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 Δπραξηζηίεο 

 

Με αθνξκή ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία ζεκαηνδνηεί θαη ην 

ηέινο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ, ηνπ γνλείο κνπ Γηάλλε θαη Λία θαζψο θαη ηελ θνπέια κνπ Καηεξίλα γηα ηελ 

ζηήξημε ηα δχν απηά ρξφληα.  

Όπσο αθφκα φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

πνπ κνηξάζηεθαλ καδί καο. Καζψο αθφκα θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο εηαηξείαο Γηαρείξηζεο 

Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ) γηα ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε 

λα δαπαλήζνπλ θαη κάιηζηα ζε πεξίεξγε πεξίνδν ιφγν ηνπ Covid-19 γηα λα κε βνεζήζνπλ κε ηελ 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηελ βνήζεηα ηνπο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε έλα θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο εηαηξείαο 

ΓΔΓΓΖΔ, απηφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο μχιηλσλ ζηχισλ. Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη 

λα ειεγρζεί αλ θαη εθφζνλ ε δηαδηθαζία ζηε ηξέρνπζα κνξθή ηεο είλαη ε βέιηηζηε ή ππάξρνπλ 

ηκήκαηα απηήο ηα νπνία κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Ζ εξγαζία μεθηλάεη κε αλάιπζε ζεσξίαο  ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γεληθά, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα αλαθνξά θαη επεμήγεζε ζην 

θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ην νπνίν ειέγρεηαη. Σν ηκήκα απηφ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνμεινχκελσλ πιηθψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηνπο μχιηλνπο ζηχινπο. 

Έπεηηα αθνινπζεί κηα παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ θαη αλάιπζε ηνπο, κε ζθνπφ  

ηελ εληφπηζε  πξνβιεκάησλ ελψ ηειεηψλεη κε δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηα 

νπνία εληνπίζηεθαλ είηε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ είηε απφ ζπδεηήζεηο κε αλζξψπνπο 

ηνπ ρψξνπ. 
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Abstract 

 

Σhis postgraduate dissertation refers to a part of the supply chain of GREEK ELECTRICITY 

NETWORK ADMINISTRATOR COMPANY, that of the wooden poles maintenance process. 

The object of the study is to check whether and if the process in its current form is optimal or 

there are parts of it that can be changed. The dissertation begins with an analysis of the supply 

chain theory in general, followed by a report and explanation of the part of the process that is 

being tested. This section deals with the management of the removed materials of the network 

and specifically refers to the wooden poles. This is followed by a presentation of the data 

collected and their analysis, in order to identify problems while ending with various proposals for 

solving problems that were identified, either through the analysis of indicators or through 

discussions with process-related people. 
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Δηζαγσγή 

 

Ο Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ), είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. 

Φπζηθφ επαθφινπζν απηνχ είλαη ε αλάγθε δηαρείξηζεο κηαο κεγάιεο θαη πνιχπινθεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Λφγσ θάπνησλ ηδηαίηεξα νξαηψλ πξνβιεκάησλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο, ζεσξήζεθε ρξήζηκν 

αιιά θαη ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα ε νπνία αθνξά ηελ αιπζίδα απηή. Έλα απφ 

ηα νξαηά πξνβιήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη αθνινπζεί αθφκα θάπνηα κνληέια αιιά θαη 

ελέξγεηεο νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ αξθεηά ρξφληα πξηλ, κε ζπλέπεηα λα κελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηξψλ.  

Θα γίλεη κηα επηζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πξνζδηνξηζκφο πξνβιεκάησλ 

θαη πξνηάζεηο γηα αλαζρεδηαζκφ ηεο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

Δπεηδή φκσο δελ είλαη εθηθηφ λα κειεηεζεί ζε βάζνο ην ζχλνιν ηεο εθηεηακέλεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ε παξνχζα κειέηε ζα εζηηάζεη θπξίσο θαη ιεπηνκεξέζηεξα, ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνμεινχκελσλ πιηθψλ ηνπ δηθηχνπ, κε έκθαζε ζηνπο μχιηλνπο ζηχινπο.  

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία, φπσο ζα δνχκε θαη αλαιπηηθφηεξα ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

αλαθέξεηαη ζε κηα αθνινπζία ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ψζηε νξηζκέλα απφ ηα πιηθά 

πνπ ππάξρνπλ ήδε ηνπνζεηεκέλα ζην δίθηπν, λα απνμεισζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηαινχλ είηε 

γηα επηζθεπή-ζπληήξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε είηε γηα θαηαζηξνθή. 

ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία εκπιέθνληαη αξθεηά  ηκήκαηα θαζψο θαη  πφξνη ηεο εηαηξείαο, αιιά 

θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηεο. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα εθπνλεζεί κηα έξεπλα ψζηε λα εμεηαζηεί αλ θαη 

θαηά πφζν ζπκθέξεη λα παξακείλεη ε δηαδηθαζία σο έρεη. Απηφ ζα απνθαζηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο 

σο θξηηήξην νηθνλνκηθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ εμεηάδεηαη είλαη θαηά πφζν ζπκθέξεη απηή ε δηαδηθαζία 

έλαληη ηνπ λα αγνξάδνληαη απεπζείαο θαηλνχξγηα πιηθά, θαζψο αλαθεξφκαζηε ζε πιηθά πνπ 

θξαηάλε πάξα πνιιά ρξφληα ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.  

Έλα επηπιένλ εξψηεκα πνπ ππάξρεη είλαη γηαηί απηή ε δηαδηθαζία δηαινγήο ησλ απνμεινχκελσλ 

πιηθψλ ζε πξνο θαηαζηξνθή ή ζπληήξεζε, λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε θεληξηθέο απνζήθεο ηεο 

εηαηξείαο θαη φρη ζηηο επηκέξνπο απνζήθεο ησλ πεξηνρψλ.  

Με ηελ αθνινπζνχκελε ζήκεξα δηαδηθαζία ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαζψο 

πξνζηίζεηαη ζε απηφ ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πξνο ηηο θεληξηθέο απνζήθεο. Γηα λα απαληεζνχλ 

απηά ηα εξσηήκαηα, ρξεηάζηεθε λα ειεγρζνχλ ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη 

πξνηάζεηο πνπ έρνπλ νη αξκφδηνη ηεο. 
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Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλερίδνπκε κε κηα 

θαηαγξαθή θαη κειέηε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εζηηάδνληαο 

ζην αλ απηέο είλαη εθηθηέο αιιά θαη θεξδνθφξεο.   

πλνπηηθά, ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ εχξεζε κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ απνμεινχκελσλ πιηθψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΔΩΡΙΑ LOGISTICS& ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

Logistics θαη εθνδηαζηηθή αιπζίδα, κηα γεληθή εηθόλα 

Ο φξνο Logistics αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ηεο εηαηξείαο ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ ξνή ησλ 

πξντφλησλ είηε απηά είλαη πξψηε χιε, ελδηάκεζν πξντφλ, ή ηειηθφ πξντφλ, απφ ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο, κέρξη θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο.  

Δίλαη ην ηκήκα ηεο εηαηξείαο ην νπνίν  επηιακβάλεηαη ψζηε, ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία λα έρεη ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζήο ηεο. 

Δηδηθφηεξα ν φξνο Logistics αλαθέξεηαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη αληίζηξνθα.  

Οη βαζηθφηεξνη απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα εληνπηζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

επθνιία νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη νη εκπνξηθέο θαη νη εηαηξείεο 

απνζήθεπζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη θαη νη κφλνη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη.  

Σκήκαηα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ππάξρνπλ πιένλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα ηνπ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, θαζψο ηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία έρνπλ βξεη εθαξκνγή θαη ζε εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ζε δηαρείξηζε έξγσλ. 

Σν ηκήκα Logistics κηα εηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα κεηψζεη ην θφζηνο αιιά θαη λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 

θαη γηα απηφ ην ιφγν απνηειεί έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηαηξεηψλ.  

Αθφκα κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηα ηκήκαηα απηά κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ρξεηάδνληαη κέζα ζε κηα ζπλερψο  

κεηαβαιιφκελε αγνξά.  

Πέξα απφ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ξνή ησλ πξντφλησλ κηα θαιά νξγαλσκέλε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα επηηξέπεη έλα πνιχ θαιφ έιεγρν ζηελ εηαηξεία φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ ηεο θαη επνκέλσο θαη ηνπ θφζηνο απηψλ.  

εκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο απνζεκάησλ ζεκαίλεη δεζκεπκέλα θεθάιαηα κε επαθφινπζν ηε 

κείσζε ξεπζηφηεηαο θαη επνκέλσο κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 

Έρνληαο επνκέλσο βειηηζηνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία απνζεκάησλ, κία εηαηξεία, κπνξεί λα 

θαηαθέξεη καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία θαη εδξαίσζε ζηελ αγνξά. 
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Δηδηθφηεξα ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί ην βαζηθφηεξν ηκήκα κηαο εηαηξείαο ζην νπνίν ζα 

βξνπλ εθαξκνγή νη δπλαηφηεηεο ησλ Logistics. Σα εξγαιεία ησλ Logistics ζηελ νπζία δίλνπλ ηελ 

απάληεζε γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλεο νη δηαδηθαζίεο κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα Logistics βνεζνχλ κηα εηαηξεία λα έρεη άξηηα ζπλδεδεκέλα φια ηα ηκήκαηα 

ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο. Δμππεξεηεί ζηελ θαιχηεξε επίηεπμε ηνπ 

ηειηθνχ ζηφρνπ, είηε απηφ είλαη έλα πξντφλ ή ε νινθιήξσζε ελφο έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα ε επηζηήκε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζε αξθεηά ηκήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο ζηελ 

πξφβιεςε ηεο επηθείκελεο δήηεζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ ψζηε απηή λα θαιπθζεί. 

1.1.1 Οξηζκόο Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ έρνπλ δνζεί αλά ηνπο θαηξνχο απφ 

γλσζηά νλφκαηα ηνπ ρψξνπ.  

Οη ηξείο επηθξαηέζηεξνη είλαη νη αθφινπζνη
1
: 

 Η δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ν ζπζηεκαηηθόο, ζηξαηεγηθόο ζπληνληζκόο ηωλ 

παξαδνζηαθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη κεηαμύ ηωλ 

επηρεηξήζεωλ κέζα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, γηα ηνπο ζθνπνύο βειηίωζεο ηεο 

καθξνπξόζεζκεο απόδνζεο ηωλ κεκνλωκέλωλ επηρεηξήζεωλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ωο 

ζύλνιν. 

(Mentzeretal. 2001). 

 

 Έλαο πειαηνθεληξηθφο νξηζκφο: Οη ζηξαηεγηθέο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απαηηνύλ κηα ζπλνιηθή 

εηθόλα ηωλ ζπζηεκάηωλ δηαζύλδεζεο ζηελ αιπζίδα, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηθαλνπνίεζε ζηνλ πειάηε θαηά ην ηειηθό ζηάδην παξάδνζεο (ηωλ πξνϊόληωλ) 

ζ' απηόλ. Ωο ζπλέπεηα, ην θόζηνο πξέπεη λα κεηώλεηαη δηακέζνπ ηεο αιπζίδαο κε ην λα 

απνθιείνληαη κε απαξαίηεηα θόζηε θαη λα εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ζηελ πξόζζεηε αμία. Μέζα απ' 

όια απηά, πξέπεη λα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα, λα παξαθάκπηνληαη ηα θωιύκαηα θαη ε 

κέηξεζε ηεο απόδνζεο πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ νιηθώλ ζπζηεκάηωλ 

θαη ζηελ δίθαηε θαηαλνκή αληακνηβήο ζε απηά. Τν ζύζηεκα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

Heins (2004:p76) 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://el.wikipedia.org/wiki/Διαχείριςη_εφοδιαςτικήσ_αλυςίδασ 
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 Δλψ έλαο ηξίηνο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Δπαγγεικαηηψλ Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (CSCMP), «ε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεξηιακβάλεη ην 

ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε όιωλ ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνκήζεηα, ηε 

κεηαηξνπή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο βαζηθέο 

ζπληζηώζεο ηνπ ζπληνληζκνύ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε εηαηξηθά θαλάιηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

νη πξνκεζεπηέο, κεζάδνληεο, ηξίηνη πάξνρνη ππεξεζηώλ θαη νη πειάηεο. Σηελ νπζία, ε δηαρείξηζε 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ελζωκαηώλεη ηελ δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εληόο 

θαη κεηαμύ ηωλ εηαηξεηώλ. Πην πξόζθαηα, ε απην-νξγάλωζε ηνπ δηθηύνπ ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ έρεη ραξαθηεξηζηεί ωο δηεπξπκέλε 

επηρείξεζε.» 

 

 

1.1.2 Οξγάλσζε Logistics 

Ζ νξγάλσζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management) είλαη έλαο πνιχ 

ππνζρφκελνο θαη ζρεηηθά λένο ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ησλ Logistics.  

Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα πνπ επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ εηαηξεηψλ 

θαζψο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ δηαζθάιηζε πνηνηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε φιν θαη απμαλφκελε δεκηνπξγία 

αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ζηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ εηαηξεηψλ, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη.  

Βειηίσζε απνηειεζκάησλ ηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ εηαηξεηψλ, 

αιιά θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ ζπλδένληαη µε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο πειάηεο. 

Ζ νξγάλσζε ησλ Logistics γίλεηαη ζε ηξείο βαζηθνχο ππιψλεο, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν, αιιά 

θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εμεηάδεη. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα Η αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηα 

δηεξγαζίαο ζε ζρέζε θαη κε ην πψο είλαη θαηακεξηζκέλεο ζε απηνχο ηνπο ηξείο ππιψλεο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
2
 

Logistics Management 

ρεδηαζκφο Έιεγρνο Δθηέιεζε 

   

ηξαηεγηθή Έιεγρνο Δθαξκνγήο Αγνξέο 

Υξνληθφο Οξίδνληαο Έιεγρνο Απνηειεζκάησλ Μεηαθνξέο 

Μνλάδα Γηαθίλεζεο Παξαγσγηθφηεηα Απνζήθεπζε 

πζθεπαζία Κφζηνο/Κέξδε Απνζέκαηα 

Καλάιηα Γηαλνκήο Δμππεξέηεζε Πειαηψλ Γηαλνκέο 

Αξ. Φνξηεγψλ Γηαλ. Πνηνηηθφο Έιεγρνο  

Καλάιηα Μεηαθνξάο Πνζνηηθφο Έιεγρνο  

Αξ. Κέληξσλ Γηαλνκήο Γηαξθήο Απνγξαθή  

Σνπνζεζία Κεληξ. Γηαλ. Λφγνη Αζηνρίαο  

Σερλνινγία Αμηνιφγεζε Αληαγσληζκνχ  

 Αμηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ  

Αλαθχθισζε Αμηνιφγεζε Δμνπιηζκνχ  

 Έιεγρνο Απνζεκάησλ  

 

 

 

1.1.3 ηξαηεγηθέο Απνθάζεηο 

Όπσο θαη ζε θάζε άιιν ηνκέα κηαο εηαηξείαο έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Logistics πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πξέπεη λα ππάξμεη ν απαξαίηεηνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. Σν πψο 

δειαδή ζα νξγαλσζεί αιιά θαη ζα δνκεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ψζηε λα 

αμηνπνηεί κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ηνπο πφξνπο ηεο εηαηξείαο.  

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα ΗΗ αλαθέξνληαη κεξηθά απφ ην πην ζπρλά εξσηήκαηα πνπ έξρεηαη λα 

απαληήζεη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο φηαλ ζρεδηάδεηαη ην ζχζηεκα Logistics ζε κηα εηαηξεία. 

 

 

 

 

                                                           
2
Κωνςταντίνοσ Χ. υφνιϊτησ “LogisticsManagementΘεωρία και Πράξη” ελ. 27 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
3
 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 
 Πφζεο Απνζήθεο; 
 Θέζε Απνζεθψλ; 

 Απφ Πνηφλ ζα Γίλεηαη ε Γηαρείξηζε Απνζεθψλ; 

 Ηδηφθηεηεο ή Δλνηθηαζκέλεο; 

 Μέγεζνο Απνζεθψλ; 

 χζηεκα Απνζήθεπζεο; 

 Απνζήθε Α. Τιψλ Δξγνζηαζίνπ/Πνιηηηθή; 

 Απνζήθε Έηνηκσλ/Πειαηψλ/Πνιηηηθή; 

 Σερλνινγία (Δπίπεδν Απηνκαηηζκνχ); 

 Μέζνδνο Μεηαθνξψλ Δξγνζηάζην-Απνζήθε; 

 Μέζνδνο Γηαλνκήο Απνζήθε-Πειάηεο 

 

Φπζηθά πέξα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε καθξνρξφληνπο ζηφρνπο 

ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξεία πξέπεη λα πξναπνθαζίζεη δηάθνξεο ηαθηηθέο ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία.  

Υξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα πιάλν δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, δηφηη νη 

καθξνρξφληεο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί θαη εθαξκνζζεί είλαη αδχλαην λα 

κεηαβάιινληαη κε θάζε αιιαγή ζε θάπνην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

αζχκθνξν, αιιά θαη πηζαλά επηθίλδπλν λα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα ηα νπνία δελ είλαη ηα 

επηζπκεηά. 

Γηα λα είλαη κηα εηαηξεία επηηπρεκέλε πξέπεη πέξα απφ ηνπο καθξνρξφληνπο ζηφρνπο, λα 

θαηαθέξλεη λα πξαγκαηνπνηεί θαη ηνπο θαζεκεξηλνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηαθέξεη ζηγά ζηγά λα νινθιεξψζεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έζεζε. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί κηα εηαηξεία λα πάξεη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

ζηξαηεγηθήο.  

Οη απνθάζεηο απηέο φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο νλνκάδνληαη Σαθηηθέο απνθάζεηο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο φπσο: 

 Σε δηάηαμε πνπ ζα έρεη ε απνζήθε 

 Σνλ εμνπιηζκφ ηεο απνζήθεο 

 Σν ζηφιν θνξηεγψλ, φπσο ηη κέγεζνο ζα έρνπλ ηα νρήκαηα αιιά θαη ηελ πνζφηεηα ηνπο 

 Αλ ζα είλαη ηδηφθηεηνο ζηφινο θνξηεγψλ ή κηζζσκέλνο θ.ά.  

 

                                                           
3
Κωνςταντίνοσ Χ. υφνιϊτησ “Logistics Management Θεωρία και Πράξη” ελ. 27 
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Ση πεξηιακβάλνπλ ηα Logistics 

 

Οη πειάηεο κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ πάξνπλ απηφ πνπ δεηνχλ, ηε ζηηγκή πνπ ην δεηνχλ, ζην 

ρψξν πνπ ην δεηνχλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην δεηνχλ, ρσξίο κεγάιε αλακνλή.  

Απηφ νδεγεί ηα ηκήκαηα Logistics θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ, αιιά θαη κε ηξφπν ηέηνην, πνπ λα κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο ηνπο. Φπζηθά 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε κέρξη 

θαη ηελ παξάδνζε ζηνλ πειάηε.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, σο Logistics λνείηαη ην ηκήκα ηεο εηαηξείαο ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο εθείλεο  πνπ 

ζρεηίδνληαη φρη κφλν ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα αιιά θαη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ κε 

έκκεζν ή άκεζν ηξφπν ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

Ο παξαπάλσ ζπζρεηηζκφο ππάξρεη θαζψο πξέπεη λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηνπ ζπληνληζκνχ φιεο ηεο ξνήο πιηθψλ. Με ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο ζαλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαη φρη ζαλ μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο, 

επηηπγράλεηαη ε απφιπηε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο 

κηαο εηαηξείαο θαη απηφο πνπ θέξλεη ην εηζφδεκα ζε απηή, ε «εμππεξέηεζε πειαηψλ».  

Ζ αλαβάζκηζε απηή πξαγκαηνπνηείηε θαζψο ππάξρεη κείσζε ηνπ θφζηνπο, πνπ φπσο έρεη 

αλαθεξζεί είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο  ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Φπζηθή δηαλνκή 

Ζ θπζηθή δηαλνκή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη έιεγρν ησλ θπζηθψλ ξνψλ πιηθψλ θαη 

ηειηθψλ αγαζψλ απφ ηα ζεκεία πξνέιεπζεο κέρξη ηα ζεκεία ρξεζηκνπνίεζεο γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θπζηθήο δηαλνκήο είλαη ε κεηαθνξά, ε δηαηήξεζε 

απνζεκάησλ, ε απνζήθεπζε θαη ε δηεθπεξαίσζε παξαγγειηψλ/εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

ηφρνο ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο κέζσ βειηίσζεο ηεο 

θπζηθήο δηαλνκήο. 

Σν ειάρηζην θφζηνο δηαλνκήο πξνυπνζέηεη θζελή κεηαθνξά, κηθξφ χςνο απνζεκάησλ θαη 

ειάρηζηεο απνζήθεο. 
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Σν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθήο δηαλνκήο είλαη λα κειεηεζεί ηη 

ζέινπλ νη πειάηεο. Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ππεξεζίεο γηα 

ηνπο πειάηεο. 

Με δεδνκέλν έλα ζχλνιν ζηφρσλ θπζηθήο δηαλνκήο ε εηαηξεία είλαη έηνηκε λα ζρεδηάζεη έλα 

ζχζηεκα θπζηθήο δηαλνκήο πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο ηεο επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Απαξαίηεην είλαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην επηζπκεηφ επίπεδν εμππεξέηεζεο 

πειαηείαο (Customer Service Level).  

Οη πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ επηπέδνπ είλαη: 

α) Ο θχθινο παξαγγειίαο. Δίλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο παξαγγειίαο θαη ηεο 

παξαιαβήο ηνπ πξντφληνο. 

β) πλέπεηα ηνπ θχθινπ παξαγγειίαο. 

γ) Διάρηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο. Δίλαη ε πνζφηεηα θάησ απφ ηελ νπνία ν πσιεηήο δελ ζα 

δερηεί λα εθηειέζεη ηελ παξαγγειία 

δ) Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ δελ εθηεινχληαη ζσζηά 

ε) Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ θηάλνπλ κε δεκηά 

ζη) Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ δελ εθηειείηαη γηαηί δελ ππάξρνπλ απνζέκαηα. 

Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο απμάλεηαη φηαλ δηάζηαζε β  απμάλεηαη θαη νη ππφινηπεο  

κεηψλνληαη. 

Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θπζηθήο 

δηαλνκήο. 

Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο θπζηθήο δηαλνκήο είλαη ε παξαγγειία, ηα απνζέκαηα πξντφλησλ, ε 

κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ. 

 

Παξαγγειία 

Ζ θπζηθή δηαλνκή αξρίδεη κε κία παξαγγειία πειάηε.  

Σα είδε πνπ έρνπλ εμαληιεζεί παξαγγέιινληαη εμ αξρήο. 

Ζ εηαηξεία θαη νη πειάηεο θεξδίδνπλ φηαλ ηα βήκαηα απηά γίλνληαη γξήγνξα θαη ζσζηά. 
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Ο θχθινο ζπληνκεχεηαη κε ηε δηεμαγσγή κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

παξαγγειηψλ. 

Δξσηήκαηα θιεηδηά είλαη: 

 Ση ζπκβαίλεη φηαλ κηα εηαηξεία παίξλεη παξαγγειία απφ έλαλ πειάηε; 

 Πφζνο ρξφλνο απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίζησζεο ηνπ πειάηε; 

 Πνηεο νη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ θαη πφζν ρξφλν 

δηαξθνχλ; 

 Κάζε πφζν ην ηκήκα παξαγσγήο πιεξνθνξείηαη ηηο αλάγθεο ζε απνζέκαηα; 

 Πφζνο ρξφλνο απαηηείηαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα πιήξε εηθφλα νη κάλαηδεξο πσιήζεσλ γηα 

ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο; 

 

Οηθνλνκηθφ κέγεζνο παξαγγειίαο (Economic Order Quantity EOQ) 

Ζ ηερληθή απηή πξνζδηνξίδεη  

 Σν ρξφλν έθδνζεο κηα παξαγγειίαο πιηθψλ 

 Σν απνδνηηθφηεξν κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο 

 

Οη παξάγνληεο θφζηνπο είλαη: 

Δμνδα κεηαθνξάο (carrying cost) είλαη φια ηα θφζηε πνπ έρεη ππνζηεί ν θάηνρνο ελφο 

απνζέκαηνο πξψησλ πιψλ (π.ρ. θφζηνο απνζήθεπζεο, αζθάιηζηξα, πξφβιεςε θινπήο θαη θχξα,, 

θαζψο θαη θφζηνο επθαηξίαο) 

Δμνδα παξαγγειίαο (ordering cost) είλαη φια ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε κία παξαγγειία, 

(εξγαζία ππαιιήισλ, έληππα, θαη πξνψζεζε παξαγγειίαο) 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηα έμνδα παξαγγειίαο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν αληίζηξνθα. Όηαλ 

απμάλεηαη ην έλα κεηψλεηαη ην άιιν. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο απνζέκαηνο είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα έμνδα κεηαθνξάο + έμνδα 

παξαγγειίαο. 

Σν ζεκείν ζην νπνίν ην ζπλνιηθφ θφζηνο απνζέκαηνο γίλεηαη ειάρηζην είλαη απηφ ζην νπνίν ηα 

έμνδα κεηαθνξάο θαη ηα έμνδα παξαγγειίαο γίλνληαη ίζα. 
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Απνζήθεπζε 

Ζ ιεηηνπξγία απνζήθεπζεο είλαη απαξαίηεηε επεηδή ν θχθινο ηεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο θαη 

ηεο θαηαλάισζεο ζπάληα ζπκπίπηνπλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεπζεο παξαθάκπηεη ηηο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο επηζπκεηέο πνζφηεηεο 

θαη ην ζσζηφ ρξφλν παξάδνζεο. 

Ζ εηαηξεία πξέπεη λα απνθαζίζεη έλα επηζπκεηφ αξηζκφ ρψξσλ απνζήθεπζεο. Ο αξηζκφο ρψξσλ 

απνζήθεπζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη κηα ηζζνξνπία αλάκεζα ζε επίπεδα εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

θαη θφζηνο δηαλνκήο. 

Ζ εηαηξεία κπνξεί λα δηαζέηεη ηδηφθηεηεο απνζήθεο ή λα ελνηθηάδεη ρψξνπο ζε δεκφζηεο 

απνζήθεο. Οη εηαηξείεο αζθνχλ πεξηζζφηεξν έιεγρν ζηηο ηδηφθηεηεο απνζήθεο αιιά δεζκεχνπλ ην 

θεθάιαηφ ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθακςία αλ νη επηζπκεηέο ζέζεηο αιιάδνπλ. 

Οη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ απνζήθεο γηα θχιαμε θαη γηα δηαλνκή. Οη απνζήθεο γηα θχιαμε 

απνζεθεχνπλ αγαζά γηα κέηξηαο έσο κεγάιεο δηάξθεηαο ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη απνζήθεο γηα 

δηαλνκή δέρνληαη αγαζά γηα δηάθνξα εξγνζηάζηα θαη πξνκεζεπηέο θαη ηα κεηαθηλνχλ κφιηο είλαη 

δπλαηφ. 

 

 

Απνζέκαηα 

Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ αληηπξνζσπεχεη κηα βαζηθή απφθαζε θπζηθήο δηαλνκήο ε νπνία 

επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ζ χπαξμε κεγάισλ απνζεκάησλ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά απφ πιεπξάο θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ απμάλεηαη κε αχμνληα ξπζκφ 

θαζψο απμάλεηαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. 

Ζ ιήςε απφθαζεο γηα ηα απνζέκαηα πξνυπνζέηεη λα γλσξίδνπκε πφηε θαη πφζν λα 

παξαγγείινπκε. Πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο παξαγγειίαο ε αλαλέσζεο ηεο 

παξαγγειίαο δειαδή ην χςνο απνζέκαηνο γηα ην νπνίν απαηηείηαη λέα παξαγγειία. 

Σν ηειηθφ ζεκείν παξαγγειίαο πξέπεη λα εμηζνξξνπεί ηνλ θίλδπλν εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ 

θαη ην θφζηνο ηεο ππεξβνιηθήο ζπζζψξεπζεο απνζεκάησλ. 

Αλ ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο θαη ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε είλαη κεηαβιεηά ην ζεκείν παξαγγειίαο πξέπεη λα ηεζεί πςειφηεξα γηα λα εμαζθαιίδεη 

απφζεκα αζθαιείαο. 
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Ζ άιιε απφθαζε είλαη ην χςνο παξαγγειίαο. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα εμηζνξξνπήζεη ην θφζηνο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο παξαγγειίαο θαη ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ. 

ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα απνζήθεπζεο, ην θφζηνο ηνπ θαη 

ε απαμίσζε θεθαιαίνπ, νη θφξνη θαη ε αζθάιεηα, θαζψο θαη ε απφζβεζε. Σα απνζέκαηα 

αληηπξνζσπεχνπλ θεθάιαην πνπ επελδχεηαη. 

πκπεξάζκαηα 

Καηαιαβαίλνπκε φηη έλα ηκήκα Logistics πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ ζε φηη κνξθή θαη αλ βξίζθνληαη. 

Σέηνηεο δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζε εηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο εμήο 

θιάδνπο: 

 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ 

Δίλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο θαζψο ηα απνζέκαηα είλαη απηά ηα νπνία 

θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηελ αλακελφκελε δήηεζε, αιιά είλαη θαη απηά ηα νπνία 

απνηεινχλ δεζκεπκέλα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο θαη επνκέλσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη 

ζπκβάινπλ ζηελ εχξπζκε θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο . 

 

 Απνζήθεπζε 

Ζ ζσζηή θαη έμππλε απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ απνηειεί θαη απηφ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζψο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ξνή θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ ηνπο. 

 

 Μεηαθνξά 

Ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζην θνκκάηη ηεο αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

κέζσλ, ψζηε λα κεηαθέξνληαη ηα πξντφληα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, φπσο ην είδνο 

θαη ην κέγεζνο ηνπ κέζνπ είηε ην αλ ζα είλαη ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν. 

 

 Γηαλνκή 

Ζ δηαλνκή είλαη θάηη παξφκνην κε ηελ κεηαθνξά κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ζην κέγεζνο ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ. πλήζσο ν φξνο κεηαθνξά αλαθέξεηαη ζε πην ρνλδξηθνχ ηχπνπ 

δηαθηλήζεηο, δειαδή κεγάιεο ζε πνζφηεηα πξντφληνο αιιά κηθξέο ζε πνζφηεηα πειαηψλ, 

ελψ ν φξνο δηαλνκή ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε ιηαληθέο κεηαθηλήζεηο, δειαδή κηθξέο ζε 

πνζφηεηεο πξντφληνο αιιά ζε πνιινχο πειάηεο. 

 

 Αγνξά-πξνκήζεηα 

Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε πξντφλησλ (κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν) ή 
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ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο, φπσο πξνκεζεπηέο θαη άιιεο πεγέο εθηφο ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία 

κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ ζην ηειηθφ πξντφλ. 

 

 Πιεξνθφξεζε 

Με ηα θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νη εηαηξείεο πιένλ κπνξνχλ λα έρνπλ ηέιεηα 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ αιιά θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη απνζήθεπζε 

φισλ ησλ ζπκβάλησλ θαη δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή αλάιπζε θαη 

ρξήζε. 

Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο αλαιχνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

θαζψο απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο αλάπηπμεο. Απιά πξέπεη πξψηα λα 

αλαθεξζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ Logistics θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην θνκκάηη θάζε 

εηαηξείαο. 

 

Η ζεκαζία ησλ Logistics θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηηο εηαηξείεο 

 

ίγνπξα θάζε εηαηξεία κπνξεί θαη πξέπεη λα νξγαλψζεη ην ζχζηεκα ηεο κε κνλαδηθφ ηξφπν αιιά 

παξφια απηά ππάξρνπλ θάπνηεο γεληθέο αξρέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη. Σν ζίγνπξν είλαη πσο 

γηα λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ηεο πξέπεη λα πξνζέμεη θαη λα ηειεηνπνηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Όπσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ κέρξη ηψξα ηα Logistics έρνπλ μεπεξάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ κέζα ζε κηα απνζήθε θαη παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο θαη ζε άιια ηκήκαηα ζαλ απηφ ηνπ Marketing ή ην νηθνλνκηθφ 

ηκήκα θ.ά πνπ κέρξη ηψξα δελ είρακε ζπλεζίζεη λα αθνχκε. 

 

Αλάιπζε Βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ Logistics 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ε ψξα γηα λα αλαιπζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

1.1.4 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηα απνζέκαηα απνηεινχλ έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη κάιηζηα απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά 

ζεκεία απηήο θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζή ηνπο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Απνηεινχλ φπσο 
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αλαθέξζεθε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ Logistics θαζψο ηα απνζέκαηα είλαη δεζκεπκέλα 

θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. 

ηελ νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε βαζηθφηεξε απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο Logistics ζε κηα εηαηξεία είλαη λα 

θαηαθέξλεη λα θζάλνπλ ηα αγαζά πνπ πξέπεη, ζην ζσζηφ κέξνο, ηελ ζσζηή ζηηγκή, ζηελ 

επηιεγκέλε επηζπκεηή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα.  

Γηα λα είλαη εθηθηφ θάηη ηέηνην, πξέπεη λα γεθπξσζεί ε ρξνληθή πεξίνδνο κεηαμχ παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο, θαζψο γηα λα θαηαλαιψζεηο θάηη πξέπεη λα ην έρεηο ηελ ζηηγκή πνπ ζα ην 

ρξεηαζηείο, άξα λα έρεη φρη κφλν παξαρζεί αιιά θαη λα είλαη δηαζέζηκν ζην ζεκείν πνπ πξφθεηηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ηνπ. Γηα λα θαιπθζεί απηφ ην ράζκα είλαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία ησλ απνζεκάησλ θαη ε ζσζηή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπο απφ ην θαηάιιειν 

ηκήκα. 

Ο φξνο απνζέκαηα αλαθέξεηαη ζε φια απηά ηα αγαζά ηεο εηαηξείαο ηα νπνία βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα θαη πεξηκέλνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ. Ζ 

αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ησλ απνζεκάησλ νθείιεηαη ζηε δηαθνξά κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

θαη ε αλάγθε απφ ηηο εηαηξείεο λα ηελ θαιχςνπλ.  

πλήζσο είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζεί ε αλακελφκελε δήηεζε είηε ε πξνζθνξά ελφο αγαζνχ, αιιά 

πάληα κε θάπνην βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη εηαηξείεο πξέπεη λα 

έρνπλ θαιά νξγαλψζεη ηα απνζέκαηα ηνπο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηελ αβεβαηφηεηα 

απηή.  

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εηαηξείαο ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο έρεη θαη πνιιά πξνβιήκαηα 

λα επηιχζεη. Έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα φηη ηα απνζέκαηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο, θαζψο νπνηαδήπνηε κνλάδα απνζέκαηνο ηζνδπλακεί κε δεζκεπκέλα 

θεθάιαηα θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη απαξαίηεηε ή πξνζεθηηθή δηαρείξηζε 

απηψλ.  

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ πξνζηαηεχεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο θαη δηαηεξεί νκαιή ηελ ξνή ειαηηψλνληαο θαη ην θφζηνο. Σα επίπεδα 

ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη δελ είλαη, φπσο είλαη θπζηθφ, ζηαζεξά θαη ίδηα γηα 

φια ηα είδε αγαζψλ, αιιά επεξεάδνληαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο, φπσο ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ην είδνο ησλ αλαγθψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ, ηε κνξθή ηεο αγνξάο, 

αιιά θαη ηελ πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ πνπ αθνινπζεί ε θάζε εηαηξεία. 

Σα απνζέκαηα ρσξίδνληαη ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνλ νπνίν 

εμππεξεηνχλ.  
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Κάζε εηαηξεία αλάινγα κε ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο έρεη θαη ηα αλάινγα απνζέκαηα, 

ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη 

αθφινπζεο φπσο αλαιχνληαη. 

 

Κπθιηθά απνζέκαηα( Cycle Inventory) 

Απνηεινχλ ηελ βαζηθφηεξε θαηεγνξία ησλ απνζεκάησλ, είλαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο 

θαη πξνζδηνξίδνληαη άκεζα απφ ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο. Δίλαη ην θνκκάηη απηφ ησλ 

απνζεκάησλ ην νπνίν πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε εηαηξεία αλεμάξηεηα, θαζψο είλαη απηφ πνπ 

θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη θαη λα θαιχςεη ηελ δήηεζε πνπ ζα πξνθχςεη γηα ην πξντφλ ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ δχν παξαγγειηψλ. 

Σν χςνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάξθεηα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ παξαγγειηψλ απηψλ. Πξέπεη 

ε πνζφηεηα ηνπ απνζέκαηνο απηνχ λα είλαη ηθαλή λα θαιχςεη φιε ηελ πνζφηεηα ηεο 

αλακελφκελεο δήηεζεο.  

Έηζη βαζίδεηαη ζε ειέγρνπο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ψζηε λα 

πξνβιεθζεί ε αλακελφκελε δήηεζε θαη λα γλσξίδεη ην ηκήκα παξαγγειηψλ ην κέγεζνο πνπ 

πξέπεη λα παξαγγείιεη γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.   

Φπζηθά φζν κεγαιχηεξε απηή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη ην χςνο ηνπ 

θπθιηθνχ απνζέκαηνο. Αλ θάλνπκε Υ κέξεο κεηαμχ δχν παξαγγειηψλ ηφηε ην θπθιηθφ απφζεκα 

πξέπεη λα είλαη ηφζν ψζηε λα θαιχπηεη ηελ κέζε δήηεζε ησλ Υ εκεξψλ. Όπσο είλαη θπζηθφ ην 

ηκήκα ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηηο παξαγγειίεο δελ πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ δήηεζε γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ έξρεηαη αιιά γηα κηα πεξίνδν (έλα βήκα) κπξνζηά θαζψο ε παξαγγειία πνπ ζα 

θάλεη ζήκεξα ζα θιεζεί λα εμππεξεηήζεη ηελ  πεξίνδν κεηά. 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θπθιηθνχ απνζέκαηνο κηαο εηαηξείαο. 

Έζησ φηη κηα εηαηξεία θάλεη κηα παξαγγειία αλά 10 κέξεο. ηελ αξρή ηνπ κήλα ε παξαγγειία 

πνπ ζα θάλεη ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηελ αλακελφκελε δήηεζε γηα ην δεχηεξν 

10εκεξν ην νπνίν θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη απηή ε παξαγγειία θαη φρη γηα ην πξψην ην νπνίν 

ηξέρεη ήδε. 
 

Απνζέκαηα Αζθαιείαο (Safety/Baffer Stock) 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν είδνο απνζέκαηνο, νη παξαγγειίεο πνπ γίλνληαη θαη ην 

ζηνθ πνπ ππάξρεη κέζα ζηηο απνζήθεο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε δήηεζε πνπ 

πεξηκέλνπκε ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ελδηαθεξφκαζηε. Απηφ έρεη ζαλ επαθφινπζν λα κελ είλαη 

βέβαην φηη ζα επαξθνχλ ηα απνζέκαηα ζε ελδερφκελα απμεκέλε δήηεζε. Γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη ην απφζεκα αζθαιείαο ην νπνίν θαιείηε λα θαιχςεη ην ξίζθν ηεο αλακελφκελεο 

δήηεζεο.  
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Σν κέγεζνο ηνπ είλαη ηέηνην έηζη ψζηε αλ ππάξμεη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε δήηεζε λα 

κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα θαιχςεη ηελ δηαθνξά. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ειαηησκαηηθήο 

παξαιαβήο ή θαη νπνηνπδήπνηε απξνφπηνπ ζπκβεί ζε κηα πεξίνδν, λα ππάξρεη άκεζε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ.  

 

Απνζέκαηα Αλακνλήο (Anticipation Inventory) 

ε ζπλέρεηα ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ εηδψλ έξρεηαη ην ηξίην ζηε ζεηξά είδνο απνζέκαηνο ην νπνίν 

νλνκάδεηαη απφζεκα αλακνλήο θαη είλαη απηφ ην νπνίν νη εηαηξείεο ην αγνξάδνπλ θαη ην 

απνζεθεχνπλ ζε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο, ψζηε λα έρεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη 

θπιάζζεηαη κέρξη ηελ πεξίνδν πνπ ε δήηεζε ηνπ εθηνμεχεηαη θαη έηζη νη εηαηξείεο βγάδνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ θέξδνο.  

ηελ νπζία θαιχπηεη ηελ αλφκνηα δήηεζε πνπ ππάξρεη γηα ην πξντφλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ελφο 

έηνπο.  

Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα γηα ηέηνηα πξντφληα, ψζηε λα γίλεη πην εχθνια θαηαλνεηφ απηφ ην 

είδνο, απνηειεί ην πεηξέιαην, γηα ην νπνίν ην ρεηκψλα ε δήηεζε ηνπ απμάλεηαη θαηαθφξπθα. Δηζη 

νη εηαηξείεο εκπνξίαο πεηξειαίνπ αγνξάδνπλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ην θξαηάλε ζαλ 

απφζεκα γηα λα θαιχςνπλ ηελ κεγάιε δήηεζε ηνλ ρεηκψλα. 

Απνζέκαηα ε Κίλεζε (Pipeline Inventory) 

Σειεπηαίν απφ ηα γλσζηά είδε απνζέκαηνο είλαη απηφ ηνπ θπθιηθνχ απνζέκαηνο, ην νπνίν 

ζπλήζσο ζπλαληηέηαη ζε κεγάια δίθηπα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Απνηειεί απφζεκα ην νπνίν 

είλαη ππάξρνπζα παξαγγειία αιιά δελ έρεη παξαιεθζεί αθφκα. Μηάο παξαγγειίαο ε νπνία είλαη 

ζην δξφκν κεηαμχ δχν ζεκείσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην κέγεζνο ηνπ απνζέκαηνο πξέπεη 

λα είλαη ηφζν ψζηε λα θαιχςεη ηελ κέζε δήηεζε γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν 

παξαιαβψλ παξαγγειηψλ. 

 

1.1.5 Απνζήθεπζε 

Απνζήθεπζε είλαη ε ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο, πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηεο ηελ ελαζρφιεζε κε 

ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ησλ αγαζψλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηα ηκήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε 

θαη ηελ πνζφηεηα ηνπο. Φπζηθά ην θχξην ζπζηαηηθφ θαη ν ζεκαληηθφηεξνο θξίθνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηήο είλαη ε απνζήθε. Με ηνλ φξν απνζήθε, νξίδνπκε ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ε 

εηαηξεία θαηά θχξην ιφγν δηαηεξεί ηα απνζέκαηα ηεο, αιιά θαη πξαγκαηνπνηεί κέξνο ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα ηεο.  

Όπσο θαη ηα απνζέκαηα έηζη θαη ε απνζήθεπζε είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο Logistics. Ζ κε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο κπνξεί λα 
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απμήζεη πάξα πνιχ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο εηαηξείαο, θαζψο ε απνζήθεπζε απφ κφλε ηεο 

ρξεηάδεηαη έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Πεξηιακβάλεη αξθεηά κεγάια θφζηε, φπσο ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν γηα λα 

γίλνληαη ζσζηά νη δηεξγαζίεο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, απνηειείηαη απφ αξθεηφ αξηζκφ 

αηφκσλ. Δπίζεο έρεη κεγάιν κεξίδην ζην θφζηνο φζνλ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θαζψο ζην κεγάιν ηκήκα ηεο απνζήθεπζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη πάξα πνιιέο. 

Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη ηα ελνίθηα ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πνπ αλάινγα κε ην πξντφλ κπνξεί 

λα είλαη αξθεηά κεγάια ηα πνζά ηνπο, ελψ ηέινο φιν ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ 

ζα ρξεηαζηεί. Μπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ φηη κε ηφζα θφζηε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία αλ δελ γίλεη θαιή νξγάλσζε κπνξνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα λα μεθχγνπλ.  

Δθηφο φκσο απφ απηφ ε ζσζηή νξγάλσζε ηεο απνζήθεπζεο επεξεάδεη θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο εηαηξείαο θαη κία θαθή νξγάλσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηεξάζηηα δεκηά απφ 

κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ιφγν κε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Δπίζεο εθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη θχιαμε ησλ πξντφλησλ, ε απνζήθεπζε ζαλ δηαδηθαζία ζε 

κηα εηαηξεία πεξηιακβάλεη πνιιέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ππιψλα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ Logistics.  

 

Σέηνηεο ελέξγεηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Παξαιαβή πξντφλησλ:  ε ελέξγεηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή είζνδν ησλ πξντφλησλ ζηελ 

απνζήθε. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή νη ππάιιεινη ηεο απνζήθεο αθνχ ην πξντφλ 

εθθνξησζεί θαη ηνπνζεηεζεί ζην θαηάιιειν ρψξν, ζα εμεηάζνπλ λα δνπλ αλ ε θαηάζηαζε 

ηνπ πξντφληνο είλαη ε αλακελφκελε, θαζψο επίζεο αλ ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηά ηελ παξαιαβή ελφο πξντφληνο. ηε ζπλέρεηα αλάινγα κε 

ην απνηέιεζκα ηεο επηζεψξεζεο πξνεηνηκάδνπλ ηα πξντφληα γηα λα πεξάζνπλ ζηελ επφκελε 

ελέξγεηα. 

 

 Δπφκελε ελέξγεηα είλαη ε Κχξηα Απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο. ε απηή ηελ ελέξγεηα ην αγαζφ 

ζπζθεπάδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα απνζεθεπηεί γηα φζν θαηξφ ρξεηάδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη 

ζην θαηάιιειν ζεκείν κέζα ζηελ απνζήθε. Φπζηθά κηα θαιά νξγαλσκέλε απνζήθε έρεη 

θξνληίζεη ψζηε ηα πιηθά λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ άκεζα ηελ ζηηγκή πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ζην 

θαηάιιειν ρψξν, γίλεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη αλ ρξεηάδεηαη ε απαξαίηεηε έθδνζε ή ελεκέξσζε ηεο 

θαξηέιαο ησλ πιηθψλ. 
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 Δπφκελε ιεηηνπξγία ησλ απνζεθψλ, απνηειεί ε εθηέιεζε παξαγγειηψλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ε απνζήθε είλαη απηή πνπ έρεη ηελ εηθφλα ησλ απνζεκάησλ δελ ζα κπνξνχζε λα κελ είλαη 

θαη απηή πνπ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ζπιινγή ησλ παξαγγειηψλ. ε απηή 

ηελ ελέξγεηα ε δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη είλαη, ε πεξηζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πξντφλησλ 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε παξαγγειία, ε νκαδνπνίεζε ε ζπζθεπαζία αιιά θαη 

ε ηνπνζέηεζε ηεο ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο. ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη θαη ν έιεγρνο ησλ 

απαξαίηεησλ εληχπσλ αιιά θαη ε ελεκέξσζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

 Σέινο ζαλ εξγαζία ησλ απνζεθψλ έρνπκε ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ. Γίλεηαη ε θφξησζε 

ε απνζηνιή θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζην ζεκείν πνπ πξννξίδνληαη. 

 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη πσο θαηακεξίδνληαη ηα θφζηε ζηηο βαζηθέο απηέο ιεηηνπξγίεο κηαο 

απνζήθεο  

 

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο βαζηθέο απηέο ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο κηαο απνζήθεο ππάξρνπλ θαη νη 

δεπηεξεχνπζεο φπσο ηαθηνπνίεζε, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, θαζαξηζκφο, αιιά θαη δηνηθεηηθέο 

εξγαζίεο φπσο απνγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο νξγάλσζεο απνζήθεπζεο φπσο θαη γεληθφηεξα ησλ Logistics είλαη ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο, θαη απηφ επηηπγράλεηαη κεηψλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο 

βειηηζηνπνηψληαο ηελ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο. 

Φπζηθά γηα λα επηηχρεη θάηη ηέηνην ε δηνίθεζε ησλ απνζεθψλ πξέπεη λα αθνινπζήζεη δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο. ηξαηεγηθέο φπσο: 

 

10%

15%

55%

20%

Κόςτη Βαςικών Λειτουργιών

Κόςτοσ Παραλαβησ

Κόςτοσ Αποθήκευςησ

Κόςτοσ υλλογήσ

Κόςτοσ Αποςτολήσ
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 Δμέηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο αγνξάο θαη ησλ πξντφλησλ. Πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν 

είλαη βάζηκεο νη πξνζδνθίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, 

αιιά θαη ε πνηθηιία ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ. Πσο ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηχπν απνζήθεο πνπ 

δηαζέηνπλ, αιιά θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ψζηε λα γίλεη ε 

θαηάιιειε επηινγή, φρη κφλν  βξαρπρξφληα αιιά θαη καθξνρξφληα. 

 

 Να εμεηαζηεί ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα ππάξρνπλ πξνο απνζήθεπζε θαζψο 

δηαθνξεηηθά είδε πξντφλησλ ρξεηάδνληαη θαη δηαθνξεηηθφ κέζν απνζήθεπζεο (δηαθνξεηηθνί 

ρψξνη, ζεξκνθξαζίεο θ.ά.) 

 

 Αθφκα κηα απφθαζε πνπ έξρεηαη λα ιάβεη ε δηνίθεζε είλαη ην κέγεζνο αιιά θαη ην ζεκείν 

ησλ απνζεθψλ, δηφηη αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ε αγνξά πνπ εμππεξεηεί πξέπεη λα 

επηιεγεί ε θαηάιιειε ζέζε έηζη ψζηε λα ππάξρεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο κεηαθνξάο. 

 

 Δπηπιένλ ιφγσ ηεο χπαξμεο πςειήο ηερλνινγίαο έρεη πξνζηεζεί, ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη 

λα πάξεη κηα δηνίθεζε απνζεθψλ θαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, 

θαζψο ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ πάξα πνιχ ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε, ελψ ιαλζαζκέλεο επηινγέο απηψλ κπνξνχλ λα ηα απμήζνπλ. 

 

 Δλψ ηέινο κηα απφθαζε ε νπνία είλαη αλάινγε ηνπ είδνπο πξντφληνο πνπ είλαη πξνο 

απνζήθεπζε, είλαη απηή ηεο επηινγήο ηεο κνλάδαο θφξησζεο (π.ρ παιέηεο) 

 

Γεληθά κηα γεληθή εηθφλα πνπ ηζρχεη γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ θφζηνπο κηαο απνζήθεο θαίλεηαη 

ζην αθφινπζν ρήκα. 
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Δπηπιένλ γηα ην θνκκάηη ηεο απνζήθεπζε είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ ηα είδε ησλ απνζεθψλ 

πνπ ππάξρνπλ θαη απφ ηα νπνία επηιέγνπλ νη εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαηάιιεια γηα 

απηέο. Φπζηθά ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο απνζήθεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο,  είλαη απνζηνιή ηεο δηνίθεζεο θαη είλαη κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. 

Σα είδε πνπ ππάξρνπλ είλαη ηξία θαη είλαη ηα εμήο: 

 Απνζήθεο Cross docking 

 Απνζήθεο 3pl 

  Ηδηφθηεηεο/κηζζσκέλεο απνζήθεο 

Σν πξψην είδνο απνζήθεο, απηφ ησλ Cross Docking , αλαθέξεηαη ζε απνζήθεο νη νπνίεο φρη κφλν 

αζρνινχληαη κε ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ, αιιά ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ θέληξν δηαλνκήο. 

Απνδέρνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ ηα νπνία δηαρσξίδνληαη, νκαδνπνηνχληαη κε άιια 

πξντφληα θαη δεκηνπξγνχλ παξαγγειίεο πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο θαη απνζηέιινληαη. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνζεθψλ 3pl, απνηεινχλ απνζήθεο ηξίησλ εηαηξεηψλ. Πνιιέο εηαηξείεο 

απνθαζίδνπλ φηη δελ είλαη ζπκθέξνλ γηα απηέο λα δηαζέηνπλ δηθέο ηνπο απνζήθεο θαη πξνζσπηθφ 

νπφηε δίλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο θαη ηελ θχιαμε απηψλ ζε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. 

50%
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10%

25%

Κόςτη Διαχείριςησ Αποθήκησ

Κόςτοσ Προςωπικοφ

Κόςτησ ςυντήριςησ

Κόςτη Εξοπλιςμοφ

Κόςτη κτηρίων
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Δλψ ην ηξίην θαη ηειεπηαίν είδνο απνζήθεο είλαη απηφ ην νπνίν είλαη ην πην ζχλεζεο θαη απηφ ην 

νπνίν ζα ζπλαληεζεί ζην Case  ηεο παξνχζαο εξγαζίεο, απηφ ησλ κηζζσκέλσλ αιιά θαη 

ηδηφθηεησλ απνζεθψλ. ε απηφ ην είδνο ε εηαηξεία δηαζέηεη έλα ρψξν ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηεί 

ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη δηακνηξάδεη ηα πιηθά ηεο φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Σέινο ζεσξείηε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλαξηψληαη κε ηελ 

απνζήθεπζε θαη δπζθνιεχνπλ ην έξγν ηεο δηνίθεζεο. Πξνβιήκαηα φπσο: 

 Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ην είδνπο αιιά θαη ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ηα νπνία 

έξρνληαη γηα παξαιαβή ζην άκεζν κέιινλ, έηζη ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο. 

 

 Έλα αθφκα πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη θαζψο δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη γξήγνξα ε ηαμηλφκεζε 

ησλ πξντφλησλ πνπ παξειήθζεζαλ θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο 

 

 Δπίζεο είλαη ζρεδφλ αδχλαην ζε κεγάιεο απνζήθεο λα εμεηαζηεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαηά 

πφζν ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ ήξζαλ γηα παξαιαβή είλαη απηφο πνπ είρε δεηεζεί, αιιά 

θαη αλ ε πνηφηεηα είλαη ε επηζπκεηή. 

 

 Αξθεηά ρξνλνβφξν είλαη θαη ην ηκήκα φπνπ θαηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη λα ηνπνζεηεζνχλ νη απαξαίηεηεο εηηθέηεο, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεξε θαιή 

πιεξνθφξεζε γηα ην πξντφλ. 

 

 Έλα αθφκα κεγάιν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ππάξρνπλ πεξίνδνη φπνπ ε 

πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ ζπλάδεη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. πκβαίλεη δηφηη ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηνπο αλζξψπνπο.  

 

 Δπεηδή ε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζηα ζεκεία ηεο απνζήθεο γίλεηαη απφ αλζξψπνπο θαη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο θάλεη ιάζε, είλαη πηζαλφ λα ηνπνζεηεζεί θάπνην απφ ηα πξντφληα ζε 

ιάζνο ζεκείν. 

 

 Γπζθνιία ηνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο λα γλσξίδεη θάζε ζηηγκή πνπ 

βξίζθεηαη έλα πξντφλ κέζα ζηελ απνζήθε. πγθεθξηκέλα απηφ παξνπζηάδεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο κέζα ζηελ 

απνζήθε. 

 

 

 



ελίδα 32 από 98 
 

 Τπάξρεη πξφβιεκα, φζνλ αθνξά ηελ γλψζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηα δηάθνξα είδε πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα απνζήθε, θαζψο 

είλαη δχζθνιν γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πξντφληνο. 

 

 Καη δπζθνιία ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην ρψξν ηεο απνζήθεο. 

 

1.1.6 Μεηαθνξά 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, κε ηνλ φξν κεηαθνξά ε ζεσξία ησλ Logistics 

αλαθέξεηαη ζην είδνο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (εξγνζηάζηα, απνζήθεο, παξαγσγφ, 

πειάηε). Δπεηδή αλαθέξεηαη ζε έλα πνιχ επαίζζεην ηκήκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κηα θαιή 

νξγάλσζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κεηψλεη θαη αξθεηά ην θφζηνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο θπζηθά ην είδνο ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ δηαθφξσλ κεξψλ ηεο αιπζίδαο, πξέπεη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν είδνο. Οη Logistics 

Managers έρνπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεζζάξσλ ηχπσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, Οδηθά, Σξαίλα, 

Πινία, Αεξνπιάλα. 

Κάζε θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ κέζσλ έρεη ηα ζεηηθά ηεο θαη ηα αξλεηηθά ηεο. Παξαθάησ 

αλαγξάθνληαη θαη  εμεγνχληαη αλαιπηηθφηεξα ηα 4 απηά είδε κέζσ κεηαθνξάο. 

 Οδηθά: Δίλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα κέζα κεηαθνξάο γηα εγρψξηα πξντφληα. ηελ ρψξα καο νη 

νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ θιάδν δσηηθήο ζεκαζίαο θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ζε εζληθφ 

επίπεδν ην 7% ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θαη ην 7% ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  

Γχν είλαη ηα ζπλεζέζηεξα νρήκαηα, νη κεγάιεο ληαιίθεο νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηα 

κεγαιχηεξα ηαμίδηα θαη γηα κεηαθνξά κεγάιεο πνζφηεηαο εκπνξεχκαηνο ή κεγάινπ φγθνπ 

θνξηίσλ θαη ηα κηθξά θνξηεγά ηα νπνία ζπλαληηνχληαη θπξίσο κέζα ζηηο πφιεηο. Δίλαη 

θηελέο ζρεηηθά κεηαθνξέο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαλνκή ησλ εκπνξεπκάησλ,  αιιά 

ζπλαξηψληαη κε έλα κεγάιν πξφβιεκα, απηφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, θαζψο θαη ηελ 

επηδείλσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζε ζηνπο δξφκνπο ησλ πφιεσλ. Με βάζε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθαινχλ κέρξη θαη ην 51% ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε 

ρψξα καο.  

 

 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο: Αξθεηά θηελφ κέζν κεηαθνξάο ην νπνίν κπνξεί κε κηθξφ 

θφζηνο λα πάξεη πνιιά είδε κεγάια ζε φγθν, αιιά θαη ζε πνζφηεηα. Φπζηθά ζε ρψξεο πνπ 

έρνπλ αλαπηπγκέλν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο Δπξψπεο, 
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πξνηηκάηαη έλαληη ησλ νδηθψλ κέζσλ γηα ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο, Σν αξλεηηθφ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, φπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, είλαη φηη γηα ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ είδνπο 

κεηαθνξάο ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο φπσο ζηδεξφδξνκνο αιιά θαη 

θαηάιιειεο δνκέο ζηα ζεκεία παξάδνζεο θαη απνζηνιήο γηα ηελ θφξησζε εθθφξησζε ησλ 

πξντφλησλ.  

 

 Θαιάζζηα: Δίλαη ην είδνο ην νπνίν θαηαιακβάλεη έλα ηεξάζηην θνκκάηη ησλ κεηαθνξψλ θαη 

απηφ δηφηη παξέρεη ηελ θηελφηεξε, κέρξη ζηηγκήο, δηαζέζηκε κεηαθνξά. Μπνξεί λα 

κεηαθέξεη κεγάιν φγθν, βαξηά αιιά θαη ρχκα πξντφληα κε πνιχ ρακειφ θφζηνο. 

Καηαιακβάλεη κέρξη θαη ην 75% ησλ εμαγφκελσλ κεηαθνξψλ. Δλψ ην πξφβιεκα πνπ έρεη 

είλαη φηη πξνθαλψο ρξεηάδεηαη ζάιαζζα, ελψ αλ ζπλδπαζηεί κε νδηθή ε ζηδεξνδξνκηθή 

κεηαθνξά κπνξεί λα αλέβεη ην θφζηνο θαη λα ηελ θάλεη αζχκθνξε.  

 

 Αεξνκεηαθνξά: Αξθεηά πςειφ θφζηνο, φπσο είλαη αλακελφκελν, αιιά πνιχ γξήγνξε θαη 

εχθνιε. Οζνλ αθνξά ηελ ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ, δελ απαηηεί κεγάιεο απαηηήζεηο ζηελ 

ζπζθεπαζία ηνπο, θαζψο ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα γηα απψιεηεο ή θζνξά απηψλ. Έλα 

ζεηηθφ ηεο αεξνκεηαθνξάο είλαη φηη, ζπγθξηηηθά κε ηα απνζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε αεξνκεηαθνξά, ε επηρείξεζε 

ζα έρεη κηθξφηεξα απνζέκαηα ζε θίλεζε θαη άξα ιηγφηεξα δεζκεπκέλα θεθάιαηα. Έηζη ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηφ φηη αλ θαη κεγαιχηεξν ην αξρηθφ θφζηνο κπνξεί ζπγθξηηηθά κε 

ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πνπ θεξδίδεη ε εηαηξεία λα είλαη αξθεηά ζπκθέξνπζα επηινγή.  

 

 

 

 
 

1.1.7 Γηαλνκή 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ε δηαλνκή έρεη λα θάλεη κε κεηαθνξά πξντφλησλ ζε 

κηθξέο πνζφηεηεο ζε πνιινχο πξνκεζεπηέο θαη έηζη, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλα είδνο 

ιηαληθήο κεηαθνξάο. Μηα εηαηξεία ε νπνία βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρεη 
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δηάθνξεο επηινγέο λα ζθεθηεί γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο. Δπηινγέο φπσο ηη νρήκαηα ζα 

έρεη γηα λα ρσξάλε ηα πξντφληα αιιά ηη κέζνδνο δηαλνκήο είλαη ζπκθέξνπζα γηα απηήλ. 

Ζ θάζε εηαηξεία κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηεο δηαλνκήο ηεο έρεη ζαλ ζηφρν λα κεηψζεη 

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο αλά ηεκάρην 

 Να κεηψζεη ηα απνζέκαηα ηεο 

 Να κεηψζεη ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ 

Γηα λα επηηχρεη απηνχο ηνπ ζηφρνπο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

ππάξρνπλ δηάθνξεο απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ζρεηηθά κε ηελ βέιηηζηε ζηξαηεγηθή 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ζην νπνίν πξέπεη λα εζηηάζεη ε εηαηξεία, 

θαζψο είλαη απηφ κε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία, είλαη απηφ ηεο Φπζηθήο Γηαλνκήο-Δθνδηαζκνχ 

ησλ πξντφλησλ ηεο. Απνηειεί θαίξηαο ζεκαζίαο απφθαζε δηφηη αθνξά καθξνρξφληεο επελδχζεηο 

αιιά θαη δεζκεχζεηο, φπσο θηήξηα, ρψξνπο, κέζα κεηαθνξάο θ.ά. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

απνθάζεσλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ζε ζπρλή βάζε θαη κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ 

ίζσο αιιάδεη κηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα ή κηα απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο Marketing, πξέπεη λα είλαη 

ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Φπζηθήο Γηαλνκήο κηαο εηαηξείαο πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηεο, ηηο 4 εμήο παξακέηξνπο: 

 

1. Κφζηνπο 

2. Αζθάιεηαο 

3. Υξφλνπ 

4. Πνηφηεηα παξάδνζεο. 

 

Οη θπξηφηεξεο θαη νη πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο – ζπζηήκαηα θπζηθήο δηαλνκήο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

 Καζέηνπ Ρνήο Τιηθψλ 

 

Δίλαη ην πην ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα. ε απηφ ε ξνή ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ζεηξηαθά θαη απηά 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, φπσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ πξηλ, ζηα θέληξα 

δηαλνκήο, απνζήθεο θαη ζε φπνην άιιν ζεκείν ρξεηάδεηαη. 

ηελ νπζία ν θάζε πξνκεζεπηήο παξαγσγφο, ζηέιλεη ηα πξντφληα ηνπ θαη απηά, ζηα ζεκεία 

δηαινγήο, νκαδνπνηνχληαη, απνζεθεχνληαη θαη ζηέιλνληαη ζαλ παξαγγειίεο, ζε πειάηεο ή θέληξα 

ιηαλεκπνξίνπ. 
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 Direct 

 

Ζ ηαθηηθή απηή δηαλνκήο είλαη αξθεηά θνζηνβφξα, αιιά ζπλαληηέηαη αξθεηέο θνξέο ζε εηαηξείεο 

νη νπνίεο έρνπλ εππαζή πξντφληα θαη ηα νπνία πξέπεη λα απνζηαινχλ κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Ζ δηαλνκή απηή αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ζηελ νπνία νη παξαγγειίεο θεχγνπλ απεπζείαο κε 

θνξηεγά, κηθξά ή κεγάια, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο, απφ ηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο 

εηαηξείαο. Απηφ πξνθαλψο απμάλεη θαη ην θφζηνο θαζψο πνιιέο κεηαθηλήζεηο κε, ζε πνιιέο 

θνξέο, κηθξφ θνξηίν απμάλνπλ ηα κεηαθνξηθά έμνδα. Οη εηαηξείεο επηιέγνπλ απηφ ηνλ ηξφπν, αλ 

θαη κε πςειφ θφζηνο, θαζψο ν θίλδπλνο αιινίσζεο ησλ πξντφλησλ θαη ε απψιεηα απηψλ ζα 

απνηειεί ζην ζχλνιν ηεο κεγαιχηεξε δεκηά γηα ηελ εηαηξεία. 

 

 Postponed 

 

Απηή ε ηαθηηθή θξαηάεη ηα πξντφληα ζε κνξθή εκηηειή θαη πεξηκέλεη λα νινθιεξσζεί φιν ην 

ηκήκα ηεο παξαγγειίαο ψζηε λα ην πξνκεζεχζεη ζην ηειηθφ θαηαλαισηή. Δλα παξάδεηγκα απηήο 

ηεο ηαθηηθήο είλαη ην εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φπνπ νη εηαηξείεο έρνπλ 

απνζεθεπκέλα πνιιέο θνξέο δηάθνξα components, φπσο επεμεξγαζηέο, κεηξηθέο θ.ά ηα νπνία 

κφλα ηνπο δελ εμππεξεηνχλ θάπνπ. Οηαλ ππάξμεη κηα παξαγγειία γίλεηαη ε ζπλαξκνιφγεζε 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγγειίαο θαη απνζηέιινληαη ζαλ νιφθιεξν πξντφλ. 

 

1.1.8 Αγνξά-πξνκήζεηα 

 

Αθφκα κία ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, απνηειεί ε αγνξά θαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, 

είηε απηά απνηεινχλ πξψηε χιε γηα παξαγσγή, είηε είλαη ηειηθφ πξντφλ.  

Όπσο ν θάζε ηδηψηεο, φηαλ αγνξάδεη θάπνην πξντφλ, πξνζπαζεί λα βξεη ηνλ θαηάιιειν έκπνξν 

απφ ηνλ νπνίν ζα ην αγνξάζεη, έηζη θαη γηα ηηο εηαηξείεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ην ηκήκα ηεο 

πξνκήζεηαο. 

  

Δίλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κε ηελ βειηηζηνπννίεζή ηνπο ζηνρεχνπκε ζηε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πξνκεζείαο ψζηε λα κπνξεί ε εηαηξεία λα παξάμεη κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο.  

Δίλαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ απφθηεζε πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θ.ά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή. 
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Μηα εηαηξεία πξέπεη λα δεηάεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα είλαη: 

 πλεπείο 

 

 Να θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγγειηψλ 

 

 Να παξαδίδνπλ νινθιεξσκέλεο παξαγγειίεο ζηελ ζσζηή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα 

 

 Να έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ ρξεηάδεηαη κε ηα πξντφληα 

 

 

Οη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη ην ηκήκα απηφ είλαη αξθεηέο, θάζε κηα κε ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο, γηα απηφ θαη δελ ππάξρεη ζσζηή επηινγή ή ιάζνο. Αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο εηαηξείαο θαη ην ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεη πξέπεη λα απνθαζηζηεί θαη ηη ηελ ζπκθέξεη. 

Κάπνηεο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη ην ηκήκα απηφ είλαη: 

a. Να αγνξάζεη ή λα θηηάμεη έλα πιηθφ. Σν λα θηηάμεη κφλε ηεο ην πξντφλ πνπ ρξεηάδεηαη θαη λα 

κελ ην παξαγγείιεη, έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα φπσο ην λα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ εμνινθιήξνπ, ή λα ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ κε βάζε ηνπο γεληθφηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηχρεη θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

θαζψο ρξεζηκνπνηεί ίδηα κέζα, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ίδηα δηνίθεζε θ.ιπ. Αθφκα κεηψλεη 

ην θφζηνο θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ πεξηέρεηαη ην θφζηνο πνπ ηζνδπλακεί κε ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  

Όπσο αλαθέξζεθε βέβαηα κηα απφθαζε ζαλ θαη απηή έξρεηαη θαη κε ηα αξλεηηθά πνπ ηελ 

ζπληξνθεχνπλ φπσο, ην φηη δελ εθκεηαιιεχεηαη ε εηαηξεία λέεο ηερλνινγίεο πνπ κπνξεί λα 

Προμήθεια 

ωςτό 
Προϊό

ν 
υνεχ

ή 
Βάςη 

ωςτό 
Χρόνο 

ωςτή 
τιμή 
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ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο πξνκεζεπηήο, ελψ αθφκα ραιάεη αξθεηνχο πφξνπο ηεο εηαηξείαο ζην 

έλα εηδηθεχζεη πξνζσπηθφ γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

εηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ. 

 

b. Δπφκελε απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί έρεη λα θάλεη κε ην ηη ρξεηάδεηαη λα παξαγγείιεη, 

δηφηη πξέπεη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν πξντφλ γηα ηελ δνπιεηά πνπ πξννξίδεηαη. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζνχλ ηα είδε ησλ πξντφλησλ θαη ην πψο 

θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη θαηά ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο θαη ην 

θφζηνο ηνπο. 

 

 
 

 

 

Λίγα ιφγηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή, 

 ηα θνηλά αγαζά, κπαίλνπλ απηά ηα νπνία είλαη επξείαο ρξήζεο πιηθά θαη δελ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο 
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 Κεξδνθφξα, είλαη απηά ηα νπνία ιφγσ ζπλήζσο κεγάινπ φγθνπ πξνκεζείαο θαη γηα απηφ θαη 

κε πςειφ θφζηνο εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ θαη επθαηξίεο εμνηθνλφκεζεο θαη αχμεζεο 

θεξδψλ 

 

 Δπίθνβα, είλαη απηά ηα νπνία δελ επεξεάδνπλ πνιχ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ πξντφληνο 

αιιά είλαη δχζθνιν λα βξεηο πξνκεζεπηή. 

 

 Κξίζηκα, είλαη φια απηά ηα πιηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ κηα εηαηξεία απφ ηελ άιιε θαη γηα 

απηφ πνιιέο θνξέο έρνπλ κεγάιν θφζηνο άιια θαη πςειφ θίλδπλν ιφγν κε εχξεζεο ησλ 

θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ. 

 

c. ηε ζπλέρεηα κηα αθφκα απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιάβεη ε εηαηξεία είλαη απηή ηνπ πσο ζα γίλεη 

ε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη. Πξέπεη ε εηαηξεία λα κπνξέζεη λα, 

 Πεξηγξάςεη ηελ απαίηεζε πνπ έρεη απφ ην πιηθφ 

 Να βξεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ λα ηεο ην παξέρνπλ 

 Να επηιέμεη θαη λα αλαζέζεη ηελ παξαγγειία ζε έλαλ πξνκεζεπηή 

 Να δηεθπεξαηψζεη ηελ παξαγγειία 

 

d. Έπεηηα πξέπεη λα αλαιπζεί ζε ηη πνζφηεηα ζα γίλεη ε παξαγγειία αιιά θαη ζε πνηα ρξνληθή 

ζηηγκή. Πξέπεη λα γίλεη κηα πξφβιεςε ηεο αλακελφκελεο δήηεζεο αιιά θαη ην ηη πνζφηεηεο 

παξαγγειηψλ κπνξεί λα θαιχςεη ν πξνκεζεπηήο. 

 

e. Φπζηθά ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη λα απνθαζηζηεί αλ θαη εθφζνλ 

γίλεη κε θάπνηνλ πξνκεζεπηή, ην πνηνο ζα είλαη απηφο ν πξνκεζεπηήο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ φπσο θαη επηινγήο απηψλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε επηινγή απηψλ απνηειείηαη απφ ηηο εμήο 

θάζεο ζχκθσλα κα ηελ βηβιηνγξαθία, 

 

 Αλαγλψξηζε πλεξγαηηθψλ Αλαγθψλ θαη Υάξαμε ηξαηεγηθήο 

 Αλαδήηεζε Γπλεηηθψλ πλεξγαηψλ 

 Δπηινγή πλεξγαηψλ γηα ηελ Πξψηε Πεξίνδν ην Οξίδνληα Πξνγξακκαηηζκνχ 

 πλερήο Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο ησλ Δγθεθξηκέλσλ πλεξγαηψλ 

 Πεξηνδηθή Δπαλαμηνιφγεζε ηνπ πλφινπ ησλ πλεξγαηψλ 

Οη θάζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηάθνξα κέζα φπσο, εξσηεκαηνιφγηα, αλάιπζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εμεηάδνληαη νη ηηκέο θαη νη φξνη πνπ ζέηεη ν θάζε 

πξνκεζεπηήο θ.ά. 
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f. ηε ζπλέρεηα επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή έξρεηαη ην εξψηεκα ηνπ ηη εκπνξηθέο 

ζρέζεηο ζα ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε κε ηνπο πξνκεζεπηέο καο,  αμηνινγψληαο ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο καο αιιά θαη ην βαζκφ ησλ πνιπεπίπεδσλ ζρέζεσλ πνπ ζα 

ζέιακε κε ηνπο πξνκεζεπηέο καο. 

 

Ζ γεληθή εηθφλα είλαη φηη κηα θαιή θαη αμηνπξεπήο ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ζα 

επλνήζεη κφλν ηελ εηαηξεία, αιιά ζα είλαη επηθεξδήο θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο απηήο. 

πρλά ζπλαληάηαη ην θαηλφκελν νη εηαηξείεο λα ζπλάπηνπλ εθήκεξεο ζπκθσλίεο κε 

πξνκεζεπηέο θαη λα κελ θνηηάδνπλ ην καθξνπξφζεζκν θέξδνο πνπ κπνξεί λα θεξδίζνπλ 

απφ κηα καθξνρξφληα ζπκθσλία. 

Σν θαηλφκελν απηφ ζπλαληηέηαη θπξίσο ζε εηαηξείεο ηνπ δεκνζίνπ φπνπ νη πξνκήζεηεο 

γίλνληαη ιφγν λνκνζεζίαο κε ηελ ρξήζε δηαγσληζκψλ θαη επηινγή πξνκεζεπηή αλάινγα κε 

ηελ πξνζθνξά. Απηφο ν ηξφπνο επηινγήο πξνκεζεπηή νδεγεί ζε κηα απξφζσπε ζρέζε 

κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή ε νπνία ζε νπνηαδήπνηε δπζθνιία ππάξμεη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θαζψο θαη ν έλαο θαη ν άιινο γλσξίδνπλ φηη ε ζρέζε ηνπο είλαη 

αλαιψζηκε θαη ίζσο λα κελ πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ φηη είλαη δπλαηφ γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο. 

 

Γεληθά νη εηαηξείεο δελ ζα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζε ηξίηεο εηαηξείεο εχθνια. Παξφια απηά 

κηα θαιή ζρέζε κε ηνλ πξνκεζεπηή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηεο επθαηξίεο θαη γηα 

ηνπο δχν.  

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο αλάγθεο θαη ηερλνγλσζίαο ηεο 

εηαηξείαο κπνξεί λα κεηψζεη ηα επίπεδα θφζηνπο ζε ζεκαληηθά επίπεδα θαζψο θαη λα 

εθηνμεχζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

 

Μηα καθξνρξφληα ζρέζε κε έλαλ πξνκεζεπηή φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο δελ ζα 

επλνήζεη κφλν ηελ εηαηξεία αιιά ζα δψζεη θαη έλα αθφκα ιφγν ζην πξνκεζεπηή λα 

πξνζπαζήζεη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ καθξνρξφληνπ πειάηε ηνπ. Απηφ ζα 

επηθέξεη ηειηθά κηα αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ αιιά θαη κηα 

βειηίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Αθφκα θαη νη πην απιέο ζπλαιιαγέο 

κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα νπφηε κηα θαιή ζρέζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζέιεζε θαη λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 

 

1.1.9 Πιεξνθφξεζε 

 

Σέινο έρνπκε αθφκα κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζσζηή 

πιεξνθφξεζε δηφηη, φζν πξνρσξάεη ε ηερλνινγία φιν θαη λέα πξντφληα βγαίλνπλ πνπ 

βνεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ κηα απνζήθεο. Σα πιένλ ζχλεζεο 
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πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

logistics, είλαη απηά ησλ ERP.  

 

Μπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα ERP είλαη ινγηζκηθά παθέηα ηα νπνία έρνπλ 

σο ζηφρν ηνπο λα ελνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εηαηξηθέο δηεξγαζίεο ζε κηα 

ελνπνηεκέλε πιαηθφξκα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα νπνηνδήπνηε ηελ ζέιεη 

λα κπνξεί λα βξεη κηα πιεξνθνξία. Σα ζπζηήκαηα ERP απνηεινχλ ινγηζκηθά πνπ 

βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα ζπιιέμεη, λα απνζεθεχζεη, λα δηαρεηξηζηεί θαη λα εξκελεχζεη 

δηάθνξα δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Διέγρνληαο έηζη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο.  

 

Ζ εηαηξείεο πιένλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ πηνζεηήζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηα ινγηζκηθά 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαζψο πηζηνπνηεί 

φηη φλησο έλα ζσζηά νξγαλσκέλν ινγηζκηθφ πξφγξακκα ERP κπνξεί λα γιπηψζεη αξθεηά 

έμνδα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νξγαλψλνληαο ζσζηά ηελ δνκή ησλ δηεξγαζηψλ.  

Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ ERP ζπζηεκάησλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ελνπνίεζε φισλ 

ησλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο παξαγγειίαο ελφο πειάηε.  

Έζησ φηη ε εηαηξεία δελ έρεη θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εγθαηεζηεκέλν. ε 

πεξίπησζε πνπ γίλεη κηα παξαγγειία ζα πξέπεη, ην ηκήκα παξαγγειηψλ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε δηαδηθαζία απηή, λα ηελ ιάβεη, λα ζπλδεζεί ζε θάπνην ζχζηεκα ησλ 

απνζεκάησλ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ππάξρεη δηαζέζηκν ην πξντφλ, θαη λα επηθνηλσλήζεη κε 

ην θαηάιιειν ηκήκα ψζηε λα μεθηλήζεη λα εηνηκάδεηαη ε παξαγγειία γηα απνζηνιή. 

Τπάξρεη θπζηθά θαη ε πεξίπησζε ηνπ λα κελ ππάξρεη ην πξντφλ ζαλ απφζεκα νπφηε ζα 

πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ηκήκα πξνκεζεηψλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη 

ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα λα γίλεη ε παξαιαβή θαη κεηά απνζηνιή ζην πειάηε.  

 

Απηφ πνπ πξαγκαηνπνηεί έλα θαιά νξγαλσκέλα ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα είλαη 

φηη ν πξψηνο άλζξσπνο ηελ ζηηγκή πνπ ζα πάξεη ηελ παξαγγειία λα δηαπηζηψζεη αλ θαη 

θαηά πφζν ππάξρεη δηαζέζηκν ην πξντφλ ζηελ απνζήθε θαη λα πιεξνθνξεζεί ηα ζηνηρεία 

ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνζηαιεί ην πξντφλ.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα πιεξνθνξεζεί θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ψζηε λα επηθνηλσλήζεη απηφο 

απεπζείαο καδί ηνπ, αιιά θαη ίζσο θαη θάπνην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν γηα ην πφζν ρξφλν 

θάλεη ζπλήζσο λα παξαιεθζεί κηα παξαγγειία απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή ψζηε 

κπνξέζεη λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε.  
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Δίλαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη κε ην ζσζηφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε πιεξνθφξεζε είλαη 

πνιχ πην γξήγνξε αιιά θαη κε κηθξφηεξε δέζκεπζε πφξσλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο κφλν έλα 

άηνκν κπνξεί λα απνθηήζεη φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη. Δπίζεο είλαη πνιχ 

εχθνιν γηα κεγάιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηάθνξα θαηαζηήκαηα ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 

θφζκνπ λα δηαηεξνχλ θνηλά ζηνηρεία φπσο, θνηλνχο θσδηθνχο γηα πξντφληα, γηα πειάηεο 

πνπ κπνξεί λα πεγαίλνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θ.ά. 

 

Γεληθά έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε φινπο ην ηνκείο κηα 

εηαηξεία, απφ απηνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ δηεξγαζηψλ 

ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη απηνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε 

πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε ηνπο, δίλνληαο έηζη κηα θαιχηεξε εκπεηξία ζηνλ πειάηε, 

γεγνλφο πνπ ηθαλνπνηεί θαη ην ηκήκα Marketing θαζψο ν ζηφρνο ηνπ είλαη ην θαιχηεξν 

Customer Experience.  

Σα πιενλεθηήκαηα ινηπφλ ελφο ζσζηνχ νξγαλσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

πνιιά. Όια ηα ηκήκαηα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο άκεζα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

πξαγκαηηθή επηθνηλσλία θαη απηφ εμππεξεηεί ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ.  

Φπζηθά φηαλ αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, μεθεχγεη απφ ην ηκήκα ησλ πιηθψλ θαη απιψλεηαη ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο εηαηξείαο, ζε ηκήκαηα φπσο Human Resources (αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ), 

Finance (Υξεκαηννηθνλνκηθά), Accounting (Λνγηζηηθά) , Logistics, θ.ά. 
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Μέζνδνη Γηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ην κεγαιχηεξν “αγθάζη” ζηηο εηαηξείεο είλαη ηα απνζέκαηα 

ηνπο, φπσο θαη ζε απηή ηελ εξγαζία ζην Case Study ηνπ ΓΔΓΓΖΔ πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ζα 

δηαπηζησζεί φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν γηα κηα εηαηξεία λα πξνβιέςεη ζσζηά θαη λα δηαηεξήζεη ηα 

ζσζηά απνζέκαηα.  

Οη εηαηξείεο πξνηηκνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ πιένλ γλσζηφ λφκν ηνπ Murphy “If something can 

go wrong-it will”, δειαδή φηη αλ είλαη λα γίλεη θάηη θαθφ ζα γίλεη, θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ην 

απνηξέςνπλ έρνληαο κεγάια απνζέκαηα αζθαιείαο.  

Αληίζεηα ππάξρεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ πνπ είλαη επξέσο γλσζηφ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ πνιιέο εηαηξείεο, ην ζχζηεκα Just In Time (JIT), ην νπνίν 

ζεσξεί φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ απνζέκαηα, θαζψο ηα απνζέκαηα αζθαιείαο λαη κελ 

βνεζνχλ ζηηγκηαία λα κελ γίλεη ην θαθφ, αιιά δελ αθήλνπλ λα θάλεη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή 

αηηία ηνπ θαθνχ. ηελ νπζία αλαθέξεηαη ζην φηη ε δηνίθεζε δηαηεξψληαο απνζέκαηα αζθαιείαο 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη κε ζηγνπξηά γηαηί πξνέθπςε ην πξφβιεκα 

απηφ.  

Ο φξνο JIT, ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο γηα λα αλαθεξζεί ζε θαηλνηφκεο ιχζεηο πξνβιεκάησλ 

νξγάλσζεο απνζεθψλ, απνζέκαηα, παξαγσγή, παξαγγειίεο. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ θαη απφ ην 

φλνκα ηεο κεζφδνπ απηή αλαθέξεηαη ζε κηα ηερληθή ε νπνία πξνζπαζεί λα έρεη απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη ηελ ζηηγκή πνπ ην ρξεηάδεηαη ζην κέξνο πνπ ην ρξεηάδεηαη. Δίλαη κηα πξαθηηθή πνπ 

έρεη σο ζηφρν λα κεηψζεη ηηο πιενλάδνπζεο πνζφηεηεο κε ηα ειάρηζηα δπλαηά πεξηζψξηα 

αλαπαξαγγειίαο.  

Δίλαη ζχζηεκα πνπ εθάξκνζαλ πξψηε νη Ηάπσλεο θαη είλαη κηα εμέιημε ελφο παιηφηεξνπ 

ζπζηήκαηνο κε θάξηεο πνπ νλνκαδφηαλ “Kanban” , νλνκαζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε 

“Kan” δειαδή ηα πηλαθίδηα ζε νρήκαηα ή θηβψηηα ζηελ παξαγσγή, πνπ πξνζδηφξηδαλ ηελ 

πνζφηεηα παξαγσγήο θαη ηελ ιέμε “ban” πνπ είλαη ηα πηλαθίδηα πνπ επέηξεπαλ ηελ έμνδν ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθψλ απφ ηελ απνζήθε.  

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε εθαξκνγή ηέηνησλ ηερληθψλ φπσο είλαη ην JIT ζε δηάθνξεο 

απνζήθεο εηαηξεηψλ, έδεημε απνηειέζκαηα εληππσζηαθά θαζψο επηηεχρζεθε ηειηθά κεγάιε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, κεηψζεθαλ ηα απνζέκαηα αιιά απμήζεθε θαη ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο-ππεξεζίαο. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη έλα ζχζηεκα ζαλ ην JIT έρεη ηέζζεξηο 

βαζηθέο αξρέο: 

 ζπρλέο παξαγγειίεο κε κηθξφ φγθν 

 πςειή πνηφηεηα παξαγγειηψλ, κε παληειήο έιιεηςε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ 

 κεδεληθά απνζέκαηα 

 θαη ηαθηηθέο αλαπαξαγγειίεο 
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Απηέο νη αξρέο εμππεξεηνχλ ην ζχζηεκα απηφ θαζψο νη παξαγγειίεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ 

είλαη κεγάιεο ζε φγθν κπνξνχλ λα παξαιακβάλνληαη πην γξήγνξα θαη άξα κεηψλνπλ ην ρξφλν 

ζην ζχλνιν ηνπ γηα ηελ ηαρχηεξε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

Σν πξφβιεκα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ είλαη φηη ζπλήζσο γίλεηαη ε παξαγγειία 

κε βάζε ηελ αλακελφκελε δήηεζε ηεο νπνίαο ε πξφβιεςε γίλεηαη κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. Ζ 

δήηεζε έρεη φκσο ην ηδηαίηεξν φηη κπνξεί λα απμνκεησζεί κε πνιχ απφηνκνπο ξπζκνχο θαη γηα 

απηφ έλα ζχζηεκα ζαλ ην JIT, πνπ ζα είλαη ζε εθαξκνγή ηελ ζηηγκή εθείλε, κπνξεί λα ηελ 

θαιχςεη, ελψ έλα παξαδνζηαθφ ζχζηεκα δελ ζα κπνξνχζε θαη πηζαλφ λα θαηέιεγε ζε πιεφλαζκα 

απνζεκάησλ αλ ε δήηεζε είρε πηψζε, πνιχ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν αλ απηφ ζπκβεί ζε 

ηδηαίηεξα πιηθά ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή θαη ζε κε 

δπλαηφηεηαο θάιπςεο ζε πεξίπησζε απφηνκεο αχμεζεο. 

Σα πιενλεθηήκαηα φκσο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηα απνζέκαηα 

αιιά θαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαζψο έρεη αλαθεξζεί φηη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη 

ε  ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Δλα ηέηνην ζχζηεκα απαηηεί ιίγνπο πξνκεζεπηέο νη νπνίνη ζα 

βξίζθνληαη θνληά ζην ζεκείν παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θαη 

ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Απηφ νδεγεί ζε θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε πιενλεθηήκαηα φπσο έρνπλ αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ (θαιχηεξε πνηφηεηα 

πιηθψλ, ηαρχηεξε εμππεξέηεζε θ.ά)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
4
 

Δλέξγεηα πξνκεζεηώλ Πξνκήζεηα JIT Παξαδνζηαθή Πξνκήζεηα 

Πξνζδηνξηζκφο Πνζφηεηαο 

Αγνξάο 

Μηθξέο πνζφηεηεο θαη ζπρλέο 

παξαδφζεηο 

Μεγάιεο πνζφηεηεο θαη αξαηέο 

παξαδφζεηο 

Δπηινγή Πξνκεζεπηή 

Μηα θαη κνλαδηθή πεγή γηα 

δεδνκέλν πιηθφ θνληά ζηνλ 

αγνξαζηή κε καθξνρξφληα 

ζχκβαζε 

Πνιιέο πεγέο γηα δεδνκέλν πιηθφ 

κε βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο. 

Αηηηνιφγεζε Πξνκεζεπηή 

Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξαδφζεσλ & ηηκή. 

 Μφλν κεδεληθά πνζνζηά 

ειαηησκαηηθψλ είλαη απνδεθηά 

Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξαδφζεσλ θαη ηηκή. Πεξίπνπ 

2% πνζνζηφ ειαηησκαηηθψλ 

είλαη απνδεθηφ. 

Γηαπξαγκαηεχζεηο κε 

πξνκεζεπηέο 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε πνηφηεηα 

θαη ε ηθαλνπνηεηηθή ηηκή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καθξνρξφληαο 

ζχκβαζεο 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ειάρηζηε 

δπλαηή ηηκή 

Δπηζεψξεζε εηζεξρφκελσλ 

πιηθψλ 

Ζ θαηακέηξεζε θαη επηζεψξεζε 

ησλ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ 

ειαηηψλεηαη θαη κεδελίδεηαη 

Ο αγνξαζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ παξαιαβή θαη ηελ 

επηζεψξεζε εηζεξρφκελσλ 

πιηθψλ. 

                                                           
4
 Λάμπροσ Λάιοσ, Διοίκηςη Εφοδιαςμοφ, 2010 Humantec MEPE ςελ 616 



ελίδα 44 από 98 
 

Καζαξηζκφο Σξφπνπ Μεηαθνξάο 

Έκθαζε δίδεηαη ζηηο αθίμεηο θαη 

αλαρσξήζεηο θνξηίσλ.  

Σν πξφγξακκα παξαδφζεσλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

αγνξαζηή 

Ζ έκθαζε δίδεηαη ζηηο 

αλαρσξήζεηο θνξηίσλ. 

 Οη παξαδφζεηο θνξηίσλ 

επαθίεληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

Πξνζδηνξηζκφο Πξνδηαγξαθψλ 

Ο αγνξαζηήο βαζίδεηαη ζε 

πξνδηαγξαθέο απφδνζεο.  

Ο πξνκεζεπηήο ελζαξξχλεηαη λα 

είλαη θαηλνηφκνο 

Ο αγνξαζηήο βαζίδεηαη ζε 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Οη πξνκεζεπηέο δελ κπνξνχλ λα 

παξέκβνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο 

Γηαθίλεζε εγγξάθσλ 

Διάρηζηνο ρξφλνο δαπαλάηαη ζε 

ηππηθή αιιεινγξαθία. Υξφλνη 

παξάδνζεο θαη πνζφηεηεο 

αιιάδνπλ άκεζα 

Απαηηεί πνιιή ηππηθή 

αιιεινγξαθία.  

Αιιαγέο ζηηο 

παξαδφζεηο/πνζφηεηεο απαηηνχλ 

λέα εληνιή αγνξάο. 

πζθεπαζία 

Υξεζηκνπνηνχληαη κηθξά 

ηππνπνηεκέλα θηβψηηα πνπ 

πεξηέρνπλ ηελ αθξηβή πνζφηεηα 

θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο αθξηβείο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζε 

θηβψηηα ρσξίο αθξηβείο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 3 θαίλνληαη θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ελφο παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη ελφο ζπζηήκαηνο JIT.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ε επηρείξεζε είλαη φηη πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ζαλ ζπλεξγάηεο ηεο θαη φρη ζαλ αληηπάινπο, πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ ησλ δπν κεξψλ ζα επηθέξεη θαιά απνηειέζκαηα θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο. Υξεηάδεηαη έλαο ζπληνληζκφο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε εκπηζηνζχλε θαη αξκνλία κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ. Ζ αξκνλία είλαη απαξαίηεηε θαζψο ηα πάληα πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζσζηφ “timing” , λα 

κελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο είηε ειιείςεηο. Φπζηθά θάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα εχθνιν δηφηη 

ππάξρνπλ θαη πάξα πνιχ εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαη γηα απηφ έλα ζχζηεκα ζαλ ην JIT είλαη καθξνρξφληαο απφδνζεο θαη φρη θάηη πνπ ζα ην 

εθαξκφζεη ε επηρείξεζε θαη ζα δεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ακέζσο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Δμέηαζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Θα γίλεη πεξηγξαθή ηεο 

εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο θαη ζα επηζεκαλζνχλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη 

πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία, πνπ αθνξά 

ηα απνμεινχκελα πιηθά ΓΔΓΓΖΔ δίλνληαο έκθαζε ζηνπο μχιηλνπο ζηχινπο. ηε ζπλέρεηα ζα 

γίλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαη πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ζα 

έρνπλ νη αιιαγέο απηέο ζηε ηξέρνπζα δηαδηθαζία. Σέινο ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηά 

πφζν ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απηή ηελ ζηηγκή είλαη ε βέιηηζηε ή φρη.  

Ξεθηλψληαο ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηελ εηαηξεία θαη ζην πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ηεο. 

2.1: Γεληθή παξνπζίαζε ηεο Δηαηξείαο  

Ο Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ. (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.), θαη 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΓΔΓΓΖΔ είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ε νπνία θαηέρεη ην ζχλνιν 

ησλ κεηνρψλ ηνπ. 

Ο ΓΔΓΓΖΔ είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή Άδεηα Γηαρείξηζεο, γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΔΓΓΖΔ) δειαδή ηνπ δηθηχνπ Μέζεο Σάζεο (Μ.Σ.) θαη Υακειήο Σάζε (Υ.Σ.) 

2.1.1. Απνζηφιε ηεο εηαηξείαο φπσο απνηππψλεηαη ζην site ηεο είλαη: 

Ο ΓΔΓΓΖΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, ππφ νηθνλνκηθνχο 

φξνπο ηνπ ΔΓΓΖΔ (Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο), ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα 

Γηαρείξηζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηφπηζηε, απνδνηηθή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ, 

ιακβάλνληαο ηε δένπζα κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, θαζψο 

θαη ηε δηαζθάιηζε, θαηά ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ, δηαθαλή, άκεζν θαη ακεξφιεπην ηξφπν, ηεο 

πξφζβαζεο ησλ Υξεζηψλ (Καηαλαισηψλ, Παξαγσγψλ) θαη ησλ Πξνκεζεπηψλ ζην ΔΓΓΖΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

 

2.1.2.  Όξακα – θνπφο φπσο απνηππψλεηαη ζην site ηνπ είλαη: 

Όξακά ηνπ είλαη λα απνηειεί κηα εηαηξεία - πξφηππν ζηνλ θιάδν ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε 

νπνία ζα παξέρεη άξηζηεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο, ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα αλαπηχζζεη ην δίθηπν 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ πιένλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ, θαη γεληθά ζα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλεξγαηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη 

γεληθά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

θνπφο ηνπ είλαη ε νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο θαη ζηελ επεκεξία θαη 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, κε ηελ αμηφπηζηε θαη 
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νηθνλνκηθά απνδνηηθή παξνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

 

2.1.3. Οξγαλσηηθή δνκή 

 

Ο ΓΔΓΓΖΔ επηηειεί ηελ απνζηνιή ηνπ κε απνθεληξσκέλε νξγαλσηηθή δνκή, δειαδή ε θάζε 

πεξηθέξεηα έρεη ην δηθφ ηεο ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. 

 

Ζ δνκή απηή πεξηιακβάλεη πέληε (5) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη εηδηθφηεξα ηηο: 

 Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

 

 Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

 

 Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ-Ζπείξνπ 

 

 Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Διιάδαο 

 

 Πεξηθέξεηα Νήζσλ 

Κάζε Πεξηθέξεηα ππνδηαηξείηαη ζε επηκέξνπο νξγαλσηηθέο κνλάδεο απνθαινχκελεο Πεξηνρέο, ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ είλαη θαη’ αληηζηνηρία πεξίπνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο 

Διιάδνο. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 59 δηνηθεηηθέο Πεξηνρέο. 

Οη πξναλαθεξφκελεο Πεξηνρέο αλά Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε απνηππψλνληαη κε ιεπηνκέξεηα 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

1. ΑΘΖΝΑ 

2. ΠΔΗΡΑΗΑ 

3. ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

4. ΜΔΟΓΔΗΩΝ 

5. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

6. ΔΛΔΤΗΝΑ 

7. ΦΗΛΟΘΔΖ-ΚΖΦΗΗΑ 

  

Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

8. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 

9. ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

10. ΞΑΝΘΖ 

11. ΚΑΒΑΛΑ 

12. ΓΡΑΜΑ 

13. ΔΡΡΩΝ 

14. ΒΔΡΟΗΑ 

15. ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

16. ΚΟΕΑΝΖ 

17. ΦΛΩΡΗΝΑ 

18. ΚΑΣΟΡΗΑ 

19. ΔΓΔΑ 

20. ΚΗΛΚΗ 

21. ΓΤΣΗΚΖ.  ΘΔ/ΝΗΚΖ 

22. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

23. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

24. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

 
 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ-Ζπείξνπ 

25. ΠΑΣΡΑ 

26. ΑΗΓΗΟΤ 

27. ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ 

28. ΑΓΡΗΝΗΟΤ 

29. ΑΡΣΑ 

30. ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

31. ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

32. ΠΤΡΓΟΤ 

33. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

34. ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

35. ΣΡΗΠΟΛΖ 

36. ΠΑΡΣΖ 

37. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

38. ΚΔΡΚΤΡΑ 

  

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Διιάδαο 

39. ΒΟΛΟΤ 

40. ΛΑΡΗΑ 

41. ΣΡΗΚΑΛΩΝ 

42. ΚΑΡΓΗΣΑ 

43. ΛΑΜΗΑ 

44. ΑΜΦΗΑ 

45. ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

46. ΘΖΒΑ 

47. ΥΑΛΚΗΓΑ 

48. ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ 

  
Πεξηθέξεηα Νήζσλ 

49. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

50. ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

51. ΥΑΝΗΩΝ 

52. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

53. ΡΟΓΟΤ 

54. ΚΩ 

55. ΤΡΟΤ 

56. ΓΤΣ.ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

57. ΑΜΟΤ 

58. ΥΗΟΤ 

59. ΛΔΒΟΤ 
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2.2. Μεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

Ο ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο βαζηθήο απνζηνιήο ηνπ, 

πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ Γηαλνκήο ρξεζηκνπνηεί 

ην ERP ηεο SAP. 

 

Με ην ERP εθηφο ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο θνζηνιφγεζεο, ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ 

θ.ιπ γίλεηαη θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

 Με ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο έξγσλ (Project System) ηνπ ERP/SAP γίλεηαη ε επίδνζε ησλ 

έξγσλ ζηνλ εξγνιάβν θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζηαδίσλ ησλ εξγαζηψλ θαη 

 

 Με ην ππνζχζηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Material Management) ηνπ 

ERP/SAP γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο θαζψο  

θαη ε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ησλ απνζεθψλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ απνζεθψλ ησλ εξγνιάβσλ 

φζνλ αθνξά  πιηθά πξνκεζείαο ΓΔΓΓΖΔ 

 

2.3.ηνηρεία Γηθηύνπ 

 

Σν δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  είλαη αξθεηά εθηεηακέλν θαζψο θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ ειεθηξηζκφ ζε 7.802.856 ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ (ζχκθσλα κε ηα 

Απνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 2018). 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπ έρεη θαηαλεκεζεί, κε βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, ζηελ 

αξκνδηφηεηα  πέληε (5) δηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ φπσο αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα ειέγρεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

νιφθιεξν ην δίθηπν απφ κηα κφλν θεληξηθή δηεχζπλζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ λα γίλεηαη 

απφ κηα κφλν απνζήθε ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Σα δίθηπα Μ.Σ. θαη Υ.Σ δηαθξίλνληαη ζε ππφγεηα θαη ελαέξηα.  

Σα ππφγεηα δίθηπα θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο ζε ππθλνδνκεκέλα ηκήκαηα αζηηθψλ πεξηνρψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ηα ελαέξηα δίθηπα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηθηχσλ Μ.Σ. θαη Υ.Σ.  

Σα ζπλνιηθά κήθε ηνπ δηθηχνπ, αλά ηάζε θαη αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα κε βάζε ηα 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2018 είλαη: 
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ΎΝΟΛΗΚΑ ΜΖΚΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔΖ & ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ (Δ ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ) 

Πεξηθέξεηεο ύλνιν Μέζεο Σάζεο ύλνιν Υακειήο Σάζεο ύλνια 

ΓΠΑ 11.214 21.914 33.127 

ΓΠΜ-Θ 31.210 29.152 60.362 

ΓΠΠ-Ζ 28.639 37.494 66.133 

ΓΠΚΔ 26.368 21.312 47.679 

ΓΠΝ 14.865 17.070 31.935 

    
χλνια 112.295 126.941 239.236 

 

Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ κήθνπο δηθηχσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, αλά είδνο δηθηχνπ 

(ελαέξηα ή ππφγεηα) θαη αλά Γηνηθεηηθή Πεξηνρή ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, παξαζέηνληαη ζην παξάξηεκα, 

ζηνλ Πίλαθα 1. 

ηνλ επφκελν πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα κήθε, ηνπ ελαεξίνπ δηθηχνπ αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα 

κε βάζε επίζεο ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2018: 

ΜΖΚΟ ΔΝΑΔΡΗΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ  ΜΔΖ & ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ  ΑΝΑ ΔΗΓΟ (Δ 

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ) 

 

Πεξηθέξεηεο ύλνιν Μέζεο Σάζεο ύλνιν Υακειήο Σάζεο ύλνια 

ΓΠΑ 
4.765 14.797 19.563 

ΓΠΜ-Θ 
29.493 26.033 55.526 

ΓΠΠ-Ζ 
27.660 35.508 63.168 

ΓΠΚΔ 
24.935 19.429 44.364 

ΓΠΝ 
13.411 16.127 29.538 

    
ύλνια 100.264 111.894 212.158 
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Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κφλν κε ηα ελαέξηα δίθηπα θαζψο είλαη απηά ηα νπνία έρνπλ 

πιηθά πξνο απνμήισζε φπσο είλαη νη μχιηλνη ζηχινη. 

2.4. Γεληθά γηα ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ησλ έξγσλ-εξγνιαβίεο 

 

Ο ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ Γηαλνκήο 

ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα, ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, εξγνιάβνπο. 

 

Οη εξγνιάβνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ, ηελ επέθηαζε ή αλαθαίληζεο 

ππαξρφλησλ, ηελ ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ παξνρψλ ζηνπο πειάηεο, θαζψο 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  βιαβψλ ησλ δηθηχσλ. 

 

Ζ αλάδεημε εξγνιάβσλ γίλεηαη κε αλνηθηή δηαδηθαζία δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014. ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο 

θνξέσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη 

ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Οη δηαδηθαζίεο ηνπ Γηαγσληζκνχ δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 15 κήλεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

απαηηείηαη έγθαηξνο πξνζδηνξηζκφο ηεο ιήμεο ησλ ζε εμέιημε εξγνιαβηψλ θαη έγθαηξνο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ 

εξγνιάβσλ. 

 

Ο δηαγσληζκφο είλαη εληαίνο θαη απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Γηνηθεηηθψλ Πεξηνρψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Οη εξγνιαβίεο είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα εηήζηα ρξνληθή παξάηαζε 

ελφο (1) έηνπο. 

Ο αξηζκφο ησλ εξγνιαβηψλ απνθαζίδεηαη θαηά βάζε  απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

έξγσλ θάζε Πεξηνρήο θαη ην θξηηήξην ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη ζε εμέιημε πελήληα πέληε (55) εξγνιαβίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα 2. 

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ έξγσλ νη εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ, είλαη άγλσζηεο θαη σο 

πξνο ηε ζέζε ηνπο αιιά θαη σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγνιαβηψλ θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο επί κέξνπο εξγαζίεο πνπ εθηεινχλ νη Αλάδνρνη, εμαξηηνχληαη απφ ηε δήηεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο απηή θάζε θνξά δηακνξθψλεηαη θαη γεληθά απφ ηηο εκθαληδφκελεο, ζε 
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θάζε ρξνληθή πεξίνδν, αλάγθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ (π.ρ. βιάβεο, ζπληεξήζεηο δηθηχσλ επεθηάζεηο 

δηθηχσλ θ.ιπ.). 

 

Οη επί κέξνπο εξγαζίεο  είλαη θαηά βάζε κηθξέο ζε έθηαζε θαη ζπλήζσο, εκθαλίδνληαη θαη είλαη 

αλάγθε λα θαηαζθεπαζηνχλ, κέζα ζην ρξφλν πνπ ηζρχνπλ νη ζπκβάζεηο ησλ εξγνιαβηψλ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ αθξηβείο πξνυπνινγηζκνί εμαηηίαο ηεο θχζεο ησλ 

έξγσλ θαη νη πξνυπνινγηζκνί θάζε Δξγνιαβίαο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο πξνθεξχζζεηαη ν 

Γηαγσληζκφο βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο παξειζφλησλ 

εηψλ. 

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο θάζε Έξγνπ πεξηιακβάλεη ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο 

ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο. γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο θάζε εξγνιαβίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε 

ζχκβαζε. 

Δπεηδή φπσο πξναλαθέξζεθε νη πξνυπνινγηζκνί ησλ εξγνιαβηψλ δελ είλαη αθξηβείο πξνβιέπεηαη 

θαη δηθαίσκα πξναίξεζεο, γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγνιαβίαο,θαη’ αλψηαην φξην, 

κέρξη 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο εξγνιαβίαο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα κείσζεο απηνχ κέρξη 

πνζνζηφ 30% ρσξίο ν εξγνιάβνο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο. 

 

Όια ηα Έξγα (Δξγνιαβίεο) ηα νπνία πξνθεξχζζνληαη κε θάζε Γηαγσληζκφ, έρνπλ θνηλά 

ζπκβαηηθά ηεχρε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί 

θάζε Έξγν θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Αλαδφρνπ. 

 

Απφ πιεπξάο Μειέηεο νη εξγαζίεο γίλνληαη κε βάζε κειέηε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη βαζίδνληαη ζηηο 

"Σππνπνηεκέλεο Καηαζθεπέο Γηαλνκήο" ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη ζηα ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. 

 

2.5.Δθνδηαζηηθή αιπζίδα πιηθώλ  θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ δηθηύσλ 

Γηαλνκήο 

 

Σα πιηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν (2) 

θαηεγνξίεο 

 

Α. Σα πιηθά πξνκεζείαο ΓΔΓΓΖΔ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζε αμία απφ ηα 

πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαζηψλ. Απνηεινχλ πιηθά ηα νπνία είλαη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ θαη γηα ηα νπνία ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα αιιά θαη ηελ 

παξάδνζε ζηνπο αλαδφρνπο εξγνιάβνπο είλαη ν ΓΔΓΓΖΔ. 
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Απνθηψληαη κέζσ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, δειαδή είλαη πξνκεζείαο ΓΔΓΓΖΔ 

θαη ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ ζηνπο εξγνιάβνπο γηα ελζσκάησζε ζηα έξγα πνπ ηνπο 

επηδίδνληαη γηα εθηέιεζε. 

 

Σα πιηθά απηά αλέξρνληαη ζε 400 έσο 500 πεξίπνπ θσδηθνχο πιηθψλ θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: 

 

 Μεηαζρεκαηηζηέο 

 

 Ξχιηλνπο ζηχινπο 

 

 Σζηκεληφζηπινπο 

 

 Μεηξεηέο ειεθηξηθήο  

 

 ηνηρεία πξνζηαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ (αιεμηθέξαπλα, δηαθφπηεο θ.ιπ.) 

 

 Αγσγνχο 

 

 Καιψδηα 

 

Β. Σα πιηθά πξνκεζείαο εξγνιάβνπ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην ππφινηπν κηθξφ κέξνο, ζε αμία, ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, 

ηα νπνία πξνκεζεχνληαη κε επζχλε ηνπο θαη δαπάλεο ηνπο νη ίδηνη νη εξγνιάβνη ησλ Έξγσλ θαη νη 

εγθεθξηκέλνη  ππεξγνιάβνη ηνπο, κέζσ εγθεθξηκέλσλ, απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ, δφθηκσλ πξνκεζεπηψλ.  

 

Γειαδή απνηεινχλ πιηθά ηα νπνία είλαη ειεχζεξνη νη εξγνιάβνη λα αγνξάζνπλ ζε φηη πνζφηεηεο 

επηζπκνχλ θαη απφ φπνηνλ πξνκεζεπηή δηαιέμνπλ απφ κηα ιίζηα κε εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο 

αλά πιηθφ, ηνπο νπνίνπο έρεη αμηνινγήζεη ν ΓΔΓΓΖΔ θαη ηνπο έρεη βξεη θαηάιιεινπο γηα λα 

πξνκεζεχζνπλ ην ππφςε πιηθφ. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πιηθψλ πξνκεζείαο εξγνιάβνπ θαζηεξψζεθε απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 κε ζεκαληηθή επηηπρία.  

Μέρξη ηφηε ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ήηαλ πξνκεζείαο ΓΔΓΓΖΔ. 

 

ηφρνο ήηαλ δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ειιείςεσλ πιηθψλ ιφγσ ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηάο ησλ.  

 

Ζ αιιαγή απηή ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα θαλεί θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην νπνίν 

έρεη αθεηεξία απφ ην 1990 φηαλ ηα απαηηνχκελα πιηθά ησλ έξγσλ ήηαλ φια πξνκεζείαο 

ΓΔΓΓΖΔ, κέρξη θαη ζήκεξα πνπ είλαη ζε έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 50-50 πιηθά πξνκήζεηαο 

ΓΔΓΓΖΔ θαη πιηθά πξνκήζεηαο εξγνιάβνπ. 
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Σν κέηξν είρε ζεκαληηθή επηηπρία θαη έθηνηε ζε θάζε λέα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αλάδεημεο 

λέσλ εξγνιάβσλ (αλά 3 εηία πεξίπνπ) εκπινπηίδεηαη ε ιίζηα πιηθψλ πξνκεζείαο εξγνιάβνπ κε 

έληαμε ζε απηή θαη πξφζζεησλ πιηθψλ. 

ηηο ηξέρνπζεο εξγνιαβίεο ηα πιηθά απηά αλέξρνληαη ζε 400 πεξίπνπ θσδηθνχο πιηθψλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

 

 ηδεξνπιηθά (θνριίεο, παξάθπθινπο θ.ιπ.) 

 

 πξκαηφζρνηλα 

 

 σιήλεο (πιαζηηθνχο, ραιπβδνζσιήλεο θ.ιπ.) 

 

 Θεξκνζπζηειιφκελα πιηθά  

 

 Αζθάιεηεο Υ.Σ. 

 

 Γηαθφπηεο Υ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 1999 2002 2004 2008 2011 2015 2018

Εργολάβοσ 24.17% 24.17% 24.17% 24.66% 30.21% 42.05% 50.68%

ΔΕΔΔΗΕ 100% 75.83% 75.83% 75.83% 75.34% 69.79% 57.95% 49.32%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Εξζλιξη Ποςοςτών ςτο χρόνο
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2.6. Δθνδηαζηηθή αιπζίδα πιηθώλ πξνκεζείαο ΓΔΓΓΗΔ 

 

2.6.1. Πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ ΓΔΓΓΗΔ 

 

Αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο εηαηξείαο 

είλαη ε θεληξηθή Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ-Τπεξεζηψλ θαη Μεηαθνξψλ απηνχ. 

 

Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ΓΔΓΓΖΔ γίλεηαη, απφ ηελ ελ ιφγσ Γηεχζπλζε, κε αλνηθηή δηαδηθαζία 

δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014. 

ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πξνζδηνξίδνληαη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

έξγσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξείαο, γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ γίλεηαη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηήζησλ 

θαηαλαιψζεσλ ησλ παξειζφλησλ εηψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ησλ Πεξηνρψλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ. 

 

εκαληηθφ πξφβιεκα απνηεινχλ νη ρξνλνβφξεο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο πνπ 

δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 1,5 έσο 2 έηε.  

Έηζη ε πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνεγείηαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απέρεη ρξνληθά 

πνιχ απφ ηελ δήηεζε ησλ πιηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαγσγήο ησλ πιηθψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, ηεο επηζεψξεζήο ηνπο θαη ηεο παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη απφ ηελ πξφβιεςε αλαγθψλ κέρξη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ πιηθνχ  πεξλά κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ηα έξγα δελ είλαη γλσζηά θαη επνκέλσο θαη ηα πιηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν επηηείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

αβεβαηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο θάζε πιηθνχ. 

 

Οη παξαπάλσ ιφγνη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα είηε ηελ ππεξαπνζεκαηνπνίεζε ζε θάπνηνπο 

θσδηθνχο πιηθψλ είηε ηελ έιιεηςή ηνπο. 

 

2.6.2. Απνζήθεπζε πιηθώλ  

 

Σα πιηθά κεηά ηελ επηζεψξεζε θαη παξαιαβή ηνπο θαηαλέκνληαη ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιψζεσλ θάζε απνζήθεο. 

 

Ο ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί αλά Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηηο παξαθάησ θεληξηθέο απνζήθεο νη νπνίεο 

ηξνθνδνηνχλ ηνπο εξγνιάβνπο αξκνδηφηεηάο ηνπο κε πιηθά. 
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 Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη δχν (2) απνζήθεο ζηηο πεξηνρέο Κεθηζνχ θαη Καιιηζηεξίνπ. 

 

 Ζ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο έρεη κία (1) απνζήθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Δπφζκνπ (Αγρηάινπ) 

 

 Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ-Ζπείξνπ έρεη δχν (2) απνζήθεο ζηηο πεξηνρέο ηεο ΒΗΠΔ 

Πάηξαο θαη Ρίνπ 

 

 Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Διιάδαο έρεη δχν (2) απνζήθεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Βφινπ θαη 

Υαιθίδαο 

 

 Ζ Πεξηθέξεηα Νήζσλ έρεη ηξείο(3) απνζήθεο ζηηο πεξηνρέο Αζπξνπχξγνπ θαη Καιιηζηεξίνπ 

Αηηηθήο θαη Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

Όπωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω χάρτη  
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Δπίζεο ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί απνζήθεο θαη ζε θάζε Γηνηθεηηθή Πεξηνρή αιιά κε κηθξέο 

πνζφηεηεο πιηθψλ γηα θάιπςε αλαγθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ δηθηχσλ. 

Οη απνζήθεο απηέο ρνξεγνχλ πιηθά ζηα ζπλεξγεία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, δελ ρνξεγνχλ πιηθά ζηνπο 

εξγνιάβνπο παξά ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο π.ρ. γηα αληηκεηψπηζε 

βιαβψλ. 

 

O ΓΔΓΓΖΔ απηή ηελ ζηηγκή αθνινπζεί ην ζχζηεκα κε ην πιένλ ζπλεζηζκέλν είδνο απνζήθεο, 

απηφ ηεο κηζζσκέλε ή ηδηφθηεηεο απνζήθεο. 

 

ηνλ πίλαθα 3 ηνπ παξαξηήκαηνο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απνζήθεο ΓΔΓΓΖΔ θαη ε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο απνζήθεο ησλ εξγνιάβσλ ησλ Πεξηνρψλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα θάζε Πεξηθεξεηαθήο απνζήθεο δίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Απνζήθε Πεξηθέξεηα Δπηθάλεηα 

ζηεγαζκέλε 

Δπηθάλεηα 

ππαίζξηα 

πλνιηθή 

επηθάλεηα 

Κεθηζζνχ ΓΠΑ 2.234 m
2
 50.000 m

2
 52.234 m

2
 

Καιιηζηεξίνπ ΓΠΑ & ΓΠΝ 4.595 m
2
 240.000 m

2
 244.595 m

2
 

Δπφζκνπ 

(Αγρηάινπ) 
ΓΠΜΘ 

3.805 m
2
 123.370 m

2
 127.175 m

2
 

ΒΗΠΔ Πάηξαο 

ΓΠΠ-Ζ 

7.615 m
2
 27.677 m

2
 35.292 m

2
 

Ρίνπ 
10.236 m

2
 39.499 m

2
 49.735 m

2
 

Βφινπ 
ΓΠΚΔ 

2.016 m
2
 67.109 m

2
 69.125 m

2
 

Υαιθίδαο 1.074 m
2
 55.926 m

2
 57.000 m

2
 

Αζπξνπχξγνπ 
ΓΠΝ 

11.357 m
2
 48.000 m

2
 59.357 m

2
 

Ζξαθιείνπ 1.300 m
2
 32.700 m

2
 34.0 2

 

 

 

2.6.3. Καηεγνξίεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ  

 

Σα πιηθά ηφζν ζαλ θπζηθφ απφζεκα φζν θαη απφ ινγηζηηθήο απφςεσο παξαθνινπζνχληαη κε 

ηέζζεξεο θαηεγνξίεο θαηαιιειφηεηαο θαη εηδηθφηεξα: 

 

 "Α" θαηεγνξία πιηθψλ: Καηλνχξγηα, θαηάιιεια γηα ρξεζηκνπνίεζε πιηθά 

 

 "Β" θαηεγνξία πιηθψλ: Τιηθά απφ απνμειψζεηο ηα νπνία είλαη απφ ηερληθήο άπνςεο 

θαηάιιεια θαη άκεζα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα. 

 

 "Υ" θαηεγνξία πιηθψλ: Τιηθά απφ απνμήισζε γηα ηα νπνία θξίλεηαη φηη πξέπεη λα ππνζηνχλ 

πεξαηηέξσ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θαηεγνξία 
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«θαηαιιειφηεηαο Γ» (νξηζηηθά άρξεζηα) ή λα ζηαινχλ γηα επηζθεπή θαη θαηφπηλ λα 

εληαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία «θαηαιιειφηεηαο Β». 

 

 "Γ" θαηεγνξία πιηθψλ: Τιηθά πνπ θξίλνληαη θαηά ηελ απνμήισζε νξηζηηθά άρξεζηα. Δίλαη 

πιηθά πνπ ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο ρξήζεο ηνπο ή θαηαζηξνθήο ηνπο απφ άιιεο αηηίεο, έρνπλ 

ππνζηεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο πνηνηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη 

αδχλαηε ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή λα ζεσξείηαη αληηνηθνλνκηθή, ιφγσ θφζηνπο, ε 

επηζθεπή ηνπο. 

 

Γηα ηα πιηθά Β, Υ θαη Γ θαηεγνξίαο ε ηηκή κνλάδαο (αμία) δηακνξθψλεηαη παίξλνληαο πνζνζηφ 

επί ηνηο εθαηφ ηεο ηηκήο ηνπ πιηθνχ θαηεγνξίαο Α’. 

 

2.6.4. Απνζήθεο εξγνιάβσλ 

 

Οη εξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ κέζα ζηα φξηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηνρήο ΓΔΓΓΖΔ, φπνπ εθηεινχλ εξγαζίεο κε βάζε ηε ζχκβαζή 

ηνπο, απνζεθεπηηθφ ρψξν πεξηθξαγκέλν θαηάιιεια γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ πξνκεζείαο 

ΓΔΓΓΖΔ πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη, αιιά θαη ησλ πιηθψλ δηθήο ηνπο πξνκήζεηαο. 

Οη ππάξρνληεο απνζεθεπηηθνί ρψξνη εξγνιάβσλ είλαη αλά ζχκβαζε θαη Γηνηθεηηθή Πεξηνρή ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ. ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππάξρνπλ 60 απνζήθεο εξγνιάβσλ. 

 
 

Αλάινγα κε ηελ Πεξηνρή εθηέιεζεο εξγαζηψλ ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηεο απνζήθεο εξγνιάβνπ 

πξέπεη λα είλαη: 

 
 Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηε Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε ζπλνιηθή ηνπ επηθάλεηα λα 

κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 800 (νθηαθφζηα) ηεηξ. κέηξα απφ ηα νπνία έλαο ρψξνο 100 (εθαηφ) 

ηνπιάρηζηνλ ηεηξ. κέηξα πξέπεη λα είλαη ζηεγαζκέλνο θαη αζθαιηζκέλνο (θιεηζηφο) θαη 

άιινο έλαο 100 (εθαηφ) ηνπιάρηζηνλ ηεηξ. κέηξα απιψο ζηεγαζκέλνο. 

 

 Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη εθηφο Γ/λζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε ζπλνιηθή ηνπ επηθάλεηα 

λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 500 (πεληαθφζηα) ηεηξ. κέηξα απφ ηα νπνία έλαο ρψξνο 80 

(νγδφληα) ηνπιάρηζηνλ ηεηξ. κέηξα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνο θαη ζηεγαζκέλνο 

(θιεηζηφο). 

 

Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί, ζπληεξεί θαη δηαθπιάζζεη κε θάζε επηκέιεηα 

ηα πιηθά πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, θζνξά ή 

απψιεηα. 

 
Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα αζθαιίδεη Καηά Παληφο Κηλδχλνπ ηα πιηθά, πνπ ηνπ 

ρνξεγεί ν ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή φζα αληίζηνηρα απνμειψλεη ν Αλάδνρνο 

απφ ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη πξννξίδνληαη γηα επαλαηνπνζέηεζε ζε 

άιιν ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή γηα επηζηξνθή ζηηο Απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ 
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Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη 

κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπ ηειεπηαίνπ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

 

Δπηπιένλ, γηα ηελ θαιή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ 

θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή, πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% 

ηνπ κέγηζηνπ ρξεσζηηθνχ ππφινηπνπ ηεο αμίαο ησλ εηο ρείξαο ηνπ πιηθψλ, ηδηνθηεζίαο ΓΔΓΓΖΔ. 

 

Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε δεκηάο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο πιηθνχ απφ ππξθαγηά, ε Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο αζθαιίδεη ηα πιηθά ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ή ν εξγνιάβνο απνδεκηψλεη 

ηνλ ΓΔΓΓΖΔ κε ηελ αμία ηνπ,  

 

2.6.5. Μεηαθίλεζε Τιηθώλ 

 

Ζ παξάδνζε ζηνλ εξγνιάβν ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ηνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ, γίλεηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο θεληξηθέο απνζήθεο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πάλσ ζε απηνθίλεην 

ηνπ εξγνιάβνπ. 

H ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ πάλσ ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

εξγνιάβνπ. 

 

2.6.6.  Γαπάλεο κεηαθνξάο πιηθώλ 

 

Οη δαπάλεο ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ρνξεγεί ν ΓΔΓΓΖΔ, απφ ηηο 

θεληξηθέο απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ κέρξη ην ηφπν ησλ εξγαζηψλ, θαηαβάιινληαη ζηνλ εξγνιάβν 

κε εηδηθή  πξνζαχμεζε επί ησλ ηηκψλ Σηκνινγίνπ ησλ εξγαζηψλ.  

Με ηνλ φξν εηδηθή πξνζαχμεζε αλαθεξφκαζηε ζε πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηνπνζέηεζεο πιηθνχ 

ηνπ νπνίνπ ε ηηκή εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο, φπσο: ε απφζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ εξγνιάβνπ 

απφ ηελ ηξνθνδνηνχζα απνζήθε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ην είδνο ηνπ πιηθνχ αιιά θαη ηηο απνζηάζεηο 

δηαζπνξάο εληφο ηνπ λνκνχ πνπ εμππεξεηεί ν θάζε εξγνιάβνο.  

Ο κέζνο φξνο ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο παξνχζεο εξγνιαβίεο φπσο ππνινγίδεηαη απφ 

ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ είλαη 13,761. 

 

 

2.7. Δθνδηαζηηθή αιπζίδα πιηθώλ πξνκεζείαο Δξγνιάβνπ 

 
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 2.5.  νξηζκέλα απφ ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ δηθηχσλ ηα πξνκεζεχνληαη νη εξγνιάβνη απ’ επζείαο απφ 

δφθηκνπο πξνκεζεπηέο πνπ γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ ζηνλ Δξγνιάβν. 

 

Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεηαη έγθαηξα ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ 

πξνκεζείαο ηνπ θαη λα δηαηεξεί ην θαηάιιειν απφζεκα γηα θαζέλα απφ απηά, ψζηε λα εθηειεί ηηο 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο κέζα ζηηο νξηδφκελεο πξνζεζκίεο. 
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ηνπο δφθηκνπο Πξνκεζεπηέο εληάζζνληαη απηνί πνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ εθηέιεζαλ κε 

επηηπρία ζπκβάζεηο κε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ πιηθψλ θαη ηα πιηθά 

απηά έρνπλ ήδε ζπκπεξηθεξζεί ηθαλνπνηεηηθά ζην δίθηπν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο λένο πξνκεζεπηήο επηζπκεί λα εληαρζεί ζηνπο δφθηκνπο πξνκεζεπηέο 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πιηθψλ, ππνβάιιεη ζην ΓΔΓΓΖΔ ζρεηηθφ αίηεκα ππνβάιινληαο θαη φια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά αμηνιφγεζήο ηνπ. 

 
Ζ πξνζθνξά αμηνινγείηαη ηερληθά γίλεηαη επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή 

εθφζνλ απαηηείηαη θαη ε δηεμαγσγή δνθηκψλ αλ απαηηνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Πξνδηαγξαθέο 

θαη αθνινπζεί ε έληαμή ηνπ. 

 
Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ 

πξνκεζείαο ηνπ θαη λα ηεξεί αλά παξαγγειία ηα αληίζηνηρα αλά πιηθφ ζηνηρεία, πνπ πηζηνπνηνχλ 

ηε ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο παξαγγειία θαη παξαιαβή ηνπ. 

 
Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί κε δαπάλεο ηνπ, αλά παξηίδα παξαιαβήο πιηθψλ, φινπο 

ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο, ε επηηπρία ησλ νπνίσλ δηαπηζηψλεηαη κε ηελ χπαξμε 

αλάινγσλ παξαζηαηηθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη ηα νπνία πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ.  

 
Tα πιηθά πξνκήζεηαο ηνπ εξγνιάβνπ, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο 

ζήκαλζε, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια επηζεκαζκέλα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ πξέπεη λα θέξνπλ δηαθεθξηκέλν αξηζκφ, γηα θάζε παξηίδα παξαιαβήο 

πιηθνχ ηα πιηθά εθείλα γηα ηα νπνία ε ππνρξέσζε απηή πξνβιέπεηαη. 

 

2.8. Γηαρείξηζε έξγσλ θαη ησλ πιηθώλ ηνπο 

 

2.8.1. Δπίδνζε Δξγαζηώλ (εληνιώλ έξγσλ) γηα εθηέιεζε 

 
Ζ επίδνζε απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θάζε εληνιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, γίλεηαη κε 

κεραλνγξαθηθφ έληππν επίδνζεο εληνιψλ, ην νπνίν εθδίδεηαη κέζσ ηνπ PS/SAP.  

 

Κάζε εληνιή εθηέιεζεο εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ εξγαζηψλ, ηελ πεξηγξαθή ηνπο 

θαη ηελ ηνπνζεζία εθηέιεζήο ηνπο, ηελ πξνυπνινγηδφκελε αμία ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ 

ηεο Δληνιήο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο, θαζψο θαη 

άιια ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ θξίλνληαη απαξαίηεηα. 

 

2.8.2. Δλέξγεηεο εξγνιάβνπ πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

 
Μεηά ηελ παξαιαβή θάζε εληνιήο εξγαζηψλ, ν εξγνιάβνο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηα 

απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πιηθά (θσδηθνχο πιηθψλ θαη πνζφηεηα) πξνκεζείαο 

ΓΔΓΓΖΔ θαη ζηε λα θξνληίζεη γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ηνπ. 
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Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εληνιήο, κφλν 

εθφζνλ έρεη εμαζθαιίζεη ηα απαηηνχκελα γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο πιηθά ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

Αλ ππάξρεη δπζρέξεηα εθνδηαζκνχ ηνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη 

ακέζσο λα ην γλσξίζεη εγγξάθσο ζηνλ Δληεηαικέλν Μεραληθφ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ δεηψληαο νδεγίεο. 

 
 

2.8.3. Υνξήγεζε Τιηθώλ 

 
Ζ ρνξήγεζε ζηνλ εξγνιάβν ησλ πιηθψλ ΓΔΓΓΖΔ, γίλεηαη αλά εληνιή εξγαζηψλ ή νκάδα 

εληνιψλ εξγαζηψλ ή ζε γεληθή ρξέσζε ηεο απνζήθεο ηεο χκβαζεο, είηε εθάπαμ είηε ηκεκαηηθά, 

αλάινγα κε ην ξπζκφ πξνφδνπ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 

 Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ επηδνζεί, 

ν εξγνιάβνο ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά Γειηία Υνξήγεζεο Τιηθψλ (Γ.Υ.Τ.) κε ηα νπνία 

ππνβάιιεη ην αίηεκα ρνξήγεζεο γηα φια ηα πιηθά ηνπ έξγνπ ή γηα κέξνο απηψλ (εθφζνλ γηα 

ηα ππφινηπα έρεη απφζεκα) θαη ηα ππνβάιιεη ζηελ Πεξηνρή ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα έγθξηζε. 

 

 Ο Μεραληθφο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ εγθξίλεη ηα Γ.Υ.Τ., ηα νπνία θαηαρσξνχληαη, ζην MM/SAP  

 

 Ο Αλάδνρνο επηθνηλσλεί κε ηελ απνζήθε ΓΔΓΓΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ελεκεξψζεη γηα ηα 

πξνο παξαιαβή πιηθά θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

 

 Καηφπηλ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απφ ηελ απνζήθε καδί κε ην παξαζηαηηθφ παξαιαβήο ηνπο, 

(Γειηίν απνζηνιήο) ην νπνίν εθηππψλεηαη απφ ην ERP/SAP. 

 

 

2.8.4. Απνμήισζε ζηνηρείσλ ηνπ δηθηύνπ 

 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ εξγνιάβνπ πξνθχπηνπλ θαη εξγαζίεο απνμήισζεο πιηθψλ 

ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ. 

 

Ο εξγνιάβνο δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείςεη απνμεινχκελα πιηθά ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ 

αληίζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, λα ζπγθεληξψζεη ηα 

πιηθά πνπ απνμειψζεθαλ θαη λα ηα απνζεθεχζεη πξνζσξηλά ζηελ απνζήθε ηνπ. 

 
ηε ζπλέρεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ηα πιηθά Β, Υ θαη 

Γ θαηεγνξίαο θαηαιιειφηεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ απνμήισζε, πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη νπσζδήπνηε φρη πέξα απφ έλα (1) κήλα απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ απνμειψζεθαλ ηα πιηθά απηά,  

 

Δπηπιένλ νεξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεραληθνχ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, 

λα θάλεη δηαινγή ησλ ρξήζηκσλ πιηθψλ απφ ηα άρξεζηα, είηε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, είηε ζηελ 



ελίδα 61 από 98 
 

απνζήθε ηνπ, θαζψο επίζεο λα ηεκαρίδεη ή θαηαζηξέθεη ηα άρξεζηα πιηθά, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. 

 
Δπεηδή φκσο ηα απνμεινχκελα πιηθά Β’ θαηεγνξίαο θαηαιιειφηεηαο είλαη απφ ηερληθήο 

πιεπξάο θαηάιιεια γηα άκεζε ρξήζε, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Μεραληθνχ 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, νξηζκέλα απφ απηά, λα κελ επηζηξέθνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, αιιά λα 

παξακέλνπλ ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνιάβνπ γηα επαλαηνπνζέηεζε ζηα δίθηπα.  

Σα ππφςε πιηθά Β’ θαηαιιειφηεηαο πξνζηίζεληαη ζην ππάξρνλ απφζεκα, ηεο απνζήθεο ηνπ 

εξγνιάβνπ γηα άκεζε ρξεζηκνπνίεζε.  

 
 

2.8.5. Υαξαθηεξηζκόο θαηαιιειόηεηαο απνμεινύκελσλ πιηθώλ  

 
Σα απνμεισκέλα απφ ηνπο Αλαδφρνπο πιηθά, δηαρσξίδνληαη ζε δχν (2) νκάδεο, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 
ΟΜΑΓΑ I: Τιηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζηε X θαηεγνξία 
 
ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη ηα απνμεισκέλα πιηθά πνπ πξέπεη πξηλ επαλαηνπνζεηεζνχλ 
ζηα δίθηπα, λα ππνζηνχλ ππνρξεσηηθά, έιεγρν θαη ζηε ζπλέρεηα αλ απαηηείηαη επηζθεπή ή 
ζπληήξεζε. 

Σα πιηθά απηά είλαη: 

 Ξχιηλνη ηχινη 
 

 Μεηαζρεκαηηζηέο ΜΣ/ΥΣ θαη Απηφ Μ/ 

 

 Ρπζκηζηέο Σάζεο- Ππθλσηέο 

 

 Γηαθφπηεο (Απηφκαηεο επαλαθνξάο, Απνκφλσζεο, Φνξηίνπ) 

 

 Αζθαιεηαπνδεχθηεο, Απνδεχθηεο 

 

 Πίλαθεο Τ/ Γηαλνκήο θαη Παξνρψλ Μ.Σ. 

Σα πιηθά πξέπεη λα επηζηξαθνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν, ζηελ απνζήθε ΓΔΓΓΖΔ, ζηελ θαηάζηαζε 
πνπ απνμειψζεθαλ γηα έιεγρν. 

ΟΜΑΓΑ II: Τιηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Β ή Γ κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 
ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαηά ηελ απνμήισζε 

 

ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ πξνεγνχκελε νκάδα I. 

 

Δηδηθά ηα θαιψδηα θαη νη αγσγνί φηαλ απνμειψλνληαη ραξαθηεξίδνληαη πάληα ζηελ Γ θαηεγνξία 

θαηαιιειφηεηαο.  
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2.8.6. Δπηκεηξήζεηο εξγαζηώλ θαη πιηθώλ 

 
Ζ δηαδηθαζία επηκέηξεζεο εξγαζηψλ θαη πιηθψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ 

εξγνιάβν, πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαγξάθνληαη, απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη ηνπ εξγνιάβνπ, φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε 

ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ή 

απνμειψλνληαη. 

 

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε κίαο εληνιήο έξγνπ, ν εξγνιάβνο, ζπληάζζεη θαη παξαδίδεη ζηνλ 

Μεραληθφ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ : 

 

 ρέδην ηεο εληνιήο έξγνπ, φπσο ηειηθά θαηαζθεπάζηεθε,  

 

 Σελ αλαιπηηθή επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εληνιήο. 

 

 Σελ αλαιπηηθή επηκέηξεζε ησλ πιηθψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ (Καηάζηαζε Σνπνζεηεζέλησλ 

Τιηθψλ -ΚΣΤ) θαη απνμειψζεθαλ (Καηάζηαζε Απνμεισζέλησλ Τιηθψλ -ΚΑΤ). 

 

ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο, ν εξγνιάβνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη:  

 

 πγθεληξσηηθή επηκέηξεζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ (εληνιήο),  

 

 πγθεληξσηηθή επηκέηξεζε πιηθψλ ηνπ έξγνπ (Κ.Σ.Τ., Κ.Α.Τ.) 

 

Ο ΓΔΓΓΖΔ πξνρσξεί ζην ζρεηηθφ έιεγρν θαη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, θαη 

εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο. 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν, ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη ηελ έγθξηζε ησλ αλαιπηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ 

επηκεηξήζεσλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ζηηο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

 

2.8.7. Γηαδηθαζία επηζηξνθήο πιηθώλ ΓΔΓΓΗΔ 

 
Ζ δηαδηθαζία επηζηξνθήο πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 
 Ο Αλάδνρνο ζπληάζζεη ην Γειηίν Δπηζηξνθήο Τιηθνχ (ΓΔΤ). 

 

 Ο Μεραληθφο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ εγθξίλεη ην ΓΔΤ, αθνχ εμεηάζεη αλ ππάξρεη ινγηζηηθφ απφζεκα 

ζηελ απνζήθε ηνπ Αλαδφρνπ, ζην ERP-SAP, γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΔΤ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηεθπεξαίσζή ηνπ θαη ην επηζηξέθεη 

ζηνλ εξγνιάβν 
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 Ο Αλάδνρνο επηθνηλσλεί κε ηελ απνζήθε ΓΔΓΓΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ελεκεξψζεη γηα ηα 

πξνο επηζηξνθή πιηθά θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο επηζηξνθήο απηψλ. 

 

 ηε ζπλέρεηα κεηαθέξεη ηα πιηθά ζηελ απνζήθε ΓΔΓΓΖΔ, θξνληίδνληαο ψζηε νη 

επηζηξεθφκελεο πνζφηεηεο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αλαγξαθφκελεο ζην εγθεθξηκέλν ΓΔΤ, 

γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ζηελ απνζήθε, ζην ERP-SAP θαη 

επνκέλσο ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ηνπ ΓΔΤ.  

 

 Ο Τπεχζπλνο απνζήθεο θαηακεηξά ηα πιηθά θαη ελδερφκελα ηξνπνπνηεί ην ρεηξφγξαθν 

ΓΔΤ, κε ηηο πνζφηεηεο πιηθψλ πνπ πξαγκαηηθά παξειήθζεζαλ, θαηαρσξεί ηελ παξαιαβή 

ηνπο ζην ERP/SAP θαη δίλεη ζηνλ Αλάδνρν αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνχ παξαιαβήο 

(εθηειεζκέλν ΓΔΤ). 

 

Σα επηζηξεθφκελα απφ ηνλ εξγνιάβν ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ πιηθά, πεξηιακβάλνληαη ζε 

μερσξηζηά Γειηία Δπηζηξνθήο Τιηθψλ (ΓΔΤ) αλά θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο ψζηε λα ππάξρεη 

ηαχηηζε θαηαιιειφηεηαο κεηαμχ απνμεισζέλησλ θαη επηζηξεθφκελσλ πιηθψλ. 

 

2.8.8. Απνζέκαηα Τιηθώλ ζηελ απνζήθε εξγνιάβνπ  

 
Ζ αμία ηνπ απνζέκαηνο πιηθψλ ηδηνθηεζίαο ΓΔΓΓΖΔ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απνζήθε ηνπ 

εξγνιάβνπ (ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ εξγνιάβνπ), πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη φζν είλαη δπλαηφ ζην 

ειάρηζην πνπ απαηηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δξγνιαβίαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ζε 

αμία ην κέγηζην ρξεσζηηθφ ππφινηπν πιηθψλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

 

Ο ΓΔΓΓΖΔ ειέγρεη ζπλερψο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη νπσζδήπνηε κε ην 

θιείζηκν θάζε κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ (πηζηνπνίεζεο), ην χςνο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ 

πιηθψλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ πνπ παξακέλεη ζηνλ εξγνιάβν. 

 
Ο έιεγρνο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππφινηπνπ βαζίδεηαη ζε κεραλνγξαθηθή θαηάζηαζε απνζεκάησλ 

απνζήθεο, ε νπνία πεξηέρεη (γηα ηα παξερφκελα απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ πιηθά) ην ζχλνιν ησλ 

ρξεψζεσλ ζε πνζφηεηα θαη αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ, αλαθεθαιαησηηθά απφ ηελ αξρή 

ηεο Δξγνιαβίαο.  

 
Δάλ ε αμία ησλ πιηθψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνιάβνπ (ρξεσζηηθφ ππφινηπν), 

ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε αμία, ηφηε ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη κέξνο 

απφ ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ, έηζη ψζηε ε αμία ησλ ππνινίπσλ λα πεξηνξηζηεί 

κέζα ζηα επηηξεπφκελα φξηα.  

  

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο επηζηξνθέο πιηθψλ, 

θαιείηαη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή, κε ηελ νπνία λα θαιχπηεηαη ε αμία 

ησλ επηπιένλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ.  
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2.8.9. Λνγηζηηθή Παξαθνινύζεζε Τιηθώλ 

 
Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο λα ηεξεί πιήξε 

ινγηζηηθά ζηνηρεία - αλά εληνιή έξγνπ - κε ηα νπνία (ζηνηρεία) ζα είλαη ζε ζέζε λα δηθαηνινγεί 

ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ πνπ παξαιήθζεθαλ, ηνπνζεηήζεθαλ, επηζηξάθεθαλ θαη 

γεληθά δηαθηλήζεθαλ απ' απηφλ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ πιηθψλ πνπ έρεη ζηελ απνζήθε ηνπ. 

 
εκεηψλεηαη φηη ε ρνξήγεζε πιηθψλ, ε δηαθίλεζε θαη ε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη αλά απνζήθε.  

 
Ζ εξγαζία θαηαρψξεζεο- ινγηζηηθνπνίεζεο γίλεηαη κε βάζε ηα ζρεηηθά Παξαζηαηηθά πιηθψλ 

(ΚΣΤ, ΚΑΤ, Γηνξζσηηθά, ΓΥΤ, ΓΔΤ) πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαη εγθξίλνληαη απφ 

ηνλ ΓΔΓΓΖΔ. 

 
Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη αλαθέξεηαη ζηελ : 

 

 παξαιαβή ησλ πιηθψλ ΓΔΓΓΖΔ. 

 απνζήθεπζε αλά θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο, δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο αλά απνζήθε 

 κε αλάκεημή ηνπο κε ηα πιηθά πξνκεζείαο Αλαδφρνπ  

 επηζηξνθή απηψλ πνπ πιενλάδνπλ ή απνμειψλνληαη ζηηο Απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαζψο θαη 

ζηελ 

 ηειηθή εθθαζάξηζε ηεο χκβαζεο απφ άπνςε πιηθψλ ΓΔΓΓΖΔ. 

 

2.8.10. Δθθαζάξηζε Δξγνιαβίαο από άπνςε Τιηθώλ 

 
Ζ εθθαζάξηζε ηεο χκβαζεο αλά απνζήθε, γίλεηαη αλεμάξηεηα γηα θάζε είδνο πιηθνχ (θσδηθφ 

πιηθνχ) θαηά πνζφηεηα θαη θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο Α, Β, Υ, Γ κε ινγηζηηθή επεμεξγαζία 

ησλ πνζνηήησλ ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε φια γεληθά ηα παξαζηαηηθά ΓΥΤ, ΓΔΤ, 

ΚΣΤ, ΚΑΤ θαη δηνξζσηηθά πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο (ρξέσζε 

χκβαζεο κε ΓΥΤ+ΚΑΤ+Γηνξζσηηθά ΚΣΤ, πίζησζε χκβαζεο κε ΚΣΤ+ΓΔΤ+Γηνξζσηηθά 

ΚΑΤ). 

Γηα ηελ ηειηθή εθθαζάξηζε ηεο απνζήθεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα «Πνζνζηά δηθαηνιφγεζεο 

ειιεηκκάησλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ ΓΔΓΓΖΔ» φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ.  

 

Απφ ηα ηειηθά ειιείκκαηα πιηθψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ αθαηξνχληαη νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο θάζε 

ελφο πιηθνχ, πνπ ε αμία ηνπ έρεη πιεξσζεί ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

χκβαζεο, είηε απφ ηνλ Αλάδνρν είηε απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Γηθαηνιφγεζε απνθνκκάησλ ή αρξήζησλ πιηθψλ 

 

Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε ηφζνλ ε δεκηνπξγία 

απνθνκκάησλ ζε αγσγνχο, θαιψδηα, ζπξκαηφζρνηλα, φζν θαη ε αρξήζηεπζε νξηζκέλσλ πιηθψλ, 

ν ΓΔΓΓΖΔ θαηά ηηο εθθαζαξίζεηο ησλ Δξγνιαβηψλ πξνβαίλεη, ζηε δηθαηνιφγεζε νξηζκέλσλ 

πνζνζηψλ - θαηά κέγηζην φξην – θάπνησλ πιηθψλ επί ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηνπνζεηεζέλησλ θαη 
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απνμεισζέλησλ πιηθψλ (ΚΣΤ + ΚΑΤ) σο αρξήζησλ γηα ηηο θαηεγνξίεο θαηαιιειφηεηαο Α, Β 

θαη Υ. 

Σα πνζνζηά δηθαηνιφγεζεο αρξήζησλ αλαθέξνληαη, αλά είδνο πιηθνχ, ζηε ζχκβαζε. 

 

Γηθαηνιφγεζε Τιηθψλ ιφγσ Απσιεηψλ 

 

Ο ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνινγεί, θαηά ηηο εθθαζαξίζεηο ησλ Δξγνιαβηψλ, γηα ηα πιηθά, νξηζκέλσλ 

νκάδσλ πιηθψλ πνζνζηφ, επί ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηνπνζεηεζέλησλ θαη απνμεισζέλησλ πιηθψλ 

(ΚΣΤ + ΚΑΤ) θαηά κέγηζην φξην, γηα απψιεηα εθφζνλ ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζηα πιηθά απηά.  

 

Ζ δηθαηνιφγεζε απηή γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ. 

 

Σα πνζνζηά δηθαηνιφγεζεο απσιεηψλ αλαθέξνληαη, αλά είδνο πιηθνχ, ζηε ζχκβαζε. 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεσζηηθνχ θνλδπιίνπ γηα ειιείκκαηα πιηθψλ γίλεηαη θνζηνιφγεζε ησλ 

ηειηθψλ ειιεηκκάησλ ηεο χκβαζεο, ηα νπνία επξίζθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο 

ηεο.  

 

Γηα ηελ θνζηνιφγεζε εθαξκφδνληαη "ηηκέο αληηθαηάζηαζεο", απφ ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πιηθψλ 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ γίλεηαη ε εθθαζάξηζε (θνηλνπνίεζε 

ρξεσζηηθνχ θνλδπιίνπ). Σν ρξεσζηηθφ θνλδχιη πνπ πξνθχπηεη πξνζαπμάλεηαη κε 20% γηα έμνδα 

δηαρείξηζεο. 

 

2.8.11. Απνμήισζε Τιηθώλ πξνκεζείαο εξγνιάβνπ 

 
Γηα ηα απνμεινχκελα, απφ ηνλ εξγνιάβν, πιηθά ησλ δηθηχσλ πνπ είλαη πξνκεζείαο ηνπ, ηζρχνπλ 

ηα παξαθάησ: 

 

α) Σα πιηθά απηά δελ θαηαγξάθνληαη ζηηο Καηαζηάζεηο Απνμεισζέλησλ Τιηθψλ (ΚΑΤ) θαη 

δελ επηζηξέθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, αιιά πεξηέξρνληαη ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ. 

 

β) Ο εξγνιάβνο πξνρσξεί ζηε δηαινγή ησλ πιηθψλ απηψλ ζε θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζηα 

δίθηπα θαη ζε άρξεζηα.  

Σα πιηθά πνπ είλαη θαηάιιεια, κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνπνζέηεζε ζηα δίθηπα, 

απνδεκηνχκελνο κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηα πιηθά πξνκεζείαο ηνπ πνπ 

ηνπνζεηεί ζηα δίθηπα.  

Όζα απφ απηά δελ ηνπ είλαη ρξήζηκα (πιενλάδνπλ ή είλαη άρξεζηα), κπνξεί λα ηα 

κεηαπσιήζεη ή λα ηα εθπνηήζεη. 

 

γ) Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ απνμειψλνληαη, αλά θσδηθφ πιηθνχ, πξνθχπηνπλ απηφκαηα 

απφ ην κεραλνγξαθηθφ πξφγξακκα πηζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ απνμήισζεο.  

Οζα απφ ηα απνμεινχκελα πιηθά πξνκεζείαο Αλαδφρνπ, δελ είλαη ρξήζηκα ζην ζχλνιφ ηνπο 

δηφηη αρξεζηεχνληαη θαηά ηελ απνμήισζε ή ιφγσ αιιαγήο ηππνπνηήζεσλ λέσλ θαηαζθεπψλ 
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δελ επηκεηξνχληαη θαηά ηελ εθηνπνζέηεζε. 

 
Ζ αμία ησλ πιηθψλ πξνκεζείαο εξγνιάβνπ ηα νπνία απνμειψλνληαη απφ ηα δίθηπα θαη 

πεξλνχλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, παξαθξαηείηαη κε πηζηνπνίεζε, ζηελ 

νπνία ζαλ ηηκή κνλάδνο ζα ιακβάλεηαη πνζνζηφ 60% επί ησλ ηηκψλ κνλάδαο ηνπ 

Σηκνινγίνπ.  

Σν πνζνζηφ απηφ έρεη πξνθχςεη απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φηη αληηπξνζσπεχεη ηα 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκε πνζφηεηα πιηθψλ απφ ηελ πνζφηεηα απνμήισζεο. 

Σν πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ κεηψλεηαη ζην 20% γηα πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε έληνλεο 

θαζαιαηψζεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν πνζνζηφ αρξήζηεπζεο π.ρ. λεζηά. 

 

 

2.9. Γηαδηθαζία δηαινγήο ζηελ απνζήθε ΓΔΓΓΗΔ θαη εθπνίεζεο αρξήζησλ πιηθώλ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηε παξ. 2.8.5.  νξηζκέλα απνμεινχκελα πιηθά ραξαθηεξίδνληαη θαηά ηελ 

απνμήισζε κε θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο X θαη κε ηελ ίδηα θαηεγνξία επηζηξέθνληαη θαη 

απνζεθεχνληαη ζηηο απνζήθεο ΓΔΓΓΖΔ. 

ηελαπνζήθε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γίλεηαη δηαινγή ησλ πιηθψλ απηψλ πνπ έρνπλ επηζηξαθεί απφ 

απνμήισζε κε θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο X, ζε: 

 

 άκεζα ρξεζηκνπνηήζηκα,  

 

 άρξεζηα θαη  

 

 επηζθεπάζηκα.. 

 

Απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ άκεζα ρξεζηκνπνηήζηκα, κεηαηξέπνληαη ζηελ Β θαηεγνξία 

θαηαιιειφηεηαο κε Γειηίν Μεηαηξνπήο Τιηθνχ. 
 
Σα επηζθεπάζηκα πεγαίλνπλ γηα επηζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη επίζεο ζηελ Β 
θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο κε Γειηίν Μεηαηξνπήο Τιηθνχ. 
 
Οζα κε αξρηθή θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο X αμηνινγεζνχλ σο άρξεζηα εληάζζνληαη ζηελ Γ 
θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο επίζεο κε Γειηίν Μεηαηξνπήο Τιηθνχ. 
 

Σα πιηθά Γ θαηεγνξίαο θαηαιιειφηεηαο φηαλ ζπγθεληξσζνχλ ζε ηθαλέο πνζφηεηεο εθπνηνχληαη 

κε δηαγσληζκνχο εθπνίεζεο αρξήζησλ. 

 

2.10. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα δηαρείξηζεο πιηθώλ-αλαθύθισζε 

 

ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο νξηζκέλσλ πιηθψλ ΓΔΓΓΖΔ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

θαη ε πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα. 



ελίδα 67 από 98 
 

 

Ζ δηαρείξηζε απνβιήησλ ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά απφ: 

 

 Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» 

 

 Σνλ Ν 4042/2012 Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο- Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2008/98/ΔΚ- Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ- Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο 

 

 Σελ ΚΤΑ 13588/725/2006 «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα 

απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991 

 

 Σελ απφθαζε 491/2002 (ΦΔΚ 446/14.04.2003) γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 445 πνπ αθνξά 

πεξηνξηζκνχο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά θαη ρξήζε κεξηθψλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη 

παξαζθεπαζκάησλ  φπσο θξεφδσην θ.ιπ. 

 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ηα πιηθά ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζεο ρξήδεη πξνζνρήο 

απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο είλαη ε δηαρείξηζε  

 

 ησλ απνμεινχκελσλ Μ/ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο Γ, νη 

νπνίνη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη. 

 

 ηα απνμεινχκελα πιηθά εκπνηηζκέλεο μπιείαο δηφηη θαη απηά εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ιφγσ εκπνηηζκνχ κε θξεφδσην. 

Απηά είλαη νη μχιηλνη ζηχινη, νη μπινδνθνί αγθχξσζεο θαη νη μχιηλνη βξαρίνλεο. 

 

Γηα ηα πιηθά απηά νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη απαηηείηαη γηα λα εγθξηζνχλ λα ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. 

Δπίζεο ε εθπνηνχκελε εκπνηηζκέλε μπιεία επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα βηνκεραληθή 

θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε, φπσο ζε ζηδεξνδξφκνπο, ζε πεξηθξάμεηο θηεκάησλ ή ζε ιηκάληα. 

Απαγνξεχεηαη δε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε  

 Δζσηεξηθφ θηεξίσλ 

 ε παηρλίδηα 

 ε παηδηθέο ραξέο, πάξθα, θήπνπο θαη ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο 

 Καηαζθεπή επίπισλ θήπνπ 

 πζθεπαζίεο πνπ κπνξεί λα έιζνπλ ζε επαθή κε πξψηεο χιεο, κε ελδηάκεζα πξντφληα ή κε 

ηειηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη  γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο ή δψα 
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2.11.  Πξνζδηνξηζκόο επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηώλ 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην Κεθάιαην 1 γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο πξέπεη λα κειεηεζεί θαη ηη ζέινπλ νη πειάηεο δειαδή ην επηζπκεηφ επίπεδν 

εμππεξέηεζεο πειαηείαο (Customer Service Level). 

Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο γηα ηνπο 

πειάηεο. 

Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην επίπεδν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηα αηηήκαηα πειαηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

αθεηεξία γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ. 

 

Οη πειάηεο δηαθξίλνληαη ζε δχν (2) θαηεγνξίεο  

 

 Δμσηεξηθνχο πειάηεο πνπ είλαη νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

 

 Δζσηεξηθνχο πειάηεο πνπ είλαη νη εζσηεξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  

 

Σα είδε ησλ αηηεκάησλ αλά θαηεγνξία πειαηψλ είλαη: 

1. Δμσηεξηθνύ πειάηε: 

Πεξηγξαθή 

Νέα παξνρή 

Υνξήγεζε Νπρηεξηλνχ 

Δπαχμεζε Ηζρχνο παξνρήο 

Μείσζε Ηζρχνο παξνρήο 

Οξηζηηθνπνίεζε Δξγνηαμηαθήο Παξνρήο 

Απνμήισζε παξνρήο 

Μεηαηφπηζε Παξνρήο (Αι/γή Θέζεο Μεηξεηή) 

Μεηαηφπηζε Κηβσηίνπ (Αι/γή Θέζεο Μεηξεηή) 

Μεηαηφπηζε Καισδίνπ 

Μεηαηφπηζε Τπνζηαζκνχ 

Μεηαηφπηζε ηχινπ 

Παξαιιαγή Γηθηχνπ 

Δπέθηαζε Γηθηχνπ Φ.Ο.Π 

Σαθηνπνίεζε Καισδίνπ Δλαέξηαο Παξνρήο ΥΣ 

Δπαλαζχλδεζε Μεηξ (Με ή Υσξίο Κηβψη) 

Δπαλαζχλδεζε Καισδίνπ. Παξνρήο 

Δπαλαηνπνζέηεζε Πιήξνπο Παξνρήο 

Δλίζρπζε Γηθηχνπ 

ΑΠΔ 

Αξδεπηηθά 
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2. Δζσηεξηθνύ πειάηε: 

 

Πεξηγξαθή 

Παξαιιαγή δηθηχνπ 

Δλίζρπζε δηθηχνπ 

Γηακφξθσζε ρψξνπ Τ/ 

Δληνπηζκέλε ζπληήξεζε 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Δπηζθεπή βιάβεο δηθηχνπ 

Δπηζθεπή δεκηψλ ηξίησλ 

Αλαθαηλίζεηο δηθηχσλ 

Καηάξγεζε δηθηχνπ/απνμήισζε 

Απνθαηάζηαζε ιφγσ θινπήο 

Αληηθαηάζηαζε ζηχινπ ιφγσ πξφσξεο. ζήςεο 

 

Απφ κηα απιή αλάγλσζε ησλ αηηεκάησλ δηαπηζηψλεη θαλείο φηη πνιιά εμ απηψλ είλαη επείγνληνο 

ραξαθηήξα θαη ηα πεξηζζφηεξα ησλ ππνινίπσλ είλαη ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηνπο 

πειάηεο θαη πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ. 

 

Μάιηζηα επεηδή ν ΓΔΓΓΖΔ είλαη θπζηθφ κνλνπψιην θαη δελ πθίζηαηαη ηελ πίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ 

(εμσηεξηθψλ πειαηψλ) νη ππνρξεψζεηο ηνπ ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο ΡΑΔ (Αλεμάξηεηε 

Αξρή Δλέξγεηαο). 

 

Με βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο ΡΑΔ ξπζκίδνληαη νη ρξφλνη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ησλ αηηεκάησλ 

θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Δάλ γίλεη ππέξβαζε ησλ ρξφλσλ ν ΓΔΓΓΖΔ ππνρξενχηαη ζε ζρεηηθή απνδεκίσζε ησλ πειαηψλ 

ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη επίζεο απφ ηελ ΡΑΔ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Γηαρείξηζε ησλ μύιηλσλ ζηύισλ 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιηθά ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ δηθηχσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ απνηεινχλ νη 

μχιηλνη ζηχινη. 

Ζ βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ην ππφςε πιηθφ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ (εμσηεξηθψλ πειαηψλ) αιιά 

θαη γηα ηηο αλάγθεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

3.1. Παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ- Δλαιιαθηηθό πιηθό 

Δπηπξφζζεηα ε δηαρείξηζε ηνπ ππφςε πιηθνχ έρεη πάξα πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, νη ζεκαληηθφηεξεο 

ησλ νπνίσλ είλαη: 

1. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ζηχισλ είλαη εηζαγφκελε δηφηη ε εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεη 

κηθξέο κφλν απφ ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο θαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο  

 

2. Οη ζηχινη εηζάγνληαη πιελ εμαηξέζεσλ ππφ κνξθή αλεκπφηηζηεο (ιεπθήο) μπιείαο. 

 

3. Οη αλεκπφηηζηνη ζηχινη πξέπεη θαηά ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα λα εκπνηίδνληαη δηφηη ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απνζεθεπκέλνη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην χπαηζξν 

θαηαζηξέθνληαη (ζαπίδνπλ).  

 

4. Ζ ηαρχηεηα ηνπ εκπνηηζκνχ ηνπο αθελφο απαηηεί λα ππάξρεη ελεξγή ζχκβαζε κε ηα 

εκπνηηζηήξηα θαη αθεηέξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θάζε εκπνηηζηεξίνπ. 

 

5. Μεηά ηνλ εκπνηηζκφ ηνπο νη ζηχινη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηα δίθηπα ην αξγφηεξν κέζα 

ζε ιίγνπο κήλεο απφ ηνλ εκπνηηζκφ ηνπο. 

 

6. Γηα ηελ νηθνλνκηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο ε απνζήθεπζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη 

απαηηεί δέζκεπζε κεγάιεο επηθάλεηαο ππαίζξηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο επηπιένλ 

πξέπεη λα ηεξεί θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. 

 

7. ε πεξίπησζε ειιείςεσλ νη μχιηλνη ζηχινη δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο. Σν κφλν ππνθαηάζηαην είλαη ε ρξήζε ηζηκεληφζηπινπ ε νπνία φκσο είλαη 

δπζρεξήο, ζπλήζσο αληηνηθνλνκηθή θαη αδχλαηε ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Γηα φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ δηαρείξηζε ησλ μχιηλσλ 

ζηχισλ ε ηάζε είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, νη ηζηκεληφζηπινη. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηζηκεληφζηπινπ είλαη:  
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 ην κεγάιν βάξνο ηνπ πνπ απαηηεί γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ρξήζε γεξαλνχ κεγαιχηεξεο 

αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο   

 ε δπζρεξήο αλαξξίρεζε ζε απηφλ, επεηδή απαηηεί ηελ ρξήζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο ή ρξήζε 

ζθάιαο. 

 Σα απμεκέλα κεηαθνξηθά έμνδα δηαλνκήο απφ ηηο απνζήθεο ΓΔΓΓΖΔ πξνο ηηο απνζήθεο 

εξγνιάβσλ θαη απφ εθεί ζηα επηκέξνπο έξγα. Λφγσ ηνπ βάξνπο ησλ νη κεηαθεξφκελνη ζηχινη, 

αλά ληαιίθα θαη δξνκνιφγην, είλαη πνιχ ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο μχιηλνπο.  

Σα πξναλαθεξφκελα θαζηζηνχλ πνιχ δπζρεξή αλ φρη αλέθηθηε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζεηο 

καθξηά απφ ην νδηθφ δίθηπν.  

 

ηα πιενλεθηήκαηα εληάζζνληαη φηη  

 Σαηξηάδεη αηζζεηηθά ζηελ αζηηθή δφκεζε,  

 Γελ απαηηεί εθηεηακέλε ρξήζε επηηφλσλ, δηφηη νη ηζηκεληφζηπινη είλαη ζπλήζσο 

απηνζηήξηθηνη θαη έηζη δελ δεκηνπξγνχληαη εκπφδηα ζε πεδνδξφκηα θαη πξνζβάζεηο 

θαηνηθηψλ θαη  

 Γελ επηθέξνπλ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε φπσο νη μχιηλνη ζηχινη πνπ εκπνηίδνληαη κε 

θξεφδσην. 

Δπηπιένλ ζηελ απμεκέλε ρξήζε ηζηκεληνζηχισλ ζπλεηζθέξεη ην γεγνλφο ηεο βειηίσζεο ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο θαη ε ηάζε γηα ιφγνπο θαιχηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ, απηφ λα 

νδεχεη παξάιιεια κε νδηθνχο άμνλεο. 

 

3.2.  Υξεζηκνπνηνύκελνη μύιηλνη ζηύινη 

 

Οη μχιηλνη ζηχινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ είλαη ηξηψλ θαηεγνξηψλ φζνλ 

αθνξά ηελ αληνρή ηνπο, ν Διαθξφο (Δ), ν Μέζνο (Μ) θαη ν Βαξχο (Β). 

Ο αξηζκφο εγθαηεζηεκέλσλ μχιηλσλ ζηχισλ ζηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 

4.500.000 ηεκάρηα. 

Οη θαηεγνξίεο ζηχισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία θαη ην χςνο ηνπο είλαη: 
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Οη δηαζηάζεηο ησλ μχιηλσλ ζηχισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Σα είδε μπιείαο ησλ μχιηλσλ ζηχισλ είλαη: 

 

Τυος (m) Δλαθρός (Δ) Μέζος (Μ) Βαρύς (Β)

9

10

11

12

13

14

15

ΠΙΝΑΚΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΞΤΛΙΝΩΝ ΣΤΛΩΝ ΠΟΤ 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ

Δλαθρός Μέζος Βαρύς

0 12 15 18

1 13 16 19,1

2 13,9 17,1 20,2

3 14,9 18,1 21,3

4 15,9 19,2 22,4

5 16,9 20,2 23,5

6 17,8 21,2 24,7

7 18,8 22,3 25,8

8 19,8 23,3 26,8

9 20,8 24,3 27,8

10 21,8 25,3 28,8

11 22,8 26,3 29,8

12 23,8 27,3 30,8

13 28,3 31,8

14 29,3 32,8

15 33,8

ΠΙΝΑΚΑ

ΓΙΑΣΑΔΙ ΞΤΛΙΝΩΝ ΣΤΛΩΝ 

Δλάτιζηοι διάμεηροι ζηύλφν ζε cm

Απόζηαζη 

από κορσθή 

(m)

Καηηγορίες ζηύλφν
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 Μαχξε πεχθε (PINUS NIGRA- PN) 

 Γαζηθή πεχθε (PINUS SILVESTRIS- PS) 

 Ληκλαία πεχθε (PINUS PALUSTRIS-PP) 

 Νφηηα πεχθε (SOUTHERN PINE- SP) 

 Κεθαιιεληαθή ειάηε (ABIESCEFALONIKA-AC) 

 

3.3.  Γηαρείξηζε απνμεινύκελσλ μύιηλσλ ζηύισλ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 2.8.5. νη μχιηλνη ζηχινη θαηά ηελ απνμήισζε 

ραξαθηεξίδνληαη ζηελ Υ θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δηαινγή ηνπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα απνθαζηζηεί πνηνη είλαη θαηάιιεινη γηα επαλεκπνηηζκφ θαη πνηνη ζα εθπνηεζνχλ 

σο άρξεζηνη. 

Έλα ρξήζηκν παξάγσγν απφ ηελ δηαινγή είλαη θαη νη μπινδνθνί αγθχξσζεο επηηφλσλ, νη νπνίνη 

είλαη κηθξφηεξνπ κήθνπο ηεκάρηα εκπνηηζκέλεο μπιείαο, ηα νπνία, εθηφο απφ ηελ αγνξά ηνπο, 

δεκηνπξγνχληαη θαη σο παξάγσγα ηεο δηαινγήο ησλ απνμεινχκελσλ ζηχισλ. 

 

3.3.1. Γηαινγή μύιηλσλ ζηύισλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαινγήο ησλ απνμεινχκελσλ ζηχισλ γίλεηαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο απνζήθεο 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ απφ ηνλ Διεγθηή Γηαινγήο πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνο ηερλίηεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Οη βνεζεηηθέο εξγαζίεο δηαινγήο γίλνληαη απφ ζπλεξγείν εξγνιάβνπ κέζσ αληίζηνηρσλ 

ζπκβάζεσλ έξγνπ. 

Οη βνεζεηηθέο εξγαζίεο είλαη:  

α. Ζ κεηαθίλεζε ησλ ζηχισλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, απφ ην ρψξν ζηνηβαζίαο ηνπο πάλσ 

ζηε ξάκπα ειέγρνπ. Οη κεηαθηλήζεηο γίλνληαη κε  Πεξνλνθφξν φρεκα ή αλπςσηηθφ θαη 

ρεηξηζηή ηνπ εξγνιάβνπ.  

β. Ζ θχιηζε ησλ ζηχισλ πάλσ ζηε ξάκπα ψζηε λα ππάξρεη ε κεηαμχ ηνπο θαηάιιειε απφζηαζε 

γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο. 

γ. Ο θαζαξηζκφο ησλ μχιηλσλ ζηχισλ απφ μέλα ζψκαηα (θαξθηά, ρψκαηα θ.ιπ.), θαζψο θαη ε 

αθαίξεζε ηκήκαηνο επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ζε ζεκεία ηνπ ζηχινπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ 

ηνλ Διεγθηή Γηαινγήο.   

δ. Ζ θνπή ησλ ζηχισλ κε αιπζνπξίνλν, ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Διεγθηή 

Γηαινγήο (δηακφξθσζε ζρήκαηνο θεθαιήο ζηχινπ, ηεκαρηζκφο γηα δεκηνπξγία μπινδνθψλ 

θ.ιπ.). 

ε. Ζ ράξαμε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο επί ησλ ζηχισλ ή ησλ μπινδνθψλ. 
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ζη. Ζ κεηαθίλεζε θαη ηε ζηνηβαζία ησλ ζηχισλ ζε θαηεγνξίεο ή ησλ μπινδνθψλ πνπ πξφθεηηαη 

λα απνζηαινχλ γηα επαλεκπνηηζκφ, ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Διεγθηή 

Γηαινγήο. 

δ. Σε κεηαθίλεζε ησλ ζηχισλ πνπ δελ θξίζεθαλ θαηάιιεινη γηα επαλεκπνηηζκφ, θαζψο θαη ησλ 

ηεκαρίσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Διεγθηή Γηαινγήο. 

 

3.3.2. Ξπινδνθνί αγθύξσζεο επηηόλσλ 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ Γηαλνκήο κε μχιηλνπο ζηχινπο πνιχ ζπρλά απαηηείηαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ ζηχινπ κε επηηφλνπο. 

Οη επίηνλνη είλαη ζπξκαηφζρνηλα πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίδνπλ ηηο δηακήθεηο 

δπλάκεηο ηάλπζεο ησλ αγσγψλ ή θαισδίσλ, νη νπνίεο αζθνχληαη ζηνλ ζηχιν φηαλ ζε απηφλ 

ηεξκαηίδεη ην δίθηπν ή ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο θαηεχζπλζεο ησλ αγσγψλ (γσλίαο). 

Ο επίηνλνο πξνζδέλεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ζηχινπ θαη ε άιιε ηνπ άθξε ζηεξεψλεηαη ζε 

θαηάιιειν μπινδνθφ ν νπνίνο ζεκειηψλεηαη εληφο ηνπ εδάθνπο. 

Οη δηαζηάζεηο ησλ μπινδνθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΛΟΔΟΚΩΝ  

Διάμετπορ (cm) Μήκορ (cm) 

Φ20 0,75 

Φ20 1,30 

Φ25 2,00 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε έλα ρξήζηκν παξάγσγν απφ ηελ δηαινγή ησλ απνμεινχκελσλ μχιηλσλ 

ζηχισλ, εάλ δελ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηχινο γηα επαλεκπνηηζκφ, είλαη θαηφπηλ θνπήο λα 

πξνθχςνπλ μπινδνθνί νη νπνίνη επίζεο επαλεκπνηίδνληαη πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο. 

 

3.3.3. Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο επαλεκπνηηζκνύ 

 

Οη ζηχινη νη νπνίνη κεηά ηελ δηαινγή ραξαθηεξίδνληαη ρξήζηκνη απνζηέιινληαη γηα 

επαλεκπνηηζκφ ζηα ίδηα εκπνηηζηήξηα πνπ εκπνηίδνληαη θαη νη αλεκπφηηζηνη ζηχινη. 

 

Μεηά ηνλ επαλεκπνηηζκφ ηνπο εηζάγνληαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο απνζήθεο κε κεηαηξνπή ηνπο απφ 

ραξαθηεξηζκφ θαηαιιειφηεηαο Υ ζε Β. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Ιζηνξηθά δεδνκέλα κειέηεο 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ φια ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Αθνξνχλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη δηαδηθαζηψλ. 

ηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα δψζεη κηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο 

δηαδηθαζίαο, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, απφ ζηαηηζηηθή άπνςε. 

Σα ζηνηρεία απηά ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα αλαζρεδηαζηνχλ θαιχηεξα νη δηαδηθαζίεο ζην κέιινλ 

θαη θπζηθά ζα είλαη θαη ην κέηξν ζχγθξηζεο γηα λα πξνθχςεη θάπνην ζπκπέξαζκα. 

 

Πξέπεη λα αλαιπζνχλ απηά ηα ζηνηρεία έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο ελαιιαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο κε ηαπηφρξνλε επίηεπμε πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο. 

 

4.1.ηνηρεία πξνκεζεηώλ 2013 έσο 2019 

Όπσο πξναλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 2.6.1. ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αλαγθψλ ζε πιηθά 

θαιχπηνληαη κέζσ θεληξηθψλ δηαγσληζκψλ. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ην 

αληίζηνηρν δηάγξακκα εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πξνκεζεηψλ, ζε μχιηλνπο 

ζηχινπο, πνπ θαιχθζεθε κέζσ θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη απφ ηηο επηκέξνπο 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2013 έσο 2019. 

 

Παραλαβζσ 2013-2019 

ΔΠΑ 1,31% 

ΔΠΚΕ 2,32% 

ΔΠΜ-Θ 2,84% 

ΔΠΝ 1,79% 

ΔΠΠ-Η 2,44% 

ΔΤΠΜ 89,31% 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη φλησο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαγθψλ θαιχπηεηαη 

κέζσ θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Τπάξρεη φκσο θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% πνπ θαιχπηεηαη κε απνθεληξσκέλεο 

δηαδηθαζίεο απφ ηηο επηκέξνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο. 

 

Απηφ πξνθαλψο γίλεηαη γηα θάιπςε επεηγφλησλ αλαγθψλ θαη ππνδειψλεη ειιείςεηο πιηθψλ θαη 

αδπλακίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Οη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ έρνπλ ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ 

πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο δηφηη απηφ εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαζεξά θφζηε 

εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο ελφο πιηθνχ, ηα νπνία ζην θχξην πνζνζηφ ηνπο, είλαη 

αλειαζηηθά θαη αλεμάξηεηα ηεο πνζφηεηαο παξαγγειίαο. 

 

4.2. ηνηρεία θαηαλαιώζεσλ μύιηλσλ ζηύισλ 

 

Δπίζεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ηνπνζεηήζεηο μχιηλσλ ζηχισλ ζηα δίθηπα.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θαηαλαιψζεσλ μχιηλσλ ζηχισλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2006 έσο 2019 , ζπγθεληξσηηθά γηα ν ζχλνιν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ηα νπνία 

απνηππψλνληαη θαη ζε ζρεηηθφ δηάγξακκα. 

 

Καταναλϊςεισ 2006-2019 

 
Καταναλϊςεισ ανά Ζτοσ 

2006 98.030 

2007 99.493 

2008 105.911 

1.31% 2.32% 2.84%1.79%

2.44%

89.31%

Παραλαβζσ 2013-2019

ΔΠΑ

ΔΠΚΕ

ΔΠΜ-Θ

ΔΠΝ

ΔΠΠ-Η

ΔΤΠΜ
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2009 103.240 

2010 96.911 

2011 79.739 

2012 70.753 

2013 59.147 

2014 46.348 

2015 46.098 

2016 50.185 

2017 44.283 

2018 34.204 

2019 27.210 

 

 

Από τα προαφερόμενα προκφπτει ότι ζχουμε μια ςημαντική μείωςη των τοποθετοφμενων ξφλινων 

ςτφλων ετηςίωσ γεγονόσ που μάλλον οφείλεται ςτην οικονομική κρίςη που πζραςε η χϊρα μασ την 

προηγοφμενη δεκαετία με αποτζλεςμα την μείωςη των νζων ηλεκτροδοτήςεων και αναγκαιότητασ 

ενιςχφςεων των δικτφων ηλεκτρικήσ ενζργειασ. 

Ο μζςοσ όρων των καταναλϊςεων, δηλαδή των ςτφλων που τοποθετήθηκαν ςτο δίκτυο, για το χρονικό 

διάςτημα 2006 ζωσ 2019 ανζρχεται ςε 68.682 ςτφλοι /ζτοσ. 

4.3. ηνηρεία απνμειώζεσλ πιηθώλ από δίθηπα 

Δπίζεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο απνμειψζεηο μχιηλσλ ζηχισλ ζηα δίθηπα.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ απνμειψζεσλ μχιηλσλ ζηχισλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2006 έσο 2019 , ζπγθεληξσηηθά γηα ν ζχλνιν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ηα νπνία 

απνηππψλνληαη θαη ζε ζρεηηθφ δηάγξακκα. 
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Αποξηλϊςεισ 2006-2019 

 
Αποξηλώσειρ ανά Έτορ 

2006 28.442 

2007 29.758 

2008 40.086 

2009 44.477 

2010 42.856 

2011 41.978 

2012 34.038 

2013 32.247 

2014 29.139 

2015 29.655 

2016 31.924 

2017 26.969 

2018 19.637 

2019 18.255 

 

 

 

Από τα προαφερόμενα προκφπτει, όπωσ και με τισ τοποθετήςεισ ςτφλων, ότι ζχουμε μια ςημαντική 

μείωςη των αποξηλοφμενων ξφλινων ςτφλων ετηςίωσ γεγονόσ που επίςησ μάλλον οφείλεται ςτην 

οικονομική κρίςη που πζραςε η χϊρα μασ την προηγοφμενη δεκαετία με αποτζλεςμα την μείωςη των 

επενδφςεων ςε υπογειϊςεισ δικτφων και αναγκαιότητασ ενιςχφςεων και παραλλαγϊν των δικτφων 

ηλεκτρικήσ ενζργειασ εξ’ αιτίασ π.χ. αναγκαιότητασ μετατόπιςήσ των δικτφων λόγω δημιουργίασ νζων 

οδικϊν αξόνων. 
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Ο μζςοσ όρων των αποξηλϊςεων για το χρονικό διάςτημα 2006 ζωσ 2019 ανζρχεται ςε 32.104 

ςτφλοι/ζτοσ 

4.4. ηνηρεία απνζεκάησλ πιηθώλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα θαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ, 

ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο, ησλ μχιηλσλ ζηχισλ αλά θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο, φπσο απηά 

δηακνξθψλνληαη αλά έηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2006 έσο 2019. 

 

 
υνολικά αποθζματα Ποςοςτά 

 
Α Β Γ Χ 

2006 29,08% 4,18% 3,62% 63,12% 

2007 75,78% 6,63% 0,34% 17,25% 

2008 74,20% 5,65% 2,23% 17,92% 

2009 80,97% 4,25% 2,49% 12,29% 

2010 78,17% 6,32% 2,84% 12,66% 

2011 74,71% 4,56% 1,27% 19,46% 

2012 62,44% 4,18% 2,74% 30,64% 

2013 62,08% 9,68% 2,85% 25,40% 

2014 45,55% 5,68% 0,56% 48,21% 

2015 62,36% 12,13% 1,18% 24,33% 

2016 68,83% 5,64% 0,02% 25,50% 

2017 43,57% 16,54% 7,77% 32,13% 

2018 24,00% 6,42% 13,03% 56,56% 

2019 50,67% 9,20% 1,54% 38,59% 
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Ο μζςοσ όροσ των αποθεμάτων για το χρονικό διάςτημα 2006-2019 διαμορφϊνεται ςε 

υνολικά αποθζματα Ποςοςτά Μ.Ο 

Α Β Γ Χ 

59,46% 7,22% 3,04% 30,29% 

 

 

 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ απνζέκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 30% 

αθνξά απνζέκαηα μχιηλσλ ζηχισλ Υ θαηεγνξίαο θαηαιιειφηεηαο δειαδή πξνο δηαινγή. 

Σν απφζεκα απηφ απνηειεί δέζκεπζε θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη δεζκεχεη αληίζηνηρν ρψξν 

ζηηο απνζήθεο. Δπηπιένλ απμάλεη θαη ηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα εηήζησλ απνγξαθψλ πιηθψλ, 

αζθαιίζηξσλ θ.ιπ. 

 

4.4. ηνηρεία κεγέζνπο αγνξάο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3.2. ν αξηζκφο εγθαηεζηεκέλσλ μχιηλσλ 

ζηχισλ ζηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 4.500.000 ηεκάρηα θαη θάπνηα ζηηγκή ζα 

απνμεισζνχλ. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία, πνπ καο γλσζηνπνηήζεθαλ, φηη ε κέζε δηάξθεηα δσήο ησλ μχιηλσλ ζηχισλ 

είλαη ηα 35 ρξφληα, πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ απνμεινχκελσλ ζηχισλ ζα απμεζεί ηα επφκελα 

ρξφληα. 

59.46%

7.22%

3.04%

30.29%

M.O. Ποςοςτών αποθεμάτων

Α Β Γ Χ
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4.5. ηνηρεία θόζηνπο δηαινγήο απνμεινύκελσλ μπιίλσλ ζηύισλ 

Όπσο πξναλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 3.3.2. νη απνμεινχκελνη μχιηλνη ζηχινη πθίζηαληαη 

δηαινγή. 

Γηα λα έρνπκε κηα πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

ππνινγίζνπκε ην θφζηνο δηαινγήο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ε κέζε εκεξήζηα απφδνζε ελφο ζπλεξγείνπ  

δηαινγήο θπκαίλεηαη απφ 40 - 70 ζηχινπο.  

 

Σν θφζηνο βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ δηαινγήο, νη νπνίεο φπσο πξναλαθέξζεθε γίλνληαη κε 

εξγνιάβνπο, αλέξρεηαη απφ πεξίπνπ 6 έσο 9 € αλά ζηχιν. 

Σν θφζηνο ηνπ ηερλίηε δηαινγήο κε βάζε ην ηηκνθαηάινγν ηνπ Τπνπξγείνπ αλέξρεηαη ζε 20 € 

ηελ ψξα ή 160 € ηελ εκέξα. 

Αλ δερηνχκε σο κέζε εκεξήζηα απφδνζε ελφο ζπλεξγείνπ ηνπο 50 ζηχινπο ηφηε ην θφζηνο ηνπ 

ηερλίηε δηαινγήο αλά ζηχιν αλέξρεηαη ζε 160/50= 3,2 € ην ζηχιν. 

Δπνκέλσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαινγήο αλέξρεηαη ζε 10 € πεξίπνπ αλά ζηχιν. 

4.6. Πνζνζηά αμηνπνίεζεο απνμεινύκελσλ ζηύισλ Υ θαηαιιειόηεηαο 

ηνλ επφκελν πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη πνζφηεηεο ησλ 

απνμεινχκελσλ ζηχισλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη δηαινγή αλά έηνο.  

Ποςότητεσ ςτφλων Χ καταλληλότητασ ςτουσ οποίουσ ζγινε διαλογή ανά ζτοσ 
 

 
X 

 
Αποθζματα Αποξηλϊςεισ Διαλογή 

2006 22.136 28.442 
 2007 14.473 29.758 36.105 

2008 18.586 40.086 25.645 

2009 15.818 44.477 42.854 

2010 13.906 42.856 46.389 

2011 21.603 41.978 35.159 

2012 23.472 34.038 40.109 

2013 14.703 32.247 42.807 

2014 19.522 29.139 27.428 

2015 10.084 29.655 38.577 

2016 8.981 31.924 30.758 

2017 7.750 26.969 33.155 

2018 9.927 19.637 24.792 

2019 7.243 18.255 22.321 
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ηνλ επφκελν πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη πνζφηεηεο ησλ ρξήζηκσλ 

ζηχισλ Β θαηαιιειφηεηαο νη νπνίνη πξνέθπςαλ κεηά ηελ δηαινγή ησλ ζηχισλ Υ 

θαηαιιειφηεηαο, αλά έηνο.  

Ποςότητεσ ςτφλων Β καταλληλότητασ που προζκυψαν διαλογή ανά ζτοσ 
 

 
B 

 
Αποθζματα Καταναλϊςεισ 

Αποτζλεςμα 
Διαλογήσ 

2006 1.465 1.200 
 2007 5.560 7.581 11.676 

2008 5.865 6.977 7.282 

2009 5.470 8.970 8.575 

2010 6.947 11.554 13.031 

2011 5.065 10.521 8.639 

2012 3.203 5.204 3.342 

2013 5.601 7.291 9.689 

2014 2.299 6.827 3.525 

2015 5.027 6.633 9.361 

2016 1.987 10.199 7.159 

2017 3.989 4.737 6.739 

2018 1.126 8.013 5.150 

2019 1.727 4.027 4.628 
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τον παρακάτω πίνακα και ςτο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνονται ςυνολικά τα αποτελζςματα τησ 

διαδικαςίασ διαλογήσ, δηλαδή από την ποςότητα Χ ςτην οποία ζγινε διαλογή, την ποςότητα χρήςιμων 

ςτφλων Β καταλληλότητασ που προζκυψαν και την ποςότητα αχρήςτων Γ καταλληλότητασ. 

 

 
Διαλογή 

 
Χ Β Γ 

2006 - - - 

2007 36.105 11.676 24.429 

2008 25.645 7.282 18.363 

2009 42.854 8.575 34.279 

2010 46.389 13.031 33.358 

2011 35.159 8.639 26.520 

2012 40.109 3.342 36.767 

2013 42.807 9.689 33.118 

2014 27.428 3.525 23.903 

2015 38.577 9.361 29.216 

2016 30.758 7.159 23.599 

2017 33.155 6.739 26.416 

2018 24.792 5.150 19.642 

2019 22.321 4.628 17.693 

 



ελίδα 84 από 98 
 

 

τον παρακάτω πίνακα και ςτο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνονται ςυνολικά τα αποτελζςματα τησ 

διαδικαςίασ διαλογήσ με ποςοςτά. 

 

 

Ποςοςτά 
αποτελζςματοσ 

Διαλογήσ 

 
Β Γ 

2006 - - 

2007 32,34% 67,66% 

2008 28,40% 71,60% 

2009 20,01% 79,99% 

2010 28,09% 71,91% 

2011 24,57% 75,43% 

2012 8,33% 91,67% 

2013 22,63% 77,37% 

2014 12,85% 87,15% 

2015 24,27% 75,73% 

2016 23,28% 76,72% 

2017 20,33% 79,67% 

2018 20,77% 79,23% 

2019 20,73% 79,27% 
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τον παρακάτω πίνακα και ςτο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνονται οι μζςοι όροι των αποτελεςμάτων 

τησ διαδικαςίασ διαλογήσ, για την χρονική περίοδο 2006 ζωσ 2019. 

 
Διαλογή 

 
Β Γ 

Μ.Ο 22,05% 77,95% 
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4.7. Κόζηνο μύιηλνπ ζηύινπ θαηεγνξίαο Β. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ην πνζνζηφ ησλ ρξήζηκσλ ζηχισλ ζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

ζηελ νπνία έγηλε δηαινγή είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 22%. Δπνκέλσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαινγήο 

επηβαξχλεη κφλν απηφ ην κέξνο ησλ μχιηλσλ ζηχισλ ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

δηαδηθαζία. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ην θφζηνο δηαινγήο ππνινγίδεηαη ζε 10€ γηα 

θάζε μχιηλν ζηχιν, άξα ε αμία ηνπ θάζε ζηχινπ Β θαηαιιειφηεηαο ππνινγίδεηαη ζηα 50€, πξηλ 

ηελ δηαδηθαζία επαλεκπνηηζκνχ ηνπ. 

Άξα κηα ζχγθξηζε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη κε ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ 

θαηλνχξγηνπ αλεκπφηηζηνπ ζηχινπ Α θαηαιιειφηεηαο, ην νπνίν αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηα 

100€ αλά ζηχιν.  

Με δεδνκέλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ έλα πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη κε κηα δαπάλε ηεο 

ηάμεσο ησλ 50€ αλά ζηχιν ππνθαζίζηαηαη κηα αγνξά λένπ ζηχινπ αμίαο 100€. Με απνηέιεζκα 

γηα ηνλ ΓΔΓΓΖΔ νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο ηάμεσο ησλ 50€ αλά ζηχιν. 

πλππνινγίδνληαο φηη κε ηελ ελ ιφγν αμηνπνίεζε ππνθαζίζηαληαη εηζαγφκελνη ζηχινη θαη άξα 

εθξνή ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ ρψξα, θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε δηφηη κηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ζηχινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαθχθισζε θαη κάιηζηα επηθίλδπλνπ πιηθνχ.  

 

4.8. Πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ θαη εθφζνλ ζεσξείηαη ζπκθέξνπζα ε δηαδηθαζία δηαινγήο, ίζσο ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα κειεηεζεί ε ηξέρνπζα δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο. Κάπνηεο 

απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη: 

1. Ζ δηαινγή λα γίλεηαη ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνιάβνπ κε πξνζσπηθφ θαη κεραλήκαηα ηνπ 

ηδίνπ ηνπ εξγνιάβνπ, δηφηη ζα γίλεηαη άκεζα κε ηηο απνμειψζεηο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα κεησζνχλ έσο θαη ζα εμαιεηθζνχλ ηα απνζέκαηα Υ θαηαιιειφηεηαο θαη άξα νη 

δεζκεπκέλνη ρψξνη ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο. 

2. Οη ζηχινη πνπ ζα ζεσξεζνχλ κεηά ηελ δηαδηθαζία δηαινγήο θαηάιιεινη πξνο αμηνπνίεζε 

λα κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εκπνηηζηεξίσλ γηα επαλεκπνηηζκφ. Έηζη 

ζα ειαηησζνχλ ηα κεηαθνξηθά θφζηε δηφηη δελ ζα ππάξρεη ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ηελ 

απνζήθε ηνπ εξγνιάβνπ πξνο ηελ απνζήθε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ην 

εκπνηηζηήξην αιιά ζα γίλεηαη απεπζείαο απνζηνιή απφ ηνλ πξψην ζην ηειεπηαίν. 

3. Να εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ησλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη άρξεζηα Γ θαηαιιειφηεηαο λα 

δηνρεηεχνληαη απεπζείαο απφ ηελ απνζήθε εξγνιάβνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο 

δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγν απνβιήησλ. 
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4.9. Αλάιπζε ABC 

Μηα επηπιένλ αλάιπζε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνπο μχιηλνπο ζηχινπο είλαη ε 

κέζνδνο κε ηελ νπνία απνζεκαηνπνηνχληαη δειαδή ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ αιιά 

θαη ε παξαγγειίαο απηψλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερηεί νη ζηχινη 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο  θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ κέζνδν απνζεκαηνπνίεζεο 

ABC ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαηά Pareto. Παξαηεξείηαη φηη ηα πιηθά κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο ζε 3 θαηεγνξίεο ηα θνληά (9-11 κέηξα), κέηξηα (12-13 

κέηξα) θαζψο θαη ηα ςηιά κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ 14 κέηξα.  

Με ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηχισλ θαίλεηαη φηη ηα πιηθά ζηα 13 ρξφληα πνπ έρεη 

γίλεη ε κειέηε αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα αιιά θαη ζρήκα. 

 

 
ΠΟΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ 

KONTOY ΣΤΠΟΤ (9-11 μζτρα) 68,43% 

ΜΕΑΙΟY (12-13 μζτρα) 21,79% 

ΜΑΚΡΤ ΣΤΠΟΤ (14 μζτρα) 9,78% 

 

 

 

Αλ ιεθζεί  ππφςε θαη ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ αλά θαηεγνξία θαίλεηαη 

πξάγκαηη φηη αθνινπζνχλ ηελ αλάιπζε ηνπ Pareto/αλάιπζε ABC. Καζψο θαίλεηαη φηη ηα πιηθά 

ηεο θαηεγνξίαο C ηα νπνία απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ απνζέκαηνο, θαηαιακβάλεη ην 

κηθξφηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο . Αληίζηνηρα ηα πιηθά ηεο θαηεγνξίαο B είλαη ηα κεζαία 
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θαη ζε ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηελ απνζήθε αιιά θαη ζε κέξνο ηνπ θφζηνπο. Δλψ αθνινπζεί 

ε θαηεγνξία A φπνπ έρεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζην απφζεκα αιιά ην κεγαιχηεξν ζε θφζηνο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφζηνπο γηα ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί θαζψο θαη ζην ζρήκα. 

 

 
Μ.Ο. ΚΟΣΟ 

KONTOY ΣΤΠΟΤ (9-11 μζτρα) 15,06% 

ΜΕΑΙΟY (12-13 μζτρα) 34,05% 

ΜΑΚΡΤ ΣΤΠΟΤ (14 μζτρα) 50,89% 

 

 

 

Άξα κε κηα πξψηε καηηά ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνπο μχιηλνπο 

ζηχινπο αθνινπζεί ηελ κέζνδν ABC. Γηα θαιχηεξα απεηθφληζε θαη ζχγθξηζε ησλ δχν αθνινπζεί 

θαη ζπγθεληξσηηθφ ζρήκα πνπ πεξηέρεη καδί ηα απνζέκαηα κε ηα θφζηε. 
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Παξαηεξείηαη φηη πξάγκαηη ελψ ην πνζνζηφ ζε απφζεκα απμάλεηαη αλά θαηεγνξία ην πνζνζηφ 

ζην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηψλεηαη. 

ε απηφ ην ζεκείν ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλεη θαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πιηθψλ ηνπ 

απνζέκαηνο κε απηά πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν ππάξρνπλ πιενλάδνληα 

πιηθά είηε ειιεηκκαηηθά. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν απηψλ επηπέδσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

θαίλεηαη φηη ηα πιηθά έρνπλ θαηαλεκεζεί ζσζηά θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ή 

πιενλάζκαηα. 

Έγηλε αληηιεπηφ φηη ελψ ζαλ απνζέκαηα θαη θφζηε θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηελ αλάιπζε ABC 

θαη λα είλαη ζηα πνζνζηά πνπ ζα αλέκελε θάπνηνο. Αλ ηα ειέγμνπκε κε βάζε ηα πνζνζηά 

θαηαλαιψζεσλ θαίλεηαη επίζεο φηη ηα πιηθά ηεο θαηεγνξίαο C είλαη θαη απηά πνπ απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο θαηαλάισζεο ελψ ηεο θαηεγνξίαο Β ηα κεζαία θαη ηεο C ηα ιηγφηεξα. 

Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο θαζψο θαη έλα δηάγξακκα γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφ ην 

παξαπάλσ εχξεκα. 

 
Μ.Ο ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ Μ.Ο ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ 

KONTOY ΣΤΠΟΤ (9-11 μζτρα) 68,43% 48,66% 

ΜΕΑΙΟY (12-13 μζτρα) 21,79% 37,65% 

ΜΑΚΡΤ ΣΤΠΟΤ (14 μζτρα) 9,78% 13,68% 
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Φπζηθά επεηδή αλαθεξφκαζηε ζε πνζνζηά θαη φρη ζε απφιπηα λνχκεξα ε δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ φπσο είλαη πην επδηάθξηην ζηελ θαηεγνξία B (Μεζαίνπ ηχπνπ) δελ απνηειεί 

απαξαίηεηα θαη ζεκάδη έιιεηςεο πιηθψλ. 

 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

KONTOY 
ΣΤΠΟΤ

ΜΕΑΙΟY ΜΑΚΡΤ 
ΣΤΠΟΤ

Μ.Ο ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ

Μ.Ο ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ



ελίδα 91 από 98 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Δπηζήκαλζε πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα πθίζηαληαη ζηελ πθηζηάκελε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ είλαη: 

Α. Παξαγγειία έσο ρξήζε 

1. Γπζρέξεηα ζηελ αθξηβή πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ζε πνζφηεηεο πιηθψλ, ιφγσ αθελφο ηνπ 

κεγάινπ θχθινπ παξαγγειίαο, δειαδή ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο παξαγγειίαο 

(πξφβιεςε αλαγθψλ) θαη ηεο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαη αθεηέξνπ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

έξγσλ, δειαδή ην φηη δελ είλαη γλσζηφ απφ πξηλ ηη έξγα ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη επνκέλσο ηη 

πιηθά ζα απαηηεζνχλ. Δίλαη ινγηθφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί κέρξη λα 

ειεγρζνχλ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη δηαγσληζκνί αιιά θαη κέρξη λα παξαιεθζνχλ ηα 

πιηθά λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ή πιενλάδνπζεο πνζφηεηεο ζηηο παξαγγειίεο. 

 

2. Καζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θεληξηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο έθηαθησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

πξνζσξηλή θάιπςε αλαγθψλ ηνπ δηθηχνπ κε ζπλέπεηα ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ λα είλαη πςειφ. Λφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία απνηειεί θνξέα ηνπ 

δεκνζίνπ θαη σο ζπλέπεηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ γηα 

πξνκήζεηα κεγάισλ πνζνηήησλ πιηθψλ ρξεηάδεηαη πνιχ θαιφ πξνγξακκαηηζκφ παξαγγειηψλ 

ψζηε λα θαιχπηεη ηα ρξνληθά θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δηαγσληζκψλ. 

 

3. Μεγάιεο δαπάλεο δηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία φπσο αλαπηχρζεθε θαη παξαπάλσ 

έρεη πάξα πνιιέο θνξηψζεηο - εθθνξηψζεηο νη νπνίεο αλεβάδνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε απαηηείηαη: 

 

  Φφξησζε ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή 

 

 Μεηαθνξά θαη εθθφξησζε ζηελ απνζήθε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  

 

 Καηαλνκή παξαιεθζείζαο πνζφηεηαο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο απνζήθεο ΓΔΓΓΖΔ 

 

 Φφξησζε- κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ζηελ θάζε Πεξηθεξεηαθή απνζήθε. 
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Β. Απνζήθεπζε 

 

4. Φαίλεηαη φηη ιφγσ ηνπ πηζαλφο κεγάινπ ρξφλνπ απνζήθεπζεο ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο ηεο 

εηαηξείαο, κέρξη ηελ ζηηγκή παξαιαβήο ηνπο απφ ηνπο εξγνιάβνπο δεκηνπξγείηαη έλα πςειφ 

θφζηνο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο απνζέκαηνο. 

5. Λφγσ κε εληαίνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απνζεθψλ πνπ έρεη ν θάζε εξγνιάβνο , ππάξρεη δπζθνιία θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ απνζέκαηνο 

ζηηο απνζήθεο εξγνιάβσλ θαη ηεο αλαπιήξσζήο ηνπ. 

 

6. Τςειφ απφζεκα ζε νξηζκέλνπο θσδηθνχο πιηθψλ θαη  ειιείςεηο πιηθψλ ζε άιινπο  

 

Γ. Γηαρείξηζε απνμεινύκελσλ πιηθώλ 

 

7. Λφγσ  ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο επηθίλδπλα 

απφβιεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ θαζπζηέξεζε δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο Γ, κεγάινο  φγθνο απηψλ ζπζζσξεχεηαη ζηηο απνζήθεο θαη αλεβάδνπλ ην 

θφζηνο απνζέκαηνο.  

 

8. Αθφκα κηα παξαηήξεζε είλαη φηη ην θφζηνο απνζέκαηνο απμάλεηαη ιφγν ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα πιηθά θαηεγνξίαο Υ σο Β ή Γ.  

 

9. Τςειά απνζέκαηα θαη πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο  

 

10. Λφγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο εξγνιαβηψλ, 55 ζην ζχλνιν, αιιά θαη εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ 

αλαγθψλ αλά πεξηνρή, είλαη δχζθνινο ν ζπληνληζκφο ψζηε λα επηζηξέθνληαη ηα 

απνμεινχκελα πιηθά  ζηηο απνζήθεο ΓΔΓΓΖΔ γηα λα γίλεη ε δηαινγή ηνπο. Με απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγνχληαη απνζέκαηα είηε ζην αξρηθφ ζηάδην, κέρξη λα καδεπηεί ηθαλνπνηεηηθφο 

φγθνο πιηθψλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία, είηε ιφγν θαζπζηεξεκέλσλ επηζηξνθψλ 

εθπξφζεζκα ηεο δηαδηθαζίαο δηαινγήο. 
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Γ. Αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο SAP 

 

11. πρλφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ είλαη ε κε αμηνπνίεζε 

ηνπ SAP  ζηελ δηαρείξηζε φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπσο π.ρ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ησλ πιηθψλ πνπ απαηηεί θάζε έξγν.  

 

12. Άιιε κηα πεξίπησζε είλαη λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαρψξεζε θηλήζεσλ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην SAP , πνπ νθείινληαη ηφζν ζε πςειφ θφξην εξγαζίαο φζν θαη 

ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.  

 

13. Διιείςεηο ζε ειέγρνπο θαηά ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ / δεδνκέλσλ  

 

14. Καζπζηέξεζε εθθαζάξηζεο εξγνιαβηψλ απφ άπνςε πιηθψλ κε απνηέιεζκα λα πθίζηαληαη ζε 

θπζηθή ή ινγηζηηθή κνξθή απνζέκαηα ζε απνζήθεο εξγνιαβηψλ πνπ έρεη ιήμε ε ζπκβαηηθή 

ηνπο δηάξθεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Πξνηάζεηο γηα βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ 

 

ην θεθάιαην απηφ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν πξφβιεκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ ζα εμεηάζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ, αλαθέξνληαο θαη ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά ή δηαρεηξηζηηθά νθέιε. 

 

Α. Παξαγγειία έσο ρξήζε θαη απνζήθεπζε 

Σα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο ελφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ σο εμήο: 

 Ζ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε πνζφηεηεο πιηθψλ ζα κπνξνχζε ίζσο λα 

βειηησζεί κε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

θαη ην είδνο ησλ αηηεκάησλ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ πειαηψλ θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

πιηθψλ πνπ αλαιψλνληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ αηηεκάησλ. 

 

 Να πξνζδηνξίδνληαη κε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο ηα απνζέκαηα 

αζθαιείαο γηα θάζε πιηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαιχπηνληαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα κεηαμχ 

δχν κεγάισλ παξαγγειηψλ θαη κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη ηα έξγα θαη λα κεησζεί ε 

πηζαλφηεηα ιάζνπο. 

 

 Οη θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζήο ησλ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ πηνζέηεζε 

πεξηζζφηεξν επέιηθησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην εθαξκνδφκελν 

δίθαην, δειαδή ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνλ Καλνληζκφ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Απηέο είλαη: 

 Οη ζπκθσλίεο πιαίζην πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

ζπκβάζεηο, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ ζηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο θαη ελδερνκέλσο ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο. 

 χζηεκα Πξνεπηινγήο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ δειαδή ιίζηα κε δφθηκνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Με ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ επέιηθησλ δηαδηθαζηψλ ζα κπνξνχζε ε εηαηξεία λα 

πξαγκαηνπνηήζεη πην άκεζεο πξνκήζεηεο, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ηφζν 

καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο  θαη πξνβιέςεσλ πξνκεζεηψλ. 

Ζ εθαξκνγή φκσο ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη νξηαθέο κφλν κεηαβνιέο ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
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Η πιένλ βέιηηζηε ιύζε κάιινλ είλαη ηα πεξηζζόηεξα ησλ πιηθώλ πξνκεζείαο ΓΔΓΓΗΔ, 

αλ όρη όια, λα γίλνπλ πιηθά πξνκεζείαο εξγνιάβνπ θαη νη παξαπάλσ πξνηάζεηο λα 

εθαξκνζηνύλ ζηα ιίγα ζεκαληηθά πιηθά πνπ ζα απνθαζηζηεί γηα επηρεηξεζηαθνύο 

ζηξαηεγηθνύο ιόγνπο λα παξακείλνπλ ζηα πιηθά πξνκεζείαο ΓΔΓΓΗΔ. 

 

Σα αλακελφκελα νθέιε είλαη; 

 

 Γελ πθίζηαηαη αλάγθε καθξνρξφληαο πξφβιεςεο αλαγθψλ. Οη εξγνιάβνη πξνζδηνξίδνπλ 

ηηο αλάγθεο ζε πιηθά κε βάζε ηα απαηηνχκελα γηα ηα έξγα πνπ ηνπο έρνπλ επηδνζεί θαη 

θάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο παξαγγειίεο ζε πξνκεζεπηέο. Έηζη επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ πιηθψλ  θαη ε επάξθεηα ηνπο. 

 

 Σν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ πξνζεγγίδεη απηφ ηεο just in time (JIT) ζχζηεκα πξνκεζεηψλ  

 

 Γελ ππάξρνπλ νη θαζπζηεξήζεηο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηφηη νη εξγνιάβνη δελ 

πεξηνξίδνληαη απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ 

επέιηθηε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ρσξίο ρξνλνβφξεο θαη πςεινχ θφζηνπο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο . 

 

 Διαρηζηνπνηνχληαη νη δαπάλεο δηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ δηφηη ηα πιηθά απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνιάβνπ. 

 

 Γελ απαηηνχληαη κεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη ειαρηζηνπνηνχληαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαξηψληαη κε ηηο αδεηνδνηήζεηο ηνπο γηα ηήξεζε 

πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ φξσλ. 

 

 Μεδελίδεηαη ην θφζηνο απνζήθεπζεο θαη νη δαπάλεο δηαρείξηζεο πνπ ζπλαξηψληαη κε 

απηφ. 

 

 Δπίζεο κεδελίδεηαη ην χςνο ησλ αθηλεηνχλησλ απνζεκάησλ. 

 

 Έκκεζν φθεινο θαη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία είλαη φηη δηαηεξνχληαη ελεξγνί 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνκεζεπηέο. Όηαλ ν ΓΔΓΓΖΔ δηελεξγεί πξνκήζεηεο γηα κεγάιεο 

πνζφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε έλαλ 

πξνκεζεπηή, ην γεγνλφο απηφ κνηξαία νδεγεί ζε απφζπξζε απφ ηελ αγνξά ησλ 

ππνινίπσλ θαη ζηαδηαθά ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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Β. Γηαρείξηζε απνμεινύκελσλ πιηθώλ 

 

Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή θαη γξήγνξε αμηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαηεγνξίαο θαηαιιειφηεηαο 

Υ. 

Σα πςειά απνζέκαηα απνμεινχκελσλ πιηθψλ Υ θαηεγνξίαο θαηαιιειφηεηαο κπνξνχλ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ κε δηαινγή ηνπο, ακέζσο κεηά ηελ απνμήισζε, ζηηο απνζήθεο 

εξγνιάβσλ. Απηφ γηαηί ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο φισλ ηνλ πιηθψλ ζε κηα θεληξηθή 

απνζήθε κέρξη λα γίλεη ε δηαινγή καδηθά, αλεβάδεη θαηά πνιχ ην θφζηνο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. Οπφηε κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε ζα κεησζεί ην θφζηνο απνζέκαηνο αθνχ ζα 

κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπο απεπζείαο ζηηο εηαηξείεο επηζθεπήο. 

 

Όζα ραξαθηεξίδνληαη ζηελ Υ θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο σο θαηάιιεινη γηα επηζθεπή, λα 

απνζηέιινληαη θαη’ επζείαλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ εηαηξεηψλ επηζθεπήο κε ηηο 

νπνίεο ζα ππάξρνπλ ζπκβάζεηο κέζσ ζπκθσληψλ-πιαίζην πνπ αλαθεξζήθαλ παξαπάλσ. 

Έηζη κεηψλνληαη θαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε πξνο ηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο εηαηξείαο θαη 

κεηά πξνο ηελ εηαηξεία επηζθεπήο. 

 

Δπίζεο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή εθπνίεζε πιηθψλ θαηεγνξίαο Γ πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 

δπλαηφηεηα ηα πιηθά πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη ζηε Γ θαηεγνξία θαηαιιειφηεηαο λα 

απνζηέιινληαη θαη απηά θαη’ επζείαλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

έρνπλ επίζεο αλαιάβεη κέζσ ζπκθσληψλ πιαίζην ηελ δηαρείξηζή ηνπο. Γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

 

Δηδηθά γηα ηνπο απνμεινχκελνπο μχιηλνπο ζηχινπο θαη εθφζνλ ε δηαδηθαζία δηαινγή ηνπο 

θαη ν επαλεκπνηηζκφο ηνπο είλαη ζπκθέξνπζα, θαζψο θαη νη πξνθχπηνληεο μπινδνθνί λα 

απνζηέιινληαη θαη’ επζείαλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ εηαηξεηψλ εκπνηηζκνχ. 

Έηζη πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη δηαθηλήζεηο κεηαμχ απνζεθψλ εξγνιάβσλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ απνζεθψλ θαη κεηψλεηαη ην θφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 

Γ. Αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο SAP 

 

Να γίλεη πεξαηηέξσ απηνκαηνπνίεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη: 

 

 Σελ έγθαηξν πξνυπνινγηζκφ ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη  γηα θάζε έξγν θαη ηελ ρνξήγεζε 

πιηθψλ ΓΔΓΓΖΔ ζηνλ θάζε εξγνιάβν κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ πνπ ηνπ έρνπλ 
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επηδνζεί γηα πινπνίεζε. Σελ ελνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηα έξγα πνπ είλαη πξνο 

θαηαζθεπή θαη ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε έξγν. 

 

Έηζη κεηψλεηαη ε απνζεκαηνπνίεζε πιηθψλ ζηελ απνζήθε εξγνιάβνπ πνπ δελ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

 

 Σελ δπλαηφηεηα θεληξηθνχ ειέγρνπ ησλ Πεξηνρψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα φζνλ 

αθνξά ηελ ζθνπηκφηεηα θαη πξνηεξαηφηεηα αλάισζεο πιηθψλ αιιά θαη ηελ δηαηήξεζε 

απνζεκάησλ αζθαιείαο ζε πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε. 

 

 Σελ θαηαρψξεζε ησλ θηλήζεσλ πιηθψλ άκεζα ζην SAP  

 

 Σελ εθθαζάξηζεο εξγνιαβηψλ  απφ άπνςε πιηθψλ 

 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εληαίσλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ειέγρνπ ηνπο. 

 

ηελ πεξαηηέξσ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηήξεζε εληαίσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

ζπζηεκηθή ηνπο απινπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην SAP κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη ε ρξήζε ησλ 

λέσλ δηαδεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ RPA (Robotic Process Automation). Απηφ δηφηη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν δηάθνξα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ  ζηελ 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλνο παξάγνληαο ν νπνίνο  δελ 

κεηαβηβάδεη ζε ζσζηφ ρξφλν ηε πιεξνθνξία ή ε πιεξνθνξία πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα ζπζηήκαηα 

δελ ήηαλ ζσζηή. ε πεξηπηψζεηο φπσο απηέο κε ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα γίλεη 

απηνκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ ψζηε θαη λα γίλνληαη ζηελ ψξα ηνπο αιιά θαη λα 

κεησζεί ε πηζαλφηεηα ιάζνπο ζην ειάρηζην. 
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