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ΓΖΛΧΖ 

 

Ζ εξγαζία απηή είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

φηη κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ απνηειεί πξσηφηππε δνπιεηά, αιιά 

αληηγξαθή ήδε δεκνζηεπκέλεο εξγαζίαο, ν ζπνπδαζηήο ζα απνξξίπηεηαη νξηζηηθά 

θαη ακεηάθιεηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη κηα δηαδηθαζία ε 

νπνία ζηελ Διιάδα δελ είλαη ηδηαηηέξσο γλσζηή αθφκα θαη εθαξκφδεηαη ζε ηξεηο 

κφλν επηρεηξήζεηο παλειιαδηθά κεηαμχ απηψλ θαη ηεο PepsiCo απφ ηελ νπνία 

αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο εθαξκφδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Ζ 

δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη Sales & Operations Planning ή Πξνγξακκαηηζκφο 

Πσιήζεσλ θαη Λεηηνπξγηψλ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία έρεη σο ζθνπφ, λα δέζεη 

θαη λα ζπκθηιηψζεη ηα νηθνλνκηθά πιάλα κε ηα ιεηηνπξγηθά πιάλα κηαο επηρείξεζεο 

κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο θαη παξάιιεια 

ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη θάπνηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία γηα ηηο δχν ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο PepsiCo ζηελ Διιάδα, PepsiCo-HBH 

θαη Tasty Foods, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν ησλ κε αιθννινχρσλ 

πνηψλ θαη ησλ ηξνθίκσλ αληίζηνηρα. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη γεληθά ε 

δηαδηθαζία ηνπ S&OP σο πξνο ηνπο νξηζκνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο αξρέο θαη ηηο 

πνιηηηθέο, πνπ ζέηνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ S&OP θαζψο 

επίζεο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ηα ηκήκαηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηαδηθαζία θαη ζην ζχλνιν ηεο ε επηρείξεζε. ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ζε 

βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ην πψο εθαξκφδεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ε  PepsiCo ην S&OP θαη παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

ζπλεληεχμεσλ, πνπ πάξζεθαλ απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηελ δηαδηθαζία. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πσιήζεσλ θαη Λεηηνπξγηψλ ή S&OP φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ 

Logistics θαη ηνπ Supply Chain γεληθφηεξα κε ηε ρξήζε πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ, 

πνπ απνξξένπλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

νθέιε, πνπ απνθνκίδνπλ ηα ζπλππεχζπλα ηκήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ επηρείξεζε. Καη ηέινο ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, 

νινθιεξψλεηαη ε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Πσιήζεσλ θαη Λεηηνπξγηψλ 

(S&OP)  γηα ηελ PepsiCo. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο 

επραξηζηίεο κνπ ζε κηα ζεηξά απφ αλζξψπνπο, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο. Καηαξρήλ, ζηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. Λάτν Λάκπξν, ε ζπλεξγαζία κνπ 

κε ηνλ νπνίν ππήξμε επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή. Οη επηζηεκνληθέο ηνπ γλψζεηο θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππήξμαλ αξσγνί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

ησλ επραξηζηψ ζεξκά, πνπ κε ηίκεζε κε ηελ επνπηεία ηνπ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ Απφζηνιν 

θαη Όιγα γηα ηελ ζπλερή ζηήξημε ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο ηεο εηαηξείαο PepsiCo, πνπ κε 

βνήζεζαλ θαη κνπ αθηέξσζαλ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο, γηα λα κε θαζνδεγήζνπλ θαη 

λα κε πιεξνθνξήζνπλ, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κνπ. Πην 

αλαιπηηθά, επραξηζηψ ζεξκά ηνπο: θ. Ράληηθ Μηράιε, θα Καζσηάθε Μαίξε, θ. 

Παηζνπξάηε Πάλν, θ. ηξαπέιε Ησάλλε, θ. Καξαθάζε Θαλάζε, θ. Γηαλέιιν Μάξην 

θαη θ. Παπαιεσλίδα ηακάηε γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπφλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κνπ. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1. ΔΣΑΗΡΔΗΑ & ΗΣΟΡΗΑ 

Ζ PepsiCo-HBH  θαη ε Tasty Foods είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο PepsiCo. 

 Ζ PepsiCo δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ κέζσ ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο PepsiCo-ΖΒΖ ε νπνία απνηειεί ηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο 

ΖΒΖ Παλαγφπνπινο. 

Σν 1926, ν Νίθνο Παλαγφπνπινο δεκηνχξγεζε κία κηθξή βηνκεραλία αλαςπθηηθψλ 

ζην Μαξνχζη. Σελ νλφκαζε ΖΒΖ, γηα λα ζπκίδεη ηε κηθξή ραξηησκέλε ζεά πνπ 

δξφζηδε ηνπο Οιχκπηνπο ζενχο κε ην λέθηαξ.  

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70, κε ηελ εμαγνξά ζην Λνπηξάθη ηνπ εξγνζηαζίνπ 

εκθηαιψζεσο ηνπ θεκηζκέλνπ λεξνχ πεγήο Καξαληάλε θαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ε ΖΒΖ δηακνξθψζεθε ζε κηα 

νινθιεξσκέλε επηρείξεζε.  

Ζκεξνκελίεο Οξφζεκα: 

 Σν 1973, ε εηαηξεία ΖΒΖ-Παλαγφπνπινο απέθηεζε ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα παξαγσγήο ηεο Pepsi-Cola ζηελ Διιάδα.   

 Σν 1989, ε εηαηξεία ΖΒΖ-Παλαγφπνπινο εμαγνξάζηεθε απφ ηελ PepsiCo θαη 

κεηνλνκάζηεθε ζε PepsiCo-HBH. 

 Σν 1998, ε PepsiCo δηαρψξηζε ην ηζρπξφ ηεο ζχζηεκα εκθηάισζεο θαη 

δεκηνχξγεζε κηα αλεμάξηεηε εηαηξεία, ηελ PBG. 

 Tν 1999, ε PepsiCo-HBH εληάρηεθε ζηελ PBG. 

 Σν 2010, κεηά ηελ εμαγνξά ηεο PBG απφ ηελ PepsiCo, ε PepsiCo-Ήβε 

εληάζζεηαη μαλά ζηελ PepsiCo. 

 

ηνλ θιάδν ησλ αλαςπθηηθψλ, ε PepsiCo-HBH πξνζθέξεη κία επξέσο 

αλαγλσξηζκέλε γθάκα κε αιθννινχρσλ πνηψλ φπσο αλαςπθηηθά, αλζξαθνχρα θαη 

κε (Pepsi, 7UP & ΖΒΖ), θξχν ηζάη (Lipton), ρπκνχο ΖΒΖ, ηζνηνληθά πνηά 

(Gatorade) θαη ελεξγεηαθά πνηά (RockStar). Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηε Νέα Δξπζξαία, 

απαζρνιεί 193 εξγαδφκελνπο θαη δηαζέηεη κία ππεξζχρξνλε κνλάδα παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ζηα Οηλφθπηα. 

Ζ PepsiCo δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ησλ αικπξψλ ζλαθ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο 

ηεο εηαηξείαο TastyFoods. Ζ Tasty Foods μεθηλά ην 1973 ζηελ Αζήλα σο κηα 

εηαηξεία γεληθψλ ηξνθίκσλ αιιά γξήγνξα εμαπιψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνλ 

ηαρέσο αλαπηπζζφκελν θιάδν ησλ αικπξψλ ηξνθίκσλ θαη snacks, δεκηνπξγψληαο ηα 

γλσζηά ζε φινπο Tasty Chips. To 1987, ε Tasty Foods γίλεηαη κέινο ηεο Frito Lay 

International, πνπ αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο PepsiCo, θαη απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

εηαηξεία παξαγσγήο αικπξψλ snacks ζε φιν ηνλ θφζκν.  

http://www.pepsico.com/Company/Our-History.html#block_2009
http://www.pepsico.com/
http://www.pepsico.com/
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Ζ Tasty Foods-PepsiCo απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα 

ζηελ αγνξά ησλ αικπξψλ ζλαθ κε έλα portfolio πνπ πεξηιακβάλεη γλσζηά θαη 

επηηπρεκέλα brands φπσο ζλαθ απφ παηάηα (Lay’s, Ruffles), ζλαθ απφ θαιακπφθη  

(Doritos, Cheetos & Tasty Snacks), μεξνχο θαξπνχο θαη παζηέιηα (Tasty 

Naturals), δεκεηξηαθά (Quaker & Tasty Corn Flakes) θαη αικπξά κπηζθφηα 

(Tasty Φνπξληζηά). Ζ εηαηξεία απαζρνιεί 755 εξγαδνκέλνπο θαη εδξεχεη ζηνλ Αγ. 

ηέθαλν Αηηηθήο, φπνπ δηαζέηεη κηα ππεξζχγρξνλε κνλάδα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. 

Δπίζεο, δηαηεξεί γξαθεία ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πσιήζεσλ ηεο 

Β. Διιάδνο. 

 

1.2. ΑΞΗΔ 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαζνξίδεηαη απφ έλα ζαθέο θαη αδηαπξαγκάηεπην πιαίζην 

αμηψλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ φρη κφλν ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο δηεθδηθεί ηελ επηηπρία. 

Υάξε ζε απηέο, γεθπξψλεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηδηψμεηο κε ηα καθξφπλνα νξάκαηά  

θαη δηακνξθψλεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θπξηαξρνχλ ν ζεβαζκφο, ε 

νκαδηθφηεηα, ε εκπηζηνζχλε, ε εηιηθξίλεηα θαη, πάλσ απ‟ φια, ε ππεξεθάλεηα γηα ηελ 

εηαηξεία θαη ηα πξντφληα. 

 Σν αδηαπξαγκάηεπην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πειάηεο, ε δηαξθήο θαηλνηνκία, ε επηηπρία 

ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ, είλαη άξξεθηα 

δεκέλα κε ηελ επηηπρία φιεο ηεο εηαηξείαο. Γη‟ απηφ, παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη 

ιεηηνπξγεί κε ππεπζπλφηεηα, θξνληίδα θαη επζχηεηα. 

 Έηζη απαληάεη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πειαηψλ. Έηζη επηηπγράλεη 

ηε ζηαζεξή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηεο εηαηξείαο. Έηζη θαηλνηνκεί θαη 

δηαθξίλεηαη ζε έλα ηφζν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη πεηπραίλεη θάζε ζηφρν. 

Έηζη ρηίδεη ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο. 

 

1.3. ΠΔΛΑΣΔ 

Δίλαη ην θιεηδί ζηελ επηηπρία! Δίλαη νη άλζξσπνη εθείλνη πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ αμία 

ησλ πξντφλησλ. Ζ PepsiCo-HBH/Tasty Foods, πηζηεχεη ζηε ζηελή, θηιηθή 

ζπλεξγαζία κε θάζε  πειάηε μερσξηζηά, ζηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ, καθξφρξνλσλ 

επαθψλ θαη ζηελ ακνηβαία επηηπρία. 

 

Ζ PepsiCo-HBH/Tasty Foods είλαη κηα εηαηξεία πνπ αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο, ράξε ζηνλ πειαηνθεληξηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ. ηφρνο ηεο είλαη λα 

ελζαξξχλεη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ζε θάζε επθαηξία. Ζ επηηπρία ηεο ζηεξίδεηαη 

ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ νη νκάδεο ησλ πσιήζεσλ, πξφζσπν κε 

πξφζσπν κε θάζε πειάηε. 

 

ηελ Διιάδα, ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πξντφλησλ ηεο PepsiCo πσιείηαη απ‟ 

επζείαο ή κέζσ ρνλδξεκπφξσλ ζε αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ, πεξίπηεξα, θαληίλεο, 



Page | 9  
 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θαη άιιεο κηθξέο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Αλαπηχζζνληαο, 

ινηπφλ, ηνπο πειάηεο, δηαζθαιίδεη θαη ηε δηθή ηεο αλάπηπμε. Γη' απηφ, παξέρεη κηα 

ζεηξά απφ ππεξεζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ακνηβαία εμέιημε. 

ηηο ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη φρη κφλν γηα ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηα πξντφληα PepsiCo-HBH/Tasty Foods αιιά θαη ζην 

ζχλνιν ηεο αγνξάο ησλ αλαςπθηηθψλ θαη ησλ ζλαθο. Μαδί κε ηα  δπλαηά 

πξνγξάκκαηα εκπνξίαο θαη κάξθεηηλγθ, πνπ εθαξκφδεη κηα κεγάιε εηαηξεία ζαλ ηελ 

PepsiCo-HBH/Tasty Foods, ε πξνζσπηθή εμππεξέηεζε θαη άκεζε ππνζηήξημε ησλ 

πειαηψλ αλά ζεκείν πψιεζεο είλαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θάλεη φιν ην 

δπλακηθφ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο λα μερσξίδεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη θάζε ζηηγκή 

ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

 

ηφρνο καο είλαη ε ζηήξημε ησλ πειαηψλ καο, έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, έρνληαο άκεζα δηαζέζηκα ζηνπο θαηαλαισηέο φια ηα πξντφληα 

καο. Δλζαξξχλνπκε, κάιηζηα ηελ εκπεηξία ηεο γεπζηηθήο δνθηκήο ζηα ζεκεία 

πψιεζεο. 

 

1.4. ΔΞΑΓΧΓΔ 

Ζ PepsiCo-ΖBH/Tasty Foods πξνζθέξεη κηα πιήξε γθάκα πξντφλησλ θνξπθαίαο 

πνηφηεηαο θαη δηεζλνχο θχξνπο, πνπ ηεο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα, λα εμάγεη ζε 

πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Δδψ θαη δεθαεηίεο, νη εμαγσγέο είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηα πην δεκνθηιή πξντφληα είλαη 

νη θπζηθνί ρπκνί ΖΒΖ θαη ηα αλαςπθηηθά ΖΒΖ ηα νπνία εμάγνληαη ζε φιν ηνλ 

θφζκν. 

 

1.5. ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

θνπφο ηεο PepsiCo-ΖΒΖ/Tasty Foods είλαη λα ηνπνζεηεί πάληνηε ηνπο 

θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε. Αλαδεηά ζπλερψο αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ πάζνο γηα ηε δνπιεηά ηνπο, πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζεβαζκφ πξνο 

ηνπο άιινπο. Δθαξκφδεη ζπλεηδεηά ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο, πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ ηεο: 

 πλέρεηα θαη ζπλέπεηα: Πξνζθέξεη δηαξθψο θίλεηξα θαη πξνθιήζεηο ζε θάζε 

εξγαδφκελν. Σνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη δηαρξνληθά θαη 

νπζηαζηηθά ζηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε, ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο.  

 

 πλερήο αλάπηπμε: Ζ ζπζηεκαηηθή εμέιημε θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ 

αλζξψπσλ ηεο είλαη κηα πάγηα ηαθηηθή. ηφρνο ηεο είλαη λα πξνσζνχληαη νη 

δηθνί ηεο άλζξσπνη εζσηεξηθά, αλαιακβάλνληαο δηαξθψο αλψηεξεο ζέζεηο. 

Πηζηεχεη αθξάδαληα φηη ε δηθή ηνπο εμέιημε είλαη εθείλε, πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζηελ εμέιημε φιεο ηεο εηαηξείαο.  
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 Μαθξνπξόζεζκε πξννπηηθή: Γηαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδφκελν επθαηξίεο 

γηα ζηαδηνδξνκία ζε φια ηα αληηθείκελα θαη ηνπο ηνκείο ηεο εηαηξείαο. Έηζη, 

έλα αλεξρφκελν ζηέιερνο κπνξεί λα απνθηήζεη πνιχηηκε εκπεηξία ζε ηνκείο, 

φπσο νη Πσιήζεηο, ε Παξαγσγή, ηα Οηθνλνκηθά, ην Marketing θαη ε 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Παξάιιεια, θξαηάεη αλνηρηέο ηηο πφξηεο, 

πνπ ζα δψζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηεο πξννπηηθέο γηα δηεζλή ζηαδηνδξνκία.  

πλνπηηθά, ζηξαηεγηθφο ηεο ζηφρνο αιιά θαη θαζεκεξηλφο ηξφπνο ζθέςεο είλαη ε 

ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο θαη ην ζεηηθφ εξγαζηαθφ θιίκα, 

αθνχ κφλν έηζη δηαζθαιίδεη θαη άκεζα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. 

 

1.6. ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Κάζε κεγάιε εηαηξεία έρεη κηα ζεκαληηθή ππνρξέσζε θαη έλα ζεκαληηθφ ξφιν 

απέλαληη ζηελ αγνξά αιιά θαη ζηελ θνηλσλία, ζε θάζε ρψξα φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ PepsiCo-HBH/Tasty Foods αληηκεησπίδεη πνιχ ζνβαξά ην 

ξφιν απηφ. ηφρνο ηεο είλαη λα απνηειεί έλα αμηφπηζην θνηλσληθφ εηαίξν, πνπ δξα 

κε ππεπζπλφηεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο πνπ θαζνδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ νκίινπ ζε φιν ηνλ 

θφζκν, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε φρη κφλν ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά θάζε νξγαλσηηθήο 

κνλάδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 11  
 

2. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ S&OP 

 

2.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην S&OP (προγραμματισμός Πωλήσεων και Λειτοσργιών)  έρεη 

γίλεη πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα πνιιέο εηαηξείεο. Δίλαη γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξεο 

εηαηξείεο ζεσξνχλ ην S&OP σο ηε πην ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα. Απηφ είλαη 

ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη ε ηδέα ηνπ S&OP ππάξρεη εδψ θαη 25 ρξφληα. Ζ 

επαλεκθάληζε ηνπ S&OP σο πξνηεξαηφηεηα έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ην άγρνο πνπ ε 

παγθφζκηα χθεζε έρεη δεκηνπξγήζεη ζε ηφζεο πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη ηε δηαπίζησζε 

φηη ζε έλα κεηαβαιιφκελν ζπγθξφηεκα εθνδηαζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φια ηα ζπζηαηηθά ζηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα 

επζπγξακκίδνληαη θαη λα επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ κία νκφθσλε άπνςε ηεο 

επηρείξεζεο. O άιινο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην  S&OP 

είλαη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε επειημία ζηελ επηρείξεζε. Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο 

δήηεζεο αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο, λα αληηδξάζνπλ ηαρχηεξα ζηηο αιιαγέο ηεο 

δήηεζεο θαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, νδεγνχλ ηηο απαηηήζεηο απηέο ζηελ πιεπξά ηνπ 

εθνδηαζκνχ ηεο  εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Απηφ δεκηνπξγεί έλα επηρεηξεζηαθφ S&OP, 

πνπ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη γξήγνξα θαη ζπρλά. 

Γεληθά, ην S&OP είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία κε πνιιά θηλνχκελα κέξε. Ζ 

δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο κηαο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο ηερλνινγηθή 

ηθαλφηεηα είλαη φιν θαη πην δχζθνιε, θπξίσο φηαλ απηφ αθνξά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

πξνζνκνίσζεο θαη δηαιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία. Ζ πξφθιεζε ησλ κεγάισλ 

δεδνκέλσλ θαη ε πξαθηηθή αλάιπζε απιά εληζρχνπλ ηελ αλάγθε γηα ηθαλφηεηα IT 

(information technology ή Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ) θαη κηα εθαξκνγή S&OP πνπ 

κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα ηεξάζηηα πνζά ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, απφ ηε ιηαληθή 

θαη απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο, γηα λα θαηαιήμνπκε ζε κηα θαιχηεξε 

εηθφλα ζπλαίλεζεο θαη γηα λα γίλεη ζε έλα αξθεηά έγθαηξν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξήζηκε 

γηα ηελ επηρείξεζε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη φηαλ ιακβάλεη ρψξα κηα δηαδηθαζία S&OP, νη εηαηξείεο πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ κεξηθνχο απινχο θαλφλεο: 

1. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε νκάδα έξγνπ , ε 

νπνία είλαη ζε ζέζε λα θέξεη εηο πέξαο ηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP 

2. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη ξεαιηζηηθέο ζρεηηθά κε ηα νθέιε γηα 

ηελ επηρείξεζε θαη ην πφζν γξήγνξα ζα πξνθχςνπλ 

3. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ην S&OP πξέπεη λα είλαη κηα δηαηκεκαηηθή  

πξνζπάζεηα κεηαμχ ησλ πσιήζεσλ, ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο πξνκήζεηαο, ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ. 

4. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα 

εληείλεη ην παιηφ γλσκηθφ φηη ην S&OP είλαη 80% δηαδηθαζία θαη 20% IT θαη 

θαίλεηαη, λα εθαξκφδεηαη φιν θαη ιηγφηεξν. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα νξίδνπλ 
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πξψηα ηε δηαδηθαζία, αιιά θαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε πνιππινθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο  ζα είλαη πνιχ θαιχηεξα δηαρεηξίζηκε , θαη κε ξπζκφ αλάινγν κε 

ηελ ηαρχηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζε κηα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε εθαξκνγή 

S&OP 
 

Kαηά γεληθφ θαλφλα, ζην S&OP πξέπεη ηνπιάρηζηνλ πέξα απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ, λα ζπκκεηέρνπλ επίζεο ε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε, ην 

κάξθεηηλγθ, θαη ην ηκήκα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντφληνο, γηα λα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα ζεηηθά. 

Σν θαζνξηζκφ ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ βάζνπο ηεο ζπκκεηνρήο επίζεο εμαξηάηαη απφ ην 

είδνο θαη ην ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο S&OP. Πνιιέο εηαηξείεο, γηα παξάδεηγκα, 

εθηεινχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα S&OP ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο. Έλα ζηειερηαθφ 

S&OP κπνξεί λα ηξέρεη θάζε ηξίκελν, ή αθφκε θαη θάζε εμάκελν, θαη αθνξά κφλν 

ηελ αλψηεξε εγεζία απφ ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο. Αληίζεηα, έλα επηρεηξεζηαθφ 

S&OP εθηειείηαη πην ηαθηηθά, ζίγνπξα κεληαία ή αθφκα θαη εβδνκαδηαία, θαη ε 

ζπκκεηνρή ζα είλαη ηφζν ιεηηνπξγηθά επξεία φζν θαη ππφ-ιεηηνπξγηθά δηαθξηηή. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα ην επηρεηξεζηαθφ S&OP κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα δηεπζπληή 

πσιήζεσλ, έλα δηεπζπληή πξνγξακκαηηζκνχ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο,  έλα δηεπζπληή 

κάξθεηηλγθ θαη έλα δηεπζπληή αλάπηπμεο πξντφλησλ σο ζπκκεηέρνληεο, αιιά επίζεο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ησλ αγνξψλ ή ησλ logistics, φηαλ 

ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα επηρεηξήζεσλ, πνπ ππαγνξεχνπλ. 

ε ηειηθή αλάιπζε, ν ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP είλαη λα αλαπηχμεη κηα 

δηαηκεκαηηθή ζπλαίλεζε επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ, ην νπνίν είλαη εθηθηφ δεδνκέλσλ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηινδνμηψλ θαη πεξηνξηζκψλ, θαη εμαζθαιίδεη φηη θάζε 

ιεηηνπξγία θαη ππφ-ιεηηνπξγία εληφο ηεο επηρείξεζεο εξγάδεηαη, γηα λα επηηχρεη ηνλ 

ίδην ζηφρν. Κνξπθαίεο εηαηξείεο ην θάλνπλ απηφ πην απνηειεζκαηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή φζν ην δπλαηφλ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2.2. ΟΡΗΜΟΗ 

1) Σν Sales and Operations Planning ή Πξνγξακκαηηζκφο Πσιήζεσλ θαη 

Λεηηνπξγηψλ είλαη κηα ελνπνηεκέλε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο, ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ην 1980 απφ ηνλ Oliver Wight, κέζσ ηεο νπνίαο ε ζηειερηαθή νκάδα 

πεηπραίλεη ζπλερψο εζηίαζε, επζπγξάκκηζε θαη ζπγρξνληζκφ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Sales and Operations Planning 

πεξηιακβάλεη κηα ελεκεξσκέλε πξφβιεςε, πνπ νδεγεί ζην πιάλν ησλ πσιήζεσλ, 

ζην πιάλν ηεο παξαγσγήο, ζην πιάλν ησλ απνζεκάησλ, ζην πιάλν ηνπ ρξφλνπ 

αληαπφθξηζεο πξνο ηνπο πειάηεο, ζην πιάλν ζρεδίαζεο ελφο λένπ πξντφληνο, θαη 

θαηαιήγεη ζην αξρηθφ πιάλν ζηξαηεγηθήο θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πιάλν. Γέλεη 

δειαδή επηρεηξεζηαθά πιάλα κε νηθνλνκηθά πιάλα. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ πιάλνπ θαη ν 

νξίδνληαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο βηνκεραλίαο. Οη 
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ζχληνκνη θχθινη δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ε πςειή έληαζε δήηεζεο απαηηνχλ έλα 

ζηελφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Sales and Operations Planning. Δπηπξνζζέησο ε 

δηαδηθαζία ηνπ Sales and Operations Planning δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Μηα ζσζηά εθαξκνζκέλε δηαδηθαζία ηνπ Sales and Operations Planning ζπλήζσο 

αλαθέξεηαη ζηε δήηεζε ηνπ πειάηε θαη ζηνπο πφξνπο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη 

επαλαζρεδηάδεηαη πνζνηηθά θαηά κήθνο ελφο ζπκθσλεκέλνπ θπθιηθνχ νξίδνληα. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ επαλαπξνγξακκαηηζκνχ επηθεληξψλεηαη πάλσ ζε αιιαγέο απφ 

πξνεγνχκελεο ζπκθσλεκέλεο πσιήζεηο θαη ζην πιάλν ησλ ιεηηνπξγηψλ. Οη εηαηξείεο 

πνπ έρνπλ κηα ελνπνηεκέλε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δηαδηθαζία ηνπ Sales and Operations Planning, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπο. 

2) Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο δίλεηαη απφ ην APICS (American Production and 

Inventory Control Society), ν νπνίνο είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο δηεζλήο 

νξγαληζκφο εθπαίδεπζεο, πνπ νξίδεη ην Sales and Operations Planning σο ηε 

θαζνξηζηηθή ιεηηνπξγία γηα ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο 

(πιάλν παξαγσγήο) θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ κπνξεί θαιχηεξα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηα ηξέρνληα πξνγξακκαηηζκέλα επίπεδα ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη 

ηνπο γεληθφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θεξδνθνξία, 

ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηνπο αληαγσληζηηθνχο ρξφλνπο αληαπφθξηζεο ζηνπο πειάηεο 

θιπ., φπσο εθθξάδνληαη ζην γεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πιάλν. Έλαο απφ ηνπο  

πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο είλαη λα θαζηεξσζνχλ νη ηηκέο ηεο παξαγσγήο πνπ ζα 

επηηχρνπλ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ ζηφρν ηεο ζπληήξεζεο, ηεο αχμεζεο ή ηεο κείσζεο ησλ 

απνζεκάησλ, ελψ ζπλήζσο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ζρεηηθά ζηαζεξφ. Απηφ κπνξεί λα επεθηαζεί δηακέζνπ ελφο επαξθνχο νξίδνληα 

πξνγξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο λα ζρεδηάζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην πιάλν ηεο παξαγσγήο φπσο είλαη νη εξγάηεο, ν εμνπιηζκφο, νη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα νηθνλνκηθά. Όπσο ην ζπγθεθξηκέλν πιάλν επεξεάδεη πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ εηαηξεηψλ, έηζη απηφ είλαη πξνεηνηκαζκέλν κε πιεξνθνξίεο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην marketing, απφ ηε παξαγσγή, απφ ην νηθνλνκηθφ ηκήκα, απφ ηα 

πιηθά, απφ ηηο κεραλέο θα. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Sales and Operations Planning έρεη εμειηρζεί ζε κηα ζεκαληηθή 

επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία πξνζαξκνζκέλε ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηηο αληίζεηεο πξνηηκήζεηο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο δήηεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξηαθέο αμίεο. Δίλαη 

κηα απφ ηηο πην θξίζηκεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλεζίδεη λα πεηπραίλεη ην 

θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηελ θαηεγνξία ησλ επηδφζεσλ σο πξνο ηηο ζηαζεξέο 

επηδφζεηο ησλ αληαγσληζηψλ. Όιν θαη πεξηζζφηεξν ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε, γηα λα 

ζπγρξνληζηεί νιφθιεξε ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ψζηε λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα 

ηεο. Απηφ έρεη επίζεο πεξηγξαθεί σο κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο δήηεζεο, λα ελνπνηεζεί ν 
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νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα 

ζπλδεζνχλ ηα ζηξαηεγηθά πιάλα κε ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο.   

ην παξαθάησ ζρήκα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, φηη νη πσιήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

ην πιάλν ηεο αγνξάο, ην πιάλν ηνπ πξντφληνο, ην πιάλν ησλ πσιήζεσλ θαη ην πιάλν 

ηεο δηαλνκήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ην πιάλν ησλ 

πφξσλ, ην πιάλν ησλ απνζεκάησλ, ην πιάλν ησλ απνζηνιψλ θαη ην πιάλν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

 

 

 

2.3. Ζ ΜΖΝΗΑΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΣΟΤ S&OP 

Σν Sales & Operations Planning είλαη απνηέιεζκα πξνγξακκαηηζκνχ κεληαίσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ επαλεμεηάδνπλ ην κάλαηδκελη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν 

(πεξηνξηζκνχο, επθαηξίεο, θηλδχλνπο, πφξνπο, ππνζέζεηο). πλήζσο βαζίδεηαη ζην 

εηήζην πιάλν ιεηηνπξγηψλ (Annual Operations Plan), πνπ ελεξγεί φπσο ν εηήζηνο 

ζηφρνο ηεο εηαηξείαο ζε επίπεδν πσιήζεσλ θαη πξνκεζεηψλ. Έπεηηα, ηα πιάλα ησλ 

πσιήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη έλα κέζν, γηα λα επηηεπρζνχλ ζηαδηαθά  νη 

ζηφρνη ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ ιεηηνπξγηψλ-ζπλδένληαο ηηο εηήζηεο πσιήζεηο θαη ην 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ marketing απεπζείαο κε ηε ιεηηνπξγηθή πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο.  
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Πην αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ηνπ κεληαίνπ Sales & Operations Planning είλαη ε εμήο: 

 

 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε πξόβιεςε ησλ πσιήζεσλ γηα ην νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη δεδνκέλα απφ ηηο παξειζνληηθέο πσιήζεηο, ηηο αλαιχζεηο ησλ 

ηάζεσλ θαη ηηο αλαθνξέο (reports) ησλ πξνβιέςεσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο δήηεζεο ζην νπνίν πεξηέρνληαη νη επηθπξψζεηο ησλ 

πξνβιέςεσλ, θαηαλννχληαη νη πεγέο ηεο δήηεζεο, ν ινγαξηαζκφο γηα κεηαβιεηφηεηα 

(account for variability), ε αλαζεψξεζε ηνπ απνζέκαηνο θαη ησλ αξρψλ ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (customer service). Έπεηηα έρνπκε ην πξνγξακκαηηζκό 

ηνπ εθνδηαζκνύ  γηα ην νπνίν αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηε δήηεζε 

ππνινγίδνληαο ηελ δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα θαη πξνγξακκαηίδνληαο ηηο απαηηνχκελεο 

ιεηηνπξγίεο. Αθνινπζεί κεηά ην Pre-S&OP:πκθηιίσζε ρεδίσλ ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ηα πιάλα ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ κε ηηο νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο 

(απνηέιεζκα, πεξηνξηζκνί). Σέινο νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ κεληαίνπ Sales 

& Operations Planning κε ηελ Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ S&OP θαη ζύλδεζε κε ηελ 

εθαξκνγή κε ην νπνίν νξηζηηθνπνηείηαη ην πιάλν θαη μεθηλά ε εθαξκνγή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ηνπ κεληαίνπ Sales & Operations Planning  

απεηθνλίδεηαη θαη ζε  γξάθεκα. 
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 χκθσλα κε ηνλ Larry Lapide, ν νπνίνο είλαη Γηεπζπληήο Έξεπλαο ζην Κέληξν 

Μεηαθνξάο θαη Logistics ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MIT, αλαιχεη πνηνη είλαη νη δψδεθα 

παξάγνληεο, πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα κεληαία δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ 

S&OP επηηπρήο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο: 

 

 

1. πλερείο ζπλαληήζεηο ξνπηίλαο: 

 

Μηα βαζηθή πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Sales & Operations Planning  είλαη φηη 

απνηειείηαη απφ ζπλαληήζεηο ξνπηίλαο, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζε πεξηνδηθή βάζε. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα, κηα δεθαεηία πξηλ, ζπρλά δηεμάγνληαλ ζε ηξηκεληαία 

βάζε. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ μεθηλήζεη, λα δηεμάγνπλ 

ηηο ζπλαληήζεηο ζε  κεληαία βάζε. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δηεμάγνληαη 

ηξία είδε ζπλαληήζεσλ .Ζ πξψηε ζπλάληεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ θαζηέξσζε ελφο 

κε πεξηνξηζκέλνπ πιάλνπ δήηεζεο θαη πξφβιεςεο, θαη απηφ αθνινπζείηαη απφ κηα 

δεχηεξε ζπλάληεζε, γηα λα θαηαξηηζηεί έλα ζρέδην γηα ην πιάλν εθνδηαζκνχ θαη έλα 

πεξηνξηζκέλν πιάλν δήηεζεο. Μεηά απφ απηά αθνινπζεί κηα ηξίηε ζπλάληεζε ζηελ 

νπνία ηειεηνπνηείηαη θαη νξηζηηθνπνηείηαη ε επζπγξάκκηζε ησλ πιάλσλ ηεο δήηεζεο 

θαη ηνπ εθνδηαζκνχ. 
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2. Γνκεκέλε αηδέληα ζπλαληήζεσλ: 

 

Απφ ηφηε πνπ νη ζπλαληήζεηο γηα ην Sales & Operations Planning  ρξεηάδεηαη λα είλαη 

ξνπηίλαο ζπλαληήζεηο, πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε αηδέληα ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (πρ δχν κε ηέζζεξηο ψξεο ζπλαληήζεηο ή γηα 

νξηζκέλεο εηαηξείεο κπνξεί θαη νιφθιεξε ηε κέξα) .Γεληθά νη ζπλαληήζεηο ρξεηάδεηαη 

λα πεξηιακβάλνπλ κηα αλαζεψξεζε ηνπ πφζν θαιά πιεξνχληαη ηα πξνεγνχκελα 

πιάλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ γηα ην 

νπνηνδήπνηε πιάλν δηαθχκαλζεο. Οη ζπλαληήζεηο πξέπεη λα έρνπλ σο ζπδήηεζε ηελ 

επζπγξάκκηζε ηεο δήηεζεο απφ πιεπξάο πιάλσλ ηνπ Marketing θαη ησλ Πσιήζεσλ 

θαη απφ πιεπξάο εθνδηαζκνχ ηα πιάλα ησλ Λεηηνπξγηψλ θαη ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο (Operations and Supply Chain Management). Σειηθά, πξέπεη λα θαζνξηζηεί 

ην ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ ηε θάζε ζπλάληεζε, ψζηε ηα πιάλα λα κπνξνχλ λα 

δεκνζηεπηνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ ζε φιε  ηελ εηαηξεία εγθαίξσο. Απηφ βνεζάεη ζηελ 

πξνψζεζε ελφο εληαίνπ ζρεδηαζκνχ γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

3. Πξν-εξγαζία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εηζξνψλ ηεο ζπλάληεζεο: 

 

Ζ βαζηθή πξφβιεςε δήηεζεο θαη νη απφηνκεο πεξηθνπέο ζηα πιάλα ηεο δήηεζεο θαη 

ηνπ εθνδηαζκνχ πξέπεη λα ηίζεληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Sales & Operations 

Planning. Απηά πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη, λα ζπληίζεληαη θαη λα κεηαθξάδνληαη 

γηα ηε δηαρείξηζε πξηλ ηηο ζπλαληήζεηο. Ζ βαζηθή πξφβιεςε  ηεο δήηεζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη απεξηφξηζηε θαη λα ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο γλσζηνχο παξάγνληεο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ, λα επεξεάζνπλ κειινληηθά ηελ δήηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα έλα λέν πξντφλ. Δπηπξνζζέησο, νη 

πεξηθνπέο απφ ηα πιάλα ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο κειινληηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ιεπηνκέξεηεο πάλσ ζηηο δξάζεηο ηνπ Marketing θαη ησλ Πσιήζεσλ, θαζψο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εθνδηαζκνχ, φπσο ηα πξνβιήκαηα έιιεηςεο 

απνζεκάησλ θαη ην κειινληηθφ θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δπνκέλσο, ε πνιιή 

δνπιεηά πξέπεη λα γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ ζπλάληεζε γηα ην Sales & Operations 

Planning θαη είλαη ζεκαληηθφ ε δηαδηθαζία λα κελ ππνηηκεζεί. 

 

4. Γηαηκεκαηηθή ζπκκεηνρή: 

 

Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα, ε δηαδηθαζία ηνπ Sales & Operations Planning πξέπεη 

λα είλαη κηα δηαηκεκαηηθή δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δήηεζε απφ πιεπξάο 

πσιήζεσλ, Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ θαη Marketing, ελψ απφ πιεπξάο Δθνδηαζκνχ 

πεξηιακβάλεη ηελ Καηαζθεπή, ηα Logistics, ηηο Πξνκήζεηεο θαη ηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα. Δπηπξνζζέησο, νη πξνζσπηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ επίζεο 

πεξηιακβάλνληαη βνεζνχλ ζην πάληξεκα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιάλσλ, πνπ 

θαζηεξψλνληαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Ζ πνιχ-ιεηηνπξγηθή 

πξνζέιεπζε θαη ε ζπκκεηνρή θαη κφλν ζε ζπλεδξηάζεηο, σζηφζν, δελ αξθεί γηα λα 

θαηαζηεί ε δηαδηθαζία ηνπ Sales & Operations Planning επηηπρήο. Υξεηάδεηαη επίζεο 

λα είλαη ελεξγήο ε ζπκκεηνρή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, έρνληαο ην θάζε 

έλα κέινο λα παίδεη ην δηθφ ηνπ ξφιν θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ δηαδηθαζία. Όια ηα 

κέιε ρξεηάδεηαη λα εθπξνζσπνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο πεξηνρέο κε πξννπηηθή ζην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, θαη λα ηνπ δίλνπλ ζπζηεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα εκθαλίδνληαο 

ή ζηέιλνληαο έλα πιεξεμνχζην, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιεο ηηο 

ζπλαληήζεηο. 
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5. Οη ζπκκεηέρνληεο εμνπζηνδνηνχληαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο:  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP πξέπεη λα πάξνπλ απνθάζεηο πάλσ ζηα 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θαη ζηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνινπζνχληαη. Χο εθ ηνχηνπ, απηνί 

ρξεηάδεηαη, λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηελ ζηειερηαθή νκάδα πνπ παίξλεη ηηο 

απνθάζεηο βαζηδφκελνη ζηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Δλψ απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ, πνπ αθνξνχλ κφλν ηα αλψηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ελδπλακψλνπλ ηα  

πθηζηάκελα ζηειέρε ηνπο ζε επίπεδν δηεπζπληή, ψζηε λα παξαζηνχλ ζηε ζπλεδξίαζε 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ.  

 

6. Έλαο ακεξφιεπηνο θαη ππεχζπλνο Οξγαληζκφο πνπ ηξέρεη κηα 

πεηζαξρεκέλε δηαδηθαζία: 

 

Σν S&OP πξέπεη λα δηεμάγεηαη σο κηα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηελ ψξα ηεο (on time) θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφ, πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη λα ηξέμεη απφ έλαλ ππεχζπλν νξγαληζκφ. Απηφο ν 

νξγαληζκφο αλαιακβάλεη, λα εθηειέζεη κηα εμαηξεηηθά πεηζαξρεκέλε δηαδηθαζία 

κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζπλαληήζεσλ, ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ εκεξήζησλ 

δηαηάμεσλ, κεηξηάδνληαο ηε ζπλάληεζε, θαη δηαζθαιίδνληαο φηη νη πξνγελέζηεξεο θαη 

κεηαγελέζηεξεο ζπλαληήζεηο δνπιεχνπλ θαη δηακνξθψλνληαη έγθαηξα. 

 

 

7. Δζσηεξηθή ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε ζπλαίλεζε θαη ζηελ 

ππεπζπλφηεηα: 

 

H δηαζθάιηζε φηη ηα πιάλα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο δήηεζεο γίλνληαη ππεχζπλα θαη 

φηη φινη νη ελδηαθεξφκελνη ησλ ιεηηνπξγηθψλ νξγαλψζεσλ αθνινπζνχλ κηα 

ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, απνζθνπεί ζην λα νδεγήζεη ζε ζπλαίλεζε κε βάζε ηα 

ζρέδηα  πνπ απαηηνχληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη γξήγνξα, λα επαλεμεηάζεη θαη λα αλαζεσξήζεη ηα πιάλα. 

Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα ζπζηαζεί κηα δηαδηθαζία, πνπ λα επηηξέπεη ζε φια ηα 

κέιε λα παξέρνπλ εχθνια ζπλερή πιεξνθφξεζε, επί ίζνηο φξνηο, ψζηε λα πξνρσξνχλ 

πξνο βειηίσζε ηα πιάλα. 

 

 

8. Μηα ακεξφιεπηε βαζηθή πξφβιεςε γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία: 

 

Γεληθά ε βαζηθή πξφβιεςε είλαη ζεκαληηθή, δηφηη απνηειεί ην πιάλν εξγαζίαο απφ 

ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ S&OP ζα αλαπηχμνπλ ηα ηειηθά ζρέδηα ηνπ 

εθνδηαζκνχ θαη ηεο δήηεζεο. Χο ηέηνηα, πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηε, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαη λα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο γλσζηέο επηδξάζεηο γηα ηε κειινληηθή 

δήηεζε. Γηα λα δηαηεξήζεη ην 100% ησλ πξαγκάησλ κε βάζε ηελ αξρηθή πξφβιεςε 

πνιχ ζπρλά αλαπηχζζεηαη ε ρξήζε κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο πξφβιεςεο. 
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9. Κνηλφο πξνγξακκαηηζκφο εθνδηαζκνχ θαη δήηεζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ηζνξξνπία: 

 

Έλαο manager πνπ εθηειεί ηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP ζηελ εηαηξεία ηνπ ρξεηάδεηαη κηα 

δηαδηθαζία, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα “θπλεγήζεη ηε δήηεζε ή ηoλ εθνδηαζκφ 

γξήγνξα‟‟. Οη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο S&OP ζήκεξα ηείλνπλ λα απνηχρνπλ ζε 

απηφ ην ζέκα. Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη, φηη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ ζα 

δεδνκέλν ην ζχλνιν ησλ πιάλσλ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε πιάλσλ εθνδηαζκνχ, 

πνπ πιεξνχλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ηε δήηεζε θαη βαζίδεηαη ζε ζρεηηθά άθακπηα ζρέδηα 

ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ, κε ην νπνίν θάζε κηθξή ηξνπνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ S&OP. ε απηή ηε 

πεξίπησζε, φηαλ νη ζπλαληήζεηο νδεγνχληαη απφ ηε πιεπξά ηνπ εθνδηαζκνχ, ηα 

επηρεηξεζηαθά ζηειέρε πξνζπαζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ, λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

πεξηθνπέο απφ ηα πιάλα ηνπ εθνδηαζκνχ, γηα λα θαιχςνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν 

πιάλν δήηεζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε ζην S&OP έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Σν πξψην είλαη φηη νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη ξφινο γηα ην 

κάξθεηηλγθ θαη ηηο πσιήζεηο, γηα λα παίμνπλ ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο, γη΄απηφ 

ηείλνπλ λα κελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ή λα κε κπαίλνπλ θαλ ζηνλ θφπν λα 

εκθαληζηνχλ. Σν δεχηεξν θαη πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη φηη ηείλεη λα θξχςεη 

πηζαλέο επθαηξίεο εζφδσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ επθαηξηαθψλ ή/θαη ησλ πιενλαδφλησλ ρσξεηηθνηήησλ εθνδηαζκνχ. Μηα 

θαιχηεξε δηαδηθαζία κπνξεί λα ιχζεη απηά ηα πξνβιήκαηα κε ηελ παξαδνρή (φπσο 

θαη ηα πιάλα ηνπ εθνδηαζκνχ), φηη ην κάξθεηηλγθ θαη ηα πιάλα ησλ πσιήζεσλ είλαη 

απνθνκκέλα πιάλα, πνπ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηνπ S&OP. Έηζη θαη ηα δχν πιάλα ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ  

ζα αλαπηπρζνχλ ηαπηφρξνλα. 

 

10. Μέηξεζε ηεο δηαδηθαζίαο: 

 

Όπσο θάζε δηαδηθαζία, έηζη θαη ε απφδνζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζα 

πξέπεη λα κεηξεζεί, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο κάζεζεο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπ S&OP ηείλνπλ λα 

κεηξνχλ ηελ αθξίβεηα πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο, ε νπνία είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέηξν 

θαηαγξαθήο. Χζηφζν, γηα λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππάξρνπλ θη 

άιιεο κεηξήζεηο, φπσο ε δηαθχκαλζε ζηε βαζηθή πξφβιεςε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ε ηήξεζε ησλ πσιήζεσλ, θαη ηα πιάλα ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηα νπνία πξέπεη επίζεο λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά. 

 

 

11. Τπνζηήξημε ηερλνινγίαο γηα ελνπνηεκέλν πξνγξακκαηηζκφ εθνδηαζκνχ-

δήηεζεο: 

 

ήκεξα έλα κεγάιν πξφβιεκα είλαη φηη πνιιέο δηαδηθαζίεο ηνπ S&OP πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ κπξηάδεο θχιια δελ είλαη ζπγρξνληζκέλα. Οη εηαηξείεο ηείλνπλ 

λα ην ιχζνπλ απηφ κε ηελ εθαξκνγή ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ πξφβιεςεο ή 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο. Χζηφζν, ελψ απηφ βνεζά πάξα πνιχ λα ππνζηεξίμεη 

πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP, νη εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηε πιεπξά ηνπ 

εθνδηαζκνχ πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ κε απηά ηα είδε ησλ παθέησλ απφ ηε πιεπξά ηεο 

δήηεζεο, θαζψο θαη κε θάπνην είδνο ινγηζκηθνχ ηνπ S&OP ,πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα 
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λα ζπγθεληξψζεη ηα δεδνκέλα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο δήηεζεο, πνπ ρξεηάδνληαη, γηα 

λα ππνζηεξηρζνχλ νη ζπλαληήζεηο ηνπ S&OP. 

 

12. Δμσηεξηθέο εηζξνέο ζηε δηαδηθαζία: 

 

ήκεξα, νη δηαδηθαζίεο ηνπ S&OP ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηα δεδνκέλα ηεο 

εζσηεξηθήο  δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ, φπσο ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ, ηηο 

κεηαθνξέο, ηηο απνγξαθέο θαη ηηο ρσξεηηθφηεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, σο εηζξνέο. Πην 

πξφζθαηα, κε πξνγξάκκαηα ζπλ-δηαρείξηζεο απνγξαθήο, φπσο ε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή (Vendor Managed Inventories), ν πλεξγαηηθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο (Collaborative Planning), ε  Πξφβιεςε θαη αλαπιήξσζε [CPFR] 

θαη ε αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ φπσο ε πιεξνθνξία γηα ην ζεκείν πψιεζεο, δίλνπλ 

ζηηο εηαηξείεο πεξηζζφηεξε πξφζβαζε ζε εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή δήηεζε θαη ηνλ εθνδηαζκφ απφ ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Μεξηθέο εγεηηθέο εηαηξείεο ζην ρψξν ηνπο έρνπλ μεθηλήζεη, λα ελζσκαηψλνπλ απηφ 

ην είδνο εμσηεξηθήο πιεξνθνξίαο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ δηθή ηνπο δηαδηθαζία 

S&OP. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ζρέζε ηνπ Sales and Operations Planning 

κε ηα άιια πιάλα. Ζ πξφβιεςε, ην εηήζην ή επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, ε ζηξαηεγηθή 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ελζσκαηψλνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ S&OP θαη ζηε ζπλέρεηα ην S&OP αλαιχεηαη ζην πιάλν ησλ Πσιήζεσλ θαη ζην 

πιάλν ησλ Λεηηνπξγηψλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζην 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ θαη ζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εκπεξηέρεη ην θάζε πιάλν μερσξηζηά. 
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2.4. ΣΡΔΥΟΤΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

Οη ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα εηαηξεία, ε νπνία ζέιεη λα 

εθαξκφζεη ή εθαξκφδεη ήδε ηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP είλαη νη λένη αληαγσληζηέο πνπ 

εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά, νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, νη 

θαλνληζκνί πνπ ζεζπίδνληαη ζε εζληθφ, επξσπατθφ ή/θαη παγθφζκην επίπεδν, ε 

πνξεία ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, ην λέν κάλαηδκελη πνπ ίζσο ρξεηαζηεί ε 

εηαηξεία λα πηνζεηήζεη, νη δηάθνξεο ζπγρσλεχζεηο πνπ ίζσο πξνθχςνπλ θαη ηέινο ε 

εηζαγσγή θάπνηνπ λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

 

2.5. ΣΡΔΥΟΤΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΟΝ    

ΔΦΟΓΗΑΜΟ   

Οη πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα εηαηξεία φζνλ αθνξά ηε δήηεζε θαη ηνλ 

εθνδηαζκφ είλαη ν αλεπαξθήο ζπληνληζκφο κεηαμχ δήηεζεο θαη εθνδηαζκνχ φπσο νη 

ρακέλεο πσιήζεηο θαη ηα  εζθαικέλα απνζέκαηα. Ζ δηαθνπή επηθνηλσλίαο ιφγσ 

έιιεηςεο πνηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε 

εγεζίαο ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζηα πιάλα πνπ αθνξνχλ ην S&OP. πρλά ιείπνπλ 

νη ζσζηέο κεηξήζεηο, πνπ νδεγνχλ ζηελ αμία ή πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. 

Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο. Αθφκε κηα πξφθιεζε είλαη νη 

εζσηεξηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δελ δηεπθνιχλνπλ ηε παξάδνζε 

ηνπ ζσζηνχ πξντφληνο ζηε ζσζηή ηηκή, ζηε ζσζηή πνζφηεηα, ζηε ζσζηή πνηφηεηα, 

ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ζηε ζσζηή ηνπνζεζία. Τπάξρεη έιιεηςε δηαδηθαζηψλ ζηελ 

δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ζηελ θαηλνηνκία. Σέινο άιιε κηα 

πξφθιεζε είλαη ε έιιεηςε ή θακία χπαξμε ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ what if κνληεινπνίεζε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπκθσλία. 
 
 

2.6. Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ S&OP 
 

Ζ αλάγθε γηα ηε ρξήζε ηνπ S&OP απφ ηηο εηαηξείεο πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Οη ειιείςεηο πιηθψλ θαη πξντφλησλ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα ρξήζε 

ηνπ S&OP. Δπίζεο, άιιε κηα αηηία πνπ νδεγεί ηηο εηαηξείεο ζηε ρξήζε απηνχ ηνπ 

κνληέινπ είλαη νη απαξάδεθηνη ρξφλνη αληαπφθξηζεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπο, 

θαζψο θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθνδηαζκνχ. Δπηπξνζζέησο, ε θαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

είηε είλαη ε ζπλεξγαζία εζσηεξηθή είηε είλαη εμσηεξηθή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. ηε 

ζπλέρεηα ε αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ή/θαη έιιεηςε πφξσλ, φηαλ 

ρξεηάδεηαη πξνθαινχλ αλεζπρία γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

αθφκε θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηα ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ, πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο ε θάζε επηρείξεζε. Άιιε κηα αηηία είλαη ην ππεξβνιηθά κεγάιν 

δηαζέζηκν απφζεκα, πνπ ππάξρεη ζηελ απνζήθε, θαζψο θαη ε κεγάιε ζε βαζκφ 

απαμίσζε θαη παιαίσζε ηνπ εκπνξεχκαηνο. Καη ηέινο ε δηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηε παξαγσγή, ζε ζέκαηα έγθαηξσλ 

παξαδφζεσλ, πνπ δεκηνπξγεί ρακειφηεξα θέξδε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε 

απψιεηα πειαηψλ. 
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ηε παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε ηεξαξρία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε κηα 

επηρείξεζε θαη απηφ πνπ αμίδεη, λα ζεκεηψζνπκε είλαη φηη ην S&OP ζην θχθιν 

πξνγξακκαηηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία βάζε θαη έρεη σο εθξνέο  ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηηο νκάδεο ησλ πξντφλησλ. 

 

  
 

 

2.7. ΓΗΑΣΗ S&OP 
 

Με ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP γίλνληαη αμηνινγήζεηο σο κέξνο κηαο 

νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνζδηνξίδεηαη κε 

ζαθήλεηα ην πεδίν ηνπ πξντφληνο ζην νπνίν ε εηαηξεία αληαγσλίδεηαη κέζσ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο δηαζθαιίδεη φηη ν εθνδηαζκφο θαη ε δήηεζε 

«ζπκθηιηψλνληαη» θαη  αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο 

δηαρείξηζεο. Άιιε κηα αηηία είλαη φηη παξέρεη έλα ζαθέο πιάλν, πνπ απαληά ζε φιεο 

ηηο εξσηήζεηο ηεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ, πνπ αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο. 

Πξνζθέξεη κία δηάθαλε εηθφλα ηεο εηαηξείαο απφ ηε δήηεζε κέρξη ηνλ εθνδηαζκφ. 

Δπηπιένλ παξνπζηάδεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο πιάλνπ δήηεζεο ηεο 

εηαηξείαο κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο ηεο δήηεζεο θαη ηέινο επζπγξακκίδεη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ επηθεξδψο θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ παξάδνζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζεκαηνινγίνπ ηεο εηαηξείαο. 
 
 

2.8. S&OP-ΣΟΥΟΗ 
 

Οη ζηφρνη πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ sales and operations planning 

είλαη ε ζπλαίλεζε ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θελψλ (gaps) θαη ε κεγαιχηεξε 

επζχλε ζηα επηκέξνπο πιάλα ηεο εηαηξείαο. Δπηπξνζζέησο ν θαζνξηζκφο ησλ 

αλαγθψλ ζε πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ ε αλάπηπμε κηαο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαη 

ηέινο ε ζχζηαζε κηαο εηαηξείαο κε επξχ πιάλν γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, πνπ ζα 

βνεζήζνπλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο γηα νηθνγέλεηεο πξντφλησλ, πνπ είλαη πάλσ 

απφ έλα ελδηάκεζν ρξνληθφ νξίδνληα. 
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2.9. S&OP-ΚΡΗΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη θξίζηκνη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ, λα νδεγήζνπλ κηα 

δηαδηθαζία S&OP ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη κε κεγάιε επηηπρία. Αξρηθά έλαο 

ηέηνηνο παξάγνληαο είλαη ε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

sales and operations planning. Ζ αιιαγή δηαρείξηζεο ή αιιηψο ην κάλαηδκελη 

βνεζάεη κηα επηρείξεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP, λα βειηηψζεη ηα 

νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεζηαθά ηεο πιάλα. Άιινο παξάγνληαο είλαη νη ζρεηηθνί ρξφλνη 

αληίδξαζεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ε παξαγγειία, λα θηάλεη 

ζηα ρέξηα ηνπ πειάηε έγθαηξα ζην ζσζηφ ρξφλν κε ηε ζσζηή πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη 

ηηκή. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ππάξρνπλ εξγαιεία, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη εξγαιεία γηα πξνγξακκαηηζκφ ζελαξίσλ. 

Πξέπεη φια ηα πιάλα θαη ηα εξγαιεία, λα βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Να 

δηαηππψλνληαη νξζέο ππνζέζεηο θαη λα πξνγξακκαηίδεηαη έλαο ζσζηφο ρξνληθφο 

νξίδνληαο. Σέινο παξάγνληεο φπσο νη ζπκβηβαζκνί, ε δηαηχπσζε κε ζαθήλεηα, ε 

αμηνιφγεζε, θαζψο θαη ε δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα 

ζπζηήκαηα νινθιεξψλνπλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζα νδεγήζνπλ ζε 

κηα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία S&OP. 

 

 

 

2.10. S&OP-ΠΡΟΚΛΖΔΗ    
 

Οη πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη κηα επηρείξεζε εθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ 

S&OP είλαη ε ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη λα ππάξμεη απφ ηελ αλψηεξε εγεζία φζνλ 

αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Αθνινπζεί ε επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

S&OP. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο θαη απνδνρή ησλ ξφισλ θαη ησλ 

επζπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα νη ζπλαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

S&OP, πξέπεη λα απνηεινχλ επηρεηξεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ζηειερηαθή 

νκάδα, πνπ ην έρεη αλαιάβεη. Να θαζίζηαηαη απφ ην ηκήκα Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηψλ (ην ιεγφκελν IT) ηθαλή ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP κε εξγαιεία επαξθνχο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δπηπξνζζέησο ηα δεδνκέλα λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αθξίβεηα θαη 

αθεξαηφηεηα. Καη ηέινο λα γίλεη εληνπηζκφο ηνπ εηδηθνχ αηφκνπ ζην S&OP, πνπ ζα 

εγεζεί ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

2.11. S&OP-ΟΦΔΛΖ 
 

Σα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη κηα εηαηξεία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ S&OP είλαη πνιιά. Αξρηθά ππάξρεη βειηίσζε ζην ζπληνληζκφ, ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία. Δπίζεο βειηίσζε έρνπκε θαη ζηελ ρξήζε ησλ κεραλψλ 

θαη ησλ πφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Βειηηψζεηο 

έρνπκε θαη ζην θνκκάηη ησλ Logistics κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Παξαηεξείηαη 

κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ θφζηνπο. Αθφκε παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο 

αθξίβεηαο γηα ηε πξφβιεςε θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, βειηίσζε 

έρνπκε θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηέιεηαο παξαγγειίαο θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ S&OP βνεζάεη θαη ζηελ βειηίσζε ησλ λέσλ πξντφλησλ κέζσ ηεο 
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εζσηεξηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Καη ηέινο ην S&OP 

πξνζθέξεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθηειείο ην κνληέιν what if  ζσζηά θαη λα 

θαηαζθεπάδεηο αληαγσληζηηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 

Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη ηα νθέιε πνπ έρεη ε επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ S&OP. Δλδεηθηηθά ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP κπνξεί λα 

απνθέξεη ζηελ εηαηξεία κείσζε ηνπ ιάζνπο πξφβιεςεο θαηά 20-25%,  κείσζε 

απνζεκάησλ θαηά 5-10%, αχμεζε ζην γχξηζκα ηνπ απνζέκαηνο θαηά 5-10%, αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαηά 5-10%, αχμεζε ηεο βαζηθήο γξακκήο ησλ 

εζφδσλ θαηά 2-5% θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ SKUs (Stock Keeping Units) θαηά 10-

20%.   

  

 
 

 

 

2.12. S&OP-ΠΟΛΗΣΗΚΔ 
 

Οη πνιηηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

S&OP είλαη ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ (planning process) θαη πψο 

απνδεηθλχνληαη νη ρσξεηηθφηεηεο αλά νηθνγέλεηα πξντφληνο, πνπ ζα δηαηεξεζνχλ θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Άιιε κηα πνιηηηθή είλαη νη νηθνγέλεηεο πξντφλησλ θαη ε 

αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ γηα ην πψο ηα πιάλα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ πιάλσλ, ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

ηνπ MPS (Master Production Schedule) θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο ηεο γξακκήο ηνπ 

θάζε είδνπο. Δπίζεο ν ρξνληθφο νξίδνληαο πξνγξακκαηηζκνχ, νη ρξνληθέο δψλεο θαη 

νη κεηξήζεηο απνηεινχλ πνιηηηθέο πνπ πξέπεη, λα εθαξκφδνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

S&OP. Δπίζεο, άιιεο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP είλαη ην 

απφζεκα, νη αλεθηέιεζηεο παξαγγειίεο, ην πιάλν γηα ηηο ζπζζσξεπκέλεο παξαγγειίεο 

πειαηψλ, ην επίπεδν εμππεξέηεζεο, ε εηζαγσγή λένπ πξντφληνο, ε πξνψζεζε θαη νη 

εηδηθέο πξνζθνξέο. Αθφκε ε χπαξμε θαηεπζπληήξηαο γξακκήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ έγθξηζε δηαθφξσλ αιιαγψλ ζηα πιάλα. Οη θπθιηθέο πξνβιέςεηο θαη νη 

πξνβιέςεηο ησλ απνζηνιψλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Άιιεο πνιηηηθέο είλαη ε πξφβιεςε, ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη νη ηερληθέο 

απνζέκαηνο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Καη ηέινο ην πξφγξακκα γηα ηηο κειινληηθέο 

ζπλαληήζεηο, ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη ηελ αηδέληα γηα ηελ κεληαία ζπλάληεζε 

αλαζθφπεζεο. 

 

 

2.13. S&OP-ΑΡΥΔ 
 

ύκθσλα κε ηνλ Anand Subramaniam, ύκβνπιν Δπηρεηξήζεσλ, ζηελ εηαηξία 

Consult 101 oη αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ κηα δηαδηθαζία S&OP αξρηθά είλαη νη 

πσιήζεηο θαη νη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα δνπιεχνπλ καδί. Ζ 

επίδνζε ηνπ S&OP πξέπεη λα κεηξάηαη ζε ζρέζε κε ην πιάλν. Οη δηαθνξέο ζα πξέπεη 

λα ηνλίδνληαη γηα λα ππάξμνπλ δηνξζσηηθά κέηξα. Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ S&OP πξέπεη 

λα επηζεκνπνηείηαη απφ ηε κεληαία ζπλάληεζε. Δπηπξνζζέησο, νη νκάδεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ηα κέηξα απφδνζεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. Πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πφξσλ. Δπηπιένλ, ην S&OP πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εηζξνέο απφ φιεο ηηο νκάδεο. Σα δεηήκαηα ησλ πφξσλ πξέπεη 

λα ιπζνχλ πξηλ απφ ηε ζπλάληεζε γηα ην  S&OP. To S&OP παξέρεη ηηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη είλαη ν βαζηθφο ζχλδεζκνο 

κεηαμχ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ. To S&OP 

θαηαξηίδεηαη ζην επίπεδν ηεο νκάδαο πξντφληνο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Management, ελψ παξαθνινπζείηαη θαη επαλεμεηάδεηαη ζε κεληαία βάζε. Σν S&OP 

είλαη ην πιάλν ηεο εηαηξείαο θαη βαζίδεηαη ζε 18-24 κήλεο θπθιηθφ νξίδνληα. Οη 

πφξνη ειέγρνληαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Σν S&OP πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζε 

φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη λα θαηαξηίδεη ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

 

 

Τπάξρεη άιιε κηα άπνςε γηα ηηο αξρέο ηνπ S&OP. ύκθσλα κε ηνλ Neil Lewis 

από ηελ Capgemini Consulting, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ κηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ S&OP: 

 

 

1. Γέζκεπζε Δλδηαθεξόκελσλ Μεξώλ:-Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε ζε φιε ηελ επηρείξεζε είλαη θαη εθπαηδεπκέλνη λα θαηαλννχλ ηελ φιε 

δηαδηθαζία. Δπνκέλσο, ε δηεπθξίληζε πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε πξψηκν ζηάδην 

σο πξνο ην πνηνο αλαιακβάλεη ηηο εηζξνέο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη πνηνο θιείλεη 

ην ράζκα ζηηο απνθάζεηο. Δπηπξνζζέησο, κεκνλσκέλεο νκάδεο πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη θαη λα αληακείβνληαη, πνπ ζπλδξάκνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ην θαιφ ηεο επηρείξεζεο. Γηακέζνπ ησλ κέηξσλ απηψλ, ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζα πξέπεη λα αηζζαλζνχλ φηη δεζκεχνληαη θαη γηα ηελ 

ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπ S&OP, ε νπνία είλαη πνιχ πηζαλφλ λα είλαη επηηπρήο. 

 

2. Έλα ύλνιν Αξηζκώλ:-ε πνιιέο επηρεηξήζεηο, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

έλα πιάλν. Σν marketing κπνξεί λα έρεη έλα πιάλν ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ 

ην εηήζην νηθνλνκηθφ πιάλν θαη ζπλδέεηαη κε ην αλακελφκελν επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ζε λέεο θαηλνηνκίεο πξντφληνο. Οη πσιήζεηο είλαη πηζαλφ λα 

ρεηξηζηνχλ θη έλα άιιν ζχλνιν αξηζκψλ, φπνπ ηα πξνσζεηηθά δεδνκέλα θαη 

νη εκπνξηθνί φξνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Σν ηκήκα 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη πην πηζαλφ, λα δνπιέςεη κε έλαλ φγθν πξφβιεςεο 

βαζηζκέλν ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. Ο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ S&OP είλαη 
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λα επζπγξακκίζεη απηά ηα δηαθνξεηηθά πιάλα θαη λα ζρεκαηίζεη έλα ζχλνιν 

αξηζκψλ. Όια ηα κέξε ηψξα ζα θαηαλνήζνπλ ηηο απνθιίζεηο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο θαη απφ θνηλνχ πξνιεπηηθά ζα δηαρεηξηζηνχλ ην πιάλν. 

 

3. Δπζύλε θαη Λήςε Απνθάζεσλ:-Καζψο απμάλεηαη ην κέγεζνο ελφο 

νξγαληζκνχ, ην ίδην θάλεη θαη ε πνιππινθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ 

εθαξκνγή δηαδηθαζίαο S&OP ζε κηα πνιπεζληθή εηαηξεία κπνξεί λα έρεη 

ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη παγθφζκηεο νκάδεο, πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ. Απηφ ζπρλά θαζηζηά δχζθνιν 

λα αλαγλσξηζηνχλ νη πξαγκαηηθνί ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ, λα 

εθαξκνζηεί ην S&OP κε επηηπρία, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα θαζνξηζηνχλ 

ιεπηνκεξψο θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη πνηα ζα είλαη ε επζχλε ζε θάζε ζπλεδξίαζε. 

 

4. Δπζπγξάκκηζε ησλ ηόρσλ ηεο Δπηρείξεζεο:- Δάλ νη δείθηεο KPI 

ζπλδένληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ φγθν, ν manager ζα πξνζπαζήζεη 

λα ηνπο παξαδψζεη ελαληίνλ απηψλ ησλ ζηφρσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

επίπησζε ζε άιια κέξε ηεο επηρείξεζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα έλαλ 

δηεπζπληή παξαγσγήο, ηνπ νπνίνπ νη εηήζηνη ζηφρνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 

σο θφζηνο αλά πεξίπησζε ή ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα, νδεγψληαο ζε 

κεγαιχηεξε ρξνληθή  δηάξθεηα παξαγσγήο θαη πςειφηεξα επίπεδα 

απνζέκαηνο. Όζν απηά ηα βαζηθά ελδηαθεξφκελα κέξε έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο θαη θίλεηξα, κηα θνηλή επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ζα είλαη δχζθνιν 

λα εθαξκνζηεί. Χο εθ ηνχηνπ, νη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο  S&OP πξέπεη λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο δείθηεο KPI, πνπ νδεγνχλ ζηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

γηα κηα εηαηξεία ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

5. Καηάιιεινο Υξνληθόο Οξίδνληαο:- Όηαλ ηα πξάγκαηα πάλε ζηξαβά, ην 

κείδσλ είλαη λα ειέγρεηο ηελ θξίζε θαη φρη λα πξνγξακκαηίδεηο γηα ην κέιινλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, νη δηεπζπληέο πξέπεη λα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηε βξαρππξφζεζκε ζθέςε. Σν S&OP έρεη σο ζηφρν, λα 

δηαηεξήζεη κηα κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε. 

Μεηαθηλψληαο ηε ζπλνκηιία ζην κέιινλ ζα βνεζήζεη ηνπο δηεπζπληέο λα 

θηάζνπλ ζε θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο θαη, ζπλεπψο, ζε κηθξφηεξα 

πξνβιήκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 

6. Καηαλνώληαο ηα Οθέιε ηνπ S&OP:- Σειηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα μεθάζαξε θαηαλφεζε γηα ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

S&OP. Μηα πγηήο δηαδηθαζία S&OP αλαγλσξίδεη ηηο αηέιεηεο ζε ηαθηηθή 

βάζε θαη βειηηζηνπνηεί εθ λένπ ηα πιάλα ζε φιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

Απηφ κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ην δίθηπν ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη λα ζψζεη φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε απνζεκάησλ. Σν 

πην ζεκαληηθφ είλαη φηη, νη πειάηεο πξέπεη λα επσθεινχληαη απφ ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε. 
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2.14. ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΜΔΧ ΣΟΤ S&OP 

 

 

Σν S&OP ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά πσο θάλεη ην S&OP ηε 

δηαθνξά ζε φξνπο εμππεξέηεζεο πειαηψλ? Σν κνληέιν παξαθάησ παξνπζηάδεη ηξία 

βήκαηα πξνζέγγηζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ κέζσ ηνπ S&OP. 

Μέζσ απηψλ ησλ βεκάησλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

επηηχρεη δχν άκεζα απνηειέζκαηα: βειηίσζε ηεο πξφβιεςεο θαη ζπκβηβαζκφ 

δήηεζεο θαη εθνδηαζκνχ. Καη ηα δχν απηά απνηειέζκαηα, ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Αο δνχκε ηα ηξία βήκαηα παξαθάησ:  

 

• ΒΖΜΑ 1ν : Από ηηο αξρέο ηνπ S&OP ζηελ βειηησκέλε πξόβιεςε 

 

Τπάξρνπλ ηξία ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP, πνπ ζα 

απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα πξφβιεςεο γηα ηελ δήηεζε. Πξψηνλ, ππάξρεη αλάγθε γηα 

ζπλνρή ησλ αξηζκψλ, π.ρ. ε πξφβιεςε είλαη δηαθαλήο θαη πξνζβάζηκε γηα φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εκπιέθνληαη. Γεχηεξνλ, απηή ε βάζε πξφβιεςεο ζα κπνξνχζε λα  

αλαθέξεηαη ζε φξνπο φγθνπ (ζε αληίζεζε κε ηελ αμία), δηφηη ν φγθνο είλαη 

πξαγκαηηθά ην “λφκηζκα”, πνπ νδεγεί ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σξίηνλ, φιεο νη 

νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα ζπλαηλεηηθή πξφβιεςε. 

 

 

• ΒΖΜΑ 2ν : Από ηελ βειηησκέλε πξόβιεςε ζηνλ βειηησκέλν ζπκβηβαζκό 

δήηεζεο θαη εθνδηαζκνύ 

 

Χο απνηέιεζκα ησλ βεκάησλ πνπ ιάβακε ππφςε καο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πξφβιεςεο, ε πξνθαηάιεςε γηα πξφβιεςε ζα κεησζεί. Έηζη, νη πξαγκαηηθέο 

πσιήζεηο ζα απνθιίλνπλ ιηγφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν φγθν. Δπηπιένλ, ε 

πξφβιεςε παξαθνινπζείηαη κε νδεγνχο πξφβιεςεο, π.ρ. ππνζέζεηο πνπ 

ππνγξακκίδνπλ ηα ζθακπαλεβάζκαηα ζηελ πξφβιεςε. Σέινο, ε πξφβιεςε ζα 

αληαλαθιά ηα κέζα γηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, ην νπνίν δίλεη ην ρξφλν ζηα 

εξγνζηάζηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πιάλα. Δπνκέλσο, ε κεησκέλε πξνθαηάιεςε 

γηα πξφβιεςε, ε ρξήζε ησλ νδεγψλ πξφβιεςεο θαη ε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ηνπ 

πιάλνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπκβηβαζηηθνχ πιάλνπ κεηαμχ δήηεζεο θαη 

εθνδηαζκνχ. 

 

• ΒΖΜΑ 3ν : Από ηνλ βειηησκέλν ζπκβηβαζκό κεηαμύ δήηεζεο θαη 

εθνδηαζκνύ ζηελ βειηησκέλε εμππεξέηεζε πειαηώλ 
 

Χο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηνπ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηνπ 

εθνδηαζκνχ, ην πιάλν πξνκήζεηαο ζα είλαη ηφζν ξεαιηζηηθφ φζν ην δπλαηφλ ζε 

εθείλν ην ζεκείν ζην ρξφλν. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα δελ πιεξνί ηελ 

απαίηεζε, κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 

ν πειάηεο ζα πξνεηδνπνηεζεί ζε πξψηκν ζηάδην γηα πηζαλή έιιεηςε. Βαζηζκέλν ζηελ 

έιιεηςε πιεξνθνξηψλ, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κπνξνχλ λα ζπκθσλεζνχλ ζε 

ζπλεξγαζία κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο. Δάλ ππάξρεη ππεξβνιηθή 

πξνκήζεηα, απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα δηαβηβαζηνχλ θαζψο θαη νη λέεο επθαηξίεο πνπ 

είλαη δηαζέζηκεο. Απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε ηνπ θελνχ θαη γηα 

πξφζζεηεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Έηζη, ην S&OP νδεγεί ζε βειηησκέλε 
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εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κε ηε βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη ην ζπκβηβαζκφ 

κεηαμχ δήηεζεο θαη εθνδηαζκνχ. 

 

 

2.15. ΓΗΑΣΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ S&OP ΑΠΟΣΤΓΥΑΝΔΗ 

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη ιφγνη γηαηί ε εθαξκνγή ηνπ S&OP απνηπγράλεη. Απηνί κπνξνχλ 

λα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ γχξσ απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 

1. Άλζξσπνη 

2. Γηαδηθαζία 

3. ηξαηεγηθή 

4. Δθηέιεζε 

 

Πξψηα θαη θχξηα, είλαη αλαγθαίν λα απνθηεζεί ρνξεγία απφ αλζξψπνπο κε 

ζηειερηαθφ επίπεδν. Οη εθαξκνγέο ηνπ S&OP απνηπγράλνπλ εάλ δελ ππάξρεη θακία 

ππνζηήξημε γηα ην ζπκθσλεζέλ πιάλν. Έπεηηα, νη δηαιεηηνπξγηθέο νκάδεο πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ απνηεινχκελεο απφ ην κάξθεηηλγθ,  ηηο πσιήζεηο, ην 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα νηθνλνκηθά κέιε ηεο νκάδαο. Φπζηθά, ζα ππάξμνπλ θάπνηεο 

εληάζεηο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε 

βιάβε ζηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP. Αλ θαη ε επίζεκε δνκεκέλε ζπλάληεζε είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ην απνηειεζκαηηθφ S&OP πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ ηηο 

κεληαίεο ζπλαληήζεηο. Σν έξγν είλαη επίζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ 

εθνδηαζκνχ θαη ηελ νξαηφηεηα ηεο δήηεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε ηελ 

δηαζθάιηζε φηη ε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα κπνξεί λα πξνζηίζεηαη ζπλερψο. Δάλ ε 

νξγάλσζε εκκέλεη πξνζθνιιεκέλε ζηελ επίζεκε δηαδηθαζία, ε εθαξκνγή ηνπ S&OP 

είλαη πηζαλφ λα απνηχρεη. 

 

Οη πινπνηήζεηο ηνπ S&OP έρνπλ επηθεληξσζεί ηζηνξηθά απιψο ζηελ εμηζνξξφπεζε 

ηνπ φγθνπ ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ. ηε ζεκεξηλή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, 

είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζπγθξίλεηο φια ηα ζελάξηα πξνγξακκαηηζκνχ ζρεηηθά κε 

ηελ  απνδνηηθφηεηα ηνπο θαη ηελ ζηξαηεγηθή επίδξαζε ζην πειάηε. Ζ εξγαζία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο έρεη γίλεη έλα απφ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ έξγνπ S&OP. 

Απφ ηελ άιιε, ε παξακέιεζε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ. Σέινο, αλ δελ κεηξήζνπκε, δελ κπνξνχκε λα βειηησζνχκε. Απηφο ν θίλδπλνο ηεο 

απνηπρίαο αζρνιείηαη κε ηελ αληθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα δείμεη, λα κνηξαζηεί 

θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη ζηηο κεηξήζεηο. Όινη νη 

άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία S&OP πξέπεη λα κνηξάδνληαη ην ίδην 

φξακα θαη πξέπεη λα κεηξηνχληαη επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο. Απηφ ζα ελζαξξχλεη ην 

πεξηβάιινλ κε ζπλερή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 
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2.16. ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΥΡΟΝΗΚΧΝ ΟΡΗΕΟΝΣΧΝ 

 

Όια ηα βήκαηα ζηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ρξνληθψλ 

νξηδφλησλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο, ν πξνγξακκαηηζκφο δήηεζεο θαη ην 

S&OP εμεηάδνληαη σο δξαζηεξηφηεηεο καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Απηνί 

δηαζπλδένληαη κε ην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ απαίηεζεο πιηθψλ. Οη βξαρππξφζεζκεο δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηηο 

θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη: ε δξνκνιφγεζε, νη ιεηηνπξγηθέο 

καηαηψζεηο πιηθψλ  θαη  νη πξνζαξκνγέο ησλ πιάλσλ παξαγσγήο. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.17. S&OP-ΕΖΣΖΜΑΣΑ/ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ/ΔΛΔΓΥΟΗ 
 

 

 S&OP-ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί έρνπλ θαηαρσξεζεί ην πνηεο είλαη νη εηζξνέο ζε κηα 

δηαδηθαζία ελφο S&OP θαη πνηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θέξνπλ ηελ επζχλε. 
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ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΤΘΤΝΗ 

Πρόβλεψθ Ηιτθςθσ Διεφκυνςθ Marketing 

Πλθροφορία Αγοράσ Διεφκυνςθ Marketing 

Πραγματικζσ Πωλιςεισ Διεφκυνςθ Πωλιςεων 

Πλθροφορία για Χωρθτικότθτα Διεφκυνςθ Παραγωγισ 

τόχοι Διαχείριςθσ Διεφκυνςθ Management 

Οικονομικζσ Απαιτιςεισ Οικονομικι Διεφκυνςθ 

Πλθροφορία για το νζο Προϊόν Διεφκυνςθ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ 

Πλθροφορία για τθ νζα Διαδικαςία Διεφκυνςθ Μθχανικισ Διαδικαςίασ 

Διακεςιμότθτα Εργατικοφ Δυναμικοφ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

 
 
 
 

 S&OP-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

ηνλ επφκελν πίλαθα πνπ αθνινπζεί έρνπλ θαηαρσξεζεί ην πνηεο είλαη νη εθξνέο ζε 

κηα δηαδηθαζία ελφο S&OP θαη πνηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θέξνπλ ηελ επζχλε. 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΤΘΤΝΗ 

Πλάνο Πωλιςεων Διευκφνςεισ Marketing και Πωλιςεων 

Πλάνο Παραγωγισ Διεφκυνςθ Παραγωγισ 

Πλάνο Αποκεμάτων (MTS) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ 

Πλάνο Backlog (MTO) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ 

Πλάνο Αγορϊν Διεφκυνςθ Αγορϊν 

Οικονομικό Πλάνο Οικονομικι Διεφκυνςθ 

Πλάνο Καταςκευισ (engineering) Διεφκυνςθ Μθχανικισ 

Πλάνο Εργατικοφ Δυναμικοφ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Πλάνο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ 

 

 

 

 S&OP-ΔΛΔΓΥΟΗ 
 

ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν πίλαθα πνπ αθνινπζεί έρνπλ θαηαρσξεζεί ην πνηέο είλαη νη 

πξνθιήζεηο ζε κηα δηαδηθαζία ελφο S&OP θαη πνηα είλαη ιχζε γηα θάζε κηα 

πξφθιεζε.  
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΛΤΗ 

Γριγορθ Ανταπόκριςθ Μείωςθ Χρόνων Ανταπόκριςθσ/Αντίδραςθσ 
(Lead Times) 

Μείωςθ Κόςτων Μείωςθ τθσ παρτίδασ και του χρονικοφ 
κφκλου 

Βελτίωςθ Ποιότθτασ Εξάλειψθ αποβλιτων 

Αλλαγι Διαχείριςθσ Ενδυνάμωςθ των Ανκρϊπων 

Βελτίωςθ Εργατικοφ Δυναμικοφ Δζςμευςθ για Διά Βίου Μάκθςθ 

Βελτίωςθ υςτθμάτων Βελτίωςθ Δικτφου 

Μείωςθ Αποκζματοσ Βελτίωςθ τθσ Ακρίβειασ για Πρόβλεψθ 

 

 
 

ηε ζπλέρεηα ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο εηζξνέο 

θαη εθξνέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP. Χο εηζξνέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP είλαη νη 

πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί, νη 

πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Χο εθξνέο έρνπκε ην 

πιάλν ησλ Πσιήζεσλ θαη ην πιάλν ησλ Λεηηνπξγηψλ ηα νπνία αλαιχνληαη 

πεξαηηέξσ. Σν πιάλν ησλ Πσιήζεσλ αλαιχεηαη ζηηο πσιήζεηο αλά κήλα γηα θάζε 

νηθνγέλεηα πξντφληνο, ζηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη ζηα επίπεδα εμππεξέηεζεο 

ησλ πειαηψλ. Απφ ηελ άιιε ην πιάλν ησλ Λεηηνπξγηψλ αλαιχεηαη ζηε παξαγσγή 

αλά κήλα γηα θάζε νηθνγέλεηα πξντφληνο, ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζηα επίπεδα ησλ 

απνζεκάησλ, ζηηο ζπζζσξεπκέλεο παξαγγειίεο, ζηηο αλεθηέιεζηεο παξαγγειίεο θαη 

ζηηο ρακέλεο πσιήζεηο.  
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2.18. S&OP-KPIs ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ ΔΠΗΓΟΖ 

 

 S&OP – KPIs 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζηελ επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θάπνηνπο δείθηεο KPIs.Οη δείθηεο απηνί είλαη: 

 Αθξίβεηα Πξόβιεςεο (%) 

 Πξνζαξκνγή ζην Πιάλν Παξαγσγήο (%) 

 Απόζεκα-Ζκέξεο Δθνδηαζκνύ (DOS) 

 Γύξηζκα Απνζέκαηνο  

 Αθξίβεηα Οηθνλνκηθήο Πξόβιεςεο (%) 

 

 S&OP – ΜΔΣΡΖΖ ΔΠΗΓΟΖ 

Ζ κέηξεζε ηεο επίδνζεο γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP έρεη λα θάλεη κε ηα 

παξαθάησ: 

 

 Πσιήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξφβιεςε 

 Κφζηνο ζε ζρέζε κε ην πιάλν 

 Κέξδνο ζε ζρέζε κε ην πιάλν 

 Δπίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν 

 Απφζεκα ζε ζρέζε κε ην πιάλν 

 πζζσξεπκέλεο παξαγγειίεο ζε ζρέζε κε ην πιάλν 

 Παξαγσγή ζε ζρέζε κε ην πιάλν 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Απφδνζε παξάδνζεο ηνπ πξνκεζεπηή (%) 

 ROCE (Return On Capital Employed) 
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2.19. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΚΑΗ ΣΗ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟ S&OP 

 

Σο S&OP ΕΙΝΑΙ Σο  S&OP ΔΕΝ είναι 

Μια επιχειρθματικι διαδικαςία Μια διαδικαςία εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

Οδθγόσ για τθ ηιτθςθ Οδθγόσ για τθν προμικεια  

Μια διαδικαςία διαχειριςτικισ αλλαγισ Μια διαδικαςία για τθν επιβολι τθσ 

ςτακερότθτασ 

Μια διαδικαςία να βρεισ ζναν επικερδι τρόπο 

να πεισ ΝΑΙ ςτθν ηιτθςθ του πελάτθ 

Μια διαδικαςία για να βρει τον τρόπο να πει 

ΟΧΙ ςτθν ηιτθςθ του πελάτθ 

Μια διαδικαςία για να αποφφγεισ τισ εκπλιξεισ Μια διαδικαςία που αντιδρά ςτισ εκπλιξεισ 

Μια διαδικαςία που εςτιάηει ςτο μζλλον Μια διαδικαςία που εςτιάηει ςτο παρελκόν 

Μια επιχειρθματικι διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων 

Μια διαδικαςία που μοιράηει πλθροφορίεσ, 

μια ομάδα ςυηιτθςθσ 

 

 

2.20. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΧΝ ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ 

 

INNOVATIONS MEETING REVIEW 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο θαη εθξνέο, πνπ αλαιχνληαη ζε κηα 

ζπλάληεζε αλαζθφπεζεο, πνπ αθνξά ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Marketing θαη ηνπ Trade 

Marketing. 

ΕΙΡΟΕ ΕΚΡΟΕ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ PROJECTS ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ Ε ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΕ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΝΕΑ PROJECTS 

ΑΝΑΝΕΩΘ ΣΩΝ PROJECTS ΑΠΟΦΑΕΙ ΠΟΤ ΕΠΙΔΡΟΤΝ 

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ: 

 ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ 
ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ 

 ΒΕΛΣΙΩΕΙ ΣΘΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΝΑ-
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ,ΣΙΜΕ,ΚΟΣΘ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΩΝ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ 

ΜΕΣΡΘΕΙ ΑΠΟΔΟΘ 
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DEMAND MEETING REVIEW 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο θαη εθξνέο, πνπ αλαιχνληαη ζε κηα 

ζπλάληεζε αλαζθφπεζεο, πνπ αθνξά ηε Γηεχζπλζε ησλ Πσιήζεσλ. 

ΕΙΡΟΕ  ΕΚΡΟΕ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΗΘΣΘΘ ΧΩΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΤΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΘ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΟΤΝ ΣΑ ΧΑΜΑΣΑ/ΚΕΝΑ 

ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΑΠΕΙΛΕ/ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΜΕΣΡΘΕΙ ΑΠΟΔΟΘ 

 

 

SUPPLY MEETING REVIEW 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο θαη εθξνέο, πνπ αλαιχνληαη ζε κηα 

ζπλάληεζε αλαζθφπεζεο, πνπ αθνξά ηε Γηεχζπλζε ηνπ Δθνδηαζκνχ. 

ΕΙΡΟΕ ΕΚΡΟΕ 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ/PROJECTS ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΛΤΕΙ ΗΘΣΘΜΑΣΩΝ 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΘ ΓΙΑ ΗΘΣΘΘ ΧΩΡΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ 

ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΕΤΞΘ ΣΟΤ ΠΛΑΝΟΤ 

ΠΕΡΙΚΟΠΘ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΘ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ΤΜΦΩΝΘΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΘ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΕΣΡΘΕΙ ΑΠΟΔΟΘ 
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SUPPORT REVIEW MEETING 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο θαη εθξνέο, πνπ αλαιχνληαη ζε κηα 

ζπλάληεζε αλαζθφπεζεο, πνπ αθνξά ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε. 

ΕΙΡΟΕ ΕΚΡΟΕ 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ/PROJECTS ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΛΤΕΙ ΗΘΣΘΜΑΣΩΝ 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΘ ΗΘΣΘΘ,ΣΟΤ 

ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ/ΑΠΟΣΟΛΕ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΟΡΟΤ 

ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΕΤΞΘ ΣΟΤ ΠΛΑΝΟΤ 

ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΜΦΩΝΘΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΘΜΕΝΟ ΣΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣΕ/ΧΡΕΩΣΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΜΕΣΡΘΕΙ ΑΠΟΔΟΘ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 

SENIOR TEAM REVIEW MEETING 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ έρεη ε ηειεπηαία 

ζπλάληεζε αλαζθφπεζεο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο ηειηθέο απνθάζεηο, πνπ πξέπεη λα παξζνχλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ S&OP, είηε πξφθεηηαη γηα αιιαγέο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ή λα δψζνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε γηα απηήλ. 

ΕΙΡΟΕ ΕΚΡΟΕ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟΦΑΕΙ ΠΑΝΩ Ε ΗΘΣΘΜΑΣΑ 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΩΝ PROJECTS/ΗΘΣΘΘ & 

ΕΦΟΔΙΑΜΟ 

ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΕΤΞΘ ΣΟΤ ΠΛΑΝΟΤ  

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΒΛΕΨΘ ΤΜΦΩΝΘΜΕΝΕ ΑΛΛΑΓΕ ΣΘΝ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ 

ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΛΤΘ ΑΝΑΘΕΩΡΘΜΕΝΟ ΕΣΘΙΟ ΠΛΑΝΟ 

ΜΕΣΡΘΕΙ ΑΠΟΔΟΘ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
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2.21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΕΖΣΖΖ 

χκθσλα κε ην Institute of Supply Management, δηνίθεζε ηεο δήηεζεο είλαη ε 

πξνγξακκαηηζκέλε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δήηεζε 

(πειάηεο, πσιήζεηο, marketing θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο) θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθνδηαζκνχ, ε θαηάιεμε ζε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο απαηηήζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θαη ε ζπκθσλία ζε έλα 

πξφγξακκα πνπ αληηκεησπίδεη κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη δπλαηφηεηεο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ. 

θνπφο ηεο δηνίθεζεο ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο δήηεζεο απφ νπνπδήπνηε πξνέξρεηαη. Απηφ θαζίζηαηαη  δπλαηφλ κέζσ 

κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ θαη απνθάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνηνχ γίλεη 

γλσζηή ε πξαγκαηηθή δήηεζε. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο ζπλαηλεηηθήο 

πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

νλνκάδεηαη πξνγξακκαηηζκφο δήηεζεο. 

 

2.21.1. ΒΑΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΖΣΖΖ 

 

• ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 

Σν πξφγξακκα ηεο δήηεζεο κπνξεί λα εθιεθζεί σο κηα νξγαλσκέλε απνζήθε-βάζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο πσιήζεσλ γηα έλα ζχλνιν πξντφλησλ, 

πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο κεκνλσκέλα είδε θαη πειάηεο. 

Γηα θάζε πξντφλ ή θαη κεκνλσκέλν είδνο ππνινγίδεηαη έλαο αξηζκφο ρξνλνινγηθψλ 

ζεηξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο, ζθάικαηα 

θαη ηάζεηο. Παξάιιεια, ην πξφγξακκα ηεο δήηεζεο ελζσκαηψλεη δηάθνξεο 

εμηδεηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηε κειινληηθή δήηεζε είηε κε 

ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Πξνθαλψο, φιεο απηέο νη δηάζπαξηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη 

ηειηθά λα πεξηιεθζνχλ  ζε κηα ζπγθεληξσηηθή πξφβιεςε πνπ λα θαιχπηεη φιε ηε 

δήηεζε, ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη 

λα εμάγνληαη ζπγθεληξσηηθέο πξνβιέςεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δήηεζεο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαηά ην ειάρηζην ηξεηο δηαζηάζεηο κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο: 
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1. Γηάζηαζε Πξντφλ: Πξντφλ-Οκάδα Πξντφλησλ-Οηθνγέλεηα Πξντφλησλ-εηξά 

Πξντφλησλ 

2. Γηάζηαζε Γεσγξαθία: Πειάηεο-Πεξηνρή Πσιήζεσλ-Πεξηθέξεηα Κέληξνπ 

Γηαλνκήο 

3. Γηάζηαζε Υξφλνο: Υξνληθφο Οξίδνληαο ζε εκέξεο, εβδνκάδεο, κήλεο ή θαη 

έηε. 

 

 ΓΗΑΣΑΖ ΠΡΟΨΟΝ 

Ζ δηάζηαζε πξντφλ είλαη δνκεκέλε ηεξαξρηθά ζρεηίδνληαο κεκνλσκέλα πξντφληα κε 

νκάδεο πξντφλησλ, νκάδεο κε νηθνγέλεηεο πξντφλησλ θαη νηθνγέλεηεο κε γξακκέο 

πξντφλησλ. Ζ ηεξαξρία πξντφλησλ μεθηλά απφ ην πςειφηεξν επίπεδν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο έσο ην ρακειφηεξν 

επίπεδν κεκνλσκέλσλ εηδψλ (Stock Keeping Units-SKUs). ηελ πξάμε ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ πξντφλησλ θαη ηεο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο δήηεζεο, δελ είλαη 

πάληα εθηθηέο νη πξνβιέςεηο ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ πξντφλησλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, 

θαηαξηίδνληαη ζπλήζσο πξνβιέςεηο ζε επίπεδν νκάδσλ πξντφλησλ. Αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο, ηα κεκνλσκέλα είδε είλαη δπλαηφλ λα νκαδνπνηεζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ νη αληίζηνηρεο ζπγθεληξσηηθέο πξνβιέςεηο. 

 

 ΓΗΑΣΑΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

Ζ δηάζηαζε γεσγξαθία έρεη δνκεκέλε ηεξαξρηθή νξγάλσζε αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο 

δηάζηαζεο πξντφλ. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθεη ηε δνκή ηεο αγνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

πεξηθέξεηεο, ρψξεο, θέληξα δηαλνκήο, βηνκεραληθνί θιάδνη θαη ζεκαληηθνί 

ινγαξηαζκνί. Ζ νκαδνπνίεζε θαηά πεξηθέξεηεο ππνζηεξίδεη ηνλ αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηζκφ δήηεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νκαδνπνίεζε αλά θέληξν 

δηαλνκήο κπνξεί λα αλαδείμεη πξνβιήκαηα επάξθεηαο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο. 

Σέινο, ε νκαδνπνίεζε αλά ζεκαληηθνχο ινγαξηαζκνχο αθνξά ζπλήζσο ζε κεγάινπο 

πειάηεο κε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα εθπνλνχληαη 

ζπγθεληξσηηθέο πξνβιέςεηο. 

 

 ΓΗΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟ 

Ζ βαζηθή κνλάδα ρξφλνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δήηεζεο νλνκάδεηαη <<δνρείν 

ρξφλνπ>> θαη κπνξεί λα αθνξά κηα εκέξα, κηα εβδνκάδα, έλα κήλα ή έλα έηνο. 

Οπζηαζηηθά ην <<δνρείν ρξφλνπ>> είλαη ε ειάρηζηε δηαθξηηή κνλάδα ρξφλνπ εληφο 

ηνπ νπνίνπ ζπιιέγνληαη θαη αζξνίδνληαη ηα δεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνχ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δήηεζεο πεξηιακβάλεη έλα 

πεπεξαζκέλν αξηζκφ <<δνρείσλ ρξφλνπ>>. 
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Σν κέγεζνο ηνπ δνρείνπ ρξφλνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην θιάδν ησλ ηαρέσο θηλνχκελσλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (π.ρ. ηξφθηκα), ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο δήηεζεο είλαη ιίγεο εβδνκάδεο θαη ην δνρείν ρξφλνπ έρεη κέγεζνο κηαο εκέξαο. 

ηα βξαδέσο θηλνχκελα αγαζά (π.ρ. ειεθηξηθέο ζπζθεπέο), ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο αλέξρεηαη ζε ιίγνπο κήλεο θαη ην δνρείν ηνπ ρξφλνπ 

έρεη κέγεζνο ελφο κήλα. ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν ην κέγεζνο ηνπ δνρείνπ ρξφλνπ, 

φζν θαη ε έθηαζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο επαίζζεηα ζηηο 

επνρηαθέο αιιαγέο ηεο δήηεζεο θαη λα βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

πνζφηεηεο θαη ηνπο ρξφλνπο αγνξψλ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ απνζέκαηνο. Δηδηθφηεξα, 

ην δνρείν ρξφλνπ πξέπεη λα έρεη ηέηνην κέγεζνο πνπ λα αληρλεχεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο 

αιιαγέο ζηε δήηεζε ησλ πειαηψλ, ρσξίο φκσο λα είλαη ππεξβνιηθά κηθξφ, δηφηη 

απμάλεηαη ζεκαληηθά ν ππνινγηζηηθφο θφξηνο. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζπλήζσο ππάξρεη ηφζν ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο κηθξψλ δνρείσλ ρξφλνπ ζε 

κεγαιχηεξα, φζν θαη ε δπλαηφηεηα απνζχλζεζεο κεγάισλ δνρείσλ ρξφλνπ ζε 

κηθξφηεξα κε θαηάιιειεο ηερληθέο. 

 

2.21.2.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 

Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο απνηειείηαη απφ δηάθνξεο επηκέξνπο 

θάζεηο. Αξρηθά, επηθαηξνπνηείηαη ε βαζηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο δήηεζεο θαη 

ζπιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Δλ ζπλερεία, δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο 

πξνθαηαξθηηθέο πξνβιέςεηο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο 

ζηαηηζηηθέο πξφβιεςεο. Μεηέπεηηα, αθνινπζνχλ ε ελνπνίεζε-ζπγθέληξσζε ησλ 

επηκέξνπο πξνβιέςεσλ θαη ε ελζσκάησζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο θξίζεηο 

δηαθφξσλ ζηειερψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ. Με 

βάζε απηέο ηηο πξνβιέςεηο θαηαξηίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα πξνγξάκκαηα 

εθνδηαζκνχ, ηα πξνγξάκκαηα θαηαλνκήο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαη εμεηάδεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπκβαηφηεηα. Απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ δήηεζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ ηειηθά ζα 

εγθξηζεί θαη ζα πινπνηεζεί ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

• ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ: 

Σν πξψην βήκα είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο βαζηθήο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δήηεζεο (π.ρ. εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ, θαηάξγεζε πξντφλησλ θαη επέθηαζε ζε λέεο 

αγνξέο). ηε ζπλέρεηα ζπιιέγνληαη θαη εηζάγνληαη ηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία 

ηεο δήηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πξνβιέςεηο πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζε ζπλερή βάζε (π.ρ. 

θάζε κήλα). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εμαζθαιίδεηαη αθελφο ε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη αθεηέξνπ ε αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ, ηνπιάρηζηνλ 
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βξαρππξφζεζκα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζνχλ δηνξζψζεηο ζηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία. ε γεληθέο γξακκέο, φζν απμάλεη ν φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ, ηφζν απμάλεη ε αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

λέα δεδνκέλα είλαη θαζαξά θαη δελ επηζχξνπλ ζηξεβιψζεηο. 

 

• ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ: 

Οη κέζνδνη πξφβιεςεο βαζίδνληαη ζε ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνξηθά δεδνκέλα 

θαη απνηππψλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρξνλνζεηξάο . Ζ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ ζηαηηζηηθήο πξφβιεςεο εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ νξίδνληα θαη 

απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. Αξρηθά, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαιχνληαη 

κε ζηφρν ην μεθαζάξηζκα θαη ηελ επηινγή εθείλσλ πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ιηγφηεξν θαη 

απνηππψλνπλ θαιχηεξα ηε δήηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Μεηέπεηηα, 

παξάγεηαη κηα πξνθαηαξθηηθή ζηαηηζηηθή πξφβιεςε ηεο δήηεζεο (base statistical 

forecast) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή πξφβιεςεο, πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα (best 

forecasting fit) κε ην πξνθίι θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο. 

 

• ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗ 

ΠΧΛΖΔΗ ΚΑΗ ΣΟ MARKETING: 

Ζ εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ πξφβιεςεο νδεγεί ζπλήζσο ζε αμηφπηζηεο 

πξνβιέςεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο επηζχξνπλ ιηγφηεξα ζθάικαηα ζπγθξηηηθά κε 

ηερληθέο πξφβιεςεο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε εκπεηξηθνχο θαλφλεο ή ζηελ 

αλζξψπηλε θξίζε. Παξφια απηά νη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πξφβιεςεο απφ κφλεο ηνπο 

δελ επαξθνχλ δηφηη σο επί ην πιείζηνλ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο. 

Δηδηθφηεξα, ε πιεξνθφξεζε πνπ πηζαλψο δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο θαη επνκέλσο δελ 

κπνξεί λα αγλνεζεί. πλεπψο, νη ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο πξέπεη λα εκπινπηίδνληαη 

κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ πνζνηηθά θαη 

ρξνληθά ηε δήηεζε. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε αξρηθή πξνθαηαξθηηθή ζηαηηζηηθή πξφβιεςε πνπ 

αλαδεηθλχεη ηηο γεληθέο ηάζεηο (π.ρ. επνρηαθή δήηεζε) δηνξζψλεηαη είηε κε ηελ 

πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ, είηε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηθψλ πξνβιέςεσλ 

απφ ηα ζηειέρε ησλ Πσιήζεσλ θαη ηνπ Marketing. Δηδηθφηεξα, ε θάζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηε κειέηε, αμηνιφγεζε θαη πξνζζήθε παξαγφλησλ, είηε εμσηεξηθψλ 

είηε εζσηεξηθψλ, πνπ πηζαλψο επεξεάδνπλ ηε δήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ην πιήζνο 

ησλ αληαγσληζηψλ, ηα λέα πξντφληα, ε δηαθήκηζε, νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ν 

ηξφπνο δηάζεζεο επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζπλεπψο ηε 

δήηεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηηκή, ε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο, ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ είλαη 
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παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνληαη εζσηεξηθά απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε θαη 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε δήηεζε. 

Ο ηξφπνο θαη ην κέγεζνο ηεο αλαζεψξεζεο δελ αθνινπζεί πξνθαζνξηζκέλνπο 

θαλφλεο. Χζηφζν, ε θάζε ηεο ελνπνίεζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο θαζίζηαηαη πην 

απνηειεζκαηηθή φηαλ αθνινπζνχληαη δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο. Μεγαιχηεξε βαξχηεηα 

επίζεο ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ, ησλ νπνίσλ νη πξνεγνχκελεο 

πξνβιέςεηο είραλ απνδεηρζεί πεξηζζφηεξν αθξηβείο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηειηθή 

πξφβιεςε είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπγθεξαζκνχ απφςεσλ θαη απνηειεί ηε 

βάζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηφζν ηεο παξαγσγήο, φζν θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. 

 

• ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ: 

Οι τελικζσ προβλζψεισ τθσ ηιτθςθσ αναφζρονται αποκλειςτικά ςε τελικά προϊόντα ι ςε 

ομάδεσ τελικϊν προϊόντων, των οποίων θ ηιτθςθ είναι ανεξάρτθτθ. Ωςτόςο, θ τελικι 

πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ για ζνα προϊόν κακορίηει τθν εξαρτθμζνθ ηιτθςθ των επιμζρουσ 

εξαρτθμάτων και υλικϊν που το ςυνκζτουν. Ζτςι, με βάςθ τισ τελικζσ προβλζψεισ για τθν 

ανεξάρτθτθ και τθν εξαρτθμζνθ ηιτθςθ κάκε αγοραηόμενου ι παραγόμενου είδουσ (και 

τον αντίςτοιχο χρονικό ορίηοντα προγραμματιςμοφ) καταρτίηονται τα προγράμματα 

εφοδιαςμοφ (διαχείριςθ των αποκεμάτων και μελλοντικι ροι των αγοραηόμενων ειςροϊν 

από τουσ προμθκευτζσ) και παραγωγισ (χρονοπρογραμματιςμόσ των παραγωγικϊν 

διαδικαςιϊν και μονάδων). 

Με το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ των προγραμμάτων εφοδιαςμοφ και παραγωγισ εξετάηεται θ 

ςυμβατότθτα τουσ με τισ τελικζσ προβλζψεισ τθσ ηιτθςθσ (π.χ. διακεςιμότθτα υλικϊν, 

χρθματοοικονομικό κόςτοσ αγορϊν, δυναμικότθτα παραγωγισ) και προτείνονται 

εναλλακτικά ςενάρια για τθν εξιςορρόπθςθ  του εφοδιαςμοφ, τθσ παραγωγισ και τθσ 

ηιτθςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να βρεκεί το ςθμείο ιςορροπίασ, το 

οποίο κα οδθγιςει ςε μια ςυναινετικι πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ για τθν τρζχουςα περίοδο 

προγραμματιςμοφ. 

 

• ΣΔΛΗΚΖ ΔΓΚΡΗΖ: 

Σα δηαθνξεηηθά ζελάξηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο δηαβηβάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ιεπηνκεξήο νηθνλνκηθή αλάιπζε. 

Αθνινπζεί ζχζθεςε ηεο Γηνίθεζεο κε ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, 

φπνπ εγθξίλνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ηα ηειηθά πξνγξάκκαηα δήηεζεο, παξαγσγήο 

θαη εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ είλαη δηαξθήο θαη απαηηείηαη 

ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δήηεζεο. Δπηπιένλ, ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα δίλεη ζηε δηνίθεζε ηε δπλαηφηεηα 

λα αληηδξά ζηηο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδνληαη αληίζηνηρα ηα πξνγξάκκαηα 
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εθνδηαζκνχ θαη παξαγσγήο. πλήζσο, ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ν ρξνληθφο 

νξίδνληαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο εθηείλεηαη απφ 12 έσο 36 κήλεο. 

 

2.21.3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΖΣΖΖ 

Πξναλαθέξζεθε φηη ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο είλαη δηαξθήο θαη 

φηη απαηηείηαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ν έιεγρνο ηφζν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνβιέςεσλ φζν θαη ηεο 

ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε πνηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αθξίβεηα θαη ηηο απνθιίζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν έιεγρνο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

δήηεζεο έγθεηηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ κε βάζε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ. 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε αμηνπηζηία ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο κπνξεί λα βειηησζεί ζεακαηηθά κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ πνπ ελδερνκέλσο νδήγεζαλ ζε κεγάια ζθάικαηα ή 

ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο. Δπίζεο, κε ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα θάλεη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη λα πάξεη απνθάζεηο 

πνπ ζα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο (π.ρ. κείσζε 

ησλ απνζεκάησλ).  

ε θάζε πεξίπησζε, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ πξέπεη λα είλαη 

ηππνπνηεκέλνο θαη απνδεθηφο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.  Πξέπεη επίζεο λα 

είλαη δηαζέζηκα φια ηα δεδνκέλα ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή 

θαη ηελ άζξνηζε ηνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα ελνπνίεζεο (π.ρ. φια ηα πξντφληα, φιεο νη 

πεξηνρέο, φια ηα δνρεία ρξφλνπ). Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν 

επίπεδν ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη αθξίβεηαο γηα ηε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ. Με 

αληίζηνηρν ηξφπν ειέγρεηαη θαη ε πνηφηεηα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ εκπιεθνκέλσλ  ζηε 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο. 

 

2.21.4. ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ-ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

Βάζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο απνηειεί ε ζπλεξγαζία. Ζ 

πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο θέξλεη ζε επαθή φια ηα ηκήκαηα πνπ 

εκπιέθνληαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αλνηθηψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο θαη ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο ζε αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλεη δηαηκεκαηηθέο νκάδεο, φπνπ 

ην ηκήκα εθνδηαζκνχ κπνξεί λα εληνπίζεη αξθεηέο πεξηνρέο κείσζεο θφζηνπο θαη λα 

βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε 

νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηειέρε απφ ηηο πσιήζεηο, ην marketing, ηελ 

παξαγσγή, ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηε κεραλνγξάθεζε. Ζ νκάδα ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη 

φιεο ηηο παξακέηξνπο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Ζ νκάδα 
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πξέπεη επίζεο λα θαηαλνήζεη ην νιηθφ θφζηνο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ (π.ρ. άκεζν 

θφζηνο, θφζηνο απνζέκαηνο, θφζηνο εμππεξέηεζεο θαη θφζηνο δηεθπεξαίσζεο 

πιεξσκψλ). 

ηφρνο ηεο δηνίθεζεο ηεο δήηεζεο είλαη ε εμάιεηςε ή ε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ε 

νπνία απμάλεη ην νιηθφ θφζηνο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. Αλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ 

λα εμαιεηθζεί έλα κέξνο ηεο αβεβαηφηεηαο (θπξίσο απηφ πνπ νθείιεηαη ζηε 

δηαθχκαλζε ηεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ), κεγάιν κέξνο απηήο δεκηνπξγείηαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (π.ρ. κεηαβαιιφκελε δπλακηθφηεηα 

ηνπ δηθηχνπ δηαλνκψλ θαη αβέβαηνη ρξφλνη παξαδφζεσλ). Δπίζεο, ν εθνδηαζκφο έρεη 

κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ παξνρή εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο (π.ρ. επίπεδα 

απνζεκάησλ, πιεξφηεηα παξαγγειηψλ θαη εκπξφζεζκεο παξαδφζεηο). Χο εθ ηνχηνπ, 

ην ηκήκα εθνδηαζκνχ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα ηκήκαηα marketing θαη 

πσιήζεσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

δήηεζεο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηνίθεζεο ηεο δήηεζεο κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζπλήζσο ζηε ιεηηνπξγηθή 

πνιππινθφηεηα, ζε ηερλνινγηθά εκπφδηα θαη ζε νξγαλσηηθέο δπζθνιίεο. 

Λεηηνπξγηθή Πνιππινθόηεηα: Δλίνηε ην πιήζνο ησλ πξντφλησλ θαη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπο είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Πξνβιήκαηα 

επίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε κηα 

επηρείξεζε, ν νπνίνο εμαξηάηαη γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θξίζηκσλ εηδψλ 

ή ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο Just In Time (J.I.T.). 

Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο θξίζηκνπο πξνκεζεπηέο επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθνδηαζκνχ πνπ δηαζέηεη επειημία θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο δήηεζεο. Χζηφζν, αθφκα θαη ζε έλα 

ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα δήηεζεο θαη εθνδηαζκνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ 

ππάξμνπλ ειιείςεηο ή δηαθνπέο ζηνλ εθνδηαζκφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηφρνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ 

ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ. 

 

Σερλνινγηθά Δκπόδηα: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

κεραλνξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο δελ επλννχλ ή 

δελ επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα θεληξηθή 

βάζε πιεξνθνξηψλ. Απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ θαη δηάζπαξησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ή θαη ε ειιηπήο επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηφζν ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, φζν θαη ηελ αλάιπζε 

ηνπο. Αζπκβαηφηεηεο επίζεο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη 

απφ ην ζχζηεκα ελφο πξνκεζεπηή θαη απηψλ πνπ ηεξνχληαη εζσηεξηθά ζηελ 

επηρείξεζε. 
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Οξγαλσηηθέο Γπζθνιίεο: Πνιιέο θνξέο εγείξνληαη δεηήκαηα απνδνρήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δήηεζεο απφ ηνλ εθνδηαζκφ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ νξγαλσηηθψλ 

δπζθνιηψλ έγθεηηαη ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ εκπηζηεχνληαη ηα ζηειέρε θαη 

νη νπνίεο ελδπλακψλνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

είλαη ζπλαηλεηηθέο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο, ηελ πιεπξά ηνπ εθνδηαζκνχ θαη απφ ηε πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα, 

κπνξεί λα εηπσζεί απφ ηα ζηειέρε ηνπ εθνδηαζκνχ είηε φηη ην πξφγξακκα δήηεζεο 

δελ είλαη ξεαιηζηηθφ (π.ρ. φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε θάπνηα πξντφληα ή παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπ ζα κείλνπλ αδηάζεηα), είηε φηη κπνξεί λα γίλεη πην νηθνλνκηθφ αλ 

πηνζεηεζεί έλα δηαθνξεηηθφ κίγκα πξντφλησλ. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο νη 

βξαρππξφζεζκεο αιιαγέο ζηε δήηεζε θάπνησλ πξντφλησλ κπνξεί λα θαζηζηνχλ 

ηδηαίηεξα δαπαλεξφ ή θαη αζχκθνξν ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο. ε θάζε κηα απφ ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα ην πξφγξακκα ηεο 

δήηεζεο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθνδηαζκνχ. 

 

 

2.21.5 ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΖ/ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 

Ο ξφινο ηνπ πξνγξακκαηηζηή ή κάλαηδεξ ηεο δήηεζεο είλαη: 

1)  Να ζπληνλίδεη ηελ πξφβιεςε 

2)  Να αλαζεσξεί ηνπο αξηζκνχο 

3)  Να κε πξνθαιεί αιιαγέο ζηελ πξφβιεςε 

4)  Να εξγάδεηαη κε ηηο Πσιήζεηο θαη ην Μάξθεηηλγθ 

5)  Να δηαρεηξίδεηαη ηα επίπεδα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ 

6)  Να εηζάγεη πνιηηηθέο απνζεκάησλ αζθαιείαο 

7)  Να ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP 

8)  Να απνθαζίδεη ή λα δηεπθνιχλεη ηελ απφθαζε γηα ην πνηνο παίξλεη ηη ζηελ 

θαηαλνκή 

9)  Να δηαρεηξίδεη ην ζχζηεκα θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

10)  Να δηαρεηξίδεη ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

11)  Να επηβάιιεη θαιέο ζπκπεξηθνξέο 
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3. Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ S&OP ΣΖΝ PEPSICO 

 

3.1 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ S&OP ζηελ εηαηξεία PepsiCo εθαξκφδεηαη κέζα απφ έλα θχθιν 

ζπλαληήζεσλ ζηνλ νπνίν εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ 

αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα αιιειεπηδξψκελα θαη ζπλεξγαδφκελα ηκήκαηα. Ο 

θχθινο ηνπ S&OP μεθηλά ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ κήλα κε ηε ζπλάληεζε ηνπ Trade 

Marketing θαη ηνπ Marketing, ην νπνίν νλνκάδεηαη Product Management Review ή 

PMR, γηα ηελ πξφβιεςε ηεο εκπνξηθήο νκάδαο. Δμεηάδνληαη ε απφδνζε ηεο θάζε 

κάξθαο (brand name), ε εηζαγσγή λένπ ή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, ε δηαθνπή 

θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά ελφο ππάξρνληνο πξντφληνο θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηή ηελ 

ζπλάληεζε είλαη ηη ζεηξά πξντόλησλ ζα πνπιά ην Marketing θαη ην Trade 

Marketing. Σε δεχηεξε εβδνκάδα  πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλάληεζε ηνπ ηκήκαηνο 

Πσιήζεσλ γηα ηε δήηεζε, ην νπνίν νλνκάδεηαη Demand Review Meeting ή DMR,  

ζην νπνίν γίλεηαη ελεκέξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλάληεζε ηνπ PMR. ην DMR θαζνξίδνληαη ην πιάλν ηεο δήηεζεο, νη ζηαηηζηηθέο 

πξνβιέςεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ησλ πσιήζεσλ. Σν βαζηθφ 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηή ηελ ζπλάληεζε είλαη πόζν ζα πνπιήζνπκε θαη 

πόηε ζα πνπιήζνπκε. Ο θχθινο ζπλερίδεηαη κε ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ κήλα πνπ 

γίλεηαη ε ζπλάληεζε γηα ην ηκήκα ηνπ Δθνδηαζκνχ, ην νπνίν νλνκάδεηαη Supply 

Meeting Review ή SMR, θαη ην νπνίν εμεηάδεη ηα ξίζθα, ην πιάλν ηεο δήηεζεο, ηνπο 

ρξφλνπο παξάδνζεο, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ εθνδηαζκνχ θ.α. 

θαηαιήγνληαο ζην ζρεδηαζκφ ελφο πιάλνπ δξάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα πεηχρεη ην 

ηκήκα Δθνδηαζκνχ.  Καη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ θάλεη ελεκέξσζε θαη πξνζαξκνγή 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη ιάβεη απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο ησλ PMR θαη 

DMR ζηα δηθά ηνπ δεδνκέλα. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη εδψ είλαη πόζν 

εκείο κπνξνύκε λα παξάμνπκε θαη πώο ζα ην παξάμνπκε. Αθνινπζεί πξνο ηα ηέιε 

ηεο ηξίηεο εβδνκάδαο ε ζπλάληεζε πνπ γίλεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ ηκήκα ηεο 

εηαηξείαο, ην νπνίν νλνκάδεηαη Integrated Reconciliation ή IR, θαη ην νπνίν αμηνινγεί 

ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, ηελ θεξδνθνξία, ηα ξίζθα, βξίζθνληαη ιχζεηο γηα ηηο 

δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ δήηεζεο θαη εθνδηαζκνχ, αλαγλσξίδνληαη νη 

επθαηξίεο θαη νη απεηιέο, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηελ ηειεπηαία κνξθή ηνπ Δηήζηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Λεηηνπξγηψλ (AOP ή Annual Operations Planning)  θαη νηηδήπνηε 

άιιν έρεη ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP θάλνληαο θαη ην 

IR κε ηε ζεηξά ηνπ ελεκέξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ηξείο 

πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο ησλ PMR,DMR θαη SMR. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ 

πξνθχπηεη ζηε ζπλάληεζε ηνπ IR είλαη πνηεο είλαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο. 

Σέινο νινθιεξψλεηαη ν θχθινο ηνπ S&OP  ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ 

κήλα κε ηελ ζπλάληεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν νλνκάδεηαη Monthly 

Business Review ή MBR,  ζην νπνίν ζρνιηάδνληαη θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο 
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ζρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία πξνβνιή ησλ ζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θιηκάθσζε. Σν 

βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζηε ζπλάληεζε ηνπ MBR είλαη ηη κεγάιεο 

απνθάζεηο ρξεηάδνληαη λα παξζνύλ. 

 

ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2015 παξαθνινχζεζα ηελ κεληαία ζπλάληεζε, πνπ αθνξνχζε 

ηνλ Δθνδηαζκφ (Supply Meeting Review ή SMR) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ εηαηξεία 

Tasty Foods ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ Αηηηθήο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ Sales & Operations Planning. ηελ ζπλάληεζε απηή ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη απφ ην ηκήκα ησλ πξνκεζεηψλ/αγνξψλ, απφ ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο 

θαη απφ ην ηκήκα Logistics & Customer Service. 

Ζ ζπλάληεζε μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αλνηρηψλ ζεκάησλ ζε πξνκήζεηεο, 

παξαγσγή θαη logistics, πνπ είραλ απνκείλεη απφ ην πεξαζκέλν κήλα ζηε κεληαία 

ζπλάληεζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ (minutes of meeting). Γηα ην θάζε αλνηρηφ δήηεκα πνπ 

ππήξρε κηινχζε θαη ν αξκφδηνο γη απηφ ην δήηεκα θαη αλ είρε επηιπζεί δηαγξαθφηαλ 

απφ ηε ιίζηα κε ηα εθθξεκή δεηήκαηα. Αλαιχζεθε ην πεξίγξακκα ηνπ φγθνπ 

παξαγσγήο (volume template) απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξε 

ηνπ 2015 δίλνληαο έκθαζε ζην ηξέρνληα κήλα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε έλα 

γξάθεκα ην νπνίν απεηθφληδε κε θφθθηλε γξακκή ηε δήηεζε θαη κε κπιε γξακκή ηνλ 

εθνδηαζκφ γηα ηε θάζε κάξθα ησλ πξντφλησλ (brand name) γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Αθνινπζνχζε κεηά ην εκεξνιφγην ηνπ κάξθεηηλγθ δηαηξεκέλν ζε ηέζζεξα ηξίκελα 

ζην νπνίν αλαθέξζεθαλ ηα θαηλνχξηα πξντφληα πνπ ιαλζάξνληαη ζηελ αγνξά 

(innovation) θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο-πξνζθνξέο (value) πνπ έρεη μεθηλήζεη ε 

νκάδα ηνπ κάξθεηηλγθ. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάζηεθαλ νη ελεκεξψζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη θαη αθνξνχλ ηε θπθινθνξία θαη ην ιαλζάξηζκα ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηα 

κεγάια ζεκεία πψιεζεο, φπσο είλαη ηα ζνχπεξ-κάξθεη, γηα ην ηξέρνληα κήλα θαζψο 

θαη ηηο εκπνξηθέο αιιαγέο, ηηο αμίεο θαη ηα projects θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. Δπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζην εκπνξηθφ εκεξνιφγην ηνπ επφκελνπ κήλα γηα ηα 

δχν θαλάιηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ (κεγάια θαη κηθξά ζεκεία πψιεζεο). 

Όζνλ αθνξά ην ηκήκα ησλ πξνκεζεηψλ/αγνξψλ, νη εθπξφζσπνη ηνπ ηκήκαηνο 

παξνπζίαζαλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ ηελ νπνία παξαθνινπζνχλ, ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. 

Διέγρνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ θαηαζθεπή (manufacturing) 

ησλ πξντφλησλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ηξέρσλ κήλα κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο.  

Οη εθπξφζσπνη ηνπ ηκήκαηνο ηεο παξαγσγήο αλέιπζαλ θαη παξνπζίαζαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο ηνπ δείθηε true & efficiency γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα 

θαη ηνπ δείθηε production adherence, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ απφδνζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ ζηηο ζπλεληεχμεηο. 

Απφ ηελ άιιε, νη εθπξφζσπνη ηνπ ηκήκαηνο Logistics & Customer Service 

παξνπζίαζαλ ηα επίπεδα ηνπ απνζέκαηνο ζε αξηζκφ παιεηψλ γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα 
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θαη γηα κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θάλνληαο πξνβιέςεηο γηα ηνπο 

ελαπνκείλαληεο κήλεο θαη ηα ζπγθξίλνπλ κε ηνπο κήλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε ηεο απνζήθεο γηα 

ηνλ ηξέρνληα κήλα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θάλνληαο πξνβιέςεηο γηα 

ηνπο ελαπνκείλαληεο κήλεο  θαη ηα ζπγθξίλνπλ κε ηνπο κήλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. Έγηλε αλαθνξά θαη γηα ηε ζπλνιηθή αμία ησλ απνζεκάησλ ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο θαη ζπγθξίζεθε κε ηηο ζπλνιηθέο αμίεο ησλ απνζεκάησλ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εηψλ (2014 θαη 2013). Αθφκε, θαηαγξάθεθαλ ηα απνζέκαηα ηειηθψλ 

πξντφλησλ (ζε αμία επξψ) ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε πνπ είρε γίλεη γηα ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα ελ ζπγθξίζεη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

κήλα αιιά θαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ίδηνπ κήλα ην πεξαζκέλν έηνο. 

Παξνπζηάζηεθαλ θαη νη δείθηεο πξψηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο ζε κέξεο (DII ή 

Days in inventories) γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ (2014 θαη 

2013) θαη δεχηεξνλ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ γηα φια ηα θαλάιηα, πνπ αθνξά 

ηηο παξαγγειίεο, πνπ ήηαλ πιήξεηο θαη ε παξαιαβή ηνπο απφ ηνπο πειάηεο έγηλε κέζα 

ζην ζσζηφ ρξφλν (OTIF ή On time in Full Deliveries).  

Άιινο έλαο δείθηεο ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε θαη αθνξά ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο 

είλαη ν Right First Time γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θαη δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηεκαρίσλ, πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε. 

Σν ηκήκα ησλ Logistics & Customer Service αζρνιήζεθε κε ηα παιαησκέλα ηειηθά 

πξντφληα παξνπζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ παιαησκέλσλ πξντφλησλ γηα ηνλ κήλα 

Ηαλνπάξην ηνπ 2014 θαη θαηαγξάθνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

παιαησκέλσλ εηνίκσλ πξντφλησλ γηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 θάλνληαο πξνβιέςεηο 

θαη γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο. 

Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ/αγνξψλ παξνπζίαζε ηηο πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ 

ήηαλ παιαησκέλεο ην 2014, ζηε ζπλέρεηα θάλεη αλαθνξά γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ 

πξψησλ πιψλ πνπ είλαη παιαησκέλεο  κέρξη ζηηγκήο γηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, ελψ 

δεκηνπξγεί θαη έλα πιάλν γηα ηελ πνξεία ησλ παιαησκέλσλ πξψησλ πιψλ γηα 

νιφθιεξν ην ηξέρσλ έηνο (ROADMAP). 

Αθνινχζεζαλ νη εμνηθνλνκήζεηο, πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο 

(productivities) ζε επίπεδν θφζηνπο Logistics θαη Manufacturing ζε αμία επξψ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά θαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εμνηθνλνκήζεηο 

(productivities), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηκήκαηνο 

αγνξψλ/πξνκεζεηψλ ζην ηξέρνλ έηνο. 

Σέινο, παξνπζηάζηεθαλ ην πιάλν θεθαιαίνπ (ζπλνιηθή αμία ζε επξψ) ηνπ εηήζηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ αθνξά ηα Logistics γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη νη 

λέεο επελδχζεηο (CAPEX), πνπ πξφθεηηαη, λα γίλνπλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ηκήκα 

(Manufacturing) ζχκθσλα κε ην εηήζην ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ ζπλάληεζε 

νινθιεξψζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζε ηεο Πνηφηεηαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

δχν δείθηεο νη νπνίνη είλαη ν weak link θαη ν Frito Lay Challenge. 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζπλεληεχμεηο, πνπ πήξα απφ νξηζκέλα ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP εθπξνζσπψληαο ηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα ηα νπνία εθαξκφδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην S&OP γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζε καθξνπξφζεζκν 

ρξνληθφ νξίδνληα.  

 

3.1.1 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Σν πξψην κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ αξρίδεη κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο παξαγσγήο. ηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κνπ απάληεζε ν θ. ηξαπέιεο Ησάλλεο ν νπνίνο είλαη 

αξκφδηνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, θαη έρεη ηε ζέζε ηνπ Production 

Planner ζηελ Tasty Foods.   

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη πνπ ζέηεη ε Παξαγσγή κέζα από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Ζ παξαγσγή κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP 

ζέηεη δχν ζηφρνπο. Πξψηνο ζηφρνο είλαη νη ειάρηζηεο ιεηηνπξγίεο (Minimum 

runs), πνπ αθνξνχλ ηε ρσξεηηθφηεηα (capacity), φπσο γηα παξάδεηγκα πνηα είλαη 

ε ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα ζε φγθνπο παηάηαο. ρεηίδεηαη δειαδή κε ηελ 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ κεραλψλ. Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη νη πεξηνξηζκνί 

ζηελ παξαγσγή (production constraints) πνπ ππάξρνπλ, επεηδή ε παξαγσγή είλαη 

ζεηξηαθή θαη δε κπνξεί, λα ππάξμεη αιιεινπρία ζηελ παξαγσγή ησλ θσδηθψλ, 

δειαδή λα κπνξψ λα παξάγσ ηνλ έλα θσδηθφ πίζσ απ‟ ηνλ άιινλ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Πώο ην S&OP ζπλδέεηαη κε ην πξνγξακκαηηζκό ηεο Παξαγσγήο θαη πώο ε 

ρξήζε ηνπ S&OP ην επεξεάδεη; 

 Σν S&OP απνηειεί ηε πεγή γηα πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκφ. Οη φγθνη (volume) 

πνπ δίλνληαη απφ ην S&OP είλαη ε βάζε ηεο παξαγσγήο, επεηδή απφ εθεί 

πξνθχπηνπλ νη βάξδηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, νη θσδηθνί πνπ ζα 

παξαρζνχλ θαη νη πξψηεο χιεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Παξαγσγήο θαη ηελ ζσζηή εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Παξαγσγήο. Σν 

S&OP ζπλδέεηαη κε ην πξνγξακκαηηζκφ ηεο Παξαγσγήο κέζσ ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο (capacity). Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα απιφ γξάθεκα, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζχλδεζε. 
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χκθσλα κε ην γξάθεκα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη ηελ ηξίηε εβδνκάδα ν 

φγθνο μεπεξλάεη ηελ κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε „ζπάκε‟ ην 

γξακκνζθηαζκέλν φγθν ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε εβδνκάδα αληίζηνηρα θαη ην 

θαηακεξίδνπκε ζχκθσλα κε ην πεξηζψξην, πνπ έρνπκε κέρξη λα θηάζνπκε, αιιά 

ρσξίο λα μεπεξάζνπκε ηελ κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα. Γη‟απηφ ην ιφγν, ζην 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ θάλνπκε γηα ηελ Παξαγσγή πξν-παξάγνπκε ηελ 

παξαπαλίζηα πνζφηεηα φγθνπ (βιέπε φγθν ηξίηεο εβδνκάδαο) ηελ πξψηε θαη ηελ 

δεχηεξε εβδνκάδα αληίζηνηρα. 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζην 

πξνγξακκαηηζκό ηεο Παξαγσγήο, πνηνη δείθηεο KPI’s παξαθνινπζνύληαη θαη 

πώο ππνινγίδεηαη ε απόδνζε ηνπο; 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζην 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο παξαθνινπζνχληαη νη εμήο δείθηεο: 

1. Σν πιάλν πξνζαξκνγήο (Plan Adherence) ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην 

πιάλν αθξηβείαο (Plan Accuracy) θαη ην ρξνλνδηάγξακκα επίηεπμεο 

(Schedule Attainment). Σν πιάλν αθξηβείαο είλαη ε απφιπηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ (ζχκθσλα κε ην 

πιάλν εθνδηαζκνχ) θαη ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ 

πνπ παξάγνληαη (ζχκθσλα κε ην πιάλν παξαγσγήο) δηαηξεκέλε απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ (ζχκθσλα κε ην πιάλν 

εθνδηαζκνχ). Σν πιάλν αθξηβείαο είλαη δείθηεο πνπ ππνινγίδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ S&OP. Σν ρξνλνδηάγξακκα επίηεπμεο είλαη ην άζξνηζκα 

ηνπ απφιπηνπ ζθάικαηνο φισλ ησλ θσδηθψλ (SKUs) κέζα ζην πιάλν. 

Οπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή ηνπ πιάλνπ νδεγεί ζε 
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ζθάικα. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο κνλάδεο ζην ηχπν είλαη ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα παξαγσγήο θαη νη πξαγκαηηθέο παξαγφκελεο κνλάδεο είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή. Σν ρξνλνδηάγξακκα επίηεπμεο 

είλαη δείθηεο πνπ ππνινγίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαζαξά θαη κφλν γηα 

ηελ παξαγσγή. 

 

 

ΣΤΠΟ ΠΛΑΝΟΤ ΑΚΡΗΒΔΗΑ: 

 

    

 
 (   (                                                                          ))

 (                                    )
 

  

ΣΤΠΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΗΣΔΤΞΖ: 

 

    

 
 (   (                                                                                   ))

 (                                      )
 

 

 

2. Αθξηβήο θαη θαζαξή απφδνζε (True & Net Efficiency): Ο δείθηεο ηεο 

αθξηβνχο θαη θαζαξήο απφδνζεο φπσο ιέγεηαη είλαη έλαο δείθηεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη ηεο Global PepsiCo. Ζ αθξηβήο 

απφδνζε (True Efficiency) κεηξάεη ηελ απφδνζε ηνπ εξγνζηαζίνπ, 

δειαδή ην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηεο κεραλήο + ην παξαγσγηθφ ρξφλν + ηε 

ζπληήξεζε + ην θαζαξηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ε θαζαξή απφδνζε (Net 

Efficiency) κεηξάεη ηελ απφδνζε ΜΟΝΟ ηεο κεραλήο, δειαδή ηνλ 

παξαγσγηθφ ρξφλν ηεο. 

 

 

Οη δείθηεο ηνπ πιάλνπ αθξηβείαο θαη ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο επίηεπμεο κπνξνχλ λα 

βειηηψλνληαη ζπλερψο, βειηηψλνληαο παξάιιεια θαη ην πιάλν πξνζαξκνγήο ην 

νπνίν πεξηέρεη ηνπο δχν δείθηεο, ελψ αληηζέησο ν δείθηεο ηεο αθξηβνχο θαη θαζαξήο 

απφδνζεο βειηηψλεηαη κφλν, φηαλ ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP βξίζθεηαη θνληά ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε παξαγσγή, εηδάιισο αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην ηφηε ν δείθηεο 

ρεηξνηεξεχεη. 
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ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Καηά ηε γλώκε ζαο, πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία θαη ηη παξαπάλσ ζα 

ζέιαηε λα ιακβάλεηε από ηε δηαδηθαζία; 

 Απηφ πνπ ζα ήζεια λα βειηησζεί ζηε παξνχζα θάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP είλαη ην πιάλν ηεο δήηεζεο (Demand Plan). Απφ ηελ 

άιιε, απηφ πνπ ζα επηζπκνχζα λα ιακβάλσ πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαδηθαζία 

είλαη ε θνπιηνχξα ηνπ S&OP. Γειαδή λα ππάξρεη θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηκήκαηα, γηαηί ην 

S&OP δε ζηακαηάεη ζε κηα ζπλάληεζε κφλν. Δίλαη κηα δηαδηθαζία δηαηκεκαηηθή, 

πνπ ζα πξέπεη φινη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία. Δπίζεο λα 

ιακβάλνληαη πην έγθαηξα ηα δεδνκέλα, πνπ ζεκαίλεη λα ηεξνχληαη ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα. 

 

 

3.1.2 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΕΖΣΖΖ 

Σν δεχηεξν κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο δήηεζεο. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κνπ απάληεζε ν θ. Παηζνπξάηεο Πάλνο ν νπνίνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο, θαη έρεη ηε ζέζε ηνπ Demand 

Planner ζηε Tasty Foods.   

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Πνηνη είλαη νη καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο 

δήηεζεο κέζα από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Σνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα ζέζεηο καθξνπξφζεζκα είλαη δχζθνιν λα ηνπο 

επηηχρεηο εμαηηίαο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηάζεο ηεο 

αγνξάο, εηδηθά φηαλ βξίζθεηαη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε βαζεηά θξίζε. Άξα ν 

καθξννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δήηεζεο ζέιεη αξθεηή πξνζπάζεηα θαη 

πξνζερηηθνχο ππνινγηζκνχο, γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά δεηήκαηα. 

Οθείινπκε λα εληνπίδνπκε ηηο επθαηξίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα πιάλα, λα 

εμεηάδνπκε θαη λα αμηνινγνχκε ηα ξίζθα, θαη λα πξνζπαζνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηηο απεηιέο. Δπίζεο, έλαο αθφκε καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο πνπ 

ζέηεηαη κέζσ ηνπ S&OP είλαη λα θαιχςνπκε νπνηνδήπνηε θελφ/ράζκα (gap) 

δεκηνπξγεζεί. Σέινο, πξέπεη λα δίλεηαη έγθαηξα ε πιεξνθνξία ζηελ νκάδα ηνπ 

εθνδηαζκνχ. 
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ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Πνηα ηερληθή πξόβιεςεο εθαξκόδεηαη καθξνπξόζεζκα γηα ην πξνγξακκαηηζκό 

ηεο δήηεζεο θαη γηα πνην ιόγν; 

 Ζ ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ην πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο καθξνπξφζεζκα 

είλαη αξρηθά ε απνηχπσζε ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο. Έπεηηα, θαηαγξάθνληαη νη 

πσιήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δχν-ηξηψλ κελψλ θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πεξζηλέο πσιήζεηο γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα λα 

πξνθχςεη ην πιάλν ηεο δήηεζεο απνηππψλνληαη παξφκνηα δεδνκέλα κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο πεξζηλνχο κήλεο. Δπηπξνζζέησο, ιακβάλνπκε ππφςε καο θαη 

νξηζκέλνπο εμσγελείο παξάγνληεο, δειαδή παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Αλ ππάξρεη 

θάπνηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ Trade Marketing θαη ηνπ 

Marketing ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα ηα δεδνκέλα ζην πιάλν γηα ην 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Πώο ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο δήηεζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 

εθνδηαζκνύ θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο παξαγσγήο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ S&OP; 

 Κάζε Σξίηε ππάξρεη έλα εβδνκαδηαίν πιάλν δήηεζεο (weekly demand plan) ζε 

SKU‟s (Stock Keeping Units), ηα νπνία κεηξηνχληαη ζε ηεκάρηα (cases), γηα ηηο 

επφκελεο δψδεθα εβδνκάδεο. Ο πξνγξακκαηηζηήο ηεο δήηεζεο (demand planner) 

ζηέιλεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ εθνδηαζκνχ (supply planner) ην ζπγθεθξηκέλν 

εβδνκαδηαίν πιάλν δήηεζεο γηα ηηο επφκελεο δψδεθα εβδνκάδεο θαη παξάγεηαη 

κηα πξφβιεςε (forecast) γηα ηελ παξαγσγή. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο δήηεζεο απεηθνλίδεη ην πφηε ζέιεηο λα πνπιήζεηο ην 

πξντφλ, ελψ ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ ην πφηε πξέπεη λα παξάμεηο ην 

πξντφλ. Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δήηεζεο θαη εθνδηαζκνχ. Βεβαίσο, 

απαξαίηεηε είλαη θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεί ην ηκήκα ηνπ εθνδηαζκνχ, γηα λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηελ 

εθάζηνηε εκεξήζηα δήηεζε. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Καηά ηε γλώκε ζαο πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία θαη ηη παξαπάλσ ζα 

ζέιαηε λα ιακβάλεηε από ηε δηαδηθαζία; 

 Ζ δηαδηθαζία κπνξεί θαη ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θπξίσο σο πξνο ηα δηαζέζηκα 

ζπζηήκαηα. Ζ ρξήζε κφλν excel δεκηνπξγεί ίζσο θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ελψ απ‟ ηελ άιιε ρξεηάδνληαη πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ 
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πξφβιεςε ηεο δήηεζεο, γηαηί ε ρξήζε κνληέισλ δήηεζεο κφλν απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία δίλεη κηα πξνζέγγηζε 70-75% ηεο δήηεζεο. Δπηπξνζζέησο, 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη πφξνη θπξίσο ζε πνζνηηθά εξγαιεία ίζσο θαη ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Απφ ηελ άιιε δε ρξεηάδεηαη λα ιακβάλσ θάηη παξαπάλσ απφ ηελ δηαδηθαζία. 

 

 

3.1.3 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 

Σν ηξίην κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαζθφπεζε ηνπ εθνδηαζκνχ. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κνπ απάληεζαλ ε θα. Καζσηάθε Μαίξε ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ, θαη έρεη ηε ζέζε ηνπ supply 

planner ζηε Tasty Foods θαη ν θ. Ράληηθ Μηράιεο ν νπνίνο έρεη ηε ζέζε ηνπ Logistics 

Manager & Customer Service Greater Balkans.  

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Πνηνη είλαη νη καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ 

εθνδηαζκνύ κέζα από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Οξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκφο Δθνδηαζκνχ θαηά ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP είλαη αξρηθά ε χπαξμε 

θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ηνπ εθνδηαζκνχ, δειαδή 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ παξαγσγήο – logistics - πξνκήζεηεο/αγνξέο. 

Γεχηεξνλ λα κελ ππάξρνπλ θσδηθνί πξντφλησλ νη νπνίνη λα δηαγξάθνληαη, επεηδή 

δελ ππάξρεη απφζεκα. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη έλα απφζεκα αζθαιείαο γηα ηνλ 

θάζε θσδηθφ. Σξίηνλ λα κελ ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο πνζφηεηεο θσδηθψλ, πνπ 

είλαη παιαησκέλνη (no obsolescence), γηαηί ζην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ εθαξκφδεηαη 

ζχζηεκα FIFO (First in First out) θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο εκεξνκελίεο 

ιήμεο ησλ πξντφλησλ, πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά, ψζηε λα κελ ππάξμεη 

πηζαλφηεηα, λα ζηείιεη ε εηαηξεία ζε θάπνηνλ πειάηε θηβψηηα, πνπ είλαη 

θνληφιεθηα. Δπφκελoο ζηφρνο πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκφο Δθνδηαζκνχ είλαη ε 

ζσζηή θαη έγθαηξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ (on time in full deliveries ή OTIF). 

Δπηπξνζζέησο, λα πξαγκαηνπνηείηαη ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο 

απνζήθεο, ψζηε λα κελ μεπεξλάκε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο απνζήθεο θαη λα ηελ 

εθκεηαιιεπφκαζηε θαηά ην βέιηηζην δπλαηφλ. Δπηπιένλ, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ε θξεζθάδα γηα φια ηα πξντφληα θαη ηέινο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη καθξνπξφζεζκα αχμεζε ζηε δήηεζε ιφγσ ηεο θαιήο 

εμππεξέηεζεο ηνπ εθνδηαζκνχ. Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη ν θαηαλαισηήο θαη 

ην πεξίπηεξν. Όηαλ ν θαηαλαισηήο ζειήζεη, λα αγνξάζεη έλα πξντφλ ηεο Tasty 
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Foods απφ θάπνην πεξίπηεξν θαη φζεο θνξέο ην επηζθεθηεί δελ ππάξρεη ην 

επηζπκεηφ ζλαθ ηεο εηαηξείαο, ζα ζθεθηεί λα αγνξάζεη ην ίδην πξντφλ θάπνηαο 

άιιεο αληαγσλίζηξηαο εηαηξείαο κε απνηέιεζκα, λα ράζεη ε Tasty Foods 

πσιήζεηο. Γη απηφ ην ιφγν ινηπφλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη καθξνπξφζεζκα κηα 

απμεηηθή ηάζε ηεο δήηεζεο, ψζηε λα κε ράλνληαη πσιήζεηο. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Πσο θξίλεηαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζε επίπεδν 

εμππεξέηεζεο πειαηώλ καθξνπξόζεζκα; αο έρεη βνεζήζεη λα βειηηώζεηε ην 

επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ; 

 Μαθξνπξφζεζκα ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ καο σο πξνο ηνπο δείθηεο, πνπ αθνξνχλ απηφ ην θνκκάηη, φπσο είλαη νη 

έγθαηξεο παξαδφζεηο ζην ζσζηφ ηφπν, ζηε ζσζηή ηηκή, ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ζηε 

ζσζηή πνηφηεηα, ε θξεζθάδα, ε δηαηήξεζε επηπέδνπ απνζεκάησλ θ.α. Δπίζεο, 

καο ελδηαθέξεη λα βειηηψζνπκε θαη ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ 

καο.  

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Πνηνη δείθηεο KPI’s πνπ αθνξνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Δθνδηαζκνύ 

(επίπεδν απνζέκαηνο, έγθαηξεο παξαδόζεηο, πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο 

παξαγγειηώλ, θιπ) ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP, γηα λα παξαθνινπζείηαη ε απόδνζεο ηνπο θαη πώο απηνί 

ππνινγίδνληαη; 

 Οη δείθηεο KPI‟s πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

S&OP θαη ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη ε απφδνζε ηνπο είλαη: 

1. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζήθεο (ζε  %) = (Αξηζκφο παιεηνζέζεσλ 

απνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη † πλνιηθή δπλακηθφηεηα παιεηνζέζεσλ 

ηεο απνζήθεο) × 100 . 

2. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζήθεο (ζε παιέηεο) = πλνιηθφο αξηζκφο 

παιεηνζέζεσλ ηεο απνζήθεο † αξηζκφο ησλ παιεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

απηή . 

3. Γχξηζκα Απνζέκαηνο (Turnover) = Κφζηνο Πσιεζέλησλ †  αμία ηνπ 

κέζνπ απνζέκαηνο . 

4. Ζκέξεο Απνζέκαηνο (DII ή Days in inventory) = (Μέζν απφζεκα † 

πλνιηθφ θφζηνο πσιεζέλησλ) × Αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζε κηα πεξίνδν . 

5. DOH ή Days inventory on hand = (Κιείζηκν κήλα ζε θηβψηηα γηα έλαλ 

θσδηθφ † Πσιήζεηο (πξφβιεςε) γηα ηνλ θσδηθφ ηνλ επφκελν κήλα) × 

Αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζε κία πεξίνδν. 
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6. On time in full deliveries (customer service) ή OTIF = (αξηζκφο 

παξαγγειηψλ OTIF † ζπλνιηθφ αξηζκφ παξαγγειηψλ) × 100 . 

7. True & Net Efficiency (είλαη παγθφζκηνο δείθηεο ηεο PepsiCo θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο). Σν True Efficiency κεηξάεη ηελ 

απφδνζε ηνπ εξγνζηαζίνπ = ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο κεραλήο + 

παξαγσγηθφο ρξφλνο + ζπληήξεζε + θαζαξηζκφο. Σν Net Efficiency 

κεηξάεη ηελ απφδνζε ΜΟΝΟ ηεο κεραλήο, δειαδή ην παξαγσγηθφ ρξφλν 

ηεο. 

8. Plan Adherence ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην Plan Accuracy (είλαη δείθηεο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπ S&OP) θαη απφ ην Schedule 

Attainment (είλαη δείθηεο ηεο παξαγσγήο). Σν Plan Accuracy 

ππνινγίδεηαη σο εμήο : {(ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ην πιάλν εθνδηαζκνχ – ην 

άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε 

ην πιάλν ηεο παξαγσγήο) † ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ην  πιάλν ηνπ εθνδηαζκνχ} × 

100. Σν Schedule Attainment ππνινγίδεηαη σο εμήο : {(ην άζξνηζκα  ησλ 

εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην πιάλν ηεο 

παξαγσγήο – ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ πξαγκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ 

παξάρζεθαλ) † ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην πιάλν ηεο παξαγσγήο} × 100 . 

9. Αθξίβεηα Πξφβιεςεο 

10. Αμία Απνζεκάησλ 

11. Right First Time = αξηζκφο ηεκαρίσλ πνπ απνξξίθζεθαλ ζηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία 

12. Right First Time Logistics = αξηζκφο ηεκαρίσλ πνπ επηζηξάθεθαλ ζηελ 

απνζήθε. 

13. Γείθηεο Πνηφηεηαο φπσο είλαη ν δείθηεο  Frito Lay Challenge θαη ν 

δείθηεο Weak Link. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηώλ/αγνξώλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

S&OP καθξνπξόζεζκα; 

 Ο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ/αγνξψλ καθξνπξφζεζκα ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

S&OP είλαη λα θάλεη ην θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηνπ 

S&OP ζηα επηπξφζζεηα θφζηε, δειαδή θαιχηεξε ζπκθσλία σο πξνο ην ηίκεκα 

ζηα ζπκβφιαηα πνπ ππνγξάθεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο, έγθαηξν εθνδηαζκφ πξψησλ 

πιψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ησλ θνξηεγψλ πνπ εθνδηάδνπλ 

ηελ απνζήθε ησλ πξψησλ πιψλ κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ, πνπ έρεη ππνγξάςεη ην 

ηκήκα ησλ πξνκεζεηψλ/αγνξψλ κε ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο. 
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ΔΡΩΣΖΖ 5: 

Καηά ηε γλώκε ζαο πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία θαη ηη παξαπάλσ 

ζα ζέιαηε λα ιακβάλεηε από ηε δηαδηθαζία; 

 

 Ζ δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη βειηίσζε σο πξνο ηα δηαζέζηκα εξγαιεία-ζπζηήκαηα γηα 

ηελ θαιχηεξε δηεπθφιπλζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αληαιιάδνπλ 

ηα ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο, γηαηί κε ηε ρξήζε κφλν ηνπ excel απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο, ελψ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί. Δπίζεο, θαη ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα δε πξνζθέξνπλ πάληα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη ηα ηκήκαηα. Δπηπιένλ ζα βειηίσλε ηελ δηαδηθαζία ε πξφζιεςε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνκή ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Σέινο, απηφ πνπ ήζεια λα ιακβάλσ παξαπάλσ απφ ηε δηαδηθαζία είλαη θαιχηεξε 

πνηφηεηα θαη πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

3.1.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σν ηέηαξην κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπλερίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κνπ απάληεζε ν θ. Καξαθάζεο Θαλάζεο ν νπνίνο 

δηαρεηξίδεηαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εηαηξείαο, θαη έρεη ηε ζέζε ηνπ 

Business Planning Manager γηα ηελ PepsiCo Διιάδνο θαη Κχπξνπ. 

 

 ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη πνπ ζέηεη ην νηθνλνκηθό ηκήκα κέζα από ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

S&OP είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Business Plan ηεο εηαηξείαο. Πξέπεη 

λα γίλεη εληνπηζκφο ησλ θελψλ (gaps), ησλ ξίζθσλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

απεηιψλ, ψζηε λα ηα παξνπζηάζεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζηελ νκάδα 

θαη λα γίλεη επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Πσο ην S&OP ζπλδέεηαη κε ην νηθνλνκηθό πιάλν θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο; 
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 Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP λα εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξεία, αλά ηξείο 

κήλεο γηλφηαλ αλαζεψξεζε ζην Business Plan. Σψξα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

S&OP ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαζεψξεζε θάζε κήλα ζην Business Plan, θαη 

ζηαδηαθά ζα εληαρζεί θαη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην S&OP. Γπλεηηθά ην S&OP 

ζα αληηθαηαζηήζεη θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ Δηήζηνπ Λεηηνπξγηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ (Annual Operating Planning process).   

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζην νηθνλνκηθό 

ηκήκα, πνηνη δείθηεο KPI’s παξαθνινπζνύληαη θαη πώο ππνινγίδεηαη ε απόδνζε 

ηνπο; 

 Οη δείθηεο πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ είλαη δείθηεο θαζαξά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηκήκαηνο θαη δελ απνηεινχλ δείθηεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP. Πην αλαιπηηθά 

νη δείθηεο είλαη νη εμήο: 

1. NOPBT (Net Operating Profit Before Taxes) είλαη ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά 

θέξδε πξν θφξσλ. Πξνθχπηεη αλ απφ ηηο πσιήζεηο αθαηξέζνπκε ην 

θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ, ηηο δαπάλεο γηα ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο ηνπ Marketing θαη ησλ πσιήζεσλ, ηα γεληθά θαη δηνηθεηηθά 

έμνδα, έμνδα γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηηο απνζβέζεηο θαη ινηπά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

2. Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο ή Gross Profit είλαη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γείρλεη δειαδή ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο κεηθηνχ θέξδνπο ηφζν θαιχηεξε απφ 

απφςεσο θεξδψλ είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο, δηφηη κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη, ρσξίο δπζθνιία, κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πσινχκελσλ πξντφλησλ ηεο. Έλαο πςειφο δείθηεο κεηθηνχ θέξδνπο 

δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, λα επηηπγράλεη 

θζελέο αγνξέο θαη λα πσιεί ζε πςειέο ηηκέο. Πξνθχπηεη αλ απφ ηα 

θαζαξά έζνδα (Net Revenues) αθαηξέζνπκε ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαη 

ηα γεληθά θαη βηνκεραληθά έμνδα (ΓΒΔ). 

3. Πξαγκαηνπνίεζε Καζαξψλ Δζφδσλ ή Net Revenue Realization ή NRR. 

Πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ θαζαξψλ εζφδσλ (NR) θαη ηνπ φγθνπ 

(volume). Γηα παξάδεηγκα, αλ ν φγθνο είλαη ζε πνζνζηφ 2% θαη ηα 

θαζαξά έζνδα είλαη ζε πνζνζηφ 5% ηφηε ην NRR=5% - 2%=3%. 

4. Profit & Loss ή Κέξδνο & Απψιεηεο είλαη έλαο δείθηεο πνπ δείρλεη ηα 

έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. 
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ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Καηά ηε γλώκε ζαο πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία θαη ηη παξαπάλσ ζα 

ζέιαηε λα ιακβάλεηε από ηε δηαδηθαζία; 

 Ζ δηαδηθαζία είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην, θαζψο μεθίλεζε κφιηο πξηλ ιίγνπο 

κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πεξαζκέλν επηέκβξε. Γηα ηελ θαιχηεξε βειηίσζε 

ηεο ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ζπζηήκαηα, αληί γηα ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο φπσο 

είλαη ην excel. Δπηπιένλ, απφ ηελ ρξήζε θαιχηεξσλ ζπζηεκάησλ ζα ππήξρε 

βειηίσζε ζηνπο ρξφλνπο θαη ζηελ αθξίβεηα θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ. Οη ρξφλνη 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί, γηα λα έξζνπλ εγθαίξσο ηα δεδνκέλα, αθνχ κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα πξέπεη, λα γίλνπλ ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο. 

 

 

3.1.5 ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ νινθιεξψλεηαη κε ηνλ 

απνινγηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κνπ απάληεζε ν θ. 

Γηαλέιινο Μάξηνο, ν νπνίνο νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο εκπνξηθέο πσιήζεηο θαη 

ην εκπνξηθφ Marketing ηεο εηαηξείαο, θαη έρεη ηε ζέζε ηνπ Senior Organized Trade 

Sales & Trade Marketing Manager γηα ηελ PepsiCo. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη πνπ ζέηεη ην επηρεηξεκαηηθό ηκήκα κέζα από ηελ εθαξκνγή 

θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Οη ζηφρνη πνπ ζέηνληαη γηα ην 2015 απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ηκήκα κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP είλαη ε θαιχηεξε αθξίβεηα 

πξφβιεςεο αλά SKU‟s θαη ε επίηεπμε ησλ δεηθηψλ ηνπ πιάλνπ πξνζαξκνγήο ηνπ 

εθνδηαζκνχ. Καη νη δχν απηνί ζηφρνη, ε θαιχηεξε αθξίβεηα πξφβιεςεο θαη ην 

πιάλν πξνζαξκνγήο, απνηεινχλ ζηελ νπζία έλαλ πνιχ βαζηθφ ζηφρν πνπ είλαη ην 

επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, νπνχ ζηε γιψζζα ησλ δεηθηψλ ιέγεηαη 

OTIF (On time in full). Άιινη ζηφρνη είλαη ε κείσζε ησλ παιαησκέλσλ 

πξντφλησλ ζηελ απνζήθε, πνπ νδεγεί θαη‟ επέθηαζε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαηαζηξνθήο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζεκαηνπνίεζεο, ην DII (Days in 

inventory) ή κέξεο ζε απφζεκα ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ αθνξά ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ/αγνξψλ ή κέξεο ζε απφζεκα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Σέινο έλαο 

αθφκε ζηφρνο είλαη o εμνξζνινγηζκφο ησλ SKU‟s (SKU rationalization). 

 



Page | 58  
 

ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Πσο ην S&OP ζπλδέεηαη κε ηελ γεληθόηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

εηαηξείαο θαη πώο απηό επηηπγράλεηαη; 

 θνπφο ηνπ S&OP είλαη λα γεθπξψζεη ην ράζκα (gap), πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιάλσλ. Πξέπεη ηα νηθνλνκηθά 

ζρέδηα πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ην νηθνλνκηθφ ηκήκα λα ζπκβαδίδνπλ θαη λα δέλνπλ 

κε ηα επηρεηξεζηαθά πιάλα ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ φπσο 

είλαη ηνπ Trade Marketing, ηνπ Marketing, ηεο Παξαγσγήο, ησλ 

Πξνκεζεηψλ/Αγνξψλ, ησλ Πσιήζεσλ θαη ηνπ Logistics & Customer Service. Γη‟ 

απηφ ινηπφλ ην ιφγν, ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP έξρεηαη λα ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο 

ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θάησ απφ κηα εληαία 

νκπξέια ζηελ νπνία ζα αθνινπζνχληαη ηα πιάλα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

ηκεκάησλ, πνπ ζα επηδηψθνπλ, λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα απνθέξνπλ 

ηα αλάινγα απνηειέζκαηα ζηελ εηαηξεία πάληα φκσο ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο 

θαη αιιειεπηδξψληαο ην έλα κε ην άιιν. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Καηά ηε γλώκε ζαο πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία θαη ηη παξαπάλσ ζα 

ζέιαηε λα ιακβάλεηε από ηε δηαδηθαζία; 

 Καηά ηε γλψκε κνπ, απηφ πνπ ρξήδεη ζπλερνχο βειηίσζεο (continuous 

improvement) είλαη φηη θάζε εβδνκάδα πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP 

φιν θαη θαιχηεξε. Κάηη άιιν ην νπνίν ρξήδεη θαη απηφ βειηίσζεο είλαη ηα 

θαλάιηα ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

 Απ‟ ηελ άιιε, δε λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη παξαπάλσ ην νπνίν ζα ήζεια λα 

ιακβάλσ απφ ηελ δηαδηθαζία. 
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3.2 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2015 παξαθνινχζεζα ηελ εβδνκαδηαία ζπλάληεζε γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ Δθνδηαζκνχ θαη ηεο Εήηεζεο (Supply and Demand Control Meeting)  

πνπ έιαβε ρψξα ζηελ εηαηξεία Tasty Foods ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 

Αηηηθήο θαη αθνξνχζε ηελ δηαδηθαζία ηνπ Sales & Operations Planning. ηελ 

εβδνκαδηαία ζπλάληεζε, πνπ γίλεηαη θάζε Πέκπηε ζπκκεηέρνπλ ηα εμήο ηκήκαηα: ην 

trade marketing (πνπ αζρνιείηαη κε ην θνκκάηη ησλ αλαζπζθεπαζηψλ) , ην marketing 

, νη πσιήζεηο, ην νηθνλνκηθφ ηκήκα θαη ην ηκήκα ηνπ εθνδηαζκνχ (πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ , ηα logistics , ηε παξαγσγή θαη ηηο αγνξέο/πξνκήζεηεο).  

 ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΕΖΣΖΖ (DEMAND CONTROL) 

Κάζε Πέκπηε ζηελ εβδνκαδηαία ζπλάληεζε ζπδεηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην 

εκπνξηθφ εκεξνιφγην πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία γηα ην ηξέρνληα κήλα θαζψο 

θαη γηα ηνλ επφκελν κήλα. Πην αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ην πιάλν ηεο δήηεζεο γηα 

ηνλ ηξέρνληα κήλα ζην νπνίν αλαιχνληαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ 

marketing θαη ηνπ trade marketing, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα κεγάια ζεκεία 

πψιεζεο, φπσο είλαη ηα ζνχπεξ κάξθεη, γηα νξηζκέλνπο θσδηθνχο πξντφλησλ γηα ηνλ 

ηξέρνληα κήλα. Παξάιιεια παξαθνινπζείηαη ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ, ε 

απφδνζε ηεο παηάηαο σο πξψηεο χιεο, ε πξνψζεζε πνπ γίλεηαη γηα ηα λέα πξντφληα 

ηεο εηαηξείαο (ηα ιεγφκελα NPD), παξνπζηάδνληαη ε πξφβιεςε γηα ην ηξέρνληα κήλα 

θαη νη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ έπεζαλ ή αλέβεθαλ νη πσιήζεηο 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο, θαζψο επίζεο παξαθνινπζνχληαη ηα ιεγκέλα (stales) 

θαη νη αλαζπζθεπαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη απφ ην marketing θαη ην trade marketing ην πιάλν ηεο 

δήηεζεο γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα γηα ηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηα πεξίπηεξα θαη ηα κίλη κάξθεη, ζην νπνίν αλαιχνληαη επίζεο απηά πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ γηα ηα κεγάια ζεκεία πψιεζεο. Δπηπξνζζέησο γίλεηαη αλαθνξά 

θαη ζην πιάλν δήηεζεο φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο, πνπ θάλεη ε εηαηξεία θαη ζην νπνίν 

αλαιχνληαη ηα ίδηα αθξηβψο κε ην πιάλν ησλ κεγάισλ ζεκείσλ πψιεζεο. 

ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ πιάλσλ δήηεζεο γηα ηα κεγάια θαη ηα κηθξά 

ζεκεία πψιεζεο θαζψο θαη ησλ εμαγσγψλ, παξνπζηάδνληαη ηα θαηαγεγξακκέλα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ θαη λα 

παξαηεξήζνπλ φια ηα ηκήκαηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε αλ 

πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο. Οξηζκέλνη δείθηεο νη νπνίνη παξαθνινπζνχληαη είλαη ν φγθνο 

ησλ πσιήζεσλ (volume), ηα θαζαξά πξαγκαηηθά έζνδα (Net Revenue Realization ή 

NRR), ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο (Gross Profit), νη δηαθεκίζεηο θαη νη δηάθνξεο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (Advertising & Media), νη πσιήζεηο θαη ε δηαλνκή (Sales & 

Distribution), ηα γεληθά θαη δηνηθεηηθά (General & Administrative) θαη ηα θαζαξά 

ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ (Net Operating Profit Before Taxes ή NOPBT). 
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Γίλεηαη αληίζηνηρα πξφβιεςε γηα ηελ πνξεία ησλ δεηθηψλ απηψλ θαη γηα ην ηξέρνληα 

κήλα κε ηελ δηαθνξά φηη ζε απηή ηε πεξίπησζε γίλεηαη ζχγθξηζε κε ην Δηήζην 

Λεηηνπξγηθφ Πιάλν (Annual Operating Plan ή AOP) θαη κε ην αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ (Year Ago ή YAGO). Πην αλαιπηηθά γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα 

παξνπζηάδεηαη ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ (Volume)  ζε ζρέζε κε ην εηήζην Λεηηνπξγηθφ 

πιάλν θαη  κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, ηα θαζαξά έζνδα 

(NR) ζε ζρέζε κε ην Δηήζην Λεηηνπξγηθφ Πιάλν θαη  κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ,  ηα θαζαξά πξαγκαηηθά έζνδα (NRR) ζε ζρέζε κε ην Δηήζην 

Λεηηνπξγηθφ Πιάλν θαη κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, ηα 

θαλάιηα (αθνξά ηα κεγάια θαη ηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο) ζε ζρέζε κε ην Δηήζην 

Λεηηνπξγηθφ Πιάλν θαη κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, γηα λα 

αμηνινγεζεί ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ (Volume) θαη ηα θαζαξά έζνδα (NR). 

Μεηά απ‟ φια απηά παξνπζηάδεηαη ε αηηία ηεο πηζαλφηεηαο (Cause of Chance ή 

COC) ε νπνία είλαη έλα πιάλν ην νπνίν αλαδεηθλχεη ην πσο ε θεξδνθνξία ζα έξζεη 

κέζα απφ νξηζκέλνπο ζηφρνπο φπσο είλαη ηα θφζηε, ηα επίπεδα ησλ πσιήζεσλ, ην 

πψο πήγε έλαο θσδηθφο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν θσδηθφ (γηαηί ν θάζε θσδηθφο έρεη 

ηε δηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηηο πσιήζεηο θαη ζηα έζνδα) θαη άιια. Έηζη ινηπφλ, γίλεηαη 

αλάιπζε γηα ην ηξέρνληα κήλα φζνλ αθνξά ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ 

κέζσ ηεο αηηίαο γηα πηζαλφηεηα (COC) ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε επίπεδν φγθνπ πσιήζεσλ (Volume), θαζαξψλ πξαγκαηηθψλ 

εζφδσλ (NRR), κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (Gross Profit), δηαθεκίζεσλ θαη 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ (Advertising & Media), πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο (Sales & 

Distribution), γεληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ (General & Administrative) θαη θαζαξνχ 

ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο πξν θφξσλ (NOPBT). 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ ηα πιάλα δήηεζεο γηα ηα δχν θαλάιηα ηεο εηαηξείαο θαη 

αλαιπζνχλ νη δηάθνξνη δείθηεο γηα ην ηξέρνληα κήλα θαη νη απνδφζεηο απηψλ γηα ην 

πξνεγνχκελν κήλα, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην εκπνξηθφ εκεξνιφγην κε ηηο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, πνπ επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνλ επφκελν κήλα γηα 

ηα δχν θαλάιηα (κεγάια θαη κηθξά ζεκεία πψιεζεο). Δπηπξνζζέησο γίλεηαη αλάιπζε 

θαη ηνπ πιάλνπ ηεο δήηεζεο γηα ηνλ επφκελν κήλα ηφζν ησλ δχν θαλαιηψλ φζν θαη 

ησλ εμαγσγψλ. 

Μεηά αθνινπζεί ε πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ ε νπνία αλαιχεηαη ζε βξαρππξφζεζκε 

θαη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. ηε πεξίπησζε ηεο πξφβιεςεο ησλ πσιήζεσλ ζε 

βξαρππξφζεζκε βάζε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηξίκελε ρξνληθή δηάξθεηα κε 

επηθέληξσζε ζηνλ ηξέρνληα κήλα. Ζ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε γίλεηαη θαη γηα ηα δχν θαλάιηα θαζψο θαη γηα ηε θάζε επσλπκία ησλ 

πξντφλησλ (brand name). Παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη ε αθξίβεηα ηεο πξφβιεςεο 

(forecast accuracy) ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο, γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

παξαηεξήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα ζρφιηα. Όζνλ αθνξά ηε πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ 

ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, εδψ παξνπζηάδεηαη ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ (volume) ηεο 

επφκελεο ρξνληάο. Γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή 
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λέσλ πειαηψλ θαη πξντφλησλ θαη θπξίσο ησλ λέσλ πειαηψλ ην νπνίν εμαξηάηαη απφ 

ην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ. 

Σέινο θιείλεη ε παξνπζίαζε, πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο κε νξηζκέλνπο 

δείθηεο KPI‟s, πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο θαη νη νπνίνη είλαη: ν αξηζκφο ησλ θηβσηίσλ 

αλά παξαγγειία (drop size), ν αξηζκφο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πειαηψλ (number of 

invoice customers), ηα πξντφληα πνπ είλαη θνληφιεθηα (stales), νη εθπηψζεηο/παξνρέο 

πνπ γίλνληαη πξνο ηνπο πειάηεο (discounts) θαη ηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο ηα νπνία 

αθνξνχλ ελέξγεηεο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πσιήζεσλ. 

 

 ΔΛΔΓΥΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ (SUPPLY CONTROL) 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλάληεζεο παξνπζηάδεηαη ν εβδνκαδηαίνο έιεγρνο ηνπ 

εθνδηαζκνχ. Αξρηθά παξαθνινπζνχληαη νη αλαζπζθεπαζίεο ηνπ ηξέρνληνο κήλα πνπ 

αθνξνχλ ηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο, φπσο ζε πνηνπο θσδηθνχο ζα γίλνπλ νη 

αλαζπζθεπαζίεο, πνηα είλαη ε πεξηγξαθή ηνπο, ην πφηε (when) ζα πξέπεη λα 

πσιεζνχλ νη αλαζπζθεπαζίεο θαη ηελ θαηάζηαζε (status) ηεο αλαζπζθεπαζίαο ηνπ 

θάζε θσδηθνχ δειαδή ην αλ έρεη γίλεη ή φρη. Έπνληαη αθνινχζσο νη αλαζπζθεπαζίεο, 

πνπ αθνξνχλ ηα θχξηα ζεκεία πψιεζεο γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα θαη παξνπζηάδνληαη 

αληίζηνηρα νη θσδηθνί ζηνπο νπνίνπο ζα γίλνπλ νη αλαζπζθεπαζίεο, ε πεξηγξαθή 

ηνπο, ην πφηε (when) ζα πξέπεη λα πσιεζνχλ θαη ηελ θαηάζηαζε (status) γηα ην θάζε 

θσδηθφ δειαδή αλ έρεη γίλεη ή φρη ε αλαζθπζθεπαζία.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη εηζαγφκελνη θσδηθνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκν απφζεκα θαη έρνπλ γίλεη παξαγγειίεο απφ ην εμσηεξηθφ θαη θαηαγξάθεηαη 

ν θσδηθφο ηνπ, ε πεξηγξαθή ηνπ, ην ράζκα (gap) πνπ πηζαλφλ λα ππάξμεη αλ έρεη 

παξαιεθζεί πνζφηεηα γηα θάπνηνλ θσδηθφ ε νπνία, λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

παξαγγειζείζα, ν φγθνο (volume), ην πφηε (when) ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ απνζήθε 

θαη θάπνηα ζρφιηα. 

 Δπηπξνζζέησο παξνπζηάδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ζε πξψηεο χιεο ζηελ απνζήθε ησλ 

πξψησλ πιψλ, πνπ ρξεηάδεηαη ε παξαγσγή, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν απαξαίηεηνο 

πξνγξακκαηηζκφο, αθνινπζεί ην πιάλν πξνζαξκνγήο (plan adherence) ην νπνίν ζα 

ην αλαιχζσ παξαθάησ θαη ην πιάλν ηεο παξαγσγήο ζε εβδνκάδεο θαη γηα ηα δχν 

θαλάιηα. Αθφκε θαηαγξάθεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε αλαθνξά γηα ηελ θξεζθάδα ησλ 

θσδηθψλ (freshness report) ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θσδηθνχο ησλ πξντφλησλ κε ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπο, 

γηαηί ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα FIFO (First In First Out) θαη 

είλαη ζεκαληηθφ, λα κελ απνζηέιινληαη ζηνπο πειάηεο θηβψηηα κε εκεξνκελίεο 

ιήμεσο, πνπ είλαη θνληφιεθηεο.  

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ παιαησκέλσλ θσδηθψλ κέζα ζηελ απνζήθε 

(obsoletes) θαη γίλεηαη κηα εθηίκεζε γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα θαζψο θαη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ ηεο πνξείαο ησλ θσδηθψλ απηψλ. Αληίζηνηρα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
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θαηαγξαθή θαη ησλ παιαησκέλσλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πιάλν 

δξάζεσλ πνπ επηδηψθεη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ, ψζηε λα κελ θηάζεη ζην ζεκείν νη 

πξψηεο χιεο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ησλ πξψησλ πιψλ, λα είλαη 

παιαησκέλεο. 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε πξφβιεςε γηα ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα ησλ εηνίκσλ 

πξντφλησλ ηνπ ηξέρνληνο κήλα θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

πεξαζκέλνπ έηνπο θαη κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξν-πεξαζκέλνπ έηνπο. Γηα φια 

ηα θαλάιηα (ζνχπεξ κάξθεη, cash & carry, discounters θιπ) θαηαγξάθνληαη θαη 

ζπγθξίλνληαη ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνζηνιψλ θαη 

εμεηάδνληαη νη δηαγξαθέο, πνπ έρνπλ γίλεη ζηνπο θσδηθνχο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη 

ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (service customer level). Οινθιεξψλεηαη ν 

έιεγρνο ηνπ εθνδηαζκνχ κε ηα επίπεδα απνζέκαηνο ζε παιέηεο θαη ζε ρσξεηηθφηεηα. 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ πήξα απφ ηα 

ίδηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP θαη 

αθνξνχλ κφλν ηα ηκήκαηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ησλ πσιήζεσλ ζε βξαρππξφζεζκν 

ρξνληθφ νξίδνληα. 

 

 

3.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ  ΕΖΣΖΖ 

Σν πξψην κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξεηαη ζην πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κνπ απάληεζε ν θ. Παηζνπξάηεο Πάλνο ν νπνίνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο , θαη έρεη ηε ζέζε ηνπ Demand 

Planner ζηε Tasty Foods.   

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Πνηνη είλαη νη βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο 

δήηεζεο κέζα από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Οη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δήηεζεο κέζα απφ 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP είλαη πξψηνλ λα ππάξρεη αθξίβεηα ζηηο πξνβιέςεηο πνπ 

γίλνληαη (Forecast Accuracy) ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

φζνλ αθνξά ηε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο γηα φια ηα πξντφληα θαη ζα αλαγλσξίδεηαη 

απ‟ φια ηα ηκήκαηα σο ην απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ 

ζηε πξφβιεςε δήηεζεο. Γεχηεξνλ, επεηδή ππήξρε ε ηάζε ην ηκήκα ησλ 

πσιήζεσλ, λα θάλεη ππεξβνιηθέο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα (over forecasting) ή πνιχ ρακειέο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα (under forecasting), κε ηε ρξήζε ελφο πνζνηηθνχ 
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εξγαιείνπ, πνπ νλνκάδεηαη BIAS Forecasting πιένλ εθκεδελίδεηαη απηή ε ηάζε 

θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ππεξβνιηθψλ ή πνιχ ρακειψλ πξνβιέςεσλ ζε ζρέζε 

κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ησλ πσιήζεσλ. Έηζη ινηπφλ, ζέηνληαη απηνί νη 

δχν ζηφρνη βξαρππξφζεζκα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Πνηα ηερληθή πξόβιεςεο εθαξκόδεηαη βξαρππξόζεζκα γηα ην πξνγξακκαηηζκό 

ηεο δήηεζεο θαη γηα πνην ιόγν; 

 Ζ ηερληθή πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη βξαρππξφζεζκα γηα ην     

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο είλαη ην κνληέιν ηεο δηπιήο εθζεηηθήο 

εμνκάιπλζεο (double exponential smoothing) ζην νπνίν παίξλνπκε ρξφλν t γηα 

2 πεξηφδνπο αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ζχκθσλα κε ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηε δηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε είλαη 

λα εηζαγάγεη έλαλ φξν, γηα λα ιεθζεί ππφςε ε πηζαλφηεηα ζεηξψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ θάπνηα κνξθή ηάζεο. Απηφ ην ζπζηαηηθφ ηεο θιίζεο ελεκεξψλεηαη 

κέζσ ηεο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο. Μία κέζνδνο, πνπ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη 

σο δηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε "Holt-Winters"  ιεηηνπξγεί σο εμήο: ε πξψηε 

αθνινπζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαηεξήζεσλ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην {xt}, 

αξρίδνληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή γηα t=0. Υξεζηκνπνηνχκε ην {st}, ην νπνίν 

εθπξνζσπεί ηελ νκαινπνηεκέλε ηηκή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα t, θαη ην {bt} πνπ 

είλαη ε θαιχηεξε εθηίκεζή καο γηα ηελ ηάζε ζην ρξφλν t. Σν απνηέιεζκα ηνπ 

αιγνξίζκνπ γξάθεηαη σο Ft+m , κηα εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ x ζην ρξφλν t + m, θαη 

m> 0 βαζηζκέλν ζηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t. Ζ 

δηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε δίδεηαη απφ ηνπο ηχπνπο: 

i.       

ii.          

 Καη γηα t>1: 

iii. st = α × xt + (1 - α) × ( st-1 + bt-1 ) 

iv. bt = β ( st - st-1 ) + ( 1 - β ) bt-1 

     φπνπ α ν ζπληειεζηήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο & 0 < α < 1 

      φπνπ β ν ζπληειεζηήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο & 0 < β < 1 

 Γηα λα πξνβιέςνπκε πέξα απφ ην xt : 

v. Ft+m = st + m × bt 

 Ζ ξχζκηζε ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ b0 είλαη ζέκα πξνηίκεζεο. Μηα άιιε επηινγή απφ 

απηήλ πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ είλαη (xn - x0) / n γηα θάπνην n> 1. 
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εκεηψζηε φηη ε F0 είλαη απξνζδηφξηζηε (δελ ππάξρεη εθηίκεζε γηα ην ρξφλν κεδέλ), 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ F1 = s0 + b0, ε νπνία είλαη θαιά θαζνξηζκέλε, έηζη 

πεξαηηέξσ ηηκέο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Πώο ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο δήηεζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 

εθνδηαζκνύ θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο παξαγσγήο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ S&OP; 

 Κάζε Σξίηε ππάξρεη έλα εβδνκαδηαίν πιάλν δήηεζεο (weekly demand plan) ζε 

SKU‟s (Stock Keeping Units), ηα νπνία κεηξηνχληαη ζε ηεκάρηα (cases), γηα ηηο 

επφκελεο δψδεθα εβδνκάδεο. Ο πξνγξακκαηηζηήο ηεο δήηεζεο (demand planner) 

ζηέιλεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ εθνδηαζκνχ (supply planner) ην ζπγθεθξηκέλν 

εβδνκαδηαίν πιάλν δήηεζεο γηα ηηο επφκελεο δψδεθα εβδνκάδεο θαη παξάγεηαη 

κηα πξφβιεςε (forecast) γηα ηελ παξαγσγή. Άξα πξνθχπηεη φηη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο δήηεζεο απεηθνλίδεη ην πφηε ζέιεηο λα πνπιήζεηο ην 

πξντφλ, ελψ ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ ην πφηε πξέπεη λα ην παξάμεηο 

ην πξντφλ. Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δήηεζεο θαη εθνδηαζκνχ. Βεβαίσο, 

απαξαίηεηε είλαη θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ην 

ηκήκα ηνπ εθνδηαζκνχ, γηα λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηελ εθάζηνηε εκεξήζηα 

δήηεζε. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Καηά ηε γλώκε ζαο πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία θαη ηη παξαπάλσ ζα 

ζέιαηε λα ιακβάλεηε από ηε δηαδηθαζία; 

 Ζ δηαδηθαζία κπνξεί θαη ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θπξίσο σο πξνο ηα δηαζέζηκα 

ζπζηήκαηα. Ζ ρξήζε κφλν excel δεκηνπξγεί ίζσο θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ελψ απ‟ ηελ άιιε ρξεηάδνληαη πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο δήηεζεο, γηαηί ε ρξήζε κνληέισλ δήηεζεο κφλν απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία δίλεη κηα πξνζέγγηζε 70-75% ηεο δήηεζεο. Δπηπξνζζέησο, 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη πφξνη θπξίσο ζε πνζνηηθά εξγαιεία θαη ίζσο ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Απφ ηελ άιιε δε ρξεηάδεηαη λα ιακβάλσ θάηη παξαπάλσ απφ ηελ δηαδηθαζία. 
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3.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ  ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 

Σν δεχηεξνο κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξεηαη ζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

εθνδηαζκνχ. ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κνπ απάληεζε  ε θα. Καζσηάθε Μαίξε ε 

νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ θαη έρεη ηε ζέζε ηνπ 

supply planner ζηε Tasty Foods θαη ν θ. Ράληηθ Μηράιεο ν νπνίνο έρεη ηε ζέζε ηνπ 

Logistics Manager & Customer Service Greater Balkans.  

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Πνηνη είλαη νη βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ 

Δθνδηαζκνύ κέζα από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Οξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκφο Δθνδηαζκνχ θαηά ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP είλαη αξρηθά ε χπαξμε 

θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ηνπ εθνδηαζκνχ, δειαδή 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ παξαγσγήο – logistics - πξνκήζεηεο/αγνξέο. 

Γεχηεξνλ λα κελ ππάξρνπλ θσδηθνί πξντφλησλ νη νπνίνη λα δηαγξάθνληαη, επεηδή 

δελ ππάξρεη απφζεκα. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη έλα απφζεκα αζθαιείαο γηα ηνλ 

θάζε θσδηθφ. Σξίηνλ λα κελ ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο πνζφηεηεο θσδηθψλ πνπ 

είλαη παιαησκέλνη (no obsolescence), γηαηί ζην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ εθαξκφδεηαη 

ζχζηεκα FIFO (First in First out) θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο εκεξνκελίεο 

ιήμεο ησλ πξντφλησλ, πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά, ψζηε λα κελ ππάξμεη 

πηζαλφηεηα, λα ζηείιεη ε εηαηξεία ζε θάπνηνλ πειάηε θηβψηηα, πνπ είλαη 

θνληφιεθηα.. Δπφκελνο ζηφρνο πνπ ζέηεη ν πξνγξακκαηηζκφο Δθνδηαζκνχ είλαη ε 

ζσζηή θαη έγθαηξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ (on time in full deliveries ή OTIF). 

Δπηπξνζζέησο, λα πξαγκαηνπνηείηαη  ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο 

απνζήθε, ψζηε λα κελ μεπεξλάκε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο απνζήθεο θαη λα ηελ 

εθκεηαιιεπφκαζηε θαηά ην βέιηηζην δπλαηφλ. Δπηπιένλ, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ε θξεζθάδα γηα φια ηα πξντφληα θαη ηέινο ε χπαξμε 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο θαη 

θπξίσο ησλ πσιήζεσλ, φηαλ θάπνηνο θσδηθφο έρεη δηαγξαθεί ιφγσ έιιεηςεο 

απνζέκαηνο, ψζηε λα αιιάμεη ην πιάλν ησλ πσιήζεσλ απφ ην αξκφδην ηκήκα. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Πσο θξίλεηαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ζε επίπεδν 

εμππεξέηεζεο πειαηώλ βξαρππξόζεζκα; αο έρεη βνεζήζεη λα βειηηώζεηε ην 

επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ; 

 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP θξίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα ην 

επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ζε βξαρππξφζεζκε βάζε, αθνχ 

θαηαζηξψλεηαη πιάλν ησλ επφκελσλ δψδεθα εβδνκάδσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη 
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θαλέλα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, γηαηί ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, αλ έλαο θσδηθφο βξεζεί ζε έιιεηςε ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί θαη ζα 

δεκηνπξγεζεί ηεξάζηην δήηεκα σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Άξα ε 

δηαδηθαζία ηνπ S&OP έρεη βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 

ησλ πειαηψλ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Πνηνη δείθηεο KPI’s πνπ αθνξνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Δθνδηαζκνύ 

(επίπεδν απνζέκαηνο, έγθαηξεο παξαδόζεηο, πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο 

παξαγγειηώλ, θιπ) ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP, γηα λα παξαθνινπζείηαη ε απόδνζεο ηνπο θαη πώο απηνί 

ππνινγίδνληαη; 

 Οη δείθηεο KPI‟s πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

S&OP θαη ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη ε απφδνζε ηνπο είλαη: 

1. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζήθεο (ζε  %) = (Αξηζκφο παιεηνζέζεσλ 

απνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη † πλνιηθή δπλακηθφηεηα παιεηνζέζεσλ 

ηεο απνζήθεο) × 100 . 

2. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζήθεο (ζε παιέηεο) = πλνιηθφο αξηζκφο 

παιεηνζέζεσλ ηεο απνζήθεο † αξηζκφο ησλ παιεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

απηή . 

3. Γχξηζκα Απνζέκαηνο (Turnover) = Κφζηνο Πσιεζέλησλ † αμία ηνπ 

κέζνπ απνζέκαηνο . 

4. Ζκέξεο Απνζέκαηνο (DII ή Days in inventory) = (Μέζν απφζεκα † 

πλνιηθφ θφζηνο πσιεζέλησλ)  × Αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζε κηα πεξίνδν . 

5. DOH ή Days inventory on hand = (Κιείζηκν κήλα ζε θηβψηηα γηα έλαλ 

θσδηθφ † Πσιήζεηο (πξφβιεςε) γηα ηνλ θσδηθφ ηνλ επφκελν κήλα) ×  

Αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζε κία πεξίνδν . 

6. On time in full deliveries (customer service) ή OTIF = (αξηζκφο 

παξαγγειηψλ OTIF † ζπλνιηθφ αξηζκφ παξαγγειηψλ) × 100 . 

7. True & Net Efficiency (είλαη παγθφζκηνο δείθηεο ηεο PepsiCo θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο). Σν True Efficiency κεηξάεη ηελ 

απφδνζε ηνπ εξγνζηαζίνπ = ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο κεραλήο + 

παξαγσγηθφο ρξφλνο + ζπληήξεζε + θαζαξηζκφο. Σν Net Efficiency 

κεηξάεη ηελ απφδνζε ΜΟΝΟ ηεο κεραλήο, δειαδή ηνπ παξαγσγηθνχ 

ρξφλνπ. 

8. Plan Adherence ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην Plan Accuracy (είλαη δείθηεο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπ S&OP) θαη απφ ην Schedule 

Attainment (είλαη δείθηεο ηεο παξαγσγήο). Σν Plan Accuracy 

ππνινγίδεηαη σο εμήο : {(ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ην πιάλν εθνδηαζκνχ – ην 

άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε 



Page | 67  
 

ην πιάλν ηεο παξαγσγήο) † ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ην  πιάλν ηνπ εθνδηαζκνχ} ×  

100. Σν Schedule Attainment ππνινγίδεηαη σο εμήο : {(ην άζξνηζκα  ησλ 

εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην πιάλν ηεο 

παξαγσγήο – ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ πξαγκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ 

παξάρζεθαλ) † ην άζξνηζκα ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην πιάλν ηεο παξαγσγήο} × 100 . 

9. Αθξίβεηα Πξφβιεςεο 

10. Αμία Απνζεκάησλ 

11. Right First Time = αξηζκφο ηεκαρίσλ πνπ απνξξίθζεθαλ ζηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία 

12. Right First Time Logistics = αξηζκφο ηεκαρίσλ πνπ επηζηξάθεθαλ ζηελ 

απνζήθε. 

13. Γείθηεο Πνηφηεηαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηξηθή εηαηξεία, Frito Lay θαη 

Weak Link.  

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηώλ/αγνξώλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

S&OP βξαρππξόζεζκα; 

 Ο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ/αγνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

S&OP βξαρππξφζεζκα είλαη πξψηνλ λα ειέγρεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα 

ηξνθνδνηεί ηελ απνζήθε πξψησλ πιψλ κε ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ (raw material 

availability). Καη δεχηεξνλ, ζηελ βειηίσζε ησλ productivities, δειαδή ζηηο 

εμνηθνλνκήζεηο, πνπ κπνξεί λα επηηχρεη πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο. Να γίλεηαη 

θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζσζηή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 5: 

Καηά ηε γλώκε ζαο πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία θαη ηη παξαπάλσ ζα 

ζέιαηε λα ιακβάλεηε από ηε δηαδηθαζία; 

 Ζ δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη βειηίσζε σο πξνο ηα δηαζέζηκα εξγαιεία-ζπζηήκαηα γηα 

ηελ θαιχηεξε δηεπθφιπλζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αληαιιάδνπλ 

ηα ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο,  γηαηί κε ηε ρξήζε ηνπ excel απαηηείηαη πεξηζζφηεξε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, ελψ 

ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί. Δπίζεο, θαη ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

δε πξνζθέξνπλ πάληα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα ηκήκαηα. 
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Δπηπιένλ ζα βειηίσλε ηελ δηαδηθαζία ε πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε 

λα γίλεη θαηαλνκή ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Σέινο, απηφ πνπ ήζεια λα ιακβάλσ παξαπάλσ απφ ηε δηαδηθαζία είλαη ε 

θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ζηα δεδνκέλα 

γεληθά.   
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4. ΑΝΑΛΤΖ S&OP ΣΖΝ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

ην παξψλ θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ Sales and Operations Planning ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν (πίλαθεο θαη γξαθήκαηα) σο πξνο ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο 

εηαηξείαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηξία ηκήκαηα ηεο παξαγσγήο, ησλ Logistics θαη 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ησλ αγνξψλ/πξνκεζεηψλ. 

 Ξεθηλψληαο ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο, ν ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο δήηεζεο (demand planner) ζηέιλεη ην αξρείν κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

δήηεζεο ζηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο ή φπσο ην απνθαινχλ ζηελ εηαηξεία ζηελ 

νκάδα ηνπ operation, δειαδή ζην πξνγξακκαηηζηή πξνκεζεηψλ, ζην 

πξνγξακκαηηζηή παξαγσγήο, ζην κάξθεηηλγθ, ζηηο πσιήζεηο, ζηα Logistics, 

ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα θαη ζην business, ζε φζνπο δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηαδηθαζία, αλαιχνληαο ηελ δήηεζε γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) εβδνκάδσλ. 

Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη παξαθάησ έλαο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δήηεζεο. 
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Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά.  

ηνλ πίλαθα απηφ θαηαρσξείηαη ε επσλπκία ηνπ πξντφληνο (ζηήιε brand name), ε 

ππφ-θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο (ζηήιε sub-brand name), ν θσδηθφο ηνπ θάζε 

πξντφληνο (ζηήιε code), ε πεξηγξαθή ηνπ (ζηήιε description), ην θαλάιη δηαλνκήο 

(ζηήιε channel), θαη νη εβδνκάδεο κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο δήηεζεο. Πην 

αλαιπηηθά, γηα παξάδεηγκα σο επσλπκία ηνπ πξντφληνο έρνπκε ηα Cheetos κε ππφ-

θαηεγνξία ηνπο ηα Drakoulinia, ηα νπνία έρνπλ θσδηθφ 1, ε πεξηγξαθή ηνπο είλαη 

CHEETOS 1, ην θαλάιη δηαλνκήο είλαη ην DTS θαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε εβδνκάδα 

παξνπζηάδεηαη ε δεηνχκελε πνζφηεηα ζε θηβψηηα π.ρ. 1
ε
 εβδνκάδα 1599 θηβψηηα, 2

ε
 

εβδνκάδα 1471 θηβψηηα, 3
ε
 εβδνκάδα 1557 θηβψηηα, 4

ε
 εβδνκάδα 1490 θηβψηηα θνθ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ππφινηπα πξντφληα. Όζνλ αθνξά ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη κε ηελ επσλπκία EXPORTS αθνξνχλ έλα κέξνο ησλ εμαγσγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία. Δπίζεο, ζηε ζηήιε Channel πνπ αλαθέξνληαη 

ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ην DTS είλαη ηα κηθξά θνξηεγά Η.Υ. ηεο εηαηξείαο ηα νπνία 

θάλνπλ ηε δηαλνκή γηα ην λνκφ Αηηηθήο θαη πξαγκαηνπνηνχλ δξνκνιφγηα γηα ηα 

πεξίπηεξα, ηα κίλη κάξθεη, θαη ηα κηθξά καγαδηά ζηελ πφιε. Απφ ηελ άιιε ην OT 

είλαη ε δηαλνκή πνπ αθνξά ηα κεγάια ζνχπεξ κάξθεη (ΑΒ, θιαβελίηεο, Carrefour, 

Βεξφπνπινο, Μαζνχηεο θιπ) παλειιαδηθά θαη νη παξαγγειίεο δξνκνινγνχληαη κε 

θνξηεγά Γ.Υ.  

 

 

 Δλ ζπλερεία, κεηά ηε ιήςε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο, 

ν ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ (supply planner) 

ελεκεξψλεη κε ηε δηθή ηνπ ζεηξά ην αξρείν Master File Snacks. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ελεκεξψλεη πξψηα ην εκεξήζην απφζεκα ηεο Tasty Foods (ην 

ιεγφκελν Daily Stock) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) εβδνκάδσλ γηα 

ηνπο παξαγνκέλνπο θσδηθνχο. 

 

Δλδεηθηηθά, παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο, πνπ ελεκεξψλεη ν ππεχζπλνο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ γηα νξηζκέλνπο θσδηθνχο πξντφλησλ, πνπ 

παξάγνληαη ζην εξγνζηάζην ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ Αηηηθήο. Σα δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά.  

 

Δπεηδή ην αξρείν είλαη πνιχ κεγάιν ζα ζπάζνπκε ηηο δψδεθα εβδνκάδεο ζε ηξείο 

πίλαθεο, μεθηλώληαο από ηελ 1
ε
 εβδνκάδα έσο ηελ 5

ε
 εβδνκάδα. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο από ηελ 5
ε
 εβδνκάδα έσο ηελ 10

ε
 εβδνκάδα. 
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Καη ηέινο, αθνινπζεί ν πίλαθαο από ηελ 10
ε
 εβδνκάδα έσο ηελ 12

ε
 εβδνκάδα. 

 

 

 

ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ε επσλπκία ηνπ πξντφληνο (ζηήιε Brand), 

ε ππφ-θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο (ζηήιε Sub-Brand), ν θσδηθφο ηνπ θάζε πξντφληνο 

(ζηήιε SKU), ε πεξηγξαθή ηνπ (ζηήιε Description), ην θαλάιη δηαλνκήο (ζηήιε 

Channel), ην ηξέρνλ απφζεκα ζε θηβψηηα (ζηήιε Current Stock in cs), ε δήηεζε ηεο 

ηξέρνπζαο εβδνκάδαο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζχκθσλα κε ην αξρείν πνπ έρεη 

ζηείιεη απηφο πνπ εθπνλεί ην πιάλν ηεο δήηεζεο (ζηήιε Demand), ε παξαγσγή γηα 

ην θάζε θσδηθφ ηεο ηξέρνπζαο εβδνκάδαο (ζηήιε Prod), ηελ πνζφηεηα ηνπ 

απνζέκαηνο γηα ηνλ θάζε θσδηθφ πνπ μεθηλάεη ε 1
ε
 εβδνκάδα  (ζηήιε WK01 

Opening Stock), ηηο εκέξεο πνπ είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα ην νπνίν πξνθχπηεη αλ 

δηαηξέζνπκε ηελ ζηήιε WK01 Opening Stock κε ηελ ζηήιε WK01 Demand (ζηήιε 

DOH), ηε δήηεζε ηεο 1
εο

 εβδνκάδαο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο δήηεζεο (ζηήιε 

WK01 Demand), ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα γηα ηνλ θάζε θσδηθφ ηελ 1
ε
 εβδνκάδα 

(ζηήιε WK01 Prod). ηε ζπλέρεηα, θαηαρσξνχληαη ε πνζφηεηα ηνπ απνζέκαηνο γηα 

ηνλ θάζε θσδηθφ πνπ μεθηλάεη ε 2
ε
 εβδνκάδα  (ζηήιε WK02 Opening Stock), ηηο 

εκέξεο πνπ είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα ην νπνίν πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ηελ 

ζηήιε WK02 Opening Stock κε ηελ ζηήιε WK02 Demand (ζηήιε DOH), ηε δήηεζε 

ηεο 2
εο

 εβδνκάδαο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο δήηεζεο (ζηήιε WK02 Demand), 

ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα γηα ηνλ θάζε θσδηθφ ηελ 2
ε
 εβδνκάδα (ζηήιε WK02 

Prod) θαη ε ίδηα ινγηθή ηζρχεη απφ ηελ 3
ε
 εβδνκάδα έσο ηελ 12

ε
 εβδνκάδα.  
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Γηα παξάδεηγκα έρνπκε ηνλ θσδηθφ 9 (απεηθνλίδεηαη κε θίηξηλε γξακκή ζην πίλαθα) 

γηα ηνλ νπνίν παίξλνπκε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο απφ ην πίλαθα: 

 Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Lay‟s (ζηήιε Brand) 

 Αλήθεη ζηελ ππφ-θαηεγνξία Lay‟s Wavy (ζηήιε Sub-Brand) 

 Ζ πεξηγξαθή ηνπ είλαη Lay‟s 2 (ζηήιε Description) 

 Σν θαλάιη δηαλνκήο είλαη ην OT 

 Σν ηξέρνλ απφζεκα ηνπ θσδηθνχ είλαη 20 θηβψηηα 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ήηαλ 5430 θηβψηηα 

 Ζ παξαγσγή γηα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ήηαλ 11500 θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 1
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 6090 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 8,3 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 1
ε
 εβδνκάδα είλαη 3670 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη ηελ 1
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 2500 θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 2
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 4920 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 7,1 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 1
ε
 εβδνκάδα είλαη 3470 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 2
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 0 θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 3
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 1450 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 2,1 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 3
ε
 εβδνκάδα είλαη 3470 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 3
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 7200 

θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 4
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 5180 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 6,9 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 4
ε
 εβδνκάδα είλαη 3750 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 4
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 0 θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 5
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 1430 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 1,9 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 5
ε
 εβδνκάδα είλαη 3830 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 5
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 7800 

θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 6
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 5400 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 6,9 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 6
ε
 εβδνκάδα είλαη 3900 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 6
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 0 θηβψηηα 
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 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 7
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 1500 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 2,1 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 7
ε
 εβδνκάδα είλαη 3650 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 7
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 7300 

θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 8
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 5150 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 7,4 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 8
ε
 εβδνκάδα είλαη 3470 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 8
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 0 θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 9
ε
 εβδνκάδα γηα ην θσδηθφ 

1800 είλαη 1680 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 2,1 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 9
ε
 εβδνκάδα είλαη 3970 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 9
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 7000 

θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 10
ε
 εβδνκάδα γηα ην 

θσδηθφ 1800 είλαη 4710 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 6,4 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 10
ε
 εβδνκάδα είλαη 3700 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 10
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 0 θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 11
ε
 εβδνκάδα γηα ην 

θσδηθφ 1800 είλαη 1010 θηβψηηα 

 Οη εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην απφζεκα είλαη 1,5 

 Ζ δήηεζε γηα ηελ 11
ε
 εβδνκάδα είλαη 3400 

 Ζ παξαγσγή πνπ επξφθεηην λα γίλεη γηα ηελ 11
ε
 εβδνκάδα είλαη γηα 0 θηβψηηα 

 Σν δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 12
ε
 εβδνκάδα γηα ην 

θσδηθφ 1800 είλαη -2390 θηβψηηα, γηαηί ζα παξνπζηαζηεί έιιεηςε απνζέκαηνο 

 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ εκεξήζηνπ απνζέκαηνο γηα ηελ Tasty Foods, ν ππεχζπλνο γηα 

ην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ ελεκεξψλεη ην επφκελν αξρείν ην νπνίν αθνξά 

ηελ θαηεγνξία ησλ Cheetos Sweetos. Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν ελεκεξψλεηαη 

μερσξηζηά θαη δελ θαηαρσξνχληαη νη θσδηθνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζην 

πξνεγνχκελν αξρείν κε ην ππφινηπν θσδηθνιφγην, εμαηηίαο ησλ ειάρηζησλ 

ιεηηνπξγηψλ (minimum runs) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Πξψηνλ, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη αλαινγία 70-30 ή 30-70 σο πξνο ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα 

κεηαμχ ησλ δχν θαλαιηψλ δηαλνκήο, ηνπ OT θαη ηνπ DTS. Γεχηεξνλ, ηα ζπλνιηθά 

παξαγφκελα θηιά πξέπεη λα είλαη πνιιαπιάζηα ησλ 2,2 ηφλσλ. Καη ηξίηνλ, απαηηείηαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ρξφλνο αληαπφθξηζεο/αληίδξαζεο κίαο εβδνκάδαο πνπ απηφ 

νθείιεηαη ζηηο δχν θάζεηο παξαγσγήο ηνπο, ε πξψηε θάζε αθνξά ηελ πξνζέξκαλζε 
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ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ Cheetos Sweetos θαη ε δεχηεξε θάζε αθνξά ην ςήζηκν 

εμσηεξηθά ησλ Cheetos Sweetos. 

 

Παξαθάησ παξαηεξνχκε έλα ελδεηθηηθφ πίλαθα πνπ αθνξά ηα δεδνκέλα παξαγσγήο 

θαη δήηεζεο ησλ Cheetos Sweetos γηα κία εθ ησλ πνιιψλ γεχζεσλ πνπ παξάγνληαη. 

Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά. 

 

 
 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηνλ πάλσ πίλαθα γίλεηαη αλαθνξά γηα ην δηαζέζηκν απφζεκα κε 

ην νπνίν μεθηλάεη κηα εβδνκάδα (open stock) πνπ ππάξρεη ζε θηβψηηα θαη ζε ηφλνπο, 

φπνπ γηα νξηζκέλνπο θσδηθνχο είλαη κεδέλ ή ππάξρεη έιιεηςε ή ππάξρεη απφζεκα. 

ηε ζπλέρεηα απφ ηελ 1
ε
 εβδνκάδα έσο ηελ 11

ε
 εβδνκάδα παξνπζηάδεηαη ε δήηεζε 

ηφζν ζε επίπεδν θηβσηίσλ φζν θαη ζε επίπεδν ηφλσλ. Δπίζεο, ππνινγίδνληαη νη 

ζπλνιηθνί ηφλνη γηα θάζε εβδνκάδα (total in tons) θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ 

απνζέκαηνο (stock depletion) ζε ηφλνπο αληίζηνηρα γηα θάζε εβδνκάδα. ηνλ ακέζσο 

επφκελν πίλαθα θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα δχν θαλάιηα δηαλνκήο. 

Γηα ην θαλάιη DTS θαηαρσξνχληαη ην δηαζέζηκν απφζεκα πνπ μεθηλάεη ε εβδνκάδα, 

ε παξαγσγή, ε δήηεζε θαη ην θιείζηκν ηεο εβδνκάδαο ζε απφζεκα θαη φια απηά γηα 

θάζε εβδνκάδα. Αληίζηνηρα, γηα ην θαλάιη OT θαηαρσξνχληαη ηα ίδηα δεδνκέλα. 

 

 

Ο ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθνδηαζκνχ ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηεί ζηελ 

νκάδα ηνπ S&OP ην αξρείν ηεο παξαγσγήο ζε θηβψηηα θαη ην αξρείν ηεο παξαγσγήο 

ζε θηιά. Παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν πίλαθεο νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ηελ παξαγσγή 

ζε θηβψηηα θαη ηελ παξαγσγή ζε θηιά. Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

πίλαθα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά. 



Page | 76  
 

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηελ παξαγσγή ζε θηβψηηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

δψδεθα εβδνκάδσλ γηα νξηζκέλνπο θσδηθνχο πξντφλησλ. 
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Ο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηελ παξαγσγή ζε θηιά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 εβδνκάδσλ 

γηα νξηζκέλνπο θσδηθνχο πξντφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

 Αθνινχζσο, ην ηκήκα αγνξψλ/πξνκεζεηψλ πξνεηνηκάδεη ην αξρείν γηα ηηο 

πξψηεο χιεο, πνπ ζα ρξεηαζηεί ην εξγνζηάζην γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

παξαγσγή γηα ηηο πξψηεο δψδεθα εβδνκάδεο. Σα δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά. 
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Ο πίλαθαο πνπ βιέπνπκε παξαπάλσ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξψηεο χιεο πνπ ζα πξέπεη λα 

αγνξάζεη ην ηκήκα αγνξψλ θαη λα έρεη ζηελ απνζήθε πξψησλ πιψλ γηα ηελ εχξπζκε 

θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

 

 

 

Σν ηκήκα αγνξψλ/πξνκεζεηψλ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ αλακέλεη ζηελ απνζήθε ησλ πξψησλ πιψλ 

παξαζέηνληαο θαη θάπνηα ζρφιηα. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα γξάθεκα πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηεο παηάηαο θαζψο 

θαη θάπνηα ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαη ηηο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε ην 

Δηήζην Λεηηνπξγηθφ Πιάλν (AOP ή Annual Operations Planning), ην S&OP θαη ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε εβδνκάδα. Παξαηεξνχκε φηη ην γξάθεκα απηφ 

απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηεο πξνκήζεηαο ζε παηάηα ζπγθξίλνληαο ην ζηφρν ηνπ 

Δηήζηνπ Λεηηνπξγηθνχ Πιάλνπ θαη ην ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ε νκάδα ηνπ S&OP κε ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. ηελ νπζία γίλεηαη κηα πξφβιεςε ζε ηφλνπο παηάηαο γηα 

θάζε εβδνκάδα ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε νκάδα ηνπ AOP θαη ηνπ 

S&OP θαη ζπγθξίλεηαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπξνζζέησο, γίλνληαη θαη 

θάπνηα ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ εμέιημε 

ζε πξνκήζεηα παηάηαο. Γηα παξάδεηγκα, ηελ εβδνκάδα 3 ην AOP ππνινγίδεη πσο ζα 

ρξεηαζηεί ε παξαγσγή 400 ηφλνπο παηάηαο. Ζ νκάδα ηνπ S&OP ππνινγίδεη πσο ζα 

απαηηεζνχλ 350 ηφλνη παηάηαο γηα ηελ παξαγσγή, ελψ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο ρξεηάζηεθαλ ηειηθά 600 ηφλνη παηάηαο γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά. 
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 Αθνινχζσο, πεξλάκε ζην θνκκάηη ησλ Logistics θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα γξαθήκαηα θαη ζηνπο 

πίλαθεο δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά. 
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ε απηφ ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα ηνπ απνζέκαηνο ζε παιέηεο γηα ηνλ 

κήλα Απξίιην. Ζ θφθθηλε γξακκή απεηθνλίδεη ηελ κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο 

απνζήθεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε 4500 παιεηνζέζεηο. Σν κπιε ζρήκα απεηθνλίδεη 

ηηο θαηεηιεκκέλεο παιεηνζέζεηο γηα θάζε εβδνκάδα. 
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ην γξάθεκα απηφ παξνπζηάδεηαη ε ρξήζε ηεο απνζήθεο γηα θάζε εβδνκάδα. Δδψ 

γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ 1
ε
 εβδνκάδα ε ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζήθεο 

αμηνπνηήζεθε θαηά 85%. 

 

Καηαγξάθνληαη νη αμίεο ζε επξψ γηα ηα παιαησκέλα ηειηθά πξντφληα πνπ 

θαηαζηξέθνληαη. Πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηηθψλ αμηψλ γηα θάζε 

κήλα ζπγθξίλνληαο ην ηη έγηλε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ κήλα (YAGO ή Year ago) κε ην 

Δηήζην Λεηηνπξγηθφ Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη κελφο (AOP) θαη 

πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηνπο επφκελνπο 

κήλεο. ην ηέινο ηνπ έηνπο ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζηξνθήο γηα θάζε 

κηα πεξίπησζε απφ ηηο ηξείο, γηα λα εμεηάζνπλ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο, αλ 

είλαη κέζα ζην ζηφρν γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε πέξζη ζπλνιηθά.   

 

 

 
 

Σέινο, κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηηθψλ αμηψλ πξνθχπηνπλ ηξία γξαθήκαηα ηα 

νπνία απεηθνλίδνπλ ηνπο εμεηαδφκελνπο κήλεο ζπγθξίλνληαο ηα ηξία δεδνκέλα 

(YAGO, AOP, ACTUAL) κεηαμχ ηνπο. 
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ε απηφ ην πίλαθα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ γηα φια ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη αλεθηέιεζηεο (write offs included BO) θαη 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ 

παξαγγειηψλ (write offs excluded BO). Γηα παξάδεηγκα, ηελ εκεξνκελία 22/4/2015 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 21.444 παξαγγειίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 962 παξαγγειίεο 

δηαγξάθεθαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ θαη απφ 

απηέο ηηο 962 νη 568 απνηεινχλ δηαγξακκέλεο παξαγγειίεο εμαηξνπκέλσλ ησλ 

αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. ηε ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα (Grand Total) 

θαηαγξάθεηαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο γηα θάζε πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα ζην 

γξάθεκα απνηππψλνληαη ζε πνζνζηά ηα λνχκεξα ηνπ πίλαθα γηα ηηο πέληε 

εκεξνκελίεο πνπ δφζεθαλ. Ζ κπιε γξακκή απεηθνλίδεη ηηο παξαγγειίεο πνπ 

παξαδφζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο θαη πιήξεηο (είλαη ην ιεγφκελν OTIF ή On time in Full 

Deliveries) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ, ε θφθθηλε 

γξακκή απεηθνλίδεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (service level) 

εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ, ε πξάζηλε γξακκή απεηθνλίδεη ην 

ζηφρν γηα ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ 

παξαγγειηψλ θαη ε κσβ γξακκή απεηθνλίδεη ην ζηφρν γηα ηηο παξαγγειίεο πνπ 

παξαδφζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο θαη πιήξεηο (είλαη ην ιεγφκελν OTIF ή On time in Full 

Deliveries) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. Αμίδεη λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (service level) 
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εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ (θφθθηλε γξακκή) θαηαθέξλεη λα 

πξνζεγγίζεη ην ζηφρν ηνπ 97,5% (πξάζηλε γξακκή) ζε δχν εκεξνκελίεο, ηελ 

20/4/2015 κε πνζνζηφ 97,2% θαη ηελ 22/4/2015 κε πνζνζηφ 97,4%. Απφ ηελ άιιε νη 

παξαγγειίεο πνπ παξαδφζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο θαη πιήξεηο (είλαη ην ιεγφκελν OTIF ή 

On time in Full Deliveries) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ 

παξαγγειηψλ (κπιε γξακκή) θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη κηα θνξά κφλν ην ζηφρν ηνπ 

95% (κσβ γξακκή), ηελ εκεξνκελία 22/4/2015 κε πνζνζηφ 95,5%. 

 

 

 

 
 

ην πίλαθα απηφ, απεηθνλίδεηαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ είραλ 

ηελ κεγαιχηεξε δηαγξαθή παξαγγειηψλ ζην ζχλνιν ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξνχκε φηη νη θαηεγνξίεο ησλ Lay‟s θαη Cheetos 

Sweetos παξνπζίαζαλ ηελ πεξηζζφηεξεο ζπλνιηθέο δηαγξαθέο κε 1.989 θαη 1.635 

δηαγξαθφκελεο παξαγγειίεο αληίζηνηρα. 
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ε απηφ ην πίλαθα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ γηα  ηα super markets 

θαη ηα cash & carry ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη αλεθηέιεζηεο (write offs included BO) θαη 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ 

παξαγγειηψλ (write offs excluded BO). Γηα παξάδεηγκα, ηελ εκεξνκελία 22/4/2015 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 11.792 παξαγγειίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 328 παξαγγειίεο 

δηαγξάθεθαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ θαη ν ίδηνο 

αξηζκφο παξαγγειηψλ θαηαγξάθεηαη γηα ηηο δηαγξαθέο εμαηξνπκέλσλ ησλ 

αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. ηε ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα (Grand Total) 

θαηαγξάθεηαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο γηα θάζε πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα ζην 

γξάθεκα απνηππψλνληαη ζε πνζνζηά ηα λνχκεξα ηνπ πίλαθα γηα ηηο πέληε 

εκεξνκελίεο πνπ δφζεθαλ. Ζ κπιε γξακκή απεηθνλίδεη ηηο παξαγγειίεο πνπ 

παξαδφζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο θαη πιήξεηο (είλαη ην ιεγφκελν OTIF ή On time in Full 

Deliveries) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ, ελψ ε 

θφθθηλε γξακκή απεηθνλίδεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (service level) 

εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. ηε πεξίπησζε ησλ super markets 

θαη ησλ Cash & carry  νη δχν γξακκέο ηαπηίδνληαη. 
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ην πίλαθα απηφ, απεηθνλίδεηαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ είραλ 

ηελ κεγαιχηεξε δηαγξαθή παξαγγειηψλ ζην ζχλνιν ησλ super markets θαη ησλ Cash 

& Carry. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξνχκε φηη νη θαηεγνξίεο ησλ Lay‟s θαη 

Ruffles παξνπζίαζαλ ηελ πεξηζζφηεξεο ζπλνιηθέο δηαγξαθέο κε 1.048 θαη 630 

δηαγξαθφκελεο παξαγγειίεο αληίζηνηρα. 
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ε απηφ ην πίλαθα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ γηα  ηνπο discounters 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ είλαη αλεθηέιεζηεο (write offs included BO) θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ (write 

offs excluded BO). Γηα παξάδεηγκα, ηελ εκεξνκελία 22/4/2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

966 παξαγγειίεο, απφ ηηο νπνίεο δελ ππήξμαλ παξαγγειίεο πνπ δηαγξάθεθαλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ νχηε θαη παξαγγειίεο  

πνπ δηαγξάθεθαλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. ηε ηειεπηαία 

ζηήιε ηνπ πίλαθα (Grand Total) θαηαγξάθεηαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο γηα θάζε 

πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα ζην γξάθεκα απνηππψλνληαη ζε πνζνζηά ηα λνχκεξα ηνπ 

πίλαθα γηα ηηο πέληε εκεξνκελίεο πνπ δφζεθαλ. Ζ κπιε γξακκή απεηθνλίδεη ηηο 

παξαγγειίεο πνπ παξαδφζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο θαη πιήξεηο (είλαη ην ιεγφκελν OTIF ή 

On time in Full Deliveries) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ 

παξαγγειηψλ, ελψ ε θφθθηλε γξακκή απεηθνλίδεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ (service level) εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. ηε 

πεξίπησζε ησλ discounters  νη δχν γξακκέο ηαπηίδνληαη ζε δχν εκεξνκελίεο, ηελ 

21/4/2015 θαη ηελ 22/4/2015. 
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ην πίλαθα απηφ, απεηθνλίδεηαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ είραλ 

ηελ κεγαιχηεξε δηαγξαθή παξαγγειηψλ ζην ζχλνιν ησλ discounters. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξνχκε φηη νη θαηεγνξίεο ησλ Cheetos θαη Lay‟s 

παξνπζίαζαλ ηελ πεξηζζφηεξεο ζπλνιηθέο δηαγξαθέο κε 280 θαη 94 δηαγξαθφκελεο 

παξαγγειίεο αληίζηνηρα. 
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ε απηφ ην πίλαθα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ γηα  ηνπο Core, Island 

DTS θαη άιινπο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη αλεθηέιεζηεο (write offs included BO) θαη 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δηαγξάθεθαλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ 

παξαγγειηψλ (write offs excluded BO). Γηα παξάδεηγκα, ηελ εκεξνκελία 22/4/2015 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8.686 παξαγγειίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 634 παξαγγειίεο 

δηαγξάθεθαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ θαη απφ 

απηέο ηηο 634 νη 240 απνηεινχλ δηαγξακκέλεο παξαγγειίεο εμαηξνπκέλσλ ησλ 

αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. ηε ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα (Grand Total) 

θαηαγξάθεηαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο γηα θάζε πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα ζην 

γξάθεκα απνηππψλνληαη ζε πνζνζηά ηα λνχκεξα ηνπ πίλαθα γηα ηηο πέληε 

εκεξνκελίεο πνπ δφζεθαλ. Ζ κπιε γξακκή απεηθνλίδεη ηηο παξαγγειίεο πνπ 

παξαδφζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο θαη πιήξεηο (είλαη ην ιεγφκελν OTIF ή On time in Full 

Deliveries) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ, ελψ ε 

θφθθηλε γξακκή απεηθνλίδεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (service level) 

εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. ηε πεξίπησζε ησλ Core, Island 

DTS δελ ηαπηίδνληαη πνπζελά θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ 

εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ  (θφθθηλε γξακκή) είλαη θαιχηεξν ζε 

πνζνζηφ 97,3% ζε ζρέζε κε ηηο παξαγγειίεο πνπ παξαδφζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο θαη 
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πιήξεηο (είλαη ην ιεγφκελν OTIF ή On time in Full Deliveries) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ ζε πνζνζηφ 91,3%. 

 

 

ην πίλαθα απηφ, απεηθνλίδεηαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ είραλ 

ηελ κεγαιχηεξε δηαγξαθή παξαγγειηψλ ζην ζχλνιν ησλ Core θαη ησλ Island DTS. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξνχκε φηη ε θαηεγνξία ησλ Lay‟s  θαη ησλ 

Cheetos παξνπζίαζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλνιηθέο δηαγξαθέο κε 304 θαη 698 

δηαγξαθφκελεο παξαγγειίεο αληίζηνηρα. 
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 Μεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ Logistics θαη ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ αθνινπζεί ην πιάλν πξνζθφιιεζεο γηα ηα Cheetos Sweetos. 

 

 

 

ην παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην πιάλν πξνζθφιιεζεο γηα ηελ θαηεγνξία 

ησλ Cheetos Sweetos γηα ηα δχν θαλάιηα δηαλνκήο, ην DTS θαη ην OT, γηα 3 γεχζεηο 

θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έληεθα εβδνκάδσλ. Όπσο είρα αλαθέξεη θαη ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ ηα Cheetos Sweetos παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά εμαηηίαο ησλ 

ειάρηζησλ ιεηηνπξγηψλ (minimum runs), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 

Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαινγία 70-30 ή 30-70 σο πξνο ηελ παξαγφκελε 

πνζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θαλαιηψλ δηαλνκήο, ηνπ OT θαη ηνπ DTS. Γεχηεξνλ, ηα 

ζπλνιηθά παξαγφκελα θηιά πξέπεη λα είλαη πνιιαπιάζηα ησλ 2,2 ηφλσλ γηα θάζε 

εβδνκάδα (φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα π.ρ. 1
ε
 

εβδνκάδα γηα ηελ γεχζε CHEETOS 2 ζα παξαρζνχλ 4,4 ηφλνη ζπλνιηθά γηα ηα δχν 

θαλάιηα δηαλνκήο ην νπνίν είλαη πνιιαπιάζην ησλ 2,2 ηφλσλ). Καη ηξίηνλ, απαηηείηαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ρξφλνο αληαπφθξηζεο/αληίδξαζεο κίαο εβδνκάδαο, πνπ απηφ 

νθείιεηαη ζηηο δχν θάζεηο παξαγσγήο ηνπο, ε πξψηε θάζε αθνξά ηελ πξνζέξκαλζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ Cheetos Sweetos θαη ε δεχηεξε θάζε αθνξά ην ςήζηκν 

εμσηεξηθά ησλ Cheetos Sweetos. 
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Δπηπξνζζέησο, θαηαρσξνχληαη θαη θάπνηα ζρφιηα/παξαηεξήζεηο, πνπ κπνξεί λα 

αθνξνχλ ην πφηε ζα παξαρζεί κηα γεχζε θαη ζε πνηεο γεχζεηο ζα ππάξμεη εμάληιεζε 

ησλ απνζεκάησλ θαη γηα πνην θαλάιη δηαλνκήο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ γεχζε 

CHEETOS 3 πνπ αθνξά ην θαλάιη δηαλνκήο OT ππάξρνπλ 3,1 ηφλνη πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 560 θηβψηηα, ελψ γηα ην θαλάιη DTS ππάξρνπλ 2,1 ηφλνη πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 450 θηβψηηα. 

 

 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πιάλν πξνζθφιιεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη 

απφ ηνλ ππεχζπλν πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο (production planner). Όηαλ 

ελεκεξψζεη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν ην ζηέιλεη ζηνλ ππεχζπλν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ (supply planner). 

 

 

 

ηελ πξψηε ζηήιε Frozen Prod. Plan (cs) θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ησλ θηβσηίσλ πνπ 

επξφθεηην λα παξαρζνχλ είηε αλαθεξφκαζηε ζε ζχλνιν κήλα είηε μερσξηζηά γηα 

θάζε εβδνκάδα είηε ζε ζχλνιν έηνπο. ηελ δεχηεξε ζηήιε Actual Qties (cs) 

θαηαρσξείηαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο θηβσηίσλ πνπ παξάρζεθαλ είηε αλαθεξφκαζηε 

ζε ζχλνιν κήλα είηε μερσξηζηά γηα θάζε εβδνκάδα είηε ζε ζχλνιν έηνπο. ηελ ηξίηε 

ζηήιε ABS diff θαηαρσξείηαη ε απφιπηε δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ 

θηβσηίσλ πνπ παξάρζεθαλ θαη αξηζκνχ θηβσηίσλ πνπ επξφθεηην λα παξαρζνχλ. ηελ 

ηέηαξηε ζηήιε Plan Adherence θαηαρσξείηαη ην πνζνζηφ πξνζθφιιεζεο ή 

πξνζέγγηζεο ην νπνίν πξνθχπηεη δηαηξψληαο ηε ηξίηε ζηήιε ηεο απφιπηεο δηαθνξάο 

(ABS diff) κε ηελ πξψηε ζηήιε (Frozen Prod. Plan (cs) )γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θηβσηίσλ 

πνπ επξφθεηην λα παξαρζνχλ (ην ππνινγίδνπκε επί ηνηο %). 
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 Σν επφκελν κέξνο αλάιπζεο είλαη νη αλαζπζθεπαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαη νη νπνίεο αθνξνχλ είηε ην θαλάιη δηαλνκήο ησλ DTS είηε ην θαλάιη 

δηαλνκήο ησλ OT. Ζ εηαηξεία Tasty Foods ζπλεξγάδεηαη κε κηα εηαηξεία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηνκέα ησλ αλαζπζθεπαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο πξψηεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

αλαζπζθεπαζίεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ αλαζπζθεπαζηψλ 

γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην θαη γηα ηo DTS θαη γηα ην OT. Σα δεδνκέλα δελ 

είλαη ηα πξαγκαηηθά. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηηο αλαζπζθεπαζίεο γηα ην DTS γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην, 

παξαθνινπζνχληαη νη θσδηθνί νη νπνίνη είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαζπζθεπαζίαο. 

Πην αλαιπηηθά, θαηαγξάθνληαη νη θσδηθνί (ζηήιε SKU) πνπ είλαη πξνο 

αλαζπζθεπαζία, αλαθέξεηαη ε πεξηγξαθή ηνπο, θαηαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ζε 

θηβψηηα, πνπ ζα πξέπεη λα αλαζπζθεπαζηεί, θαζψο θαη ην πφηε (ζε πνηα εβδνκάδα) 

ζα πσιεζεί ε πνζφηεηα πνπ έρεη ζηαιζεί γηα αλαζπζθεπαζία. Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη 

θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλαο απφ ηνπο θσδηθνχο πνπ είλαη γηα 

αλαζπζθεπαζία. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ θσδηθφ 3 ε πνζφηεηα ζε θηβψηηα πνπ έρεη 

ζηαιζεί γηα αλαζπζθεπαζία είλαη 241 θαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο αλαζπζθεπαζίαο 

ζα πξέπεη λα πσιεζεί ηελ έβδνκε εβδνκάδα. H θαηάζηαζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θσδηθφ αλαθέξεη φηη ε αλαζπζθεπαζία είλαη νινθιεξσκέλε. Ζ αλαθνξά ζηελ 

θαηάζηαζε γηα νξηζκέλνπο θσδηθνχο σο perfect είλαη νη θσδηθνί πνπ ζηέιλνληαη γηα 

αλαζπζθεπαζία ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή. 
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Όζνλ αθνξά ηηο αλαζπζθεπαζίεο γηα ην ΟΣ γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην, 

παξαθνινπζνχληαη θαη εδψ νη θσδηθνί νη νπνίνη είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαζπζθεπαζίαο. Πην αλαιπηηθά, θαηαγξάθνληαη νη θσδηθνί (SKU) πνπ είλαη πξνο 

αλαζπζθεπαζία, αλαθέξεηαη ε πεξηγξαθή ηνπο, θαηαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ζε 

θηβψηηα, πνπ ζα πξέπεη λα αλαζπζθεπαζηεί, θαζψο θαη ην πφηε (ζε πνηα εβδνκάδα) 

ζα πσιεζεί ε πνζφηεηα πνπ έρεη ζηαιζεί γηα αλαζπζθεπαζία. Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη 

θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλαο απφ ηνπο θσδηθνχο πνπ είλαη γηα 

αλαζπζθεπαζία. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ θσδηθφ 1 ε πνζφηεηα ζε θηβψηηα πνπ έρεη 

ζηαιζεί γηα αλαζπζθεπαζία είλαη 8.500 θαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

αλαζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα πσιεζεί ηελ ηέηαξηε εβδνκάδα. H θαηάζηαζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ αλαθέξεη φηη ε αλαζπζθεπαζία είλαη νινθιεξσκέλε. Ζ 

αλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε γηα νξηζκέλνπο θσδηθνχο σο perfect είλαη νη θσδηθνί πνπ 

ζηέιλνληαη γηα αλαζπζθεπαζία ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή. 

 

 

 Δπφκελν κέξνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ απνζεκάησλ γηα ηηο 

θαηλνχξηεο γεχζεηο, πνπ ιάλζαξε ζηελ αγνξά ε Tasty Foods. 
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ην πίλαθα (ην GTF είλαη Guess the Flavor ή Μάληεςε ηελ γεχζε) παξαθνινπζείηαη 

ην απφζεκα γηα ηνπο 3 ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο 1,2 θαη 3 θαηαρσξψληαο ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο, ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ηα ζπλνιηθά θηβψηηα πνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα σο απφζεκα ζηελ απνζήθε ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ ζπλνιηθή ηνπο 

αμία. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο παιαίσζεο ηειηθψλ 

πξντφλησλ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 14.352 επξψ, αζξνίδνληαο ηα ηξία πνζά 

(4.784+4.984+4.584). Αθφκε, θαηαγξάθεηαη θαη γηα ηηο πξψηεο χιεο ην θφζηνο 

παιαίσζεο ηνπο, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε θφζηνο παιαίσζεο επνρηθψλ θαη ζε θφζηνο 

παιαίσζεο θίικο θαη αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 7.738 επξψ. Δλδεηθηηθά, 

παξαηεξείηαη κηα κείσζε ησλ επνρηθψλ θαηά 1.936 επξψ θαη έηζη ην θφζηνο 

παιαίσζεο ηειηθψλ πξψησλ πιψλ αλέξρεηαη ζηα 1.914 επξψ ζε ζρέζε κε ηα 3.850 

επξψ πξαγκαηνπνηψληαο εμνηθνλφκεζε γχξσ ζηα 1.936 επξψ (ζε πνζνζηφ 50,28% 

αλαινγεί) κε ην πνζφ ησλ θίικο λα παξακέλεη ην ίδην. Άξα ην ζπλνιηθφ θφζηνο απφ 

ηα 7.738 επξψ ππνινγίδεηαη ζηα 5.802 επξψ κεησκέλν θαηά 25% πεξίπνπ. 

 

 

 

 

 Δπφκελν θαη πξνηειεπηαίν θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

είλαη ηα εηζαγφκελα πξντφληα, πνπ παξαγγέιλεη ε Tasty Foods απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ απφ ην εμσηεξηθφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξψπε ζε θσδηθνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Quaker, 

ηα Lay‟s Οιηθήο Αιέζεσο, ηα Lay‟s Φνπξληζηά θαη ηα Doritos. Σα δεδνκέλα 

ηνπ πίλαθα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά. 
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ην πίλαθα κε ηα εηζαγφκελα παξνπζηάδνληαη ζηελ 1
ε
 ζηήιε νη θσδηθνί ησλ 

πξντφλησλ (SKU), ζηε 2
ε
 ζηήιε δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπο (Description), ζηε 3

ε
 

ζηήιε θαηαγξάθεηαη ην δήηεκα (Issue), ζηελ 4
ε
 ζηήιε ην ράζκα/θελφ φγθνπ (Gap 

Volume), ζηελ 5
ε
 ζηήιε ζε πνηα εβδνκάδα αλακέλεηαη λα παξαδνζεί ην εκπφξεπκα 

ζηελ απνζήθε εηνίκσλ πξντφλησλ (When) θαη ζηελ 6
ε
 ζηήιε θαηαρσξνχληαη θάπνηα 

ζρφιηα (Comments). Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ θσδηθφ 1 κε πεξηγξαθή Lay‟s 1 απηή 

ηε ζηηγκή είλαη ζε έιιεηςε (OOS είλαη Out of Stock) κε ράζκα φγθνπ 486 θηβψηηα 

θαη ηελ εβδνκάδα 18 κε εκεξνκελία 05/05 αλακέλνληαη λα παξαδνζνχλ ζηελ 

απνζήθε εηνίκσλ πξντφλησλ 687 θηβψηηα. 

 

 

 

 

 

 

 Σειεπηαίν κέξνο ηεο αλάιπζεο είλαη ην αξρείν ηεο θξεζθάδαο (freshness 

report), πνπ θαηαγξάθεηαη γηα φιεο ηηο παιέηεο ηεο απνζήθεο, γηα λα 

αθνινπζείηαη ζσζηά ην ζχζηεκα FIFO (First-in First-out), πνπ ηζρχεη γηα ηηο 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ. Δπίζεο, ην αξρείν ηεο θξεζθάδαο πνπ 

παξαθνινπζείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ρξεζηκεχεη θαη γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα 

ησλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε, πνπ ρξεηαζηεί λα γίλεη αλάθιεζε θάπνηνπ 

θσδηθνχ (reverse logistics). Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα δελ είλαη ηα 

πξαγκαηηθά. 
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ην παξαπάλσ πίλαθα θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο ηνπ πξντφληνο (1
ε
 ζηήιε), ε 

πεξηγξαθή (2
ε
 ζηήιε), ε εκεξνκελία παξαγσγήο (3

ε
 ζηήιε), ε εκεξνκελία ιήμεο (4

ε
 

ζηήιε), ε ζέζε ηεο παιέηαο κέζα ζηελ απνζήθε (5
ε
 ζηήιε), ν 18ςήθηνο θσδηθφο ηεο 

παιέηαο (γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο έρεη γίλεη απφθξπςε θάπνησλ αξηζκψλ απφ 

ηνπο θσδηθνχο) ηνπ νπνίνπ ηα δέθα πξψηα ςεθία (2520102400) είλαη θνηλά γηα φιεο 

ηηο παιέηεο θαη κφλν ηα ππφινηπα νρηψ ςεθία είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηελ θάζε παιέηα 

(6
ε
 ζηήιε), ε κνλάδα αξίζκεζεο πνπ είλαη ε παιέηα (7

ε
 ζηήιε), ν ηχπνο ζπζθεπαζίαο 

είλαη θηβψηην (8
ε
 ζηήιε), νη πνζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε θαη πφζεο απ 

απηέο είλαη δηαζέζηκεο (9
ε
 θαη 10

ε
 ζηήιε αληίζηνηρα), ην κεηθηφ βάξνο (11

ε
 ζηήιε), 

ην θαζαξφ βάξνο (13
ε
 ζηήιε), ν φγθνο (15

ε
 ζηήιε),  θαη νη αηηίεο πνπ αλαιχνληαη ζε 

αθαηαιιειφηεηα θαη ζε δέζκεπζε (16
ε
 θαη 17

ε
 ζηήιε). Γηα παξάδεηγκα, ν θσδηθφο 

21 κε πεξηγξαθή LAY‟S 1 έρεη εκεξνκελία εηζαγσγήο 17/4/2015 θαη εκεξνκελία 

ιήμεο 7/8/2015. Ζ ζέζε ηεο παιέηαο ζηελ απνζήθε είλαη ε ΝΔΑ10 γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ θαη θέξεη αξηζκφ 2520102400ΥΥΥΥΥΥ64. ηελ απνζήθε 

ππάξρνπλ 102 παιέηεο δηαζέζηκεο γηα ην θσδηθφ 21 θαη κε SSCC (Serial Shipping 

Container Code) 2520102400ΥΥΥΥΥΥ64 νη νπνίεο έρνπλ κεηθηφ βάξνο 81,60 kg, 

θαζαξφ βάξνο 69,60 kg θαη ν φγθνο είλαη 1,76 m
3
. Σέινο, δελ ππάξρεη θάπνηα αηηία 

αθαηαιιειφηεηαο νχηε έρεη γίλεη δέζκεπζε.  
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5. ΧΦΔΛΖ PepsiCo ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ S&OP 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ηα ηκήκαηα ηεο 

εηαηξείαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP θαη ηα νπνία ζα 

παξνπζηαζηνχλ σο ζπλέρεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ: 

Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ε Παξαγσγή από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Σα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ε Παξαγσγή απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ S&OP είλαη ηξία. Σν πξψην φθεινο είλαη φηη ε Παξαγσγή έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα γλσξίδεη πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απηφ επεηδή ην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ ηξνθνδνηεί ηελ 

Παξαγσγή κε ην πιάλν φγθνπ δήηεζεο (demand volume). Έηζη, ην ηκήκα 

Παξαγσγήο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πην ζσζηά θαη νξζνινγηθά ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ζχκθσλα κε ηνλ φγθν ηεο δήηεζεο. Σν δεχηεξν φθεινο ηεο Παξαγσγήο 

απφ ηελ δηαδηθαζία, δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, 

εμαηηίαο ηνπ φηη ππάξρνπλ πνιιέο γεχζεηο θαη ιίγεο γξακκέο παξαγσγήο θαη απηφ 

ζεκαίλεη πσο ζα ρξεηαζηεί κεγαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ εηο βάζνο. Άξα ην 

φθεινο εδψ είλαη φηη κε ην S&OP κπνξνχκε λα θάλνπκε βειηηζηνπνίεζε απφ 

πιεπξάο κεηαβάζεσλ κεηαμχ ησλ πνιιψλ γεχζεσλ θάλνληαο πην δπγηζκέλεο 

ειάρηζηεο ιεηηνπξγίεο (Minimum runs), γηα λα θαηαθέξνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

ην απαξαίηεην απφζεκα θαη λα ππάξρεη θαιχηεξε δηαρείξηζε απφ πιεπξάο 

θφζηνπο. Σέινο, ην ηξίην φθεινο αθνξά ηηο πξψηεο χιεο, επεηδή ε εθαξκνγή θαη 

ε ρξήζε ηνπ S&OP «ιεηαίλεη» ηελ αβεβαηφηεηα γηα πξψηεο χιεο. Αλ θαη απηφ ην 

φθεινο είλαη ιίγν παξάπιεπξν, επεηδή αθνξά πεξηζζφηεξν ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ/αγνξψλ, παξφια απηά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε Παξαγσγή, γηαηί ρσξίο 

πξψηεο χιεο δε κπνξνχλ, λα παξαρζνχλ ηα πξντφληα θαη κε μερλάκε πσο ην 

S&OP είλαη κηα δηαηκεκαηηθή δηαδηθαζία. 

 

ΔΡΩΣΖΖ: 

Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ην νηθνλνκηθό ηκήκα από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Σν πξφβιεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο είλαη ε πξφβιεςε πνπ πξέπεη λα γίλεη 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, νχησο ψζηε λα γίλεη πξνζαξκνγή ζηηο 

επθαηξίεο, ζηηο απεηιέο θαη ζηα ξίζθα, πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε εηαηξεία. Καη 
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εδψ έξρεηαη ην S&OP, ην νπνίν έρεη σο φθεινο λα καο δψζεη κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ζηε πξφβιεςε (forecast accuracy). 

 

ΔΡΩΣΖΖ: 

Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ην επηρεηξεζηαθό ηκήκα από ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Σα νθέιε πνπ ζα έρεη ην επηρεηξεζηαθφ ηκήκα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP είλαη πξψηνλ ε χπαξμε «νξαηφηεηαο» ή ζηα αγγιηθά 

«visibility» ε νπνία ζα είλαη δηάρπηε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε 

ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηα ξίζθα, ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο κε 

ηα νπνία ζα έξζεη ε εηαηξεία αληηκέησπε κέζα ζε απηφ ην δχζθνιν θαη 

επκεηάβιεην καθξννηθνλνκηθφ θαη κηθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Άιιν φθεινο 

πνπ έρεη ε δηαδηθαζία είλαη φηη φια ηα ηκήκαηα είλαη ζπλππεχζπλα γηα 

νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Άιισζηε ην 

δειψλεη θαη ην ζχλζεκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP ην νπνίν είλαη έλα ζχλνιν 

αξηζκψλ (one set of numbers), κηα θαηεχζπλζε (one direction), κηα νκάδα (one 

team). Έλα επηπιένλ φθεινο είλαη ε πνιχ θαιά δνκεκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κηα ζσζηή 

επηθνηλσλία. Δπηπξνζζέησο, βειηηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε αθξίβεηα ηεο 

πξφβιεςεο κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ. Αθφκε έλα φθεινο είλαη φηη 

απνθεχγνληαη νη δπζάξεζηεο θαη απξφζκελεο εθπιήμεηο κέζα απφ ηελ θαιά 

δνκεκέλε θαη ζσζηή δηαδηθαζία ηνπ S&OP, γηαηί φπσο αλέθεξα πξν νιίγνπ ην 

S&OP είλαη έλα ζχλνιν αξηζκψλ, κηα θαηεχζπλζε, κηα νκάδα. Καη ηειεπηαίν 

φθεινο γηα ην επηρεηξεζηαθφ ηκήκα είλαη φηη κέζα απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο παίξλνληαη νη θαηάιιειεο απνθάζεηο, γηα λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο. 

 

ΔΡΩΣΖΖ: 

Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ν εθνδηαζκόο από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Σα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν εθνδηαζκφο απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ S&OP είλαη 

αξθεηά. Αξρηθά, απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο έιιεηςεο απνζεκάησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ ζε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε βάζε. Πξαγκαηνπνηείηαη 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ζην θχθιν ηνπ εθνδηαζκνχ, 

φπσο είλαη ε αχμεζε ζην γχξηζκα ηνπ απνζέκαηνο κέζα ζηελ απνζήθε, ε κείσζε 

ησλ απνζεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζεκαηνπνίεζεο θ.α. 

Απνθεχγνληαη ηα επηπξφζζεηα ιεηηνπξγηθά θφζηε βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα ηα νπνία αθνξνχλ ζε ππεξσξίεο ζηελ απνζήθε θαη ζηε 

Παξαγσγή, ζην κεηαθνξηθφ θφζηνο ησλ θνξηεγψλ (ε δηαλνκή γίλεηαη απφ ηξίηεο 
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κεηαθνξηθέο εηαηξίεο κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο) θ.α. Άιιν έλα φθεινο είλαη ν 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ (cash flow) ηνπ εθνδηαζκνχ θαη 

θαη‟ επέθηαζε νιφθιεξεο ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ S&OP κπνξνχκε λα 

δηαρεηξηζηνχκε θαιχηεξα ηε ξνή ησλ πξντφλησλ κέζα ζηελ απνζήθε 

δηαρεηξίδνληαο ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ δπλακηθφηεηα ηεο απνζήθεο καο 

ζε ρσξεηηθφηεηα ζε καθξνπξφζεζκε θαη βξαρππξφζεζκε βάζε. Μπνξνχκε λα 

έρνπκε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο λέεο επελδχζεηο (CAPEX), πνπ επξφθεηην 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ ζηνλ εθνδηαζκφ είηε αθνξά ηε παξαγσγή 

(εξγνζηάζην) είηε ηα Logistics είηε ηηο πξνκήζεηεο/αγνξέο θαη νη νπνίεο 

επελδχζεηο ζα θνηλνπνηνχληαη πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα ηκήκαηα. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, λα γίλεηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ 

δηάδνζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο λα πξνγξακκαηίδνληαη 

ζσζηά ηα απαηηνχκελα έμνδα θαη νη απαηηνχκελνη πφξνη. Σα νθέιε ζπλερίδνληαη 

κε ηα νλνκαδφκελα Productivities ή δηαθνξεηηθά παξαγσγηθφηεηεο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εμνηθνλνκήζεηο, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ εηαηξεία κέζα 

απφ νξηζκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζπλδένληαη κε ην πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ θαη 

ζα ήηαλ θαιφ, λα γίλεηαη ελεκέξσζε κηα θνξά ην κήλα. Απηά ηα Productivities 

κπνξεί λα είλαη παξαδείγκαηνο ράξηλ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ην νπνίν αλ ηελ 

πεξαζκέλε ρξνληά καο θφζηηζε 1.000.000 €, ηνλ επφκελν ρξφλν ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ην κεηψζνπκε ζηηο 800.000 €, εμνηθνλνκψληαο γηα ην ηκήκα 

καο αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο εηαηξείαο 200.000 €. Σέινο, άιια δχν νθέιε ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηνλ εθνδηαζκφ είλαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε θαιχηεξε θξεζθάδα ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ, ηελ απνθπγή δηαγξαθψλ ιφγσ έιιεηςεο απνζεκάησλ ζε θάπνηνπο 

θσδηθνχο θ.α. θαη ε κείσζε ησλ παιαησκέλσλ πξντφλησλ ην νπνίν ζα καο 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

απνζεκαηνπνίεζεο απηψλ ζε βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ 

νξίδνληα.   

 

ΔΡΩΣΖΖ: 

Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ε δήηεζε από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP; 

 Καιφ ζα ήηαλ λα αλαθέξνπκε, πξηλ αλαιχζνπκε ηα νθέιε ηεο δήηεζεο, πσο πξηλ 

μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP ζηελ 

εηαηξεία πξνγξακκαηηζκφο ηεο δήηεζεο δελ ππήξρε κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα. Όζνλ αθνξά ηα νθέιε ηεο δήηεζεο ζα κπνξνχζακε 

λα ηα ρσξίζνπκε ζε βξαρππξφζεζκα νθέιε θαη ζε καθξνπξφζεζκα νθέιε. 

Ξεθηλψληαο κε ηα βξαρππξφζεζκα νθέιε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνζβιέπνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο γηα 

ηελ αθξίβεηα ηεο πξφβιεςεο. εκαληηθή είλαη θαη ε βειηίσζε, πνπ δηαπηζηψλεηαη 

σο πξνο ηε πξφβιεςε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε δήηεζε. Δπηπιένλ, ππάξρεη 
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δηαζεζηκφηεηα ζε απφζεκα ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δηαγξαθέο 

θαη λα ράλνληαη πσιήζεηο. Σέινο έλα αθφκε βξαρππξφζεζκν φθεινο είλαη θαη ε 

νξαηφηεηα (visibility) ησλ δψδεθα εβδνκάδσλ, πνπ έρνπκε ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

S&OP, ελψ πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ε νξαηφηεηα ήηαλ κφιηο κίαο εβδνκάδαο. 

Απφ ηελ άιιε ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ ζπγθεληξψλεη ε δήηεζε είλαη φηη 

αλαγλσξίδνληαη φια ηα θελά (gaps), πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε εηαηξεία, 

ρνξεγείηαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ζηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ γηα ηνπο 

επφκελνπο κήλεο θαη παξέρεηαη ε θαηάιιειε πιεξνθφξεζε γηα ηελ δήηεζε ησλ 

θαηλνχξησλ πξντφλησλ, πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά κέζσ ηνπ S&OP. 

Σέινο, έλα φθεινο ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ζε βξαρππξφζεζκε 

αιιά θαη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε είλαη ε κείσζε ιαζψλ ζηε πξφβιεςε. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP είλαη έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία, λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ. 

Ζ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ S&OP είλαη έλα ζπκθηιησηηθφ πιάλν, πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηηο νηθνλνκηθέο θαη ζηξαηεγηθέο επθαηξίεο θαη γεληθά ηελ θεξδνθνξία 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία βάζε 

θαη ζπλήζσο, λα θνηηάδεη ζε έλα κεζνπξφζεζκν πξνο καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηέζζεξηο εβδνκάδεο έσο δχν ρξφληα κε κηα θπιηφκελε 

εκπξφζεζκε βάζε.  Σέινο, ε δηαδηθαζία ηνπ S&OP έρεη σο απψηεξν ζθνπφ λα δέζεη 

ηα νηθνλνκηθά πιάλα κε ηα ιεηηνπξγηθά πιάλα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 
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7. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΞΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 http://www.slideshare.net/anandsubramaniam/sop-process 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Sales_and_operations_planning 

 http://ctl.mit.edu/sites/default/files/library/public/article_jbf

_soplanningi_lapide.pdf 

 THE DELOS PARTNERSHIP 2013 (notes from PEPSICO) 

 Guide to SCM, Chapter 2: Guide to plan in SCM, C. Scott et al. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 http://www.PepsiCo.com.gr/ 

 http://www.PepsiCo-ivi.gr/ 
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