηθή ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη 

ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πνπ έρεη δξνκνινγήζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

φπσο ην ρέδην Γξάζεο 2005-2007 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ν νδηθφο ράξηεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο 

Πξνκήζεηεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

2006-2010, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο. 

H Δπξσπατθή Έλσζε έρεη νξίζεη πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
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αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Δπηπιένλ, νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο βξίζθνληαη ζε θάζε 

εμέιημεο, κε αξθεηέο δηαθνξέο ζην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.  

Σν γεγνλφο θαίλεηαη λα νθείιεηαη: 

 ην ζρεηηθφ Ννκνζεηηθφ θαη Καλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ ΔΔ. 

 ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ζε φξνπο δηαθάλεηαο θαη νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, γηα ην δεκφζην ηνκέα. 

Ζ ηειεπηαία απηή αηηία επεμεγεί ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή πξσηνβνπιηψλ πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα 

φξηα ηεο ΔΔ.  

Ήδε, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ δξνκνινγεζεί παξεκβάζεηο γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζε 

ζρεηηθνχο θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο θαη θξππηνγξάθεζεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ 

ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ή πηνζεηνχληαη απφ θνηλνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ελαξκφληζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα (ηερληθή θαη 

λνκηθή) κε ηα ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνχληαη. 

Οη βαζηθφηεξεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο είλαη νη εμήο: 

93/36/ΔΟΚ, 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ (Οδεγίεο ελδίθσλ κέζσλ), 

93/38/ΔΟΚ (Οδεγία γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο), 

97/52/ΔΔ, 98/4/ΔΔ θαη 2001/78/ΔΔ (νδεγία γηα ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ ζηε 

δεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) 
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3.6.2.1 Ννκηθό πιαίζην γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, κε ηελ νδεγία 2001/115/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε νπνία ηέζεθε ελ ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004, 

δφζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο απνδεθηνχο ηξφπνπο έθδνζεο, 

απνζηνιήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ θαη δειηίσλ απνζηνιήο απφ 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ΔΔ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ έληππσλ παξαζηαηηθψλ. 

Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη φια ηα ηηκνιφγηα πνπ δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα ζεσξνχληαη έγθπξα θαη απνδεθηά κε ηελ δηαζθάιηζε δχν πξνυπνζέζεσλ: 

 Ο παξαιήπηεο ηνπ ηηκνινγίνπ πξέπεη λα έρεη ζπλαηλέζεη θαη λα έρεη απνδερζεί 

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. 

 Ζ απνζηνιή θαη ε ιήςε ησλ ηηκνινγίσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

αζθαιέο δηθηπαθφ πεξηβάιινλ, είηε κε ηε ρξήζε αλαβαζκηζκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ (advanced digital signatures) είηε κέζν ηνπ 

ζπζηήκαηνο EDI (Electronic Data Interchange). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε πξνυπφζεζε, ε ζπλαίλεζε ηνπ απνδέθηε κπνξεί λα 

θαηνρπξσζεί κε κία (εθ ησλ πξνηέξσλ) εκπνξηθή ζχκβαζε. Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε 

πξνυπφζεζε ηζρχνπλ ηα εμήο: νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο απνηεινχλ δεδνκέλα ζε 

ςεθηαθή κνξθή πνπ ζπλνδεχνπλ άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά 

κε απηά, θαη ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο, ζπλδεφκελα 

κνλνζήκαληα θαη θαζνξίδνληαο απνθιεηζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο. 

Σν EDI απνηειεί έλα θιεηζηφ ζχζηεκα-δίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ην 

νπνίν κεηξά ήδε 30 ρξφληα δσήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη κεγάισλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Δίλαη βαζηζκέλν ζε ζπκθσλεζέληα πξφηππα θαη ζπκβάζεηο κεηαμχ 

ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ησλ 

δηθηχσλ EDI είλαη ηππνπνηεκέλεο θαη θσδηθνπνηεκέλεο. 

Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, κνινλφηη ε επξσπατθή λνκνζεζία επηβάιιεη 

ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κία απφ ηηο δχν παξαπάλσ κεζφδνπο, 

εληνχηνηο επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ κεζφδσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
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ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θξάηνπο θαη θάηη 

ηέηνην επηηξέπεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην ηεο ελ ιφγσ ρψξαο. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία 

ελαξκνληδφκελε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην έρεη πηνζεηήζεη ηελ θνηλνηηθή 

νδεγία(2001/115/ΔΚ) ζεζπίδνληαο δηαηάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζην ζθνπφ απηφ. Οη 

πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο αλαθέξνληαη ζην N.3193/2003 (ΦΔΚ 266/Α). 

 

3.6.2.2 ρέδην δξάζεο γηα ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο 2005-2007 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

Απξηιίνπ 2004 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε έλα ρέδην Γξάζεο γηα ηηο 

Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007 ην φπνην εθδφζεθε ζηηο 13-12-

2004 απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά. 

ηφρνο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο ήηαλ ε παξνρή 

θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζην 

λέν λνκηθφ πιαίζην θαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ νη αγνξέο απηέο πην αλνηρηέο θαη πην αληαγσληζηηθέο. 

Ζ Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε ιήςε κέηξσλ ππφ κνξθή ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 

2005 – 2007, ζε ηξεηο άμνλεο: 

 Δμαζθάιηζε κηαο ιεηηνπξγηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο θαηά ηελ ειεθηξνληθή 

δηεμαγσγή ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 

 Δπίηεπμε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη 

βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο. 

 Αλάπηπμε πξνζπαζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο δηεζλνχο πιαηζίνπ γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

 

3.6.2.3 ρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 2006-2010 

 

ηελ παξνχζα θάζε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδεηαη ην 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην i2010. Σν πιαίζην απηφ απνηειεί ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο 

«ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο» ε νπνία πηνζεηήζεθε ην 2000 θαη πινπνηήζεθε ζε 

πξψηε θάζε (κέρξη ην 2005) κέζσ ησλ ρεδίσλ Γξάζεο eEurope 2002 θαη 20058. ην 
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πιαίζην ηνπ i2010, ε ΔΔ παξνπζίαζε ηνλ Απξίιην 2006 ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. ην θείκελν απηφ, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη ηελ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

αλαζεσξεκέλεο αηδέληαο ηεο Ληζαβφλαο: «Με ηηο ειεθηξνληθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

κπνξνχλ νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο λα έρνπλ κείδνλα ζπλεηζθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο». 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηέηαξην ζηφρν ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε «Τινπνίεζε λεπξαιγηθψλ ππεξεζηψλ κε κεγάιν αληίθηππν γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο», ην θείκελν δηεπθξηλίδεη φηη ε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο ελ‟ 

ιφγσ ππεξεζίεο είλαη νη Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο. Σα θξάηε-κέιε έρνπλ 

αλαιάβεη δέζκεπζε λα πξνζθέξνπλ ζε φιεο ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζε επξσπατθή 

θιίκαθα, ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγνπλ ειεθηξνληθά ην 100% ησλ πξνκεζεηψλ ηνπο 

(φπνπ απηφ είλαη λνκηθά εθηθηφ) θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 

2010, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πάλσ απφ ην 

θνηλνηηθφ φξην ζα δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά. (PEPPOL =Pan European Public 

Procurement On Line). 

 

3.6.2.3.1 Οδηθόο ράξηεο γηα ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο 2006-2010 

 

ρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ε Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

θξάηε-κέιε, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ έρεη ζπκθσλήζεη ην 

Γεθέκβξην 2006 κε ηα θξάηε-κέιε ζε έλα νδηθφ ράξηε (roadmap) κε κεηξήζηκνπο 

ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο δέζκεπζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. ηόρνο είλαη ε 

ιεηηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο παλεπξσπατθήο πιαηθόξκαο γηα δηαζπλνξηαθέο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ επηά θξαηψλ-κειψλ. 

χκθσλα κε ηνλ νδηθφ ράξηε, ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2007, ε Δπηηξνπή 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Manchester ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ηα 

πθηζηάκελα κνληέια θαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηα θξάηε-κέιε θαη 

ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC 

επηηάρπλε ηελ εθπφλεζε ησλ θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη γηα δηαζπλνξηαθέο πξνκήζεηεο 
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θαη πξνθήξπμε έλα πηινηηθφ έξγν κεγάιεο εκβέιεηαο πνπ έρεη ζηφρν ηελ πινπνίεζε 

κηαο νινθιεξσκέλεο παλεπξσπατθήο πιαηθφξκαο γηα δηαζπλνξηαθέο ειεθηξνληθέο 

πξνκήζεηεο. 

Γηα ην 2008 ν νδηθφο ράξηεο πξνέβιεπε, πέξα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο πηινηηθνχ έξγνπ κεγάιεο εκβέιεηαο, ηελ πξνεηνηκαζία επηπιένλ 

πηινηηθψλ έξγσλ παλεπξσπατθήο εκβέιεηαο θαη ηελ πξνθήξπμε ηνπο, θαζψο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία πηινηηθψλ έξγσλ ζε επίπεδν θξαηψλ-κειψλ (2ε θάζε). Έρεη δε ζηφρν 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ (building 

blocks) κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ θξαηψλ-κειψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008. 

Γηα ην 2009 ν νδηθφο ράξηεο πξνέβιεπε, πέξα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

πηινηηθψλ έξγσλ ηεο 2εο θάζεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πηινηηθψλ 

έξγσλ κεγάιεο εκβέιεηαο θαη επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ζηα θξάηε-κέιε. 

Γηα ην 2010 πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε ησλ πηινηηθψλ έξγσλ κεγάιεο 

εκβέιεηαο θαη ε έθδνζε νδεγηψλ πξνο ηα θξάηε-κέιε. 

 

 

3.7 ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΑΝΟΤ 

 

Όηαλ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί έλα νινθιεξσκέλν έξγν ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ ζηελ επηρείξεζε, είλαη πνιχ πηζαλφ λα απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ (business case). 

Απηή ε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζε κεξηθά ζπλήζε ζέκαηα θαη παξακέηξνπο πνπ ζα 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη φηαλ πξνεηνηκάδεηαη έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν γηα ηελ 

πινπνίεζε ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

 

3.7.1 Έρσ επηρεηξεκαηηθό πιάλν (business case);  

 

Έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν γηα ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη ην έγγξαθν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε δέζκεπζε 

θαη ηελ έγθξηζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο γηα ηελ επέλδπζε ζε νξγαλσζηαθή αιιαγή, 

φπνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε- φπσο είλαη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο- αιιάδεη ν 
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ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγνληαη νη πξνκεζεπηέο θαη αγνξάδνληαη ηα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο ζε κηα επηρείξεζε/ νξγαληζκφ. Σν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, κε άιια ιφγηα 

παξέρεη έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο απηήο ηεο αιιαγήο θαη ζπλερνχο 

αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ βησζηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα θξηζεί απφ ηα 

πεξηερφκελα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ. 

Οη δχν βαζηθέο πεξηνρέο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε 

ρξήκαηα είλαη: 

 ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπκε. 

 ηε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αγνξάζνπκε απηά ηα αγαζά θαη ηηο 

ππεξεζίεο. 

ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, ρξεηάδεηαη λα θαιχςνπκε θαη ηηο δχν πεξηνρέο, 

πνζνηηθνπνηψληαο ηηο εμνηθνλνκήζεηο ηφζν απφ ηα αγαζά πνπ αγνξάδνληαη φζν θαη 

απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αγνξάο. 

 

3.7.2 Πνηεο εηαηξίεο κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ ιύζεηο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 

 

Καηαξράο, νξγαληζκνί θαη εηαηξείεο πνπ έρνπλ κεγάιν φγθν πξνκεζεηψλ, 

ζχλζεηεο εηαηξηθέο δνκέο θαη γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαθξάδνληαη ζε ζεκαληηθά 

πνζά νηθνλνκηψλ. 

Δπίζεο, όκηινη εηαηξεηώλ φπνπ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζε επίπεδν πξνκεζεηψλ 

επηθέξνπλ ζεκαληηθφ φθεινο ζε επίπεδν ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ. Δδψ ππάξρεη 

επίζεο θαη ε εμήο ηδηαίηεξε σθέιεηα: ε αλάιπζε εμφδσλ ζε επίπεδν ζπγαηξηθψλ είλαη 

ζέκα δχζθνιν, θαζψο κπνξνχλ λα αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ή αθφκε θαη 

δηαθνξεηηθά κνληέια. ηελ πξνζπάζεηα, λα ελνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία εμφδσλ ηνπο ή λα 

πεξηγξάςνπλ νκνηνγελψο ηα ζηνηρεία θφζηνπο ηνπο, πξνθχπηεη πνιιαπιαζηαζκφο 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Αληίζηνηρα, πξνθχπηεη ράνο θαηά ηελ αλάιπζε ζπγθεληξσηηθψλ 

ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία εμφδσλ. Ζ ινγηθή ηεο εληαίαο θαηεγνξηνπνίεζεο κε βάζε ηα 

δηεζλή πξφηππα βνεζά λα εμαιεηθζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 

Αθφκε ππνςήθηνη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ζπλεηαηξηζκνί θαη 
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θνηλνπξαμίεο. Καη απηφ γηαηί έρνπλ νκνεηδείο πξνκήζεηεο, άξα κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπλέξγηεο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη 

πξνκεζεπηηθέο ελψζεηο επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη ηα επηκειεηήξηα, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα εμππεξεηήζνπλ ηα κέιε ηνπο. Σν ίδην κνληέιν, 

αιιά «αληεζηξακκέλν», κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην δίθηπν δηαλνκήο/ πσιήζεσλ ελφο 

θαηαζθεπαζηή ή θεληξηθνχ αληηπξνζψπνπ. Σν φθεινο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε 

άκεζε ελεκέξσζε πξντφλησλ θαη ηηκψλ θαη κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ησλ 

παξαγγειηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνκεζεπηέο, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηνλ θαηάινγν 

ησλ πξντφλησλ ηνπο γηα έλαλ αγνξαζηή, κπνξνχλ εχθνια λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

γηα άιινπο πειάηεο ηνπο, αιιάδνληαο κφλν είδε θαη ηηκέο.  

Έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ 

παξαγγειηψλ ζην δηθφ ηνπο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, θεξδίδνληαο ρξφλν θαη 

απνθεχγνληαο ιάζε θαηαρσξίζεσλ. Σα είδε ηνπο πξνβάιινληαη ζε φινπο ηνπο 

αηηνχληεο-ρξήζηεο, άξα κεηψλεηαη ν ρξφλνο παξνπζίαο ησλ πσιεηψλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο, θαζψο ηνπο γλσξίδνπλ πηα ειεθηξνληθά. Ζ ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ηνπο 

γίλεηαη επίζεο ειεθηξνληθά κεηψλνληαο ηα θφζηε ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ κε fax, 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, εθδειψζεηο, έμνδα ηαμηδηψλ θ.ιπ. 

 

3.8 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο θαη 

μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο.  

ηελ ελφηεηα απηή, ζα αζρνιεζνχκε κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε κηα επηρείξεζε.  

 

3.8.1 Από ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ζηελ ειεθηξνληθή 

 

Ζ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ παξνπζηάδεη θάπνηα πνιχ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα δηαπηζηψζνπκε πνηα 
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είλαη απηά ηα πξνβιήκαηα θαη πψο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

3.8.1.1 Ζ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξνκεζεπηώλ 

 

ρήκα 6. Ζ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξνκεζεπηώλ 
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Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ 

παξνπζηάδνληαη  ζην παξαθάησ ζρήκα (7): 

 

ρήκα 7. Πξνβιήκαηα ζηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξνκεζεηώλ 

 

 

1. Πξνβιήκαηα θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ αηηήκαηνο 

1) Ζ κνξθή ηεο αίηεζεο πνιιέο θνξέο δελ επηηξέπεη ηνλ γξήγνξν έιεγρφ ηεο ( 

κε ειεθηξνληθή, κε δνκεκέλε θ.η.ι.) 

2) Ζ αίηεζε αξγεί λα κεηαθεξζεί απφ ηνλ αηηνχληα ζηνπο ελδηάκεζνπο θαη 

ζηνλ αξκφδην γηα ηελ ηειηθή έγθξηζή ηεο. 

3) Πνιιέο θνξέο ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ 

αθνξά ηηο αηηήζεηο γηα παξαγγειίεο δελ είλαη γλσζηά ζηνπο αηηνχληεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ γίλνληαη νη εγθξίζεηο θαη ν αηηψλ λα πξέπεη λα 
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αλαζεσξήζεη ηελ αίηεζε παξαγγειίαο ηνπ. 

4) Αλαιψλεηαη πνιχο ρξφλνο γηα πνιχ απιέο αγνξέο (π.ρ. είδε γξαθείνπ, 

αλαιψζηκα θ.η.ι.) θαζψο δελ έρεη νξηζζεί έλαο πην απινπζηεπκέλνο ηξφπνο 

έγθξηζεο παξαγγειηψλ γηα απηέο. Ζ δηαδηθαζία δελ βειηηψλεηαη, παξφιν πνπ 

επαλαιακβάλεηαη. 

5) Πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη θαηαθεχγνπλ ζε κε πξνγξακκαηηζκέλεο απ‟ 

απεπζείαο αγνξέο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνκεζεπηέο γηα λα 

γιηηψζνπλ ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ επηβάιιεη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

παξαγγειηψλ. 

6) ην ηκήκα παξαγγειηψλ δεκηνπξγείηαη ηξνκεξά κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο 

θαη έηζη πνιιέο αηηήζεηο δελ εμεηάδνληαη φζν ζα έπξεπε, κε απνηέιεζκα λα 

κελ αλαδεηείηαη ε βέιηηζηε δπλαηή ιχζε πξνκήζεηαο, εηδηθά αλ ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα αγνξαζηνχλ δελ είλαη ζηξαηεγηθή 

ζεκαζίαο ή πςεινχ θφζηνπο.   

 

2. Πξνβιήκαηα ζε Γηαγσληζκνύ, Γεκνπξαζίεο, Γηαπξαγκαηεύζεηο 

1) Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη κε fax ή emails γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο θαη γηα πηζαλνχο δηαγσληζκνχο / δεκνπξαζίεο 

πνπ απηή εθηειεί. ηελ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλνπλ ιάζε θαη 

παξαιείςεηο. 

2) Δίλαη ηξνκεξά δχζθνιε ε ηαμηλφκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ 

πξνκεζεπηψλ θαη ε απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θαζψο ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο θάζε θαηαρψξεζεο ζηε βάζε 

πξνκεζεπηψλ δελ είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη ηππνπνηεκέλε. 

3) Δίλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ νη πνιινί & δηαθνξεηηθνί πξνκεζεπηέο γηα 

ηελ ιήςε απφθαζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχλαςε ζπκβνιαίσλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ζπλεζηζκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο & πξνθαζνξηζκέλεο αλάγθεο. 

4) Όηαλ ε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα δηεμάγεη δηαγσληζκφ γηα ιήςε ηεο 

θαιχηεξεο πξνζθνξάο θάησ απφ πίεζε ρξφλνπ, νη παξαδνζηαθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη ρξνλνβφξεο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

πξνζθαινχληαη ζπλήζσο πνιχ ιίγνη πξνκεζεπηέο γηα λα κπνξέζεη λα 
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δηεθπεξαησζεί ε δηαδηθαζία ζε εχινγν ρξφλν. Έηζη φκσο, δελ επηηπγράλεηαη 

ε θαιχηεξε πξνζθνξά. –Ζ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη πξνκεζεπηψλ αιιά 

θαη ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ρξνλνβφξα θαη θπξίσο γίλεηαη κε ηε ζπκβνιή 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Απηφ ελέρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο πηζαλφηεηαο 

θαθνχ απνηειέζκαηνο, φηαλ ν αγνξαζηήο πζηεξεί ζε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηθαλφηεηα έλαληη ηνπ πξνκεζεπηή. 

5) Ζ ζπιινγή γηα ηελ κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζθνξψλ απφ 

δηαγσληζκνχο θαη δεκνπξαζίεο είλαη δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη αλεπαξθήο 

θαζψο ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ δελ είλαη ειεθηξνληθά, είλαη αδφκεηα 

θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ θπιάζζνληαη, πιελ εθείλα ηνπ κεηνδφηε. 

 

3. Πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγγειίαο 

1) Όηαλ έλαο πξνκεζεπηήο έρεη εγθξηζεί γηα εθηέιεζε ζπκβνιαίνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηκεκαηηθέο παξαγγειίαο, δελ ππάξρεη απηνκαηνπνηεκέλνο 

ηξφπνο ηαπηφρξνλεο θαη καδηθήο ελεκέξσζεο ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ γηα 

ηνλ θαηάινγν πξντφλησλ πνπ είλαη ζε ηζρχ, καδί κε ηνπο φξνπο, 

πεξηνξηζκνχο θαη αιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζπκθσλία κε ηνλ 

πξνκεζεπηή. Απηφ δεκηνπξγεί θχκαηα εξσηήζεσλ πξνο ηελ Γ/λζε 

Πξνκεζεηψλ. 

2) Ζ ρεηξνθίλεηε ζχληαμε ησλ αηηήζεσλ δεκηνπξγνχληαη ρεηξνθίλεηα κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαγθαηφηεηα θπζηθήο παξνπζίαο γηα ππνγξαθέο. 

3) Οη παξαγγειίεο απνζηέιινληαη κέζσ fax ή mail, ρσξίο θάπνηα ηππνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ, έρνπλ ρξεζηηθή αμία κφλν γηα ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ ηηο ιακβάλεη αιιά θακία αλαιπηηθή αμία γηα ηνλ αγνξαζηή 

φηαλ δελ αληηζηνηρνχληαη κε ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο/θαηεγνξηνπνίεζεο –

Παξαηεξνχληαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηνλ θχθιν απνζηνιήο- 

επηβεβαίσζεο ησλ παξαγγειηψλ, θαζφζνλ θαη ν πξνκεζεπηήο ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο, έγθξηζεο θαη επηβεβαίσζεο ησλ 

εηζεξρφκελσλ παξαγγειηψλ, θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα απηή εηζπξάηηεη ν 

αγνξαζηήο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξεί πνιιαπιά θαλάιηα θαη ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ. 
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4. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ παξαιαβή θαη έιεγρν 

1) Ο πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη θάπνηνλ άκεζν ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

άκεζα ελδηαθεξφκελν ρξήζηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αγνξαζηή απφ φπνπ ν 

δεχηεξνο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη αλά πάζα ζηηγκή γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηεο παξαγγειίαο ηνπ θαη ηηο πηζαλέο αιιαγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

πξνηφληα θαη ρξφλνπο παξάδνζεο. 

2) Όηαλ παξαιακβάλνληαη απφ Απνζήθεο ηα πξντφληα πνπ έρνπλ 

παξαγγειζεί, δελ είλαη δπλαηφο ν απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο νξζφηεηαο 

θάιπςεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. Έηζη, αλ ε παξαγγειία 

δηαζέηεη ιάζε θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη θάπνηα 

πξνηνφληα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ πίζσ ζηνλ Πξνκεζεπηή, ε ελεκέξσζε 

(feedback) ηνπ πξνκεζεπηή δελ είλαη άκεζε κε απνηέιεζκα επηπιένλ 

θαζπζηεξήζεηο (π.ρ. ε θνπή πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ είλαη πάληα έλα 

πξφβιεκα θαζφζνλ πηζηνπνηεί αζέηεζε ζσζηήο εθηέιεζεο παξαγγειίαο, ε 

νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο πξνθαηαβνιέο, 

εγγπήζεηο, θαζπζηεξήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ζπλνιηθά έλα επξχηεξν έξγν 

θ.ι.π.)- Θα πξέπεη άκεζα λα θαηαρσξεζνχλ ρεηξνθίλεηα ηα Γειηία 

Απνζηνιήο γηα ηα πξντφληα πνπ παξαιήθζεθαλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή 

θαζψο ηα παξαζηαηηθά απηά δελ έρνπλ ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ πξντφλησλ είλαη δηαθνξεηηθή ζηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

5. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ ηηκνιόγεζε θαη πιεξσκή 

1) Οη θαηαρσξήζεηο ησλ ηηκνινγίσλ γίλεηαη ρεηξνλαθηηθά, κε επηβάξπλζε ηνπ 

αγνξαζηή ζε ρξφλν, θφζηνο θαη ιάζε θαηαρψξεζεο. 

2) Οη εγθξίζεηο γηα πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρνπλ θνπεί απφ ηνπο 

Πξνκεζεπηέο ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν θαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κε ηελ 

παξαγγειία θαη ηα δειηία απνζηνιήο  

3) Γελ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ δχν κεξψλ 

(Αγνξαζηή θαη Πξνκεζεπηή) γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, 

γηα πηζαλέο νθεηιέο θαη ζπκθσλία θαξηέιαο. 
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6. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ ζύληαμε αλαθνξώλ / αλάιπζε εμόδσλ 

1) Ζ ζχληαμε αλαθνξψλ πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα απφ αγνξέο δελ είλαη εχθνιε 

θαζψο ηα δεδνκέλα (γηα πξνκεζεπφκελα αγαζά θαη πξνκεζεπηέο) δελ είλαη 

θαηεγνξηνπνηεκέλα θαη πξνηππνπνηεκέλα. Δπνκέλσο, αλαιπηηθή 

αλαδήηεζεο αλά πξνκεζεπηή, θαηαζθεπαζηή, θαηεγνξία θαη θέληξν 

θφζηνπο είλαη αδχλαηε λα γίλεη, κε απνηέιεζκα ε εηαηξία λα γλσξίδεη κέζσ 

ησλ ζπζηεκάησλ ηεο κφλν ηη εμφδεςε θαη ζε πνηνχο πξνκεζεπηέο, αιιά φρη 

ηη αθξηβψο αγφξαζε θαη γηα πνηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο. 

2) Οη αλαθνξέο δηνίθεζεο βαζίδνληαη ζε ηηκνιφγηα θαη επνκέλσο δελ είλαη 

δπλαηή ε παξαγσγή ζσζηψλ αλαθνξψλ αλ π.ρ. δελ έρεη γίλεη ην θιείζηκν 

ηνπ ηξηκήλνπ, ηνπ έηνπο, θ.η.ι. θαη δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί φια ηα 

ηηκνιφγηα αθφκα. Δλαιιαθηηθφ ζχζηεκα αλαθνξψλ απφ παξαγγειίεο 

ζπλήζσο είλαη αλχπαξθηα. 

3) Γελ ππάξρεη έλα εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Πξνκεζεηψλ γηα εληνπηζκφ θαη ιχζε πξνκεζεπηψλ. 

4) Γελ είλαη εχθνιε ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

Πξνκεζεπηέο (Υξφλνη παξάδνζεο, ρξφλνη αληαπφθξηζεο ζε παξαγγειίεο, 

νξζφηεηα εθπιήξσζεο παξαγγειηψλ θ.η.ι.) θαζψο ε παξαθνινχζεζή ηεο 

απαηηεί κεγάιε ιεπηνκέξεηα θαη ρξφλν γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ. 

5) Σν ζχζηεκα παξαγγειηψλ δελ ηξνθνδνηεί κε ζηνηρεία ηελ δηεχζπλζε 

πξνκεζεηψλ ή άιιν ελδηαθεξφκελν δηεπζπληηθφ ζηέιερνο πνπ επηζπκεί λα 

δηεξεπλήζεη ηελ εζσηεξηθή αλάισζε γηα λα θάλεη δηαρείξηζε θφζηνπο 

(spend management). 

 

3.8.1.2 Βειηηώζεηο πάλσ ζηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξνκεζεηώλ 

 

 Οη αηηήζεηο γηα παξαγγειίεο πξνσζνχληαη άκεζα θαη απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ 

παξακεηξνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ πξνο έγθξηζε απφ ηνπο αξκφδηνπο. 

 On-line δεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ, θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθιήζεηο γηα 

ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο θαη δεκνπξαζίεο κέζσ απηνκαηνπνίεζεο ηεο 
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δηαδηθαζίαο πξφζθιεζεο Πξνκεζεπηψλ γηα θάζε θαηεγνξία . 

 Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξνκεζεπηώλ απηνκαηνπνηείηαη θαη γίλεηαη 

ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Μείσζε ιίζηαο πξνκεζεπηψλ θαη 

Γηαηήξεζε κφλν ησλ πξνκεζεπηψλ εθείλσλ κε ηνπο νπνίνπο ε ζπλεξγαζία 

είλαη πην ζπκθέξνπζα. 

 Αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ δεκνπξαζηψλ 

 Οη αηηήζεηο παξαγγειηψλ γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

 Οη παξαγγειίεο γίλνληαη απφ εγθεθξηκέλνπο θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ θαη 

κέζσ πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη έηζη εμαιείθεηαη ην Maverick 

Spending, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη θαη κείσζε ιαζψλ ζηηο παξαγγειίεο. 

Ζ απνζηνιή θαη ιήςε παξαγγειηψλ µπνξεί λα γίλεη ζην Internet, ζε EDI, ζε 

EDI / Internet ή ζε έλα εμσδίθηπν, µπνξεί λα απηνµαηνπνηεζεί πιήξσο θαη λα 

σζήζεη αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηέο λα ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζην ίδην ζχζηεκα. 

 Ο θχθινο απφ ηελ αίηεζε έσο ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο είλαη νξαηφο 

ζην ζχζηεκα κφλν γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (αηηψλ ρξήζηεο-ππεχζπλνο 

παξαγγειηψλ-πξνκεζεπηήο). 

 Οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηφζν ηνλ θχθιν 

ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ φζν θαη ην ρξφλν πιεξσκήο ησλ παξαγγειηψλ. 

 Σα απνζέκαηα κπνξνύλ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηφζν µε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαηά παξαγγειία, θαζψο θαη ππάξρεη παξνρή άκεζσλ 

θαη αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ ζε αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο κέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ πξνκεζεηψλ. 

 Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο θαη παξαγσγή Αλαθνξψλ θαη 

Αλαιχζεσλ κε Γηαρεηξηζηηθή Αμία γηα ηνλ Οξγαληζκφ. 

 Σν ζπλεξγαηηθό εκπόξην αλάκεζα ζε µέιε ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ κπνξεί 

λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, ζε πνιιέο πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαη απφ ηε ζρεδίαζε 

πξντφληνο κέρξη ηελ πξφβιεςε δήηεζεο. 
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3.8.1.3 Μεηαζρεκαηηζκόο / απηνκαηνπνίεζε ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηώλ 

 

ρήκα 8. Μεηαζρεκαηηζκόο / απηνκαηνπνίεζε ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηώλ 

 

 

 

Λεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ: 

 Πξνεγκέλε παξακεηξηθή κεραλή γηα ηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ θαη 

πξνκεζεπηψλ ζε Ζιεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο. 

 Απηφκαηε , παξαγσγή πξνθεξχμεσλ, & απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ, θαζψο θαη 

ηελ ππνδνρή απαληήζεσλ & πξνζθνξψλ. 

 πζηήκαηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

 πζηήκαηα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε πξνκεζεπηέο-δεκνπξαζίεο. 

 Γηαδηθαζία παξαγσγήο αηηήκαηνο, απηφκαηε δξνκνιφγεζε έγθξηζεο θαη 

απνζηνιή παξαγγειίαο ζηνλ πξνκεζεπηή.. 

 Τπνζηήξημε θαξηψλ πξνκεζεηψλ (P-Cards). 

 Δξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ αλαθνξέο κε αμηνινγήζεηο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

εμππεξέηεζε. 

 Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνινγηζκνχ ησλ θφξσλ, ζπγθξίζεηο ζε κεηαθνξηθά 
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θαη ππνζηήξημε ζε logistics. 

 Δξγαιεία θαη ππεξεζίεο κεηαθνξάο ζηνηρείσλ παξαζηαηηθψλ (δειηία 

απνζηνιήο , ηηκνιφγηα θιπ) απφ ζπζηήκαηα πξνκεζεπηψλ ζε ζπζηήκαηα 

αγνξαζηψλ 

 Τπνζηήξημε modules πνπ αθνξνχλ ζηελ νινθιήξσζε κε ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP), ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη γεληθήο ή 

αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

 Αληηπαξαβνιή ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ , ειεθηξνληθή πιεξσκή. 

 

3.8.2 Οξηνζεηώληαο ηε ιύζε  

 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε αλαιχνληαη ζε 5 θπξίνπο 

ηνκείο: 

1 Αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

2 Γεκνζίεπζε Δθαξκνγήο 

3 Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο απφ ηελ Πιεπξά ηνπ Αγνξαζηή/ Πξνκεζεπηή (Buy 

or Supply Side e-Procurement). 

4 Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο απφ ηελ Πιεπξά ηνπ Αγνξαζηή/ Πξνκεζεπηή (Buy 

or Supply Side e-Procurement) 

5 Βαζηθά ή/θαη πκπιεξσκαηηθά Αγαζά (Πξψηεο ή/θαη Βνεζεηηθέο Ύιεο) 

(Indirect or/and Direct Materials) 

 

Αλάζεζε ηνπ έξγνπ: Εζωηεξηθή ή εμωηεξηθή αλάπηπμε; (ERP Πάξνρνο ή Εηδηθόο 

ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο) (ERP Vendor or an e-Procurement Specialist)  

 

Α) Σν ινγηζκηθό γηα ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηέο είλαη ηκήκα ηεο ζνπίηαο ηνπ 

ERP. Σα ERP ζπζηήκαηα κε ηηο πξνζζήθεο απηψλ ησλ modules, κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ  

ΤΠΔΡ 

 Οινθιεξσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή ζπλήζσο ιχζε. 
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 Τπνζηήξημε απφ έλα πάξνρν. 

ΚΑΣΑ 

 Πξέπεη ην ERP λα δηαζέηεη επεθηάζεηο (modules). 

 Κφζηνο παθέηνπ. 

 Πξναπαηηνχκελα modules. 

 Δπειημία. 

Β) Δμεηδηθεπκέλν Οινθιεξσκέλν παθέην εθαξκνγώλ γηα ειεθηνξηληθέο 

πξνκήζεηεο από εμεηδηθεπκέλν πάξνρν. 

ΤΠΔΡ 

 Πνιχ θαιή ιεηηνπξγηθφηεηα 

 Μεηαθνξά ηερλνινγίαο 

ΚΑΣΑ 

 Κφζηνο 

 πλνιηθή επειημία 

Γ) Ξερσξηζηέο Δθαξκνγέο γηα θάζε δηαθνξεηθή δηαδηθαζία Ζιεθηξνληθώλ 

Πενκεζεηώλ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζείκε ππφινηπα θνκκάηηα εθαξκνγψλ ή 

κε εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. 

ΤΠΔΡ 

 Best of Bread ζηξαηεγηθή. 

 Μεγάιε επειημία. 

 Υξφλνη πινπνίεζεο πνιχ κηθξφηεξνη. 

 Υακειφηεξν θφζηνο. 

ΚΑΣΑ 

 Αλάγθε πνιιψλ δηαζπλδέζεσλ 

 

1 Γεκνζίεπζε Δθαξκνγήο: Πνπ ζα «θηινμελεζεί» ε εθαξκνγή κνπ; (Εζωηεξηθή 

Φηινμελία / Παξνρή Υπελνηθίαζεο Εθαξκνγώλ) (Host / Asp Model). 

 

Ζ απφθαζε απηή αθνξά ζηε θηινμελία ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ Τπάξρνπλ δχν επηινγέο: 
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Α) Δζσηεξηθά ζηελ επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα εηζάγεη ζχζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. 

ΤΠΔΡ 

 Πιήξεο έιεγρνο. 

ΚΑΣΑ 

 Πξφζβαζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα (ζέκα 

security). 

 Αλάγθε ζπληήξεζεο 3
rd

 party δεδνκέλσλ φπσο θαηάινγνη κε 

απνηέιεζκα αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. 

 Αλάγθε ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ 

ζπλδένληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξείαο. 

 Δπελδχζεηο ζε H/W, S/W θαη πξνζσπηθφ, δει. πςειφ θφζηνο. 

Β) ε εζσηεξηθό νξγαληζκό πνπ παξέρεη ηηο εθαξκνγέο ππφ κνξθή ππεξεζίαο ( 

Application Service Provider- ASP). Οη ASPs είλαη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ 

αππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηελ πιεπξά ηνπ 

αγνξαζηή θαη ηελ πιεπξά ηνπ πσιεηή. Οη νξγαληζκνί απηνί δίλνπλ ηελ 

επθαξία ζηηο επηρεηξήζεηο-αγνξαζηέο θαη πσιεηέο- λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο θνηλφηεηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αγνξάζνπλ, λα 

εγθαηαζηήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ην δηθφ ηνπο ινγηζκηθφ. 

ΤΠΔΡ 

 πληνκφηεξνη ρξφλνη πινπνίεζεο (time-to value). 

 Δμεηδίθεπζε παξφρνπ θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

 Κφζηνο αλάινγα κε ηελ ρξήζε „ε/θαη ην φθεινο. 

 Κακία επέλδπζε ζε H/W & S/W. 

 Μία ζχλδεζε γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ππεξεζίεο. 

 Κακία ππνρξέσζε ηερληθήο ή δηαδηθαζηηθήο ππνζηήξημεο 

πξνκεζεπηψλ, αλαιακβάλεη ν πάξνρνο. 

 ηαδηαθή θαη επηιεθηηθή πινπνίεζε ππεξεζηψλ. 

ΚΑΣΑ 

 Μηθξφηεξνο βαζκφο δέζκεπζεο γηα ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, αθνχ ε 
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πξνέιεπζε ηνπο δελ είλαη «εζσηεξηθή» θαη αληηκεησπίδεηαη δηζηαθηηθά 

απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 ρεηηθή δπζθνιία εμαηνκίθεπζεο ππεξεζηψλ. 

 

2 Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο από ηελ Πιεπξά ηνπ Αγνξαζηή/ Πξνκεζεπηή 

(Buy or Supply Side e-Procurement). 

 

χκθσλα κε ηελ πιεπξά ηεο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

ειεθηξνληθή B2B αγνξά θαη θαιεί ηηο άιιεο πιεπξέο ζε ζπλαιιαγή, νη αγνξέο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Α) Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από αγνξαζηέο (buyer-driven),φπνπ ε ειεθηξνληθή 

αγνξά δεκηνπξγείηαη απφ έλα αγνξαζηηθφ νξγαληζκφ ή έλα ζπλεηαηξηζκφ 

αγνξαζηψλ, πνπ πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηνλ ίδην επηρεηξεκαηηθφ θιάδν θαη 

πξνκεζεχνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Β) Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από πξνκεζεπηέο (seller-driven), φπνπ ε 

ειεθηξνληθή αγνξά δεκηνπξγείηαη απφ κία εηαηξεία ή έλα ζπλεηαηξηζκφ 

πξνκεζεπηψλ ή πσιεηψλ, νη νπνίνη πσινχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ. 

Γ) Αλεμάξηεηεο αγνξέο (independent),ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη πάξνρνη 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. ε απηή ηε πεξίπησζε ε ειεθηξνληθή αγνξά 

δεκηνπξγείηαη απφ θάπνηνλ πάξνρν ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε θαη ππεξεζίεο ζε αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο αγαζψλ. Οη 

ειεθηξνληθέο απηέο αγνξέο παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ιεηηνπξγνχλ αθνινπζψληαο ην κνληέιν ASP (Application 

Service Provider). 

 

ε ηη είδνπο ζρήκα ζα πξνζρσξήζεη ε εηαηξεία, εμαξηάηαη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζηφρν πνπ επηδηψθεη (βειηίσζε πξνκεζεηψλ= πξνθίι αγνξαζηή άξα buyer driven, 

βειηίσζε πσιήζεσλ= πξνθίι πξνκεζεπηή άξα supplier driven, ή ηζφξξνπε βειηίσζε 

ηφζν ηεο εθνδηαζηηθήο φζν θαη ηεο εκπνξίθεο αιπζίδαο= ζπκκεηνρή ζε αλεμάξηεηε 

αγνξά). 
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3 Κάζεηεο ή νξηδόληηεο ειεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο (Vertical or Horizontal e-

Procurement). 

 

Απηή ε απφθαζε ζπλήζσο απαζρνιεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο αγνξαζηέο, 

θαζφζνλ νη πξνκεζεπηέο εθ ησλ πξαγκάησλ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ηχπν. 

Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο δηαθξίλνληαη ζε νξηδφληηεο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ 

εηαηξίεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη θάζεηεο, φπνπ 

ζπκκεηέρνπλ εηαηξείεο απφ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

ε φηη αθνξά ηηο νξηδφληηεο  

ΤΠΔΡ 

 Δπξεία πνηθηιία ζπλεξγαηψλ θαη εθαξκνγψλ. 

 Υακειφηεξν θφζηνο ρξήζεο ππεξεζηψλ. 

 Ληγφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζαλ κέινο. 

ΚΑΣΑ 

 Μηθξφηεξε γθάκα εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ, 

 Ληγφηεξεο επηινγέο γηα εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη παξνρέο. 

 

4 Βαζηθά ή/θαη πκπιεξσκαηηθά Αγαζά (Πξώηεο ή/θαη Βνεζεηηθέο Ύιεο) 

(Indirect or/and Direct Materials). 

 Σα πιηθά πξνκεζεηψλ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

Α)Βαζηθά (direct). 

Σα βαζηθά πιηθά πεξηιακβάλνπλ πιηθά πνπ αγνξάδνληαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή θαη είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλα κε ηελ 

παξαγσγή ησλ ηειηθψλ αγαζψλ. 

Β)Τπνζηεξηθηηθά (indirect).  

Σα ππνζηεξηθηηθά πεξηιακβάλνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ 

άκεζν απνηέιεζκα ζηα ηειηθά/παξαγφκελα αγαζά. 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.     ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

Supply Chain Management θαη Πξνκήζεηεο 

 

 

    

 

 

  
83 

3.8.3 Σν ζύλνιν ηνπ έξγνπ 

 

Ζ πινπνίεζε ελφο έξγνπ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ζα επηθέξεη αιιαγέο πνπ 

δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο αιιά ζα αθνξνχλ κηα γεληθφηεξε επηρεηξεζηαθή αλακφξθσζε ηνπ θχθινπ 

πξνκεζεηψλ ζε ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

Ζ θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο πνπ επηζπκεί λα πηνζεηήζεη κηα ιχζε 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πψο λα πξνζεγγίζεη ηελ θάζε 

ζπληζηψζα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, ηφζν σο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο φζν θαη σο πξνο ηελ ηειηθή πηνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο. 

Μέζα απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ηελ πηνζέηεζε 

εξγαιείσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηεο, ζα θαζνξηζηεί 

ηειηθά ε ίδηα ηεο ε θηινζνθία ζε φια ηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ. 

 

3.8.3.1 Οη Πέληε Βαζηθέο Πεξηνρέο ηνπ Έξγνπ 

 

ε απηή ηελ παξνπζηάδνληαη νη 5 βαζηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ, πσο 

δηαρεηξίδνληαη νη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ αιιά θαη 

πνηα είλαη ηα εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε. 

 

3.8.3.1.1 Δληνπηζκόο ησλ θαηάιιεισλ εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 

 

Ο εληνπηζκφο ησλ θαηάιιεισλ – γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ - Δθαξκνγψλ θαη 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε θαη αλάιπζε νξηζκέλσλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. Ζ Αλάιπζε γίλεηαη κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Μειέηεο (Business Case), ε νπνία ζηελ ηξέρνπζα ελφηεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εμήο ζεκαληηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο πξνκεζεηψλ νη νπνίεο επηδέρνληαη βειηηψζεηο; 
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 Πνηα είλαη ηα θφζηε αγνξψλ ηα νπνία κπνξψ λα κεηψζσ; 

 Πνηεο νη ιχζεηο ειεθηξνληθνχ εθνδηαζκνχ νη νπνίεο δηαηίζεληαη γηα βειηίσζε 

απηψλ; 

 Πνην ζα είλαη θφζηνο πινπνίεζεο ηεο ιχζεο Ζιεθηξνληθνχ Δθνδηαζκνχ; 

 Πνηα ζα είλαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ιχζεσλ πνπ 

αλέδεημε ε αλάιπζε πνπ δηεμήρζε; 

Ο εληνπηζκφο ησλ παξνπζηαδφκελσλ επθαηξηψλ γηα πεξηνξηζκφ ρξφλνπ θαη 

θφζηνπο επηηπγράλεηαη πξνζεγγίδνληαο δχν πεξηνρέο νη νπνίεο επηδέρνληαη βειηηψζεηο 

μερσξηζηά. Οη δχν απηέο πεξηνρέο είλαη νη εμήο: 

 Γηαδηθαζίεο Πξνκεζεηψλ vs. Γηαδηθαζίεο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ θαη 

 Αλαζρεδηαζκφο ηξαηεγηθήο Πξνκήζεηαο Αγαζψλ θαη / ή Τπεξεζηψλ. 

Ζ πνξεία δηεμαγσγήο κηαο Δπηρεηξεκαηηθήο Μειέηεο πνπ αθνξά ηηο 

Πξνκήζεηεο, πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη κέζσ ελφο δηαγξάκκαηνο. Σα βήκαηα 

εθηέιεζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μειέηεο κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα εληνπηζηεί ε 

βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηξαηεγηθήο Πξνκεζεηψλ, θαίλνληαη ζην ζρήκα 

(9) πνπ αθνινπζεί. 
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ρήκα 9. Πώο ζα πινπνηεζεί ε βέιηηζηε ιύζε ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ (e-

procurement) 

 

Όζν άθνξα ζηελ Αλακόξθωζε Γηαδηθαζηώλ Πξνκεζεηώλ 

 Σν θνκκάηη απηφ ηεο αλάιπζεο αθνξά ηελ αλακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κε ηηο πξνκήζεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηά ηα 3 βήκαηα δηελεξγείηαη: 

1) Αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ. 

2) Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο δηαδηθαζηψλ κε ηελ εθαξκνγή ιχζεο ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ. 

3) Πξνζδηνξηζκφο σθειεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ειεθηξνληθψλ ιχζεσλ. 

 

Όζν αθνξά ζηνλ Αλαζρεδηαζκό ηξαηεγηθήο Πξνκεζεηώλ 

Σν θνκκάηη ηεο αλάιπζεο αθνξά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη / ή ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηά ηα 3 βήκαηα 

δηελεξγείηαη: 

1) Αλάιπζε εμφδσλ (spend analysis) θαη άληιεζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 
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2) Δληνπηζκφο επθαηξηψλ ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ. 

3) Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ θαηεγνξηψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνο απηνκαηνπνίεζε. 

 

3.8.3.1.2 Γηαρείξηζε ξνήο εξγαζίαο θαη εμνπζηνδόηεζε εζσηεξηθώλ ρξεζηώλ 

 

Α) Σν πξόβιεκα ζηε Γηαρείξηζε Ρνήο Δξγαζηώλ 

 

ε θάζε νξγαληζκφ, αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ, φιεο νη ιεηηνπξγίεο 

εθηεινχληαη κέζα απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ, άιινηε απιψλ θαη άιινηε πην 

πνιχπινθσλ ζε ρξφλν εθηέιεζεο θαη απαζρνινχκελνπο πφξνπο. 

 Σα βήκαηα θάζε δηαδηθαζίαο, πέξαλ ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο, κπνξεί λα 

επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο κέζα ζε κηα εκέξα. Όπσο είλαη θπζηθφ, νη 

δηαδηθαζίεο απηέο είλαη δχζθνιν λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα παξαθνινπζεζνχλ. 

ρήκα 10. Γηαρείξηζε Ρνήο Δξγαζηώλ 
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Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ ηνπο θαη ε ηαρχηεηα 

αληαπφθξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ εθηέιεζε ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο 

κε ιάζνο ζεηξά, ή θάπνηα θαζπζηεξεκέλε / ιαλζαζκέλε ελέξγεηα, απφ θαθή 

ζπλελλφεζε ή ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο, πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζην κεραληζκφ θαη 

πηζαλέο παξεμεγήζεηο κεηαμχ ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ, αθνχ θάπνηνο ηειηθά πξέπεη λα 

επσκηζζεί ην θφζηνο ηεο φπνηαο θαζπζηέξεζεο ή απνηπρίαο. 

 

Β) Λύζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Ρνήο Δξγαζηώλ 

 

 Οη ιχζεηο Γηαρείξηζεο Ρνήο Δξγαζηψλ θαη Δμαζθάιηζεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ 

Πξνζβαζηκφηεηαο, πινπνηνχλ αθνξνχλ ζηελ βήκα-πξνο βήκα θαη μεθάζαξε 

απνηχπσζε φισλ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Έηζη, ζε θάπνην θεληξηθφ ζχζηεκα, 

αθνκνηψλεηαη ε θεληξηθή νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Οξγαληζκνχ (ηκήκαηα, ππνηκήκαηα 

θ.η.ι.) θαζψο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα θαζήθνληα αλά ππάιιειν. Απηή ε 

αλάιπζε, θαζηζηά εχθνιε ηελ κεηέπεηηα ζχλδεζε ππαιιήισλ κε θαζήθνληα, ξνέο 

δηαδηθαζηψλ θαη αλάισζε πφξσλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο. 

Έηζη, ηειηθά δηακνξθψλεηαη έλα εξγαιείν ειέγρνπ θαη θαζνδήγεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλνληαη: 

 Μείσζε ηνπ ρξόλνπ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηδηαίηεξα ζε δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο 

(πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα πην νπζηαζηηθή εξγαζία). 

 Δληνπηζκόο θαη θαηάξγεζε εξγαζηώλ πνπ δελ πξνζδίδνπλ θακία επηπιένλ 

αμία ζηνλ Οξγαληζκφ. 

 Μείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ξίζθνπ κέζσ εμαζθάιηζεο ηεο θαιχηεξεο 

δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη κέζσ ηαρχηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο εμππεξέηεζεο ζπλεξγαηψλ. 

 Βειηησκέλν έιεγρν επηρεηξεζηαθώλ δηεξγαζηώλ, κε πνιχ κηθξφηεξε 

παξέκβαζε απφ ηε δηνίθεζε θαη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα θαζπζηεξήζεηο ή 

γηα ιάζνο θαηαλνκή εξγαζίαο απφ άιια ζπζηήκαηα. 

 Βειηησκέλε πνηόηεηα ππεξεζηώλ, κέζσ ηαρχηεξσλ ρξφλσλ απφθξηζεο κε ην 
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θαιχηεξν δηαζέζηκν άηνκν. 

 Μηθξόηεξν θόζηνο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ, επεηδή ε εξγαζία κπνξεί λα 

θαζνδεγείηαη κέζσ πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Μηθξόηεξν θόζηνο δηαρείξηζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ζε δηεπζπληέο λα 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ θαζνδήγεζε ππαιιήισλ θαη ζηε 

δηαρείξηζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, αληί λα αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηεηξηκκέλσλ 

αλαθνξψλ θαη δηαλνκήο. 

 Βειηησκέλε ηθαλνπνίεζε ρξεζηώλ. Οη ρξήζηεο ζπλήζσο, έρνπλ κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε φηη θάλνπλ ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχλ θαη κπνξνχλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε φηαλ νινθιεξψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ιηγφηεξεο 

αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο. 

 

Γ) Πσο ε ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ ππνζηεξίδεηαη από ηελ 

δηαρείξηζε ξνήο εξγαζηώλ; 

 

 Μηα ζηξαηεγηθή ξνήο εξγαζηψλ πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πξνκεζεηψλ. Δηδηθφηεξα κπνξεί: 

 

 Να ππνζηεξίμεη ηελ εληηκόηεηα, ηελ αμία γηα ηα ρξήκαηα θαη ηε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

 Πηζηνπνηψληαο φηη νη κεγάιεο αμίαο ή/ θαη πςεινχ θηλδχλνπ 

ζπλαιιαγέο δηαρεηξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηα βήκαηα ξνήο εξγαζηψλ λα 

ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη ν νξγαληζκφο 

πξνζηαηεχεηαη απφ αθαηάιιειεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. 

Παξαθνινπζήζηε φιεο ηηο άιιεο ζπλαιιαγέο θαη επηηξέςηε λα εηζαρζεί 

κηα εμαίξεζε ηεο δηαρείξηζεο θνπιηνχξαο φπνπ νη εμαηξέζεηο ζηηο ηάζεηο 

εγθξίλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ή/ θαη ειέγρνληαη εθ ησλ πζηέξσλ αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε. 

 

 Να δηαρσξίζεη ηα θαζήθνληα 

Ζ ξνή εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 
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εληζρχζεη ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ φπνπ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη έλαο 

επηρεηξεζηαθφο θίλδπλνο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιάβεη ρσξηζηή εμνπζηνδφηεζε 

δέζκεπζεο θαη δαπαλψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπκβάζεσλ, ή ην δηαρσξηζκφ ηεο 

ηερληθήο θαη εκπνξηθήο εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ απνθξίζεσλ ησλ 

ππνβαιιφλησλ. 

 

 Να ππνζηεξίμεη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο ρακειήο αμίαο πξνκεζεηώλ 

Μηα θαηάιιειε ρακειήο αμίαο ζηξαηεγηθή πξέπεη λα εηζαρζεί κε ζηφρν 

ηε κείσζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο επεμεξγαζίαο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ξνή εξγαζηψλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ 

ρακειήο αμίαο θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο απφ ηνλ 

έιεγρν κέρξη ηελ νξγάλσζε. 

 

 Να ππνζηεξίμεη κηα πξνζέγγηζε θαηεγνξίαο πξνκεζεηώλ  

Υξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία φπνπ νη θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ 

θαζνξίδνληαη βάζεη ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ δαπαλψλ ζα επηηξέςνπλ ζηε ξνή 

εξγαζηψλ λα ηεζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Σα επίπεδα ειέγρνπ γηα ηελ 

θαζεκεξηλή παξαγγειία ησλ αλαισζίκσλ απφ έλαλ πξνεπηιεγκέλν πξνκεζεπηή 

πξέπεη λα έρεη έλα δηαθνξεηηθφ δξφκν ξνήο εξγαζηψλ απφ εθείλνπο πνπ 

ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα έλα κεγάιν ζπκβφιαην εμσηεξηθήο αλάζεζεο 

Πιεξνθνξηαθψλ Σερλνινγηψλ γηα παξάδεηγκα. 

 

3.8.3.1.3 Αλάπηπμε ππεξεζηώλ θαη δηαρείξηζε ζρέζεσλ κε πξνκεζεπηέο 

 

 Ζ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ απφ έλαλ 

Οξγαληζκφ πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο Ζιεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

Πξνκεζεπηέο ηνπ. ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα εμήο ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εκπινθή ησλ πξνκεζεπηψλ: 

 ε πνηα ζεκεία επεξεάδεηαη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ελφο 

Οξγαληζκνχ κε ηνπο Πξνκεζεπηέο ηνπ, κεηά ηελ πηνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ; 
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 ε ηη επσθειείηαη ν Πξνκεζεπηήο απφ ηελ Ζιεθηξνληθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Πειάηεο ηνπ φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο; 

 Πνηεο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ αιιάδνπλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ θαηά 

ηελ εκπινθή ηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κε ηνπο Πειάηεο ηνπ; 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη έλα ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο πξνκεζεπηέο πνπ ζα είλαη δηαηεζεηκέλνη θαη ζα κπνξνχλ λα 

εκπνξεπηνχλ ειεθηξνληθά. 

Θέκαηα πηνζέηεζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο πξνκεζεπηψλ, πξέπεη λα 

απαζρνινχλ θάζε επηρείξεζε ε νπνία ελδηαθέξεηαη λα πξνκεζεχεηαη ειεθηξνληθά 

γηαηί νη πξνκεζεπηέο εκπιέθνληαη ζε θάζε ζηάδην ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. 

Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο αγνξαζηή πξνκεζεπηή αιιάδεη ηφζν ζην 

θνκκάηη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνπ παξαδνζηαθά γίλεηαη κε αιιεπάιιειεο 

πξνζσπηθέο επαθέο, φζν θαη ζην θνκκάηη ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο ην νπνίν 

παξαδνζηαθά γίλεηαη κε δηαθνξεηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε, ηειέθσλα, θαμ θαη 

θάζε άιιν κέζν γξαπηήο ή πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

Οη πξνκεζεπηέο μεθηλνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

πξνκεζεηψλ κε ηελ εγγξαθή θαη ελεξγνπνίεζε ηνπο (On-line Δγγξαθή & 

Δλεξγνπνίεζε Πξνκεζεπηψλ) . Οη πειάηεο-αγνξαζηέο, ηνπο δηαζέηνπλ εηδηθφ ζεκείν 

πξφζβαζε κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ηηο εθαξκνγέο. 
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ρήκα 11. Γπλαηόηεηεο πνπ παξέρνληαη από έλα ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ 

πξνκεζεηώλ ζε αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο 

 

 

 

Δλδεηθηηθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο ηνπ, ν πξνκεζεπηήο ζα έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα εμήο: 

 

Δγγξαθή: ππνβνιή ζηνηρείσλ ηεο εηαίξηαο ηνπ θαη αίηεζε γηα έγθξηζε εηζαγσγήο ζε 

ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο/ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο/ζπλαςε ζπκβνιαίσλ κε ηνλ 

πειάηε θ.η.ι. 

 

Δλεκέξσζε: λα δεη γεληθέο αλαθνηλψζεηο ηνπ πειάηε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη εηδηθφηεξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο 

ηνπ (δηαγσληζκνχο. δεκνπξαζίεο, ζπκβάζεηο) 

 

Δθκάζεζε: λα ελεκεξσζεί γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή ηνπ πειάηε ηνπ θαη ηη 

ρξεηάδεηαη ν ίδηνο λα θάλεη θαη λα γλσξίδεη γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηάθνξε 

ιεηηνπξγηέο ηεο. Αθφκα κπνξεί θαη ν ίδηνο λα «αλεβάζεη» ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ 

αθνξά ηνλ πειάηε ηνπ. 
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Δπηθνηλσλία: λα εηζάγεη πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηνλ 

πειάηε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηθή ηνπ εηαηξεία θα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ 

 

Γνζνιεςία: ν αγνξαζηήο θαη ν πξνκεζεπηήο αληαιιάζνπλ ειεθηξνληθά έγγξαθα  πνπ 

αθνξνχλ παξαγγειίεο, ηηκνιφγηα, πξνζθνξέο, αλαθνξέο, θ.ι.π. 

 

 

Παξνρή On-line Τπεξεζηώλ ζηνπο Πξνκεζεπηέο 

 

Ζ παξνρή On-line Τπεξεζηψλ ζηνπο Πξνκεζεπηέο έρεη αληίζηνηρε αμία γηα 

απηνχο, φζε γηα ηελ ίδηα ηελ Δπηρείξεζε-Αγνξαζηή θαζφζνλ: 

 Δπηθνηλσλεί κε φινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ πειαηψλ ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αγνξψλ, γεγνλφο πνπ ηνπ κεηψλεη ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ 

θφζηε. 

 Γλσξίδεη φηη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ γίλνληαη ιάζε ζε αλαγξαθέο ηηκψλ θαη 

θσδηθψλ, πξάγκα πνπ ηνπ αθαηξεί ρξφλν απφ πνιιαπιέο επαιεζεχζεηο 

εληνιψλ παξαγγειηψλ. 

 Αληηιακβάλεηαη άκεζα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε ηνπ θαη κπνξεί λα ηηο 

απαληήζεη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, εθ νζνλ έρεη 

πξφζβαζε ζην Internet. 

 πγθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηήξεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξά ζε 

«πνιηηηθέο», γλσξίδνληαο φηη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ είλαη 

αδηάβιεηα.. 

 Γελ πξνζζέηεη ππνινγίζηκν δηαδηθαζηηθφ θφζηνο κε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ 

πσιήζεσλ θαη παξαγγειηψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ αιιάδνπλ εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηώλ κεηά ηελ έληαμε ηνπο 

ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ αγνξψλ/πξνκεζεηψλ αθνξνχλ θπξίσο: 

 ην πεξηερφκελν ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ηνπο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θαη 

 ηνλ ηξφπν Γεκνζίεπζεο Πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. 
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3.8.3.1.4 Γεκνζίεπζε θαη πξνώζεζε ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθώλ 

πξνκεζεηώλ 

 

 ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ην «πεξηβάιινλ», δειαδή ηα δίθηπα 

(Internet, Intranet, Extranet) ζηα νπνία κπνξεί λα δεκνζηεπηεί ε εθαξκνγή 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

Α) Παξνπζίαζε δηθηχσλ θαη ελδεηθηηθή αλαθνξά ζην ηη κέξνο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δεκνζηεπηεί ζε θάζε έλα απφ απηά. 

Β) πληζηψζεο επηηπρεκέλεο πξνψζεζεο κηαο Δθαξκνγήο Ζιεθηξνληθψλ 

Πξνκεζεηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. 

 

Α) Γεκνζίεπζε Δθαξκνγήο (Web site / Extranet / Intranet posting) 

 

Ζ επηινγή αθνξά ζην δίθηπν ζην πψο θαη ζε πνην δίθηπν ζα δεκνζηεχνληαη 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

εηαηξίαο, αιιά θαη κέξε ηεο εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα νη επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ 

δεκνζίεπζε είλαη νη εμήο: 

 

1) Internet – Σν Internet απνηειεί ην γλσζηφ ζε φινπο καο παγθφζκην δίθηπν 

επηθνηλσληψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε νπνηνζδήπνηε 

κέζσ κηαο απιήο ζχλδεζεο ζε απηφ. 

 Σν Internet κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηηο πξνκήζεηεο κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο: 

 Δγγξαθή / Πηζηνπνίεζε / Αμηνιφγεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ (Registration 

Authorization) 

 Δθπαίδεπζε ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο 

 Παξνρή ελφο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο (κέζσ mail) αιιά 

θαη κείσζε ησλ εξσηεκάησλ κε ζπκπεξίιεςε FAQ (Frequently Asked 

Questions). 

 Παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζε 
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απηή κε ειεγρφκελε πξφζβαζε (π.ρ. αλαθνηλψζεηο, δηαγσληζκνί, πξνζθιήζεηο 

θιπ). 

 Γηαζχλδεζε κε εθαξκνγή γηα αιιειεπίδξαζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο (π.ρ. ππνβνιή πξνζθνξάο, ζπκκεηνρή ζε 

δεκνπξαζίεο θ.η.ι.) 

 Πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη / ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο / ιεηηνπξγία marketing 

 

2) Intranet – Σν Intranet ιεηηνπξγεί κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ ιεηηνπξγεί 

ην Internet, κε ηε δηαθνξά φηη ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη πξνζβάζηκν κφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη φρη απφ φινπο. 

 Μεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Intranet ζηελ εηαηξία, ζην 

νπνίν ζα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη παξακεηξνπνηεκέλα ζεκεία πξφζβαζεο γηα ηνπο 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (Profiling Systems), είλαη νη εμήο: 

 Παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηή κε ειεγρφκελε πξφζβαζε 

(π.ρ. αλαθνηλψζεηο, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.η.ι.) 

 Καλνληζκνί, εζσηεξηθά ζεκεηψκαηα, θφξκεο, εληππα θαη δηαδηθαζίεο 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ζρεηηθνί αξκφδηνη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 Οξγαλσηηθή δνκή εηαηξίαο θαη παξνρή ελφο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ θαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ζηελ ηεξαξρία αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ. 

 Πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηεο εθαξκνγήο θαη εθηέιεζε θαζεθφλησλ. 

 

3) Extranet – Σα Extranet ιεηηνπξγνχλ κε παξφκνην ηξφπν κε απηφλ πνπ 

ιεηηνπξγεί ην Intranet κε ηε δηαθνξά φηη ζε απηά έρεη πξφζβαζε θαη έλα 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα 

δηαζχλδεζεο κε ηελ εηαηξία, θαη νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν. Δίλαη δει έλα intranet κε «επεθηάζεηο» 

internet. 

Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε κία εηαηξία-αγνξαζηήο λα αλαπηχμεη έλα 

extranet ζην νπνίν ζα ζπλδένληαη φινη νη εμσηεξηθνί ηεο ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, 

πειάηεο θιπ θαη ζα έρνπλ κία ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο θαη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε 
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επηιεγκέλεο εθαξκνγέο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην extranet απνηειεί ζηελ νπζία έλα 

intranet δεκνζηεπκέλν ζην internet, ζπζζσξεχεη θαη κεγηζηνπνηεί ηελ ζπλδπαζκέλε 

αλάγθε θιεηζηήο αζθάιεηαο θαη αλνηθηήο πξφζβαζεο ζε εθαξκνγέο ηαπηφρξνλα ηφζν 

γηα εζσηεξηθνχο, φζν θαη γηα εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. H ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ 

έρεη ζήκεξα φιν θαη κηθξφηεξε αμία θαζφζνλ νη εηαηξίεο ηείλνπλ λα πινπνηνχλ δχν 

πεξηβάιινληα, έλα intranet γηα ηνπο εζσηεξηθνχο θαη έλα internet γηα ηνπο εμσηεξηθνχο 

ρξήζηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπληεξνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα θαη επθνιφηεξα . 

 

Β) Πξνώζεζε εθαξκνγήο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ (ζε πξνκεζεπηέο θαη 

εζσηεξηθνύο ρξήζηεο) 

 Ζ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ δελ ζα έρεη θακία 

ηχρε, αλ ην έξγν δελ πινπνηεζεί ζηαζεξά , έγθαηξα θαη έκπξαθηα απφ ηελ δηνίθεζε θαη 

ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο θαη πξνκεζεπηέο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπληαγέο 

επηηπρίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ, φπσο αλαθέξνληαη θαη ζην επφκελν ζρήκα 

(12). 

Θα πξνζζέζνπκε φκσο θαη κεξηθέο ζεκαληηθέο γεληθέο ζπληζηψζεο πνπ 

ηζρχνπλ γηα θάζε έξγν, είηε απηφ είλαη ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είηε φρη. 

 πκκεηνρή θαη ππνζηήξημε απφ ην management 

 Οξηζκφο θαη ζπλερήο δξαζηεξηνπνίεζε ελφο project sponsor 

 Δκπινθή απφ λσξίο θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ εξγνπ, ζπγθεθξηκέλσλ «εηδηθψλ» 

απφ φια ηα ηκήκαηα (experts). 
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ρήκα 12. πληζηώζεο επηηπρεκέλεο πξνώζεζεο  

 

 

Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη εκπέδσζε ηνπ έξγνπ 

κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο. Γεληθά ηα δίθηπα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα - 

ζηελ επηρείξεζε λα πξνσζήζεη ην επηρεηξεζηαθφ ηεο πιάλν θαη ηε λέα ηεο πνιηηηθή 

ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο, ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Έλαο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο είλαη κέζσ δηαδξαζηηθψλ δηεπαθψλ, πνπ ζα 

παξέρνπλ ηφζν έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

φζν θαη ειεθηξνληθή πεγή εθκάζεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο θαη 

δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζηήζεη δπλαηή 

ηελ πηνζέηεζε ηεο ηδέαο ηεο, απφ ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

3.8.3.1.5 Πξόηππα θαη ηερλνινγίεο 

 

Δμ νξηζκνχ, κηα αιπζίδα πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ πξνο 

θαη απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο –ζηνλ θχθιν πξνκεζεηψλ- νληφηεηεο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο θπζηθέο απνζηνιέο ή ηηο απνζηνιέο ςεθηαθψλ 

πξντφλησλ θαη / ή ππεξεζηψλ. Πνιιά, αλ φρη φια ηα πξνβιήκαηα ηεο αιπζίδαο 

πξνκεζεηψλ είλαη απνηέιεζκα θαθήο ξνήο θαη θαθήο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ.  
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ηππηθά παξνπζηάδνληαη κε 

ηε κνξθή εγγξάθσλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη πξνζθνξέο, νη παξαγγειίεο, ηα ηηκνιφγηα, 

νη απνζηνιέο θαη νη δειψζεηο. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο ζπλαιιαγψλ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε γεγνλφηα θαη ζπλήζσο έρνπλ κεγάιν φγθν. 

Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα πξνηππνπνηεζεί (κέζσ XML) ψζηε λα κπνξεί λα 

είλαη κεηαθέξζηκε θαη λα παξέρεη αμία ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ ηελ επεμεξγάδνληαη, 

αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα ζην νπνίν απηνί εξγάδνληαη. Αθνχ πξνηππνπνηεζεί, 

κπνξεί λα δηακνηξαζηεί κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) κέζσ ησλ 

εμήο θαλαιηψλ Γηαθίλεζεο Πιεξνθνξίαο: 

 

 Δζσηεξηθή δηαζύλδεζε ζπζηεκάησλ - Internal System Interfacing 

Όηαλ ηα δεδνκέλα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ζπζηεκάησλ κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, παξάγεηαη έλα αξρείν απφ ην ζχζηεκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Οη 

εθαξκνγέο δηαρείξηζεο αξρείσλ ή ε αλζξψπηλε παξέκβαζε έπεηηα κεηαθηλνχλ ην 

αξρείν ζε έλα θαηάινγν ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ην ιακβάλνλ ζχζηεκα ζα ην 

ζπιιέμεη φηαλ είλαη έηνηκν ή φηαλ μεθηλήζεη έλα γεγνλφο. πρλά, ηα πξνγξάκκαηα 

γξάθνληαη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην αξρείν κε θάπνην ηξφπν, κε ηελ εθ λένπ 

θσδηθνπνίεζε ή λα αιιάμνπλ ηε ζεηξά ησλ πεδίσλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, πξηλ ην 

ιακβάλνλ ζχζηεκα κπνξέζεη λα ην επεμεξγαζηεί - απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη 

απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο πξνγξάκκαηα δηεπαθψλ. 

 

 Emailing 

Ζ απνζηνιή ελφο XML εγγξάθνπ σο επηζπλαπηφκελν αξρείν ελφο email 

ζεκαίλεη ηερληθά φηη έλαο απιφο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλνίμεη ην 

επηζπλαπηφκελν ζε κηα δηαδηθηπαθή κεραλή αλαδήηεζεο θαη λα ην ηππψζεη αλ 

είλαη απαξαίηεην. Οη πξνρσξεκέλνη ελδηαθεξφκελνη ζα εμαγάγνπλ ην αξρείν XML 

θαη ζα ην εηζαγάγνπλ ζηα ζπζηήκαηά ηνπο απηφκαηα. Σν email κπνξεί λα έρεη έλαλ 

απηνκαηνπνηεκέλν κεραληζκφ απάληεζεο θαη κπνξεί λα θξππηνγξαθεζεί ςεθηαθά. 

Οη πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη ηνπ νξγαληζκνχ ζα έρνπλ έλα ζχζηεκα email θαη 

πξέπεη λα ζπζηήλεηε (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) φηη ηα email ζηέιλνληαη ζε γεληθέο 

δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δληνχηνηο ε παξάδνζε ειεθηξνληθνχ 
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ηαρπδξνκείνπ δελ είλαη εγγπεκέλε θαη ε απφδεημε ηεο ηαρπδξφκεζεο δελ είλαη 

απφδεημε ηεο παξάδνζεο. 

 

 FTP (File Transfer Protocol) 

FTP είλαη κηα κέζνδνο κεηαθνξάο αξρείσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Πεξηιακβάλεη 

ηε κεηαθνξά ησλ αξρείσλ κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ. Οη ζπδεηήζεηο 

ησλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζην εάλ ν νξγαληζκφο-απνζηνιέαο ζα 

βάιεη ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ νξγαληζκνχ-παξαιήπηε, ή εάλ ν νξγαληζκφο-

παξαιήπηεο ζα ζπιιέμεη ην αξρείν απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ απνζηνιέα. Απηφ 

ηειηθά είλαη κηα εξψηεζε πξνο ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην ηη 

ζα επηηξέπεη ή φρη. Κάζε ηξφπνο εκπιέθεη κηα ζρεηηθή εκπηζηεπηηθφηεηα, 

δεδνκέλνπ φηη έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλνίμεη ην ηείρνο πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

άιινπο. Οη ιχζεηο επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε ρξήζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη ησλ επηπέδσλ ηνπ ηείρνπο 

πξνζηαζίαο. 

 

 Ηδησηηθά δίθηπα 

Γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ απαηηείηαη κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ 

(π.ρ. κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ-αγνξαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ), ζα ηεζεί ζε ηζρχ 

έλα VPN (ηδεαηφ ηδησηηθφ δίθηπν). Απηφ επηηξέπεη ηελ ηδησηηθή κεηαθνξά ησλ 

πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν. Λεηηνπξγεί κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ (IP) ησλ ππνινγηζηψλ πνπ ζηέιλνπλ θαη 

ιακβάλνπλ δεδνκέλα. Σα VPNs κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηξίησλ γηα λα δξάζνπλ σο κεζίηεο κελπκάησλ θαη 

εγγπεηέο παξάδνζεο. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα νθέιε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο XML πέξα απφ ηα 

παξαδνζηαθά κέζα δηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ: 

 Οη πιεξνθνξίεο είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ (δει. δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα). 
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 Σα ζπζηήκαηα πνπ ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα 

bits ηεο πιεξνθνξίαο ρξεηάδνληαη θαη πνηα λα αγλνήζνπλ. 

 Ζ γιψζζα HTML κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα παξνπζηάζεη γξαθηθά ηα 

αξρεία XML, φπσο νη παξαγγειίεο θαη ηα ηηκνιφγηα, ζην δηαδίθηπν ή αθφκε 

έλα πξφγξακκα εθηχπσζεο κπνξεί λα πάξεη ην αξρείν XML θαη λα 

δηακνξθψζεη ζε εθηππψζηκε κνξθή. 

 

3.8.4 Θέκαηα ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα, αλαιχνληαη βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ Τινπνίεζε ελφο Έξγνπ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. 

πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα πάλσ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

«πξνβιεκαηηζηνύλ» νη Οξγαληζκνί ψζηε λα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε Γπλαηή κεηάβαζε 

απφ ηελ Παξαδνζηαθή Γηαδηθαζία Πξνκεζεηψλ ζηελ Ζιεθηξνληθή θαη είλαη ηα εμήο: 

1. Δπηινγή πξνκεζεπηψλ γηα ζπλεξγαζία κέζσ ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

2. Δχξνο πινπνίεζεο ιχζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

3. Ρπζκφο πινπνίεζεο ιχζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη νξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ. 

4. Απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε Τινπνίεζε ελφο Έξγνπ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ 

πξνυπνζέηνπλ ηελ δηεμνδηθή εμέηαζε δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ «κίγκαηνο» Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ην νπνίν ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηεο Δθαξκνγήο. 

Απηφ ην βέιηηζην «κίγκα» ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλάιπζε δηαθφξσλ θαίξησλ 

ζεκάησλ, γηα ηνλ Οξγαληζκφ πνπ επηζπκεί λα πινπνηήζεη κηα Λχζε Ζιεθηξνληθψλ 

Πξνκεζεηψλ θαη αθνξνχλ ζηελ έθηαζε θαη ζηελ έληαζε Τινπνίεζεο ηεο Δθαξκνγήο. 

Σα ζέκαηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή: 

 ησλ ζπλεξγαηψλ (πξνκεζεπηψλ), 

 ησλ θπζηθψλ ζεκείσλ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηα νπνία ζπκθέξεη ε 
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εγθαηάζηαζε Σερλνινγηθήο Τπνδνκήο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 ησλ θαηεγνξηψλ ειεθηξνληθά πξνκεζεπφκελσλ αγαζψλ θαη / ή ππεξεζηψλ, 

 ηηο πξνηεξαηφηεηεο πινπνίεζεο γηα επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ θέξδνπο 

(φηαλ γίλεη επηιεθηηθή εθαξκνγή ιχζεο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ θαη δελ 

πινπνηεζεί ιχζε πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ), 

 ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πην ζπκθέξνληνο ζπλδπαζκνχ (Δλδνεπηρεηξεζηαθά ή 

Δμσηεξηθή Αλάζεζε / Outsourcing) αλάπηπμεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Software & Hardware) 

θαη ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα θάζε Οξγαληζκφ μερσξηζηά ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηθέο ηνπ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη φξακα.  

 

3.8.4.1 Δπηινγή πξνκεζεπηώλ 

 

Οη Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ηφζν αγνξαζηώλ, φζν 

θαη πξνκεζεπηώλ νη νπνίνη κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα Πξνκεζεχνληαη θαη λα 

Δκπνξεχνληαη (αληίζηνηρα) Ζιεθηξνληθά. πλεπψο, είλαη επλφεην φηη ε χπαξμε θαιήο 

ζπλεξγαζίαο πνπ ζα έρεη αμία θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο ζπλαιιαζζφκελσλ είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρεκέλε Απηνκαηνπνίεζε ηνπ θχθινπ Πξνκεζεηψλ. 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη δχν ζέκαηα ηα νπνία ζηφρν έρνπλ λα ζαο 

βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ Πξνκεζεπηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζαο ζπκθέξεη λα 

ζπλεξγαζηείηε κέζσ Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. πγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδνληαη: 

Α) Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ 

Β) Κξηηήξηα επηινγήο/ Γηαηήξεζεο πξνκεζεπηψλ 

 

Α) Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξνκεζεπηώλ 

 

1. Αλάιπζε Απαηηήζεσλ 

Ζ αλάιπζε απαηηήζεσλ δίλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πιηθνχ πνπ 

πξνκεζεχεηαη. Όηαλ γίλεηαη πξνκήζεηα δαπαλεξψλ, ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, είλαη 
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απαξαίηεην νη πξνκεζεπηέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία ζε έλα αξρηθφ 

ζηάδην. Ζ κεηαβίβαζε ηεο απαξαίηεηεο γλψζεο είλαη έλα δσηηθήο ζεκαζίαο κέξνο 

ζηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ. 

 

2. Αλάιπζε ηεο Αγνξάο 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιερηεί ν βέιηηζηνο πξνκεζεπηήο, ρξεζηκνπνηείηαη ην δίθηπν 

πξνκεζεηψλ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο αγνξάο πξνκεζεηψλ αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο θαη 

ηηο πιεξνθνξίεο. Οη νκάδεο πξνκήζεηαο αλαιχνπλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζηνηρεία, 

κειεηνχλ ηελ αγνξά θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο 

(benchmarking) γηα λα αλαγλσξίζνπλ δηάθνξνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο. 

 

3. Πξώηε Αμηνιόγεζε Πξνκεζεπηώλ 

Σα ζπζηεκαηηθά θξηηήξηα επηινγήο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ. Δπηπιένλ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εηδηθψλ απφ ηηο 

ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο, ην πξνθίι ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ 

πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ αλαπηχζζνληαη θαη αλαιχνληαη θαη αλαιχνληαη. 

 

4. Supplier Qualification 

Απηφ ην βήκα πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ επηιέγνληαη γηα 

πεξαηηέξσ εθηίκεζε. Αληηπξφζσπνη απφ ηηο πξνκήζεηεο, ηελ αζθάιηζε πνηφηεηαο θαη 

άιιεο ιεηηνπξγίεο αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ 

εμαξηάηαη απφ πιηθφ πνπ αγνξάδεηαη θαη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ παξάγεηαη. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ πξνκεζεπηψλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζφλησλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο απφδνζήο ηνπο. 

 

5. Τπνβνιή Πξνζθνξώλ  

Οη επηιεγκέλνη πξνκεζεπηέο πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ζα 

ιάβνπλ κηα αίηεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ. ρεηηθνί εκπεηξνγλψκνλεο ή κέιε ηεο 

νκάδαο ζηξαηεγηθψλ πξνκεζεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαζνξηζκέλα θξηηήξηα ζα 

αλαιχζνπλ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ πξνζθνξψλ, θνηλνπνηνχληαη ζπζηάζεηο ζηηο νκάδεο 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.     ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

Supply Chain Management θαη Πξνκήζεηεο 

 

 

    

 

 

  
102 

ελδηαθεξνκέλσλ(stakeholders), γηα λα μεθηλήζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

θνξπθαίνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο. 

 

6. Γηαπξαγκαηεύζεηο  

Βαζηζκέλεο ζηηο πξνζθνξέο πνπ ιήθζεθαλ, δεημάγνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ηδηνθηεζίαο. Ζ ηειηθή απφθαζε γηα λα 

δνζεί ε παξαγγειία ζε έλαλ πξνκεζεπηή γίλεηαη ζην ηέινο φισλ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

Β) Κξηηήξηα επηινγήο / Γηαηήξεζεο πξνκεζεπηώλ 

 

Καηά ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ, εμεηάδνληαη νη ππάξρνληεο αιιά θαη νη ελ 

δπλάκεη πξνκεζεπηέο ηνπ Οξγαληζκνχ, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ε ζπλεξγαζία καδί 

ηνπο ζα είλαη ζπκθέξνπζα ζηα πιαίζηα ηνπ Οξάκαηνο πηνζέηεζεο κηαο ιχζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. Οη πξνκεζεπηέο (ππάξρνληεο ή ελ δπλάκεη) ζα πξέπεη ζε 

πξψην ζηάδην λα αμηνινγεζνχλ σο πξνο κηα ζεηξά θξηηεξίσλ ηα νπνία ζα αλαδείμνπλ 

ηνπο πξνκεζεπηέο εθείλνπο πνπ φρη κφλν είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνλ Οξγαληζκφ αιιά 

παξάιιεια κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ Ζιεθηξνληθά ζηελ 

Απηνκαηνπνίεζε ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

 Σερλνινγηθή Χξηκόηεηα: Αθνξά ζην θαηά πφζν νη βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο. (απαξαίηεηεο / 

επηζπκεηέο/ best) 

 Αμία Πξνκεζεηώλ: Αθνξά ζην χςνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

εηαηξία κνπ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

αγνξψλ κνπ. 

 Καηεγνξία: Αθνξά ζην θαηά πφζν ηα είδε ηα νπνία πξνκεζεχνκαη απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εηαηξία κνπ 

(non-critical, leverage, strategic, bottleneck items). 

 Όθεινο: Δμεηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηζχλαςε ζπκβνιαίνπ. 
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 Δπθνιία:  

 Δπθνιία δηαζχλδεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κνπ κε απηά ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Ύπαξμε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (γηα 

εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ γηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα έιεγρν 

εηνηκφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ζπλεξγαζία) 

 εκαζία πνπ έρεη ε εηαηξία κνπ γηα ηνλ πξνκεζεπηή (αλ κε ζεσξεί 

ζεκαληηθφ πειάηε), ψζηε λα ζεσξήζεη θαη ν ίδηνο ζεκαληηθή ηελ 

εκπινθή ηνπ ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο γηα δηαηήξεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 Κνπιηνχξα θαη ζηάζε πξνκεζεπηή απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. Αθφκα θαη αλ ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κηα 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

αξθεηή γηα λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπ Ζιεθηξνληθά. 

 

3.8.4.2 Δύξνο πινπνίεζεο ιύζεο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 

 

 ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην ξπζκφ πινπνίεζεο θαζψο απηφο 

αθνξά ηελ εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. Σέηνηεο απνθάζεηο 

κπνξεί λα αθνξνχλ 

 επηινγή ηνπ θέληξνπ δξαζηεξηφηεηαο ζην νπνίν ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ γηα πξαγκαηνπνίεζε Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 ηελ θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνκεζεχεηαη έλαο 

Οξγαληζκφο Ζιεθηξνληθά. 

 

 Οη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ζρεηηθά κε ην εχξνο πινπνίεζεο αλαθέξνληαη 

παξαθάησ θαη νη απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ ηειηθά ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ νηθνλνκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ νθέινπο: 
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 Τπεξεζίεο αλά θαηεγνξίεο 

 Δπηινγή ηεο θαηεγνξίαο ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία ζα επηζπλαθζνχλ 

ζπκθσλίεο θαη γεληθφηεξα ζα γίλεηαη πξνκήζεηα απηψλ ειεθηξνληθά. Οη 

θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ είλαη :  

 Leverage Items κε Τςειφ Spend Value θαη ρακειή πνιππινθφηεηα 

πξνκήζεηαο. 

 Strategic Items κε Τςειφ Spend Value θαη πςειή πνιππινθφηεηα 

πξνκήζεηαο, 

 Bottleneck Items κε Υακειφ Spend Value θαη πςειή πνιππινθφηεηα 

πξνκήζεηαο. 

 Commodity κε Υακειφ Spend Value θαη ρακειή πνιππινθφηεηα 

πξνκήζεηαο. 

 

 Γεσγξαθηθόο Καλόλαο 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Οξγαληζκφο (αγνξαζηήο) δηαζέηεη πνιιά θέληξα 

δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ζηελ πεξηνρή Α‟ βξίζθεηαη ην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζηελ πεξηνρή Β‟ ην α‟ εξγνζηάζην, ζηελ πεξηνρή Γ‟ νη απνζήθεο θ.η.ι.), ε 

δηνίθεζε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ζε πνην απφ φια ηα θέληξα ηε ζπκθέξεη 

πεξηζζφηεξν λα πινπνηήζεη κηα εθαξκνγή πνπ ζα απηνκαηνπνηήζεη ηελ 

δηαδηθαζία Δθνδηαζκνχ. 

 

 Πνζνζηό θάιπςεο αλά θαηεγνξία 

 Απφ ηε θαηεγνξία πνπ επηιέγεη γηα πξνκήζεηα κε Ζιεθηξνληθφ ηξφπν, κπνξεί 

λα απνθαζηζηεί λα κελ πξνκεζεχεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ειεθηξνληθά. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κηα επηζπκία ηεο δηνίθεζεο λα δηαηεξήζεη θάπνηνλ 

πξνκεζεπηή ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί ειεθηξνληθά, ή επεηδή κπνξεί 

λα ζεσξήζεη φηη θάπνηα άιιε ιχζε πην ζπκθέξνπζα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 
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3.8.4.2.1 Καηεγνξηνπνίεζε – ηαμηλόκεζε αγνξαδόκελσλ εηδώλ θαη 

ζηξαηεγηθή ρεηξηζκνύ θάζε θαηεγνξίαο 

 

 Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ηερληθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηα Σκήκαηα Πξνκεζεηψλ είλαη ε 

ηαμηλφκεζε ησλ εθνδηαζηηθώλ απαηηήζεσλ(Supply Positioning) 

 Ζ κεζνδνινγία απηή βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ απαηηνχλ ηα πξνο 

πξνκήζεηα πιηθά θαη ππεξεζίεο απφ ηελ άπνςε ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο 

ησλ αγνξψλ ηνπο θαη βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο „Πξνκεζεπηηθνύ 

Υαξηνθπιαθίνπ‟ 

 Ζ κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη, έηζη ψζηε λα επηιεγεί ν πην θαηάιιεινο ηξφπνο 

ρεηξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ κηα επηρείξεζεο. Όια ηα αληηθείκελα πνπ 

αγνξάδνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ βάζεη δχν παξαγφλησλ, ηελ αμία ηνπο 

θαη ηνλ πξνκεζεπηηθό θίλδπλν. 

Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο Τιηθώλ: 

1 Καζνξηζκφο ηεο επηξξνήο θάζε πιηθνχ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

εηαηξείαο. 

2 Τπνινγηζκφο Κηλδχλνπ Πξνκήζεηαο. 

3 Καηάξηηζε Πίλαθα Σνπνζέηεζεο Τιηθψλ. 

4 Δπηινγή θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. 
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1 Καζνξηζκόο ηεο επηξξνήο θάζε πιηθνύ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

εηαηξείαο. 

Σν νιηθφ θφζηνο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ππνινγίδεηαη ζαλ άζξνηζκα ησλ παξαθάησ 

ζπληζησζψλ: 

 

ρήκα 13. πληζηώζεο ππνινγηζκνύ νιηθνύ θόζηνπο πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ  

 

 

 

Σηελ πξάμε : 

Οιηθφ Κφζηνο Τιηθνχ = Δηήζηα Γαπάλε Αγνξάο + Γηνηθεηηθφ Κφζηνο Παξαγγειηψλ + 

Κφζηνο Γηαηήξεζεο  

 

Α) Σηκή Αγνξάο πνπ πεξηιακβάλεη: 

1. Μεηαθνξά 

2. Γηνηθεηηθφ Κφζηνο 

 

Β) Δζσηεξηθό Κόζηνο πνπ πεξηιακβάλεη: 

1. Δπηζεψξεζε & Γνθηκέο 

2. Απνζήθεπζε 

3. Μεηαηξνπή 

4. Υακέλε Παξαγσγηθφηεηα 
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5. Πξφζζεηεο Δξγαζίεο 

6. Άρξεζηα Τπνπξντφληα 

 

 

 

Γ) Κόζηνο κεηά ηελ Πώιεζε, πνπ πεξηιακβάλεη: 

1. Δγγπήζεηο 

2. Service 

3. Βιάβεο 

4. Δπηζηξνθή 

5. Υακέλεο Πσιήζεηο 

 

2 Τπνινγηζκόο Κηλδύλνπ Πξνκήζεηαο 

Γηα ηελ ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θηλδχλνπ θάζε πιηθνχ είλαη 

απαξαίηεηε ε αλάιπζε δχν κεηαβιεηψλ, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο εκπνξηθήο 

αβεβαηφηεηαο. 

Οη κεηαβιεηέο απηέο θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ εμήο παξάγνληεο: 

 Αξηζκφο Πξνκεζεπηψλ. 

 Κίλδπλνο Απαμίσζεο θαηά ηελ Απνζήθεπζε. 

 Αληαγσληζκφο κεηαμχ Πξνκεζεπηψλ γηα ηα Τιηθφ. 

 Γχζθνιεο ζπρλέο αιιαγέο Πξνκεζεπηψλ ιφγσ ηεο Φχζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 Γχζθνιεο Αιιαγέο Πξνκεζεπηψλ ιφγσ Δπηδξάζεσλ ζην ηειηθφ 

Πξντφλ/Πειάηε . 

 Γχζθνιεο Αιιαγέο Πξνκεζεπηψλ ιφγσ Σερλνινγίαο, Παηεληψλ θιπ.. 

 Σν πιηθφ είλαη Δηδηθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 Σν πιηθφ πξέπεη λα έρεη Πεξηβαιινληηθή Αμηνπηζηία/Αζθάιεηα. 

 Ζ Αιιαγή Πξνκεζεπηή είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ Γηθηχνπ Μεηαθνξάο. 

 

3 Καηάξηηζε Πίλαθα Σνπνζέηεζεο Τιηθώλ 

Βάζεη ησλ αλσηέξσλ παξακέηξσλ θαηαξηίδεηαη πίλαθαο πνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 
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πεξηνρέο 

 ηξαηεγηθά πιηθά (Strategic Products). 

 Τιηθά θεξδνθνξίαο (Leverage Products). 

 Φζελά πιηθά πςεινύ θηλδύλνπ ( Bottleneck Products). 

 Με θξίζηκα πιηθά (Commodity items). 

 

4 Δπηινγή θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο 

Δδψ γίλεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη ησλ 

επηπέδσλ ιήςεο απνθάζεσλ γηα θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ 

θάζε κηαο απφ ηηο πξνεγκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ  

 

Α. Με θξίζηκε Τιηθά ( Commodity Items) 

 Σν ηκήκα ησλ κε θξίζηκσλ πιηθψλ, πεξηέρεη ρακειήο αμίαο αληηθείκελα, πνπ 

αγνξάδνληαη ηαθηηθά κε πνιινχο πξνκεζεπηέο. 

 Ο ζηφρνο ηεο αγνξάο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφθηεζήο ηνπο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνζεκαηνπνίεζεο ηνπο. 

 

ηξαηεγηθέο- Υαξαθηεξηζηηθά & πζηεκηθέο πκβάζεηο  

 

ηόρνο 

 Μείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ logistics. 

 Μείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ.  

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ. 

 

Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 

 Πξνκήζεηα ηππνπνηεκέλσλ πιηθψλ. 

 ρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγγειηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ηηκνιφγεζεο. 

 Αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθάζηνηε παξαγγειίαο ζηνλ εζσηεξηθφ αγνξαζηή. 
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Δπίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ 

 Σκήκα πξνκεζεηψλ 

 Γηαηκεκαηηθή πξνζέγγηζε 

 

Σξόπνο πξνζέγγηζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 Μείσζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

πξνκεζεπηψλ (απιή κνξθή αίηεζεο πξνζθνξάο). 

 

Βαζηθή αξρή εθηίκεζεο ησλ πξνζθνξώλ 

 Απιή κνξθή εθηίκεζεο (lowest price) κε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ παξαγγειίαο (παξαδφζεηο 

θνηλά ηκήκα – αλαιπηηθά ηηκνιφγηα). 

 

Β. Τιηθά Κεξδνθνξίαο (Leverage Products) 

 Σν ηκήκα ησλ πιηθψλ θεξδνθνξίαο πεξηέρεη πςειήο δαπάλεο αληηθείκελα κε 

πνιινχο πξνκεζεπηέο. 

 Σππηθά, είλαη εχθνια δηαζέζηκα θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κε ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη αγνξαζηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

 

ηξαηεγηθέο - Υαξαθηεξηζηηθά & Υξεζηκνπνίεζε Αληαγσληζηηθνύ 

Πιενλεθηήκαηνο  

 

ηόρνο  

 Δπίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο βξαρππξφζεζκεο ζπκθσλίαο. 

 

Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 

 Βειηίσζε γλψζεο πιηθνχ/αγνξάο. 

 Έξεπλα γηα ελαιιαθηηθά πιηθά/ πεγέο πξνκήζεηαο. 

 Καηαλνκή ηνπ φγθνπ πξνκήζεηαο ζε παξαπάλσ απφ έλαλ πξνκεζεπηέο. 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ παξαγγειίαο. 
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 Γηαπξαγκάηεπζε ηηκήο. 

 

Δπίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ 

 Γηνηθεηηθφ επίπεδν 

 Σκήκα πξνκεζεηψλ 

 

Σξόπνο πξνζέγγηζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 Υξήζε επίζεκνπ εληχπνπ πξνζθνξάο (πηζαλφλ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ). 

 

Βαζηθή αξρή εθηίκεζεο ησλ πξνζθνξώλ 

 Δπίηεπμε ρακειήο ηηκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφ θφζηνο ρξήζεο(total cost of 

ownership). 

 

Γ. Τιηθά Τςεινύ Κηλδύλνπ ( Bottleneck Products) 

Σν ηκήκα ησλ πιηθψλ πςεινχ θηλδχλνπ, πεξηέρεη αληηθείκελα ρακειήο κε ιίγνπο 

πξνκεζεπηέο ή απηά πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, 

αζθαιείαο ή πεξηβάιινληνο. 

Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αγνξψλ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ πνηφηεηαο θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ πξνκεζεηψλ. 

 

ηξαηεγηθέο – Υαξαθηεξηζηηθά & Διαρηζηνπνίεζε ξίζθνπ 

 

ηόρνο 

 Γηαζθάιηζε βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ πξνκεζεηψλ. 

 Μείσζε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ ξίζθνπ. 

 

Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 

 Αθξηβήο πξφγλσζε ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ 

 Αλάιπζε ηπνκεζεπηηθνχ ξίηθνπ. 

 Ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο οηαηξείαο ζηε ιζηα πειαηψλ ηνπ πξνκεζεπηή. 
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 Αλάπηπμε ηξφπσλ πξνιεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ 

πξνκήζεηαο. 

 Έξεπλα γηα ελαιιαθηηθά πιηθά/πεγέο πξνκήζεηαο 

 

 

Δπίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ 

 Σκήκα πξνκεζεηψλ 

 Γηαηκεκαηηθή πξνζέγγηζε 

 

Σξόπνο πξνζέγγηζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 Έγγξαθε αίηεζε πξνζθνξάο-απνδνρή νπνηαδήπνηε κνξθήο πξνζθνξάο. 

 

Βαζηθή αξρή εθηίκεζεο ησλ πξνζθνξώλ 

 Αμηνιφγεζε κε ρξήζε πίλαθα βαζκνιφγεζεο θαη ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο 

(Weighted Scoring) γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ 

(capability) θαη κείσζεο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ ξίζθνπ. 

 

Γ. ηξαηεγηθά Τιηθά (Strategic Products) 

Σν ηκήκα ζηξαηεγηθψλ πιηθψλ πεξηέρεη ηα πςειήο αμίαο αληηθείκελα κε ιίγνπο 

πξνκεζεπηέο ή ηα πξντφληα εθείλα πνπ ελέρνπλ πςειέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, 

αζθάιεηαο ή πεξηβάιινληνο, ζπλεπψο ζπλδπάδνπλ πςειφ θφζηνο θαη πςειφ πνζνζηφ 

εππάζεηαο ζηηο πξνκήζεηεο. 

Σα πιηθά απηά απαηηνχλ πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

 

ηξαηεγηθέο –Υαξαθηεξηζηηθά & πλεξγαζία/ πκκαρία 

 

ηόρνο 

 Γεκηνπξγία ακνηβαίαο δέζκεπζεο ζε κία καθξνρξφληα ζπλεξγαζία. 
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Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 

 Αθξηβήο πξφγλσζε ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Αλάιπζε πξνκεζεπηηθνχ ξίζθνπ. 

 Πξνζεθηηθή επηινγή πξνκεζεπηή. 

 πκκεηνρή πξνκεζεπηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ πξντφληνο θαζψο θαη ζηελ χκβαζε 

 Γηαζθάιηζε θαζεζηψηνο πξνηηκνχκελνπ πειάηε. 

Δπίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ  

 Γηνηθεηηθφ επίπεδν 

 Γηαηκεκαηηθή πξνζέγγηζε 

 

Σξόπνο πξνζέγγηζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 Υξήζε επίζεκνπ έληππνχ αίηεζεο πξνζθνξάο – απνδνρή ιεπηνκεξψλ 

πξνζθνξψλ. 

 

Βαζηθή αξρή εθηίκεζεο ησλ πξνζθνξώλ 

 Αμηνιφγεζε ζε βάζνο, εθηίκεζε δπλαηφηεηαο θαη δηάζεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ, 

εθηίκεζε ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη απφδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 

3.8.4.2.2 Ρπζκόο πινπνίεζεο ιύζεο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ θαη νξηζκόο 

πξνηεξαηνηήησλ 

 

Ζ κεηάβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα γίλνπλ φιεο καδί ή εμ αξρήο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε ησλ 

Γηαδηθαζηώλ θαη ησλ Καηεγνξηώλ Πξνκεζεηώλ πνπ ζπκθέξεη έλαλ Οξγαληζκφ λα 

Απηνκαηνπνηήζεη ζε έλα πξψην ζηάδην Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ 

Οξγαληζκφ λα ζέζεη θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην Ρπζκφ Τινπνίεζεο θαη λα θαζνξίζεη 

Πξνηεξαηφηεηεο αλάινγα κε ηα νθέιε πνπ πξνζδνθά λα απνθνκίζεη απφ ηελ 

Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη δηάθνξεο επηινγέο θαη ηαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα 

αθνινπζεζνχλ ψζηε ηειηθά λα δνζεί έκθαζε ζηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηηο Καηεγνξίεο 

Πξνκεζεηψλ ησλ νπνίσλ ε απηνκαηνπνίεζε κέζσ Ζιεθηξνληθψλ Δθαξκνγψλ ζα 

επηθέξεη ην κεγαιχηεξν θέξδνο. Οη ελαιιαθηηθέο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 

 ηαδηαθά / Αλά e-Τπεξεζία 

 Έλαο Οξγαληζκφο κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηελ e-ππεξεζία ε νπνία ζα είλαη πην 

εχθνια πινπνηήζηκε φζνλ αθνξά ην θφζηνο, ηελ  πξνζπάζεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα κπνξεί ε δηνίθεζε λα επηιέμεη λα μεθηλήζεη  κε ηα πξντφληα πνπ ζα 

πξνκεζεχεηαη κε ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο θαζψο δελ ζα είλαη απαξαίηεηα ε 

επηζχλαςε ζπκβνιαίσλ (επηπιένλ ρξφλνο) θαη ε ελνπνίεζε  κε ηα ζπζηήκαηα ησλ 

πξνκεζεπηψλ. 

 

 ηαδηαθά / Αλά θόξην εξγαζίαο 

 Γηαδηθαζίεο ηκεκάησλ θαη παξαγγειίεο πνπ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ 

εθηέιεζε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπ αληίζηνηρα, ζίγνπξα έρνπλ κεγαιχηεξε, 

πξνηεξαηφηεηα φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε ζε κηα απηνκαηνπνηεκέλε  ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία . Γηα παξάδεηγκα δηαδηθαζία έγθξηζεο πξνκεζεπηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε 

ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο θαη γηα εηζαγσγή ζε ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο. Αθφκα 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο πιηθψλ κπνξεί λα ελέρνπλ ζεκαληηθή πνιππινθφηεηα θαη ε 

πξνκήζεηα απηψλ λα επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηνλ θφξην εξγαζίαο (π.ρ. strategic items). 

 

 ηαδηαθά / Αλά θαηεγνξία πιηθνύ 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη αξρηθά λα πξνκεζεχεηαη ειεθηξνληθά ηα πιηθά πνπ απφ 

άπνςε πνιππινθφηεηαο θαη θφξηνπ εξγαζίαο είλαη εθείλα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηα 

κεγαιχηεξα νθέιε. εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο είλαη θαη ην θαηά πφζν εχθνιε 

είλαη ε ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή. Απηήο ηεο θαηεγνξίαο πιηθψλ, 

δειαδή θαηά πφζν νη πξνκεζεπηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ έρνπλ πξνβεί ζε 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. 
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 ηαδηαθά / Αλά θζίλνπζα αμία ζε € 

εκαληηθφ θξηηήξην, ζαθψο, παίδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο πξντφλησλ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο εθνδηαζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ 

(Αγνξαζηή). Μηα αξρηθή επηινγή γηα εθηέιεζε ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαηεγνξηψλ 

πςεινχ θφζηνπο, ζα πεξηφξηδε ζίγνπξα ζεκαληηθά ηα ζπλνιηθά έμνδα πξνκεζεηψλ. 

 

ρήκα 14. Οδεγόο πξνζέγγηζεο πινπνίεζεο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ  

 

  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κηα εηαηξία κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πινπνίεζε κηαο 

ιχζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία εθηεινχληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ ηεο ή επηιεθηηθά λα πινπνηήζεη κέξε ηεο 

εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο θαη λα αμηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

θάζε κηαο ζε θάπνην θεληξηθφ ζεκείν ιήςεο απνθάζεσλ, κε θάπνην ηδησηηθφ δίθηπν. 

Αθφκα, κπνξεί λα επηιέμεη λα πξνκεζεχεηαη ειεθηξνληθά κφλν νξηζκέλεο 
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θαηεγνξίεο πιηθψλ (π.ρ. ηα πην ζηξαηεγηθά θαη απηά πνπ ελέρνπλ ην κεγαιχηεξν θφξην 

εξγαζίαο). Μηα αθφκα επηινγή πνπ έρεη κηα εηαηξία είλαη λα πξνκεζεχεηαη 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πιηθψλ ζε δηαθνξεηηθά θέληξα δξαζηεξηφηεηάο ηεο (π.ρ. 

MRO πιηθά γηα ην ζεκείν ζηέγαζεο ηεο δηνίθεζεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο ζηηο απνζήθεο, 

πξψηεο χιεο ζηα εξγνζηάζηα ηεο θ.η.ι.). 

Σέινο, ε ππεξεζία / εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηελ νπνία ζα 

επηιέμεη λα πινπνηήζεη κηα επηρείξεζε, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε 

πξνο πξνκήζεηα θαηεγνξία πιηθψλ, ε ηερλνινγηθή σξηκφηεηα ηεο εηαηξίαο, ην θφζηνο 

πινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε ιχζεο θ.η.ι. 

 

3.8.4.2.3 Απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαιχνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε Λήςε Απνθάζεσλ γηα 

ην ρεδηαζκφ θαη ηελ Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, φπσο: 

 Παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ρεδηαζκφ θαη ηελ Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα 

Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο. 

 Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ζε ηερλνινγηθή ππνδνκή (απαηηήζεηο ζε Hardware 

θαη Software). 

 Δπηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ πνπ ππάξρνπλ γηα 

αλάπηπμε, θηινμελία θαη ζπληήξεζε / δηαρείξηζε κηαο εθαξκνγήο 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 Αλάιπζε ησλ ππέξ θαη ησλ θαηά ηεο θάζε επηινγήο θαη παξνρή ελφο νδεγνχ 

γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. 

 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αθνξνχλ θάζε εηαηξία αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ηεο. Οη 

θάζε είδνπο internet εθαξκνγέο είλαη επεθηάζηκεο θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζαθψο θαη ην κέγεζνο ηεο θάζε 

εηαηξίαο. Αλ θαη παξαδνζηαθά νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απεπζχλνληαλ 

κφλν ζε κεγάιεο εηαηξίεο, θαζψο ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ απαγνξεπηηθφ, 
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ηψξα πηα έρεη αιιάμεη ην ηνπίν. Μπνξεί λα ζπλερίδεη λα είλαη απαγνξεπηηθφ γηα κηα 

κηθξή εηαηξία λα αλαπηχμεη, λα ζπληεξεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη απφ κφλε ηεο ην 

απαξαίηεην ινγηζκηθφ θαη Hardware αιιά πιένλ ππάξρνπλ ιχζεηο. Σξίηεο, 

εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο παξέρνπλ δειεαζηηθά παθέηα νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ, 

επηκέξνπο θνκκάηηα εθαξκνγψλ, αζθάιεηα θ.η.ι. κε πνιχ κηθξφ αληίηηκν θαη κάιηζηα 

κε ηηο ππεξεζίεο απηέο λα είλαη ζρεδφλ πιήξσο πξνζσπνπνηεκέλεο. 

 

3.8.5 Δπηινγέο αλάπηπμεο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ινγηζκηθνύ αλά e-Τπεξεζία 

/ Δθαξκνγή 

 

 Όζνλ αθνξά ηελ Πώιεζε 

 

Δξγαιείν Δπηινγέο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

e-Auction 

 Καηά ηελ επηινγή πξνκεζεπηή κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζα      

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε:  

 Managed e-auction – ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη κηα 

νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο 

 Supported e-auction – ε επηηξνπή απνθαζίδεη ηε δεκνπξαηηθή ζηξαηεγηθή 

θαη ν πξνκεζεπηήο δηαρεηξίδεηαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

 Self service e-auction – ε επηηξνπή δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

δεκνπξαζίαο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 Δκπεηξία ηνπ πξνκεζεπηή ζε ηνπηθή δηαθπβέξλεζε 

 Κφζηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη 
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e-Tendering 

  Οη επηινγέο είλαη:  

 Έλα ινγηζκηθφ παθέην ή έλα ζχζηεκα αλεπηπγκέλν εζσηεξηθά 

 Έλα ζχζηεκα αγνξαζκέλν ή ελνηθηαζκέλν (hosting). 

  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 Ζ ηθαλφηεηα ηεο νκάδαο IT ηνπ ζπκβνχινπ 

 Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπκβνχινπο 

 Υξφλνο  πνπ ζα εηνηκαζηεί ην ζχζηεκα 

 Σν θφζηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ 

 Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο 

 Τπάξρεη θφζηνο γηα ηνπο εθνδηαδφκελνπο (tenderers) 

e-

Marketplace 

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ππαξρνπζψλ ηνπηθψλ θαη εζληθψλ αγνξψλ, θαζψο 

θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο λέαο αγνξάο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξίεο 

ή δεκφζηνπο θνξείο. Μπνξεί λα δηεξεπλεζεί ε παξάιιειε  ζχλδεζε κε δηάθνξεο 

αγνξέο γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 Πσο ζα γίλεη ε ζχλδεζε ηεο αγνξάο κε ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο 

επηρείξεζεο; 

 Πσο ζα ειέγρεηαη ε ρξήζε ηεο αγνξάο; 

 Μπνξεί λα θαιχςεη ε αγνξά ηηο αλάγθεο θαη πξνδηναγξαθέο ηεο 

επηρείξεζεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο; 

 Πνην είλαη ην ελαιιαθηηθφ θφζηνο ζχλδεζεο κε άιιεο αγνξέο; 

 Τπάξρεη θφζηνο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ζε κηα αγνξά; 
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 Όζνλ αθνξά ηελ Αγνξά 

 

Δξγαιείν Δπηινγέο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

e-

Purchasing 

  Οη επηινγέο είλαη:  

 Αγνξά ελφο ζπζηήκαηνο πνπ είλαη κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε έλα λέν πνπ δηαζέηεη θαη 

δπλαηφηεηεο e-Purchasing 

 Αγνξά ελφο εηδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα e-Purchasing 

  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο e-Purchasing κε 

ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο 

 ε πνηνπο ηνκείο δηαθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα κεηαμχ ηνπο 

 Δίλαη εχθνιε ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο: γηα παξάδεηγκα, αλάιπζε 

εμφδσλ 

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε έλα ζχζηεκα άιιν 

ζχζηεκα φπσο e-Marketplace, e-Tendering, ή purchase card 

p-Card 

 Οη επηινγέο αθνξνχλ ηηο θπβεξλεηηθέο θάξηεο αγνξψλ θαη ηηο θάξηεο αγνξψλ   

πνπ δηαηίζεληαη απφ ηξάπεδεο θαη άιια νηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα.  

  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 Ση ινγηζκηθφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηα 

ζπζηήκαηα ησλ ηλζηηηνχησλ θαξηψλ αγνξψλ θαη κε ην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο; 

Πφζνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα γηα ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκεί λα αγνξάδεη ε επηρείξεζε; 

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα πιήξε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηε κεξηά ηνπ πξνκεζεπηή p-Cards γηα ιφγνπο αζθαιείαο 
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3.9 ΜΟΡΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

 

 ην παξαθάησ ζρήκα (15) δηαθξίλνπκε πνηεο εθαξκνγέο μεθηλνχλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αγνξαζηή θαη πνηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή 

 

ρήκα 15. Μνξθέο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 

 

 

 

 e-RFx 

ηηο ηερλνινγίεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, eRFx είλαη έλα αθξσλχκην γηα ηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε γηα [Υ] (ζηα αγγιηθά Electronic Request For [x]), φπνπ ην Υ 

κπνξεί λα είλαη πξόηαζε (Proposal-RFP), πξνζθνξά (Quotation-RFQ), πιεξνθνξίεο 

(Information-RFI). Οη ππεξεζίεο e-RFx, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο πξντφλησλ θαη πξνκεζεπηψλ, ηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο 

αηηεκάησλ γηα αγνξά ή πψιεζε θαη ηεο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν. 

Οη δηαδηθαζίεο, ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο eRFx είλαη ππνζχλνιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ eSourcing, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ππνζχλνιν ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία RFx είλαη πηζαλψο ε πεξηζζφηεξν ζχλζεηε δηαδηθαζία eSourcing, 

θαζψο κπνξεί λα θπκαλζεί απφ έλα απιφ RFΗ σο κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνιιψλ 
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θάζεσλ RFI/RFP/RFQ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

Κάζε RFx έρεη έλαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν, δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο 

RFx.  

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ελφο RFI είλαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα πηζαλά ζεκεία 

απφθαζεο θξαηψληαο ηα θφζηε αμηνιφγεζεο ησλ πιηθψλ & πξνκεζεπηψλ ζε ρακειφ 

επίπεδν.  

Ο ηειηθφο ζηφρνο ελφο RFP είλαη λα θαζνξηζηεί πνηεο ιχζεηο, πξντφληα θαη 

πνηνη πξνκεζεπηέο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ εθείλνη νη πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα 

ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

Καη ν ηειηθφο ζηφρνο ελφο RFQ είλαη λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο 

 

 e-Auctions 

 

 Δηζαγσγή ζηηο δεκνπξαζίεο Β2Β 

 

Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο απνηεινχλ κία λέα θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελε 

πξνζηηζέκελε ππεξεζία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Ο φξνο Ζιεθηξνληθή 

Γεκνπξαζία ζπλήζσο παξαπέκπεη ζην eBay θαη ζην AMAZON. Όκσο νη δεκνπξαζίεο 

απηέο είλαη κεηαμχ ηδησηψλ θαη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο δεκνπξαζίεο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ (Β2Β), γηα ηηο νπνίεο ε αγνξά πιεξνθνξείηαη κφλν κέζσ δειηίσλ ηχπνπ 

θαζφζνλ δελ επηηξέπεηαη ειεχζεξε πξφζβαζε γηα ζπκκεηνρή ζε απηέο. 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δεκνπξαζίεο Β2C θαη Β2Β. 

Ζ πξψηε θαη ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηηο Β2Β δεκνπξαζίεο είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζην πλεχκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Ο αγνξαζηήο 

(δηνξγαλσηήο ή δεκνπξαηψλ) θαζνξίδεη πνηνη είλαη νη πσιεηέο (πξνκεζεπηέο) πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ, ψζηε λα ηνπο δνζνχλ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ 

δεκνπξαζία. ε αληίζεζε, ζηηο Β2C δεκνπξαζίεο θπξηαξρεί ην πλεχκα ηεο θαηά ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο, κέζσ απινπζηεπκέλεο θαηαρψξεζεο απφ ηνλ ίδην 

ηνλ ρξήζηε (self registration.) 

Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη δεκνπξαζίεο Β2C είλαη ζπλήζσο 
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πιεηνδνηηθέο, θαη ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα πξνζθνξά ρακειήο αμίαο κεκνλσκέλσλ 

εηδψλ πξνο πψιεζε. ε αληίζεζε, νη Β2Β δεκνπξαζίεο έρνπλ πεξηζζφηεξν κεηνδνηηθφ 

ραξαθηήξα, δει πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηεο πιηθψλ, θαη ππεξεζηψλ πςειήο αμίαο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πιήζνο ζελαξίσλ (Yankee, English, Sealed, Dutch). 

Σέινο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο νη κνξθέο εγγπήζεσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή κίαο 

εηαηξίαο ζε κία δεκνπξαζία Β2Β, απφ ηελ ζπκκεηνρή ελφο ηδηψηε ζε κηα Β2C. ε Β2Β 

δεκνπξαζίεο ζπλήζσο αθνινπζείηαη ην κνληέιν ησλ ηξηψλ θάζεσλ, δει. θαηάζεζε 

ε/θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ, αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ζε ηξίην ρξφλν 

ε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ηηκψλ κέζσ ηεο δεκνπξαζίαο . ηελ Β2C θάηη ηέηνην 

δελ γίλεηαη. 

 

 Ση κπνξεί λα δεκνπξαηεζεί ζηηο δεκνπξαζίεο Β2Β 

 

Οη δεκνπξαζίεο Β2Β έρνπλ ζπλήζσο ζαλ θξηηήξην ηελ θαιχηεξε ηηκή. Άιια 

ζελάξηα πξνβιέπνπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ή αθφκε  ηελ πψιεζε /αγνξά 

ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο, ή αθφκε ιακβάλνπλ ππφςε ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

βαζκνινγία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πιηθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα πξνζθέξνληαη σο θαηάιιεια πξνο 

δεκνπξάηεζε, πξαθηηθά φια ηα δηαθξηηά είδε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (γηα 

παξάδεηγκα ραξηί, Ζ/Τ, αλαιψζηκα, απηνθίλεηα, αθίλεηα, εμαξηήκαηα θιπ). Δπίζεο, 

κπνξνχλ λα δεκνπξαηεζνχλ θαη ππεξεζίεο, εθφζνλ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ή μεθάζαξν πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαδνηέσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο, Καζαξηφηεηαο, Φχιαμεο θιπ. 

 

 e-Procurement 

 

Με ηελ εθαξκνγή eProcurement απηνκαηνπνηείηαη ην θνκκάηη ηεο αιπζίδαο 

Πξνκεζεηψλ πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο αγνξψλ θαη ηηο παξαγγειίεο. Δίλαη κηα πιήξεο 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία, έγθξηζε, απνζηνιή θαη επηβεβαίσζε 

παξαγγειηψλ κέζσ Internet. 
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 e-Invoices 

 

Σα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα απηνκαηνπνηνχλ ην θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο πνπ αθνξά ηελ εμαγσγή, θαη απνζηνιή ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπ πξνκεζεπηή, 

θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαιαβή ηνπο, έιεγρν, θαηαρψξεζε θαη θχιαμε ζην ERP ηνπ 

αγνξαζηή. 

Ζ ππεξεζία δηαθίλεζεο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ εληάζζεηαη ζηηο γεληθφηεξεο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε παξαζηαηηθψλ κέζσ Internet. 

Δδξαηψλεη έλα θνηλφ θαλάιη επηθνηλσλίαο αγνξαζηψλ-πξνκεζεπηψλ-παξφρσλ 

άιισλ ππεξεζηψλ (π.ρ. Σξάπεδεο, Δθνξία) θαη εμαζθαιίδεη, άκεζα, εχθνια θαη 

γξήγνξα, πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

θφζηνπο φισλ ησλ κεξψλ. 

 

 e-Purchasing Intelligence 

 

Σα ζπζηήκαηα απηά αθνξνχλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ελφο νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη γλψζε. 

Με ηε ρξήζε θαηάιιεια δνκεκέλσλ έμππλσλ αλαθνξψλ δεκηνπξγείηαη γλψζε 

γηα ηελ εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (αγνξέο-πσιήζεηο) κίαο επηρείξεζεο. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν γλψζε θαζ‟ φζνλ έρνπκε κεηαζρεκαηίζεη ηα πξσηνγελή 

ζηνηρεία (data) φρη κφλν ζε πιεξνθνξία (information), ζην επίπεδν ζηαηηζηηθψλ 

αλαθνξψλ, αιιά θαη ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ παξαγσγήο εμεηδηθεπκέλσλ 

αλαθνξψλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα παίξλεη απνθάζεηο. 

Ζ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη φηη παξέρεη άκεζα, ζηνηρεία ηα 

νπνία ζήκεξα επξίζθνληαη κέζα ζε θαθέινπο θαη δελ είλαη νχηε κεραλνγξαθεκέλα 

νχηε θαηεγνξηνπνηεκέλα. 

Οη αλαθνξέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, Απνινγηζηηθή, 

Διεγθηηθή, Πνηνηηθή. Κάζε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη drill down θαη roll up, ζε 

δηάθνξα επίπεδα πιεξνθνξίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη 

ηεξαξρία. 
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Παξάδεηγκα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη ε «ραξηνγξάθεζε» 

ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ πνπ βνεζά ηνλ νξγαληζκφ - αγνξαζηή λα πξνζθαιεί 

θαηάιιειν κείγκα πξνκεζεπηψλ ψζηε λα επηηπγράλεη πνιχ πην ηζρπξφ θαη πγηή 

αληαγσληζκφ
6
. 

 

 

 

                                                             
6 Ζ ζεσξία ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ πξνέξρεηαη απφ to site  http://www.cosmo-one.gr/educommerce/ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Case study:  Mειέηε Πιαηθόξκαο Cosmoone 

(Commerceone) 

 

 

4.1 Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Ζ cosmoONE ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 θαη μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001. Απφ ηα πξψηα βήκαηα, ηελ πξνζπάζεηά ηεο 

ζηεξίδνπλ ζεκαληηθνί νξγαληζκνί, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηελ αμία ηνπ έξγνπ ηεο.  

ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξίεο: COSMOTE (30,87%), 

ΟΣΔ (30,87%), Alpha Bank (15%), ΓΗΖΝΔΚΖ Πιεξνθνξηθή (13,18%) θαη Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (10,08%). ήκεξα, ε cosmoONE θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηνλ 

ηνκέα ηνπ δηεπηρεηξεζηαθνχ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ [B2B] ζηε ρψξα καο. Απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2001 ε εηαηξία παξνπζηάδεη ζηαζεξνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζπλερή 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ έκπξαθηε εκπηζηνζχλε ησλ 

πειαηψλ ηεο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κέζα ζηα 3 πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο 

ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αμίαο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 

δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ.  

 

Δπηρεηξεκαηηθόο ζθνπόο 

 

θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη ιχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ άκεζνπ ή/θαη 

έκκεζνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο, ηηο πξνκήζεηέο, θαη ηηο εηαηξηθέο ηνπο 

κεηαθηλήζεηο.  
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Όξακα 

 

Σν φξακα ηεο cosmoONE είλαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ  επηρεηξήζεσλ θαη ηειεκαηηθήο 

δηαρείξηζεο εηαηξηθψλ ζηφισλ, ζηελ Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα. Οπζηαζηηθά ε εηαηξία 

άλνημε ην δξφκν ζε λέα 'εξγαιεία δνπιεηάο' θαη ηψξα ζπλερίδεη λα πξσηνπνξεί 

δίλνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο, φρη κφλν ηηο απνδνηηθφηεξεο ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο αιιά 

θαη έλα δπλακηθφ ζχκκαρν ζηελ θεξδνθνξία ηνπο. ήκεξα ε cosmoONE δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο - αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη 

ηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο - λα ζπλαιιάζζνληαη κε επθνιία, αζθάιεηα, 

αμηνπηζηία θαη ηαρύηεηα, επεθηείλνληαο έηζη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ πην άκεζν θαη πξνζνδνθφξν ηξφπν.  

ηελ Ζιεθηξνληθή Αγνξά ηεο cosmoONE έρνπλ πξφζβαζε ηαπηφρξνλα νη 

επηρεηξήζεηο-Αγνξαζηέο θαη νη επηρεηξήζεηο-Πξνκεζεπηέο ηνπο. Έηζη, ε δεκηνπξγία, 

απνζηνιή θαη ιήςε ησλ παξαγγειηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη εχθνια, γξήγνξα θαη 

αμηφπηζηα, κε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time), 24 

ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγνχληαη 

ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο, φπνπ νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πξντφληα ή 

πιεξνθνξίεο θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ηνπ θφζκνπ θη εάλ βξίζθνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κεηψλνληαη δξαζηηθά ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, απμάλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη 

εμαζθαιίδνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγηψλ, ηφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά 
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://www.cosmo-one.gr/company.htm 
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4.2 Παξερόκελεο Τπεξεζίεο ηεο cosmoONE 

 

 

Πεγή: http://www.cosmo-one.gr/specials.htm 

 

 

4.2.1 Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο  

 

Με ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηεο cosmoONE, 

απηνκαηνπνηνχληαη πιήξσο - κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ - φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο 

"αιπζίδαο" πξνκεζείαο.  

πλνπηηθά, ηα νθέιε πνπ παξέρνληαη είλαη: 

 Πεξηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη νπζηαζηηθφο εθκεδεληζκφο ησλ ιαζψλ ζηηο παξαγγειίεο κε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ.  

 πλνιηθή απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο-εθπιήξσζεο ησλ 

παξαγγειηψλ κε πνιιαπιφ ιεηηνπξγηθφ φθεινο θαη κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Βειηηψλεηαη θαη επηηαρχλεηαη ε δεκηνπξγία, απνζηνιή θαη επηβεβαίσζε ηεο 

θάζε παξαγγειίαο.  

 Πεξηνξηζκφο ησλ αγνξψλ εθηφο ζπκβνιαίνπ (maverick purchasing) θαη αχμεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα ζπκβφιαηα αγνξψλ ( contract compliance).  
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 Άκεζε δπλαηφηεηα άληιεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αγνξψλ θαη 

αληηθεηκεληθφο έιεγρνο ηνπ budgeting θαη spending.  

 Μεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ησλ πιηθψλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ιφγσ ηεο χπαξμεο 

εγθεθξηκέλσλ εηδψλ θαη πξνδηαγξαθψλ. 

 

Γηαδηθαζία 

 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ, κε ηηο νπνίεο ε θάζε 

εηαηξία ρεηξίδεηαη ηηο πξνκήζεηέο ηεο, απαηηνχλ επέιηθηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ελφο έξγνπ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε κεηάβαζε ζην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ γίλεηαη εχθνια, γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. 

 

Τπεξεζίεο ζε 4 δηαδνρηθά ζηάδηα 

Με γλψκνλα ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, νη ππεξεζίεο ηεο cosmoONE 

εζηηάδνληαη ζε 4 δηαδνρηθά ζηάδηα: 

 

1) Αλάιπζε θαη Δθηίκεζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ 

Αλαιχνληαη νη αλάγθεο ηνπ πειάηε, εμεηάδνληαη νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο 

θαη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 

 

2) Τινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ 

Σν χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ παξακεηξνπνηείηαη κε βάζε ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ ηνπ πειάηε. Σαπηφρξνλα 

"ελεξγνπνηνχληαη" θαη νη επηιεγκέλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεπηέο. 

Σέινο, ε εθαξκνγή θαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεθκεξηψλνληαη θαη πθίζηαληαη 

πνηνηηθφ έιεγρν. 

 

3) Γνθηκή ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ θαη Δθπαίδεπζε ησλ 

Υξεζηώλ 

Σν ζχζηεκα δνθηκάδεηαη κε βάζε ηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο. Αθνινπζεί 
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νιηγφσξε θαη ηερληθά δνκεκέλε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ πειάηε θαη παξάδνζε 

ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ην πέξαο απηήο ηεο θάζεο, ην ζχζηεκα 

ηίζεηαη ζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. 

 

4) Λεηηνπξγία θαη Τπνζηήξημε 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, νη ρξήζηεο ππνζηεξίδνληαη 

απφ ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (HelpDesk) ηεο cosmoONE. Δθηφο ηεο 

παξερφκελεο ππνζηήξημεο θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαβαζκίζεσλ, ε cosmoONE 

αλαιακβάλεη εηδηθέο βειηηψζεηο θαη πξνζαξκνγέο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην 

χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ηνπ θάζε πειάηε αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

εμεηδηθεπκέλεο, κνλαδηθέο ηνπ αλάγθεο. 

 

Καη ζηα 4 ζηάδηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη 

ζηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: 

 αθείο, κεηξήζηκνη ζηφρνη θαη απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  

 Δμαηξεηηθά ζχληνκνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζηηθήο επηβάξπλζεο ηνπ πειάηε.  

 Μεδεληθή επέλδπζε ζε εμνπιηζκφ (hardware) ή ινγηζκηθφ (software) απφ ηνλ 

Πειάηε  

 Οκαιή κεηάβαζε ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηαδηαθή ειεθηξνληθνπνίεζε 

φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Αξρηηεθηνληθή - Λνγηζκηθό  

 

Σα ειεθηξνληθά πζηήκαηα Πξνκεζεηψλ θαη Μεηαπσιεηψλ-Αληηπξνζψπσλ 

ηεο cosmoONE αμηνπνηνχλ ηελ νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ πνπ αλέπηπμε ε 

Commerce One γηα λα επηηχρεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ-

Αγνξαζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ-Πξνκεζεπηψλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη 

ζπλαιιαζζφκελεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνκεζεπηψλ - δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 

http://www.cosmo-one.gr/architecture.htm
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εχρξεζηεο θαη λα αλαλεψλνληαη δηαξθψο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ.  

 

Σερλνινγία  

 

Ζ πιαηθφξκα είλαη βαζηζκέλε ζηε ηερλνινγία XML (eΥtensive Markup 

Language), ε νπνία επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο (open definition of types of electronic documents). Σαπηφρξνλα, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα δφκεζεο θαη ειέργνπ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο (structuring and 

validating).  

Σα θχξηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία είλαη: 

 Γξήγνξε θαη εχθνιε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη. 

 Γπλακηθή κέζνδνο γηα θαηεγνξηνπνίεζε, αλαδήηεζε θαη εξκελεία ησλ 

αξρείσλ. 

 πλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπζηήκαηα άιισλ Ζιεθηξνληθψλ Αγνξψλ. 

 Δλζσκάησζε λέσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Αζθάιεηα  

 

Ζ ειεθηξνληθή αγνξά ηεο cosmoONE,κέζσ ηεο νπνίαο δηεθπεξαηψλεηαη ε 

επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κε ην Internet θαη ηνπο 

ρξήζηεο, εθαξκφδεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ην SSL (Secure 

Sockets Layer) ησλ 128 bits. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ κεξψλ. Γηα ιεηηνπξγίεο ηέηνηνπ είδνπο, ην SSL δεκηνπξγεί κία 

ζχλδεζε φπνπ ηα δεδνκέλα θξππηνγξαθνχληαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην δίθηπν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ην πξφγξακκα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο γηα λα 

αλαγλσξίζεη ηα κέξε πνπ επηθνηλσλνχλ, επηιέγεη έλαλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο θαη 

νξίδεη ηνλ θψδηθα θξππηνγξάθεζεο.  

 

ηνηρεία θόζηνπο  

 

Ζ εθαξκνγή Ζιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ procureONE απαηηεί δχν 

http://www.cosmo-one.gr/cost2.htm
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ζπκβαιιφκελα κέξε, ηνλ αγνξαζηή (εηαηξία, φκηιν εηαηξηψλ, ζπλεηαηξηζκφ θα) θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ. 

ε όηη αθνξά ηνλ αγνξαζηή ην ηίκεκα πεξηιακβάλεη έλα αξρηθφ θφζηνο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη έλα ζηαζεξφ εηήζην ηίκεκα πνπ θαιχπηεη 

ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ην θφζηνο 

ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ. Σα παξαπάλσ θφζηε ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ην κέγεζφο ηνπ θαη δηαθέξνπλ απφ έξγν ζε έξγν. 

ε όηη αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο, ην ηίκεκα πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο θαηαιφγσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Ζιεθηξνληθήο αγνξάο θαη ην 

θφζηνο ζπλαιιαγψλ.  

Σφζν γηα ηνλ αγνξαζηή, φζν γηα ηνλ πξνκεζεπηή, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

ππεξεζίεο-έξγα ηα νπνία ρξεψλνληαη (εθ' φζνλ επηιεγνχλ), φπσο ζχλδεζε κε 

ζπζηήκαηα ERP, κειέηεο αλάιπζεο αγνξψλ θιπ. 

Ο πειάηεο δελ επηβαξχλεηαη κε αγνξά επηπιένλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο & 

εμνπιηζκνχ (Ζ/Τ θαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ), γηαηί ε εθαξκνγή θηινμελείηαη ζηηο 

ππνδνκέο ηεο cosmoONE θαη ε πξφζβαζε ζε απηή γίλεηαη κέζσ ηνπ Internet. Ζ κφλε 

απαίηεζε είλαη ε χπαξμε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

Παξάδεηγκα  

 

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηεί πσο ν Αλάδνρνο, ζα αλαπηχμεη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνπλ δηεπηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο 

(Β2Β) κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ηνπ ΟΚΑΑ θαη επηιεγκέλσλ εμσηεξηθψλ 

Αγνξαζηψλ. Οη ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη νη αθξηβείο πξνυπνζέζεηο  ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο–κέινπο ζην 

b2bmarketplace, φπσο θαη νη ηξφπνη πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο–

κέιε ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ ηε κειέηε, ηελ νπνία ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο θαη ε 

νπνία ζα πξνεγεζεί ηεο πινπνίεζεο. 

Με ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη, ζα απηνκαηνπνηεζεί - 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ – φιε ε ζεηξά δηαδηθαζηψλ «αλαδήηεζε πξντφληνο/πξνκεζεπηή – 

επηινγή αγαζψλ -  παξαγγειία – παξαιαβή» ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  
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πλνπηηθά, ηα νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πην πάλσ 

Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο ηνπ ΟΚΑΑ είλαη:  

 Πεξηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη νπζηαζηηθφο εθκεδεληζκφο ησλ ιαζψλ ζηηο παξαγγειίεο κε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη θαη ζα 

αλαπηπρζνχλ.  

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ, ηα νπνία ζπλαιιάζζνληαη 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηε ζπλνιηθή απηνκαηνπνίεζε θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.  

 Άκεζε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ππφ κνξθή ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ  

 Καηαζθεπή θαη εκπινπηηζκφο πεξηερνκέλνπ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ βάζεη 

δηεζλψλ standards.  

 πλνιηθή απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο-εθπιήξσζεο ησλ 

παξαγγειηψλ κε πνιιαπιφ ιεηηνπξγηθφ φθεινο. Βειηηψλεηαη θαη επηηαρχλεηαη ε 

δεκηνπξγία, απνζηνιή θαη επηβεβαίσζε ηεο θάζε παξαγγειίαο. 

  

Δπηπξφζζεηα, πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν ρξφλνο θαη ηα έμνδα 

παξαθνινχζεζεο ηεο θάζε παξαγγειίαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Τπεξεζηψλ Β2Β Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο, νη νπνίεο ζα 

αλαπηπρζνχλ είλαη: 

 Δχρξεζηνο θαηάινγνο πξντφλησλ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ  

 Δηδηθέο αηηήζεηο γηα παξαγγειίεο εθηφο θαηαιφγνπ ή γηα εμεηδηθεπκέλα 

πξντφληα κε ζπρλήο ρξήζεο  

 Δπέιηθηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ παξαγγειίαο  

 Απηφκαηε δεκηνπξγία εληνιήο παξαγγειίαο απφ ηελ αίηεζε αγνξάο 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ηεο παξαγγειίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time)  

 Παξαιαβή θαη έιεγρνο ησλ παξαιεθζέλησλ πξντφλησλ  

 Άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε πνιιαπιέο αλαθνξέο (πξφηππεο ή θαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο)  

 Οξγάλσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε δνκεκέλνπο ειεθηξνληθνχο 
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θαηαιφγνπο. Έηζη, ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη θαη λα δεκηνπξγήζεη 

αίηεζε παξαγγειίαο κε έλα απιφ θιηθ πάλσ ζηνλ θαηάινγν. 

 

Με ηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο νη επηρεηξήζεηο-κέιε ζα :  

 Δμαζθαιίζνπλ αμηφπηζηεο Τπεξεζίεο, ε νπνία κπνξνχλ εχθνια λα 

αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ησξηλέο ή κειινληηθέο απαηηήζεηο ηνπο 

 Καηαξγνχλ ηε ρξνλνβφξα θαη γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη 

επηινγήο πξντφλησλ θαη πξνκεζεπηψλ  

 Απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ειαρηζηνπνηψληαο ην ρξφλν 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία, έγθξηζε, απνζηνιή, επηβεβαίσζε, θαη 

παξαιαβή κίαο παξαγγειίαο.  

 Οδεγνχληαη ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κεηψλνληαο ην απμεκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θάζε παξαγγειίαο  

 Έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ θαη δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ηηκψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Δπηηπγράλνπλ ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε γηα πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνο 

παξαγγειία πιηθψλ, κεηψλνληαο ελδερφκελα πιενλάδνληα πιηθά (θφζηνο 

απνζήθεο) θαη πεξηνξίδνληαο έηζη ην απαηηνχκελν θεθάιαην θίλεζεο  

 Γεκηνπξγνχλ αμηφπηζηεο θαη δπλακηθά επηιεγκέλεο νκάδεο ζπλεξγαηψλ, κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά  

 Δπηηπγράλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο, θαιχηεξν έιεγρν, 

επλντθφηεξνπο φξνπο θαη ηηκέο, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ηζρχ. 

 

Ζιεθηξνληθέο αγνξέο (παξαγγειηνδνζία θαη παξαγγειηνιεςία) 

 

Ζ είζνδνο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ (θαη Αγνξαζηψλ θαη Πξνκεζεπηψλ), 

ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο ηνπ ΟΚΑΑ ζα γίλεηαη απφ ην 

πεδίν «χλδεζε» ηεο ηζηνζειίδαο εηζφδνπ ζηηο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο.  

  

  

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.     CASE STUDY (COSMOONE)  

Supply Chain Management θαη Πξνκήζεηεο 

 

 

    

 

 

  
133 

Παξαγγειηνδνζία (C.O.P = CosmoONE Procurement) 

 

Δάλ είλαη Αγνξαζηήο ηφηε βιέπεη ηελ παξαθάησ νζφλε. 

ρήκα 1. Υξήζε Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο  

 

 

ρήκα 2. Υξήζε Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο  

 

Αλαδήηεζε θαη επηινγή εηδώλ θαηαιόγνπ: 

Ζ αλαδήηεζε θαη επηινγή εηδψλ ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάινγν παξνπζηάδεη 

νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή αλαδήηεζε ζε “έληππνπο” ή   

“made to print” θαηαιφγνπο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλεο πξαθηηθέο 

ζπκβνπιέο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ εχξεζε εηδψλ. 

ΗΜΔΙΩΗ: όζνλ αθνξά ηελ Αλαδήηεζε πξνϊόληωλ, κε ηνλ όξν «θαηάινγν», 

αλαθεξόκαζηε ζε όινπο ηνπο θαηαιόγνπο όιωλ ηωλ Πξνκεζεπηώλ, πνπ ν εθάζηνηε 

Αγνξαζηήο έρεη πξόζβαζε.  

Δάλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ην είδνο πνπ ζέιεη λα 

αλαδεηήζεη, ε γξεγνξφηεξε κέζνδνο γηα λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ζε κία 

ιίζηα ελφο θαηαιφγνπ, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πεδίν "Λέμε-θιεηδί". Μηα 

αλαδήηεζε κε "Λέμε-θιεηδί" εμεηάδεη φια ηα είδε ζην ζχζηεκα θαηαιφγσλ γηα λα βξεη 

αληηζηνίρηζε. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ ηξέρνπζα ή ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ θαηαιφγνπ. 
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 “Σξέρνπζα θαηεγνξία”: Με ηελ επηινγή απηή πεξηνξίδνπκε ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

θαηαιφγνπ κφλν ζηελ θαηεγνξία πνπ βξηζθφκαζηε εθείλε ηελ δεδνκέλε ζηηγκή.  

 “Όιεο ηηο θαηεγνξίεο”: Αλαδήηεζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ θαηαιφγνπ 

αζρέησο κε ην ζε πνηα βξηζθφκαζηε εθείλε ηε ζηηγκή.  

 Αλαδήηεζε κε "Λέμε-θιεηδί"  

Μηα αλαδήηεζε κε "Λέμε-θιεηδί" κπνξεί λα εθηειεζζεί κε αξθεηνχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζπλδπαζκνχο: 

ην πεδίν "Λέμε-θιεηδί" ζπκπιεξψλεηαη κηα ιέμε (ή ιέμεηο) ε νπνία πεξηέρεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο πνπ αλαδεηείηαη. Πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ ηηο 

νπνίεο ν πξνκεζεπηήο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ζε έλα “έληππν” θαηάινγν γηα λα 

πεξηγξάςεη ην είδνο. Οη ηειεζηέο AND, NOT, OR θαζψο θαη νη ραξαθηήξεο “wildcard” 

(*) κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηζηξέςνπλ αθξηβέζηεξα 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ αξηζκνί θαη ζχκβνια (π.ρ.1/2", 2-1/4‟, 

θ.ιπ.). Απηφ βνεζά φηαλ θάπνηνο ςάρλεη έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο ή ηχπν ελφο είδνπο 

(π.ρ. δηακέηξνπο θαισδίσλ). 

Μπνξεί, αθφκα, λα ρξεζηκνπνηεζεί, εάλ είλαη γλσζηφο, ν θσδηθφο είδνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ αγνξαζηή (φπνπ απηφο ππάξρεη ζηνλ 

θαηάινγν) ζην πεδίν  "Κσδηθφο είδνπο". Μπνξεί αθφκα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αλαδήηεζε κε ηκήκα ηνπ θσδηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ραξαθηήξα 

“wildcard” (*) ψζηε λα επηζηξέςνπλ φια ηα είδε πνπ πεξηέρνπλ ηκήκα ηνπ θσδηθνχ. 

ην πεδίν “Πξνκεζεπηήο” ζπκπιεξψλεηαη, εάλ είλαη γλσζηφ, ην φλνκα ηνπ 

πξνκεζεπηή. Αθήλνληαο ην πεδίν θελφ, φινη νη πξνκεζεπηέο πνπ δηαζέηνπλ απηφ ην 

είδνο ζα επηζηξέςνπλ ζε κηα αλαδήηεζε, επηηξέπνληαο ζχγθξηζε ηηκψλ. 

ην πεδίν “Καηαζθεπαζηήο” ζπκπιεξψλεηαη, εάλ είλαη γλσζηφ, ην φλνκα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Φπζηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ 

κεζφδσλ - "Λέμε-θιεηδί" θαη πξνκεζεπηήο, ηκήκα ηνπ θσδηθνχ, πξνκεζεπηήο θαη 

θαηαζθεπαζηήο, θ.ιπ. 

 

Έλα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία πνπ κφιηο αλαθέξακε είλαη ην εμήο: 

Έζησ φηη ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε κέζα ζηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη 
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λα βξνχκε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο, ζε εκάο γηα αγνξά, εθηππσηέο.  Πάκε ινηπφλ ζην 

πεδίν πνπ αλαγξάθεη “Λέμε-θιεηδί” θαη κέζα ζε απηφ πιεθηξνινγνχκε, είηε κε πεδνχο 

ειιεληθνχο ραξαθηήξεο ρσξίο ηφλνπο – είηε κε θεθαιαίνπο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο, 

ηελ ιέμε “εθηππ*” θαη ζηελ ζπλέρεηα παηάκε ην πιήθηξν “Αλαδήηεζε”. 

Ζ εθαξκνγή ζα αλαδεηήζεη φινπο ηνπο θαηαιφγνπο ζηνπο νπνίνπο καο έρεη 

δνζεί πξφζβαζε σο ρξήζηεο θαη ζα καο εκθαλίζεη φια ηα πξντφληα ηα νπνία κέζα 

ζηελ πεξηγξαθή ηνπο πεξηέρνπλ ηελ ιέμε “εθηππ*”. 

 

 

Δηθόλα 1: Ζ νζφλε κε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κεηά ηελ ρξήζε ηνπ ζπκβφινπ *. 

 

Θα πξέπεη εδψ λα ηνληζηεί φηη ην ζχζηεκα ζα εκθαλίζεη φια ηα πξντφληα πνπ 

πεξηέρνπλ ηελ ιέμε “εθηππ*” είηε είλαη απηά εθηππσηέο, είηε άιια αμεζνπάξ, ηα νπνία 

έρνπλ λα θάλνπλ άκεζα κε ηε ιέμε απηή πνπ αλαδεηήζακε (φπσο π.ρ. κειάληα 

εθηππσηψλ, θαιψδηα ζχλδεζεο θιπ.).  Ο ίδηνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζα ηζρχζεη θαη ζηα 

ππφινηπα πεδία (Καηαζθεπαζηήο, Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο είδνπο) θαζψο θαη κε ηελ 

ρξήζε αξηζκψλ ζηε ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ φηαλ απηφ ην απαηηεί ε πεξηγξαθή ηνπ 

είδνπο πνπ ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε ή ην πεδίν ζην νπνίν ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ 

αλαδήηεζε.   
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Οκαδνπνίεζε απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

 

Σα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο κε ιέμε-θιεηδί κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη επηινγέο πνπ καο δίλνληαη απφ ηελ παξάκεηξν αλαδήηεζεο 

“Οκαδνπνίεζε κε βάζε” γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο είλαη νη 

εμήο ηέζζεξηο: κε βάζε ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηνλ θαηαζθεπαζηή, 

κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ηέινο κε βάζε ηελ ηηκή ηνπο.Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο εμήο:  

 

Δπηιέγνληαο Καηεγνξία: 

 

Δηθόλα 2: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Οκαδνπνίεζε κε βάζε Καηεγνξία" 
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Δπηιέγνληαο Καηαζθεπαζηή: 

 

Δηθόλα 3: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Οκαδνπνίεζε κε βάζε 

Καηαζθεπαζηή" 

 

 

Δπηιέγνληαο Πξνκεζεπηή: 

 

Δηθόλα 4: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Οκαδνπνίεζε κε βάζε Πξνκεζεπηή" 
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Δπηιέγνληαο Σηκή: 

 

Δηθόλα 5: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Οκαδνπνίεζε κε βάζε Σηκή" 

 

Σαμηλόκεζε απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

 

Σα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο κε “Λέμε-θιεηδί” κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη επηινγέο πνπ καο δίλνληαη απφ ηελ 

παξάκεηξν αλαδήηεζεο “Σαμηλφκεζε κε βάζε” γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κηαο έξεπλαο είλαη νη εμήο επηά: κε βάζε ηελ Πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηελ 

ρέζε ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηνλ Πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηνλ 

Καηαζθεπαζηή ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηελ Σηκή ησλ πξντφλησλ θαη ηέινο κε βάζε 

Κσδηθφ είδνπο θαηαζθεπαζηή  ή Κσδηθφ είδνπο πξνκεζεπηή. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 
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Δπηιέγνληαο Πεξηγξαθή: 

 

Δηθόλα 6: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Σαμηλφκεζε κε βάζε Πεξηγξαθή" 

 

Δπηιέγνληαο Καηαζθεπαζηή: 

 

Δηθόλα 7: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Σαμηλφκεζε κε βάζε Καηαζθεπαζηή" 
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Δπηιέγνληαο Πξνκεζεπηή: 

 

Δηθόλα 8: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Σαμηλφκεζε κε βάζε Πξνκεζεπηή" 

Αλάινγεο ηαμηλνκήζεηο, αιιά κε βάζε ηα αληίζηνηρα πεδία ησλ θσδηθψλ,  

πξαγκαηνπνηεί ε εθαξκνγή θαη γηα ηελ θαηεγνξίεο “ Κσδηθφο είδνπο θαηαζθεπαζηή” 

& “ Κσδηθφο είδνπο πξνκεζεπηή”.  

 

Δπηιέγνληαο Σηκή: 

 

Δηθόλα 9: Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "Σαμηλφκεζε κε βάζε Σηκή" 
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Ζ εμνηθείσζε κε ηηο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ αλεχξεζε 

θαη παξαγγειία ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία γίλεηαη ε αλαδήηεζε. 

 

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Αγνξάο ηνπ ΟΚΑΑ 

 

 

ρήκα 3. Αλαδήηεζε Καηαιόγνπ 
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ρήκα 4. Αλαδήηεζε πγθεθξηκέλνπ Δίδνπο 

 

 

 

ρήκα 5. Δπηινγή Δίδνπο 
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ρήκα 6. Δκθάληζε πγθεθξηκέλεο Δπηρείξεζεο - Μέινπο 

 

 

 

 

 

ρήκα 7. Γεκηνπξγία Καιαζηνύ αγνξάο κε πξντόληα πνιιώλ πξνκεζεπηώλ 
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ρήκα 8. Λεπηνκέξεηεο Παξάδνζεο Δηδώλ 

 

 

 

 

 

ρήκα 9. «πάζηκν» θαιαζηνύ αγνξάο ζε πνιιέο παξαγγειίεο 
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ρήκα 10. Καηάζηαζε Παξαγγειίαο 

 

 

 

ρήκα 11. Δθθξεκείο Παξαγγειίεο 
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ρήκα 12. Δπηβεβαίσζε Παξαιαβήο Δηδώλ 

 

 

 

 

ρήκα 13. Δπηβεβαίσζε Παξαγγειίαο ζε Δπηρείξεζε - Μέινο 
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Παξαγγειηνιεςία (S.O.M = Supplier Order Management) 

 

Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή καο απφ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ην πάηεκα ηνπ 

πιήθηξνπ Αλαδήηεζε ην ζχζηεκα καο κεηαθέξεη ζηε αληίζηνηρε ιίζηα παξαγγειηψλ 

πνπ έρνπκε δεηήζεη. 

ηελ νζφλε απηή ππάξρνπλ φιεο νη παξαγγειίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

θξηηήξηα αλαδήηεζήο καο.  

 

ρήκα 14. Παξαγγειίεο κε βάζε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ ζέζακε 

 

 

 

 

 

 

 ε ζπγθεληξσηηθή κνξθή εκθαλίδνληαη: 

 ην θαηά πφζνλ ππάξρεη ζπλεκκέλν έγγξαθν γηα ηελ παξαγγειία απηή ή φρη  

( ) ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγγειίαο, 

 ηνλ αγνξαζηή απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ε παξαγγειία (Απνζηνιέαο), 

 ηνλ θσδηθφ ινγαξηαζκνχ ηνπ αγνξαζηή (δειαδή ην ηκήκα απφ ην νπνίν έγηλε ε 

παξαγγειία), 
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 ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη αλαηεζεί ζηε παξαγγειία (είηε απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

είηε απφ ην ζχζηεκα), 

 ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή (είλαη ζπλήζσο μερσξηζηφο γηα θάζε 

παξαγγειία θαη αλαγξάθεηαη κφλν ζηηο παξαγγειίεο πνπ έρεη δνζεί ε 

θαηάζηαζε Απνδεθηή ή Απνδεθηή κε Αιιαγέο),  

 ηελ εκεξνκελία θαη ψξα άθημεο ηεο παξαγγειίαο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

πξνκεζεπηή, 

 ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παξαγγειίαο, 

 ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή αμία ηεο παξαγγειίαο,  

 ηε ζηήιε Δλέξγεηεο κε θάπνηα εηθνλίδηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ κηα ζεηξά 

απφ       ιεηηνπξγίεο:  

 

 Σν εηθνλίδην απηφ καο πιεξνθνξεί φηη γηα ηελ παξαγγειία απηή εθθξεκεί κηα 

αίηεζε κεηαβνιήο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο. 

 Σν εηθνλίδην απηφ καο επηηξέπεη λα δνχκε ζε πιήξε αλάπηπμε ηα πεξηερφκελα 

ηεο παξαγγειίαο θαη λα ηελ δηαρεηξηζηνχκε. 

     Σν εηθνλίδην απηφ καο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε εμαγσγή ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηεο  παξαγγειίαο  κε ηε κνξθή XML ή CSV αξρείνπ 

  Σν εηθνλίδην απηφ καο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ εθηχπσζε ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο παξαγγειίαο ζε κνξθή pdf  (δηαβάδεηαη κόλν 

κε ηελ ύπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Acrobat Reader v.5 ή λεώηεξν). 

  Σν εηθνλίδην απηφ εκθαλίδεη ην ηζηνξηθφ κεηαβνιψλ ηεο παξαγγειίαο. 

 

Γηα λα δνχκε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα πεξηερφκελα ηεο θάζε παξαγγειίαο ζε 

πιήξε αλάπηπμε ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε κε ηνλ δείθηε ηνπ mouse ην εηθνλίδην  πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Δλέξγεηεο. 

 

Κάζε νζφλε κηαο ιίζηαο παξαγγειηψλ πεξηέρεη κέρξη 10 ζε αξηζκφ παξαγγειίεο 

ζε ζπλνπηηθή κνξθή. Eαλ ην ζχλνιν ηεο αλαδήηεζεο καο ή ηεο ελ ιφγσ ιίζηαο 

ππεξβαίλεη ηηο 10 ζε αξηζκφ ηφηε απηέο ζα πεξηέρνληαη ζε παξαπάλσ απφ κία ζειίδεο.   
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Γηα ηελ πινήγεζε αλάκεζα ζηηο ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο παξαγγειίεο ηεο 

ιίζηαο ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ πινήγεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο 

θαηεπζχλζεηο .  Δάλ φκσο γλσξίδνπκε ηελ ζειίδα ηεο ιίζηαο ζηελ νπνία 

ζέινπκε λα κεηαβνχκε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πεδίν ζην θέληξν ηεο 

γξακκήο πινήγεζεο θαη λα θαηαρσξήζνπκε απ‟ επζείαο ηελ ζειίδα πνπ επηζπκνχκε 

θαη λα ζηε ζπλέρεηα ην πιήθηξν Δκθάληζε.  

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο γξακκήο κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή λα 

πιεξνθνξεζνχκε πφζεο παξαγγειίεο βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρνπκε επηιέμεη 

(είλαη ν αξηζκφο δεμηά ηεο θαζέηνπ /) αιιά θαη πνηεο παξαγγειίεο βιέπνπκε απηή ηε 

ζηηγκή (ν αξηζκφο αξηζηεξά ηεο θαζέηνπ).   

 

 Αθνχ επηιέμνπκε απφ ηελ ιίζηα ησλ παξαγγειηψλ ηελ παξαγγειία πνπ ζέινπκε 

λα επεμεξγαζηνχκε, θάλνληαο ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ   πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζηήιε 

Ελέξγεηεο. Ζ εθαξκνγή καο κεηαθέξεη ζε κηα λέα νζφλε ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα 

πξντφληα αιιά θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγγειίαο κε ιεπηνκεξή αλάπηπμε. 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ γίλεηαη γηα θάζε παξαγγειία μερσξηζηά θαη 

δελ κπνξνχλ παξαγγειίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαηάζηαζεο λα 

δηεθπεξαηψλνληαη νκαδηθά απφ ηνλ ρξήζηε.  

ηελ νζφλε απηή ππάξρεη κηα ζεηξά πεδίσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηα νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε μεθηλψληαο φκσο πξψηα απφ ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ απηά ηα 

ζηνηρεία. 
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ρήκα 15. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο παξαγγειίαο 

 

 

Οη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθεξζνχκε είλαη:  

Α) Ζ επηθεθαιίδα ηεο παξαγγειίαο,  

Β) Οη Γεληθέο Πιεξνθνξίεο,  

Γ) Οη Πιεξνθνξίεο Παξαγγειίαο,  

Γ) Οη Λεπηνκέξεηεο Παξαγγειίαο. 

 

Α) Ζ επηθεθαιίδα παξαγγειίαο:  

Ζ γξακκή απηή αλαγξάθεη ην λνχκεξν ηεο παξαγγειίαο πνπ έρνπκε επηιέμεη λα 

επεμεξγαζηνχκε (ην λνχκεξν απηφ δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη νχηε ν αγνξαζηήο ,νχηε ν 

πξνκεζεπηήο). 

Οη Πιεξνθνξίεο ΑΓΟΡΑΣΖ / ΥΡΔΧΖ / ΑΠΟΣΟΛΖ ηεο 

παξαγγειίαο: 

Ο πίλαθαο απηφο είλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

δεκηνπξγίαο, ηηκνιφγεζεο θαη απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο θαη είλαη ρσξηζκέλνο ζε 

ηξεηο ζηήιεο.  

 Ζ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα (Αγνξαζηήο) πεξηέρεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο 
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πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο παξαγγειίαο απηήο, δειαδή ην ηκήκα 

ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν αλήθεη, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ, δηεχζπλζε, ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ εξγαζίαο, ηνλ αξηζκφ fax θιπ).   

Ζ κεζαία ζηήιε (πιεξνθνξίεο ρξέσζεο) πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία. 

Σέινο ε δεμηά ζηήιε (πιεξνθνξίεο απνζηνιήο) πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία 

ηνπ παξαιήπηε απηήο ηεο παξαγγειίαο. Αλ ηα  ζηνηρεία ηνπ ππεπζχλνπ παξαιαβήο 

είλαη θελά ηφηε παξαιακβάλεη ν αηηψλ. 

 

Β) Οη Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 

 Ο δεχηεξνο ζε ζεηξά πίλαθαο πεξηιακβάλεη 2 γξακκέο κε πεξηερφκελα.  Ζ 

πξψηε γξακκή πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο παξαγγειίαο (Ζκ/ληα 

Παξαγγειίαο), ηνλ θσδηθφ ηνπ ηκήκαηνο πνπ έθαλε ηελ παξαγγειία (Κσδηθφο 

Λνγαξηαζκνχ), ηελ ηειηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο 

βάζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ έρεη θαηαξηηζηεί κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή 

(Ζκεξνκελία Απνζηνιήο έσο (Αγνξαζηή)) θαη ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη ππνινγηζηεί 

ε αμία ηεο παξαγγειίαο.  Ζ δεχηεξε γξακκή πεξηιακβάλεη κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ 

πιεξνθνξία θαηά πφζνλ είλαη επηηξεπηή ε κεξηθή απνζηνιή ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

εκεξνκελία πνπ ζα επηζπκνχζε ν αγνξαζηήο λα παξαδνζνχλ ηα πξντφληα ζε απηφλ 

(Αηηνχκελε Ζκεξνκελία Παξάδνζεο)  
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Ο επφκελνο πίλαθαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πεδία ηα νπνία 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή  κε ζθνπφ ηε πιεξέζηεξε δπλαηή ελεκέξσζε 

ηνπ αγνξαζηή γηα ηελ έθβαζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ. 

 

ρήκα 16. Πεδία ελεκέξσζεο παξαγγειίαο από πξνκεζεπηή ζε αγνξαζηή  

 

 

Αξηζκόο Αλαθνξάο Πξνκεζεπηή: (70 ραξαθηήξεο) 

Σν πεδίν απηφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξψλεηαη φηαλ ν πξνκεζεπηήο 

θάλεη ηελ παξαγγειία Απνδεθηή ή Απνδεθηή κε αιιαγέο (ζε φιεο ηηο άιιεο 

θαηαζηάζεηο δελ είλαη απαξαίηεην). Ο αξηζκφο απηφο αθνξά κφλν ηνλ πξνκεζεπηή θαη 

δελ είλαη νξαηφο απφ ηνλ αγνξαζηή.  Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ αληηζηνίρηζε 

ηεο παξαγγειίαο ηνπ αγνξαζηή κε ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην εθάζηνηε ζχζηεκα 

ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνκεζεπηή ή ζην ERP πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη. 

 

Ζκεξνκελία Απνζηνιήο έσο (Πξνκεζεπηή):  

ην πεδίν απηφ αλαγξάθεη ν πξνκεζεπηήο ηελ   εκεξνκελία πνπ ζθνπεχεη λα 

παξαδψζεη ηα πεξηερφκελα ηεο παξαγγειίαο. 

 

Καηάζηαζε Παξαγγειίαο:  

Δίλαη έλα πεδίν πνιιαπιψλ επηινγψλ απφ ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο επηιέγεη ηελ 

θαηάζηαζε πνπ ζέιεη λα δψζεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο κπεη κέζα ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

παξαγγειίαο θαη παξαηεξήζεη φηη ην πεδίν απηφ δελ είλαη ελεξγφ (δελ είλαη δπλαηή ε 

αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο παξαγγειίαο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξάλεη φηη γηα ηελ 

παξαγγειία απηή έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ Αγνξαζηή αίηεζε κεηαβνιήο.  
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Δπηινγή ηξόπνπ πιεξσκήο:  

ην πεδίν απηφ επηιέγεη ν πξνκεζεπηήο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ απφ ηνλ 

αγνξαζηή. ηελ εθαξκνγή ην πεδίν απηφ ζα είλαη αλελεξγφ ή ζα πεξηιακβάλεη κφλν 

ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ έρεη ήδε ζπκθσλεζεί κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή. 

 

Δπηινγή ηξόπνπ απνζηνιήο:  

ην πεδίν απηφ επηιέγεη ν πξνκεζεπηήο ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο 

πξνο ηνλ αγνξαζηή. ηελ εθαξκνγή ην πεδίν απηφ ζα είλαη αλελεξγφ ή ζα 

πεξηιακβάλεη κφλν ηνλ ηξφπν απνζηνιήο πνπ έρεη ήδε ζπκθσλεζεί κεηαμχ αγνξαζηή 

θαη πξνκεζεπηή. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, θαη‟ εμαίξεζε, έρνπλ ζπκθσλεζεί άιινη ηξφπνη 

παξάδνζεο ή πιεξσκήο κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

παξαγγειία, κπνξεί ν πξνκεζεπηήο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πεδία  Άιινο Σξφπνο 

Πιεξσκήο θαη Άιινο Σξφπνο Απνζηνιήο γηα λα θαηαγξάςεη ηνλ δηαθνξεηηθφ απηφ 

ηξφπν (70 ραξαθηήξεο). 

εκείσζε πξνο Αγνξαζηή: ην πεδίν απηφ επηηξέπεη ζηνλ πξνκεζεπηή λα γξάςεη 

θάπνηα ζρφιηα ηα νπνία θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα ζηαινχλ ζηνλ 

Αγνξαζηή (255 ραξαθηήξεο).  Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί είλαη φηη ην πεδίν 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζρφιηα πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ παξαγγειία.      
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Ο επφκελνο πίλαθαο κε ηελ έλδεημε Εκθάληζε καο δείρλεη ηελ ιίζηα ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο καδί κε κία ζεηξά απφ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα. 

 

 

ρήκα 17.Πεξηερόκελα ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο 

 

 

Ζ έλαηε ζηήιε πεξηέρεη έλα εηθνλίδην ην νπνίν εάλ ην επηιέμνπκε καο 

κεηαθέξεη ζε κηα λέα νζφλε πνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο ζε επίπεδν 

είδνπο .  

Οη αιιαγέο απηέο κπνξεί λα είλαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ πνζφηεηα πξνο 

παξάδνζε, ηελ ηηκή ηνπ είδνπο, θαζνξηζκφ ηκεκαηηθήο παξάδνζεο (Λεπηνκέξεηεο γηα 
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ηελ Απνζηνιή Δίδνπο) θ.α. Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ νζφλε απφ ηελ νπνία 

πξνήιζακε ζα πξέπεη λα παηήζνπκε ην πιήθηξν Δπηζηξνθή ζηελ παξαγγειία.  Δάλ 

επηζπκνχκε λα απνζεθεπζνχλ νη αιιαγέο πνπ έρνπκε θάλεη ζην είδνο ζα πξέπεη πξψηα 

λα παηήζνπκε ην πιήθηξν ηεο Απνζήθεπζεο. 

 

Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ νζφλε ηεο παξαγγειίαο είλαη έλαο 

πίλαθαο πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δεδνκέλα ην νπνία βξίζθνληαη  ζε ζχκπηπμε.  

 Πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηα πεξηερφκελά ηνπο ζα πξέπεη λα παηήζνπκε ην εηθνλίδην    

θαη γηα λα θιείζεη ε επηινγή καο ζα πξέπεη λα παηεζεί μαλά ην εηθνλίδην απηφ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν απφ ηα δεδνκέλα απηά είλαη απηφ ην νπνίν πεξηέρεη ηα ζπλεκκέλα 

έγγξαθα ηεο παξαγγειίαο.  ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ παξαγγειία ν αγνξαζηήο έρεη 

επηζπλάςεη έγγξαθα ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα 

ηα βξνχκε ζε απηή ηελ επηθεθαιίδα.  Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπλδέζκνπ Λήςε Αξρείνπ ε 

εθαξκνγή ζα αλνίμεη κία ζειίδα ζηελ νπνία ζα εκθαλίζεη ην επηζπλαπηφκελν έγγξαθν 

γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή.  

ην πεδίν εκεηψζεηο θαη Γεληθά ρφιηα ζα βξίζθνληαη ζεκεηψζεηο πνπ έρεη 

ππνβάιιεη ν αγνξαζηήο γηα ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

Σν ηειεπηαίν θνκκάηη πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζειίδα απηή είλαη ε γξακκή κε 

ηα πιήθηξα ησλ επηινγψλ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. 

 

Σν πξψην πιήθηξν ζπληφκεπζε Δθηύπσζε λα εθηππψζνπκε ηελ παξαγγειία 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο αθνχ πξψηα ηελ έρνπκε δεη ζε κνξθή επηζθφπεζεο ζε έλα λέν 

παξάζπξν.  Ζ εθηχπσζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Acrobat Reader.   

Σν πιήθηξν  Δμαγσγή καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκθαλίζνπκε ζε κνξθή 

CSV ή XML ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί κε ρεηξνθίλεην 

ηξφπν ζην ζχζηεκα ERP ηνπ πξνκεζεπηή, φπνπ απηφ ππάξρεη. 

Σν πιήθηξν Απνζηνιή ζηνλ Αγνξαζηή καο επηηξέπεη λα ζηείινπκε κηα 

ελεκέξσζε ζηνλ αγνξαζηή γηα φιε ηελ παξαγγειία κε ηηο πξνζζήθεο ή ηηο αιιαγέο 

πνπ έρνπκε θάλεη έηζη ψζηε λα γλσξίδεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε 
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απηή ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ην ζχζηεκα ζα θξαηήζεη έλα ηζηνξηθφ αξρείν γηα 

απηή ηελ ελεκέξσζε κηα πνπ ν ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο  πξνβιέπεη λα 

δεκηνπξγνχληαη ηζηνξηθά αξρεία γηα φιεο ηηο ελεκεξψζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ 

αγνξαζηή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  Ζ παξαηήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κίαο παξαγγειίαο 

(εθφζνλ ππάξρεη) γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ  ην νπνίν καο κεηαθέξεη ζε 

κία ζειίδα πνπ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε φιε ε ηζηνξία κεηαβνιψλ θαη αιιαγψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πέξαζε ε ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία . 

Σν πιήθηξν Απνζήθεπζε επηηξέπεη ζηνλ πξνκεζεπηή λα ελεκεξψζεη ηελ 

παξαγγειία ζε ζέκαηα πνπ επηζπκεί αιιά γηα απηή ηελ ελεκέξσζε λα κελ ζηαιεί 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ αγνξαζηή.  Αληίζηνηρα, εθφζνλ δελ ζα ζηαιεί 

ελεκέξσζε πξνο ηνλ αγνξαζηή, δελ ζα θξαηεζεί θαη ηζηνξηθφ απφ ηελ εθαξκνγή γηα 

ηηο αιιαγέο απηέο.  

Μεηά ηε ρξήζε ελφο εθ ησλ πιήθηξσλ Απνζηνιή ζηνλ Αγνξαζηή ή 

Απνζήθεπζε ε εθαξκνγή ζα εκθαλίζεη έλα κήλπκα ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ην 

νπνίν ζα καο πιεξνθνξεί γηα ηελ έθβαζε ηεο αλαλέσζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ρήκα 18. Δπηβεβαίσζε αιιαγώλ παξαγγειίαο 
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ηελ πεξίπησζε κε επηηπρνχο απνζήθεπζεο ησλ αιιαγψλ ηεο παξαγγειίαο ην 

κήλπκα απηφ ζα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην πνηεο ηξνπνπνηήζεηο  

πξέπεη λα γίλνπλ ή πνηα ιάζε πξέπεη λα δηνξζσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηεί κε 

επηηπρία ε λέα θαηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο. 
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4.2.2 Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο  

 

  

 

H cosmoONE είλαη ε πξψηε εηαηξία ζηελ Διιάδα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ απνθιεηζηηθά γηα επηρεηξήζεηο (Business to Business). 

Πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή, ε νπνία παξέρεηαη ζε θάζε είδνπο εηαηξίεο ή 

νξγαληζκνχο, πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ πξντφληα ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή, λα 

πσιήζνπλ πξντφληα ζηελ πςειφηεξε δπλαηή ηηκή, λα εθπνηήζνπλ stock, θιπ. 

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί πσο νη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο ηεο cosmoONE 

δεκηνπξγνχληαη ζε ειάρηζην ρξφλν θαη απεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθή θαη ζηε δηεζλή 

αγνξά. Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί 101 απνιχησο επηηπρεκέλεο 

ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο cosmoONE, ελψ ηα έσο ηψξα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ νηθνλνκίεο ηεο ηάμεο ηνπ 26%.  

 

Δίδε πνπ κπνξνύλ λα Γεκνπξαηεζνύλ 

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

δεκνπξαηεζνχλ, θαζψο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο. Παξαθάηω ππάξρεη ιίζηα όιωλ ηωλ Ηιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ πνπ  

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε cosmoONE θαζώο θαη νη δηνξγαλωηέο απηώλ ηωλ  

δεκνπξαζηώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα είδε πνπ έρνπλ ήδε δεκνπξαηεζεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 Απηνθίλεηα 

 Μεραλήκαηα 

 Υεκηθά 

 Τπνινγηζηέο 

 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο 

 Έπηπια 

 πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 

 Ππξνζβεζηηθά Μέζα 

 Οζφλεο 

 Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 
 

 Γξακκάηηα Δίζπξαμεο 

 Φσηνηππηθφ Υαξηί 

 Φάθεινη Λνγαξηαζκψλ 

 Μπινθ Δπηηαγψλ 

 Έληππα 

 Έξγα: Καηαζθεπέο 

 Υαξηί 

 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 

 Τιηθά θαηαζθεπψλ 

 θ.α. 
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Πιενλεθηήκαηα από ηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο ηεο cosmoONE 

 

Οη Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο απνηεινχλ έλα ηδαληθφ κέζν, εηδηθά γηα 

εηαηξίεο-νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ κεγάιν φγθν παξαγγειηψλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο νη 

νπνίνη θαιχπηνπλ απηέο ηηο απμεκέλεο αλάγθεο. Οη δεκνπξαζίεο είλαη κηα πνιχηηκε 

ππεξεζία ηφζν γηα ηελ εηαηξία πνπ δηνξγαλψλεη ηε δεκνπξαζία (Γηνξγαλσηήο), φζν 

θαη γηα απηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ (πκκεηέρνληεο): ν Γηνξγαλσηήο έρεη πξφζβαζε ζε 

φιε ηελ αγνξά, κεηψλεη ην θφζηνο αγνξάο θαη ηνπο ρξφλνπο δηαπξαγκάηεπζεο, ελψ νη 

πκκεηέρνληεο απνθηνχλ έλα λέν θαλάιη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην δπλακηθφ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο θαη ηελ αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο. 

Γεληθφηεξα, νη αγνξαζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δεκνπξαζία απνθηνχλ 

πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο, επσθεινχληαη απφ ηπρφλ εθπνηήζεηο αγαζψλ, θη έρνπλ 

άκεζα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, κεγάιεο εηαηξίεο  ή 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεηνδνηηθέο δεκνπξαζίεο θαη λα επσθειεζνχλ 

απφ ηελ ηαπηφρξνλε πξνζθνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δεκνπξαζία 

απνθηνχλ πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο, θη έρνπλ άκεζα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο 

ηάζεηο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, κεγάιεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα  πξνθαιέζνπλ πιεηνδνηηθέο 

δεκνπξαζίεο θαη λα εθπνηήζνπλ πιενλάδνλ πιηθφ κεηψλνληαο ην θφζηνο απνζήθεο.  

 

πλνπηηθά, ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ ηεο 

cosmoONE είλαη: 

 

Οθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο-Αγνξαζηέο  

 εκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο  

 Μηθξφηεξνη ρξφλνη δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο  

 Δπηπιένλ ηξφπνη αλαδήηεζεο εηδψλ πνπ είλαη ζε έιιεηςε ή πιενλάδνπλ θαη 

πξνζθέξνληαη κε έθπησζε  

 Πξφζβαζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά πξνκεζεπηψλ  
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Οθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο-Πξνκεζεπηέο 

 Νέν κέζν δηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο  

 Πξφζβαζε ζε λένπο αγνξαζηέο  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεο 

 Αχμεζε  θεξδψλ θαη βειηίσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο 

 

Καηεγνξίεο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ ηεο cosmoONE 

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δεκνπξαζηψλ: ε Μεηνδνηηθή θαη ε Πιεηνδνηηθή 

Γεκνπξαζία. ηε Μεηνδνηηθή, ν αγνξαζηήο πξνθαιεί ηε δεκνπξαζία θαη νη 

πξνζθνξέο ρακειψλνπλ γηα λα θεξδίζεη ηειηθά ε ρακειφηεξε. ηελ Πιεηνδνηηθή, ν 

πσιεηήο πξνθαιεί ηε δεκνπξαζία θαη νη πξνζθνξέο απμάλνπλ γηα λα θεξδίζεη ηειηθά 

ε πςειφηεξε (ζπλήζσο). 

Ζ cosmoONE παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν γηα κεηνδνηηθέο, φζν θαη γηα 

πιεηνδνηηθέο δεκνπξαζίεο, ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ «real time». Δίλαη 

εχθνιεο ζηε ρξήζε ηνπο θαη δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε.  

Ζ θαηεγνξία ηεο δεκνπξαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα εηαηξία θαζνξίδεηαη 

θαηαξρήλ απφ ηελ πξφζεζε ηεο εηαηξίαο λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη πξντφλ ή 

ππεξεζία, λα αλαδεηήζεη λένπο πξνκεζεπηέο ή αγνξαζηέο θαη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο 

ηφζν γηα ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, φζν θαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο.  

 

πγθεθξηκέλα: 

 

Μεηνδνηηθή Γεκνπξαζία 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ο αγνξαζηήο πξνθαιεί ηε δεκνπξαζία. 

 Σα «ρηππήκαηα ρακειψλνπλ» θαη ζπλήζσο ην ρακειφηεξν θεξδίδεη. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ππνβνιήο RFQ, RFP. 

 Απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο ππεχζπλνπο αγνξψλ θαη εηαηξίεο κε κεγάιε 

αγνξαζηηθή ηζρχ. 
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Ζ κεηνδνηηθή δεκνπξαζία είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα κία εηαηξία φηαλ: 

 Έρεη ηελ αλάγθε λα πξνκεζεπηεί πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη δελ ππάξρεη 

ζπκβφιαην πνπ λα θαιχπηεη απηά ηα είδε ή ηα ππάξρνληα ζπκβφιαηα δε 

ηαηξηάδνπλ πιήξσο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο. 

 Καιείηαη λα (επαλα)δηαπξαγκαηεπηεί έλα ζεκαληηθφ ζπκβφιαην θαη ζέιεη λα 

γλσξίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο αγνξάο. 

 Θέιεη λα νκαδνπνηήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο αλά θαηεγνξία πξνκεζεηψλ. 

 Αλαδεηεί πεγέο γηα λέα πξντφληα. 

 

Πιεηνδνηηθή Γεκνπξαζία 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ο πσιεηήο πξνθαιεί ηε δεκνπξαζία.  

 πλήζσο ην «κεγαιχηεξν ρηχπεκα» θεξδίδεη.  

 Αθνξά θπξίσο ζηελ εθπνίεζε πιενλάδνληνο πιηθνχ θαη ζηελ αλεχξεζε λέσλ 

αγνξψλ.  

Οη εηαηξίεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία φηαλ ζέινπλ λα 

εθπνηήζνπλ: 

 Πξντφληα πνπ παξάγνπλ.  

 Τιηθφ πνπ ζέινπλ λα εθζπγρξνλίζνπλ.  

 Δπηζηξεθφκελα πξντφληα.  

 Βηνκεραληθά κε εππαζή πξντφληα  

 

Σύπνη Ζιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ ηεο cosmoONE  

Γηαθνξεηηθνί ηχπνη δεκνπξαζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επηινγή 

ηεο επηρείξεζεο γηα Πιεηνδνηηθή ή Μεηνδνηηθή Γεκνπξαζία. Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη 

δεκνπξαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: Dutch, Dynamic, English, MVB, 

Open Bid, Sealed, Yankee. Όια απηά ηα είδε ζπλδπάδνληαη κε θαλφλεο, ψζηε ε 

Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία πνπ ηειηθά ζρεδηάδεηαη λα εμππεξεηεί αθξηβψο ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ δηνξγαλσηή.  
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Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο ηεο cosmoONE  

 

Δύθνιε ρξήζε 

 Γε ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ, ιεηηνπξγεί κέζσ Internet 

 Online βνήζεηα, επεμεγεκαηηθνί νδεγνί γηα ηε δηεμαγσγή δεκνπξαζίαο, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε θάζε ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο, ηφζν γηα ηνπο 

Γηνξγαλσηέο, φζν θαη γηα ηνπο πκκεηέρνληεο 

 Απαηηείηαη ειάρηζηε εθπαίδεπζε 

 

Πιήξσο πξνζσπνπνηεκέλεο 

 Μεηνδνηηθέο θαη πιεηνδνηηθέο δεκνπξαζίεο 

 Γηαθνξεηηθά είδε δεκνπξαζηψλ 

 Αλνηρηή θαη θιεηζηή πξφζθιεζε 

 Σαπηφρξνλε εηδνπνίεζε / πξφζθιεζε πνιιψλ πκκεηερφλησλ ζηε δεκνπξαζία, 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

 Online δηεμαγσγή θαη απνηέιεζκα, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Υξήζε ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, multimedia, θιπ 

 Γεκηνπξγία θαη ππνβνιή RFQ, RFP  

 Καλφλεο δηεμαγσγήο 

 Γπλαηφηεηα δεκνπξαζίαο νπνηαδήπνηε ψξα, θαηαξγψληαο ηηο δηάθνξεο ρξνληθέο 

δψλεο ηνπ θφζκνπ θαη παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, φπνπ θαη εάλ βξίζθεηαη. 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηαηξνπήο ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο ζην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξνο ην λφκηζκα πνπ έρεη νξίζεη 

απηφο πνπ δηεμάγεη ηε δεκνπξαζία  

 

Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο ηεο cosmoONE 

 

Ζ δεκηνπξγία Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο είλαη κηα απιή θαη 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψλεηαη ζε ιίγε ψξα θαη γίλεηαη κέζσ 
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Internet. Τπάξρνπλ κνληέια πάλσ ζηα νπνία βαζίδνληαη ηα δηάθνξα είδε ησλ 

δεκνπξαζηψλ δηεζλψο θη επηπιένλ επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα ζπλνδεχζνπλ ηελ θχξηα 

δνκή ηεο δεκνπξαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν Γηνξγαλσηήο είλαη ζε ζέζε λα 

παξακεηξνπνηεί ηε δεκνπξαζία πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο θαηά πεξίπησζε απαηηήζεηο 

ηνπ. Δπηπιένλ, ν Γηνξγαλσηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο Δμεηδηθεπκέλεο 

Τπεξεζίεο (Professional Services) ηεο cosmoONE ηφζν γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 

δεκνπξαζία, φζν θαη γηα λα δεηήζεη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία γηα ην είδνο θαη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

Γηεμαγσγή Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο κέζσ ηεο cosmoONE 

 

Ζ δηεμαγσγή κηαο B2Β Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο κέζσ ηεο cosmoONE είλαη 

κία  εχθνιε δηαδηθαζία, ε νπνία νινθιεξψλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε 

θάζε δεκνπξαζία αθνινπζνχληαη ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα: ε ελεκέξσζε, ν 

ζρεδηαζκόο, ε νξγάλσζε θαη ε εθηέιεζε. ε φια ηα ζηάδηα ππάξρεη ζπλερήο 

ζπλεξγαζία ηνπ Γηνξγαλσηή κε ηελ cosmoONE. 

 

1) Δλεκέξσζε  

 Θεσξείηαη πνιχ βαζηθφ λα μέξεη ν Γηνξγαλσηήο πσο αθξηβψο 

δνπιεχνπλ νη Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηη 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηνπο.  

 Μειεηψληαη ηα είδε ή νη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα δεκνπξαηεζνχλ 

θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αγνξψλ ηνπο.  

 Πξνηείλνληαη ηχπνη δεκνπξαζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ αθξηβψο ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γηνξγαλσηή θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

2) ρεδηαζκόο 

  Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη πάλσ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πψιεζε / πξνκήζεηα. 

Αλαιχνληαη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο ε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ, ν αληαγσληζκφο, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ παξαδφζεσλ, ε παξνχζα επάξθεηα ηνπ δεκνπξαηνχληα, θιπ. Απφ ηελ 

αλάιπζε ζα πξνθχςεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ δεκνπξαζίαο. 
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Αθνινπζεί ε παξακεηξνπνίεζε δει. ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο εθθίλεζεο, ην βήκα ηεο 

δεκνπξαζίαο, ε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ηα ζηνηρεία πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

πκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο θ.α.  

 

2) Οξγάλσζε 

ην ζηάδην απηφ νη εηαηξίεο πνπ ν Γηνξγαλσηήο έρεη απνθαζίζεη λα θαιέζεη 

ζηε δεκνπξαζία παξαιακβάλνπλ ηε δηαθήξπμε θαη ηνπο φξνπο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γεκνπξαζίαο.  

Δλ ζπλερεία, ε cosmoONE ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηνξγαλσηή ελεκεξψλεη ηνπο 

πκκεηέρνληεο γηα ην ζχζηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ.  

Οη πκκεηέρνπζεο εηαηξίεο εμνηθεηψλνληαη πιήξσο κε ην ζχζηεκα, ζπκκεηέρνληο ζε 

εηθνληθή δεκνπξαζία. 

3) Δθηέιεζε 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο δεκνπξαζίαο, νη πκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο απφ ην δηθφ ηνπο ρψξν, βιέπνληαο θάζε ζηηγκή πνηα είλαη ε θαιχηεξε 

(ππεξηζρχνπζα) πξνζθνξά ζηε δεκνπξαζία, ελψ ν Γηνξγαλσηήο (ζπλήζσο κηα 

επηηξνπή) παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φιε ηελ εμέιημε ηεο δεκνπξαζίαο.  

Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ ληθεηή απφ 

ην ζχζηεκα θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ νζφλε ηνπ Γηνξγαλσηή. 

 

Καλόλεο Γεκνπξαζίαο θαη Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

 

Αλάινγα κε ην είδνο (πιεηνδνηηθή / κεηνδνηηθή) θαη ηνλ ηχπν ηεο δεκνπξαζίαο  

(Αγγιηθή, Οιιαλδηθή, Ακεξηθάληθε θ.α.), εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαλφλσλ 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα 

επηινγήο θάπνηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θαλφλα δεκνπξαζίαο, φπσο: 

 

Lowest (Highest) Bid Wins 

Κεξδίδεη ν πκκεηέρσλ πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά κε ηε κηθξφηεξε 

(κεγαιχηεξε) ηηκή. Μφλν έλαο ληθεηήο κπνξεί λα ππάξμεη. 
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Yankee Rule (ηζρύεη κόλν γηα Yankee Auction) 

Κεξδίδεη ν πκκεηέρσλ πνπ έρεη ππνβάιιεη ηε πξνζθνξά κε ηε κηθξφηεξε 

(κεγαιχηεξε) ηηκή. Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιινί ληθεηέο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο, 

εθφζνλ νη πνζφηεηεο επαξθνχλ 

 

Dutch Rule (ηζρύεη κόλν γηα Οιιαλδηθέο δεκνπξαζίεο) 

Ο πκκεηέρσλ πνπ πξψηνο ππνβάιεη πξνζθνξά (νπζηαζηηθά αληαπνθξίλεηαη 

ζηε ηηκή πνπ πξνηείλεη ν Γηνξγαλσηήο ηεο δεκνπξαζίαο) θεξδίδεη ηελ πνζφηεηα γηα 

ηελ νπνία ππέβαιε ηελ πξνζθνξά. Ζ πνζφηεηα απηή, δελ δηεθδηθείηαη πιένλ. 

Ζ δεκνπξαζία ζπλερίδεηαη κε ην ππφινηπν ηεο πνζφηεηαο (αλ έρεη απνκείλεη) 

θη απηή αθξηβψο ε πνζφηεηα εκθαλίδεηαη ζηηο νζφλεο ησλ δηαγσληδφκελσλ  

Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιινί ληθεηέο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη πνζφηεηεο. 

 

Largest Quantity Wins (θεξδίδεη ε πξνζθνξά κε ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα): 

Με ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο, θεξδίδνπλ νη πξνζθνξέο πνπ δηεθδίθεζαλ ηε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα, κε ηνλ φξν φηη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ήηαλ ίζεο ή κεγαιχηεξεο κε 

ηελ επηδησθφκελε ηηκή (Reserve Price).Οη ληθεηέο κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ έλαο. 

 

Maximize Revenue (κέγηζηα έζνδα) 

Κεξδίδεη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν γηλφκελν ηηκήο επί πνζφηεηα. Οη 

ληθεηέο κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ έλαο. 

 

Παξάκεηξνη ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο ηεο cosmoONE 

 

 Σηκή Αλνίγκαηνο (Opening Price) 

Δίλαη ε ηηκή πνπ νξίδεη ν Γηνξγαλσηήο φηαλ  μεθηλά ε Γεκνπξαζία. 

 

 Δπηδησθόκελε Σηκή (Reserve Price) 

Δίλαη ε ειάρηζηε ηηκή (ή κέγηζηε ζε πεξίπησζε πιεηνδνηηθψλ δεκνπξαζηψλ ) 

πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί γηα λα απνδερηεί ν δηνξγαλσηήο ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο  
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 Βήκα Γεκνπξαζίαο (Βid Increment) 

Σν ειάρηζην πνζφ βειηίσζεο κηαο πξνζθνξάο  

 

 Γηάξθεηα δεκνπξαζίαο – παξάηαζε 

Ζ δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο (ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο) θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

Γηνξγαλσηή. πλήζσο νη δεκνπξαζίεο δηαξθνχλ απφ κηζή έσο δχν ψξεο. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα απηφκαηεο παξάηαζεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δεκνπξαζίαο. Ο αξηζκφο ησλ παξαηάζεσλ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλνο ή 

νπζηαζηηθά άπεηξνο. Ο ζθνπφο ηεο παξάηαζεο είλαη λα δίλεηαη ζηνπο πκκεηέρνληεο ε 

δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ βειηησκέλε πξνζθνξά φηαλ θάπνηα άιιε πξνζθνξά γίλεη 

θαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπο ζηα ηειεπηαία δεπηεξφιεπηα ηεο δεκνπξαζίαο. Απηφ 

επλνεί ηνπο πκκεηέρνληεο γηαηί έρνπλ επηπιένλ ρξφλν λα αληηδξάζνπλ θαη ηνπο 

Γηνξγαλσηέο γηαηί πεηπραίλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο . 

 

 Νόκηζκα  

Ο Γηνξγαλσηήο επηιέγεη αλ ε δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζε έλα λφκηζκα ή 

πεξηζζφηεξα.  

 

 Documents, multimedia 

Ο Γηνξγαλσηήο κπνξεί λα επηζπλάςεη αξρεία (θείκελν πξνθήξπμεο, 

πξνδηαγξαθέο, φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θιπ) ή πνιπκέζα (θσηνγξαθίεο, video) γηα ηε 

ζαθέζηεξε παξνπζίαζε ησλ πιηθψλ ή ππεξεζηψλ πνπ δεκνπξαηνχληαη. 

 

 Δκθάληζε  / απόθξπςε ζηνηρείσλ πκκεηερόλησλ  

Ο Γηνξγαλσηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα εκθαλίδνληαη ή φρη:  

 ηα νλφκαηα απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

 νη ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ νη πκκεηέρνληεο  

 νη πνζφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη πκκεηέρνληεο  

 ζρφιηα απφ ηνπο πκκεηέρνληεο  

  

Ζ εκθάληζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηηο ζπλζήθεο 
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αληαγσληζκνχ φζν θαη κε ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ Γηνξγαλσηή απέλαληη ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ. 

 

Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ ηεο cosmoONE 

 

Ζ cosmoONE πξνζθέξεη φιεο ηηο ππεξεζίεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Τπεξεζίεο Γηεμαγσγήο 

  Ζ cosmoONE κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε δεκνπξαζία, λα πξνζθαιέζεη ηνπο 

πκκεηέρνληεο θαη λα "ηξέμεη" ηε δεκνπξαζία γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο ή ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ πξνθαιεί ηε δεκνπξαζία.  

 

 πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο:  

  Ζ cosmoONE βνεζάεη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ δεκηνπξγίαο θαη 

ησλ παξακέηξσλ ηεο. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα λα πεηχρεη ε 

δεκνπξαζία ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ cosmoONE απαζρνιεί εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηε παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ηεο ππεξεζηψλ.  

 

 Δθπαίδεπζε 

  Ζ cosmoONE αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηφζν ηνπ 

Γηνξγαλσηή φζν θαη ησλ πκκεηερφλησλ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, κε φια ηα ζχγρξνλα κέζα πνπ απαηηνχληαη. 

 

Οη πην ζπρλέο Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο 

 

1. Ση είλαη νη Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο; 

Οη παξαδνζηαθέο Γεκνπξαζίεο πνπ ηψξα δεκηνπξγνχληαη θαη νινθιεξψλνληαη 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

2. Γηαηί λα επηιέμσ ηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο έλαληη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ηξόπνπ πξνκήζεηαο / πώιεζεο; 

Γηαηί απεπζχλεζηε ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά, κε ειάρηζην θφζηνο θαη 
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πξνεξγαζία, ππάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα θαη ε ηηκή θαζνξίδεηαη κε ηνλ πην δπλακηθφ 

θαη αληαγσληζηηθφ ηξφπν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

3. Τπάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκόο αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ;  

Όρη. Όιεο νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο 

είηε σο Γηνξγαλσηέο ή σο πκκεηέρνληεο.  

4. Πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζε κηα Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία; 

Όζνη επηιερζνχλ απφ ηελ εηαηξία ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ πξνθαιεί ηε 

Γεκνπξαζία. Γελ ππάξρεη φξην πκκεηερφλησλ. 

5. Ση εμνπιηζκό ρξεηάδεηαη κηα εηαηξία γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία; 

Υξεηάδεηαη έλαο Ζ/Τ κε ινγηζκηθφ Microsoft Windows θαη πξφγξακκα 

πινήγεζεο ηχπνπ Windows Explorer 5.0, ελεκεξσκέλν κε ζχζηεκα αζθαιείαο SSL 

128bit, ειιεληθά fonts, θαζψο θαη ζχλδεζε κε ην Internet κέζσ δηαθνκηζηή κε 

ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 28Kbps. 

6. Ση εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη κηα εηαηξία γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία; 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

cosmoONE ελψ ππάξρεη πάληα έλα ρξνληθφ πεξηζψξην εμνηθείσζεο κε ην ζχζηεκα 

κέζσ εηθνληθψλ δεκνπξαζηψλ ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ κέξνο νη πκκεηέρνπζεο 

εηαηξίεο απφ δηθφ ηνπο ρψξν. 

7. Μπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό εηαηξίεο πνπ εδξεύνπλ εθηόο 

Διιάδαο; 

Δθφζνλ νη Γεκνπξαζίεο είλαη ειεθηξνληθέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ 

Internet, δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ζην γεσγξαθηθφ ρψξν.  

 

Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά 

 

 Ζ cosmoONE αλαθνίλσζε φηη απφ ηνλ Γεθέκβξην 2008 είλαη δηαζέζηκε ε λέα 

έθδνζε ηεο εθαξκνγήο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ γλσζηφ 

ηχπν αλάδεημεο ηεο «ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνπο 
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δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.  

πγθεθξηκέλα ην ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο, ππνζηεξίδεη πιένλ ηελ on-line 

δηαδηθαζία ππνβνιήο αιιεπάιιεισλ αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φπνπ ν 

αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ αλαδεηθλχεηαη ν πξνκεζεπηήο i κε ην κεγαιχηεξν , 

ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν i = x * (Βi / Βmax) + y * (Kmin / Ki) 

φπνπ: 

x 
ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα ηελ ηερληθή 

βαζκνινγία 

y 
ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

βαζκνινγία 

Βmax 
 ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε   

ηερληθή πξνζθνξά 

Βi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i 

Kmin 
Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε 

ηε κηθξφηεξε ηηκή 

Κi Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i 

 

Να ππελζπκίζνπκε φηη ε αμηνιφγεζε κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα, απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, πξνζθνξά, αθνινπζεί ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία:  

 Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Τπνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κέζσ δεκνπξαζίαο γηα φζνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

 Αλάδεημε ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ παξαπάλσ ηχπν απφ ην 

ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ κε ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
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θαηάηαμε ησλ ππφινηπσλ πξνζθνξψλ.  

 

 

Παξαδείγκαηα δεκνπξαζηώλ 

 

ρήκα 19. Παξάδεηγκα κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 
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ρήκα 20. Παξάδεηγκα πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 

 

ρήκα 21. Παξάδεηγκα Αγγιηθνύ κεηνδνηηθνύ 
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4.2.3 Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Πξνζθνξώλ 

 

 

Ζιεθηξνληθόο Δκπνξηθόο θαηάινγνο 

Δίλαη κηα πεξηεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο cosmoONE. ηνλ εκπνξηθφ 

θαηάινγν πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηηο εγγεγξακκέλεο εηαηξίεο 

θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα είδε πνπ πξνκεζεχνληαη ή πσινχλ. Ζ 

αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν γίλεηαη κε ην φλνκα ηεο εηαηξίαο, γηα ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα ηεο θαη επηθνηλσλίαο είηε κε βάζε ηελ 

θαηεγνξία πξντφληνο, γηα ηελ αλεχξεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγνξαζηψλ ή πσιεηψλ. 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δκπνξηθφ 

θαηάινγν γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ RFx.  

 

Τπεξεζίεο RFx 

Οη ππεξεζίεο e-RFx πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ cosmoONE, παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο πξντφλησλ θαη 

πξνκεζεπηψλ, ηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο αηηεκάησλ γηα αγνξά ή πψιεζε θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Αλαιπηηθά, νη ππεξεζίεο e-RFx 

αμηνπνηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαθάησ εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ:  

 Αίηεκα γηα πιεξνθνξίεο ή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε πξντφληα, 

ππεξεζίεο, πξνκεζεπηέο ή πειάηεο [e-RFI]  

 Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ή αγνξαζηέο [e-RFP]  

 Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ή αγνξαζηέο θαη 
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δπλαηφηεηα αμηνιφγεζήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ιακβάλνληαη, ζπγθξίλνληαο ηεο 

κεηαμχ ηνπο [e-RFQ]  

Οη ππεξεζίεο e-RFx παξέρνληαη βάζεη ηνπ κνληέινπ ASP, δειαδή δελ ππάξρεη 

αλάγθε γηα επελδχζεηο ζε ινγηζκηθφ, εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ απφ ηε κεξηά ηνπ 

πειάηε, εθφζνλ φιεο νη εθαξκνγέο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πιαηθφξκα ηνπ ινγηζκηθνχ, 

είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχληαη ζηηο 

ππνδνκέο ηεο cosmoONE κε ηδηφθηεηα κέζα θαη πφξνπο απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. 

Κάζε πειάηεο/ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ, ραξαθηεξίδεηαη κνλαδηθά απφ ηνλ θσδηθφ 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ. Οη ρξήζηεο ησλ νξγαληζκψλ αλαγλσξίδνληαη κνλαδηθά απφ ην 

θσδηθφ ρξήζηε (Username) θαη απφ ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password). 

 

Λεηηνπξγία 

Ζ επειημία θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλή 

θαηεγνξηνπνίεζε (πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, εηαηξηψλ) γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο θάζε 

νξγαληζκνχ πειάηε. Οη κνξθέο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο UNSPSC, ICAP, NACE & CPV θαη επηπιένλ νπνηαδήπνηε 

πξνζσπνπνηεκέλε κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο ππνδεηρζεί απφ ηνλ πειάηε. 

Ζ επηιεγκέλε θαηεγνξηνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζηνλ Ζιεθηξνληθφ εκπνξηθφ 

θαηάινγφ [e-Business Catalogue], ν νπνίνο απνηειεί πεξηεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε 

πεγή πιεξνθνξηψλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηηο 

εγγεγξακκέλεο εηαηξίεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα είδε πνπ 

πξνκεζεχνληαη ή πσινχλ.  

Ζ αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν γίλεηαη είηε κε βάζε ην φλνκα ηεο εηαηξίαο γηα 

ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα ηεο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

είηε κε βάζε ηελ θαηεγνξία πξντφληνο, γηα ηελ αλεχξεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

πξνκεζεπηψλ ή αγνξαζηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο RFI,RFP.RFQ είλαη απαξαίηεηε ε 

αλαδήηεζε ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δκπνξηθφ Καηάινγν θαη κε δεδνκέλε ηελ δνκεκέλε 

θαηεγνξηνπνίεζε, ε φιε δηαδηθαζία απινπζηεχεηαη θαηά πνιχ.  

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο e-RFX, ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηιακβάλεη δχν ή 
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πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δηαθξηηέο θάζεηο: 

1. Γήισζε Βαζηθψλ Πιεξνθνξηψλ RFx  

2. Δπηινγή Οξγαληζκψλ (παξαιεπηψλ). 

3. Γήισζε Γπλακηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ  

 

πγθεθξηκέλα: 

Ζ δήισζε Βαζηθώλ Πιεξνθνξηώλ RFX αθνξά ηα αθόινπζα: 

 Σίηινο ηνπ RFX 

 Δπηινγή Αγνξά - Πψιεζε  

 Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ RFX 

 Πεξηγξαθή αηηήκαηνο (πεδίν ππνρξεσηηθφ ηχπνπ text ) 

 ηνηρεία Οξγαληζκνχ πνπ δεκηνπξγεί ην RFX 

 ηνηρεία Τπνβάιινληνο ην RFX  

 Δπηινγή ηξφπνπ απάληεζεο 

i. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  

ii. Σειέθσλν, Φαμ, e-mail, ηαρπδξνκείν  

iii. πλεκκέλα αξρεία 

 ρφιηα  

 

Ζ επηινγή Οξγαληζκώλ (παξαιεπηώλ) αθνξά ηα παξαθάησ: 

 

1. αλαδήηεζε νξγαληζκψλ απφ λέα - θελή θφξκα αλαδήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηινγή νξγαληζκψλ απφ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα [Blank search] 

2. ρξήζε θάπνηαο ήδε απνζεθεπκέλεο πξνδηαγεγξακκέλεο αλαδήηεζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο θαη επηινγή πξνκεζεπηψλ απφ ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα [Predefined search] 

3. ρξήζε θάπνηνπ ήδε απνζεθεπκέλνπ θαιαζηνχ νξγαληζκψλ [organizations baskets]  
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Ζ εηζαγσγή Γπλακηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ αθνξά ηα παξαθάησ: 

 

Ζ εηζαγσγή δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ ππεξεζία 

RFQ ελψ ην ζχζηεκα δελ έρεη πεξηνξηζκφ ζηα ραξαθηεξηζηηθά (πιήζνο) πνπ ζα 

επηζπκεί λα δειψζεη ν ρξήζηεο αλά RFQ.  

Κάζε δπλακηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνζδηνξίδεηαη απφ: 

1. Ολνκαζία - Λεθηηθφ.  

2. πληειεζηή βαξχηεηαο εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ  

3. Δπηηξεπηέο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ:  

List, Numeric, Numeric Range, Alphanumeric, Πνζνζηφ, «Answer from evaluator» 

(π.ρ. ραξαθηεξηζηηθφ: αμηνπηζηία πξνκεζεπηή) 

4. Βαζκνινγία ηηκψλ ραξαθηεξηζηηθνχ.  

5. ρφιηα αλά ραξαθηεξηζηηθφ  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ελφο RFX, είλαη δπλαηή ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη απφ ηνλ απνζηνιέα θαη απφ ην παξαιήπηε. 

 

Παξαθνινύζεζε ελόο RFx από ηελ πιεπξά ηνπ απνζηνιέα νξγαληζκνύ 

 

Τπάξρεη εηδηθή ελφηεηα φπνπ ν νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγεί έλα RFX κπνξεί λα 

επηζθνπήζεη ηα RFx πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ή/θαη απνζηείιεη, κε βάζε ηα αθφινπζα: 

 ππάξρεη δηαρσξηζκφο ζηνλ ηξφπν πξνβνιήο ησλ RFx αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε "Open - Closed".  

 ππάξρεη εηδηθή έλδεημε πνπ πξνζδηνξίδεη φηη ππάξρεη απάληεζε απφ 

ηνπιάρηζηνλ 1 νξγαληζκφ αλά RFx  

 ππάξρεη εηδηθή έλδεημε πνπ πξνζδηνξίδεη αλ ην RFx είλαη θαηαθπξσκέλν ή φρη  

 ππάξρεη εηδηθή έλδεημε πνπ ππνδειψλεη ηνλ ηχπν ηνπ RFx (RFI - RFP - RFQ)  

 ππάξρεη εηδηθή έλδεημε πνπ ππνδειψλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ RFx (buy - sell)  

Δπηπξφζζεηα ππνζηεξίδεηαη ηαμηλφκεζε ησλ RFx αλά: 

1. Ζκεξνκελία Απνζηνιήο RFx 

2. Ζκεξνκελία Κιεηζίκαηνο RFx  

3. Καηάζηαζε  
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Γηα θάζε RFX πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηα εμήο: 

1. πξνβνιή ησλ απαληήζεσλ  

2. Κιείζηκν RFx (θαη γηα ηα αλνηθηά RFx ησλ νπνίσλ δελ έρεη πεξάζεη ε εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο).  

3. Αμηνιφγεζε RFx κέζσ θαηάιιειεο επηινγήο .  

 

ύζηεκα αμηνιόγεζεο 

 

Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία RFQ, επηηξέπεη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ RFQ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη απαληεζεί κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ππνζηεξίδνληαη νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Γεκηνπξγία 

Αμηνιφγεζεο, Πξνβνιή θαη Δπεμεξγαζία ησλ αλνηθηψλ αμηνινγήζεσλ, Πξνβνιή ησλ 

θαηαθπξσκέλσλ αμηνινγήζεσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε απάληεζεο ζε έλα RFQ, ππνινγίδεηαη σο ην 

άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηελ ηηκή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.  
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Παξαδείγκαηα 

 

ρήκα 22. eRFx – Οζόλε ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο 

 

 

 

ρήκα 23. Τπεξεζίεο Δκπνξηθνύ Καηαιόγνπ - RFI 
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ρήκα 24. Δκπνξηθόο Καηάινγνο – Αλαδήηεζε κε θαηεγνξία 
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ρήκα 25. Πξνθίι εηαηξείαο 
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ρήκα 26. Τπεξεζίεο   RFI  
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Παξαθνινύζεζε ελόο RFx από ηελ πιεπξά ηνπ παξαιήπηε νξγαληζκνύ 

 

Τπάξρεη εηδηθή ελφηεηα φπνπ ν νξγαληζκφο πνπ παξαιακβάλεη έλα RFX, 

κπνξεί λα ην επηζθνπήζεη θαη λα ην απαληήζεη. Δπίζεο, ηo ζχζηεκα πξνβάιεη κηα 

ιίζηα πνπ πεξηέρεη φια ηα RFx, ζηα νπνία έρεη πξνζθιεζεί. Ζ πξνβνιή ηεο ιίζηαο έρεη 

ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 Τπάξρεη δηαρσξηζκφο ζηνλ ηξφπν πξνβνιήο ησλ RFx αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε  

 Τπνζηεξίδεηαη ηαμηλφκεζε αλά, Ζκεξνκελία Απνζηνιήο RFx, Ζκεξνκελία 

Κιεηζίκαηνο RFx, Καηάζηαζε, Απνζηνιέα ηνπ RFx.  

 Κάζε RFx πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο επηπιένλ θαηαζηάζεηο: Νew, 

Reviewed, Αnswered, Rejected  

 Γηα θάζε RFx, ν νξγαληζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη: 

 Πνηνη άιινη νξγαληζκνί έρνπλ πξνζθιεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν RFx.  

 Όιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην RFx  

 Tα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ RFx θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο απηψλ  

 Σηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλ έρνπλ δεισζεί απφ ηνλ απνζηνιέα  

 Σνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 

ηνηρεία Κόζηνπο 

 

Ζ ππεξεζία compareONE δηαηίζεηαη κε ζηαζεξφ εηήζην ηίκεκα πξνο ηελ 

εηαηξία πνπ δεκηνπξγεί θαη απνζηέιιεη ηα RFx. Σν θφζηνο ηεο ππεξεζίαο εμαξηάηαη 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο εηαηξίαο πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία θαη 

ησλ αξηζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ επηζπκεί λα εληάμεη ζηελ δηθή ηεο ιίζηα 

πξνκεζεπηψλ θαη πνπ δελ είλαη ήδε πηζηνπνηεκέλνη ζηελ ππεξεζία. 
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4.2.4 Ζιεθηξνληθή Αλάιπζε Αγνξώλ 

 

 

 

Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ & Έμππλεο Αλαθνξέο 

 

Πιένλ ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ νη νπνίεο παξάγνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

procureONE , tradeONE & auctionONE, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

εμεηδηθεπκέλσλ αλαθνξψλ κε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο analyseONE.  

Ζ ππεξεζία αθνξά ηελ Ζιεθηξνληθή Αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ ελφο 

νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη γλψζε θαη νδεγεί ζε : 

 Αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ  

 Δλίζρπζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, κε ηελ έγθαηξε θαη επέιηθηε 

αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ  

 Οξαηφηεηα ηεο απφδνζεο, απφ πνιιαπιέο πιεπξέο θαη φρη κφλν απφ ηελ 

ινγηζηηθή  

 Δληνπηζκφ πεξηηηψλ θαη «ηδηφξξπζκσλ» αγνξψλ  

 Έγθαηξν εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, ψζηε λα ππάξρεη ρξφλνο γηα λα δηνξζσζνχλ  

 Πξναγσγή επηθνηλσλίαο βάζεη θνηλήο «γιψζζαο» αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ (πσιήζεηο, πξνκήζεηεο, νηθνλνκηθή δηεχζπλζε θ.ι.π) ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία  

Με ηε ρξήζε θαηάιιεια δνκεκέλσλ έμππλσλ αλαθνξψλ δεκηνπξγείηαη γλψζε γηα 

ηελ εμέιημε ησλ ζπλαιιαγψλ ελφο Οξγαληζκνχ. Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν γλψζε θαζ' 

φζνλ έρνπκε κεηαζρεκαηίζεη ηα πξσηνγελή ζηνηρεία (data) φρη κφλν ζε πιεξνθνξία 

(information), ζην επίπεδν ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ, αιιά θαη ζε έλα δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ παξαγσγήο εμεηδηθεπκέλσλ αλαθνξψλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

παίξλεη απνθάζεηο.  
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Ζ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη φηη παξέρεη άκεζα, ζηνηρεία ηα νπνία 

ζήκεξα επξίζθνληαη κέζα ζε θαθέινπο θαη δελ είλαη νχηε κεραλνγξαθεκέλα νχηε 

θαηεγνξηνπνηεκέλα.  

Οη αλαθνξέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, Απνινγηζηηθή, 

Διεγθηηθή, Πνηνηηθή. Κάζε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη drill down θαη roll up, ζε 

δηάθνξα επίπεδα πιεξνθνξίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη 

ηεξαξρία  

Παξάδεηγκα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη ε «ραξηνγξάθεζε» 

ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ πνπ βνεζά ηνλ νξγαληζκφ αγνξαζηή λα πξνζθαιεί θαηάιιειν 

κείγκα πξνκεζεπηψλ ψζηε λα επηηπγράλεη πνιχ πην ηζρπξφ θαη πγηή αληαγσληζκφ. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηεο, πξσηνπφξνπ ζην ρψξν ηνπ 

Business Intelligence, εηαηξείαο COGNOS. Ζ επειημία πνπ παξέρεηαη επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε πξνζρεδηαζκέλσλ αλαθνξψλ, ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαζέζηκσλ παξακέηξσλ, ηηο νπνίεο ηηο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε cosmoONE γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

Ζ ππεξεζία έμππλσλ αλαθνξψλ δηαηίζεηαη απφ ηελ cosmoONE πξνο ηνπο 

πειάηεο ηεο κε ην κνληέιν ASP (Application Service Provision). Ζ πξφζβαζε ησλ 

πειαηψλ ζηελ ππεξεζία έμππλσλ αλαθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ Internet.  

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα θάζε ρξήζηε κηαο εηαηξίαο - πειάηε, κπνξεί λα 

έρνπλ νξηζηεί δηαθνξεηηθέο αλαθνξέο ή θάθεινη δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο ζα έρεη 

πξφζβαζε, αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ καο έρεη δψζεη ε εηαηξεία ηνπ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ρξήζηεο απεηθνλίδνληαη κε ηε κνξθή 

θχβνπ δεδνκέλσλ: ηα δηαζέζηκα κεηξήζηκα δεδνκέλα απφ ηε βάζε, κε ηα δεπηεξνγελή 

επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε ν θάζε ρξήζηεο 

λα κπνξεί λα δεη ηελ αλαθνξά κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ εμππεξεηεί. Ζ ελεκέξσζε ηνπ 

θχβνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ cosmoONE ζε πξνγξακκαηηζκέλα θαη ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη πεξηέρεη φια ηα λέα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο - πειάηε. 

Δπίζεο ππάξρνπλ πξνζρεδηαζκέλεο αλαθνξέο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

cosmoONE, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε θαη ζηεξίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπ επηινγέο θαη 

αλάγθεο.  

Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε βάζε δεδνκέλσλ είλαη δπλαηή ε χπαξμε ελφο ή θαη 
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παξαπάλσ θχβσλ νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία πξνο αλάιπζε. 

Δπηπιένλ ν ρξήζηεο κπνξεί πνιχ εχθνια λα δεκηνπξγήζεη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή, κπάξαο, πίηαο, 3D, θ.ιπ. 

Με ηελ ρξήζε απινχ εηθνληδίνπ (exception highlighting) κπνξεί θάζε ρξήζηεο 

λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνπο θαλφλεο ρξσκαηηθνχ ηνληζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα νξίζεη έλα αλψηεξν θαη έλα θαηψηεξν φξην γηα ζηήιεο ή 

γξακκέο θαη φπνηα θαηαρψξεζε είλαη εθηφο απηψλ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ ζα 

ηνλίδεηαη ην θειί ηεο θαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα. Με ηελ ρξήζε ηνπ ίδηνπ 

εηθνληδίνπ ζα κπνξεί θαη λα αθαηξέζεη ηπρφλ εμαηξέζεηο νη νπνίεο δελ ηνπ είλαη πιένλ 

ρξήζηκεο. 

Δπίζεο, θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν επηζπκεί λα γίλεη εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλαθνξάο πνπ ζρεδίαζε. Οη 

δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη ζε κνξθή CSV (Comma Separated Values), ζε αξρείν PDF 

(Acrobat reader), ζε αξρείν XLS (Microsoft Excel). 

Σέινο, φπσο αλαθέξακε ήδε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηαρψξεζε 

πνπ νδεγεί ζε πξνθαζνξηζκέλεο αλαθνξέο. Μεηά ηελ επηινγή, απφ ηνλ ρξήζηε, ηεο 

αλαθνξάο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα ζηελ νπνία 

πεξηέρνληαη φιεο νη παξακεηξνπνηήζηκεο δηαζηάζεηο ηεο αλαθνξάο. Απφ ηα πεδία απηά 

θάλεη ν ρξήζηεο ηηο επηινγέο ηνπ θαη ηέινο κε ηελ ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ "ΟΚ" δεηάεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο αλαθνξάο. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θίλεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ pdf (πνπ 

κπνξεί λα εθηππσζεί ή λα δηαθηλεζεί εζσηεξηθά), πνπ έρεη ζαλ πεξηερφκελν ηα 

ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο πνπ δήηεζε ν ρξήζηεο. 

 

ηνηρεία Κόζηνπο 

 

Ζ ππεξεζία analyseONE πεξηιακβάλεη έλα αξρηθφ εθ άπαμ θφζηνο κειέηεο θαη 

πινπνίεζεο δηαηίζεηαη κε ζηαζεξφ εηήζην ηίκεκα. Σν θφζηνο ηεο ππεξεζίαο εμαξηάηαη 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε θχβνπο 

δεδνκέλσλ ή/θαη ησλ αξηζκφ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αλαθνξψλ πνπ επηζπκεί λα 

ιακβάλεη ε εηαηξία κε ή ρσξίο πξφζβαζε ζε θχβνπο δεδνκέλσλ. 
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Παξαδείγκαηα  

 

ρήκα 27. Auction maverick 

 

 

ρήκα 28. Παξάδεηγκα έιιεηςεο αληαγσληζκνύ 

 

 

 

ρήκα 29. πλερέο ππεξηηκεκέλν budgeting 
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ρήκα 30. Απνινγηζηηθή-Διεγθηηθή πξνζέγγηζε 

 

Δηθόλα 1. Αλάιπζε αξηζκνύ παξαγγειζέλησλ πξντόλησλ θαηεγνξίαο θηλεηώλ 

παγίσλ, αλά Πεξηθέξεηα. Παξάδεηγκα Οζόλεο Ζ/Τ αλά ηύπν 
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Δηθόλα 2. Πεξαηηέξσ Αλάιπζε αξηζκνύ παξαγγειζέλησλ πξντόλησλ θαηεγνξίαο 

θηλεηώλ παγίσλ, ζε ζπγθεθξηκέλε Πεξηθέξεηα αλά Ννκό. Παξάδεηγκα Οζόλεο 

Ζ/Τ αλά ηύπν 

 

 

Δηθόλα 3. Πεξαηηέξσ Αλάιπζε αξηζκνύ παξαγγειζέλησλ πξντόλησλ θαηεγνξίαο 

θηλεηώλ παγίσλ, ζε ζπγθεθξηκέλε Πεξηθέξεηα, ζε ζπγθεθξηκέλν Ννκό, αλά Πόιε 

εγθαηάζηαζεο.Παξάδεηγκα Οζόλεο Ζ/Τ αλά ηύπν  
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ρήκα 31. Διεγθηηθή πξνζέγγηζε  

 

Δηθόλα 1. Κόζηνο ραξηηώλ γξαθείνπ αλά ππάιιειν, αλάιπζε θόζηνπο αλά 

Γηεύζπλζε κε ρξσκαηηθή επηζήκαλζε αθξαίσλ ηηκώλ Παξάδεηγκα COSMOTE 

(demo)  
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Δηθόλα 2. Αξηζκόο ζηπιό γξαθείνπ αλά ππάιιειν δηαρξνληθά, ηαπηόρξνλε 

αλάιπζε θόζηνπο αγνξάο αλά κνλάδα είδνπο, ρξσκαηηθή επηζήκαλζε αθξαίσλ 

ηηκώλ. Παξάδεηγκα COSMOTE (demo)  
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Δηθόλα 3. ύγθξηζε αγνξώλ ζπζρεηηδνκέλσλ εηδώλ  

πλνιηθόο αξηζκόο κέζσλ γξαθήο (ζηπιό) έλαληη κέζσλ δηόξζσζεο (blanco) 

Παξάδεηγκα COSMOTE (demo)  
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4.2.5 Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Δγγξαθώλ 

 

 

 

Γηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ (ειεθηξνληθή κεηαθνξά παξαζηαηηθώλ) 

 

H ππεξεζία connectONE απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε παξαζηαηηθψλ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, 

πηζησηηθά, θιπ) απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξνο ηνπο αγνξαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

εθαξκνγέο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ηεο cosmoONE. Δπηπξόζζεηα, ε ππεξεζία 

κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη ηα παξαζηαηηθά ησλ πξνκεζεηώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν (όρη ειεθηξνληθά). 

Αθνινπζεί κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο: 

 

 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλαο αγνξαζηήο δηαζπλδεζεί ζηελ ππεξεζία δελ απαηηείηαη 

θακία επηπιένλ ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

ηνπ, απιά ππνδεηθλχεη ηνπο επηιεγκέλνπο πξνκεζεπηέο ζηελ cosmoONE, ε νπνία θαη 

αλαιακβάλεη ηελ δηαζχλδεζή ηνπο. 
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ρήκα 32. Ζιεθηξνληθή κεηαθνξά παξαζηαηηθώλ 

 

Οθέιε  

 

O αγνξαζηήο απφ ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-Document Transmission δχλαηαη 

λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε, φπσο:  

 Απνθπγή ιαζώλ θαη Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ αληαιιαγή 

παξαζηαηηθψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ρεηξνλαθηηθφ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ 

ζηνηρείσλ.  

 Δμάιεηςε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο επεμεξγαζίαο θαη θαηαρψξεζεο 

ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ  

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ ζπληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ 

θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ  

 Γηαζπλδεδεκέλε (Integrated) ξνή ζηνηρείσλ παξαζηαηηθψλ κε ηα εζσηεξηθά 

πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα  

 Πιήξεο επειημία ζηελ δηαζχλδεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ  

 Ζ ππεξεζία επηηξέπεη κηα ζηαδηαθή πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε ηεο 

δηαζχλδεζεο.  
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 Έλα θεληξηθό ζεκείν επηθνηλσλίαο αλά επηρείξεζε θαη ζπλεπψο κηθξόηεξν 

θόζηνο. πγθεθξηκέλα δελ ρξεηάδεηαη ζπλερή ελαζρφιεζε απφ ηνλ αγνξαζηή 

θάζε θνξά πνπ έλαο λένο πξνκεζεπηήο ζπλδέεηαη ζηελ ππεξεζία, αιιά θαη 

αληίζηνηρα γηα ηνλ πξνκεζεπηή δελ ρξεηάδεηαη λα μαλαθάλεη ηελ ίδηα εξγαζία 

γηα θάζε λέν αγνξαζηή πνπ εληάζζεηαη ζηελ ππεξεζία.  

 

Ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην θόζηνο ζεκεηώλεηαη όηη: 

 

 Με βάζε ην ASP κνληέιν πνπ αθνινπζεί ε cosmoONE ην θόζηνο ηεο 

επέλδπζεο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή είλαη κεδεληθό, θαζψο απαηηείηαη κφλν 

ζχλδεζε ζην Internet γηα ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε ρξήζε ελφο λένπ ή 

ππάξρνληνο Ζ/Τ πνπ ζα απνζηέιιεη ηα παξαζηαηηθά.  

 Πέξα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, ε cosmoONE αλαιακβάλεη θαη ηελ 

επζχλε ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ ηφζν γηα ηνλ αγνξαζηή, 

φζν θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ.  

 

ηνηρεία Κόζηνπο 

 

Ζ ππεξεζία connectONE ηηκνινγείηαη κε έλα ζηαζεξφ εηήζην θφζηνο 

πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία θαη ππνζηήξημεο ρξεζηψλ θαη εθαξκνγήο πξνο φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε θαη έλα κεηαβιεηφ θφζηνο πξνο ηνλ απνδέθηε ησλ παξαζηαηηθψλ 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ φγθν ησλ παξαζηαηηθψλ ηα νπνία ιακβάλεη απφ φινπο 

ηνπο απνζηνιείο. 
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4.2.6 Ζιεθηξνληθέο Πσιήζεηο 

 

 

 

Οθέιε από έλα ειεθηξνληθό ύζηεκα Μεηαπσιεηώλ θαη Αληηπξνζώπσλ 

 

Μεηαηξέπνληαο ην χζηεκα Μεηαπσιεηψλ θαη Αληηπξνζψπσλ ηεο ζε 

ειεθηξνληθφ, θάζε επηρείξεζε απνιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ 

πσιήζεψλ ηεο (24x7) θαη ηα αθφινπζα ζεκαληηθά νθέιε: 

 Άκεζα θαη εχθνια, θαη αξηηφηεξα ελεκεξψλεη θάζε κεηαπσιεηή γηα λέα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, εμαζθαιίδνληαο έγθπξνπο θαη δπλακηθνχο 

ηηκνθαηαιφγνπο γηα φινπο.  

 Γέρεηαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν φιεο ηηο παξαγγειίεο, αληηκεησπίδνληαο 

απνηειεζκαηηθά ηελ αλνκνηνγελή ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο, ειαρηζηνπνηεί ηα ιάζε, ηνλ ρξφλν ιήςεο - θαηαρψξεζεο θαη εθηέιεζήο 

ηνπο.  

 Γηαρεηξίδεηαη ζπγθεληξσηηθά θάζε είδνπο πιεξνθνξία ή ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν, 

αλαιχεη εχθνια θαη δπλακηθά ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο θαη έρεη θάζε εθφδην, ψζηε λα εληζρχζεη ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζή 

ηνπο. 

 

Ζιεθηξνληθά πζηήκαηα Μεηαπσιεηώλ θαη Αληηπξνζώπσλ: Τπεξεζίεο θαη 

Δθαξκνγέο 

Πιήζνο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνσζνχλ ή κεηαπσινχλ ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο εκπνξηθά δίθηπα δηαλνκήο (αληηπξνζψπσλ ή 

κεηαπσιεηψλ). Ζ cosmoONE παξέρεη ππεξεζίεο πινπνίεζεο Ζιεθηξνληθψλ Γηθηχσλ 

Γηαλνκήο παξέρνληαο ζην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαηψλ κηαο επηρείξεζεο ηε δπλαηφηεηα λα 
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ζπλαιιάζζνληαη κε απηήλ ειεθηξνληθά. Σα θπξηφηεξα βήκαηα πινπνίεζεο ελφο έξγνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαίλνληαη παξαθάησ: 

Ζ επηρείξεζε γίλεηαη κέινο ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο, αλαιχεηαη ν 

πθηζηάκελνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζρεδηάδεηαη ε ειεθηξνληθή απεηθφληζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο θαη παξακεηξνπνηείηαη ε εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  

Με ηε βνήζεηα ηεο cosmoONE δηακνξθψλεη ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο. 

Κάζε ηηκνθαηάινγνο κπνξεί λα είλαη θνηλφο γηα φινπο, ή πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ θάζε 

κεηαπσιεηή κε πξνζσπνπνηεκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο, εθπηψζεηο, bonus, ηηκέο.  

Παξέρεη θσδηθνχο πξφζβαζεο ζηνπο κεηαπσιεηέο ηεο, νη νπνίνη ρσξίο θαλελφο 

είδνπο εγθαηάζηαζε, κέζσ internet, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο παξαγγειηψλ.  

 

 

 

 

Λνγηζκηθό  

 

Σα ειεθηξνληθά πζηήκαηα Πξνκεζεηψλ θαη Μεηαπσιεηψλ-Αληηπξνζψπσλ 

ηεο cosmoONE αμηνπνηνχλ ηελ νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ πνπ αλέπηπμε ε 

Commerce One γηα λα επηηχρεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ-

Αγνξαζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ-Πξνκεζεπηψλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη 

ζπλαιιαζζφκελεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ησλ πξνκεζεπηψλ - δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχρξεζηεο θαη 

λα αλαλεψλνληαη δηαξθψο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ. 
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Σερλνινγία  

 

Ζ πιαηθφξκα είλαη βαζηζκέλε ζηε ηερλνινγία XML (eΥtensive Markup 

Language), ε νπνία επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο (open definition of types of electronic documents). Σαπηφρξνλα, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα δφκεζεο θαη ειέργνπ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο (structuring and 

validating).  

Σα θχξηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία είλαη: 

 Γξήγνξε θαη εχθνιε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη  

 Γπλακηθή κέζνδνο γηα θαηεγνξηνπνίεζε, αλαδήηεζε θαη εξκελεία ησλ αξρείσλ 

 πλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπζηήκαηα άιισλ Ζιεθηξνληθψλ Αγνξψλ  

 Δλζσκάησζε λέσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ  

 

Αζθάιεηα  

 

Ζ ειεθηξνληθή αγνξά ηεο cosmoONE,κέζσ ηεο νπνίαο δηεθπεξαηψλεηαη ε 

επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κε ην Internet θαη ηνπο 

ρξήζηεο, εθαξκφδεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ην SSL (Secure 

Sockets Layer) ησλ 128 bits. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ κεξψλ. Γηα ιεηηνπξγίεο ηέηνηνπ είδνπο, ην SSL δεκηνπξγεί κία 

ζχλδεζε φπνπ ηα δεδνκέλα θξππηνγξαθνχληαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην δίθηπν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ην πξφγξακκα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο 

γηα λα αλαγλσξίζεη ηα κέξε πνπ επηθνηλσλνχλ, επηιέγεη έλαλ αιγφξηζκν 

θξππηνγξάθεζεο θαη νξίδεη ηνλ θψδηθα θξππηνγξάθεζεο.  

 

ηνηρεία θόζηνπο  

 

 Ζ εθαξκνγή Ζιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Μεηαπσιεηώλ θαη 

Αληηπξνζώπσλ tradeONE απαηηεί νκνίσο δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ηνλ πσιεηή θαη 

ηνπο αγνξαζηέο ηνπ (κεγάινη πειάηεο, δίθηπν κεηαπσιεηψλ, δίθηπν εκπνξηθψλ 

αληηπξνζψπσλ θα). 

http://www.cosmo-one.gr/tradecost.htm
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ε φηη αθνξά ηνλ πσιεηή ην εηήζην ηίκεκα πεξηιακβάλεη έλα αξρηθφ θφζηνο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη έλα ζηαζεξφ εηήζην ηίκεκα πνπ θαιχπηεη  

ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο εθαξκνγήο, ην θφζηνο ππνζηήξημεο 

ησλ ρξεζηψλ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαηαιφγσλ θαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ. Σα 

παξαπάλσ θφζηε ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ην 

κέγεζφο ηνπ θαη δηαθέξνπλ απφ έξγν ζε έξγν. 

 ε φηη αθνξά ηνπο αγνξαζηέο, ην ηίκεκα πεξηιακβάλεη έλα ζηαζεξφ θφζηνο 

ζπληήξεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ.  

Σφζν γηα ηνλ αγνξαζηή, φζν γηα ηνλ πξνκεζεπηή, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

ππεξεζίεο-έξγα ηα νπνία ρξεψλνληαη (εθ' φζνλ επηιεγνχλ), φπσο ζχλδεζε κε 

ζπζηήκαηα ERP, κειέηεο αλάιπζεο αγνξψλ θιπ. 

Ο πειάηεο δελ επηβαξχλεηαη κε αγνξά επηπιένλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο & 

εμνπιηζκνχ (Ζ/Τ θαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ), γηαηί ε εθαξκνγή θηινμελείηαη ζηηο 

ππνδνκέο ηεο cosmoONE θαη ε πξφζβαζε ζε απηή γίλεηαη κέζσ ηνπ Internet. Ζ κφλε 

απαίηεζε είλαη ε χπαξμε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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Ο θιάδνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηνίθεζεο Δθνδηαζκνχ είλαη ζήκεξα έλαο δπλακηθά 

εμειηζζφκελνο θιάδνο, ηνπ νπνίνπ ε δνκή, νη ξφινη, νη ιεηηνπξγίεο, θαη ηα ζπζηήκαηα 

βειηηψλνληαη ζπλερψο θαη επζπγξακκίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ζηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, εληφο θαη εθηφο ησλ 

νξγαληζκψλ. 

Με δεδνκέλε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ, ε επηηπρεκέλε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εμεχξεζε αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, βαζίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ εθνδηαζκνχ ηνπο.
8
 

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο αθνχ δεκηνπξγεί ρξεζηκφηεηα ρξφλνπ θαη ηφπνπ, δειαδή 

εμαζθαιίδεη ζηνλ θαηαλαισηή ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαηάιιεινπ πξντφληνο ζηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν πνπ απηφο επηζπκεί. 

ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ε δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο επεξεάδεη ηφζν ηα εζληθά φζν θαη ηα επηρεηξεζηαθά κεγέζε αθνχ κε ηε 

ρξήζε δηάθνξσλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο θαηνξζψλεη λα πξνσζεί ην 

πξντφλ πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, κεηψλνληαο απνηειεζκαηηθά ην θφζηνο δηάζεζήο 

ηνπ. 

Ζ απαξρή γηα ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε δπλαηφηεηα ηεθκεξίσζεο ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο 

πξνκεζεηψλ ζε ζηξαηεγηθφ αιιά θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα ην ζχλνιν ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ. 

ην ζθνπφ απηφ ζπληειεί ε αμηνπνίεζεο ησλ κεζφδσλ αιιά θαη ε θαηάιιειε 

νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη αθελφο κελ ε επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή θαη αθεηέξνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. 

                                                             
8 http://www.hpi.gr/hellenicpurchasinginstitute 
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Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ άκεζε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο κέζα 

απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνχξγεζε έλα πιεξνθνξηαθφ πιαίζην ην νπνίν 

δίλεη πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε. 

ήκεξα ιφγσ ηηο αλεπάξθεηαο ρξφλνπ «time to market» ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

δήηεζε γηα ιχζεηο ινγηζκηθνχ ππφ κνξθή ππεξεζηψλ ζπλερίδεη λα απμάλεη ζηελ αγνξά 

θαη νη ειεθηξνληθέο αγνξέο έξρνληαη ζην πξνζθήλην. Με απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ 

ρακειφηεξν θφζηνο εθθίλεζεο, κεδεληθφ θφζηνο ζπληήξεζεο, θαιχηεξε ελεκέξσζε 

θαη πιεξνθφξεζε θαη απνιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία ζε θιάζκα ρξφλνπ. 

Οη ζεκεξηλέο ειεθηξνληθέο αγνξέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηνπλ ππεξεζίεο 

νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην (B2B e-commerce).Απηφ ήηαλ 

αλακελφκελν δηφηη κηα ειεθηξνληθή αγνξά παξέρεη ππεξεζίεο ζε ρξήζηεο θαη πειάηεο 

πέξα θαη έμσ απφ ηα ζηελά φξηα κηαο επηρείξεζεο. Έηζη ε δηζηαθηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ειεθηξνληθνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο φπσο πξνκήζεηεο, δεκνπξαζίεο, 

ηηκνιφγηα θιπ κεηαθξάζηεθε ζε απαίηεζε παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο πξνο πειάηεο. 

Έηζη, κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηνξίζηεθε ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο, κεδελίζηεθαλ ηα ιάζε, δηαζθαιίζηεθαλ νη εηαηξηθνί θαλφλεο πιήξνπο 

δηαθάλεηαο θαη επνπηεία, έγηλε άκεζε ε δπλαηφηεηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ θ.ι.π. 

Ζ Cosmoone έρνληαο ζθνπφ λα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο ζηε βειηίσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπο κέζα απφ ηελ κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πξνκήζεηεο πξνζθέξεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνκεζεηψλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο commerceOne. Σέηνηεο ππεξεζίεο είλαη ε 

compareOne-ππεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε auctionΟΝΔ ππεξεζία 

ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ(κεηνδνηηθψλ θαη πιεηνδνηηθψλ πνπ ππνζηεξίδεη 

πνιιαπινχο ηχπνπο δεκνπξαζηψλ, ε procureONE- ππεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

αηηεκάησλ αγνξψλ θαη ειεθηξνληθψλ εγθξίζεσλ κε βάζε ηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, ε 

connectOne-ειεθηξνληθή κεηαθνξά ζηνηρείσλ παξαζηαηηθψλ, ε analyzeONE-

ππεξεζία έμππλσλ αλαθνξψλ θαη ηέινο ε tradeONE-ππεξεζία πσιήζεσλ ζε θαλάιηα 

δηαλνκήο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηφξζσζε λα γίλνληαη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κε 

κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη ζπλέπεηα θαη λα έρνπλ ζαλ 
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απνηέιεζκα κεηξήζηκν φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε. 
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