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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Οη εθαξκνγέο ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη απφ ηα 

ρξεζηκφηεξα εξγαιεία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη δηαρεηξηζηψλ απνζεθψλ θαη 

παξνπζηάδνπλ, αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπο, ακείσην ελδηαθέξνλ. Η ρξήζε ηνπο 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία θεξδψλ αιιά επεθηείλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ψζηε απηή λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε,  παξνπζίαζε θαη αλάιπζε 

ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

ιήπηεο εηαηξηθψλ απνθάζεσλ ψζηε λα επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επθπή ζπζηήκαηα ζηε 

δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δμππεξεηψληαο ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη παξνπζηάδνληαη νη 

εθαξκνγέο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο ζε θαξκαθεπηηθή εηαηξία. 
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Κεθάλαιο 1:Διζαγυγή 

 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, νθείινπλ,ελ πνιινίο, ηελ κνξθή θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλζηε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπο. Μέζσ 

απηψλ, κεηαβιήζεθε παγθνζκίσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία απηή. Πιένλ ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, παξαγγειηψλ θαη απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επειημία κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν σθειείηε κηα θαξκαθεπηηθή 

εηαηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Ωζηφζν ε επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ πξνυπνζέηεη εθηφο ηεο αλαθνξάο ζηηο έλλνηεο πνπ απαξηίδνπλ ηε 

Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, αληίζηνηρε πξνβνιή ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. ε 

αληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ, ζην δεχηεξν Κεθάιαην γίλεηαη ζχληνκε αλάιπζε ησλ 

Γπλαηψλ θαη Αδχλαησλ κεξψλ ηνπ θιάδνπ ησλ θαξκάθσλ (S.W.O.T. analysis), 

αθνινπζεί ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηνλ 

θιάδν, ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην θξάηνο 

επεκβαίλεη ή φρη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

Δλ ζπλερεία, ζην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ πνπ αλαιακβάλεη ε ηειεπηαία, μεθηλψληαο απφ ην ίδην ην πξντφλ θαη 

θαηαιήγνληαο ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηελ επηζηξνθή παξαγγειηψλ. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Απνζήθεο (WarehouseManagementSystems - WMS) θαζψο 

θαη ηα νθέιε πνπ απνιακβάλεη κηα εηαηξία απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο, ζην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε Σαπηνπνίεζε 

κέζσ Ραδηνζπρλνηήησλ (RadioFrequencyIDentification - RFID) θαη εμεγείηαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο αιιά θαη νη βαζηθφηεξεο δηαθνξέο ηεο κε πξνεγνχκελεο 

ηαθηηθέο ηαπηνπνίεζεο φπσο ε ρξήζε γξακκσηνχ θψδηθα (Barcode). 

Σέινο, ζην έθην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

σθειείηαη ε ζχγρξνλε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία απφ ηε ρξήζε επθπψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ δηαρείξηζε ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο απνζήθεο ηεο. 
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Κεθάλαιο 2: Φαπμακεςηική Αγοπά 

 

2.1. Ζ Δλληνική θαπμακοβιομησανία 

 

Η παξαγσγή θαξκάθσλ ζε παγθφζκην επίπεδν βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, παξά ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν πνπ ζεκείσζαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ρψξεο φπσο ε Κίλα θαη ε Ιλδία. Οη ΗΠΑ ειέγρνπλ ην 38,1% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο ζε αμία, ε Δπξψπε ην 36,1%, ε Ιαπσλία ην 7,7% θαη νη ινηπέο ρψξεο ην 

18,1% (Τθαληφπνπινο θαη ζπλ. 2010). Καηά ηελ πεξίνδν 1995-2010 ε θαξκαθεπηηθή 

αγνξά ζηελ Ακεξηθή παξνπζίαζε δηπιάζην ξπζκφ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε Δπξσπατθή ηφζν ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο φζν θαη ζε φξνπο θαηλνηνκίαο 

θαη αλάπηπμεο. Παξά ηαχηα, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο έξεπλαο ζηελ Δπξψπε έρεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απμεζεί ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη ιάβεη 

θαη ζα ήηαλ ελδερνκέλσο ηζρπξφηεξε απφ ηελ ακεξηθαληθή αλ ζηελ αλάιπζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηα πξψηα ζηελ θαηεγνξία ηνπο θάξκαθα θαη ηα νξθαλά 

θάξκαθα (ζθεπάζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηάγλσζε, ηελ πξφιεςε ή ηελ 

ζεξαπεία παζήζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη θίλδπλν γηα ηε δσή ή είλαη πνιχ ζνβαξέο, 

ζπάληεο θαη νη νπνίεο πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ έκελαλ 

αζεξάπεπηεο θαη νη αζζελείο νδεγνχληαλ ηαρχηαηα είηε ζην ζάλαην ή δηαβηνχζαλ κε 

βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιχ πφλν), πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ Δπξψπε αιιά φρη ζηηο 

ΗΠΑ. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγεί θαη ε ειιεληθή θαξκαθνβηνκεραλία έρνληαο 

παξάιιεια θαη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο απνηεινχζε 

αδηακθηζβήηεηα παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο 

εθάξκνδε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο δηεζλψο πξαθηηθέο ζην «επηρεηξείλ». Σα ηειεπηαία 
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ρξφληα ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αθηιφμελνο ηφπνο γηα ηελ θιηληθή έξεπλα 

θαη νπφηε νιφθιεξνο ν θιάδνο ράλεη ην αληίζηνηρν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν 

θξάηνο ζε αληίζεζε κε άιια Δπξσπατθά, θσιπζηεξγεί θαη αδπλαηεί λα αληηιεθζεί ην 

φθεινο γηα ηε ρψξα απφ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ, ηε ζηηγκή πνπ ε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο είλαη 

πιένλ θαζνξηζηηθή. 

 

2.2 S.W.O.T. Analysis ηος Κλάδος Φαπμάκος 

 

Η S.W.O.T. αλάιπζε εληνπίδεη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα (Weaknesses) 

ζεκεία θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο (Opportunities) θαη απεηιέο (Threats) πνπ ελζθήπηνπλ 

ζηελ θαξκαθεπηηθή αγνξά. Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο (π.ρ. ηθαλφηεηεο, θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, 

ηερλνγλσζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο 

επελδχζεηο-θαηλνηνκίεο, θιπ.). Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ 

κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο αγνξάο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εληνπίζεη, θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ (π.ρ. ξπζκίζεηο ζην 

λνκηθφ θαζεζηψο, δεκηνπξγία, ή/θαη εμεξεχλεζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.).  

ηφρνο ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο νθείιεη λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ 

πξννπηηθψλ πνπ έρεη ε ειιεληθή αγνξά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

θαζψο απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ ξπζκηδφκελεο αγνξέο ηεο Δ.Δ. ε νπνία εηζέξρεηαη 

ζηελ πεξίνδν ησλ ηζρλψλ αγειάδσλ κε αβέβαην κέιινλ. ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε 

είλαη έλαο θιάδνο ν νπνίνο πξέπεη λα πξνθπιαρζεί δηφηη παξνπζηάδεη κηα δπλακηθή 
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αλάπηπμεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ. 

Η αγνξά θαξκάθνπ είλαη ρψξνο εμ αληηθεηκέλνπ εληάζεσο εξγαζίαο ηερλνινγηθά, 

αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά  δπλακηθφο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφο. ηελ Διιάδα, ε 

θαξκαθεπηηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιαπιφηεηα αξκφδησλ θνξέσλ θαη 

πνιππινθφηεηα δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Η άζθεζε θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη απνζπαζκαηηθή, θαζψο ζπκκεηέρνπλ πιήζνο αξρψλ θαη σο ζπλέπεηα θαζίζηαηαη 

ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθή (ΙΟΒΔ, 2012) 

Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα δελ είλαη απνθνκκέλνο απφ ην Δπξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ωο απνηέιεζκα, ππφθεηηαη ζε πηέζεηο ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη αληηζηνίρσο ζεκεηψλεη κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο φηαλ δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Πξφθεηηαη φκσο γηα 

ζρεηηθά αλζεθηηθφ θιάδν, θαζψο ε δήηεζε είλαη πεξηζζφηεξν αλειαζηηθή ζε ζρέζε 

κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Η ειιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά είλαη κηα αγνξά 

φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ δελ δίδεη δσηηθφ ρψξν ζηελ έξεπλα ή ηελ αλάπηπμε 

ζθεπαζκάησλ, θαζψο δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα έξεπλα ελψ ε 

παξαγσγή παγθνζκίσο έρεη ζπγθεληξσζεί ζε πνιχ ιίγεο ρψξεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Η εμσζηξέθεηα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο 

απνηειεί επθαηξία γηα ηελ Διιάδα ε νπνία πξέπεη λα επηδνηείηαη.  

 

2.3 Γομή ηηρ Φαπμακεςηικήρ Αγοπάρ 

 

Η θαξκαθεπηηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηξεβιψζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ξχζκηζεο θαη επίηεπμεο ηζνξξνπίαο. Οη ζηξεβιψζεηο 

απηέο νθείινληαη κεηαμχ άιισλ: 
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a) ζηελ ηξηρνηφκεζε ηεο δήηεζεο θαη ηε ζρέζε δηακεζνιάβεζεο, 

b) ζηελ ηάζε αλάπηπμεο κνλνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο  

c) ζηελ παξνπζία εμσηεξηθνηήησλ αιιειεγγχεο κε ηελ παξνπζία ηεο αζθάιηζεο 

πγείαο  

 

Μηα απφ ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο είλαη ε ηξηρνηφκεζε ηεο δήηεζεο. Η ηειεπηαία 

εθθξάδεηαη κε ηνλ ηαηξφ λα ζπληαγνγξαθεί, ηνλ αζζελή λα θαηαλαιψλεη θαη ηνπο 

Αζθαιηζηηθνχο θνξείο λα θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν αζζελήο θαη ν ηαηξφο δελ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη 

ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, δεδνκέλνπ φηη ακθφηεξνη δελ αληηκεησπίδνπλ 

άκεζα ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θαξκάθσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη θνξείο 

αζθάιηζεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην θαηλφκελν ηνπ ηθικού κινδύνοσ, δειαδή ηελ 

έθθξαζε ππεξβάιινπζαο δήηεζεο θαη πςειήο θαηαλάισζεο. Σν θαηλφκελν απηφ 

είλαη δηεζλέο θαη δελ είλαη ίδηνλ ηεο Διιεληθήο αγνξάο (ΙΟΒΔ, 2012). 

πλερίδνληαο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο ηνπ θαξκάθνπ παξαηεξνχληαη κνλνπσιηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Η πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο κέζσ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ε δηαδηθαζία θαη ε δηάξθεηα ηεο 

έγθξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ, ην πςειφ θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ε πίζηε ηνπ θαηαλαισηή ζην εκπνξηθφ ζήκα 

(Mossialosetal, 2004) είλαη νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζδίδνπλ 

ζηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ ραξαθηήξα κνλνπσιηαθφ . 
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2.4 Κπαηική Παπέμβαζη 

 

Γηα ηελ άξζε ησλ παξαπάλσ αηειεηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο, θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ ηεο ππεξβάιινπζαο 

ή/θαη ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο, ε θξαηηθή παξέκβαζε θαζίζηαηαη αλαγθαία. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε θξαηηθή παξέκβαζε είλαη ρξήζηκε ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν δηνξζψλεη ηηο 

ζηξεβιψζεηο ελψ νη ζεζκνζέηεζε ππεξβνιηθήο εθηάζεσο παξεκβάζεηο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ αληζνξξνπίεο ζην ζχζηεκα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ άκβιπλζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο 

αγνξάο ε θξαηηθή παξέκβαζε επηθεληξψλεηαη ζε παξεκβάζεηο θαη ξπζκίζεηο θπξίσο 

ζηα αθφινπζα πεδία: 

 

 Έγθξηζε άδεηαο θπθινθνξίαο 

 Σηκνιφγεζε θαξκάθσλ 

 Ρπζκίζεηο ζην ζχζηεκα δηαλνκήο 

 Έιεγρνο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο 

 Αζθαιηζηηθή θάιπςε θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

 Δηζαγσγή bonus – malus ζηελ θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε 

 

Οη πνιηηηθέο γηα ηε ξχζκηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ 

ηνλ ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο θαη είλαη αλαγθαίν λα ζπλαμηνινγνχληαη πγεηνλνκηθά, 

θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα, κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηεο (ηαηξηθήο) 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο (νηθνλνκηθήο) απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο (θνηλσληθήο) 

ηζφηεηαο (ΙΟΒΔ, 2013).  
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2.5 Ζ αλςζίδα διακίνηζηρ ηυν Φαπμάκυν ζηην Δλλάδα 

 

Σν θάξκαθν είλαη έλα αγαζφ ην νπνίν δηαθηλείηαη ζε κηα αγνξά κε ηδηνκνξθίεο ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Πάξα ηαχηα ην θάξκαθν δελ 

παχεη λα είλαη έλα πξντφλ πνπ ιακβάλεη ηηκή θαη ππφθεηηαη ζε λφκνπο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο . 

ηελ Διιάδα, ε δηάζεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη κέζσ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο), θαη ηεο 

αιπζίδαο απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηάζεζεο. Με εμαίξεζε ηα θάξκαθα ηα νπνία 

δηαηίζεληαη κέζσ λνζνθνκείσλ, ζηε δηαθίλεζε ησλ νπνίσλ δελ παξεκβάιινληαη νη 

ρνλδξέκπνξνη, ε δηαδξνκή δηάζεζεο ησλ θαξκάθσλ πνπ αθνινπζείηαη κέρξη λα 

θηάζνπλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη:  

 

i. θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε  

ii. θαξκαθαπνζήθε  

iii. θαξκαθείν  

 

Σαπηφρξνλα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα απεπζείαο πψιεζε θαξκάθσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πξνο ηα θαξκαθεία . 

ηελ Διιάδα ζήκεξα, φια ηα λνκίκσο θπθινθνξνχληα θάξκαθα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Θεηηθή ιίζηα θαξκάθσλ θαη ρνξεγνχληαη κε ηαηξηθή ζπληαγή, 

απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζχκθσλα θαη κε ηηο εγθεθξηκέλεο 

ελδείμεηο. Δπίζεο, απνδεκηψλνληαη θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη 

ε δηάζεζή ηνπο απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ ΔΟΠΤΤ ή θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη σο εθηφο 
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ελδείμεσλ γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο παξεγνξεηηθήο ζεξαπείαο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 

ΔΟΦ (Νηανπζάλε, 2010). 

Αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα θαη ηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, 

ην παξφλ ζχζηεκα απνδεκίσζεο πξνβιέπεη ηξεηο θαηεγνξίεο πνζνζηψλ  

απνδεκίσζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο (75%, 90% θαη 100%). Σα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία θαιχπηνπλ ηε αληίζηνηρε δαπάλε ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ κέρξη 

ηνπ πνζνχ ηεο Σηκήο Αλαθνξάο κεησκέλεο θαηά ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

2.6 Φαπμακεςηικέρ Πυλήζειρ 

 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαξκάθσλ θαηαγξάθνληαη ζε κεληαία βάζε (θαη ζε φξνπο 

αξηζκνχ ζπζθεπαζηψλ) απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ). Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνο ηα Ννζνθνκεία (ζε λνζνθνκεηαθέο ηηκέο) θαη ηηο 

Φαξκαθαπνζήθεο/Φαξκαθεία (ζε ιηαληθέο ηηκέο). 

Σν 2013 νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαξκάθσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 5,29 δηζεθ. επξψ, 

κεησκέλεο θαηά 11,3% ζε ζρέζε κε ην 2012, έπεηηα απφ ηζφπνζε θάκςε ην 2012 

θαηά -11,7%. Απφ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ θαξκάθσλ ην 75% δηνρεηεχζεθε ζηηο 

θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα θαξκαθεία, έλαληη 82% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2003- 

2012 (1) , ελψ ην ππφινηπν 25% πξνσζήζεθε ζηα λνζνθνκεία (Γηάγξακκα 1). 

Οη πσιήζεηο θαξκάθσλ ζηα θαξκαθεία θαη ζηα λνζνθνκεία/θαξκαθεία ΔΟΠΤΤ 

απμήζεθαλ δηαρξνληθά θαη κέρξη ην 2009. Η κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ ιφγσ 

ησλ κέηξσλ πεξηζηνιήο ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ζην πιαίζην ηεο 
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δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, νδήγεζαλ ηα ηειεπηαία έηε ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ θαξκάθσλ θαηά -37,5% (ΦΔΔ-ΙΟΒΔ, 2013). 

 

Γιάγπαμμα 1: Πυλήζειρ θαπμάκυν ζηην Δλλάδα, 2003-2012, (ζε διζεκ. εςπώ) 

 

Πηγή : ΔΟΦ, 2014 

 

Αληίζηνηρε ήηαλ ε εηθφλα θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπζθεπαζηψλ θαξκάθσλ πνπ 

πσιήζεθαλ ην δηάζηεκα απφ ην 2008 έσο ην 2012 φπσο δηαθαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 

2. Παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαξκάθσλ ε νπνία έθηαζε αζξνηζηηθά ζε 

πνζνζηφ 6,5% κε ην 82,4% ησλ ζπζθεπαζηψλ λα αθνξνχλ πσιήζεηο ζηα θαξκαθεία 

θαη ζηηο θαξκαθαπνζήθεο. Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο ζηηο πσιήζεηο ζπζθεπαζηψλ 

φκσο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζε αληηζηνηρία κε ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ 

εθθξαζκέλσλ ζε φξνπο αμίαο(Νηανπζάλε, 2010). 
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Γιάγπαμμα 2 : Πυλήζειρ θαπμάκυν ζηην Δλλάδα, 2008-2012, απιθμόρ 

ζςζκεςαζιών 

 

Πηγή: ΔΟΦ ,2012 

 

2.7 Ζ Οικονομική Κπίζη και ο σώπορ ηηρ Τγείαρ 

 

Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία αξρηθά εθδειψζεθε ζηηο ΗΠΑ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2007 θαη θαηφπηλ επηδεηλψζεθε ξαγδαία ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο LehmanBrothers, κεηεμειίρζεθε ζχληνκα ζε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ιφγσ ηεο ηζρπξήο δηαζχλδεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

ρσξψλ ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε πξφθιεζε ηεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1930, κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε .Σεξάζηηεο 

ήηαλ νη επηπηψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνχ 

ήξζαλ αληηκέησπεο κε κηα λένπ ηχπνπ θξίζε θαη βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηνπ 

παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο(Βαξνπθάθεο, 2010). 
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Έσο ηηο αξρέο ηνπ 2007, ε παγθφζκηα νηθνλνκία ιεηηνπξγνχζε ζε έλα πεξηβάιινλ 

απεξηφξηζηεο αηζηνδνμίαο. Μάιηζηα, ηελ πεξίνδν 2002 – 2007 ζεκεηψζεθε ε 

πςειφηεξε κέζε παγθφζκηα αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ. Σν κέγεζνο ηεο 

εηήζηαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2007 έθηαζε ηα 55,6 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, 23,9% πςειφηεξε ζε ζηαζεξέο ηηκέο απφ ην 2000. Σν 

2007, ην 25,3% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξαγφηαλ 

ζηηο ΗΠΑ, ην 29,9% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 ρσξψλ, ην 7,8% ζηελ Ιαπσλία, 

ην 13,1% ζηηο 4 κεγάιεο αλαδπφκελεο ρψξεο, Βξαδηιία, Ρσζία, Κίλα θαη Ιλδία, θαη ην 

ππφινηπν 23,9% ζηηο ππφινηπεο νηθνλνκίεο. Ο O‟ Neill (2011), ζε άξζξν ηνπ, 

ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή απηή σο ηελ επνρή ηεο «ππέξηαηεο επδαηκνλίαο» 

(Υαξδνχβειεο 2014) . 

Παξάγνληεο, φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηψλ θαη ε ελνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ, είραλ δεκηνπξγήζεη ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο ψζηε λα ξένπλ ηα θεθάιαηα 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη γφληκν έδαθνο γηα αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο 

φηαλ μέζπαζε ε θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΗΠΑ.  

Η Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007 γλσζηή ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην σο 

"thecreditcrunch" θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο σο "thecreditcrisis" μεθίλεζε ην 2007 

ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (subprime), 

κε γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Η ππέξκεηξε πηζησηηθή 

επέθηαζε ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά Γαλείσλ Υακειήο Δμαζθάιηζεο -

ηα ιεγφκελα subrimes -θαζψο θαη ν πςειφο βαζκφο κφριεπζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηνπο ππξνδφηεζαλ κε ηαρχ ξπζκφ ηελ εμάπισζε ηεο θξίζεο(Βαξνπθάθεο, 2010). 

Η αηζηνδνμία ήηαλ ηφζν κεγάιε, πνπ αθφκε θαη έλα ρξφλν κεηά ην μέζπαζκα ηεο 

θξίζεο νη εηδηθνί αλαιπηέο θαη αθαδεκατθνί δελ θαίλεηαη λα είραλ πιήξσο αληηιεθζεί 

ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη αδπλαηνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ φηη ε 
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θαηάξξεπζε ήηαλ πξν ησλ ππιψλ. Γη‟ απηφ θαη ζηηο ΗΠΑ απνθάζηζαλ ην επηέκβξην 

ηνπ 2008 λα αθήζνπλ ηελ επελδπηηθή ηξάπεδα LehmanBrothers λα ρξενθνπήζεη. Η 

εζπεπζκέλε δηάζσζε ηεο πνιπεζληθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο AIG ηελ επφκελε 

κέξα δείρλεη θαη ην κέγεζνο ηεο έθπιεμεο πνπ αθνινχζεζε ηελ απφθαζε ε Lehman 

λα ρξενθνπήζεη. 

Η θξίζε κεηαθέξζεθε ζηελ Δπξψπε, θπξίσο, κέζσ ηνπ βξεηαληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η ηξάπεδα Lloyd‟s TSB εμαγφξαζε ηελ 

ρξενθνπεκέλε ηξάπεδα HBOS μεθηλψληαο έηζη κηα αιιεινπρία εμαγνξψλ. Σνλ 

επηέκβξε ηνπ 2007, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο (BankofEngland) 

ππνρξεψζεθε λα δαλεηνδνηήζεη ηελ ηδησηηθή ηξάπεδα NorthernRock, έλαλ απφ ηνπο 

πην θεληξηθνχο άμνλεο ζην ρψξν ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ζεκαηνδνηψληαο έηζη ηελ 

έλαξμε ηεο θξίζεο ζηελ Αγγιία, ε νπνία ζα επεξέαδε θαη ηελ Δπξσδψλε 

(Βαξνπθάθεο 2010) . 

Οη επηπηψζεηο ήηαλ δπζκελείο γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε. Σν 2009 ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαηέγξαςε αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, γηα πξψηε θνξά ζηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο εηζήιζαλ ζε 

βαζηά χθεζε θαη ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ζεκείσζε 

ζεκαληηθή επηβξάδπλζε. Όιεο νη ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαηέγξαςαλ αξλεηηθνχο 

ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ. 

Όκσο φιεο νη επξσπατθέο ρψξεο δελ επιήγεζαλ ζηνλ ίδην βαζκφ απφ ηελ θξίζε, αθνχ 

αλ θαη ππήξμαλ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ δελ άξγεζαλ λα επαλέιζνπλ ζηα γλσζηά 

κνλνπάηηα ηεο αλάπηπμεο, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ Βνξξά εμαθνινπζνχλ λα 

πξνζπαζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ήπηαο αλάθακςεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππήξμαλ 

ρψξεο πνπ βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε ζνβαξά δηαξζξσηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ε Διιάδα πνπ έδεζε ηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο, ε Πνξηνγαιία 
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θαη ε Ιξιαλδία πνπ πξνζπάζεζαλ αξθεηά λα ηελ απνθχγνπλ, ελψ αβέβαην ήηαλ θαη ην 

κέιινλ ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηνπ Βειγίνπ, κε ηηο δχν ηειεπηαίεο ρψξεο λα 

έρνπλ πςειφ δεκφζην ρξένο (Κφηηνο& Παπιίδεο, 2012) . 

Σν 2010, ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηαηξάπεθε ζε θξίζε δεκνζίνπ 

ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ, απεηιψληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Η Διιάδα βξέζεθε ζην επίθεληξν, σο ε πην αδχλακε 

νηθνλνκία ηεο δψλεο ηνπ επξψ, κε κεγάια ειιείκκαηα (δεκνζηνλνκηθφ θαη 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ), πςειφ δεκφζην ρξένο θαη ζνβαξά δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα. 

Δλ φςεη ηεο επηδεηλνχκελεο θξίζεο, νη αξρεγνί θξαηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

αλαθνίλσζαλ ην Μάξηην ηνπ 2010 ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα παξάζρνπλ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα ζηελ Διιάδα, εάλ ρξεηαζηεί. Πξάγκαηη, ζηηο αξρέο Μαΐνπ ηνπ 2010 

απνθαζίζηεθε ε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ δηκεξψλ δαλείσλ απφ ηα 

θξάηε-κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη απφ ην ΓΝΣ, ζπλνιηθνχ χςνπο 110 δηζεθ. επξψ, 

χζηεξα απφ αίηεκα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη κεηά ηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Σαπηφρξνλα, ην Μάην ηνπ 2010, απνθαζίζηεθε ε ζέζπηζε 

ελφο πξνζσξηλνχ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF) κε 

ρξεκαηνδνηηθή δπλαηφηεηα χςνπο 440 δηζ. επξψ (έλα πξφζζεην πνζφ 60 δηζ. επξψ 

είλαη επίζεο δηαζέζηκν κε ηελ εγγχεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ αλάινγεο θξίζεηο ζην κέιινλ θαη λα πξνζηαηεπζεί ε ζηαζεξφηεηα 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, νη Δπξσπαίνη εγέηεο απνθάζηζαλ 

ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ην επηέκβξην ηνπ 2012, 

επηβεβαηψλνληαο ηε βνχιεζή ηνπο λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
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πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ γεληθφηεξα. 

Δπηπιένλ, ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2011 ε ζχλνδνο θνξπθήο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ελέθξηλε 

έλα λέν ρξεκαηνδνηηθφ παθέην πξνο ηελ Διιάδα, χςνπο 109 δηζεθ. επξψ, θαζψο θαη 

ηελ απνκείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI). 

Οη καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο επηβεβαίσζαλ ηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

θαη ηελ αλάγθε ζηελφηεξνπ ζπληνληζκνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ ηνπο. Έηζη, γηα πξψηε θνξά, ηέζεθε ην ζέκα κηαο “επξσπατθήο 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο”, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε θνηλήο νηθνλνκηθήο αηδέληαο 

θαη ελφο ηζρπξνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα θξάηε-κέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη ηελ εζηίαζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ πξνέβεζαλ ζηε ιήςε κηαο ζεηξάο απνθάζεσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ΔΔ θαη ηδηαίηεξα ζηε δψλε ηνπ επξψ (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2013). 

 

2.8 Μέηπα Μνημονίος ζηην Δλλάδα για ηο Σομέα Τγείαρ 

 

Ο θιάδνο ηεο Τγείαο ζηελ Διιάδα ηνπ κλεκνλίνπ βξέζεθε ζην επίθεληξν 

απαξαίηεησλ πνιηηηθψλ εθζπγρξνληζκνχ θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ, νη νπνίεο παξέκελαλ σο ζρέδηα επί ράξηνπ γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Με 

γλψκνλα ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαλ ζην Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ην χςνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πγείαο 
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θαη ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ν θιάδνο βξέζεθε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 

ζηελ δχλε εθαξκνγήο δξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο 

ζηε δεκφζηα δαπάλε πγείαο, επέβαιιε ηελ ζεζκνζέηεζε δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή έσο ην 2012 ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα ζε επίπεδα πνπ 

δελ μεπεξλνχλ ην 6% ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαξκάθνπ ζην 1% ηνπ 

ΑΔΠ. Δθηφο απφ ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζεηξά παξεκβάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

επεδίσμαλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο έγηλε πξνζπάζεηα ιήςεο 

κέηξσλ γηα ηελ κεραλνξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο, 

ηελ εηζαγσγή δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ιεηηνπξγία 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ θνζηνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Δπηπιένλ ππήξμαλ ζθέςεηο γηα ζπγρσλεχζεηο λνζνθνκείσλ 

ελψ πξνρψξεζε ε αχμεζε ηνπ αληηηίκνπ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ 

(Polyzos, 2013). 

ε ζεζκηθφ επίπεδν κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο ήηαλ ε ελνπνίεζε ηνπ 

ρψξνπ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 

3918/2011. ηφρνο ηνπ λένπ νξγαληζκνχ ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη εληαίσλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο φισλ ησλ ηακείσλ. 

Αληίζηνηρα ηα ζε φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή θαξκάθνπ ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο πεξηιάκβαλαλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζηα θάξκαθα, ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη δηαγλσζηηθέο 
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εμεηάζεηο, κε ηελ έληαμε φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζην ζχζηεκα. Δπίζεο 

άιιεο παξεκβάζεηο φξηζαλ ηελ επηβάξπλζε ελφο επξψ αλά εθηεινχκελε ζπληαγή 

θαξκάθσλ , ηελ ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία (INN) 

θαη ηελ ππνθαηάζηαζε πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κε γελφζεκα κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηεο ρξήζεο ησλ γελνζήκσλ ζην 60%.ηα πιαίζηα δε ηεο πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ 

φγθνπ θαηαλάισζεο εθαξκφζηεθε πιαθφλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ ηνπο 

ηαηξνχο θαη πινπνηήζεθε ε ζχληαμε ζεξαπεπηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ πξσηνθφιισλ 

ζπληαγνγξάθεζεο. 

Πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο επηρεηξήζεθε κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ ζηα θάξκαθα θαη ηελ εηζαγσγή ρακειψλ ηηκψλ 

αλαθνξάο απνδεκίσζεο ζθεπαζκάησλ απφ ην θξάηνο. Δλψ ζεκαληηθή ζηελ 

ζπξξίθλσζε ηεο δαπάλεο ήηαλ θαη ε επίδξαζε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ππνρξεσηηθψλ εθπηψζεσλ κέζσ επηζηξνθψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαξκαθείσλ Rebates/Clawbacks. 

 

2.9 Σο πποθίλ ηηρ Δλληνικήρ Φαπμακεςηικήρ Βιομησανίαρ 

 

Η παξαγσγή θαη δηάζεζε θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη έλαο απφ 

ηνπο πην δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Με πςειή ηερλνγλσζία θαη 

είθνζη (20) ζχγρξνλεο παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηε ρψξα καο, ε Διιεληθή 

Φαξκαθνβηνκεραλία αληηπξνζσπεχεη ην 60% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ θαη 

πάλσ απφ ην 90% ησλ λέσλ επελδχζεσλ. χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ ηεο ΔΛΣΑΣ, ην 2014 πεξίπνπ 13,6 ρηι. εξγαδφκελνη απαζρνινχληαλ 

ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζθεπαζκάησλ, 
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θαζηζηψληαο ηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο έλα δσηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ 

παξάγνληα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΔ-

ΙΟΒΔ, 2013). 

Σν επίπεδν θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο ειιεληθήο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

δεκηνπξγεζεί κηα αμηφινγε ππνδνκή πςειήο ζηάζκεο απνηεινχκελε απφ θνξπθαίνπο 

Έιιελεο επηζηήκνλεο (800 πεξίπνπ), ε νπνία δέρεηαη ηδηαίηεξεο πηέζεηο ζπξξίθλσζεο.  

Οη ειιεληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο αλαπηχζζνπλ ηερλνγλσζία θαη παξάγνπλ επψλπκα 

ειιεληθά θάξκαθα, θπξίσο νπζησδψο φκνηα (γελφζεκα) κε εκπνξηθή νλνκαζία 

(brandedgenerics),αιιά θαη πξσηφηππα. Η παξαγσγή ησλ θαξκάθσλ πνπ γίλεηαη ζηα 

εξγνζηάζηα ζηελ Διιάδα, ειέγρνληαη πνηνηηθά απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ 

Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), ηνλ επξσπατθφ EuropeanMedicinesAgency (ΔΜΑ) θαη ηνλ 

ακεξηθαληθφ FoodandDrugAdministration (FDA). Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ θαξκάθσλ δηαζθαιίδεηαη απφ ην ζπζηεκαηηθφ έιεγρφ 

ηνπο ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, εθαξκφδνληαο ηα πξφηππα ηεο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (QA) θαη ηνπο θαλφλεο νξζήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

(GMP). 

Οη ειιεληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ζε 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε απνηέιεζκα ηελ 

αληαγσληζηηθή παξνπζία ηνπο, ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζηηο αγνξέο ηνπ  

εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεξα γηα ην δηάζηεκα 2006-2009, δαπαλήζεθαλ πεξίπνπ 300 εθαη. 

επξψ γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο, ελψ ηελ δηεηία 2010 - 2011 πεξίπνπ 55 εθαη. επξψ. 

Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιάηαη ζε κία δπλακηθή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, ησλ Η.Π.Α., 
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ηεο Κίλαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Απζηξαιίαο, ησλ Ηλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ θ.α. 

(ΙΟΒΔ, 2013). 

Δπηπιένλ ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D) αξθεηέο είλαη νη ειιεληθέο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο πνπ επελδχνπλ ζηελ έξεπλα θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. ήκεξα βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε 78 εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθά αιιά θαη μέλα παλεπηζηήκηα (Φίιηππαο, 

2014). 

 

 

 

  



29 
Καλαβζςιοσ Δθμιτριοσ 2016 

Κεθάλαιο 3: Γιασείπιζη Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ 

 

3.1 Διζαγυγή 

Με ηνλ φξν εθνδηαζηηθή αιπζίδα ελλνείηαη ε ξνή πιηθψλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ έσο θαη ηνπο ηειηθνχο πειάηεο.  

O ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο αλήθνπλ ζηε Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(SupplyChainManagement) (Πνιιάιεο, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Γηαρείξηζε  

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πεξηιακβάλεη ην ζπζηεκαηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ζπληνληζκφ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ίδηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα, γηα λα βειηησζεί ε 

απφδνζεο ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ  απηψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο σο 

ζχλνιν, καθξνπξφζεζκα. 

Η δηάδνζή ηεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ επηθέξεη, ηφζν 

κεηψλνληαο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (κέζν ηνπ αθξηβνχο έιεγρνπ ησλ 

απνζεκάησλ), φζν ζπληνλίδνληαο πιήξσο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο δηαλνκείο.  

Με ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζε  Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ν πειάηεο 

βξίζθεη ην πξντφλ πνπ αλαδεηά ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα θαη 

ζηελ θαιχηεξε ηηκή, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ.Σαπηφρξνλα πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά 

πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, αθνχ ε εηαηξίεο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζην ίδην θφζηνο 

ζεσξείηαη φηη κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο  Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο αζθείηαη κεγάιε 

επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ 

δηαζθάιηζε πνηνηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

είλαη θαηαιπηηθνί ζηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο ζην ζεκαληηθά αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο.  

Πξαθηηθά είλαη αλέθηθην λα πξαγκαησζεί απνηειεζκαηηθά έιεγρνο ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ρσξίο ρξήζε ησλ θαηλνηνκηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πζηεκάησλΓηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(SupplyChainManagementSystems) ηα νπνία εθηεινχλ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο ηεο 

αιπζίδαο, απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο, έσο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ 

πξντφληνοζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

Η πνιππινθφηεηα φκσο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ δεκηνπξγεί ζπρλάζχγρπζε ζηηο 

επηρεηξήζεηοπνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο νινθιεξσκέλεο 

εθαξκνγέο γεγνλφο πνπ ηειηθά νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο πινπνίεζεο.  

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπλχπαξμε ελφο πξνεγκέλνπ SupplyChainManagement 

ινγηζκηθνχ κε ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ελδν-επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

(EnterpriseResourcePlanning-ERP).Γειαδή, ε επηηπρία ησλινγηζκηθψλ απηψλ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη βειηηζηνπνηνχλ θαη ελνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ - δηεξγαζηψλ θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κε 

έλα ζπλερή θαη εληαίν ηξφπν (Πνιιάιεο, 2009). Πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ηαθηηθέο, 

ηα ινγηζκηθά απηά θαηλνηνκνχλ ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαη δηαζέζηκσλπφξσλ. Η απφθαζε πνπ αθνξά ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ SupplyChainManagementSystems ζε θάζε εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

θαη ηδηαίηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ζπζηήκαηα ελδν-επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο.  
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3.2 Σο πποφόν 

 

Πξντφλ νλνκάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαηξνπήο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία. Δληνχηνηο, δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξρεη 

ε παξαπάλσ ρξεζηκφηεηα ηχπνπ, αλ δελ ππήξρε ε ρξεζηκφηεηα θαηνρήο, ε δηαδηθαζία 

δειαδή θαηά ηελ νπνία ην πξντφλ αιιάδεη θαηνρή. 

Σν πξντφλ δελ έρεη άμηα αλ δελ βξίζθεηαη αθξηβψο φπνπ θαη φηαλ ην ρξεηάδεηαη ν 

ρξήζηεο ηνπ (ηειηθφο απνδέθηεο) επνκέλσο, ε ρξεζηκφηεηεο ηχπνπ θαη θαηνρήο δελ 

είλαη νη κφλεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα νινθιεξσζεί ν νξηζκφο ηνπ πξντφληνο.Απηφ 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ζσζηφ κέξνο (ρξεζηκφηεηα ηνπνζεζίαο) θαη ζην ζσζηφ 

ρξφλν (ρξεζηκφηεηα ρξφλνπ). Η κειέηε φισλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ κε ηηο νπνίεο 

αζρνιείηαη ν θιάδνο ηνπ marketing αιιά θαη εθείλσλ πνπ πξνζδίδνπλ αμία ρξφλνπ 

θαη ηφπνπ ζην ηειηθφ πξντφλ, είλαη ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηεοΓηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο.  

 

3.3 Γπαζηηπιόηηηερ πος ζςνθέηοςν ζηην ΓιασείπιζηΔθοδιαζηικήρ 

Αλςζίδαρ 

 

Πξνθείκελνπ λα αλαιπζνχλ ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζα 

ρξεηαζηεί λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο 

(Μπηληψξεο, 2004): 

 

3.3.1. Δπιθςμηηό Δπίπεδο Δξςπηπέηηζηρ Πελάηη 

Μηιψληαο γηαΔπηζπκεηφ Δπηπέδνπ Δμππεξέηεζεοελλνείηαη φηη ε επηρείξεζε έρεη κηα 

θηινζνθία, κηα πνιηηηθή, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
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πειάηε. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ελέξγεηεο πνπ θάλεη ε επηρείξεζε ιακβάλνληαο ηνλ 

πειάηε θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ σο πξνηεξαηφηεηά ηεο.  

πλεπψο, φηαλ κηα επηρείξεζε ζέηεη ζηφρνπο γηα ηελ φζν δπλαηφλ θαιχηεξε επίηεπμε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη θαηαθέξλεη θαη ηνπο πξαγκαηνπνηεί ζην κέγηζην 

δπλαηφ βαζκφ, ηφηε παξνπζηάδεηαη επηηπρία ζηε δηαδηθαζία θαη ζπλεπψο ην 

επηζπκεηφ γηα ηελ επηρείξεζε απνηέιεζκα. 

 

3.3.2. Παπαγγελίερ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηρείξεζε ελεκεξψλεηαη γηα ηηο επηζπκίεο 

ησλ πειαηψλ ηεο. Καη‟ επέθηαζε ελδερνκέλσο λα είλαη ε πην ζεκαληηθή γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο.  

Οη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ παξνπζηάδνληαη θάησζη:  

 

I. Λήψη ηης παραγγελίας: πσο απηή ιακβάλεηαη, ζε ηη ρξφλν θαη κε ηη κέζν.  

II. Αποθήκεσζη ηης παραγγελίας: πσο απηήθαηαγξάθεηαη, ηη ζηνηρεία 

πεξηιακβάλεη , ηη ηδηαηηεξφηεηεο παξνπζηάδεη θαη ηη δηεπθξηλήζεηο δίλεη ν 

πειάηεο.  

III. Οργάνωζη εκηέλεζης ηης παραγγελίας: πφηε ζα θαηαζθεπαζηεί, πψο ζα 

κεηαπνηεζεί ή/θαη ζα είλαη έηνηκν ην πξντφλ ή ππεξεζία  

IV. Αποζηολή ηης παραγγελίας: ν ηξφπνο πνπ ζα επηιεγεί ψζηε λα θηάζεη ζηνλ 

αγνξαζηή ην πξντφλ  

V. Τιμολόγηζη και η πιζηωηική πολιηική προς ηον πελάηη: δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο 

θαζψο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πειάηε θαη ζπκθσλία γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αληηηίκνπ 
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Θα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα παξαγγειία, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη κέρξη ην πξντφλ λα θηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ ηειηθνχ πειάηε, 

απνηειεί έλα θξίζηκν παξάγνληα εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη 

επνκέλσο θξίζηκν δείθηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο.  

 

3.3.3. Γιανομή 

Η ηερλνινγία ιακβάλεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο 

θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεοηεο επηρείξεζεογίλεηαηθαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

ψζηε λα επηηεπρζεί φζν δπλαηφλ πην ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.  

Δληνχηνηο,ράξε ζηαπιεξνθνξηαθάδίθηπα, δχλαηαη λα θαηαγξάθεηαη, λα αλαιχεηαη 

θαη λα κεηαβηβάδεηαη θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ επηρείξεζε. Μέζσ 

ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ε επηρείξεζεκπνξεί λα αλαθαιεί, λα κεηαπνηεί, λα 

απνζεθεχεη, λα επεμεξγάδεηαη, αιιά θαη λα δηαγξάθεη ηελ πιεξνθνξία, αλάινγα κε 

ηε ρξήζε πνπ ηελ ελδηαθέξεη.Γίλεηαη αληηιεπηφ ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο  νθείινπλ λα ιακβάλνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεοζηηο 

δηαζέζηκεοπιεξνθνξίεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ρσξίο θακία δηαθνπή, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ ηκήκαηφο ηνπο (Πνιιάιεο, 2009).  

Καηά ζπλέπεηα, είλαη μεθάζαξν πσο ε σθειηκφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο.  

 

3.3.4.Αποθέμαηα και Φύλαξη 

Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ε ηήξεζεαπνζεκάησλαπνηειεί κηα κε παξαγσγηθή 

δέζκεπζε θεθαιαίσλ ππφ κνξθή πξψησλ πιψλ, πιηθψλ ππφ θαηεξγαζία, εκηηειψλ 

πξντφλησλ ή έηνηκσλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε. Η απνζήθεπζε απηψλ ησλ πξντφλησλ 
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δεκηνπξγεί επηπιένλ θφζηνο ζηελ επηρείξεζε, ην νπνίν σζηφζν θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

αλαιεθζεί.  

Μέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο απνζεκάησλ ηεξείηαη ζηελ απνζήθε 

ζπγθεθξηκέλε θαη ηθαλή πνζφηεηα πιηθψλ θαη πξντφλησλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, 

κπνξεί, αξρηθά, λα εμππεξεηεζεί ε αλακελφκελε δήηεζε.Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη 

ε ζεζκνζέηεζε επηπέδσλ απνζήθεπζεο, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πξνεηνηκαζία λέαο παξαγγειίαο ήε έλαξμε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, βάζεη ηνπ πνζνζηνχ πιήξσζεο ηεο 

απνζήθεο (Μπηληψξεο, 2004). 

Η αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο απνζεκάησλ, δεκηνπξγεί κηα αθφκε , εμίζνπ ζεκαληηθή 

αλάγθε γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί. Σε αλάγθε 

εχξεζεο ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη δηαζθάιηζεο ζπλζεθψλ θχιαμεο ησλ πξντφλησλ. 

Με ηνλ φξν απηφ αλαθέξεηαη ε αζθάιηζε ησλ πξντφλησλ θπξίσο απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, θαηξηθά θαηλφκελα, θινπή ή/θαη αηχρεκα. Δίλαη κηα αθφκε δαπαλεξή 

δηαδηθαζία γηα ηελ επηρείξεζε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

 

i. Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο πξνο ηα ζεκεία 

απνζήθεπζεο αιιά θαη απφ ηα ζεκεία απνζήθεπζεο πξνο ηα ζεκεία πψιεζεο 

δεκηνπξγεί πξφζζεηε δαπάλε.  

ii. Η ίδηα ε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο δεκηνπξγεί θφζηνο θαζψο πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί ρψξνο απνζήθεπζεο θαη αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο.  

 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο 

γηα ηελ βέιηηζηε ηαμηλφκεζε ησλ αγαζψλ ζηηο απνζήθεο Δπίζεο αθνξά ζηε 

δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θαη εμνπιηζκνχ (ξάθηα, 



35 
Καλαβζςιοσ Δθμιτριοσ 2016 

θιηκαηηζηηθά), ζηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξνληαη ηα πξντφληα απφ θαη πξνο ηε κνλάδα 

παξαγσγήο, ζηελ απνζηνιή ηνπο ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε, θαη ηέινο ζηε δεκηνπξγία 

ρψξνπ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη έθηαθηε αλάγθε.  

Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ ησλ εγθαηάζηαζεο ησλ απνζεθψλ είλαη απφθαζε ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο. Η ζσζηή δηαδηθαζία επηινγήο ιακβάλεη ππφςε φηηαλάινγα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ν αλεθνδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο ζα γίλεηαη πην γξήγνξα, ελψ ην 

απνζεθεπηηθφ θφζηνο δελ ζα γίλεηαη απαγνξεπηηθφ.  

εκαληηθφο, ηέινο, παξάγνληαο γηα ηελ εηαηξία είλαη ε απφθαζε γηα ην εάλ νη 

απνζήθεο ζα είλαη ηδηνθηήηεο, εάλ ζα λνηθηάδνληαη ή αθφκε θαη εάλ δηαηίζεληαη απφ 

ηξίηνπο.  

πκπεξαίλεηαη επνκέλσο φηη ε θαηάιιειε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κπνξεί λα 

κεηψζεη αηζζεηά ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαθίλεζε φγθνπ πξντφλησλ, θαηά 

ηελ κεηαθνξά απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηελ απνζήθε ή απφ απνζήθε ζε 

απνζήθε ή απφ ηελ απνζήθε ζηνλ πειάηε (Παπαδεκεηξίνπ, 2004).  

 

3.3.5. Μεηαθοπέρ 

Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θαζφηη ε κεηαθνξά κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ή λα 

δεζκεχζεη ηεξάζηηα εηαηξηθά θεθάιαηα φηαλ κεηαβάιιεηαη ε γεσγξαθηθή απφζηαζε 

πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ ηελ επηρείξεζε 

ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή είλαη πξνθαλψο ε πην επνπζηψδεο θαη  πξφθεηηαη γηα 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί απζηεξφ θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ.  

Η αλαδήηεζε ηξφπσλ ψζηε λα ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε πηζαλή εμάξηεζε απφ 
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«ηξίηνπο» είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη κηα 

επηρείξεζε. 

 

3.3.6. Εήηηζη 

Ο αθξηβέζηεξνο δπλαηφο θαζνξηζκφο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο πξντφληνο θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ νη πειάηεο ζα αλαδεηήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ είλαη 

ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο.  

Αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ησλ πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ραξάδνληαη αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο, ηφζν ζηελ 

πξνψζεζε ησλ εηαηξηθψλ πσιήζεσλ φζν θαη ζηηοππφινηπεο δηεξγαζίεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Η Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη ηελ 

θαηαιιειφηεξε απφηηο πνιηηηθέο θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο δήηεζεο, 

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηπρφλ εμσγελείο παξάγνληεο, θαη λα ηηο ελζσκαηψζεη ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο. Απηφ επηηπγράλεηαη νξγαλψλνληαο ηελ αγνξά πξψησλ 

πιψλ αιιά θαη ησλ ινηπψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Αθφκε πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία πνπ είλαη 

θάζε θνξά δηαζέζηκε.  

Όζν αθξηβέζηεξε είλαη, ζπλεπψο, ε πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηε αλακελφκελε δήηεζε 

ησλ πξντφλησλ ηφζν πην απνηειεζκαηηθφο είλαη ν κεηέπεηηα επηρεηξεκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο (Μπηληψξεο, 2004).  
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3.3.7. Λοιπέρ Γιαδικαζίερ 

ηελ δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πεξηιακβάλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δηαλνκή ησλ πξψησλ πιψλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ηεο παξαγσγήο θαη ε παξάδνζε ησλ ηειηθψλ αγαζψλ. Παξάιιεια ππάξρνπλ 

πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ SupplyChainManagement. 

Απηέο αθνξνχλ παξάπιεπξεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο φπσο ε ζπληήξεζε ή/θαη 

ε επηδηφξζσζε ησλ πξντφλησλ πξηλ απηά θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

εηαηξίαο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζηνλ 

παξαιήπηε πσο ε επζχλε ηεο εηαηξίαοδελ ηειεηψλεη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

πξντφληνο. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί επηπινθή ζηελ ρξήζε ηνπ 

πξντφληνο απφ ην ρξήζηε ηνπ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

επηδηφξζσζεή αληηθαηάζηαζή ηνπ κέζσ νξγαλσκέλνπζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ.  

 

3.3.8. ςζκεςαζία 

Η ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, δηαδξακαηίδεηεμέρνληα ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε θαη 

πξνψζεζή ηνπ ζηνλ θαηαλαισηή,θαζφηη είλαη βαζηθφοπαξάγνληαοπνπ δηακνξθψλεη 

ηελ απφθαζε αγνξάο ηνπ. Σν ρξψκα ηεο ζπζθεπαζίαο, ην ζρήκα θαη ε ρξεζηηθφηεηά 

ηεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξντφληνο. Η ζπζθεπαζία φκσο, εθηφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πνπ αθνξνχλ ην marketing, είλαη θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηνπSupplyChainManagement, αθνχ απηή είλαη πνπ πξψηε πξνζηαηεχεη ην πξντφλ απφ 

ηπρφλ δεκηέο, αιινηψζεηο ή θζνξέο ζε φιε ηελ δηάξθεηα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζήο 

ηνπ ελψ επεξεάδεη θαη άκεζα ην θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπ (Παπαδεκεηξίνπ, 2004).  
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ε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαηζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ, ε ζπζθεπαζία 

είλαη αθφκα πην ζεκαληηθή γηα ηελ δηαλνκή θαη πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ , δηφηη φηη 

νη απνζηάζεηο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο κεηαθνξάο ηνπο απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαζψο ηα 

θάξκαθα είλαη ζρεηηθά εππαζή θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αιινησζνχλ αλάινγα κε 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

Σα παξαπάλσ νδεγνχλ πνιινχο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχmarketing λα έξρνληαη ζε 

ζηελή ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έηζη ψζηε λα 

πεηχρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο φζν θαη 

ζηελ εκπνξηθφηεηα ηνπ.  

 

3.3.9. Γιάθεζη Αποβλήηυν 

Γεδνκέλεο ηεο νινέλα απμαλφκελεο επζχλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο επηρεηξήζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ νηθνινγηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ, έρεη απμεζεί ε θνηλσληθή, λνκηθή 

θαη θξαηηθή επαηζζεζία θαη σο εθ ηνχηνπ, ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κηαο εηαηξίαο 

θαη ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα πνπ ηηο αλαινγεί είλαη πηα αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο  

δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο SupplyChainManagement.  

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο θαξκαθεπηηθψλ απνβιήησλ θαη 

ρεκηθψλ θαηαινίπσλ, απηά ζα πξέπεη λα πεξλνχλ απφ εηδηθή δηεξγαζία 

αδξαλνπνίεζεο επηβιαβψλ παξαγφλησλ, ψζηε λα κεηψλεηαη ε επηβάξπλζε ζην 

πεξηβάιινλ.  

 

3.3.10. Γιασείπιζη επιζηποθών 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηαλαισηήο επηζπκεί λα επηζηξέςεη έλα πξντφλ, 

γεγνλφο πνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε επηρείξεζε νθείιεη λα 
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έρεη κεξηκλήζεη ψζηε λα ππάξρεη κηα ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

νη αγνξαζηέο λα επηζηξέςνπλ ην πξντφλ. Δηδηθά ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεοε 

δηαρείξηζε επηζηξνθψλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο.  

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ επηζηξνθψλ, ε επηρείξεζε επηβαξχλεηαη θαζψο πξέπεη 

λα βξεζνχλ έθηαθηνη ρψξνη απνζήθεπζεο γηα απηά ηα πξντφληα. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη 

λα ππάξρεη έηνηκνο ζρεδηαζκφο κεηαθνξάο, επαλαζπζθεπαζίαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

απηψλ ψζηε λα εληνπηζηεί ην ζθάικα (Μπηληψξεο, 2004).  
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Κεθάλαιο 4: WarehouseManagementSystems 

 

4.1. Διζαγυγή 

 

Η απνζήθε απνηειεί ην πην βαζηθφθξίθν ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαζψο απφ 

Απηήλ, θαη ην απφζεκα ηεο,εμαξηψληαη νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

πξνκεζεχνληαη κέζσ απηήο ηα ηειηθά πξντφληα. Παξάιιειαξπζκίδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δήηεζεο θαη βνεζάεη ψζηε λα 

απνδεζκεπηείε παξαγσγή απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα.Δπηπιένλ, βνεζά ζηε 

δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ εληνιψλ παξαγγειίαο θαη 

παξαγσγήο, ελψ κε ην ππάξρνλ απφζεκα αζθαιείαο πξνιακβάλεη ηπραίεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ήρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζπλεηζθέξνληαο 

ζεκαληηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θαινχ 

επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ.  

Σαπηνρξφλσο, ε δηαηήξεζε απνζεκάησλ θαη νη δηαδηθαζίεο φπσο ε παξαιαβή, ε 

ελαπφζεζε, ε ζπιινγή, ε θφξησζε/απνθφξησζε θαη ε απνζηνιή εκπεξηέρνπλ έληνλα 

ην ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο θαη ρξήδνπλ ηεο απαξαίηεηεο πξνζνρήο απφ ηα εκπιεθφκελα 

ηκήκαηα (Martin, 2006). 

Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο απνζήθεο θαη ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ παξαγσγήο απαηηείηαη αθξηβήο θαη άκεζε πιεξνθνξία. πλεπψο ηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη έλα αλαπφζπαζην εξγαιείν ηεο απνζήθεο. 

Πιεξνθνξίεο φπσο πνζφηεηεο πξντφλησλ, θσδηθνχο παξηίδαο θαη ζέζε ηνπ αγαζνχ, 

παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ,αλακελφκελεο παξαιαβέο θαη απνζηνιέο, είλαη ζε ζέζε 

λα ηηο παξέρεη έλα ζχζηεκα χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνζήθεο 

(WarehouseManagementSystem -WMS). Δπηπξφζζεηα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 
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δέζκεπζε απνζεκάησλ γηα έιεγρν πνηφηεηαο, επηζηξνθέο, ηήξεζε πξσηνθφιισλfifo ή 

lifν ζηνπο εμεξρφκελνπο θσδηθνχο ησλ πξντφλησλ, θαη ηειηθά νξαηφηεηα φισλ ησλ 

απνζεκάησλ φισλ ησλ απνζεθψλ ηεο εηαηξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Ο ζθνπφο ελφο WMSείλαη κεηαμχ άιισλ λα θαηαγξάθεη, λα απνζεθεχεη θαη λα 

παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή ζην ρξήζηε ηνπ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. Γηα λα πεηχρεη 

ην ζθνπφ απηφ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί θαη λαεηδνπνηεί γηα δηάθνξα 

πξνθαζνξηζκέλα γεγνλφηα, φπσο ζπγθεθξηκέλε ζηάζκε απνζήθεο, ηνπο ρξήζηεο έηζη 

ψζηε λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνθαηάζηαζε 

επηβιαβψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εηαηξία.  

Πην αλαιπηηθά νη ζηφρνη ησλ WMS παξαηίζεληαη θάησζη(Johnson, 2006): 

 

 Διαρηζηνπνίεζε ιαζψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία κεηαθνξάο, ελαπφζεζεο, θαη 

ηαθηνπνίεζεοησλ πξντφλησλ θαζψο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

θφξησζεο/απνθφξησζεο.Οη πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ ιάζε θαη 

ζθάικαηααπνζεθεχνληαη άκεζα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ WMS.  

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα ησλ 

δηεξγαζηψλ ηεο απνζήθεο κε ηελ νξγάλσζε, ηελ ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ, θαη 

αληίζηνηρν ζπληνληζκφ. Δπίζεο ε αχμεζε απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

θαηάξγεζεο θπζηθήο επαθήο ησλ ππαιιήισλ ηεο απνζήθεο κε ηνλ ππεχζπλν 

γηα ιήςε θάζε λέαο εληνιήο, θαη ιφγσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ αιγνξίζκσλ 

πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ εχξεζε ησλ θαιχηεξσλ δηαδξνκψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ «picking».  

 Βειηηζηνπνηεκέλε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απνζήθεο θαζψο ην ζχζηεκα επηιέγεη 

αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πηζαλέο ζέζεηο 

απφ ην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηεο απνζήθεο. 
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 Μείσζε ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα απνζέκαηα ζην ρακειφηεξν 

δπλαηφ επίπεδν, κε ηαπηφρξνλε απξφζθνπηε ηήξεζε ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Σν WMS κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ παξαπάλσ 

ζηφρν θαζψο παξέρεη ζηνλ ρξήζηε αθξηβείο θαη άκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

επίπεδα ησλ απνζεκάησλ.  

 

Όηαλ ε ΤΝΓΔΜΟ Α.Δ. απηνκαηνπνίεζε ηηο απνζήθεο ηεο ηνπνζεηψληαο ζε 

απηέο WMS θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ φπσοpaletizers θαη ηαηληφδξνκνποθαηέγξαςε 

πνιιαπιά νθέιε φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηαθφζηνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα ησλ εθηεινχκελσλ δηαδηθαζηψλ ηεο.  

Σα νθέιε πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γίλνληαη αληηιεπηά, αλ θαλείο αλαινγηζηεί φηη 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ WMS ε εηαηξία πέηπρε δηπιαζηαζκφ ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεοθαζψο θαη απμεκέλε αθξίβεηα ησλ απνζηνιψλ, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηε 

κείσζε ησλ παξαηεξνχκελσλ ζθαικάησλ.  

Παξφιν πνπ ηα WMS θαίλνληαη ειθπζηηθά γηα θάζε επηρεηξεκαηία, θαζψο 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα αιιά θαη νθέιε θφζηνπο,απνηεινχλ έλα κεγάιν θαη 

επίπνλν έξγν γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπο θαη απαηηνχλ ηελ δέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο νη αιιαγέο πνπ ζα ζπκβνχλ ζην 

απνζεθεπηηθφ θχθισκα είλαη κεγάιεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα ρξεηαζηεί 

επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη ρξφλν πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα.  

 

4.2 Ανάλςζη διαδικαζιών αποθήκηρ και WMS 

 

ε θάζε απνζήθε ιακβάλνπλ ρψξα ηέζζεξηο πνιχ βαζηθέο θαηεγνξίεο δηεξγαζηψλ: 
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A. Παξαιαβή θαη έιεγρνο πξντφλησλ  

B. Μεηαθνξά απφ ηελ ξάκπα παξαιαβήο θαη απνζήθεπζε ζεπξνθαζνξηζκέλνπο 

ρψξνπο 

C. πιινγή θαη έιεγρνο πξντφλησλ απφ ηηο ζέζεηο picking 

D. Φφξησζε ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη απνζηνιή ζηνλ θαηαλαισηή/ρξήζηε 

 

Παρακάηω κάθε μια από ηις Α, Β, Γ, Γ αναλύεηαι ζηις πιο ζημανηικές σποκαηηγορίες 

ηης: 

 

Α) Παπαλαβή  

 Πξψησλ πιψλ απφ πξνκεζεπηέο  

 Λνηπψλ έηνηκσλ πξντφλησλ απφ πξνκεζεπηέο 

 Έηνηκσλ πξντφλησλ απφ ηελ νηθεία παξαγσγή  

 Δπηζηξνθέο ηειηθψλ πξντφλησλ ή ινηπψλ αλαιψζηκσλφπσο ραξηφθνπηα, ή 

παιέηεο 

Β) Αποθήκεςζη  

 Πξνζσξηλά κέρξη λα ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ  

 ε ξάθηα  

 ε ζνχδεο  

Γ) ςλλογή πποφόνηυν 

 πιινγή ηειηθψλ πξντφλησλ κε βάζε ηηο παξαγγειίεο 

 πιινγή εκηηειψλ πξντφλησλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία  

 πιινγή πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή 

Γ) Φόπηυζη και αποζηολή  

 απνζηνιή ζε πειάηεο  
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 απνζηνιή επηζηξεθφκελσλ ζεπξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ  

 

Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, δεκηνπξγνχλ αλάγθεογηα νξγάλσζε, ζπληνληζκφ, 

θαηαγξαθή θαη έιεγρν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κεηελ πνξεία ησλ πξντφλησλ κέζα ζην 

απνζεθεπηηθφ θχθισκα. Δπίζεο είλαη αλαγθαία εκέηξεζε επίδνζεο ηνπ θπθιψκαηνο 

θαη ε ζπλερήο βειηίσζή ηνπ έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο λα 

είλαηαπνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. Γειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο, ζεζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ,ζην ρακειφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο (Martin, 2006).  

 

4.2.1 Παπαλαβή και αποθήκεςζη 

Καζψο δηαθξίλνληαηνη δπλαηέο θαηεγνξίεο παξαιαβήο αλαιακβάλνληαη θαη νη εμήο 

αλάγθεο: 

a) Ύπαξμε έγθαηξεο θαη ζσζηήο πιεξνθνξίαο φζνλ αθνξά ηηο αλακελφκελεο 

παξαιαβέο  αλά εκέξαθαη αλάεβδνκάδα. Η πιεξνθνξία απηή βνεζά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ λα ζέζεη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα θαηαξηίζεη  ηελ 

ιίζηααλακελφκελσλ παξαιαβψλ αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηέο 

δεκηνπξγνχλ. Η ππνζηήξημε απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή είλαη αλαγθαία 

θαζψο ζα είλαη ηαρχηεξε ε δηεξγαζία ζε ζρέζε κε ηνλ ρεηξφγξαθν 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ελψ ζα είλαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε.  

b) Αλάγθε γηα εηηθεηνπνίεζε ησλ παξαιαβψλ ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπο 

ζηελ ξάκπα. Η πξνζζήθε barcode ή RFID (RadioFrequencyIdentification) 

βνεζά ζηε ηαρχηεξε θπζηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ θαη ε ηαπηνπνίεζε 

κε ηεξκαηηθά RF (RadioFrequency) ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο νπνπδήπνηε 
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κέζα ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο, θαζψο φιεο νη θηλήζεηο θαηαγξάθνληαη 

θαη απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  

c) Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ παξαιακβαλφκελσλ ζηελ ξάκπα ηεο 

απνζήθεο θαη γεληθφηεξα ζηνπο ρψξνπο παξαιαβήο ηεο απνζήθεο. Έλα 

WMS ζε ειάρηζην ρξφλν θαηαθέξλεη λα νξγαλψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο. πλεπψο κπνξεί λα κεηψζεη ζην ειάρηζην ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα αλακνλήο πνπ αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή θαη θζάλεη έσο ηελ 

επηινγή ζέζε απφζεζεο επηιέγνληαο αθφκε θαη ηνλ θαηάιιειν ππάιιειν. 

Έηζη θαηά ηελ παξαιαβή κε έλα RF ηεξκαηηθφ γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

φγθνπ (πνζφηεηα) ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ην εάλ ηα είδε (θσδηθνί) πνπ 

αθίρζεζαλ είλαη ηα ζσζηά. 

d) Άκεζε αληαπφθξηζε απνζήθεπζεο γηα ηα πξντφληα πνπ έρεη απνθαζηζηεί 

φηη ζα απνζεθεπηνχλ, νκνίσο γηα πξντφληα πξψησλ πιψλ ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα άκεζε ρξήζε ζηελ παξαγσγή.  

e) Απηφκαηνο εληνπηζκφο ηεο θαηάιιειεο ζέζεο απφζεθεπζεο αλάινγα κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσδηθνχ ςπρφκελν, βαζείαο θαηάςπμεο, νγθψδεο, 

βαξχ, δηαζηάζεηο παιέηαο, κεγάιεο αμίαο, αλάγθε ηήξεζεο LIFO, FIFO, 

LEFO, FEFO, αλάγθε γηα επθνιία πξφζβαζεο.  Η ζπγθεθξηκέλε αλάγθε 

είλαη επηηαθηηθή ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ην 

γεγνλφο φηη ηα πξντφληα ηνπο είλαη ηδηαίηεξα εππαζή θαη επαίζζεηα ζηελ 

έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

f) Καηαγξαθή κε κνλαδηθφ ΙD γηα θάζε ζέζε απνζήθεπζεο κέζα ζηελ 

απνζήθε απφ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαη ηελ 

βνήζεηα RF ηεξκαηηθνχ, θάζε μερσξηζηφ barcode πξντφληνο «δέλεηαη» κε 

ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ ζέζεο. Απηφ γίλεηαη επεηδή ν ππάιιεινο ζθαλάξεηην 
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πξντφλ θαη χζηεξα ηελ ζέζε πνπ ην απνζέηεη, νη πιεξνθνξίεο απηέο 

κεηαθέξνληαη αζχξκαηα ζην WMS φπνπ θαη απνζεθεχνληαη.  

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απαηηείηαη απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα λα δεζκεχεη, ακέζσο 

κεηά ηελ παξαιαβή, ηνπο θσδηθνχο θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ 

άκεζα ζε ρψξνπο δηαινγήο, νχησο ψζηε λα γίλεη νκαδνπνίεζε αλά παξαγγειία θαη λα 

κεηαθνξησζνχλ ζε κεηαθνξηθά κέζα γηα άκεζε απνζηνιή, εη δπλαηφλ ηελ ίδηα κέξα 

κε εθείλε ηεο παξαιαβήο. Πξέπεη λα ηνληζηεί ε πηζαλφηεηα ν πξνκεζεπηήο λα έρεη 

νκαδνπνηήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ησλ 

πειαηψλ.ηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη κεηαθίλεζε ζε ρψξν δηαινγήο, αιιά 

κφλν κεηαθνξά απφ ηελ κηα ξάκπα παξαιαβήο ζηελ ξάκπα απνζηνιήο.Ηδηαδηθαζία 

απηή νλνκάδεηαη pass-throughθαη ζίγνπξα είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα, άξα θαη 

πεξηζζφηεξν επηθεξδήο απφ ηελ πιήξε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε(Johnson, 2006). 

Με ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ παξαιαβή αιιά θαη ηελ 

θαηαγξαθή θάζε θίλεζεο κέζα ζηελ απνζήθε, θαιχπηεηαη ε αλάγθε γηα επφπηεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη γηα επφπηεπζε ηεοζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο απνζήθεο, 

κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο θάζε δηαδηθαζίαο θαη ηπρφλπαξαβηάζεηο 

ρψξσλ.Σέινο, ε απνγξαθή γίλεηαη πνιχ ηαρχηεξα θαη αθνινπζεί έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε φηαλ παξαζηεί αλάγθε ηξνθνδνζίαο ζέζεσλ picking.  

 

4.2.2Picking 

Οη αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο πξντφλησλ κέζα ζηελαπνζήθε 

είλαη νη: 

a) Γηα ηελ ζπιινγή πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο παξαγγειίεο πειαηψλ 

ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία απηέο ζα 

εθηειεζηνχλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απηέο πεξηέρνπλ. 
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Δίλαη, επνκέλσο, απαξαίηεηε ε έθδνζε ιίζηαο ζπιινγήο πνπ αθνξά ηα 

παξαγγειζέληα πξντφληα ηα νπνία ζα ζπιιερζνχλ είηε αλά παξαγγειία, είηε 

ζπγθεληξσηηθά, είηε δίλνληαο εληνιέο ζηνπο ππεχζπλνπο γηα έλα ηνκέα ηεο 

απνζήθεο θνξησηέο. Η ηειεπηαία δηαδηθαζία νλνκάδεηαηpicking αλά δψλε. 

Άιινη ηξφπνη νξγάλσζεο ησλ παξαγγειηψλ είλαη νκαδνπνηψληαο ηηο 

παξαγγειίεο κε βάζε ηα δξνκνιφγηα ησλ θνξηεγψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ 

κεηαθνξά πξντφλησλ. Οη ιίζηεο απηέο πξέπεη λα γίλνληαη ζηνλ ζσζηφ ρξφλν 

θαη κε απφιπηε αθξίβεηα γλσζηέο ζηνπο θνξησηέο.  

b) Δπηρεηξήζεηο κε πνιχ κεγάιν θσδηθνιφγην θαη ηθαλφ φγθν εκεξήζησλ 

παξαγγειηψλ έρνπλ αλάγθε απφ έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη 

έθηαθηεο ζπιινγέο θαη ζα δίλεη ηηο βέιηηζηεο εληνιέο ζηνπο ππεχζπλνπο 

θνξησηέο παξέρνληαο πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην απνζεθεπηηθφ θχθισκα.  

 

ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ νη επηρεηξήζεηο δίλνπλ πνιχ κεγάιν βάξνο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο, ζηελ ιεηηνπξγίαηεο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ θαη ζηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ.Η 

θνπιηνχξα απηή ησλ επηρεηξήζεσλ επηβάιιεη ηελ ρξήζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο απηέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζχγρξνλν εμνπιηζκφζα κπνξεί λα ηηο ελζσκαηψλεη ζε δηαδηθαζίεο φπσο 

εθηβσηηνπνίεζε, επαιεηνπνίεζε, ε θφξησζε ζηα θνξηεγά, κε ζηφρν ην βέιηηζην 

ζπλδπαζκφ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη θφζηνπο. 

 

4.2.3Φόπηυζη και Αποζηολή 

Οη αλάγθεο πνπ απνπεηξάηαη λα θαιχςεη ε θφξησζε θαη απνζηνιή είλαη νη: 
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a) Αλάγθε γηα άκεζε θαη μεθάζαξε εληνιή ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ πξνο 

απνζηνιή ζε ζπγθεθξηκέλε ξάκπα θφξησζεο αιιά θαη ζε ελαιιαθηηθέο 

ζέζεηο εάλ θξηζεί αλαγθαίν.  

b) Απηφκαηε έθδνζε φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ κηαο παξαγγειίαο 

c) Απηφκαηε ελεκέξσζε γηα κειινληηθή απνζηνιή πξντφλησλ απφ παξαγγειίεο 

πειαηψλ πνπ δελ είραλ ηθαλνπνηήζεθαλ πιήξσο 

d) Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ αιιά θαη γηα ηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφπνπ κεηψλεη ην ρξφλν αλακνλήο θαη απνθφξησζεο ησλ νρεκάησλ 

ηεο εηαηξίαο ζηα ζεκεία παξάδνζεο, δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο EDI (ΔlectronicDataInterchange). Η ηερλνινγία απηή επηηξέπεηλα 

ζηέιλεηαη απηφκαηα έλα κήλπκα ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο ηη ζα 

παξαιάβνπλ, ελψ ην πξντφλ βξίζθεηαη ηελ δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο.  

 

4.3 Υαπακηηπιζηικά ενόρ WMS 

 

Σν WMS παξέρεη, ζηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο,πιήζνο αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ 

ψζηε λα είλαη απηφο ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί, λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ειέγμεη ηε 

ξνή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαιαβή έσο θαη ηελ θφξησζε ηνπο ζηα νρήκαηα. 

Οξηζκέλεο θνξέο, αλ ην απαηηνχλ νη ζθνπνί ηεο εηαηξίαο, ε δξάζε ηνπ WMS 

επεθηείλεηαη θαη έσο ηε θπζηθή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο.  

Γεδνκέλνπ φηη ε απνζήθε απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηελ ξνή πξντφλησλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη ή θαηεπζχλνληαη απφ άιιεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο 

πξνκήζεηεο θαη πσιήζεηο, απνξξέεη ην ζπκπέξαζκα φηη έλα WMS πξέπεη λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε φια ηαπιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί, φηη ηα δηαθνξεηηθά απηά πιεξνθνξηαθά 
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ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην θαη ελνπνηνχληαη θάησ απφ ηελ 

νκπξέια ησλζπζηεκάησλ ERP (EnterpriseResourcePlanning)(Πνιιάιεο, 2009). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη βέιηηζηε αιιειεπίδξαζε θάησ απφ κηα θνηλή βάζε 

δεδνκέλσλ, απηνκαηνπνηψληαο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πξνο φθεινο ρξφλνπ 

παξαγσγηθφηεηαο θαη αθξίβεηαο (Martin, 2006).  

Μέζαζηελ απνζήθε ίζσο ππάξρεη εμνπιηζκφο απηνκαηηζκνχ φπσο ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα απφζεζεο θαη αλάθηεζεο AS/RS (ΑutomaticStorageandRetrievalSystems) 

ηα νπνία, κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θάλνπλ ελαπφζεζε, ηαθηνπνίεζε, 

θφξησζε θαηηξνθνδνζία ζέζεσλ picking δίρσο θπζηθή αλζξψπηλε παξέκβαζε 

Ωζηφζν. ππάξρεη μεθάζαξε δηαθνξά ζην πεδίν δξάζεο ελφο WMSθαη ελφο ERP. 

πγθεθξηκέλα, ζε αληίζεζε κε ηελ καθξνπξφζεζκε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ERP, ην 

WMS ραξαθηεξίδεηαη απφ βξαρππξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ. 

Δθηφο απφ ηα εηνηκνπαξάδνηα WMS, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηήζεη κηα 

εηαηξία έλα «tailor-made» WMS. Σα ζπζηήκαηα απηά θαηαζθεπάδνληαη θαη 

νξγαλψλνληαη χζηεξα απφ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε 

απνζήθεο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα.πρλά πξνηηκψληαη απφ 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα κεγάιεο, κε ην ζθεπηηθφ φηη κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ πεξηπινθφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηεξγαζηψλ θαη ην πιήζνο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ θαξκάθσλ θαη ινηπψλ ζθεπαζκάησλ.  

 

4.4 Σύποι WMS 

 

Γίλεηαη ε δηάθξηζε ηξηψλ ηχπσλ WMS αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπο: 
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Έλα Basic WMS ππνζηεξίδεη κνλάρα έιεγρν απνζέκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε θσδηθνχ. 

Σα πξντφληα δχλαηαη λα ηαπηνπνηνχληαη κε ζπζηήκαηα RF ή λα νξγαλσζνχλ κέζσ 

ηνπ παξαδνζηαθνχ γξακκσηνχ θψδηθα. Δπίζεο χζηεξα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ηα αθνξνχλ θαηαγξάθνληαη 

θαη απνζεθεχνληαη θαη είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη ζρεηηθέο νδεγίεο ελαπφζεζεο θαη ζπιινγήο ησλ πξντφλησλ 

απνζηέιινληαη αζχξκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηα ηεξκαηηθά ησλ ππαιιήισλ απνζήθεο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Σα WMS πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «Advanced»δίλνπλ ζηνλ ρξήζηε ηελ επηπιένλ 

ηθαλφηεηα λα πξνγξακκαηίζεη ηελ δηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, έκςπρσλ ή 

άςπρσλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο απνζήθεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

απηήο είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ φγθνπ εξγαζίαο κέζσ ηνπ 

θαηάιιεινπ ζπληνληζκνχ ππαιιήισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθείλνη εθηεινχλ, 

ψζηε λα ζπγρξνληζηεί ε ξνή πξντφλησλ κέζα ζηελ απνζήθε.  

Σειεπηαίνο θαη πην πεξίπινθνο ηχπνο είλαη ηα Complex WMS. Μπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε θαη παξαγσγηθή βειηίσζε κηαο νκάδαο 

απνζεθψλ. Έλα ζχζηεκα ηέηνηνπ ηχπνπ δχλαηαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο φπσο ηε 

ζέζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ελφο θσδηθνχ, αθφκα θαη εθηφο απνζήθεο, αξθεί λα έρεη 

πεξάζεη απφ απηή θαη λα έρεη ηαπηνπνηεζεί. Δπίζεο, κπνξεί αιιειεπηδξάζεη κε 

απηφκαηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο,φπσο ηα πξναλαθεξζέληα robotsAS/RS αιιά 

θαηκε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ RFID. Δπηπιένλ έλα 

ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί λα αλαιάβεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κεηαθνξάο, θαη κεξηθέο 

θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο πξνζνκνίσζεο γηα λα 
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θάλεηδηνξζψζεηοεπηκέξνπο παξακέηξσλ, πνπ ηειηθά βειηηζηνπνηνχλ νιφθιεξν ην 

απνζεθεπηηθφ θχθισκα(Johnson, 2006). 

 

4.5 Κςπιόηεπα οθέλη από ηη σπήζη WMS 

 

ε αξρηθφ ζηάδην, γηα λα απνθαζίζεη κηα εηαηξία πνην είλαη ην θαηάιιειν WMS γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο, δηεξεπλψληαη ηα δηαζέζηκα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γλψζεηο θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ 

δηεπζπληψλlogistics. Βαζηθή παξάκεηξνο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ε δπλαηφηεηα 

ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πηζαλέο κειινληηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί 

ιάβνπλ ρψξα ζηελ εηαηξία.  

Μεηά απφ έξεπλα ζηε θαξκαθεπηηθή «χλδεζκνο Α.Δ.» ηα πέληε πην ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ εγθαηεζηεζέληνοWMSαλαθέξζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

i. Ιδηαίηεξα κεγάιε αθξίβεηα ζηηο απνζηειιφκελεο παξαγγειίεο 

ii. Η απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ηεο απνζήθεο 

iii. Μείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ ππαιιήισλθαη ηεο ηαπηφρξνλεο 

εγθαηάζηαζεο απηνκαηνπνηεκέλνπpaletizer. 

iv. Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη θαιχηεξε ξνή φιεο ηεο 

αιπζίδαο πξνκεζεηψλ θαη απνζηνιψλ 

v. εκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ γξαθηθήο εξγαζίαο, θαζψο νη πιεξνθνξίεο 

θξαηψληαη απηφκαηα θαη πνιιά απφ ηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε 

παξαγγειία εθηππψλνληαη επίζεο απηφκαηα. 
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Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο «χλδεζκνο Α.Δ.» πξάγκαηη παξαηήξεζε φηη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο WMS ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ζηελ απνζήθε βειηηζηνπνηείηαη, ελψ νη 

ππάιιεινη θαζνδεγνχληαη απφ απηφ θαη ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ιακβάλνληαο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο θαζπζηέξεζε, δειαδή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.Ωο 

απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, ρσξίο λα 

απμάλεηαη παξάιιεια ην εξγαηηθφ θφζηνο.Ο αληίθηππνο απηνχ είλαη ε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ θάζε δηαδηθαζίαο ηεο αιπζίδαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ WMS.  

Παξάιιεια νη πειάηεο ηεο εηαηξίαο ζπάληα αλαθέξνπλ θάπνηα θαζπζηέξεζε ζηελ 

παξαιαβή ησλ παξαγγειηψλ ηνπο θαη νη επηζηξνθέο πξντφλησλ έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί 

 

4.6 Απαιηήζειρ εγκαηάζηαζηρ WMS 

 

Παξά ηα νθέιε πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πνιιέο εηαηξίεο δηζηάδνπλ λα 

εγθαηαζηήζνπλ WMS. Η δηνίθεζε ηεο «χλδεζκνο Α.Δ.» δίζηαζε αξρηθά λα 

εγθαηαζηήζεη ηέηνηνπ είδνπο ζχζηεκα, θαζψο φπσο πνιιέο άιιεο εηαηξίεο ζεψξεζε 

φηη απνηειεί ηδηαίηεξα κεγάιε επέλδπζε. Η ηηκέο εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο αλέξρνληαη ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ.  

Δπηπξφζζεηα θφζηε πξνθχπηνπλ επεηδή ε δηάξθεηα εθαξκνγήο, εθπαίδεπζεο, θαη 

πξνζαξκνγήο ζε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαοδηήξθεζε αξθεηνχο κήλεογεγνλφο 

ζεκαληηθφ γηαηίείλαη κηα επίπνλε δηαδηθαζία ιφγσ ηεο έθηαζεο ησλ αιιαγψλ, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζρεδφλ θάζε δηεξγαζία ηεο αιπζίδαο (Taylor, 2006).  

Ο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ WMS δαπαλάηαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο 

θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απνζθαικάησζεο (WMSdebugging). Η δηαδηθαζίεο απηέο 

δηαξθνχλ κέρξη λα ζεσξεζεί φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί νκαιά θαη θέξλεη ηα 
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επηζπκεηά απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε ηεο «χλδεζκνο Α.Δ.» ρξεηάζηεθαλ 

12κεγάιεο έθηαζεο ηξνπνπνηήζεηο κέρξη λα θηάζεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί.  
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Κεθάλαιο 5:Σαςηοποίηζη μέζυ παδιοζςσνοηήηυν  (RFID) 

 

5.1 Διζαγυγή 

 

Η αλάπηπμε ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ κεηά ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα έρεη 

επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζεζηνλ αξηζκφ ησλ θηλεηψλ, αζχξκαησλ, ηεξκαηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Πξνζθέξεηαη έηζη πξφζθνξν έδαθνο γηα νπνηαδήπνηε εκπνξηθή 

εθαξκνγή δηεμάγεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ.  

Γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε ρξήζε αζχξκαησλ 

ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεεπειημίααπφ ηηο ελζχξκαηεο εθαξκνγέο. Απηφ 

γίλεηαη εθηθηφ ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ,φπσο ε παληαρνχ παξνπζία, 

νη πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, ε ειαζηηθφηεηα θαη ε δηαζπνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη θηλεηέο θαη αζχξκαηεο εθαξκνγέο πεξηέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο ζέζεσο 

ελφο ρξήζηε κε κεγάιε αθξίβεηα, ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην ζεκείν πνπ 

είλαη αλαγθαίεο θαζψο επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλ.  

Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ 

εθαξκνγψλ, πνιιέο δηαδηθαζίεο ηεο εθηειεζηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξηρζνχλ (Huntetal., 2007).  

 

5.2 Πλεονεκηήμαηα 

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο αζπξκάησλ κέζσλ είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο εθνδηαζκνχ απφ ηελ παξαγγειία κέρξη ηελ παξάδνζε. Παξφηη νη 

παξαγγειίεο ησλ δηαθφξσλ πειαηψλ απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ γηα ηελ 
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χπαξμε κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε πνιππινθφηεηα ηελ δηαδηθαζίαο απηήο θαζψο  

θαη ε αλάγθε ζπλερνχο ελεκέξσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ θέξλεη νξηζκέλεο θνξέο 

αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα ηα νπνία βαξαίλνπλ κε πνιιά πξνβιήκαηα ην 

εθνδηαζηηθφ δίθηπν. Η ρξήζε ησλ αζχξκαησλ θαη θηλεηψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

απνζθνπεί ζηελ απινχζηεπζε θαη ηελ επειημία φιεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δπηπξφζζεηα, επηηαρχλεηαη θαη γίλεηαη πην αθξηβήο ε εθπιήξσζε ηεο παξαγγειίαο. 

πγθεθξηκέλα, κφιηο ιακβάλεηαη παξαγγειία, ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, βαζίδεηαη ζε 

κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε γξήγνξε θαη αθξηβήο 

εθπιήξσζε ηεο.  

Ωζηφζν, ε αλάγθε γηα γξεγνξφηεξε θαη πην πξνζσπνπνηεκέλε εθηέιεζε ηεο 

παξαγγειίαο,έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία, ζηελ 

δηαρείξηζε ηεο απνγξαθήο θαζψο επίζεο θαη ζηα πξφηππα κεηαθνξάο.. 

Απαηηείηαη ζπληνληζκφο ζε επίπεδν πνπ είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί κε ηηο 

παξαδνζηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο.  

Οη πειάηεο-εηαηξείεο επηζπκνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαγγειίεο πνπ εθθξεκνχλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν.Δπηδεηνχλ επίζεο νξαηφηεηα θαηά ηελ εθηειεζηηθή δηαδηθαζία ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ωο απνηέιεζκα επελδχνληαη κεγαιχηεξα θεθάιαηα ζηνλ 

εληνπηζκφ (tracking) ησλ πξντφλησλζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Η δηαρείξηζε ηνπ θαηαιφγνπ απνγξαθήο κέζσ αζχξκαηεο ηερλνινγίαο, δχλαηαη λα 

κεηψζεη αηζζεηά ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν απνγξαθήο θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ 

δαπαλάηαη ζηε δηαρείξηζε επηζηξνθψλ.  



56 
Καλαβζςιοσ Δθμιτριοσ 2016 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο, πνιιέο εηαηξείεο 

επαλαζρεδηάδνπλ ηηο post-sale ππεξεζίεο ηνπο γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απμάλεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηελ κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ηα ιάζε θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Η ρξήζε 

θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ εθαξκνγψλ ζηελ εθηειεζηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη παξάιιεια λα κεηψζνπλ ηηο 

επηζηξνθέο πξντφλησλ κε ηελ ρξήζε θηλεηήο δηαρείξηζεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ησλ post-saleππεξεζηψλ (Lieshoutetal., 2007).  

 

5.3Ηζηοπική αναδπομή ηηρ δημιοςπγίαρ ηος ζςζηήμαηορ RFID 

 

Σν RFID (RadioFrequencyIdentification) δελ είλαη ηερλνινγηθή θαηλνηνκίαηνπ 21
νπ

 

αηψλα. Οη απαξρέο ηνπεληνπίδνληαηζηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκνθαη ηε ζηξαηησηηθή 

ρξήζε ηνπradar, ην νπνίν είρε αλαθαιπθζεί ην1935 απφ ηνλ θσηζέδν 

SirRoberAlexanderWatson-Watt.θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ 

πιεξσκάησλ εδάθνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε αεξνζθαθψλ.  

Ωζηφζν, παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε λα μερσξίζνπλ πνηα αεξνζθάθε ήηαλ θίιηα θαη 

πνηα ερζξηθά.  

Πξψηνη νη Γεξκαλνί παξαηήξεζαλ φηη θαζψο νη πηιφηνη έθαλαλειηγκνχο πξηλ ηελ 

πξνζγείσζε ην ξαδηνζήκα άιιαδε θαη έηζη ρξεζηκνπνίεζαλ απηήλ ηελ κέζνδν γηα λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα δηθά ηνπο αεξνζθάθε. Απηφ ήηαλ θαη ην πξψην ζχζηεκα παζεηηθνχ 

εληνπηζκνχ κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ.  

Οη Βξεηαλνί ιίγνπο κήλεο κεηά. κε ηελ βνήζεηα ηνπ Watson-Watt, αλέπηπμαλ 

θαηλνηφκα ηερλνινγία κε ηελ νπνία κπνξνχζαλ λα μερσξίζνπλ άκεζα ηα 
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θίιηααεξνζθάθε αλά πάζα ζηηγκή. Σν ζχζηεκα απηφ ήηαλ νπζηαζηηθά πν πξψην 

ελεξγεηηθφ RFID.  

Αξθεηά ρξφληα κεηά ην 1999 έκειε λα γίλεη έηνο-ζηαζκφο ζηελ ηερλνινγία ηνπ RFID 

θαζψο ην UniformCouncilθαη ην EAN International ζε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο 

πνιπεζληθέο ρξεκαηνδφηεζαλ ην Κέληξν Έξεπλαο Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο ηνπ 

MassachusettsInstituteofTechnology, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 

εθαξκνγήο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ βηνκεραλία αιιά θαη ην 

εκπφξην.  

Σέζζεξα κφιηο ρξφληα αξγφηεξα ε Wal-Mart, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο 

παγθνζκίσο αλαθνίλσζε ζηνπο θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο φηη απφ ηελ 1/1/2005 

απαηηεί νη απνζηειιφκελεο ζε απηή ζπζθεπαζίεο λα θέξνπλ εηηθέηεο RFID (Huntetal., 

2007)..  

 

5.4Ζ ηεσνολογία RFID 

 

Η εηηθέηα RFID, κε ηελ ρξήζε ξαδηνθπκάησλ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε αλζξψπσλ, 

πξντφλησλ, θαη γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ηε θέξεη. Οη εηηθέηεο απηέο 

απνηεινχληαη απφ κηα θεξαία, δειαδή έλα έιαζκα κεηάιινπ θαη έλαλ 

κηθξνεπεμεξγαζηή θαη κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ πάλσ ζηα πξντφληα πνπ ηηο θέξνπλ, 

κε ηελ βνήζεηα ζηαζεξψλ ή θνξεηψλ αλαγλσζηψλ (readers) δίρσο λα απαηηείηαη 

ζάξσζε θάζε κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο ρξεζηκεχεη ζηελ 

απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ελψ ε θεξαία επηηξέπεη ηελ αλακεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ.  

Οηβαζηθέο εηηθέηεο RFID,αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο readersσο εμήο: 
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1. Οη readersεθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

(ξαδηνζήκα)δεκηνπξγψληαο ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ζηελ θεξαία ηεο 

εηηθέηαο  

2. Σν καγλεηηθφ πεδίν πξνζθέξεη ηελ αξθεηή ελέξγεηα ζηελ εηηθέηα θαη ζην 

θχθισκα ηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζηείιεη ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα 

ζηελ θαηεχζπλζε ηνπreader. Οη θπκαηηζκνί απηνί δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

κηθξνεπεμεξγαζηή θαη εθπέκπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηεο θεξαίαο.  

3. Σα θχκαηα θζάλνπλ ζηνλ reader θαη απνθξππηνγξαθνχληαη ζε ςεθηαθή 

πιεξνθνξία. Καηφπηλ αλακεηαδίδνληαη ζε έλαλ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

εθνδηαζκέλν ζπλήζσο κε θάπνην WMS, γηα πεξαηηέξσ ρξήζε.  

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, αλεμαξηήησο ηνπ πνχ αθξηβψο βξίζθεηαη ην πξντφλ, απηφ κπνξεί 

λα παξαθνινπζεζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα  λα θηάζεη ε 

πιεξνθνξία απηή ζηνλ θεληξηθφ server θαη χζηεξα λα εηζαρζεί ζε ζπζηήκαηα ERP 

ή/θαη WMS, γηα πεξαηηέξσ ρξήζε φπσο ε ελεκέξσζε πειαηψλ γηα ηελ πνξεία ηεο 

παξαγγειίαο ηνπο.Η ηειεπηαία ππεξεζία νλνκάδεηαη track&trace θαη ήδε 

ρξεζηκνπνηείηαη απφπνιιέο εηαηξίεο κεηαθνξψλ (Lieshoutetal., 2007)..  

 

Έλα νινθιεξσκέλν RFID ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

1. Μία ή πεξηζζφηεξεο εηηθέηεο RFID 

2. Έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο readers αλάινγα ηελ έθηαζε πνπ πξέπεη λα 

θαιχπηεηαηεληφο ηεο απνζήθεο 

3. Γχν ή πεξηζζφηεξεο θεξαίεο αλακεηάδνζεο 

4. Λνγηζκηθφ εθαξκνγψλ 
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Ο δηαρσξηζκφο ησλ εηηθεηψλ RFID γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα  ζηελ νπνία 

εθπέκπνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο. Δληνχηνηο, γηα ιφγνπο επθνιίαο δηαρσξίδνληαη θαη 

αλάινγα κε ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο Δλεξγέο θαηΠαζεηηθέο.  

Οη Παζεηηθέο δελ έρνπλ ηελ δηθή ηνπο πεγή ελέξγεηαο. Σελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη 

ψζηε λα εθπέκςνπλ ηελ πιεξνθνξία ηνπο ηνχο ηελ πξνζθέξεη ν reader,κέζσ ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί γχξσ απφ ηελ θεξαία ηνπο.Αλάινγα κε 

ηελ ζπρλφηεηα (frequency) πνπ ιεηηνπξγεί έθαζηε εηηθέηα, ε κέγηζηε απφζηαζε 

αλάγλσζεο θπκαίλεηαη απφ κεξηθά εθαηνζηά έσο θαη 7-8 κέηξα. Η ρσξεηηθφηεηα 

ηνπο θπκαίλεηαη απφ 32-128 bits, ρψξνο αξθεηφο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απνζεθεχνπλ. 

Οη Δλεξγέο εηηθέηεο δηαζέηνπλ ίδηα πεγή ελέξγεηαο ζηε κνξθή ελζσκαησκέλεο 

κπαηαξίαο.Η δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη θπζηθά πεξηνξηζκέλε αιιά επεηδή ε 

ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε είλαη κηθξή κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 10 έηε. Η 

ρσξεηηθφηεηα ησλ εηηθεηψλ απηψλ ππεξβαίλεη ην 1 Μegabyte (Huntetal., 2007).. 

Όπσο είλαη ινγηθφ, ην θφζηνο είλαη πνιχ πςειφηεξν θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζε πξντφληα πςειήο 

αμίαο.  

 

Οη κηθξνεπεμεξγαζηέο ζηηο εηηθέηεο κπνξεί λα αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε: 

 

a) Read and write,  

b) Read-only,  

c) “Write once read many” 
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ηηο read-write εηηθέηεο είλαη δπλαηφ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ λα πξνζηεζνχλ 

πιεξνθνξίεο ή θαη λα επαλαγξαθνχλ (overwrite) πάλσ ζε ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηηθέηα βξίζθεηαη εληφο ηνπ πεδίνπεθπνκπήο ελφο 

reader.Δπίζεο,είλαη δπλαηφνη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα δηαγξαθνχλ. λα 

«θιεηδψλνπλ» ψζηε λα απνθεπρζεί ην αλζξψπηλν ζθάικα.  

ηηο read-onlyεηηθέηεο έρνπλ απνζεθεπηεί πιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ πνηέ.  

 

Σα θίλεηξα ζηα νπνία πξνζβιέπνπλ νη εηαηξίεο ζθεπηφκελεο λα πηνζεηήζνπλ απηέο 

ηηο ηερλνινγίεο είλαη: 

 

A. Οξαηφηεηα θαη δηαθάλεηα ζε νιφθιεξε ηελεθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

B. Αλάπηπμε κνληέισλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

C. Απηνκαηνπνίεζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηψλνληαο ηα ιάζε θαη ην θφζηνο 

πνπ απηά επηθέξνπλ 

D. Μείσζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο παξαγγειίαο  

E. Μεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα θαη αληνρή ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθάbarcode 

  

Η ρσξεηηθφηεηα κηαο εηηθέηαο RFID εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη ην 

πξντφλ. 

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο εηηθέηεο, δειαδή απηέο κε ην πην ρακειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο,αξθνχληαη λα απνζεθεχζνπλ έλαλ κφλν ζεηξηαθφ αξηζκφ (κέγηζην 

κέγεζνο 96 bit).Θεσξνχληαη ηδαληθέο γηα πξντφληα πνπ κεηά ηελ ρξήζε ή ηελ 

απνζπζθεπαζία (unboxing) ε εηηθέηα ζα πεηαρηεί.  
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5.5ςγκπιηική ανάλςζη μεηαξύ RFIDκαι BARCODE 

 

εκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ RFIDέλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ εηηθεηψλ 

γξακκσηνχ θψδηθα είλαη ε απμεκέλε αληνρή κηαο εηηθέηαο RFID ζε ζχγθξηζε κε κε 

έλα Barcode (Huntetal., 2007).Σν ηειεπηαίν ζπρλά αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε ηνπ, εάλ δελ πεξάζεη αθξηβψο κπξνζηά απφ ηνλ ζαξσηή ή εάλ είλαη 

ζθηζκέλν ή μεζσξηαζκέλν. Άιια  ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ RFID: 

 

1. Μεηαθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηα Barcode 

2. Σα Barcodes απαηηνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγίαο ηεο αλάγλσζεο νπηηθή επαθή ηνπ 

reader κε ηελ εηηθέηα, αληηζέησο νη εηηθέηεο RFID κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ 

φζν βξίζθνληαη εληφο ηεο αθηίλαο αλάγλσζεο ησλ readersρσξίο λα απαηηείηαη 

θπζηθή θίλεζε απφ ην πξνζσπηθφ. 

3. Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ απφ απφζηαζε.  

4. Αληέρνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη δελ είλαη εππαζή ζε θαηξηθά θαηλφκελα θαη 

αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο.  

5. Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αλάγλσζεο πνιιψλ εηηθεηψλ RFID, πνπ 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαηαγξαθήο, κείσζε 

εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη κεησκέλα ιάζε θαηά ηελ παξαιαβή θαη θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία. 
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Κεφάλαιο6:Η Διαχείριςη Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ τησ Εταιρίασ 

Σύνδεςμοσ Α.Ε. 

 

Η χλδεζκνο Α.Δ. είλαη κηαο δεχηεξεο γεληάο ειιεληθή εηαηξία πνπ γηα πάλσ απφ 25 

ρξφληα πξνκεζεχεη θαξκαθαπνζήθεο θαη θαξκαθεία κε παξαθαξκαθεπηηθά, 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη πξψηεο χιεο. Απφ ην 2012 δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο Καλφλεο Καιήο Παξαγσγήο (GMPs) απφ ηνλ ΔΟΦ γηα ηελ 

αλαζπζθεπαζία πξψησλ πιψλ. Φηινζνθία ηεο εηαηξίαο είλαη λα απνηειέζεη έλαλ 

νπζηαζηηθφ ζπλεξγάηε θαη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ζηηο πην 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ζηεξίδνληαο ηνλ Έιιελα θαξκαθνπνηφ.  

Η εηαηξία εδξεχεη ζηηο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ 2000 ηκ ζην „Ιιηνλ,, ελψ ην 

εξγαζηήξην αλαζπζθεπαζίαο πξψησλ πιψλ ηεο (1000 ηκ) βξίζθεηαη ζηε βηνκεραληθή 

δψλε ηεο πεξηνρήο Αραξλαί. Η δηαξθήο αλνδηθή πνξεία ηεο ηελ θαζηζηά ηε 

κεγαιχηεξε ηδησηηθή εηαηξία παξαθαξκαθεπηηθψλ, ηαηξνηερλνινγηθψλ θαη πξψησλ 

πιψλ ζηελ Διιάδα. Σν θσδηθνιφγην ηεο πεξηιακβάλεη 15.000 θσδηθνχο ζε 

παξαθαξκαθεπηηθά θαη ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη 5000 θσδηθνχο ζε πξψηεο 

χιεο θαη εμνπιηζκφ εξγαζηεξίνπ.  

Η κνλάδα αλαζπζθεπαζίαο ησλ πξψησλ πιψλ ηεο χλδεζκνο ΑΔ έρεη πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο Καλφλεο Καιήο Παξαγσγήο (GoodManufacturingPracticies, 

GMPs) απφ ηνλ ΔΟΦ θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζηε βάζε δεδνκέλσλ EudraGMP. Η 

εηαηξία έρεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2008 θαη γηα δχν ζπλερφκελεο ρξνληέο ε ICAP 

ηελ ζπγθαηέιεμε ζηηο StrongestCompaniesofGreece.  Όξακα ηεο χλδεζκνο ΑΔ είλαη 

ε ζηήξημε ηνπ Έιιελα θαξκαθνπνηνχ, πξνζθέξνληαο ηνπ πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  
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Η εηαηξεία Syndesmos ΑΔ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα WarehousemanagementSystem 

(WMS) ην πξφγξακκα ηεο εηαηξίαο Ηιηδα ΑΔ. Η εηαηξία δηαζέηεη θαη εξγαζηήξην 

φπνπ γίλεηαη ε παξαζθεπή θαη ε ζπζθεπαζία ησλ ρεκηθψλ, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά 

ηνπο έξρνληαη ζηελ απνζήθε φπνπ απνζεθεχνληαη ζε ζέζεηο κέζσ ηνπ WMS θαη ζηελ 

ζπλέρεηα βγαίλνπλ παξαγγειίεο. Έπεηηα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ picking ζπιιέγνληαη 

αληίζηνηρα κε ηηο παξαγγειίεο , πεξλάλε απφ έιεγρν (checking) θαη απνζηέιινληαη 

ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε (ζπλήζσο θαξκαθεία) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. 

Ο ΔΟΦ επηζεσξεί ηαθηηθά φια ηα ηκήκαηα παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία. Η 

παξαγσγή απνηειείηαη απφ 35 άηνκα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ιεηηνπξγεί επί 8ψξνπ 

βάζεσο θαζεκεξηλά ζε ζπγθξφηεκα πνιιαπιψλ ζηείξσλ ζαιάκσλ θιάζεο Α/Β. Οη ζηείξνη 

ζάιακνη πιεξνχλ ηηο ηειεπηαίεο απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή ζηείξσλ πξντφλησλ ζε κνξθή: 

πγξά ελέζηκα ζε θηαιίδηα θαη ακπνχιεο.  

Η παξαγσγή ησλ ζηείξσλ ρψξσλ ππνζηεξίδεηαη απφ δχν παξαζθεπαζηήξηα θιάζεο C θαη 

απφ πιήξε εμνπιηζκφ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: πιπληήξην θηαιηδίσλ, κνλάδα παξαγσγήο 

waterforinjection, δχν μεξνχο δηπιφζπξνπο θιηβάλνπο θιάζεο Α, δχν πγξνχο δηπιφζπξνπο 

θιηβάλνπο, ηξνθνδνηείηαη απφ αηκνγελλήηξηα θαζαξνχ αηκνχ, δηαζέηεη ζπζθεπή νπηηθνχ 

ειέγρνπ πγξψλ, ελέζηκσλ, ζπζθεπή ειέγρνπ ΣΟC γηα ην απνζηαγκέλν λεξφ, γεκηζηηθή 

κεραλή θηαιηδίσλ θαη γεκηζηηθή κεραλή ακπνπιψλ.  

 

Οη ζηείξνη ρψξνη παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη νη εμήο:  

 

1. ηείξνο ρψξνο παξαγσγήο πγξψλ παξεληεξηθψλ δηαιπκάησλ κεγάινπ φγθνπ  

2. ηείξνο ρψξνο παξαγσγήο πγξψλ παξεληεξηθψλ δηαιπκάησλ κηθξνχ φγθνπ θαη 

ζηείξσλ νθζαικηθψλ δηαιπκάησλ  
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3. ηείξνο ρψξνο παξαγσγήο μεξψλ πεληθηιιηλνχρσλ ελέζηκσλ θαη θνιιπξίσλ  

4. Καζαξνί ρψξνη παξαζθεπήο πγξψλ πνζίκσλ δηαιπκάησλ θαη δηαιπκάησλ 

ππνθιπζκνχ 

 

Σα έηνηκα πξντφληα απνζηέιινληαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν θαξαληίλαο φπνπ κέλνπλ ζε 

ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ψζηε 

λα δηαπηζησζεί ε ζηεηξφηεηα ηνπο θαη φηη δελ αλέπηπμαλ θάπνην κηθξφβην ζχκθσλα 

κε ηελ ειιεληθή θαξκαθνπνηία θαη λνκνζεζία. ηηο 15 εκέξεο, θαη εθφζνλ ην πξντφλ 

είλαη ζηείξν, απνδεζκεχεηαη θαη κε επηζήκαλζε ειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν θαη είλαη πιένλ έηνηκν λα κεηαβεί ζηελ απνζήθε ησλ πξντφλησλ καδί κε ηα 

απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηεο απειεπζέξσζήο ηνπ, θαζψο θαη γηα ην πιήζνο 

ησλ ηεκαρίσλ πνπ κεηαθέξνληαη. Αληηδείγκαηά ηνπ θπιάζζνληαη πάληνηε ζην αξρείν 

ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη αλαιχζεηο δείμνπλ θάηη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ηελ ππνςία 

χπαξμεο θάπνηνπ κηθξφβηνπ ή θάπνηα άιιε αιιαγή, π.ρ. ζηα φξηα πνπ ππάξρνπλ ζε 

φηη αθνξά ηηο αλαινγίεο ησλ πιψλ, ην πξντφλ αζθαιψο θαη δελ απνδεζκεχεηαη θαη 

αθνινπζείηαη γηα αθφκε 15 εκέξεο ε ίδηα δηαδηθαζία.  Δάλ ζε απηφ ην λέν δηάζηεκα 

ην πξντφλ δελ δείμεη ηειηθά φηη ππάξρεη θάπνην ζέκα κε ηελ ζηεηξφηεηά ηνπ θαη φηη ηα 

φξηά ηνπ είλαη ηα ελδεδεηγκέλα, ην πξντφλ απειεπζεξψλεηαη. 

ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ην πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο «Αθαηάιιειν», 

απνξξίπηεηαη, θαη νδεγείηαη ζηελ απνζήθε αθαηάιιεισλ γηα κειινληηθή ηνπ 

θαηαζηξνθή.  

Σα απειεπζεξσκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα πξντφληα κεηαθέξνληαη, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπο, απφ ην ρψξν ηεο θαξαληίλαο εηνίκσλ πξντφλησλ γηα ηελ ηειηθή 

θάζε ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο (εμσηεξηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο – θνπηηά θαη νδεγίεο θαη 
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ηέινο ραξηνθηβψηηα) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εηδηθέο πιαζηηθέο παιέηεο (απηέο 

επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη ζε ρψξνπο παξαγσγήο) αθνχ ζπζθεπαζηνχλ, ζηηο απνζήθεο 

εηνίκσλ πξντφλησλ έηνηκα πξνο πψιεζε.  

Κάζε παιέηα θέξεη ζήκαλζε κε ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, ηελ κνξθή, ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπ, ηελ παξηίδα, ηα ηεκάρηα πνπ πεξηέρεη, ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο, ηελ εκεξνκελία ιήμεο, απνδέζκεπζε θαη επηζήκαλζε «Διεγκέλν» θαη 

θαηάιιειν, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππεχζπλνπ απνδέζκεπζεο. Μαδί 

ζπλνδεχεηαη απφ δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο πνπ αλαγξάθεη ηελ θίλεζή ηνπ πξνο 

ηελ απνζήθε εηνίκσλ θαη ζηνηρεία φπσο ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, ηελ κνξθή ηνπ, ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα, παξηίδα θαη εκεξνκελία δηαθίλεζεο καδί 

κε αχμνληα αξηζκφ δειηίνπ.  

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζηελ απνζήθε ειέγρεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν απνζήθεο γηα 

ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαζψο θαη γηα ηα έγγξαθα θαη ηηο ζεκάλζεηο 

πνπ θέξεη.  

Μφλν εάλ φια είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηηο νδεγίεο θαη ηηο επηζεκάλζεηο είλαη 

εληάμεη ην πξντφλ ζα παξαιεθζεί. ε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ απνζεθάξηνπ κε ηνλ δηεπζπληή παξαγσγήο γηα ηε δηεξεχλεζε 

θαη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Logistics ηηρ ύνδεζμορ Α.Δ. 

 

Ο φξνο logistics ινηπφλ, φπσο καο είλαη γλσζηφ θαη κε ιίγα ιφγηα, είλαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο, είηε αθνξά α‟ χιεο είηε 

ελδηάκεζα πξντφληα ή θαη ην ηειηθφ πξντφλ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν, ηαρχηεξν άιια θαη 

νηθνλνκηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε 
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ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.  Με βάζε ινηπφλ απηφ ηνλ φξν θηλείηαη θαη ην δίθηπν δηαλνκήο θαη 

απνζήθεπζεο ηεο χλδεζκνο Α.Δ.  

Όπσο ινηπφλ αλαθέξακε, ε απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ελφο ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ 

αγαζνχ φπσο ην θάξκαθν, έρεη ηνπνζεηεζεί ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ εηαηξία.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε χλδεζκνο Α.Δ. δηαζέηεη:  

 

 Καηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

απνζήθεπζεο θαη αζθαιείαο φισλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, είηε 

παξάγνληαη απφ ηελ ίδηα είηε εηζάγνληαη - έηνηκα πξνο πψιεζε ή θαη πξνο 

επεμεξγαζία θαη πψιεζε - θαη πσινχληαη,  είηε πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαζία ζε 

φηη αθνξά ηελ απνζήθεπζε ή επεμεξγαζία ηνπο (π.ρ. απνζήθεπζε, 

αλαζπζθεπαζία, επηθφιιεζε ηαηληψλ γλεζηφηεηαο θηι.) θαζψο θαη ησλ φπνησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 χζηεκα παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ θσδηθψλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη θαζψο θαη 

απηψλ πνπ δηαθηλήζεθαλ θαηαγξάθνληαο ζηνηρεία ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπο 

(παξηίδα, εκεξνκελία παξαγσγήο, εκεξνκελία ιήμεο, ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ηνπο θηι.) κέζσ ηνπ ERP ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηεη.  

 Αθνινπζεί ζχζηεκα FIFO ην νπνίν ηεξείηαη απζηεξά δειαδή, απηφ πνπ 

κπήθε πξψην ζηελ απνζήθε απηφ ζα θχγεη θαη πξψην.  

 Καηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ψζηε λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα άκεζε εθηέιεζε θαη παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ ζε 

Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, Φαξκαθαπνζήθεο.  

 Η εηαηξία ην θαηαθέξλεη απηφ κέζσ ηεο εκπεηξίαο, ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο 

θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο (ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηαηξίαο) θαη 

ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο θαη 
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δηαλνκήο, θαζψο θαη πιήξνπο θαη ζπλερψο αλαλεσκέλνπ ζηφινπ ηδηφθηεησλ 

κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ. χζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο θαη αλάθιεζεο γηα φπνην 

πξντφλ ζεσξεζεί απαξαίηεην φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη ηέηνηα ελέξγεηα.  

 

Γιαδικαζία παπαγγελιολητίαρ 

 

Ο ππεχζπλνο παξαγγειηνιεςίαο θαη ην ηκήκα παξαγγειηνιεςίαο έρεη λα θάλεη 

θαζεκεξηλά κε φιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ δέρεηαη ε εηαηξία απφ ηνπο πειάηεο ηεο γηα 

εκπνξεχκαηα ηδίσλ ή ηξίησλ. Οη παξαγγειίεο ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο εηαηξίαο απφ ηηο 08:00π.κ έσο ηηο 14:00κ.κ. ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

κπνξέζνπλ λα νξγαλσζνχλ ηα δξνκνιφγηα θαη ηδηαίηεξα νη παξαγγειίεο ηεο επαξρίαο. 

Οη παξαγγειίεο ιακβάλνληαη απφ: 

 

i. Φαξκαθαπνζήθεο 

ii. θαξκαθεία (ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο γηα θαξκαθεία πνπ πνπιάλε θάξκαθα ζε 

ηδησηίθεο 

iii. θιηληθέο νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ αδεηνχρν θαξκαθνπνηφ) 

 

Πάληα δεηείηαη απφ φινπο ηνπο πειάηεο ζηηο παξαγγειίεο πνπ ιακβάλνληαη ζηηο δχν 

πξψηεο πεξηπηψζεηο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο. Οη ηειεθσληθέο παξαγγειίεο 

θαηαγξάθνπλ θαη απηέο εθηφο απφ ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ, ηελ εκεξνκελία ιήςεο, πνζφηεηεο θαη ζηνηρεία ηνπ παξαγγειηνδφηε 

(νλνκαηεπψλπκν). Όιεο νη παξαγγειίεο θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο, 

απφ φπνπ βγαίλνπλ ηα έληππα δειηία παξαγγειίαο γηα ηα άηνκα πνπ ηηο εθηεινχλ. Οη 

παξαγγειίεο εθηεινχληαη θαηά ζεηξά ιήςεσο θαη πάληα αλά πειάηε. Γελ εθηεινχληαη 
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πνηέ ζπγθεληξσηηθά. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην πξντφλ έρεη εμαληιεζεί ή έρεη θάπνηα 

έιιεηςε ν πειάηεο ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθψο γηα απηφ θαη γηα ηελ πηζαλή 

εκεξνκελία απνθαηάζηαζεο. 

 

Orderpicking 

 

Η δηαδηθαζία ηνπ «orderpicking» θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 

δηάθνξσλ πξντφλησλ απφ ην ρψξν απνζήθεπζήο ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνζηνιή ηνπο 

ζηνπο πειάηεο, είλαη κία δηαδηθαζία ζηελ νπνία δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. πλήζσο ε εξγαζία απηή απνηειεί θαη κία απφ ηηο πην θνζηνβφξεο 

εξγαζίεο ζε κηα επηρείξεζε θαη ε επηινγή ηεο ζσζηήο κεζνδνινγίαο – πνπ κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ θιάδν ζε θιάδν ή αθφκε θαη απφ εηαηξία ζε εηαηξία – εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο:  

 

 κέγεζνο παξαγγειηψλ  

 ηαρχηεηα εθηέιεζεο  

 ζέζεηο ησλ πξντφλησλ  

 

Δίλαη απηή ε νπνία ζα δψζεη θαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εηαηξία ζε φηη 

αθνξά ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο.  

Σξεηο είλαη νη επηινγέο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειίσλ 

(picking) θαη είλαη νη εμήο:    
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 picking αλά παξαγγειία: δειαδή ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ γηα θάζε 

παξαγγειία θαη κφλν 

 ζπγθελησηηθφpicking: δειαδή νη παξαγγειίεο νκαδνπνηνχληαη αλά πξντφλ θαη 

γίλεηαη ζπιινγή γηα θάζε θσδηθφ μερσξηζηά θαη ζε δεχηεξν ρξφλν 

δηαρσξίδνληαη θαηά παξαγγειία (πιενλέθηεκα ε ηαρχηεηα, δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζή καο δηφηη νη παξαγγειίεο έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο 

αλά πειάηε  

 picking αλά δψλε: θαηά ηελ νπνία ηα πξντφληα βξίζθνληαη ζε δψλεο 

(νκαδνπνηεκέλα) θαη ζπιιέγνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζε δεχηεξν ζηάδην 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζπγεληξσηηθνχpicking.  

 Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ χλδεζκνο Α.Δ. είλαη ην picking θαηά 

παξαγγειία. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε πειάηε είλαη απηέο νη νπνίεο 

ζπληέιεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή, πνπ κπνξεί λα πζηεξεί ζε ηαρχηεηα 

εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο φκσο ζπληειεί ζηελ αληαπφθξηζε ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ παξαγγειηψλ, κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά ιάζε. Οη 

παξαγγειίεο πξνο εθηέιεζε ηππψλνληαη ζε ραξηί κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα δίδνληαη φπσο: 

i. αχμσλ αξηζκφο παξαγγειίαο. 

ii. Ηκεξνκελία 

iii. ζηνηρεία πειάηε 

iv. ν θσδηθφο ηνπ θάζε πξντφληνο 

v. ηεκάρηα απφ θάζε πξντφλ 

vi. ηα πξντφληα πνπ παξαγγέιλεη 

vii. ν αξηζκφο παξηίδαο θάζε πξντφληνο (δηαδηθαζία FI.FO.). 

viii. πιήζνο ζπζθεπαζκέλσλ θνιψλ 
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ix. παξαηεξήζεηο εάλ ππάξρνπλ 

 

Ο θάζε απνζεθάξηνο ιακβάλεη ηελ θάζε παξαγγειία θαη πξνρσξάεη ζηελ εθηέιεζή 

ηεο. Αθνινπζεί πηζηά ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ηνπ ππνδεηθλχνληαη θαη έαλ πξνθχςεη 

θάπνην ζέκα θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν ηεο 

παξαγγειηνιεςίαο. Σα πξντφληα ηνπνζεηνχληαη ζηελ απνζήθε κε βάζε ηελ 

θηλεηηθφηεηά ηνπο ψζηε λα γίλεηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαγγειίσλ φζν δπλαηφλ ζην 

κηθξφηεξν ρξφλν. Έηζη θσδηθνί ηαρπθίλεηνη βξίζθνληαη θεληξηθά θαη ζε ρακειά 

ξάθηα, ελψ φζν πην βξαδπθίλεηνο είλαη θάπνηνο θσδηθφο ηφζν πην απνκαθξπζκέλνο ή 

ζε ςειφηεξν ζεκείν βξίζθεηαη. Δπίζεο ππάξρεη θσδηθνπνίεζε ησλ ζέζεσλ κε 

απνηέιεζκα νπνηνζδήπνηε θσδηθφο ρξεηαζηεί λα αλαδεηεζεί άκεζα, λα κπνξεί λα 

γίλεη ζην ζπληνκφηεξν δηάζηεκα (θπξίσο γηα ηνπο θσδηθνχο πνπ θηλνχληαη ζπάληα). 

Ο απνζεθάξηνο ηζεθάξεη θάζε θσδηθφ πνπ εθηειεί θαη φηαλ νινθιεξψζεη ηελ 

παξαγγειία βάδεη ηα αξρηθά ηνπ ζην έληππν θαη ην παξαδίδεη ζηνλ ππεχζπλν 

παξαγγειηνιεςίαο. Καηφπηλ ην έληππν επηζπλάπηεηαη κε ηελ αξρηθή παξαγγειία θαη 

πξνσζείηαη ζηε ηηκνιφγεζε Η παξαγγειία εμέξρεηαη απφ ηελ απνζήθε κε ηα 

πξντφληα, ηηο αλαζπζθεπαζίεο ηνπο θηι., κε απηνθφιιεηα θνιιεκέλα ζηα πξντφληα 

πνπ έρεη θαη πνπ αλαγξάθνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη ην πιήζνο ησλ δεκάησλ 

πξνο απνζηνιή. 

Οη έηνηκεο παξαγγειίεο νδεγνχληαη ζην ρψξν δηαλνκήο φπνπ θαη ρσξίδνληαη ζε απηέο 

πνπ έηλαη εληφο Αηηηθήο θαη πνπ ε δηαλνκή ηνπο γίλεηαη κε ηα απηνθίλεηα ηεο εηαηξίαο 

ή γηα επαξρία, γηα ηνπο πειάηεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο.  ην ηέινο θάζε εκέξαο θαη 

γηα ηελ εμάιεηςε πηζαλψλ ιαζψλ, γίλεηαη απνγξαθή φισλ ησλ θσδηθψλ πνπ 

θηλήζεθαλ εληφο ηεο εκέξαο, κε βάζε ην ινγηζηηθφ ππφινηπν θαη ην ππφινηπν 

απνζήθεο. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζζεί θάπνηα δηαθνξά δίλεηαη αλαιπηηθή 
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εθηχπσζε ηεο θηλήζεσο ηνπ θσδηθνχ ή ησλ θσδηθψλ πνπ δηαπηζηψζεθε ε δηαθνξά ή 

νη δηαθνξέο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαη ηελ δηφξζσζή ηνπο ψζηε ε απνζήθε λα κελ 

έρεη δηαθνξέο θαη νη πειάηεο λα ιάβνπλ ζσζηά ηηο παξαγγειίεο ηνπο. Μηα εκέξα 

νινθιεξψλεηαη φηαλ ξπζκηζηνχλ θαη απηέο νη δηαθνξέο. 
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Κεφάλαιο 7: Συζήτηςη – Συμπεράςματα 

 

Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο δπλάκεηο 

αληαγσληζκνχ, απνζπλζέηεηηνπο παξαδνζηαθνχο θαλφλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δηακνξθψλεηαη ζηαζεξά κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ 

εηθφλα πνπ είρακε πξηλ ιίγα ρξφληα. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε 

δηεζλέο πεξηβάιινλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, εξγαζίαο θαη ξνήο θεθαιαίσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ.  

Σν δηαδίθηπν θαη νη εθαξκνγέο ηνπ,αλαγθάδνπλ δηνηθήζεηο εηαηξηψλ λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Οη παξαδνζηαθνί παξαγσγηθνί ηζηνχο θαηαξξένπλ θαη δεκηνπξγείηαη ην κνληέιν 

ησλεπηρεηξήζεσλ κε ειάρηζηα πάγηα θαη κφλε πεξηνπζία ηελ πνιχηηκε ηερλνγλσζία 

κηθξνχ αξηζκνχ ζηειερψλ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, ζε απηφ ην πλεχκα,επηιέγνπλ λα 

αλαζέηνπλ ζε ηξίηνπο φιε ηελ εξγαζία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ logisticsηνπο. 

Σα λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλακέλεηαη λα εμαθαλίζνπλ ή λα αιιάμνπλ ξηδηθά 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κέζσλ θαη αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ 

ζέζεσλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα.  

Σα ζηειέρε ησλ ηκεκάησλlogistics πξέπεη λα είλαη νη «επηρεηξεκαηίεο» ησλ απνζεθψλ 

ηνπο. Σν ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο απαηηεί, απφ απηνχο εμαηξεηηθή γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα κέξε ηεο επηρείξεζεο. Οη παξαδνζηαθέο ηεξαξρηθέο δνκέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηζρχ ηεο ζέζεο θαη ηελ ππαθνή ηνπ εθάζηνηε ζηειέρνπο 

ζηνλ πξντζηάκελν. Ωζηφζν νξηδφληηεο δνκέο πνπ ηείλνπλ λα επηθξαηήζνπλ, απαηηνχλ 

απφ ηα ζηειέρε ησλ logistics λα επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια άηνκα 

εληφο ή εθηφο επηρεηξήζεσο.  
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη κέζσ ησλ customizations ε εξγαζία παχεη λα είλαη 

επαλαιεπηηθή, κηα δηαδηθαζία κεηακνξθψλεηαη ζε ζχλνιν πξσηφηππσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά πινπνηνχληαη απφ 

νκάδεο ζηειερψλ. Μέζα ζε κία απφ απηέο, ε ζπλεηζθνξά έθαζηνπ είλαη ζπγθεθξηκέλε 

θαη μεθάζαξε. πλεπψο έλα ζηέιερνο νθείιεη λα παξαδίδεη θάζε θνξά εξγαζία 

πςειήο πνηφηεηαο, θαζψο θξίλεηαη βάζεη ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Γεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ηεο ηειεπηαίαο ζε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο 

θαη ην απμεκέλν πεξηζψξην θεξδνθνξίαο πνπ απηή πξνζθέξεη ηα ζηειέρε πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο θαη ακθηζβήηεζεο. 

Γελ ππάξρεη επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία πνπ λα κελ επεξεάδεηαη δξαζηηθά απφ ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν.  Δίλαη πηζαλφ φηη ζε κεξηθά ρξφληα πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηνκαηνπνηεκέλα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηαηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζην δηαδίθηπν θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ. Σν ζηέιερνο ησλ logistics αλ φρη λα είλαη εηδηθφο,  ζα πξέπεη λα 

δέρεηαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, λα ηηο θαηαλνεί θαη λα ηηο πηνζεηεί γξήγνξα. 

Σέινο, ην πην θξίζηκν πεδίν επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο έγθεηηαη ζην ράζκα κεηαμχ ηεο 

«ηδαληθήο» εμππεξέηεζεο θαη ηεο «πξαγκαηηθήο» εμππεξέηεζεο πνπ ιακβάλεη ν 

πειάηεο. 

πλνςίδνληαο, σο ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα 

Οη ζηφρνη επίηεπμεο πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη κεηά λα απνθαζίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ην 

θαηάιιειν ζχζηεκα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο. Πξέπεη 

επίζεο λα ιεθζεί ππφςε ην θφζηνο εηζαγσγήο ελφο επθπνχο ζπζηήκαηνο ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα δχλαηαη λα απνθέξεη 
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ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο ζε ρξφλν, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη παξάπιεπξα θφζηε, νη 

νπνίεο φκσο πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ην θφζηνο θηήζεο, εγθαηάζηαζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οθείινπλ λα απνηηκεζνχλ νη κε 

εκθαλείο επηβαξχλζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ αιιά θαη ην ίδην ην 

παξαγφκελν αγαζφ, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα.  

Απφ ηαπαξαπάλσ, πξνθχπηεη πξσηίζησο ην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ εμππεξεηεί άκεζεο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, 

πξνζθέξνληαο πνηθηιία θαη επειημία ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο.  Παξά ηαχηα, 

είλαη θαλεξφ πσο νη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο πην πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ψζηε λα κειεηεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απνζήθεο θαη ζηειέρε logistics αιιά θαη 

ν θίλδπλνο πνπ εκπεξηέρνπλ δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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