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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε Πηπρηαθή Δξγαζία αζρνιείηαη κε ηε ύγθξηζε ησλ Λεηηνπξγηώλ ηεο Δθνδηαζηηθήο – 

Logistics θαη ηεο Καηάθηεζεο Αγνξάο – Marketing Plan ζε επηρείξεζε Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ζηε 

ζύγρξνλε Διιεληθή Αγνξά. Οπζηαζηηθά κειεηάεη θαη ζπγθξίλεη  ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο Γηαλνκήο, ηεο 

Απνζήθεπζεο, ησλ έγθαηξσλ Παξαδόζεσλ, ησλ Απνζεκάησλ θαη ζπλνιηθά ησλ ππνζηεξηθηηθώλ 

παξαγσγηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Δθνδηαζηηθήο, ηεο έλλνηαο θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο Καηάθηεζεο Αγνξάο 

κέζσ ηνπ Marketing Plan ζε κηα εηαηξεία ιηαληθνύ εκπνξίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ 

θαη ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα 

κειεηάεη θαη αμηνινγεί ηηο παξαπάλσ ζπληζηώζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηώλ ζε κηα αλεξρόκελε 

πεξηθεξεηαθή εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ελώ παξάιιεια ζε δεύηεξν 

ξόιν παξέρεη ην «outsourcing» ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη δεκόζηνπο νξγαληζκνύο. Δξεπλάηαη ην αλ, 

ζπλεξγνύλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο κε ηελ Πνιηηηθή πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Marketing 

(Marketing Plan)  ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά πόζν ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε αληαπεμέξρεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, αλαδεηθλύνληαο ζπγρξόλσο ηα δπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία ηεο 

ώζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζεηηθά ή όρη. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε  γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο, ζηεξίρζεθε αξρηθά  ζε ζπιινγή ζηνηρείσλ από βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαη κεηέπεηηα ζε εκπεηξηθή – παξαγσγηθή θαη πξσηνγελή έξεπλα. 

Καηόπηλ πξνζσπηθήο αλάιπζεο, επεμεξγαζίαο θαη εξκήλεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηώλεηαη 

ζπλνπηηθά όηη ε ζύγθξηζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Δθνδηαζηηθήο  θαη ηνπ ρεδίνπ 

Marketing, ηδηαίηεξα ζην ρώξν ησλ Λεηηνπξγηθώλ Γηαδηθαζηώλ θαη ηνπ Απαζρνινύκελνπ Πξνζσπηθνύ, 

απνηεινύλ ηδαληθό εξγαιείν γηα ηελ νξζή, νηθνλνκηθή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηόζν 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο Δθνδηαζηηθήο όζν θαη ηνπ ρεδίνπ Marketing ζε αιιειέλδεην ξόιν 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο θαη ππνζηήξημεο, απνηειώληαο δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έλαξμε, 

εδξαίσζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Η ζπλεηζθνξά ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε 

ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν εζηηάδεηαη ζηε πγθξηηηθή θαη Λεηηνπξγηθή Παξνπζίαζε ηεο 

Δθνδηαζηηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Marketing ζηνλ θιάδν ηνπ Ληαλεκπνξίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ζε  

Δηαηξεία Super Market. Απηή ε  έξεπλα απνηειεί κία από ηηο πξώηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζηνλ Διιαδηθό ρώξν. πκπιεξώλεη κε ηεθκεξησκέλν ηξόπν πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

θαη κειέηεο πάλσ ζε  αληίζηνηρα ζέκαηα. Οη πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο  

εληνπίδνληαη ζην γεγνλόο όηη θαιύπηεη κόλν κηα επηρείξεζε από ην ζύλνιν ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ. 

Μειινληηθά πξνηείλεηαη λα επεθηαζεί ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθόηεξν παλειιαδηθό δείγκα επηρεηξήζεσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθνδηαζηηθή, Logistics, Καηάθηεζε Αγνξάο, ρέδην Marketing, ύγθξηζε, ECR Effect, 

πλέξγεηα, Μειέηε Πεξίπησζεο, « Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΙΑ Ο.Δ.» 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηελ άθξσο αληαγσληζηηθή επνρή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πνπ βηψλνπκε, νη 

επηρεηξήζεηο θαινχληαη γηα ηελ  επηβίσζε ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο. Οη εηαηξείεο γηα λα αληαπεμέξρνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχλ   ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ – θαηαλαισηψλ εξεπλνχλ, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ -

εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο θαη ηερληθέο Marketing. Οπζηαζηηθά φκσο, δίρσο ηελ νξζή 

ππνζηήξημε θαη απνηειεζκαηηθή  Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο -Logistics, θακία 

ηερληθή ή πνιηηηθή ηνπ Marketing δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα πινπνηεζεί θαη 

αληίζηξνθα.  

Σν αληηθείκελν Έξεπλαο  ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απνηεινχλ, ηφζν 

ε Αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics φζν θαη ε 

Αλάιπζε ηεο Καηάθηεζεο Αγνξάο – Marketing Plan ζηνλ Κιάδν ηνπ Ληαλεκπνξίνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηθεξεηαθή αλεξρφκελε εηαηξεία Super Market, ηελ 

«Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ.». Παξάιιεια,  ζπγθξίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο  

ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Marketing ζηελ 

εμεηαδφκελε εηαηξεία. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πγθξηηηθή Αλάιπζε ησλ 

Γπλαηψλ θαη Αδχλαησλ εκείσλ ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηνπ ρεδίνπ 

Marketing ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο  θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο θεξδνθνξίαο ηεο.  

Δπηκέξνπο Βαζηθνί ηφρνη ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, αθελφο, είλαη ε αλάδεημε 

ησλ Γπλαηψλ θαη Αδχλαησλ εκείσλ ηεο Δθνδηαζηηθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, 

αθεηέξνπ, ε αλάδεημε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ  ζην ρεδηαζκφ Δλεξγεηψλ θαη 

Μεζφδσλ Marketing γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Χζηφζν, εξεπλάηαη ην αλ ζπλεξγνχλ νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics κε ηελ Πνιηηηθή πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Marketing ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά πφζν ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

αληαπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, αλαδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο 

ηα Γπλαηά θαη Αδχλαηα ζεκεία ηεο ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζεηηθά ή φρη. 

Ζ δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δξγαζίαο απαξηίδεηαη  απφ ηα εμήο κέξε : 

 Πεξίιεςε: πεξηγξάθεηαη γεληθά ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, αλαθέξνληαη νη θχξηνη 

ζηφρνη θαη νη θχξηεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, αθνινπζνχλ ε πεξίιεςε ηεο 
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εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, ε ζχλζεζε ησλ θχξησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά θαη  νη πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο. 

 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ: θαηαγξάθνληαη νη ηίηινη θαη νη ππφηηηινη ησλ 

θεθαιαίσλ, ησλ ελνηήησλ θαη ησλ παξαγξάθσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα 

ηεο Δξγαζίαο 

 Δηζαγσγή: πεξηγξάθεηαη ην ζέκα, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη νη 

βαζηθνί ζηφρνη, νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη ε δνκή 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε – Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε: δηαηππψλνληαη 

νξηζκνί, δηεπθξηλίζεηο, απνζαθελίζεηο βαζηθψλ ελλνηψλ, ηάζεηο ζην θιάδν 

ηνπ Ληαλεκπνξίνπ, ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics, ηνπ Marketing θαη ηεο 

ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ηνπο.  

 Μεζνδνινγία: παξνπζηάδνληαη θαη αηηηνινγνχληαη νη εξεπλεηηθέο κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Δξγαζίαο θαζψο θαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

επηιεγκέλεο επηρείξεζεο-εξεπλεηηθφ δείγκα   

 Απνηειέζκαηα: θαηαρσξνχληαη ε παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο,  νη ιεηηνπξγίεο 

– δηαδηθαζίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ην ρέδην Marketing ηεο. 

Καζψο θαη ε ζχγθξηζε ηνπο. ην δεχηεξν κέξνο παξαζέηνληαη ηα γξαθήκαηα 

θαη δηαγξάκκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο.  

 πδήηεζε απνηειεζκάησλ – Πξνηάζεηο Βειηηζηνπνίεζεο: αλαιχνληαη 

ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη αμηνπνηνχληαη γηα δηαηχπσζε 

ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, αηηηνινγείηαη ε εθπιήξσζε ηεο 

εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. 

Παξαηίζεηαη επίζεο κηα πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηεο Δξγαζίαο.  
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 πκπεξάζκαηα: νινθιεξψλεηαη ε Δξγαζία κε ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ 

θχξησλ ζεκείσλ - επξεκάησλ  ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ησλ πξνηάζεσλ 

βειηηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα.  

 Βηβιηνγξαθία: παξνπζηάδνληαη θσδηθνπνηεκέλα ηα νλφκαηα ησλ 

ζπγγξαθέσλ, νη ηίηινη ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπο, ν ηφπνο έθδνζεο ηνπο θαη ε 

ρξνλνινγία έθδνζεο ησλ έξγσλ ηνπο θαζψο θαη ε βηβιηνγξαθηθή ηαπηφηεηα 

άιισλ επηζηεκνληθψλ πεγψλ (πεξηνδηθψλ, ηζηνζειίδσλ θ.α.) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ αμηφπηζηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο παξνχζαο Δξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 : ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ : ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ- ΚΛΑΓΟ SUPER MARKET  

                                  ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ  - MARKETING 

1.1. ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ 

 

1.1.1 ΟΡΗΜΟ  

 

ην βηβιίν ησλ Kotler P. θαη Armstrong G. (2002), νξίδεηαη ν φξνο 

ιηαλεκπφξην. Ο νξηζκφο απηφο ζεσξείηαη απφ ηνπο πην πιήξεο γη‟ απηφ θαη επηιέρηεθε 

ζηε παξνχζα ελφηεηα σο βαζηθφο ζε ζρέζε κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο νξνινγίαο 

ιηαλεκπφξην. πγθεθξηκέλα νη δπν ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη ην ιηαλεκπφξην είλαη: 

«Η δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε πώιεζε 

αγαζώλ ή ππεξεζηώλ απεπζείαο ζηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο γηα επαγγεικαηηθή ή 

πξνζσπηθή ρξήζε». Πνιινί νξγαληζκνί φπσο παξαγσγνί, ρνλδξέκπνξνη, 

ιηαλνπσιεηέο αζρνινχληαη κε ην ιηαλεκπφξην (Kotler P and Armstrong G, 2002).  

Σν κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ κε βάζε θαη πάιη ηνπο δπν ζπγγξαθείο γίλεηαη 

απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο, απφ επηρεηξήζεηο δειαδή πνπ βαζίδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο 

ζηε ιηαληθή πψιεζε. Σέηνηεο εηαηξείεο είλαη ε Wal-Mart, ε Sears, ε Kmart, αιιά θαη 

άιιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εθπξφζσπνη ιηαλνπσιεηψλ, φπσο νη Avon, ε Amazon 

θ.ι.π. Ζ ιηαληθή πψιεζε εθηφο θαηαζηεκάησλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ άκεζε 

πψιεζε ζε θαηαλαισηέο, κέζσ ηαρπδξνκείνπ, θαηαιφγσλ, ηειεθψλνπ, εηδηθψλ 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπγθεληξψζεσλ ζε ζπίηηα θαη γξαθεία, ζην door to 

door, ζε κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο, ζην Internet θ.ι.π. 

Ο θιάδνο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά ρακειφ φγθν 

ζπλαιιαγψλ, θαηά ζπλέπεηα ν αληαγσληζκφο βαζίδεηαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

αγνξάο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζηνθ, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε 

θεξδνθνξία.  

1.1.2 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ SUPER MARKET ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

 

ήκεξα ζην ιηαλεκπφξην ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο αλαπηχζζνληαη 

νιηγνπσιηαθά θαηλφκελα, ηα νπνία παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηα super market. 

Δηδηθφηεξα, ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, έλαο κηθξφο αξηζκφο εηαηξεηψλ θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ, δηακνξθψλνληαο ζεσξεηηθά έλα ηδαληθφ 
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πεξηβάιινλ γηα ζηξέβισζε ησλ ηηκψλ θαζψο πθίζηαληαη νη πξνυπνζέζεηο 

δεκηνπξγίαο «θαξηέι» ζην νπνίν ηα super market κπνξνχλ λα ζπληνλίζνπλ κία θνηλή 

πνιηηηθή ηηκψλ θαηαπαηψληαο θάζε έλλνηα πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

ήκεξα θαηαγξάθνληαη ηα πνζνζηά ζπλδπαζκέλσλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ 

θαηέρνπλ νη ηξεηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο super market ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία νη ηξεηο πξψηεο εηαηξείεο super market 

ζηελ Διβεηία θαηέρνπλ ην 96% ηνπ ιηαλεκπνξίνπ! Τπνινγίδνληαο φκσο φηη ε 

Διβεηία είλαη κία κηθξή ρψξα ην θαηλφκελν δελ πξνθαιεί εληχπσζε ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπ πειαηεηαθνχ θνηλνχ. 

ηε ιίζηα αθνινπζνχλ ε νπεδία κε πνζνζηφ 89% ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο λα 

αλήθεη ζηηο ηξεηο πξψηεο αιπζίδεο super market ηεο ρψξαο, ελψ ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα ηελ Φηλιαλδία θαη ηε Γαλία είλαη 86%, γηα ηελ Ννξβεγία 81%, ηελ 

Απζηξία 77% θαη ην Βέιγην 70%. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηξεηο αιπζίδεο super 

market θαηέρνπλ ην 60% ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη αθνινπζνχλ ε Γεξκαλία κε 58%, 

Ηζπαλία θαη Γαιιία κε 55%.  

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη νη αγνξέο ηεο Πνξηνγαιίαο κε 47% ηεο 

Διιάδαο κε 40% θαη ηεο Ηηαιίαο κε 33%. Ζ πνιπθσλία πνπ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ησλ super market απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε απνηξνπήο ιεηηνπξγίαο θαξηέι 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πηζαλήο πίεζεο ησλ ηηκψλ 

ζε ρακειφηεξα επίπεδα γηα ηελ αχμεζε κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη ηελ δεκηνπξγία 

“customer loyal” (εκπηζηνζχλεο θαηαλαισηψλ). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζεη θαλείο φρη κφλν ηε ζπγθέληξσζε πςειψλ 

κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αιπζίδεο ζην εμσηεξηθφ αιιά 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ επηθξαηεί ζηα ππφινηπα θξάηε ζε 

ζέκαηα αληαγσληζκνχ.  

Σν 2007 ζηε Βξεηαλία απνδείρηεθε ε χπαξμε θαξηέι ζην γάια ζην νπνίν 

ζπκκεηείραλ ηα super market Sainsbury΄s θαη Asda. Οη εθπξφζσπνη ησλ super market 

παξαδέρηεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδα εηαηξεηψλ ε νπνία θαζφξηδε ηηο ηηκέο ηνπ 

γάιαθηνο, θεξδίδνληαο 270 εθαη. ιίξεο (230,85 εθαη. επξψ) απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Σα super market καδί κε κεγάιεο γαιαθηνβηνκεραλίεο ηεο ρψξαο ζπκθψλεζαλ λα 

πιεξψζνπλ πξφζηηκα χςνπο 116 εθαη. ιηξψλ ( 99, 2 εθαη. επξψ), ιηγφηεξα απφ ηα 

κηζά ησλ θεξδψλ ηνπο απφ ηε ζπγρξνληζκέλε πξαθηηθή (Σζίηζα, 2008). 
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1.1.3  Ο ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ SUPER MARKET ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

1.1.3.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή  

 

Οη αιπζίδεο super market δελ είραλ ηε κνξθή θαη ηελ νξγάλσζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζήκεξα. ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ 

Διιάδα ηα πξψηα θαηαζηήκαηα ηνπ θιάδνπ, ηα νπνία θάιππηαλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θπξίσο ζε είδε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη ζε πξντφληα νηθηαθήο 

ρξήζεο (ραξηηθά, απνξξππαληηθά θ.α.) (ICAP, 2008). 

ηαδηαθά θαηά ηα επφκελα ρξφληα, νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο δηεχξπλαλ ηελ 

γθάκα ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε είδε φπσο γπαιηθά θαη είδε εζηίαζεο, πξντφληα 

πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο, θξέζθα ηξφθηκα (θξέαηα, ςάξηα, θξνχηα, ιαραληθά θιπ).  

ήκεξα, νη επηρεηξήζεηο super market δηαζέηνπλ κηα επξχηαηε γθάκα 

πξντφλησλ, δεδνκέλεο ηεο επηθάλεηαο (εκβαδφλ) ηνπ εθάζηνηε θαηαζηήκαηνο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ ηηο αγνξέο θάζε θαηαλαισηή θαη 

λα απνζπάζνπλ κεξίδηα αγνξάο φρη κφλν απφ άιια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ αιιά θαη 

απφ θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ φπσο ειεθηξηθά είδε, είδε θήπνπ, θ.α.. Παξάιιεια κε 

ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ζε έλα θαηάζηεκα εληζρχεηαη ε 

αίζζεζε ζην θαηαλαισηή ηεο επθνιίαο, αθνχ ζα ηα βξεη φια ζε έλα ρψξν, θαη ηεο 

έιιεηςεο ρξφλνπ αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε κεηαθίλεζε ζε δηαθνξεηηθά 

θαηαζηήκαηα. 

 

1.1.3.2 Αλάιπζε-Εμέιημε ηνπ Κιάδνπ ηωλ super market 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ ζηελ 

Διιάδα  ηπγράλεη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Σν ζθεληθφ ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ 

αιιάδεη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηηο εηαηξείεο λα 

παξαθνινπζνχλ απφ θνληά ηηο εμειίμεηο θαη λα είλαη έηνηκεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πξνθιήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κε ράζνπλ κεξίδηα αγνξάο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά. Πέξα απφ ηελ είζνδν κεγάισλ δηεζλψλ 
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επηρεηξήζεσλ, ππάξρνπλ ζήκεξα δχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ θάλνπλ ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνιχ πηεζηηθή θαη πξνθιεηηθή.  

Πξψηνλ, ε δηεχξπλζε ησλ εθπησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ αλακελφκελε 

είζνδν ζηελ αγνξά ζεκαληηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Ζ ζπλνιηθή «πίηα» ηεο 

αγνξάο, ζπλεπψο, αλακέλεηαη λα κηθξχλεη θη άιιν γηα ηα επψλπκα πξντφληα, 

θαζηζηψληαο ηελ αγνξά πνιχ δχζθνιε θαη αληαγσληζηηθή. 

 Ζ δεχηεξε εμέιημε έρεη λα θάλεη κε ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

πξντφλησλ «ηδησηηθήο εηηθέηαο» (Private Labels). Μέρξη ζήκεξα, ν θιάδνο ησλ 

ηξνθίκσλ είρε επεξεαζηεί ειάρηζηα απφ ηα πξντφληα απηά. Ζ κεγάιε φκσο 

ζπγθέληξσζε ζην ιηαλεκπφξην ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ απηψλ θαη θπζηθά ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, φπσο ε δξακαηηθή κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ζπληείλνπλ ζην λα θζάλνπλ απηά ηα πξντφληα ζε δηςήθηα 

κεξίδηα αγνξάο. ηελ Διιάδα  ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δπζαλαινγία δήηεζεο, δειαδή 

αγνξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πξνζθνξάο πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, 

ηφζν ζηα βαζηθά αγαζά φζν θαη ζε άιια πξντφληα. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη δελ ππάξρεη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν λα νξίδεη 

έλα θαηάζηεκα σο «super market». Άηππα ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε θαηαζηήκαηα 

θπξίσο ηξνθίκσλ, κε ρψξν πψιεζεο πάλσ απφ 200 η.κ., κε δχν ηνπιάρηζηνλ 

ηακεηαθέο κεραλέο. αλ «ππεξκάξθεη» νξίδνληαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ 

ρψξν πψιεζεο άλσ ησλ 2.500 η.κ. Παξάιιεια, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα δελ απνηεινχλ 

ηε κφλε παξάκεηξν βάζεη ηεο νπνίαο έλα θαηάζηεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ 

super market.  

Ζ πνηθηιία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ απνηεινχλ επηπξφζζεηνπο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

θαηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ επαξρία θαη δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ super market, έζησ θαη αλ δελ πιεξνί ηηο 

πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  

Δπίζεο, ην super market νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Έηζη, ζε 

άιιεο ρψξεο ζαλ super market κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα θαηάζηεκα ην νπνίν έρεη 

ηνπιάρηζηνλ 400 η.κ. επηθάλεηα πψιεζεο θαη δηαζέηεη ηξεηο ηακεηαθέο κεραλέο θαη 

άλσ. 

Οη επηρεηξήζεηο super market δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
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1. Μεγάιεο αιπζίδεο κε παλειιαδηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ (πεξηιακβάλεη θαη 

ηα ππεξκάξθεη) 

2. Μηθξφηεξεο αιπζίδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπηθά (π.ρ. ζην Ννκφ ή ηελ 

Πεξηθέξεηα πνπ αλήθνπλ) 

3. Μεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα super market 

ήκεξα ζηελ ειιεληθή αγνξά πέξα απφ ηα super market θαη ηα ππεξκάξθεη, 

ππάξρνπλ θαη νη παξαθάησ ηχπνη θαηαζηήκαηνο: 

1. «Convenience stores»: Πνιχ κηθξά θαηαζηήκαηα γεηηνληάο-επθνιίαο, κε 

επηθάλεηα 100-400 η. κ. γηα γξήγνξεο αγνξέο, ηα νπνία δηαζέηνπλ κηα βαζηθή 

γθάκα πξντφλησλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

2. «Discount stores» / εθπησηηθά θαηαζηήκαηα: δηαζέηνπλ πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ή θαη ηξίησλ, ζπλήζσο ζε πεξηνξηζκέλε γθάκα, ζε ρακειφηεξεο 

ηηκέο.  

3. «Cash & Carry»: θαηαζηήκαηα θπξίσο ρνλδξηθήο ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε 

επαγγεικαηίεο. Οη πειάηεο πιεξψλνπλ κε κεηξεηά θαη κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ηηο 

αγνξέο ηνπο. Λεηηνπξγνχλ ζην κέγεζνο ηνπ θιαζηθνχ θαηαζηήκαηνο super 

market (κε εκβαδφ 400-2.000 η.κ.). 

4. Παξαδνζηαθά ζπλνηθηαθά κπαθάιηθα, καλάβηθα, παληνπσιεία, mini - market, 

θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ. Αξθεηά θαηαζηήκαηα super market εληάζζνληαη ζε 

νκίινπο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο θνηλφ εκπνξηθφ ζήκα (ICAP, 

2008). 

Κχξηνο ζθνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκίισλ είλαη νη θνηλέο πξνκήζεηεο 

πξντφλησλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κειψλ ηνπο 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Ο ρψξνο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

1. έληνλν αληαγσληζκφ ζηελ θνξπθή 

2. ηελ είζνδν δπηηθνεπξσπατθψλ θνινζζψλ ζηελ αγνξά 

3. ηελ θπξηαξρία ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ super market θαη 

4. ηελ ηαπηφρξνλε ζπξξίθλσζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

ήκεξα παξαηεξνχληαη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ θιάδν ηνπ νξγαλσκέλνπ 

ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ πξάγκα πνπ απνηειεί απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε 
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θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ super market ζηηο κεγάιεο 

αιπζίδεο ηεο ρψξαο. ήκεξα ε Διιάδα παξνπζηάδεη έλα απφ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά 

ζπγθέληξσζεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κε ην κεξίδην ησλ ηξηψλ πξψησλ 

αιπζίδσλ λα θηάλεη κφιηο ζην 38,7%.  

Ζ αληίζηαζε ηεο Διιάδαο ζηε ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ είλαη 

δχζθνιν λα θξαηήζεη, ιφγσ ηεο κεησκέλεο ξεπζηφηεηαο αιπζίδσλ θαη πξνκεζεπηψλ. 

Οη πξψηεο θηλήζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε άξρηζαλ λα εθδειψλνληαη πξνο ηα 

ηέιε ηνπ 2009. Σνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο πξνρψξεζε ζηελ 

εμαγνξά ηεο αιπζίδαο super market «Κνξπθή», επεθηείλνληαο έηζη ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ αγνξά ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ελψ ην Φεβξνπάξην νη εηαηξείεο Carrefour θαη 

Μαξηλφπνπινο αλαθνίλσζαλ ηελ απνξξφθεζε ηεο Dia Hellas ζηνλ θνηλφ φκηιν  

Carrefour-Μαξηλφπνπινο. 

ήκεξα, ζην ζηφραζηξν βξίζθνληαη θπξίσο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο αιπζίδεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα, θαη ην θπξηφηεξν, δελ έρνπλ ππέξνγθεο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Ζ ηειεπηαία πξνυπφζεζε ζα βαξχλεη ηδηαηηέξσο ζηηο φπνηεο 

κειινληηθέο απνθάζεηο, θαζψο θακηά αιπζίδα δελ επηζπκεί λα «θιεξνλνκήζεη» ηα 

βάξε θαη ηνπο πηζησηέο κηαο άιιεο επηρείξεζεο. Μέζα απφ ηε γηγάλησζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, νη φκηινη super market απνζθνπνχλ θαη ζηελ επέθηαζή 

ηνπο ζηηο αλαδπφκελεο γηα ηνλ θιάδν αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Ζ Carrefour θαη 

ε Μαξηλφπνπινο πξνρσξνχλ ζε θνηλνπξαμία, κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε 

θαηαζηεκάησλ ζηελ Αιβαλία, ηε Βνζλία, ηελ Κξναηία, ηελ ΠΓΓΜ, ην Μαπξνβνχλην, 

ηε εξβία θαη ηε ινβελία. Ζ εηαηξεία Delhaize, θχξηα κέηνρνο ηεο ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε νπνία ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ρνπκαλία, 

ζεσξεί ηελ Διιάδα σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

 

1.1.4 ΤΓΗH ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ SUPER MARKET 

 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο θαζεζηψηνο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζην ρψξν ησλ αιπζίδσλ 

super market έρεη ζρέζε ιηγφηεξν κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη 

Πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο 

αγνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ηεο χπαξμεο αληαγσληζηηθψλ 
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επηρεηξήζεσλ, ηεο δηάδνζεο πιήξνπο θαη δηαθαλνχο ελεκέξσζεο θαη ηεο νπζηαζηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο «νξγαλσκέλνπ θαηαλαισηηθνχ θηλήκαηνο».  

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο κε νξγαλσκέλεο αγνξέο ιηαληθήο πψιεζεο 

ηξνθίκσλ ζην θφζκν είλαη απηή ηεο Ηλδίαο. Ζ ιηαληθή αγνξά ηξνθίκσλ ζηελ Ηλδία 

μεπεξλά ηα $300δηζ., απφ ηα νπνία πνζνζηφ κφλνλ 6% είλαη νξγαλσκέλν ζε κεγάια 

θαηαζηήκαηα, κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 20%, ην ππφινηπν 94% είλαη αλνξγάλσην, 

θαηαλεκεκέλν ζε πνιχ κηθξά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηεξάζηηνπ πιεζπζκνχ πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νχηε θαλ ππφθεηηαη ζε θφξν αθνχ 

έρεη εηζφδεκα ην νπνίν δελ μεπεξλά ηα 2.500 επξψ, εηεζίσο (Χξαηφπνπινο, 2010). 

ηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα,  ε εηθφλα ησλ 

κηθξψλ αιιά δπλακηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελεκεξσκέλνπο θαη 

απαηηεηηθνχο θαηαλαισηέο, (ι.ρ. ζην ιηαληθφ εκπφξην έλδπζεο, ππφδεζεο θαη εηδψλ 

θαηνηθίαο) απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ (Χξαηφπνπινο, 2010). 

Απφ ηελ άιιε, ζ‟ άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο έρνπκε έλα δηαθνξεηηθφ 

κνληέιν ζε ζρέζε κε ην ιηαλεκπφξην. πγθεθξηκέλα ζε ρψξεο φπσο ε Σζερία νη 

κεγάιεο αιπζίδεο ππεξαγνξψλ ηξνθίκσλ, έρνληαο απνθηήζεη κηα ζεκαληηθφηαηε 

ζέζε ζην επίπεδν ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, απνθηνχλ κηα νινέλα θαη ηζρπξφηεξε 

δπλακηθή ηφζν ζην πεδίν ησλ εηζαγσγψλ φζν θαη ζε απηφ ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο.  

Ζ ηάζε απηή γίλεηαη εκθαλήο απφ ηελ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ησλ «ζεκείσλ 

πψιεζεο» πνπ πξνηηκνχλ νη θαηαλαισηέο λα επηζθέπηνληαη γηα ηηο πξνκήζεηέο ηνπο 

ζε ηξφθηκα, φπνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη ζεκεησζεί κηα εμαηξεηηθά ηζρπξή 

κεηαηφπηζε πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ πνπ ηείλνπλ λα ειέγμνπλ πεξίπνπ ηα 

2/3 ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Ζ ηάζε απηή είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηελ πξσηεχνπζα 

φπνπ ε αγνξαζηηθή δχλακε θαη ην θαηαλαισηηθφ πξφηππν είλαη ζαθψο ηζρπξφηεξα 

απφ ηελ ππφινηπε ρψξα. 

 

1.2. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ - LOGISTICS  

1.2.1 ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ - LOGISTICS 

 

Με ηε ζχγρξνλε εμέιημε ζηε Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics,  ν 

ξφινο απηήο έρεη επεθηαζεί θαη θαιχπηεη φια ηα αθφινπζα ζηάδηα, φπσο ηελ αγνξά, 

ηε δηαλνκή, ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ην παθεηάξηζκα, ηελ παξαγσγή αθφκα θαη 
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ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ (Bowersox and Closs, 1996).   Aπηφ δείρλεη ην πφζν έρεη 

εμειηρζεί θαη ην φηη έρεη μεθχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ εηαηξηψλ πνπ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

κεηαθνξά. 

Απηή ε αιιαγή ζηελ έλλνηα ηεο εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο δελ είλαη θάηη πνπ 

ζπκβαίλεη κφλν ζε εηαηξίεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ Ακεξηθή ή ηελ Δπξψπε, πνπ 

ζεσξεηηθά είλαη πην εμειηγκέλεο θαη βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, αιιά θαη ζε 

εηαηξίεο ζηελ Αζία αιιά θαη αιινχ. Οη Bhatnagar et al., (1999) γηα παξάδεηγκα 

επηζεκαίλνπλ  φηη νη εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ν.Α. Αζία, νη ιεγφκελεο θαη 

„νηθνλνκηθέο ηίγξεηο‟, θαη γεληθά ζηνλ Δηξεληθφ (Ηαπσλία, Κίλα, Ν.Κνξέα θαη θπζηθά 

ε Απζηξαιία) έρνπλ απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηνπο, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Κίλα, 

θαη απηφ έρεη απμήζεη θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα θαιχηεξε ρξήζε ησλ logistics ζε 

παγθφζκην επίπεδν.  

Απφ θξηηηθή άπνςε, κπνξνχκε λα δνχκε ην παξάδεηγκα ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο 

Κίλαο. Οη Ηαπσληθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο έρνπλ θαηαθέξεη λα ζηήζνπλ παγθφζκηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ κε ζθνπφ  ηελ θαιχηεξε 

ηξνθνδνζία ησλ ηνπηθψλ εξγνζηαζίσλ ηνπο θαη ησλ απνζεθψλ ηνπο κε εμαξηήκαηα 

θαη απηνθίλεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Κίλα έρεη θαηαθέξεη λα εθνδηάζεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο αγνξέο κε ελδχκαηα θαη έρεη θαηαθέξεη λα έρεη κία ζπλερή 

ηξνθνδνζία ζηε παγθφζκηα αγνξά, θξαηψληαο ζπγρξφλσο ηα θφζηε ρακειά. 

Ο ξφινο ηεο εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο, επξεία γλσζηφο ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη σο logistics (αξίδεο, Παηέαο, 2009) έρεη δερηεί δξακαηηθέο 

αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ επέιηθηε ξνή ηεο πξψηεο χιεο κέζα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο φπνπ ζα παξαρζνχλ ηα ηειηθά αγαζά θαη ζα 

δηαλεκεζνχλ ζηνπο πειάηεο. Ο Daft (2003) ηελ νξίδεη σο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε θπζηθή κεηαθίλεζε πιηθψλ ζηελ επηρείξεζε θαη ηε δηαλνκή 

ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο. Κάπνηνη νξγαληζκνί έρνπλ ηηο δηθέο  ηνπο εγθαηαζηάζεηο 

ελψ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

εμεηδηθεπκέλεο ζηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο (outsourcing). θνπφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη λα γίλεη ζσζηή, γξήγνξε θαη αθξηβήο δηαλνκή ησλ αγαζψλ πνπ 

παξάγνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηα logistics ηα παξνπζηάδεη σο κία ιεηηνπξγία 

πνπ έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν σο ππνζηεξηθηή ιεηηνπξγία ζην marketing θαη ηελ 
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παξαγσγή θαη ν ζθνπφο ηεο πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ησλ ηειηθψλ αγαζψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ν ξφινο ησλ logistics έρεη 

αιιάμεη θαη έρεη γίλεη πην επηηαθηηθφο ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε 

πνιιέο  έρεη γίλεη παξάγνληαο γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

(Bowersox and Closs, 1996). 

Σν φηη έρεη γίλεη πνιχ ζεκαληηθή ε έλλνηα ησλ logistics νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ γίλεη παγθφζκηεο θαη έρνπλ εηζρσξήζεη ζε λέεο αγνξέο, 

έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ παξαγσγή, ελψ νη αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πην επέιηθην έιεγρν ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο 

αιπζίδαο (Fawcett et al., 1993).  

Ζ πηψζε ησλ εκπνδίσλ ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ε κεγάιε αλάπηπμε ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ είζνδν λέσλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ βνεζήζεη ζην λα αλαλεσζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εηαηξηψλ, αιιά θαη ησλ αθαδεκατθψλ, γηα ηελ εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ 

εηαηξηψλ (Lamb, 1995). 

 

1.2.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 

ηε πξάμε δεκηνπξγνχληαη ιίζηεο αλακνλήο («νπξέο») ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα 

πνπ παξέρνπλ θνηλσληθέο θαη κε ππεξεζίεο φπσο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ζπγθνηλσληαθά 

δίθηπα, λνζνθνκεία, super market θ.ι.π, δηφηη ν πειάηεο πνπ θζάλεη γηα λα 

εμππεξεηεζεί ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη ζην ζχζηεκα γηα ρξφλν, πνπ είλαη θαηά βάζε 

κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηνχλ νη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ην ζχζηεκα (Παππήο, 2001). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα είλαη απφξξνηα δχν 

ιφγσλ, πξψηνλ ηνπ ηπραίνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ε δήηεζε θαη δεχηεξνλ 

ηεο ηπραίαο δηάξθεηαο εμππεξέηεζεο. Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ ζην ζχζηεκα 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ κπνξεί θαηά κέζν φξν 

λα εμππεξεηήζεη ην ζχζηεκα ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, ε ηπραία άθημε πνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ έρεη σο ζπλέπεηα ην 

ζρεκαηηζκφ νπξψλ αλακνλήο (ην ζρήκα 1 παξνπζηάδνπκε ηε βαζηθή δνκή ελόο 

ζπζηήκαηνο αλακνλήο). 
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Δηάγξακκα 1 : Βαζηθή δνκή ζπζηήκαηνο αλακνλήο 

  Πεγή: Παππήο, (2001) 

 

Ζ νηθνλνκηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αλακνλήο είλαη ζπλαξηήζε δχν 

αληαγσληζηηθψλ παξαγφλησλ (Παππήο, 2001): 

1. ηνπ θφζηνπο ηεο δπλακηθφηεηαο 

2. ηνπ θφζηνπο ηεο αλακνλήο. 

 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλακηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε 

δήηεζε, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο αιιά θαη ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν κέζνο ρξφλνο 

παξακνλήο ηνπ πειάηε ζην ζχζηεκα. Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο ζηηγκήο 

άθημεο ηνπ πειάηε θαη ηεο αλαρψξεζεο ηνπ απφ ην ζχζηεκα ζπλεπάγεηαη αλάινγν 

θφζηνο γηα ην ζχζηεκα.  

 

1.2.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

Αξρηθά ην ζηνηρείν πνπ ραξαθηήξηδε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ήηαλ ε πξνζπάζεηα θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη 

απφθηεζεο κηα ζρεηηθήο επειημίαο θαη απηνλνκίαο, δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ζην λα 

βξεη θάπνηνο θαηάιιεινπο πξνκεζεπηέο αιιά θαη ηεο έιιεηςεο ηερλνθξαηηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ ηεο νπνηαζδήπνηε 

ζχκβαζεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Όζν ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο 

θνηλσλίαο πξνρσξάεη ην δίθηπν ησλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ αλαπηχζζεηαη 

θεξδίδνληαο έδαθνο ε αληίιεςε ηεο ππεξγνιαβίαο, ηεο πξνκήζεηαο κέξνο ησλ 

αλαγθαίσλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ απφ άιιεο εηαηξίεο, ηεο εμσηεξίθεπζεο κέξνπο ησλ 

Πιεζπζκόο 

πειαηώλ 

 

Υώξνο Αλακνλήο ύζηεκα 

εμππεξέηεζεο 

Πειάηεο 

πζηήκαηα Αλακνλήο 



 

 

14 

απαξαίηεησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ έλαληη ηεο αξρηθήο πξνζπάζεηαο 

θαζεηνπνίεζεο (Εαξσηηάδεο ,2000).  

Οη ιφγνη πνπ ζπξψρλνπλ πηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα εμάγνπλ ζε ηξίηεο 

επηρεηξήζεηο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ,έρνπλ λα θάλνπλ κε φηη ππάξρνπλ 

επηρεηξήζεηο κε κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πιάλσλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο,  εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα Just-In-Time 

(JIT)[«θάζε ηη ζηελ ψξα ηνπ»],  κεγάιε εμεηδίθεπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο 

αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πείζνπλ κία επηρείξεζε 

λα δψζεη έλα θνκκάηη ή φιε ηε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία ζε κία άιιε επηρείξεζε 

(Bhatnagar et al., 1999). 

Ο Richardson (1995) βξήθε φηη ε ππνζηήξημε απφ κία άιιε εηαηξεία 

(outsourcing) κπνξεί λα έρεη νθέιε, φπσο θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαιχηεξν έιεγρν, θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη 

ην φηη ζα αλαιάβεη ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο θάπνηνο πνπ έρεη 

εκπεηξία ζε απηά ηα ζέκαηα. Ζ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο είλαη αθφκα πην ζεκαληηθή 

φηαλ ελνπνηείηαη κε άιιεο ζηξαηεγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ην κάξθεηηλγθ, ε παξαγσγή 

θαη  ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο. Μία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα λα γίλεη 

πην αληαγσληζηηθφ ην ηκήκα παξαγσγήο είλαη ην λα δνζεί ε νιηθή ή ε κεξηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ζε κία ηξίηε επηρείξεζε (outsourcing) θαη είλαη ρξήζηκν λα  γίλεηαη  

απηφ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη ηηο ηθαλφηεηεο λα αλαπηχμεη ην ηκήκα 

κε ζηφρν λα γίλεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ρξεηάδεηαη ηελ βνήζεηα 

κίαο επηρείξεζεο πνπ έρεη κεγάιε εμεηδίθεπζε ζε απηφ ην ηνκέα. 

 

1.3. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ SUPER MARKET 

1.3.1  ΟΡΗΜΟ  

 

 

χκθσλα κε ηνπο Woensel  θαη Donselaar (2007) σο απφζεκα κπνξεί λα 

νξηζηεί: «Ζ πνζφηεηα νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθνχ αγαζνχ, πιηθνχ ή φρη, ην νπνίν 

εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα θαη ππεξβαίλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ πνπ εμάγεηαη απφ ην 

ζχζηεκα». Ζ δεκηνπξγία απνζεκάησλ κπνξεί είηε λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ζθνπφ λα 

εμνκαιχλεη ηηο παξνπζηαδφκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

ηνπ αγαζνχ είηε λα απνηειεί απνηέιεζκα δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο ν θαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ή ηα έθηαθηα θαηλφκελα. 
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Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ απνζέκαηνο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αβεβαηφηεηα 

πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ αγαζνχ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εθάζηνηε αλαγθψλ (Woensel θαη Donselaar ,2007). 

ην ιηαλεκπφξην ε αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ παξαδνζηαθά αλαθέξεηαη ζηε 

δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη 

νπζηαζηηθά νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ρσξίο λα ππάξρεη είηε ν θίλδπλνο έιιεηςεο, είηε 

ν θίλδπλνο παξακνλήο κεγάιεο δηάξθεηαο πξντφλησλ ζηελ απνζήθε ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ κεγάιν θφζηνο απνζήθεπζεο, αιιά θαη θίλδπλν λα θαηαζηξαθνχλ 

εηδηθά φηαλ είλαη πξντφληα εηδηθήο επαηζζεζίαο φπσο ηα ηξφθηκα, ηα γαιαθηνθνκηθά, 

ηα θξνχηα θ.ι.π (Koschat, 2008). Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ επεξεάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αθνχ κία πηζαλή έιιεηςε δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα 

(Corsten and Gruen , 2003).  

πγθεθξηκέλα κε βάζε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζπγγξαθείο, ην βαζηθφ 

πξφβιεκα είλαη λα επηηεπρζεί ε ιεπηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε δηαηήξεζε πάξα πνιχ 

κεγάισλ θαη πάξα πνιχ κηθξψλ απνζεκάησλ. Ζ δηαηήξεζε πνιχ κεγάισλ 

απνζεκάησλ νδεγεί ζε πςειφ θφζηνο απνζεκαηνπνίεζεο θαη ζε απαμίσζε 

απνζέκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε δηαηήξεζε πνιχ κηθξψλ απνζεκάησλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έιιεηςε πξντφλησλ, ζε δαπαλεξέο επείγνπζεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

θαη απνζηνιήο θαη ζε δπζαξέζθεηα ηνπ πειάηε. Καηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην 

χςνο ησλ απνζεκάησλ, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα ζηαζκίζεη ην θφζηνο ηεο 

δηαηήξεζεο κεγαιχηεξσλ απνζεκάησλ έλαληη ησλ πσιήζεσλ θαη θεξδψλ (Corsten 

and Gruen , 2003) θαη λα βξεη ηελ ρξπζή ηνκή.  

Μέζα ζηε πξνεγνχκελε δεθαεηία νη ιηαλνπσιεηέο αλέπηπμαλ δηάθνξα 

ζπζηήκαηα κειέηεο απνζεκάησλ, φπσο είλαη ην Just In Time θαηαθέξλνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν λα κεηψζνπλ ην χςνο θαη ην θφζηνο ηεο απνζεκαηνπνίεζεο. Σα ζπζηήκαηα 

απηά επηηξέπνπλ ζηνπο παξαγσγνχο θαη ιηαλνπσιεηέο λα δηαηεξνχλ κηθξά 

απνζέκαηα εμαξηεκάησλ ή εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία επαξθνχλ γηα ιίγεο κέξεο θαη 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο. εκαίλνληα ξφιν ζε απηφ παίδνπλ θαη ηα άκεζα ζπζηήκαηα 

παξάδνζεο, ηα νπνία δηαηεξνχλ κηθξφ απφζεκα θαη επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εηζαγσγή 

θαη εμαγσγή ηνπο απφ ηελ απνζήθε (Corsten and Gruen, 2003). 
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1.3.2 ΒΑΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

 

 

Σν απφζεκα ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ, ην 

κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ. Παξάιιεια αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ δεκηνπξγείηαη έλα απφζεκα θαζνξίδεη θαη ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ειιείςεσλ. 

Οη βαζηθνί ηχπνη απνζεκάησλ είλαη: 

1. Σν θπθιηθφ απφζεκα: Δίλαη ην ηκήκα ηνπ απνζέκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη άκεζα 

απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. Σν χςνο ηνπ θπθιηθνχ απνζέκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν αλάκεζα ζε δπν παξαγγειίεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

γίλεηαη κηα παξαγγειία θάζε κήλα, ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο ζα πξέπεη λα 

ηζνχηαη κε ηε κεληαία δήηεζε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο 

αλάκεζα ζε δπν παξαγγειίεο ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη ην θπθιηθφ απφζεκα. 

ε πεξίπησζε ιαζεκέλεο αληίιεςεο ηεο ζρέζεο ηνπ ρξφλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε δεκηνπξγείηαη έλα θελφ ζηελ απνζήθε, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

αδπλακία θάιπςεο παξαγγειίαο ζην ρξφλν πνπ έρεη δεηεζεί ή φηαλ δεηεζεί. 

2. Απφζεκα αζθαιείαο: Σα απνζέκαηα αζθαιείαο είλαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε 

ηε ρξήζε ηνπο φηαλ νη πξνκεζεπηέο δελ παξαδίδνπλ ηελ δεηνχκελε πνζφηεηα 

ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζε απνδεθηή πνηφηεηα ή φηαλ ηα 

αληηθείκελα έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ή απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηνξζψζεηο. Ζ 

δηαηήξεζε απνζεκάησλ αζθαιείαο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ελψ ζην ιηαλεκπφξην 

απνηξέπεη ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ δεκηνπξγία 

αξλεηηθήο εηθφλαο. Γηα ηε δηαηήξεζε απνζεκάησλ αζθαιείαο, κία επηρείξεζε 

θάλεη κία παξαγγειία λσξίηεξα απ‟ φηη ηε ρξεηάδεηαη. 

3. Απνζέκαηα Αλακνλήο: Δίλαη ηα απνζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη 

ζε πεξηπηψζεηο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθνξα ελφο πξντφληνο. 

4. Απνζέκαηα θίλεζεο: Σα απνζέκαηα απηά απνηεινχλ παξαγγειίεο πνπ έρνπλ 

γίλεη αιιά δελ έρνπλ παξαιεθζεί αθφκα. Μπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ σο ε 

κέζε δήηεζε θαηά ην ρξφλν κεηαμχ ηεο παξαιαβήο δπν δηαδνρηθψλ 

παξαγγειηψλ. Οπζηαζηηθά ζεσξνχληαη απφζεκα αιιά κφλν ζηα ραξηηά. 
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1.3.3 ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΑ SUPER MARKET – ΒΑΗΚΔ 

ΑΠΟΦΔΗ 

 

 Ζ δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζπλερέο ηαίξηαζκα ηεο 

δήηεζεο κε ηνλ εθνδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. Σν ζεκαληηθφ ζηε ζρέζε απηή πνπ 

ππάξρεη είλαη ν ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο δήηεζεο. Ζ ζρέζε απηή δε βαζίδεηαη 

κφλν ζηνπο ρξφλνπο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ αιιά θαη ζηε ζσζηή ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηε κειινληηθή δήηεζε θαη ηνλ εθνδηαζκφ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ηεο εθνδηαζηηθήο - Logistics.  

Οη ρνλδξέκπνξνη αιιά θαη νη ιηαλέκπνξνη ππνθέξνπλ απφ ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ «stock-out»(έιιεηςε απνζεκάησλ). Σν γεγνλφο 

απηφ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ νη νπνίεο πνηθίινπλ αλά 

πξντφλ, πειάηε αιιά θαη θαηάζηαζε (Campo et al,2000).   

Ζ δηαδηθαζία ηνπ stock-out ζπλήζσο αληηκεησπίδεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, νη νπνίνη δελ είλαη πάληα απνηειεζκαηηθνί ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ. πγθεθξηκέλα νη ηξφπνη απηνί κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ σο εμήο: 

 Ζ έιιεηςε ηνπ ζηνθ είλαη άκεζα νξαηή αιιά δελ ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε 

θαη αληηθαηάζηαζε 

 Ζ έιιεηςε είλαη νξαηή αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε θαη ε απαίηεζε 

αγνξάο 

  Ζ έιιεηςε είλαη νξαηή φπσο θαη ε δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο. (Breuglmans, 

2006). 

 Ζ έιιεηςε απνζεκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε θεξδψλ γηα ηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο θαη ιηαλέκπνξνπο. Οη Campo et al  (2000), απέδεημαλ ζην 

άξζξν ηνπο «Towards Understanding Consumer Response to Stock-Outs, 

Journal of Retailing», φηη πνιινί ιηαλέκπνξνη έραζαλ αθφκα θαη ηνπο κηζνχο 

πειάηεο ηνπο ιφγσ ηεο έιιεηςεο απνζεκάησλ.  

Ζ αληίδξαζε ησλ πειαηψλ δελ είλαη πάληα ε ίδηα, έρεη λα θάλεη κε ην είδνο 

ηνπ πειάηε, κε ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ην ιηαλέκπνξν, κε ηε ρξνληθή ζηηγκή αιιά θαη 

κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην πξντφλ πνπ ςάρλεη. Αλ γηα παξάδεηγκα, ν θαηαλαισηήο 

επηιέμεη λα αγνξάζεη έλα ππνθαηάζηαην ηνπ πξντφληνο πνπ ςάρλεη, απηφ κπνξεί λα 

είλαη θαιφ γηα ην ιηαλέκπνξν πνπ ην παξάγεη, αιιά πξφβιεκα γηα ην πξνκεζεπηή, αλ 
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ν πειάηεο επηιέμεη λα αγνξάζεη απφ άιιν ζεκείν πψιεζεο απηφ είλαη πξφβιεκα θαη 

γηα ηνπο δπν θαη θπξίσο γηα ηε κειινληηθή ζρέζε ιηαλέκπνξνπ - πειάηε (Campo et al, 

2000).  

Ζ αληηκεηψπηζε θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο έιιεηςεο 

απνζεκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ, πξνυπνζέηεη θαιή πιεξνθφξεζε ηνπ 

ιηαλνπσιεηή αιιά θαη επξχηεξα θαιή γλψζε ηεο θηινζνθίαο ησλ πειαηψλ ηνπ. 

Τπάξρνπλ ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πνπ δε δίλνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο 

ζην ιηαλέκπνξν ελψ απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ ηερληθέο πνπ δίλνπλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο 

(Campo et al,2000). 

 

1.3.4 ΛΟΓΟΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

  

Ζ παξνχζα ελφηεηα κειεηά ηελ έιιεηςε απνζεκάησλ. Αξρηθά θαη πξνηνχ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζα νξίζνπκε ηνλ φξν «stock-out». 

πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ  Campo et al (2000), ην stock-out νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία φπνπ ε δήηεζε, απαίηεζε γηα έλα πξντφλ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ην 

ππάξρνλ απφζεκα ελφο πξντφληνο (Campo et al, 2000). Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ εζηηάδεηαη ζήκεξα απφ ηε κηα ζηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη απφ ηελ 

άιιε ζηελ πιήξε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. Ο φξνο stock out επεξεάδεη 

απηή ηε δηαδηθαζία κηα θαη αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ησλ εηαηξηψλ λα δηαηεξνχλ ηα 

απνζέκαηα ηνπο ζε ηέηνηα επίπεδα, ψζηε λα έρνπλ απφ ηε κηα ρακειφ θφζηνο θαη απφ 

ηελ άιιε πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

H ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ αξρηθή ηνπ επηινγή ζπλεξγαζίαο κε κηα 

εηαηξεία κπνξεί λα γίλεη ιηγφηεξν ζεηηθή θαη γηα θάπνηα άιιε ζεηηθφηεξε φηαλ δε 

κπνξεί λα βξεη ην πξντφλ ην νπνίν ζέιεη λα αγνξάζεη. Ζ επίπησζε απηή ηνπ stock out 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνο έλα ππνθαηάζηαην πξντφλ. 

Δίλαη γεγνλφο, κέζα απφ ηελ πξάμε, φηη ην πφζν απφζεκα ζα ππάξρεη είλαη 

θπξίσο ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε «lead times»( λεθξνί ρξφλνη κεηαμχ παξαγγειίαο 

θαη παξάδνζεο). Υαξαθηεξηζηηθά, ζα πξέπεη λα μέξνπκε φηη ππάξρνπλ παξάγνληεο 

πνπ ζα επεξεάδνπλ απηνχο ηνπο ρξφλνπο, φπσο ε γεσγξαθία κε ην λα έρνπκε π.ρ. 

πειάηεο ζε λεζηά, φπνπ ζα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ απηνχο  

πνπ είλαη ζηελ Αζήλα ελψ ππάξρεη θαη θάπνηα δηαθνξά απφ πιεπξάο θφζηνπο πνπ 

φκσο ζπρλά απηφ εμαιείθεηαη απφ ηελ δηαθνξεηηθή θνξνινγία γηα ηα λεζηά θαη ηελ 



 

 

19 

ελδνρψξα. Πνιχ ζπρλά νη εηαηξείεο θάλνπλ δηαλνκή είηε κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο είηε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πψιεζεο. 

Οη La Londe and Zinszer (2006) έρνπλ αλαθέξεη δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο θπζηθήο δηαλνκήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ρξνληθή 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ. Απηνί είλαη: 

1. Ζ άλεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγγειίαο 

2. Ζ χπαξμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα λα γλσξίδνπλ ηα εκπιεθφκελα 

κέξε ην πνπ βξίζθεηαη κία παξαγγειία 

3. Ζ ηήξεζε ησλ ρξφλσλ πνπ δίλνληαη ζε έλα πειάηε 

4. Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ παθεηαξίζκαηνο 

5. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο φηαλ ζα θηάζεη ε παξαγγειία ζηνλ πειάηε 

6. Σν πφζν ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαγγειζεί αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

7. Ζ πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηηο επηζηξνθέο πξντφλησλ 

8. Ζ δηαδηθαζία παξαπφλσλ 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα λα έρνπκε πιεξφηεηα αγαζψλ ζηα 

ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο άξα θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απφ ηε 

δπλαηφηεηα θαη επθνιία εχξεζεο ελφο αγαζνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζρέζε πνπ 

δίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 3. 



 

 

20 

 

Δηάγξακκα 2 : πλζήθεο γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ θπζηθή δηαλνκή 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε απνζεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο  

παξάγνληεο:  

1. Πξνβιήκαηα απφ Μεηαθνξά πξνο ηελ αιπζίδα ιηαληθήο 

2. Απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ 

3. Έιεγρνο απνζεθψλ 

4. Υξφλνο παξάδνζεο 

5. πρλφηεηα παξάδνζεο 

6. Κφζηνο 

7. Υακέλα θνξηία – Λαλζαζκέλεο παξαγγειίεο 

8. πρλφηεηα πνπ μεκέλεη ε επηρείξεζε απφ πξντφληα. 

Σν παξαθάησ ζρήκα καο δείρλεη ηελ ινγηθή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ έιιεηςε απνζεκάησλ άξα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε. 

Ηθαλνπνίεζε από 

πιεξόηεηα 

Γηαζεζηκόηεηα 

πξντόλησλ 

πλζήθεο 

παξάδνζεο 

σζηόο ρξόλνο 

παξάδνζεο 
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Δηάγξακκα 3: Μνληέιν ησλ Zhang (2005) 

 

1.3.5 ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΑ SUPER MARKET 

  

χκθσλα κε ην άξζξν ησλ Corsten and Gruen (2003), νη βαζηθφηεξεο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ έιιεηςε απνζεκάησλ, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

πειαηψλ, αλαθέξεηαη ζηηο αθφινπζεο δξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ νη ίδηνη νη πειάηεο 

(Corsten and Gruen ,2003): 

 Γελ πξνβαίλνπλ ζε αγνξά 

 Αγνξάδνπλ ην πξντφλ πνπ δε βξίζθνπλ απφ άιιν θαηάζηεκα 

 Αγνξάδνπλ κε θαζπζηέξεζε ην αγαζφ απφ ην ίδην θαηάζηεκα 

 Αγνξάδνπλ θάπνην ππνθαηάζηαην απφ ηελ ίδηα κάξθα (π.ρ. δηαθνξεηηθφ 

κέγεζνο) 

 Αγνξάδνπλ έλα ππνθαηάζηαην απφ δηαθνξεηηθή κάξθα. 

Οη παξαπάλσ αξλεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηηο ειιείςεηο απνζεκάησλ, ζε ζρέζε 

κε ηηο αιπζίδεο ιηαληθήο, αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθά αλά ηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα 

επεξεάδνληαη απφ ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ πειαηψλ. ηελ Ακεξηθή νη πειάηεο 

φηαλ δε βξίζθνπλ έλα πξντφλ ζπλεζίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη λα αγνξάδνπλ έλα 

ππνθαηάζηαην απφ ηελ ίδηα κάξθα, απφ ηελ άιιε, νη Δπξσπαίνη ζ‟ έλα πνζνζηφ 50% 

αγνξάδνπλ έλα ππνθαηάζηαην κηαο άιιεο κάξθαο.  

Δπειημία ηεο θπζηθήο 

πξνκήζεηαο (physical 

supply flexibility) 

Δπειημία ηεο 

πξνκήζεηαο 

(purchasing flexibility) 

Απνζέκαηα 

Γηαρείξηζε δήηεζεο 

Ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε 



 

 

22 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη Ακεξηθάλνη δελ έρνπλ πξφβιεκα αλ δε 

βξνπλ έλα αγαζφ ζε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία ηελ νπνία θαη ςάρλνπλ λα 

αγνξάζνπλ, αιιά λα πξνκεζεπηνχλ κηα άιιε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ θαηαλννχκε φηη νη Ακεξηθάλνη πειάηεο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνο κηα κάξθα (brand loyal), κέλνληαο πηζηνί ζ‟ απηή αθφκα θαη 

φηαλ δε βξίζθνπλ απηφ πνπ ςάρλνπλ. Οη Δπξσπαίνη πνην εχθνια αιιάδνπλ είηε 

κάξθα είηε καγαδί πνπ αγνξάδνπλ.  

Βέβαηα ε θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ επεξεάδεη άκεζα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ζηηο ειιείςεηο απνζεκάησλ. Έηζη κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

πειαηψλ γεληθά αλά θαηεγνξία πξντφληνο παξαζέηνληαη παξαθάησ (Corsten and 

Gruen, 2003): 

1. Γπλαηθεία είδε: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηαλ δε βξίζθεη πξντφλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ςσλίδεη, ζπλεζίδεη λ‟ 

αιιάδεη θαηάζηεκα, απφ ηελ άιιε ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην άιιεο κάξθαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην 

ίδηαο κάξθαο, αγνξάδεη κε θαζπζηέξεζε κέρξη λα βξεη ην αγαζφ πνπ ςάρλεη, δελ 

πξνβαίλεη ζε αγνξά. 

2. Παηδηθά είδε: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηαλ δε βξίζθεη πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ςσλίδεη, ζπλεζίδεη λ‟ αιιάδεη 

θαηάζηεκα, απφ ηελ άιιε, ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, 

αγνξάδεη ππνθαηάζηαην άιιεο κάξθαο, αγνξάδεη κε θαζπζηέξεζε κέρξη λα βξεη ην 

αγαζφ πνπ ςάρλεη, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην ίδηαο κάξθαο, δελ πξνβαίλεη ζε αγνξά. 

3. Οδνληφπαζηεο: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηαλ δε βξίζθεη πξντφλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ςσλίδεη ζπλεζίδεη λ‟ 

αιιάδεη θαηάζηεκα, απφ ηελ άιιε ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην άιιεο κάξθαο, ίδην πνζνζηφ έρνπλ ε αγνξά 

κε θαζπζηέξεζε κέρξη λα βξεη ην αγαζφ πνπ ςάρλεη, αγνξά ππνθαηάζηαηνπ ίδηαο 

κάξθαο, ηέινο, ηειεπηαίν είλαη ην φηη δελ πξνβαίλεη ζε αγνξά. 

4.Δίδε ηνπαιέηαο: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηαλ δε βξίζθεη πξντφλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ςσλίδεη, αγνξάδεη 

ππνθαηάζηαην άιιεο κάξθαο, απφ ηελ άιιε, ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην ίδηαο κάξθαο, αγνξάδεη κε θαζπζηέξεζε 
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κέρξη λα βξεη ην αγαζφ πνπ ςάρλεη, ζπλεζίδεη λ‟ αιιάδεη θαηάζηεκα , ηέινο, 

ηειεπηαίν είλαη ην φηη δελ πξνβαίλεη ζε αγνξά. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, βιέπνπκε φηη ζε πξντφληα 

εηδψλ πεξηπνίεζεο ζηα νπνία ν πειάηεο εκπηζηεχεηαη κηα εηαηξεία επηιέγεη λ‟ αιιάμεη 

θαηάζηεκα γηα λα ηα βξεη, εδψ ε αξλεηηθή επίπησζε αλαθέξεηαη ζηελ αιπζίδα 

ιηαληθήο, απφ ηελ άιιε, ζε πξντφληα πξψηεο αλάγθεο θαη θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο 

ηα είδε ηνπαιέηαο φπσο είλαη ην ραξηί πγείαο, δε δηζηάδεη ν πειάηεο λ‟ αγνξάζεη θαη 

απφ κηα άιιε κάξθα, εδψ ηνλ ελδηαθέξεη ην πξντφλ θαη φρη ε κάξθα άξα ε αιπζίδα 

ιηαληθήο δελ επεξεάδεηαη αιιά επεξεάδεηαη ε εηαηξεία. χκθσλα κε ηνπο Campo et 

al (2000), ν βαζηθφο ιφγνο κε επηινγήο ελφο αγαζνχ είλαη ην θφζηνο, ην πςειφ 

θφζηνο ηνλ νδεγεί λα αγνξάζεη έλα ιηγφηεξν απνδεθηφ ζ‟ απηφλ πξντφλ αιιά πην 

θηελφ. Ζ ηηκή κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ πειάηε λα επηζθεθηεί έλα άιιν καγαδί γηα 

εχξεζε θαιχηεξεο ηηκήο ή ζε θαζπζηεξεκέλε αγνξά κέρξη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

αγνξάο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαθέξεηαη φηη ε πνηφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε ζε  κηα 

κάξθα νδεγεί ζε θαζπζηεξεκέλε αγνξά. ‟ απηή ηε θαηεγνξία έρνπκε θπξίσο 

πξνζσπηθά είδε φπσο ηα γπλαηθεία, ζηα νπνία φηαλ κηα γπλαίθα εκπηζηεχεηαη κηα 

κάξθα δελ ηελ αιιάδεη. Παξαθάησ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Woensel, T. νη επηπηψζεηο 

ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ζε ζρέζε κε ηελ έιιεηςε ή φρη απνζεκάησλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

1. Ληγφηεξν ξίζθν: Οη αιπζίδεο ιηαληθήο έρνπλ ιηγφηεξν ξίζθν φηαλ θαηαθέξλνπλ 

λα έρνπλ αξθεηά απνζέκαηα εηδηθά ζε αγαζά πξψηεο αλάγθεο, ζηα νπνία φπσο είδακε 

ν πειάηεο ζέιεη απιά λα ηα βξίζθεη θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε κάξθα. Οη αιπζίδεο 

κε απηή ηε πνιηηηθή ράλνπλ ιηγφηεξνπο πειάηεο. 

2. Ρίζθν γηα ηελ εηαηξεία: Δδψ νη εηαηξίεο έρνπλ ξίζθν φηαλ ν πειάηεο κε 

βξίζθνληαο ην πξντφλ ηνπο, αθπξψλεη ηελ αγνξά  ή αγνξάδνπλ έλα ππνθαηάζηαην 

άιιεο κάξθαο ή αγνξάδνπλ κηθξφηεξε πνζφηεηα.  

3. Ρίζθν παξαγσγνχ ζην θαηάζηεκα: Ζ έιιεηςε νδεγεί ηνλ πειάηε ζηνλ 

αληαγσληζκφ φρη κφλν γη‟ απηή ηελ αγνξά αιιά πηζαλφλ θαη γηα κειινληηθέο αγνξέο. 

4. Ρίζθν παξαγσγνχ απφ πψιεζε: Ζ έιιεηςε νδεγεί ηνλ πειάηε ζηνλ αληαγσληζκφ. 
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1.3.6  ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

  

Ζ έιιεηςε απνζεκάησλ απνηειεί επζχλε γηα ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο. Χο 

απφζεκα ζχκθσλα κε ηελ Pramatari (2008) ε έιιεηςε θαη δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ απνηειεί κηα νπζηαζηηθή επζχλε κηαο εηαηξείαο θαη εηδηθά ηνπ 

παξαγσγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο (Pramatari, 2008). 

 χκθσλα θαη πάιη κε ηελ  Pramatari (2008) σο απφζεκα ζεσξείηαη ην 

νπνηνδήπνηε πιηθφ ή φρη, ην νπνίν εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα θαη μεπεξλά ηελ πνζφηεηα 

ηνπ αγαζνχ πνπ εμαγάγεηε απφ απηφ. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απνζεκάησλ 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Ζ έιιεηςε αλαθέξεηαη είηε ζε θαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, είηε ζε έθηαθηα θαηλφκελα.  

 Ζ επίιπζε μεθηλά κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. Ο έιεγρνο απνηειεί 

κηα ηερληθή ε νπνία αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο θαη έρεη σο ζθνπφ ηεο λα 

παξαθνινπζεί ηελ απνζεθεπκέλε πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ θαη λα ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο φπσο πφηε θαη ζε ηη πνζφηεηα ζα πξέπεη λα παξαγγειζεί ην πιηθφ θ.α. . 

(Corsten and Gruen, 2003). 

 Ζ έιιεηςε αληηκεησπίδεηαη κε έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα θαλνληζκψλ θαη 

ειέγρσλ πνπ θαζνξίδεη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ην ξπζκφ αλαλέσζεο αιιά 

θαη ην χςνο ησλ παξαγγειηψλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο δηαρείξηζεο ειιείςεσλ αλαθέξεηαη 

αξρηθά ζην πφηε πξέπεη λα παξαγγειζνχλ ηα αγαζά θαη δεχηεξν απφ ην κέγεζνο ηεο 

παξαγγειίαο. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειιείςεσλ, εμνηθνλνκεί 

πφξνπο γηα ηελ επηρείξεζε ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο.  

Αλεμάξηεηα απφ ηε γεληθφηεηα ηνπ φξνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Corsten and 

Gruen, (2003), «ην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειιείςεσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα 

όιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαζώο ηα απνζέκαηα ηνπο δεζκεύνπλ ζπλήζσο έλα κεγάιν 

πνζνζηό ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θη έρνπλ ζεκαληηθό θόζηνο δηαηήξεζεο. Τπάξρνπλ 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ όπσο ηα super market όπνπ ηα απνζέκαηα ηνπο θαιύπηνπλ 

πεξίπνπ ην 50% ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπο» (Corsten and Gruen, 2003). Δίλαη πξνθαλήο ε 

δσηηθή ζεκαζία ησλ απνζεκάησλ γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θιάδνπ ησλ super market. Ζ έιιεηςε 

απνζεκάησλ κπνξεί λα επηιπζεί κέζα απφ δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο είλαη ν 
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θαζνξηζκφο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν. 

πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή δηαρείξηζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη κελπκάησλ πνπ δηαρέεη ε αγνξά.  

Δπηπιένλ ζεκαληηθή δξάζε απνηειεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο θαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

εμππεξέηεζεο.  

Δπφκελε ζεκαληηθή δξάζε είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη 

δήηεζεο. πγθεθξηκέλα ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο νπφηε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

απνζεκάησλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πσιήζεσλ 

αιιά θαη ησλ αγνξψλ απφ ηελ αιπζίδα ιηαληθήο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηνπ «Merchandize Planning and Allocation»( 

ρεδηαζκφο αλεθνδηαζκνχ ξαθηψλ θαη ηνπνζεζία πξντφλησλ). Ζ κέζνδνο απηή 

εκπιέθεη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ελψ 

δεκηνπξγεί ζπλαηλεηηθά πιάλα γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηελ παξαγσγή, ελψ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ηξέρνπζαο κε ηελ κειινληηθή δήηεζε θαη ηνλ 

εθνδηαζκφ (Corsten and Gruen, 2003). 

 

1.4 TO MARKETING ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

1.4.1 ΟΡΗΜΟ 

 

Σελ ιέμε marketing ηελ αλαθέξνπκε πιένλ πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

καο, ιφγσ ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αζιεηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, 

θ.α. χκθσλα κε ηνπο Kotler, Ρ., & Clarke, R., (1987) ην marketing είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα αλάιπζε, ζρεδηαζκφ, 

εθηέιεζε θαη έιεγρν πξνζεθηηθά δηαηππσκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα 

λα επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο – ζηφρνπο. 

Με άιια ιφγηα ην marketing είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ κέζσ ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ κε κηα πνηθηιία αγνξψλ αιιά θαη 

κε ηελ θνηλή γλψκε. Σν marketing έρεη σο αληηθείκελν ηηο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη 

αμίεο ηεο αγνξάο – ζηφρνπ θαη ηελ δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ην 

επηζπκεηφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Σν ζχζηεκα απηφ απαηηεί ελεξγφ ζρεδηαζκφ 

αγνξάο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη νη αμίεο ηνπ θαηαλαισηή, αθνχ ην 
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απνηέιεζκα ηνπ επηηπρεκέλνπ marketing είλαη ε ηθαλνπνίεζε θαη ε αθνζίσζε ηνπ 

θαηαλαισηή.   

Όκσο ν φξνο marketing ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ αθνχ ν πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί εζσηεξηθφ ζηνηρείν ηνπ 

νξγαληζκνχ ελψ ην marketing εμσηεξηθφ θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο εζσηεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Σν marketing απνηειεί ηελ θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ 

νξγαληζκψλ. Γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα πεηχρνπλ νη νξγαληζκνί πξέπεη λα μέξνπλ ηηο 

αγνξέο ηνπο, λα απνθηνχλ επαξθείο πφξνπο, λα κεηαηξέπνπλ ηνπο πφξνπο ζε 

θαηάιιεια πξντφληα, λα ραξάδνπλ θαηάιιειε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη λα 

πξνρσξνχλ ζε απνηειεζκαηηθή δηαλνκή ζηηο δηάθνξεο νκάδεο θαηαλαισηψλ.          

ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ marketing ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 Σν marketing νξίδεηαη ζαλ κηα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

αλάιπζε, ζρεδηαζκφ, εθηέιεζε θαη έιεγρν. Σν marketing κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία πιηθέο θαη άπιεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, 

αλαγλσξίδνληαη, επεθηείλνληαη θαη ππεξεηνχληαη απφ έλα ζχλνιν νξγαληζκψλ 

 Σν marketing δελ πεξηιακβάλεη ηπραίεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα πεηχρεη ηηο 

επηζπκεηέο αζθήζεηο 

 Σν marketing αζρνιείηαη κε ηελ εθνχζηα αληαιιαγή αμηψλ 

 Σν marketing ζθνπεχεη λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο γηα ζίγνπξε επηβίσζε, 

γηα απαξαίηεηε επιπγηζία, γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα 

κεηαβαιιφκελν θαη θαζνξηδφκελν απφ άιινπο πεξηβάιινλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο απνηειεζκαηηθά 

 Σν απνηειεζκαηηθφ marketing είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηνλ ρξήζηε θαη 

φρη πξνο ηνλ πσιεηή 

 Σν marketing ρξεζηκνπνηεί θαη αλακεηγλχεη έλα ζχλνιν απφ κέζα πνπ 

νλνκάδνληαη κείγκα marketing θαη ηα νπνία είλαη α)πξντφλ, β)ηηκή, γ) δηαλνκή 

θαη δ) πξνψζεζε - επηθνηλσλία.       

Οη θιαζηθέ ο ζεσξίεο ηνπ marketing ζρεηηθά κε ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ή κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλεπαξθείο γηα 

λα κεηαθεξζνχλ επζέσο ζηελ αγνξά δξάζεο.  

ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ππάξρνπλ ηδηφξξπζκεο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ 

ζπλαιιαγή φπνπ δελ εκθαλίδεηαη πάληα σο εθνχζηα θαη απφ ηα δχν κέξε. Όκσο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε εθνχζηα ζπλαιιαγή ππάξρεη κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελφο 
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ηξίηνπ κέξνπο. Δπίζεο ε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ, ζην ρψξν ησλ νξγαληζκψλ είλαη άιινηε 

απηνζθνπφο άιινηε ν θαηαλαισηήο αδηαθνξεί ή αγλνεί ηηο ηηκέο θαη απαηηεί κηα άιιε 

πξνζέγγηζε ηεο ηηκνιφγεζεο. Οη επηρεηξήζεηο ηελ ζεκεξηλή επνρή αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα marketing. Έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

φπσο, απμαλφκελεο ξπζκίζεηο, κεηψζεηο θεθαιαίσλ, πξνκεζεπηέο θαη αληαγσληζκφ ( 

ηψκθνο, 1999). 

 

    1.4.2  ΣΟΥΟΗ MARKETING 

 

Όπσο ν θάζε νξγαληζκφο επηδηψθεη λα είλαη πην αληαγσληζηηθφο έηζη θαη νη 

νξγαληζκνί ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ πσιεηψλ γηα απηέο ηηο παξνρέο. Δηδηθφηεξα ν νξγαληζκφο επηδηψθεη 

κέζα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ λα ελζαξξχλεη ηνπο πειάηεο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

δηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ. 

Ο βαζηθφο ππξήλαο ηνπ marketing είλαη ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ πψιεζε είλαη ε βαζηθή επηδίσμε ηνπ marketing, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηνο είλαη ν πειάηεο θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο αγνξάο. Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ marketing ζα ιέγακε φηη 

είλαη: 

 Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε: Σν marketing επηδηψθεη λα εληνπίζεη πειάηεο 

γηα λα πνπιήζεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Χζηφζν ε άπνςε απηή 

δελ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ marketing είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 

νξγαληζκφ λα θαζνξίζεη ηη ρξεηάδνληαη νη πειάηεο ηνπ θαη ηη επηζπκνχλ κέζα απφ ηα 

αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Όζν πην γξήγνξα ν νξγαληζκφο αλαγλσξίζεη ηηο αιιαγέο 

ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηφζν πην γξήγνξα ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο. 

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ πνηνο είλαη ν πειάηεο: Γηα πνιινχο νξγαληζκνχο ην marketing είλαη 

κηα πξφθιεζε, θαζψο δελ είλαη μεθάζαξν πνηνο είλαη ν πειάηεο. Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ππάξρνπλ πάλσ απφ κηα θαηεγνξίεο πειαηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα νη αζθαιηζηηθέο ζεσξνχληαη σο κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία πειαηψλ, 

εθφζνλ έρνπλ ηελ δχλακε λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο παξνρήο. 
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  Καηαλφεζε ηεο αγνξάο: Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ είλαη αλαγθαίν λα γίλεη θαηαλνεηφ πνηνη είλαη νη πειάηεο πνπ απνηεινχλ ηελ 

ζρεηηθή αγνξά. Με ηνλ φξν αγνξά ελλννχκε ηελ δπλεηηθή πειαηεία ελφο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο. Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά απνηεινχλ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία. Σέηνηα είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ε ζξεζθεία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη ε 

ζλεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ (Griffith, 1989)  

 

1.4.3 ΟΡΓΑΝΧΖ MARKETING ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

  

 Σν marketing ζε κηα επηρείξεζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ δηαδεδνκέλε 

άπνςε φηη ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαγσγψλ. Οπζηαζηηθά ην marketing έρεη λα θάλεη κε ηελ θαιχηεξε θαηεχζπλζε ησλ 

ππεξεζηψλ, είηε απηφ αλάγεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πξνκεζεπηψλ.  

 Οη κελ, ιφγσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ 

θαηεπζχλνληαη πξνο θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε. Οη δε, 

ιφγσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο πνπ ππάξρεη κε ην  marketing ζπεχδνπλ πξνο 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

πξννξηζκφ ηνπ marketing ζπλάγεηαη θαη ην κέγεζνο ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπ πάληνηε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Με άιια ιφγηα: 

 Πνιινί είλαη απηνί νη νπνίνη ππνηηκνχλ ηελ αμία ηεο πξψηκεο δηάγλσζεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή, άξα πξέπεη λα ηνπο ππελζπκίδνπκε ηελ αμία απηήο ηεο 

επηινγήο 

 Σα θξνχζκαηα θαθήο κεηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ πξνθαινχλ ηελ απνζηξνθή ηνπο 

σο πξνο ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.  

 Γηα λα αληηζηξαθεί απηφ ην θιίκα είλαη αλαγθαία ε αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ 

ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο είλαη δπλαηφλ λα βαζηζηνχλ απφ ηηο αξρέο ηνπ marketing ζε 

ηξία βαζηθά ζεκεία: 

1. Σαρεία εμππεξέηεζε  ησλ θαηαλαισηψλ θαη απφιπηε ηθαλνπνίεζε ηνπο  

2. Γίθαηε αληακνηβή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ  

3. Αληαπνδνηηθφηεηα (Μνπκηδφγινπ, 1999). 
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   Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ηνπ marketing θαη ηα δηαηηζέκελα 

θεθάιαηα πξνζδηνξίδνπλ ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ εθηεινχλ ηα ζηειέρε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν marketing ελφο νξγαληζκνχ είλαη δπλαηφ λα ιάβεη δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο αιιά βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο: 

Α) Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

 Αλάιπζε ηνπ παξειζφληνο  

 Αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ  

 Μειέηεο ξνήο ησλ πειαηψλ  

 Δμαθξίβσζε αδπλακηψλ θαη δπλαηνηήησλ  

Β) ρεδηαζκφο ηνπ ρεδίνπ Marketing 

 Μειέηε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ζηνρεχεη ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία  

 Σκεκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ  

 Δθηίκεζε ηεο δήηεζεο  

 Αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ  

Γ) Αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Marketing 

 ρεδηαζκφο αμηνιφγεζεο 

 Δπαλεθηίκεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ  

 Αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο marketing 

 ρέδηα Marketing 

Γ) Οη επηθνηλσλίεο ηνπ marketing 

 Ζ εηθφλα ηνπ ζρεδίνπ marketing ζε ηξίηνπο  

 Οη δεκφζηεο ζρέζεηο  

 Ζ δηαθήκηζε  

Δ) Δζσηεξηθφ  marketing 

 ηφρνο ε αλάπηπμε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεζφδσλ έξεπλαο ηεο αληίιεςεο 

ησλ πειαηψλ γηα ην πξντφλ (ππεξεζία) 

 ρέζεηο πξνζσπηθνχ θαη νξγαληζκνχ  
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Σ) Γηνίθεζε πσιήζεσλ ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί:  

 κε απηνηειέο ηκήκα marketing δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ 

 κε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα marketing, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ 

 κε ζπζηέγαζε  marketing θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ή marketing θαη ζρεδηαζκνχ 

 Οη νξγαληζκνί νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα πξνσζήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ηνπνζεηνχλ ην marketing καδί κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ζηελ πξψηε ζέζε ελψ νη 

ηειεπηαίνη πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ marketing ην 

ηνπνζεηνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ην πξνζσπηθφ, πνπ αζρνιείηαη κε ην marketing εμαξηάηαη απφ 

ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, αθνχ ε δεκηνπξγία ηδηαίηεξνπ ηκήκαηνο marketing  είλαη 

δχζθνιε ππφζεζε (Welch, & Kleiner, 1995). 

 

1.4.4 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ MARKETING ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

 

Σν marketing ζε θάπνηνο νξγαληζκνχο θαη κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο δελ 

πεξηιακβάλεη λέεο αξρέο marketing αιιά πξνζαξκφδεη θαη εθαξκφδεη ηηο γεληθέο 

αξρέο θαη ηελ ηδενινγία ηεο επηζηήκεο ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο αγνξάο. 

Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ηνπ marketing 

εμαηηίαο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Γχν απφ απηέο είλαη α) ην πνιιαπιφ 

θνηλφ θαη β) νη πνιιαπινί ζηφρνη. Κάπνηνη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ηείλνπλ λα επηδηψθνπλ αξθεηνχο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο θαη φρη κφλν ην θέξδνο. Ζ 

απνζηνιή ηνπ ζχγρξνλνπ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλεη  κηα επξεία πνηθηιία 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο είλαη α) λα παξέρεη θξνληίδα πςειήο πνηφηεηαο, β) λα 

εθπαηδεχεη επαγγεικαηίεο, γ) λα παξέρεη κηα ειθπζηηθή αηκφζθαηξα, δ) λα παξέρεη 

ππεξεζίεο κεηά ηε πψιεζε, ε) θαη λα ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ζέκαηα αγνξάο. Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά θάπνησλ νξγαληζκψλ είλαη: 

 Όηη παξάγνπλ ππεξεζίεο θαη φρη πξντφληα. Τπεξεζία είλαη θάζε πξάμε ή 

απφδνζε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πιεπξά ζε κηα άιιε, πνπ είλαη άπιε θαη 

δελ θαηαιήγεη ζε εμαζθάιηζε ηδηνθηεζίαο πάλσ ζε θάηη. Ζ παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο 

κπνξεί λα ζπλδεζεί ζεκαληηθά κε έλα πιηθφ πξντφλ. Ο ρξήζηεο ζπλήζσο πξνζθέξεη 

απνδείμεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο θαηά θαλφλα παξάγνληαη θαη 

θαηαλαιψλνληαη ηαπηφρξνλα. Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο είλαη αλαπφζπαζηε απφ 
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απηνχο πνπ ηελ παξέρνπλ θαη απφ απηνχο πνπ ηελ δέρνληαη. Δπίζεο, ε πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ πνηνο ηελ παξέρεη θαη πφηε. Σέινο, 

ε ππεξεζία απφ ηε ζηηγκή πνπ παξέρεηαη δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί (Kotler, 1997). 

 Κάπνηνη νξγαληζκνί είλαη ζπλήζσο ππνθείκελα πνιχ ζηελήο θαη ιεπηνκεξνχο 

δεκφζηαο εμέηαζεο δηφηη παξέρνπλ αλαγθαίεο ππεξεζίεο, επηρνξεγνχληαη απφ ην 

θξάηνο, έρνπλ θνξναπαιιαγέο θαη είλαη αληηθείκελα απμαλφκελεο θξαηηθήο 

ξχζκηζεο. 

 Οη παξεκβάζεηο ηεο θπβέξλεζεο πξνθαινχλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ζηξαηεγηθή 

marketing. Κάπνηνη νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα νξίζνπλ απνθιεηζηηθά ηελ γξακκή 

πξντφληνο ή ηελ πνιηηηθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ (Welch, & Kleiner, 

1995).            

 

1.4.5  ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ  MARKETING 

 

Κάζε νξγαληζκφο απνηειεί κηα μερσξηζηή επηρείξεζε ε νπνία επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ηεο, ησλ απεηιψλ ηεο, ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο θαη ησλ επθαηξηψλ ηεο. Έρνληαο εληνπίζεη φια ηα παξαπάλσ 

αλαιακβάλεη λα επηιχζεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη λα εληζρχζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ 

αγνξά φληαο πην αληαγσληζηηθή. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία είλαη θνηλά. Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Κάπνηα ηκήκαηα ππνιεηηνπξγνχλ ελψ ηα ππφινηπα δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε πνπ ππάξρεη 

 Κάπνηνη νξγαληζκνί ππνιεηηνπξγνχλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

 Σν θφζηνο αλά πειάηε είλαη αξθεηά πςειφ 

 Σν πξνζσπηθφ δελ είλαη πάληα ζσζηά θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν 

 Τπάξρεη ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο 

 Τπάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο 

 Τπάξρεη ρακειή πνηφηεηα (Kotler  and Armstrong, 2002),   
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        Ο ζθνπφο ηνπ marketing είλαη λα επεξεάζεη ην επίπεδν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηε δήηεζεο κε έλα ηξφπν πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Ζ δήηεζε απηή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ε θάζε κηα 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή πξφθιεζε γηα ην marketing. Δηδηθφηεξα: 

1. Αξλεηηθή δήηεζε: Ζ αγνξά είλαη ζε αξλεηηθή δήηεζε φηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δελ ζέιεη ην πξντφλ θαη κπνξεί λα πιεξψζεη ηηκή γηα λα ην απνθχγεη. Τπάξρνπλ 

πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλ αξλεηηθή δήηεζε. ηφρνο ηνπ marketing είλαη λα 

αλαιχζεη γηαηί ε αγνξά δελ ζέιεη ην πξντφλ θαη λα ην αλαζρεδηάζεη 

2. Ζ ιαλζάλνπζα δήηεζε: Έλαο κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ κπνξεί λα επηζπκνχλ θάηη 

πνπ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε ην ππάξρνλ πξντφλ ή ππεξεζία. Ο ζηφρνο ηνπ 

marketing ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα κεηξήζεη ην κέγεζνο ηεο δπλεηηθήο αγνξάο 

θαη λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ 

δήηεζε  

3. Πησηηθή δήηεζε: Κάζε νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη πησηηθή δήηεζε γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξντφληα ηνπ. Οη ππεχζπλνη ηνπ marketing θαινχληαη λα αλαιχζνπλ ηηο 

αηηίεο ηεο χθεζεο ηεο αγνξάο θαη λα νξίζνπλ αλ ε δήηεζε κπνξεί λα εληζρπζεί κέζα 

απφ ηελ εχξεζε λέσλ αγνξψλ – ζηφρσλ. ηφρνο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππεπζχλσλ  

είλαη λα θέξνπλ πίζσ ηελ κεησκέλε δήηεζε κέζα απφ ην δεκηνπξγηθφ re-marketing 

(επαλαζρεδηαζκφο marketing) ηνπ πξντφληνο 

4. Αθαλφληζηε δήηεζε: Δίλαη ε δήηεζε ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηελ επνρηθφηεηα 

δεκηνπξγψληαο είηε αλελεξγφ δπλακηθφ είηε εληαηηθήο εξγαζίαο δπλακηθφ. ηφρνο 

ηνπ marketing είλαη λα βξεη ηξφπνπο λα ελαιιάμεη ηνλ ρξφλν αλαθνξάο ηεο δήηεζεο 

5. Πιήξεο δήηεζε: Ζ πιήξεο δήηεζε ζηνπο νξγαληζκνχο εκθαλίδεηαη φηαλ ε δήηεζε 

θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

6. Τπεξπιήξεο δήηεζε: Πνιινί νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξν επίπεδν 

πειαηψλ απφ φζν κπνξνχλ. Σν marketing αλαιακβάλεη λα βξεη ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί απηή ε θαηάζηαζε     

7. Αλζπγηεηλή δήηεζε: Σα πξντφληα φπσο ην ηζηγάξν έιθνπλ ηνπο πειάηεο. Σν 

marketing ζθνπφ έρεη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο απηψλ θαη λα 

απνηξέςεη ηνπο θαηαλαισηέο (Kotler and Clarke , 1987).         
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1.4.6  ΥΡΖΖ MARKETING ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

 

 Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί γλσξίδνπλ φηη ην marketing κπνξεί λα έρεη πνιιά 

νθέιε. Χζηφζν νη νξγαληζκνί πνηθίινπλ ζηελ γλψζε θαη ζηελ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηδεψλ ηνπ marketing. Αξθεηνί νξγαληζκνί ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα 

εθαξκφδνπλ ηηο ηδέεο ηνπ marketing δξαζηήξηα. Σν αλ έλαο νξγαληζκφο ζα πηνζεηήζεη 

ηηο αξρέο ηνπ marketing εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ ζηάζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηελ δηνίθεζε αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο.  

 Πξηλ ιίγα ρξφληα νη επαγγεικαηίεο πεξηθξνλνχζαλ ηελ ηδέα ηνπ marketing 

θαζψο πίζηεπαλ φηη δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Χζηφζν αξθεηνί είλαη 

ζήκεξα απηνί, νη νπνίνη άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ηελ ηδέα ηνπ marketing πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο νξγαληζκψλ 

θπξίσο ζην εμσηεξηθφ έρεη μεθηλήζεη λα παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα marketing 

πξνθεηκέλνπ λα ην εθαξκφζεη ζσζηά, λα κάζεη λα αλαιχεη ηνλ αληαγσληζκφ, λα 

κειεηά ηηο πσιήζεηο, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ πξνψζεζε (Μνπκηδφγινπ, 1999).    

      

1.4.7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ MARKETING 

 

Οη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ marketing ζηελ αγνξά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη παξά πνιιέο, σζηφζν έρεη παξαηεξεζεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα 

έρεη ζεηηθά αιιά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Δηδηθφηεξα κεξηθά απφ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ marketing είλαη: 

1. Έρεη πςειφ θφζηνο: Ζ εθαξκνγή ηνπ marketing ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αθξηβή. 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν ηα ρξήκαηα απηά λα δαπαλεζνχλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νξγαληζκψλ παξά γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ 

marketing 

2. Σν marketing νδεγεί ζε έληνλεο παξεκβάζεηο: Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο ε 

εθαξκνγή ηνπ marketing ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα έξεπλα αγνξάο. Ζ έξεπλα απηή 

απαηηεί κειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. Χζηφζν νη ρξήζηεο κπνξεί λα κελ ζειήζνπλ λα αλαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά 

ηνπο δεδνκέλα, κπνξεί λα ππάξμεη απψιεηα εκπηζηνζχλεο θαη ερεκχζεηαο 
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3. Σν marketing παξαπνηεί: Τπνζηεξίδεηαη φηη ην marketing παξαπνηεί ηα γεγνλφηα 

πνπ παξνπζηάδεη. Μεξηθέο θνξέο ηα παξνπζηάδεη δηνγθσκέλα πξνθεηκέλνπ λα 

επεξεάζεη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

επαίζζεηε ζηελ πηζαλή θαηεγνξία γηα παξαπνίεζε φηαλ εθηειείηαη ην ζρέδην 

marketing.  

4. Σν marketing κεηψλεη ηελ πνηφηεηα: Ζ ππφζεζε απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη α) 

πνιινί πνπ παξέρνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο δηαθεκίδνπλ ηηο παξνρέο ηνπο κε 

απαηειφ ηξφπν, β) δελ είλαη γλψζηεο ηνπ πξντφληνο πνπ δηαθεκίδνπλ. Χζηφζν νη 

αλαθνξέο απηέο δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ.  

5. Σν marketing έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ακνηβαίνπ αληαγσληζκνχ: αλ 

θαη πνιινί νξγαληζκνί αιιειν-ζηεξίδνληαη κε ην λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ, εληνχηνηο  ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο.  

6. Σν marketing δεκηνπξγεί κε αλαγθαία δήηεζε: Ζ άζθνπε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

ππάξρεη ζε έληνλν βαζκφ, θαη ζεσξείηαη φηη ην marketing ζα εληζρχζεη απηή ηελ 

θαηάζηαζε. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη θάπνηνη νξγαληζκνί δεκηνπξγνχλ 

πεξηηηή δήηεζε γηα λα έρνπλ αληαγσληζηηθέο πηέζεηο (Kotler, and Clarke, 1987).  

  Δθηφο ησλ παξαπάλσ κεηνλεθηεκάησλ ην marketing έρεη θαη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα φπσο (Kotler, and Clarke, 1987).: 

1. Βειηησκέλε ηθαλνπνίεζε ηεο αγνξάο ζηφρνπ: Μεξηθνί νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζε 

έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Έρνπλ παξφιν απηά έιιεηςε ζε ηθαλφηεηα marketing 

γηα λα αλαπηχμνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο. Οξηζκέλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε ιηγφηεξν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ή ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε 

δήηεζε γηα ππεξεζίεο λα ππεξθαιχπηεη ηελ πξνζθνξά. Σν marketing δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηεο κέηξεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηείλεη λα παξάγεη έλα βειηησκέλν επίπεδν ππεξεζηψλ 

θαη ηθαλνπνίεζεο γηα ηνλ πειάηε. 

2. Βειηησκέλε πξνζέιθπζε πφξσλ marketing: νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ έλαλ αξηζκφ απφ θαηαλαισηέο ή αγνξέο 

πξέπεη λα πξνζειθχζνπλ αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο. 

3. Βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο marketing: Σν marketing δίλεη 

κεγάιε έκθαζε ζην νξζνινγηθφ κάλαηδκελη θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο αλάπηπμεο 

πξντφληνο, ηεο ηηκνιφγεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαλνκήο.  Λφγσ ηνπ φηη ηα 
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θεθάιαηα θάπνησλ νξγαληζκψλ δελ είλαη αξθεηά θαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, ε 

δηνίθεζε πξέπεη λα πεηχρεη ηελ κέγηζηε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο marketing (Kotler, and Clarke, 1987).  

  ε κηα κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Ακεξηθή δηαπηζηψζεθε φηη ην marketing φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά απφ ηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηνλ 

ρψξν ηεο αγνξάο θαη λα θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ δηνίθεζε. Δηδηθφηεξα 

αλαθέξζεθε φηη:  

1. Οη νξγαληζκνί ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

2. Οη νξγαληζκνί ζα θαηαθέξνπλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά 

3. Οη νξγαληζκνί ζα εγθαηαιείςνπλ ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία δελ ζα 

ηνπο πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

4. Οη νξγαληζκνί ζα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί γηα αλάπηπμε θαη παξαγσγή λέσλ 

ππεξεζηψλ  

5. Οη νξγαληζκνί ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ ζχζηεκα δηαλνκήο  

6. Οη νξγαληζκνί ζα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεκαηνδφηεζεο  

7. Οη νξγαληζκνί ζα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ηνπο πειάηεο θαη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο (Kotler  and Clarke,  1987).                         

ην θαηψθιη ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ν αθαδεκατθφο θφζκνο παξαηεξεί ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ απνθηήζεη θαη 

ζπλερίδνπλ λα θεξδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Efficient  Consumer  Response  (ECR), βαζηζκέλν ζε ηερλνινγηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ 

νδεγνχλ ζε ηζρπξέο ιχζεηο Δθνδηαζηηθήο ζηα ζπζηήκαηα Γηαλνκήο ηνπο. 

Με βάζε ην θαηλφκελν ηνπ Efficient  Consumer  Response  (ECR, 

Απνηειεζκαηηθή Αληαπφθξηζε ζηνλ Καηαλαισηή), ε  θχζε ηεο Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (SCM),  γίλεηαη αληηιεπηή  απφ ην ζεκείν πξνβνιήο ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο  ηεο. Ζ ζεσξεηηθή ηππνινγία ηεο ελδνεηαηξηθήο   δηαθπβέξλεζεο-

δηαρείξηζεο εηζήρζε απφ ηνλ Heide (1994)  θαη εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δλψ, ε πινπνίεζε ηνπ  ECR απνθηά  κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ,  κφλν κεξηθέο ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ECR θαη SCM έρνπλ πινπνηεζεί. Τπνζηεξίδεηαη φηη 

ππάξρεη αλάγθε λα ζπιιάβεη θαλείο ελλνηνινγηθά ηε ζεκειηψδε δνκή θαη ηηο 
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δηαδηθαζίεο ηνπ ECR γηα κηα απνηειεζκαηηθή ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη κεηαπσιεηψλ. Απηό ηζρύεη αθόκε πεξηζζόηεξν αλ ιεθζεί ππόςε ε 

ζεκαζία ηεο Δθνδηαζηηθήο έληαμεο ζηε ζθαίξα ηεο Δκπνξηθήο  Γηαρείξηζεο ησλ 

Καλαιηώλ(ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Marketing) γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή απηώλ ησλ 

θξίζηκσλ ζπζηεκάησλ (Bourlakis, 2010). Έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ, είλαη απηφ ηεο Wal- Mart Corporation, γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαλνκή (Stalk 

and all, 1992). Ζ Wal-Mart έρεη πξνβεί επαλεηιεκκέλα ζε βειηηψζεηο, θαηά ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο δηαλνκήο ηεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη, δελ είλαη κφλν  ε Πνιηηηθή Γηαλνκήο  ηεο Mart 

Wal, αιιά θαη ε εζηίαζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πνιηηηθήο, θαζ 'φιε  

ηε ιεηηνπξγία ηνπ  ιηαλεκπνξίνπ πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ην ίδην ζε κεγαιχηεξε 

θεξδνθνξία γηα ηελ εηαηξεία (Karch, 1997). Γελ είλαη ινηπφλ πεξίεξγν φηη, ελψ νη 

δεθαεηίεο ηνπ  εβδνκήληα θαη νγδφληα  πεξηγξάθνληαη σο «νη Γεθαεηίεο ηνπ 

Marketing», ε δεθαεηία ηνπ ελελήληα είλαη ηαπηηζκέλε σο ε "Γεθαεηία ησλ 

Logistics» (Weber and Kummer, 1994). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Αθνξκή γηα λα δηεμάγεη θαλείο κηα έξεπλα απνηειεί ζπλήζσο έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο, έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Δλδερνκέλσο ην πξψην πξάγκα πνπ 

πξέπεη λα επηρεηξήζεη θαη λα ζρεδηάζεη θάπνηνο εξεπλεηήο , είλαη ε κεζνδνινγία πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθά κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ θαη κεηέπεηηα ην πεδίν έξεπλαο ή 

ε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα εμεηάζεη. Με ιίγα ιφγηα, ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη 

γηα λα παξνπζηάζεη ηειηθά ηελ νινθιεξσκέλε εξγαζία-έξεπλα. Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη δχζθνιε θαη απαηηεί ρξφλν ζθέςεο θαη έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ζην πνηα 

κεζνδνινγία ζα αθνινπζήζεη. Αθφκα θαη φηαλ πξνζπεξάζεη απηφ ην δχζθνιν  

εκπφδην , ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε ζπιινγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη  απφ πνχ ζα ηηο ιάβεη. Απφ επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα, απφ βηβιία 

θαζεγεηψλ, απφ  επηζηεκνληθέο έξεπλεο ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ. 

 

 

2.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ 

ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

 

ε κηα επηρείξεζε ε παξάιιειε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο -

Logistics θαη ηεο Καηάθηεζεο Αγνξάο - ρεδίνπ  Marketing πξνυπνζέηνπλ ηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλέξγεηα κεηαμχ ηνπο. Όηαλ απηφ ηζρχεη θαη 

παξαηεξείηαη ζηελ πξάμε ηφηε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ζεηηθά ηφζν 

ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο φζν θαη ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απηά ηα 

απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά. Σα πξναλαθεξφκελα εθθξάδνπλ ηελ θχξηα Δξεπλεηηθή 

Τπφζεζε ηεο Δξγαζίαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε Τπφζεζε δηεξεπλήζεθε ηφζν κε Πνζνηηθέο φζν θαη κε 

Πνηνηηθέο Μεζφδνπο. 

 Οη πνζνηηθέο έξεπλεο αλαιχνπλ ηελ πνζφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ εμεηάδεηαη ελψ νη πνηνηηθέο αλαθέξνληαη ζην είδνο, ζην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ (Kvale, 1996). Ζ επηινγή καο φζνλ αθνξά ην πνηα απφ ηηο 

δχν κεζφδνπο ζα αθνινπζήζνπκε ήηαλ ζρεηηθά εχθνιε. Ο ιφγνο είλαη φηη ζέιακε λα 

εξεπλήζνπκε κηα αλεξρφκελε πεξηθεξεηαθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη θαη΄επέθηαζε ησλ super market. Σν εξεπλεηηθφ κέξνο 

αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη ε επηρείξεζε , ηελ θαηάζηαζε πνπ 
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ζεσξνχλ νη εξσηνχκελνη - εξγαδφκελνη φηη βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ζρεηηθά κε ην 

marketing θαη κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ζρεηηθά κε απηφ, ηηο αιιαγέο πνπ 

ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ ζηα Logistics ηεο επηρείξεζεο, ην αλ είλαη ή φρη  

επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ξνή ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο, ηνλ εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο 

θ.α. Δπηπιένλ, ην εξεπλεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ην αλ θαη θαηά πφζν ηα εξεπλεηηθά 

ππνθείκελα είλαη επραξηζηεκέλα απφ ηηο απνδνρέο ηνπο, απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη 

ζπκπεξηθνξά ηεο Γηνίθεζεο  πξνο απηά, απφ ηηο αιιαγέο ππνδνκψλ, νξγάλσζεο, 

ζπζηεκάησλ θ.α. πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ επηρείξεζε θαη ηη απηά  αληηπξνηείλνπλ. 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ν εξεπλεηήο, παίξλεη ζπλεληεχμεηο, παξαηεξεί, θξαηάεη 

ζεκεηψζεηο, πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηα γεγνλφηα φπσο αθξηβψο έρνπλ. Σν έξγν ηνπ 

είλαη λα θαηαθέξεη λα ζπλδπάζεη θαηά έλα ινγηθφ ηξφπν δεδνκέλα, ζηνηρεία θαη 

θαηαζηάζεηο ψζηε λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα απφ απηά πνπ έρεη απνθνκίζεη. 

Ζ κέζνδνο ινηπφλ πνπ επηιέμακε είλαη κηα έξεπλα πνζνηηθή εκπινπηηζκέλε κε 

πνηνηηθά επξήκαηα απφ πξνζσπηθή παξαηήξεζε θαη ζπλεληεχμεηο, 

ε νπνία καο δίλεη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ ζέινπκε θαη εκείο κε ηε ζεηξά 

καο, ηα αλαιχνπκε, ηα αμηνινγνχκε θαη ηα εξκελεχνπκε θηάλνληαο ζηα ηειηθά 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα, πην απνηειεζκαηηθά θαη κε κηθξφηεξα 

πνζνζηά αζηνρίαο.,  

 

2.2 ΓΔΗΓΜΑ 

 

Δθφζνλ θαηαιήμακε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα, έπξεπε λα 

απνθαζίζνπκε γηα ην δείγκα καο. Μπνξνχζακε είηε λα επηιέμνπκε απιή 

δεηγκαηνιεςία, είηε απνγξαθή. Δκείο επηιέμακε ηε δεηγκαηνιεςία θαη νη ιφγνη πνπ 

καο νδήγεζαλ ζηελ παξαπάλσ απφθαζε έρνπλ λα θάλνπλ κε ιφγνπο νηθνλνκίαο, ζε 

ρξφλν θαη ρξήκα, κε ηελ δηάξθεηα νινθιήξσζεο, επεηδή απεπζχλεηαη ζε ιηγφηεξα 

άηνκα, ελψ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα πνιχ 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηψκελνπ πιεζπζκνχ, θαη άξα επξχηεξν πεδίν 

έξεπλαο. 
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2.3 ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Σα SUPER MARKET ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. είλαη 

κέινο ηνπ νκίινπ  ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ.,  θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ζηνλ 

θιάδν απφ ην 1989 φπνπ θαη άλνημαλ ην πξψην ηνπο θαηάζηεκα. Απφ ηφηε έρνπλ 

πεξάζεη πνιιά ρξφληα θαη ε εηαηξεία έρεη θαηαθέξεη λα πξσηαγσληζηεί ζηνλ θιάδν 

ηεο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, απαξηζκψληαο ζπλνιηθά 31 θαηαζηήκαηα ζηνπο 

ηέζζεξηο Ννκνχο ηεο. Απαζρνιεί 315 εξγαδφκελνπο ζπλνιηθά  θαη έηζη θαηαηάζζεηαη 

ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη φρη κφλν. Δπίζεο δηαηεξεί 

ηδηφθηεην ζηφιν πνπ ηεο δίλεη άλεζε θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ελψ επηπιένλ 

εμππεξεηεί θαη ηηο αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ κε ηα δηθά ηεο κέζα, κε 

πξντφληα δηθά ηεο (private label-«ΜΔΣΟ»)  θαη άιισλ εηαηξηψλ (brand name), φπσο 

λνζνθνκεία, θαθεηέξηεο, μελνδνρεία θαη άιια. 

 

 

2.4 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλέξρεηαη ζηνπο 50 εξγαδφκελνπο πνπ 

απάληεζαλ ζην Δξσηεκαηνιφγην καο. Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ Γείγκαηνο ζηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε, 

ζρεηηθά κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή θάπνηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά θξηηήξηα. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα Γείγκα Δπθνιίαο κε θξηηήξην ηε 

ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θάζε εξσηνχκελνπ. 

Παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 Με Γνκεκέλεο πλεληεχμεηο κε ηελ 

Τπεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ Απνζήθεο θαη ηνπιάρηζηνλ κηα παξφκνηνπ ηχπνπ 

ζπλέληεπμε κε θάζε ππεχζπλν Σκήκαηνο πνπ αλέξρνληαη ζε 8 άηνκα ζπλνιηθά.   

Σέινο, ηα επξήκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηηο παξαπάλσ εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

εκπινπηίζηεθαλ απφ Πξνζσπηθέο Παξαηεξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

εμάκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Απηέο, φπσο θαη ηα επξήκαηα ησλ πλεληεχμεσλ, 

πξνζέθεξαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηαηχπσζε ηνπ ρεδίνπ 

Marketing θαη ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics ηεο Δηαηξείαο φπσο δηαηππψλνληαη ζε 

επφκελν θεθάιαην. 
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2.5 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο είλαη έλα 

Δξσηεκαηνιφγην, θαηαζθεπαζκέλν εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο καο, θαη φρη θάπνην 

«έηνηκν», δεδνκέλεο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πνπ επηρεηξνχκε. Σν πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 29 εξσηήζεηο θπξίσο θιεηζηνχ αιιά 

εκπεξηέρνληαη θαη ιίγεο αλνηρηνχ ηχπνπ, πνπ πεξηθιείνπλ δηάθνξα πεδία πνπ ζέινπκε 

λα εξεπλήζνπκε. Αξρηθά ζην πξψην κέξνο δεηνχληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ, θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν θ.α.. Αθνινχζσο πεξηέρνληαη 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην marketing θαη πσο αληηιακβάλνληαη νη εξσηνχκελνη θάπνηα 

ζηνηρεία απηνχ ,ζην ηξίην κέξνο νη εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζην ηκήκα ησλ Logistics, 

ελψ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηηάδνπκε ζηε γλψκε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο δηάθνξεο 

παξακέηξνπο απηνχ, φπσο π.ρ. αλ είλαη επραξηζηεκέλνη θαη θαηά πφζν απφ ηηο 

απνιαβέο ηνπο θ.α.. Θέινληαο λα κελ έρνπκε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο απφ ηνπο 

εξσηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο, ην θαηαζθεπάζακε απιφ ζην ζηπι ησλ απαληήζεσλ 

θαη ζηε φιε δνκή ηνπ, επαλάγλσζην, δίρσο επηζηεκνληθνχο φξνπο  θαη έλλνηεο, ελψ  ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δελ μεπεξλά ηα ηέζζεξα ιεπηά. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ην 

εξσηεκαηνιφγην.  

 

 

Γεκνζθόπεζε – ελδνεηαηξηθή έξεπλα  γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα, ηε πγθξηηηθή 

Αλάιπζε Δθνδηαζηηθήο θαη ρεδίνπ Marketing ησλ Super Market  Γξεγνξηάδνπ 

Μαγδαιελή & ία Ο.Δ. 

 

 

Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ε εηαηξεία αθνινχζεζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

πνξεία γηα λα πεηχρεη ζε θάπνηα ζεκεία, ζρεηηθά κε ην θέξδνο ηεο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο. Πνηεο ήηαλ φκσο νη αιιαγέο πνπ κεζνιάβεζαλ θαηά 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνηα πξάγκαηα έκεηλαλ ίδηα απνδεηθλχνληαο έηζη, ην 

νξζφλ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο; Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην έρεη δεκηνπξγεζεί κε 

ζθνπφ λα καο δηεπθνιχλεη ζην λα  επηιχζνπκε ηέηνηνπ είδνπο νπζηαζηηθέο εξσηήζεηο! 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα αμηνινγεζνύλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε δπλαηή 

αμηνπνίεζε θάζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ δξάζε ηεο 

εηαηξείαο.  
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1. Γεκνγξαθηθά θαη ινηπά ζηνηρεία: 

 

Όλνκα:  (πξναηξεηηθά)………………………………………………………………….. 

 

Δπίζεην: (πξναηξεηηθά)…………………………………..…………………………….. 

 

1)Άλδξαο          2)Γπλαίθα  

 

                                      

Ζιηθία :  1) 20-30        

               2) 31-45 

               3) 46 θαη άλσ 

 

Δπίπεδν πνπδψλ:  

 

Α) απφθνηηνο Γεκνηηθνχ  Β) απφθνηηνο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Γ) απφθνηηνο  Σ.Δ.Η. - 

Α.Δ.Η.  Γ) Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε   

 

 

Έηε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε: 1) Μέρξη 1 έηνο  

                                                    2) Απφ 1 κέρξη 3 έηε  

                                                    3) Απφ 3 κέρξη 10 έηε  

                                                    4) Απφ 10 έηε θαη άλσ 

                 

Θέζε / πφζην εξγαζίαο ζηελ εηαηξεία:  1) Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο 

                                                              2) Τπάιιεινο 

 

 

Καηάζηεκα ζην νπνίν εξγάδεζηε: ………………………………………………….. 

 

 

2. Σν Marketing: 

 

Πηζηεχεηε πσο νη ηηκέο ζηα θαηαζηήκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη πξνζηηέο θαη κεηά 

ηε δεχηεξε αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. ;   1)ΝΑΗ     2) ΟΥΗ        3)ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 

 

 

Ζ εηαηξεία έρεη θάλεη ζπκθσλίεο κε κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα πξνσζεί 

ζηελ αγνξά ηα πξντφληα ηεο ζε πην δειεαζηηθέο ηηκέο; 1)ΝΑΗ  2) ΟΥΗ    3)ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΧ 

 

Σν «marketing ζην ξάθη» πηζηεχεηε πσο έρεη λα θάλεη κε εηδηθέο ζπκθσλίεο 

πξνψζεζεο πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο;  1)ΝΑΗ        2)ΟΥΗ        3)ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 

 

 

Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πξντφλησλ – εκπνξεπκάησλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο;  

 

1)  ΚΑΚΖ           2) ΜΔΣΡΗΑ          3) ΚΑΛΖ        4) ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ          5) ΑΡΗΣΖ 
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Πηζηεχεηε πσο ε εηαηξεία είλαη αληαγσληζηηθή απέλαληη ζε άιιεο ζηνλ ηνκέα ηεο, αλ 

λαη ηφηε πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο; 

 

1) Καιφ 

2) Πνιχ θαιφ 

3) Άξηζην 

 

3. Δθνδηαζηηθή – Logistics:  

 

Πηζηεχεηε πσο νη ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics ηεο εηαηξείαο 

ραξαθηεξίδνληαη  απφ επάξθεηα φζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ επάλδξσζε ηνπο; 

Αλ φρη, ηφηε πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γη‟ απηφ;     

1) ΝΑΗ  2) ΟΥΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ εηαηξεία ζαο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξψλ / 

logistics ; 

Ζ εηαηξεία ζαο είλαη :  

 

   1)  Δηαηξεία Μεηαθνξψλ 

    2) Γηακεηαθνξηθή (3PL) 

    3) Δλδνεηαηξηθή κεηαθνξά 

    4) Άιιν, παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ............................................ 

Αληηθείκελν Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο :  

 

                    1)  πιινγή πξντφλησλ κφλν 

     2) Γηαλνκή πξντφλησλ κφλν 

     3) Μηθηή (ζπιινγή θαη δηαλνκή) 

     4) Άιιν, παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ............................................... 

 

Πηζηεχεηε πσο ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ 

ηηο αλάγθεο ηεο, φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή πξντφλησλ; 

 

                                               1) ΝΑΗ             2) ΟΥΗ 
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Ο ζηφινο ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ νρήκαηα:  

(ζπκπιεξψζηε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πνπ 

δηαζέηεη ε εηαηξεία ζαο) 

 

               1) Μέρξη 5 ηφλνπο   

2) Απφ 5 κέρξη 10 ηφλνπο  

3) Απφ 10 ηφλνπο θαη πάλσ 

 

Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζπλνιηθά ζηελ εηαηξεία ηα 

ηειεπηαία 3 ρξφληα πάληα θαηά ηε γλψκε ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Human Resources Management» (Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ): 

 

Πηζηεχεηε πσο νη απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ απφ 

εηζνδεκαηηθή επάξθεηα;  1) ΝΑΗ  2) ΟΥΗ 

 

Σα Σερλνινγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί – αλαβαζκηζηεί αηζζεηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα; 

 1) ΝΑΗ   2)ΟΥΗ    3) ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έρεη 

ππνζηεί αιιαγέο;  1) ΝΑΗ        2) ΟΥΗ 

 

 

Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ;  

                   1) ΝΑΗ     2)ΟΥΗ     3) ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 

 

 

Τπάξρνπλ πξφζζεηεο παξνρέο ζηελ εηαηξεία γηα άηνκα κε ππεξβάιινληα δήιν γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο;                1)ΝΑΗ      2) ΟΥΗ     3) ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ  

 
 
Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην βαζκφ αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζην 

πξνζσπηθφ ηεο; 

 

1) ΚΑΛΟ 2) ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ  3) ΑΡΗΣΟ 
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Πηζηεχεηε πσο νη εξγαδφκελνη  θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηηο παξνρέο ηεο Δηαηξείαο; 1) ΝΑΗ   2) ΟΥΗ 

 

 

Πηζηεχεηε πσο νη εξγαδφκελνη θαηά ηε πιεηνςεθία ηνπο αληεπεμέξρνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηα θαζήθνληα ηνπο;       1) ΝΑΗ      2) ΟΥΗ       3) ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ  

 

 

Ση πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ηε γλψκε ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ηε ρξήζε απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμππεξεηείηαη θπξίσο ην εξεπλεηηθό πεδίν ηεο 

εξγαζίαο, ην νπνίν αλαζύξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δθνδηαζκνύ, 

ηνπ marketing,, ηεο αλεξρόκελεο πεξηθεξεηαθήο Δηαηξείαο Γηαθίλεζεο, ηεο Δκπνξίαο 

ησλ δηαθόξσλ Δηδώλ δηαηξνθήο, ηνλ εμνπιηζκό, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζε δεύηεξν 

ζθέινο ηελ ρξήζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηα θαζήθνληα ηνπ. 

 

 

2.6 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ απφ εκάο, απεπζείαο ζην πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ θαηά ηελ άθημε ηνπ ζην ρψξν θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαη ζπιιέρζεθαλ ηελ ίδηα κέξα θαηά ηελ ιήμε 

ηνπ σξαξίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ απφ εκάο. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ αηνκηθά θαη 

φρη ζπιινγηθά, ζε «δείγκα επθνιίαο» θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 5/07/2010 

έσο  ηηο 23/07/2010.  Σν πνζνζηφ ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ 100%.  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά επξήκαηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ Με 

Γνκεκέλεο πλεληεχμεηο : α) δέθα (10)  κε ηελ Τπεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ Απνζήθεο, β) 

πέληε (5) κε ηνλ Γηεπζπληή Πξνκεζεηψλ, γ) ηέζζεξηο (4) κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, δ) 

ηέζζεξηο (4) κε ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ, ε) ηξεηο  (3)  κε ηνλ Τπεχζπλν 

Πξνζσπηθνχ, ζη) ηξεηο (3) κε ηνλ Τπεχζπλν Γηεθπεξαίσζεο Πξνκεζεηψλ, δ) ηξεηο (3) 
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κε ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, θαη ε) δπν (2) κε ηνλ Τπεχζπλν 

Λεηηνπξγίαο Cash  & Carry. Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο κηαο απφ ηνπο δπν ζπληάθηεο ηεο Δξγαζίαο, απφ 

ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηέινο απηήο. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 

κε ην αλάινγν ηνκέα εξγαζίαο ηνπ  εθάζηνηε εξσηνχκελνπ. Σέινο, ε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ νινθιεξψζεθε κε δηαπηζηψζεηο απφ πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 : ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ- ΑΝΑΛΤΖ   

                          ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

                      
 

3.1 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: «ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ Μ. &ΗΑ Ο.Δ.» 

 

3.1.1 ΗΣΟΡΗΚΟ 

 

  Σα Super market (/Μ) Γξεγνξηάδε Τπέξ πνπ αλήθνπλ ζηνπο αδεξθνχο 

Γξεγνξηάδε δεκηνχξγεζαλ ην 1989 ην πξψην /Μ ζηελ Αζπξνθθιεζηά Καζηνξηάο, 

μεθηλψληαο έηζη ηελ πνξεία ηνπο ζην ιηαλεκπφξην.                                                                                                                                          

Σελ επφκελε ρξνληά δεκηνχξγεζαλ ην δεχηεξν /Μ ζην Υηιηφδεληξν 

Καζηνξηάο θαη ην 1992  ην ηξίην /Μ ζηνπο Ακπειφθεπνπο Καζηνξηάο. Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα άλνημαλ ην πξψην θαηάζηεκα ζην Άξγνο Οξεζηηθφ Καζηνξηάο ζηελ νδφ 

Γηνηθεηεξίνπ, πνπ ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ ήδε 4, φια ζην Ννκφ ηεο Καζηνξηάο. Σν 

1995 δεκηνπξγείηαη ε Απνζήθε θαη γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ θεληξηθψλ Γξαθείσλ θαη 

Απνζεθψλ ζην 12ν ρ.ι.κ. ΠΔΟ Καζηνξηάο-Κνδάλεο.  ηαζκφο ζηελ πνξεία θαη 

εμέιημε ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ φκηιν ΑΣΔΡΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.                                

  Σν 1995 ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί ην πξψην /Μ ζηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο 

ζηελ νδφ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Σν 1997 ε επέθηαζε ζπλερίδεηαη κε δχν θαηαζηήκαηα, 

ην έλα ζηε Μεζζνπνηακία Καζηνξηάο θαη ην δεχηεξν ζηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο ζηελ 

νδφ Μεηξνπφιεσο, ην δεχηεξν θαηάζηεκα ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο. Ζ επέθηαζε 

ζπλερίζηεθε ην 1998 κε ηε δεκηνπξγία ελφο αθφκα /Μ ζηνπο Μαληάθνπο 

Καζηνξηάο. Σν 1999 πξνζηίζεληαη ηξία θαηαζηήκαηα ζηελ αιπζίδα απηά ηεο 

αιπζίδαο ΑΦΟΗ ΜΠΗΚΑ ηνπ λνκνχ Καζηνξηάο , ην έλα ζην Άξγνο Οξεζηηθφ ζηελ 

νδφ Ζξ. Καξαγεσξγίνπ θαη ηα άιια δχν ζηελ Καζηνξηά ζηηο νδνχο Αγ. Μελά θαη Μ. 

Αιεμάλδξνπ. Σα 10 Υξφληα ζην ιηαλεκπφξην ησλ αδειθψλ Γξεγνξηάδε έρνπλ θέξεη 

ζηελ εηαηξεία 11 θαηαζηήκαηα θαη ηελ ίδξπζε ηνπ 12
νπ

 ζηελ Κνξεζφ Καζηνξηάο. Ζ 

εηαηξεία ην 2001 επεθηείλεηαη ζην λνκφ Κνδάλεο θαη αλνίγεη ην πξψην θαηάζηεκα 

ζηελ πφιε ηεο Νεάπνιεο . Παξάιιεια κε ηελ επέθηαζε, ηελ ίδηα ρξνληά ε εηαηξεία 

γίλεηαη κέινο ηνπ νκίινπ ΔΛΟΜΑ. Σν 2002 ε δξαζηεξηνπνίεζε ζπλερίδεηαη ζην 

Ννκφ Φιψξηλαο κε δχν λέα θαηαζηήκαηα απηφ ηεο νδνχ Κξέζλαο θαη δχν κήλεο 

αξγφηεξα απηφ ηεο νδνχ Καζηξηζηαλάθε. Έλα ρξφλν αξγφηεξα ην 2003 νη αθνί 

Γξεγνξηάδε κπαίλνπλ δπλακηθά ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο  αλνίγνληαο δχν 

θαηαζηήκαηα ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο κε πξψην απηφ ηεο νδνχ Π. Υαξίζε θαη δεχηεξν 

ηεο νδνχ Θέκηδνο & Απμεληίνπ. Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα νη αδειθνί Γξεγνξηάδε 



 

 

47 

θάλνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηαζηήκαηνο ζηελ νδφ Μαθεδνλνκάρσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αγνξά ηεο Έλσζεο 

Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, έρνληαο έηζη εηζάγεη ηα /Μ Γξεγνξηάδε ΤΠΔΡ ζε φιε 

ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Σν 2004 ε εηαηξεία δεκηνπξγεί 3 θαηαζηήκαηα ζε 3 Ννκνχο 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο:  έλα ζηελ νδφ Αιηάθκνλνο ζην Άξγνο Οξεζηηθφ, ην 

δεχηεξν ζηελ νδφ 11
εο

 Οθησβξίνπ ζηελ Κνδάλε  θαη ην ηξίην ζηελ Φιψξηλα ζηελ νδφ 

Γεκ. Παπαζαλαζίνπ, ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ αγνξά ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ Φιψξηλαο. Σελ επφκελε ρξνληά, ην 2005,  έλα λέν θαηάζηεκα αλνίγεη 

ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο ζηελ νδφ Βπδαληίνπ θαη πιένλ ε αιπζίδα αξηζκεί 22 

θαηαζηήκαηα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία έρνληαο κηα πνξεία αλνδηθή θαη εμειίμηκε. Σν 

2006 ν Κξφθνο Κνδάλεο απνθηά ην δηθφ ηνπ θαηάζηεκα ΤΠΔΡ Γξεγνξηάδε θαη ε 

εηαηξεία κπαίλεη δπλακηθά σο κέινο ζηνλ φκηιν ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ. κεηά απφ 3 έηε 

κνλαρηθήο πνξείαο καθξηά απφ νκίινπο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 

ζπλεξγαζίαο. Σν 24
ν
 θαηάζηεκα είλαη πξαγκαηηθφηεηα θαη  δεκηνπξγείηαη ην 2007 

ζηα έξβηα Κνδάλεο. Σν 2008 ε εηαηξεία εγθαηληάδεη ηξία θαηαζηήκαηα, ην πέκπην 

θαηάζηεκα ζηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο ζηελ νδφ Γξάκκνπ κεηά απφ αγνξά ηεο 

Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Καζηνξηάο, ην ηέηαξην θαηάζηεκα ζηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο  ζηελ νδφ Ν. Υάζνπ απφ ηελ αγνξά ηεο αιπζίδαο ΑΣΛΑ θαη ζηνλ 

Φηιψηα Φιψξηλαο. Σξία λέα θαηαζηήκαηα πξνζηίζεληαη ζηελ αιπζίδα ην 2009: ζην 

Ακχληαην Φιψξηλαο, ζην Σζνηχιη Κνδάλεο  απφ ηελ αγνξά θαηαζηήκαηνο ηεο 

Διιεληθήο Γηαηξνθήο  θαη ζηε ηάηηζηα Κνδάλεο  θαη πιένλ ε εηαηξεία αξηζκεί 30 

θαηαζηήκαηα. Σέινο, ην 2010 πξαγκαηνπνηείηαη ε αγνξά ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απφ 

ηνλ πλεηαηξηζκφ ΑΔΠΟΠ Βειβειλδνχ. 

 

 

3.1.2  ΠΡΟΦΗΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

 Σα SUPER MARKET ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. είλαη κέινο ηνπ νκίινπ  

ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ.,  θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ζηνλ θιάδν απφ ην 1989 

φπνπ θαη άλνημαλ ην πξψην ηνπο θαηάζηεκα. Απφ ηφηε έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα 

θαη ε εηαηξεία έρεη θαηαθέξεη λα πξσηαγσληζηεί ζηνλ θιάδν ηεο ζηελ Γπηηθή 

Μαθεδνλία, απαξηζκψληαο ζπλνιηθά 31 θαηαζηήκαηα ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο. 

ήκεξα απαζρνιεί 315 εξγαδφκελνπο ζπλνιηθά  θαη έηζη θαηαηάζζεηαη ζηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη φρη κφλν. Δπίζεο δηαηεξεί ηδηφθηεην 
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ζηφιν 25 νρεκάησλ πνπ ηεο δίλεη άλεζε θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ελψ 

επηπιένλ εμππεξεηεί θαη ηηο αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ κε ηα δηθά ηεο κέζα, 

κε πξντφληα δηθά ηεο (private label-«ΜΔΣΟ»)  θαη άιισλ εηαηξηψλ (brand name), 

φπσο λνζνθνκεία, θαθεηέξηεο, μελνδνρεία θαη άιια. 

 

3.1.3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί αληαλαθιψληαη φιεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο. 

 
Δηάγξακκα 4: Σν νξγαλόγξακκα ηεο επηρείξεζεο 

 

ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ην απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Γξεγνξηάδε φπνπ 

ιακβάλνπλ ηηο ηειηθέο , ζε  ζηξαηεγηθφ ,ηαθηηθφ , θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, απνθάζεηο 

γηα φηη αθνξά ηελ επηρείξεζε. Πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά meeting θαη ιακβάλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο, γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Αθνινπζεί  ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θαη 

απηφο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ν νπνίνο ζπλήζσο ζπγθαιεί ηα meeting, θαη ζηνλ νπνίν 

δίλνπλ αλαθνξά νη Γηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ , ν θαζέλαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ. Γηα ηα νηθνλνκηθά, ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ 
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ππεξεζηψλ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ ιήςε ησλ εζφδσλ, ηηο δαπάλεο θαη ηα 

ζπλνιηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο, πξνκεζεπηέο , ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, ηελ 

θνξνινγηθή δηαρείξηζε αθνχ εθεί ππάγεηαη θαη ην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

πθηζηάκελνο ηνπ είλαη ν θαη ν Τπεχζπλνο γηα ην Πξνζσπηθφ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί 

αλ ηεξνχληαη νη θαλφλεο, αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο , σξαξίνπ, έλδπζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, απφ ην 

πξνζσπηθφ, ζηηο απνζήθεο αιιά θαη ζηα θαηαζηήκαηα, ελψ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γεληθφ Γηεπζπληή πξνζιακβάλεη ή απνιχεη εξγαδφκελνπο. Ο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

πσιήζεσλ  εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ. ηηο εζσηεξηθέο πσιήζεηο ησλ super market, 

θαζεκεξηλά ζπλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο πσιήζεηο αλά θαηεγνξία 

πξντφλησλ, γηα ηηο πξνζθνξέο ζηα πξντφληα θαη πσο «πνχιεζαλ» απηά, γηα ηνλ 

ζπλνιηθφ «ηδίξν» ησλ θαηαζηεκάησλ, απφ ηηο δχν πεξηθεξεηάξρηζζεο, νη νπνίεο κε 

ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ θαζεκεξηλή επαθή θαη ελεκέξσζε γηα ηηο παξαπάλσ αιιά θαη 

άιιεο επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο, ελψ παξάιιεια ηνπο ππνδεηθλχνπλ θαζήθνληα θ.α. 

θαη ηνπο παξαηεξνχλ αλ ρξεηαζηεί, κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ θαηαζηεκάησλ. Γηα ηηο 

εμσηεξηθέο πσιήζεηο (ρνλδξηθή), πξνο λνζνθνκεία ,μελνδνρεία θ.α., ππάξρεη ν 

Τπεχζπλνο ιεηηνπξγίαο cash and carry, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πειάηεο, 

θιείλεη εηδηθέο ζπκθσλίεο καδί ηνπο, ελψ παξάιιεια  πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ην 

πειαηνιφγην ηεο επηρείξεζεο, θαη καδί κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ, ηνλ Γηεπζπληή 

Πσιήζεσλ, απνθαζίδνπλ θαη πξάηηνπλ αλαιφγσο. Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

παξαγγειηψλ,  επζχλε έρεη  ν Τπεχζπλνο Λήςεο Παξαγγειηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ ηνλ Τπεχζπλν ιεηηνπξγίαο. Αξρηθά γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο 

παξαγγειίαο , έπεηηα ε δηαβίβαζε ηεο παξαγγειίαο , ε εηζαγσγή ηεο παξαγγειίαο θαη 

ηέινο γίλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο παξαγγειίαο θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέιημή ηεο 

ζηνλ ίδην. Γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, έρεη αλαιάβεη ν 

Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, ν νπνίνο αξρηθά ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε  έλα 

ζχζηεκα ψζηε ε επηρείξεζε λα πηζηνπνηεζεί  θαηά ISO 9001:2000 κέζσ ηνπ νπνίνπ 

θαζηεξψλνληαη, ηίζεληαη ζε εθαξκνγή θαη δηαηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο. 

Δπηπιένλ, ελεκεξψλεη ηελ Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ην πψο θαη πφζν απνδίδεη ην 

χζηεκα, επηζεσξεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα ηκήκαηα θαη ην πξνζσπηθφ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ή ηπρφλ παξέθθιηζε, ελψ παξάιιεια εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ κε 

ζεκηλάξηα, παξαηεξήζεηο θ.α. . ηηο πξνκήζεηεο , ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο, φπνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Απνζεθάξην ζηηο 
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θεληξηθέο απνζήθεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνκεζεηψλ, ην χςνο ησλ απνζεκάησλ, 

ηελ θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ φπσο εκεξνκελία ιήμεο, αλνηγκέλε ή 

ζηξαπαηζαξηζκέλε ζπζθεπαζία, ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα έξζνπλ νη 

πξνκήζεηεο, θαη αλαιφγσο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ππεχζπλν πθηζηάκελν ηνπ γηα λα 

δηεθπεξαηψζεη κηα Παξαγγειία Πξνκεζεηψλ. Οη  παξαγγειίεο απνζηέιινληαη απφ 

ηνπο Τπεχζπλνπο θαηαζηεκάησλ ζηνλ Τπεχζπλν ιήςεο αηηήζεσλ φπσο νλνκάδεηαη 

είηε γηα έιιεηςε ή γηα επηζηξνθέο ή νηηδήπνηε άιιν θαη απηφο ην κεηαβηβάδεη ζηνπο 

παξαπάλσ αλσηέξνπο ηνπ θαη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ. 

 

3.1.4 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

θαη ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο είλαη θάζε 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη  ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη 

ηελ νξγάλσζε γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο.  

Κάζε επηρείξεζε πηνζεηεί πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ε επηρείξεζε εθαξκφδεη ην 

ζχζηεκα ISO 9001:2000/ EN ISO 9001:2000 . πρλά ν Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηα δηελεξγεί ειέγρνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη ελεκεξψλεη – 

παξαηεξεί ην πξνζσπηθφ γηα κε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

  

 3.1.5 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ησλ logistics απαηηείηαη ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ‹‹πνπ λα δηαρεηξίδνληαη κεραληζκνχο θαη αλζξψπνπο, 

κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο›› (Γηαλλάθαηλαο, 2004). Σα 

πιεξνθνξηθά απηά ζπζηήκαηα ζηνρεχνπλ ζε ηξία επίπεδα Γηνίθεζεο. Οηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε (ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε), Πξνγξακκαηηζκφο (εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ), Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηψλ φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο. Σν ERP (Enterprise Resource Planning) θαη ην WMS 
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(Warehouse Management Systems) είλαη επξέσο γλσζηά θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο 

εηαηξίεο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. 

Ζ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ Μ. &ΗΑ Ο.Δ. εθαξκφδεη ην Innovative ERP έθδνζε 

1.0.0.11, ην νπνίν ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη ζπγθεληξσκέλν κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ φζνλ άθνξα ηα ζηνηρεία, ηα πξντφληα θαη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο θ.α. εκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε 

είλαη θαη ην  Aberon WMS έθδνζε 4, πξφγξακκα ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ε εηαηξεία δηαζέηεη  ην Business 

Μηζζνδνζία ηεο  Epsilon.net Έθδνζε 2.0.5.0, πξφγξακκα γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν φκσο ην ρξεζηκνπνηεί κφλν σο αξρείν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη γηα ηελ κηζζνδνζία ηνπο. Σέινο, έρεη εγθαηαζηήζεη ην i QIOSK. 

Απηφ ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ Τπέξ Γξεγνξηάδε ηφζν 

γηα λα ζηέιλνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο πξνο ηελ Κεληξηθή Απνζήθε, φζν θαη γηα ηελ 

«Τπέξ θάξηα» πνπ έρεη ν θάζε πειάηεο. Όζνη πειάηεο δηαζέηνπλ Τπέξ θάξηα είλαη 

θαηαρσξεκέλνη ζην i QIOSK κε ηα ζηνηρεία ηνπο. Μέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη 

πιάηεο κπνξνχλ θαη ζπιιέγνπλ πφληνπο θάζε θνξά πνπ ςσλίδνπλ απφ νπνηνδήπνηε 

θαηάζηεκα ησλ αδεξθψλ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ. 

 

 

3.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ - LOGISTICS 

3.2.1 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ  

 

Σν χςνο ησλ Απνζεκάησλ ζηε Κεληξηθή Απνζήθε είλαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο, γηα ην ηη, πφηε, πφζν θαη απφ πνηνλ Πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

παξαγγειία. πλήζσο, ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή αιιά γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

παξαθνινπζείηαη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ κεησζεί ην φξην ηνπ 

απνζέκαηνο  δηεμάγεηαη Παξαγγειία πξηλ ηελ νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σν φξην ηνπ 

απνζέκαηνο ειέγρεηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο  Aberon WMS απφ 

ηνλ Γηεπζπληή Πξνκεζεηψλ. Ο έιεγρνο ηνπ απνζέκαηνο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε 

έιεγρν αλά είδνο (θσδηθφ), αλά θαηεγνξία πξντφλησλ, αλά δψλε θαη αλά 

Πξνκεζεπηή, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην WMS. Σέινο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο απφ ηνλ Γηεπζπληή Πξνκεζεηψλ θαη αλ δηαπηζησζεί φηη 

έρεη κεησζεί ην φξην ηνπ απνζέκαηνο  εθηειείηαη έθηαθηε παξαγγειία. Γηαθνξεηηθά, ε 
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παξαγγειία εθηειείηαη θαλνληθά ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή κέζσ 

ηειεθψλνπ, fax, ή κέζσ e-mail, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ζηνλ Τπεχζπλν Γηεθπεξαίσζεο 

Πξνκεζεηψλ.    

 

3.2.2 ΑΠΟΘΖΚΖ 

 

Ζ Απνζήθε απνηειεί γηα ηελ επηρείξεζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε , φηη ε 

κεραλή γηα έλα απηνθίλεην. Οη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζρεηίδνληαη θαη εμαξηψληαη 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο απνζήθεο είλαη ( Κξπζηαιιίδνπ, 2005 ): 

 Παξαιαβή θαη εηζαγσγή ησλ παιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε. 

 Σαθηνπνίεζε  ζηελ απνζήθε. 

 πιινγή (order picking).  

 Φφξησζε – Απνζηνιή. 

 Γηαρείξηζε Δπηζηξνθψλ 

 

3.2.2.1 Παξαιαβή θαη εηζαγωγή ηωλ παιεηνπνηεκέλωλ πξνϊόληωλ ζηελ      

απνζήθε 

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο  παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ  ζηε απνζήθε  γίλεηαη 

πνζνηηθή παξαιαβή κε βάζε ην ηηκνιφγην ή ην δειηίν απνζηνιήο. Διέγρεηαη ν 

θσδηθφο ηνπ παξαιεθζέληνο κε ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην ή δειηίν απνζηνιήο, θαζψο 

θαη ε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.  

Δθφζνλ ηα πξντφληα είλαη παιεηνπνηεκέλα θαη έρνπλ bar code ε παξαιαβή 

γίλεηαη κε θνξεηφ ηεξκαηηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε πεηπραίλεη: 

• Γξήγνξε επαιήζεπζε έλαληη ηεο παξαγγειίαο  

• Απηφκαηε έθδνζε εηηθέηαο παξαιαβήο αλ ρξεηάδεηαη 

• Απηφκαηνο θαζνξηζκφο ηνπ θαηλψκαηνο ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ε παιέηα 
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  •   Άκεζε (real - time) ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ ηεο απνζήθεο εθφζνλ ην ηεξκαηηθφ 

ζπλδέεηαη αζχξκαηα κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. 

 

3.2.2.2 Ταθηνπνίεζε ζηελ απνζήθε 

Ζ  ηαθηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

επηινγή ηνπ ρξήζηε ηνπ αλπςσηηθνχ είηε λα είλαη θαζνδεγνχκελεο απφ ην ζχζηεκα. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ηαθηνπνίεζε γίλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ 

αλπςσηηθνχ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ αλπςσηηθνχ ηνπνζεηνχληαη νη παιέηεο  ζηα ξάθηα. 

 

 3.2.2.3 Σπιινγή (order picking)  

Σν Order Picking είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ησλ  πξντφλησλ απφ ην 

ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα (en.wikipedia.org), κε ζθνπφ ηελ 

νκαδνπνίεζε ηνπο ζε παξαγγειίεο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνπο πειάηεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο - Logistics. Σν 

order picking αθνξά ηελ ζπιινγή θαη απνζηνιή νιφθιεξσλ παιεηψλ απφ ηελ 

απνζήθε ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο  ή ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 

(http://plant-management.gr, 2008). 

 

3.2.2.4 Φόξηωζε – Απνζηνιή 

Ζ επφκελε δηαδηθαζία κεηά ηελ ζπιινγή είλαη ε θφξησζε ηεο παξαγγειίαο. 

ε απηφ ην ζηάδην δηαρσξίδνληαη νη παξαγγειίεο αλά πξντφλ θαη γίλεηαη 

ζπγθεληξσηηθή θφξησζε ζηα θνξηεγά. ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ε κέζνδνο ε 

νπνία εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά ηε  θφξησζε είλαη ε  ζπγθεληξσηηθή θφξησζε. 

Αθφηνπ ν picker έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ παξαγγειία απφ ηε δψλε ηνπ ζε παιέηα, 

ηελ κεηαθέξεη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πεξνλνθφξνπ ζην ρψξν απνζηνιήο. Ο ρψξνο 

απνζηνιήο είλαη ην κέξνο ηεο απνζήθεο ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη ηα 

πξντφληα πνπ έρνπλ παξαγγειζεί θαη είλαη πιένλ έηνηκα γηα λα θχγνπλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. Ο ρψξνο απνζηνιήο δελ έρεη θάπνην ηδηαίηεξν εμνπιηζκφ.  ην 

ρψξν απηφ επίζεο γίλεηαη θαη ν πνζνηηθφο έιεγρνο ησλ παξαγγειηψλ θαη ν 

ππεχζπλνο ηεο απνζήθεο κεηξά ηα πξντφληα θαη δηαπηζηψλεη φηη είλαη απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα παξαζηαηηθά, απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα λφκηκα έγγξαθα πνπ 

εθδίδεη ην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο. 

http://www.plant-management.gr/
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 3.2.2.5 Δηαρείξηζε Επηζηξνθώλ 

 

 Μεξηθά πξντφληα πνπ απνζηάιζεθαλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ή ζηνπο πειάηεο 

ηεο επηρείξεζεο επηζηξέθνληαη είηε γηαηί θξίζεθαλ αθαηάιιεια, είηε γηαηί έπαζαλ 

θάπνηα δεκηά θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο, είηε γηα ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ρξήζεο ηνπο, 

είηε γηα άιινπο ιφγνπο. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ απνζήθε , ηα πξντφληα 

νδεγνχληαη  ζε έλαλ  εηδηθφ ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαινγή ηνπο ,πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί, εάλ απηά : α) είλαη θαηάιιεια γηα αλαζπζθεπαζία, β) είλαη γηα 

θαηαζηξνθή θαη γ) είλαη επηζηξεθφκελα ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

 Εηθόλα 1: Ζ θάηνςε ηεο Απνζήθεο ηεο Γξεγνξηάδνπ Μ. & ΗΑ Ο.Δ. 
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 3.2.3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ είλαη λα 

θαζνξίδεη πξψηνλ πφηε ζα πξέπεη λα παξαγγειζνχλ ηα αγαζά θαη δεχηεξνλ πφζν 

κεγάιε ζα πξέπεη λα είλαη ε παξαγγειία. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα 

δηαηεξνχλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο θαη λα αλακέλνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε  ηνπο,  γηα 

ζρεδφλ έλαλ νιφθιεξν ρξφλν. ηελ πεξίπησζε απηή έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνζεκάησλ ζα θαζνξίδεη πφηε θαη ηη πνζφηεηα ζα δηαλέκεηαη. Έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, εμνηθνλνκεί πφξνπο γηα ηελ επηρείξεζε 

ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε πάλσ ζηελ νπνία γίλεηαη ε κειέηε εθαξκφδεη θαη 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο δηάθνξα ζηάδηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηα 

πξντφληα . αλ πξψηε θάζε ν Τπεχζπλνο Πξνκεζεηψλ ησλ Τπέξ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ  

παξαγγέιλεη κε βάζε ηελ ζηαζεξή δήηεζε πνπ ππάξρεη ηφζν απφ ηνπο πειάηεο φζν 

θαη απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ δήηεζε απηή είλαη ζηαζεξή δηφηη ε 

επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, ησλ νπνίσλ ζπλήζσο νη 

παξαγγειίεο ηνπο είλαη πξνβιεπφκελεο, θαζψο θαη νη ειιείςεηο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ είλαη αλαιφγσο πξνβιέςηκεο. 

Μηα δηαδηθαζία ε νπνία είλαη επηκέξνπο ιεηηνπξγία ηνπ εθνδηαζκνχ φπσο θαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηελ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ Μ. & ΗΑ Ο.Δ. είλαη ν 

Έιεγρνο ησλ Απνζεκάησλ κέζσ ηνπ Aberon WMS. Ο έιεγρνο απηφο 

πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα ζηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ λα 

παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο θαη ηα επίπεδα ηνπ απνζέκαηνο ζε φιεο ηηο κεξίδεο – 

θσδηθνχο ησλ πξντφλησλ (  record keeping ). Ο ππεχζπλνο λαη κελ πξαγκαηνπνηεί 

έιεγρν αιιά δελ έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ απνζέκαηνο. Δθφζνλ ν έιεγρνο 

γίλεηαη κφλν κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ειεγθηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη εάλ 

φλησο ην απφζεκα πνπ ππάξρεη ζην WMS είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ ππάξρεη ζην ξάθη. 

Πνιχ πηζαλφλ είλαη θάπνην πξντφλ λα έρεη θαηαζηξαθεί ή λα κελ ππάξρεη ζην ξάθη 

ιφγσ πηζαλνχ ιάζνπο θαηά ην picking. Αλαιπηηθά , ε Γηνίθεζε Απνζεκάησλ 

πεξηιακβάλεη :  

 

 Σνλ έιεγρν γηα ηελ παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ  

 Σε δηαηήξεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ( record keeping )  
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 Σελ πξφγλσζε δήηεζεο ( forecasting ) 

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο αλαπαξαγγειίεο ( inventory control)  

 Σελ παξαιαβή , απνζήθεπζε (storage) , δηαθίλεζε (material     handling)   

 Σε ζπζθεπαζία ( packaging )  

 Σν record keeping πνπ ήδε αλαθέξζεθε πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα κεξίδαο γηα 

ηα λέα πιηθά θαη αλάζεζε θαηάιιεισλ θσδηθψλ ελψ πξνυπνζέηεη ηελ 

θαζεκεξηλή ζπληήξεζε θαη ελεκέξσζε θαηάζηαζεο ησλ αξρείσλ ηνπ 

απνζέκαηνο θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή παξαιαβψλ θαη επηζηξνθψλ.   

Σα ξάθηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε είλαη ηα νλνκαδφκελα ξάθηα 

back to back (θιαζηθά ξάθηα απνζήθεπζεο). Σα ξάθηα απηά δηαρσξίδνληαη ζε ηξείο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

a) Ράθηα ζπξίδαο κηθξνχιηθσλ, φπσο εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 

απηνθίλεησλ, Ζ/Τ, θαξκαθεπηηθψλ θ.α.  

b) Ράθηα ζπξίδαο αληηθεηκέλσλ κέζνπ κεγέζνπο θαη βάξνπο πνπ δελ 

αιαηνπνηνχληαη. 

c) Ράθηα  παιέηαο γηα θάζε είδνο πνιηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηελ ηειεπηαία 

θαηεγνξία. ην ζχζηεκα, ινηπφλ, ξαθηψλ γηα παιέηεο, ηα πιαίζηα ησλ ξαθηψλ 

ζρεκαηίδνπλ δηπιέο ζεηξέο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε δηαδξφκνπο. Μφλεο 

ζεηξέο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηνίρνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

φηη νη απαηηήζεηο ζε δηαδξφκνπο είλαη κεγάιεο. Σα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

αλπςσηηθά κεραλήκαηα απαηηνχλ πιάηνο δηαδξφκσλ πνπ θπκαίλεηαη απφ 2,75 κεηξά 

(reach truck) έσο 3,5 κέηξα (counter balance trucks). Οη δηάδξνκνη ηεο απνζήθεο 

ζηελ εηαηξεία είλαη πεξίπνπ 2,75 κε 3,00 κέηξα πξνθεηκέλνπ ην reach truck λα 

θηλείηαη κε άλεζε ζην ρψξν.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη πνιχ επέιηθην, εθαξκφδεηαη άξηζηα ην FIFO 

(First In-First Out, φπνπ ηα πξψηα πξντφληα πνπ εηζήξζαλ, εμάγνληαη θαη πξψηα)θαη 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ηνπ χςνπο ελφο θηηξίνπ (γεληθά 

κέρξη θαη 15 κέηξα). 

Λφγσ ηνπ  πιάηνπο  ησλ δηαδξφκσλ, γηα ηα ξάθηα back to back, ε απνζήθεπζε 

ζε θιαζηθά ξάθηα παιέηαο ( storage racking ) πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ρψξνπ (30 - 40 % )θαη είλαη πξαθηηθφ θαη επέιηθην. 

Μηα ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζείηαη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαζψο επίζεο 

θαη απφ ηελ ΓΡΖΟΡΗΑΓΟΤ Μ. &ΗΑ Ο.Δ. είλαη απηή ηεο δηαηήξεζεο Απνζέκαηνο 
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Αζθαιείαο. Σν απφζεκα αζθαιείαο δηαζθαιίδεη ηελ επηρείξεζε απφ έιιεηςε 

απνζέκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ παξαγγειίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

δήηεζε θαη ε δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιέςεηο 

 

3.2.4 ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

Ζ Γηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηφζν ζηα ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα, φζν θαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο, απνηειεί γηα ηελ επηρείξεζε έλα «ζηνίρεκα» πνπ πξέπεη λα 

θεξδίζεη. Γηα λα ην θεξδίζεη φκσο πξέπεη λα αληαπεμέιζεη ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ  ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ  (βέιηηζηε δηαδξνκή) ησλ 

νρεκάησλ ζε εκεξήζηα βάζε, ηελ νξζή πξνεηνηκαζία ηεο παξαγγειίαο ( 

αλαζπζθεπαζία ζε παιέηα ) θαη ηελ αζθαιή θφξησζή ηεο ζηα θαηάιιεια 

κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζερηηθή εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα δξνκνινγίσλ ησλ νρεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ δηαλνκή ησλ παξαγγειηψλ, εθηφο ησλ εθηάθησλ παξαγγειηψλ.  

 

Πίλαθαο 1: Δβδνκαδηαίν πξόγξακκα δξνκνινγίσλ ησλ νρεκάησλ  

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΒΒΑΣΟ 

04 02 08 04 02 20 

06 03 09 06 03  

11 07 14 07 15  

12 10 27 10 26  

13 15  11 32  

18 20  12 33  

22 25  20   

23 26  22   

29 31  24   

30 32  25   

 33  30   

16 28 13 17 08  

17  16 19 14  

19  18 29 27  

21  21    
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24  23    

 

εκείσζε: Ζ έληνλε νξηδφληηα γξακκή δηαρσξίδεη ηα πξσηλά απφ ηα 

απνγεπκαηηλά δξνκνιφγηα ελψ νη αξηζκνί αληηζηνηρνχλ ζηνλ θσδηθφ ηνπ θάζε 

θαηαζηήκαηνο πνπ ηξνθνδνηείηαη. 

02. Μεηξνπφιεσο, Καζηνξηά 

03. Αγ. Αζαλαζίνπ, Καζηνξηά 

04. Μεζζνπνηακία,  Καζηνξηά 

06. Γηνηθεηεξίνπ, Άξγνο Οξεζηηθφ, Καζηνξηά 

07. Υηιηφδελδξν, Καζηνξηά 

08. Ακπειφθεπνη, Καζηνξηά  

09. Αζπξνθθιεζηά, Καζηνξηά 

10. Μαληάθνη, Καζηνξηά 

11. Ζξ. Καξαγεσξγίνπ, Άξγνο Οξεζηηθφ, Καζηνξηά 

12. Αγ, Μελά , Καζηνξηά 

13.Μεγ.Αιεμάλδξνπ, Καζηνξηά 

14.Κνξεζφο, Καζηνξηά 

15. Νεάπνιε ,Κνδάλε 

16. Κξέζλαο, Φιψξηλα 

17. Καζηξηζηαλάθε, Φιψξηλα 

18. Π.Υαξίζε, Κνδάλε 

19. Θέκηδνο & Απμεληίνπ, Κνδάλε 

20. Μαθεδνλνκάρσλ, Γξεβελά 

21. 11
εο 

Οθησβξίνπ, Κνδάλε 

22. Αιηάθκσλνο, Άξγνο Οξεζηηθφ, Καζηνξηά 

23. Παπαζαλαζίνπ, Φιψξηλα 

24. Βπδαληίνπ, Κνδάλε 

25. Κξφθνο ,Κνδάλε  

26. έξβηα, Κνδάλε 

27. Γξάκκνπ, Καζηνξηά 

28. Φηιψηαο , Φιψξηλα 

29. Νηθ. Υάζνπ , Φιψξηλα 

30. Σζνηχιη, Κνδάλε 
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31. Ακχληαην, Φιψξηλα 

32. ηάηηζηα, Κνδάλε 

33. Βειβελδφ, Κνδάλε 

 

3.2.5 ΣΟΛΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ  

 

 

Ο ζηφινο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε  

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηνλ εθνδηαζκφ ηφζν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

ηεο  φζν θαη ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ εηαηξεία γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηεο δηαζέηεη 

25 νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο. Αλαιπηηθά δηαζέηεη: 

 έλα επηθαζήκελν θνξηεγφ VOLVO ρσξεηηθφηεηαο 33 επξσπαιέηεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν φρεκα αμηνπνηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο καλαβηθήο. Κάζε Σξίηε, 

Πέκπηε θαη Κπξηαθή απφγεπκα ην θνξηεγφ πεγαίλεη ζηε ιαραλαγνξά ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη πξνκεζεχεη ηελ καλαβηθή. Δπίζεο εθηειεί έθηαθηα δξνκνιφγηα 

ζην BARI ηεο Ηηαιίαο, φπνπ ηα Τπέξ ζπλεξγάδνληαη κε κηα Ηηαιηθή εηαηξεία θαη 

εηζάγνπλ πξντφληα.    

 δηαζέηεη 2 θνξηεγά ηχπνπ ΜΑΝ κε ρσξεηηθφηεηα 19 επξσπαιέηεο ην έλα θαη 

26 ην άιιν, ηα νπνία εμππεξεηνχλ γηα κεηαθνξέο ειιείςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

 5 θνξηεγά κάξθαο Mercedes Benz ηχπνπ ΑΣΔΚΟ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά παξαγγειηψλ 

 1 θνξηεγφ κάξθαο Mercedes Benz ηχπνπ  SPRINTER ην νπνίν θαη απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά παξαγγειηψλ 

 1 θνξηεγφ κάξθαο Mercedes Benz ηχπνπ SPRINTER ην νπνίν είλαη 

"ςαξάδηθν" θαη πξνκεζεχεηαη ςάξηα απφ ηελ ηρζπφζθαια ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

θάλεη ηελ δηαλνκή ζηα θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηρζπνπσιείν 

 1 θνξηεγφ  κάξθαο Mercedes Benz ηχπνπ SPRINTER ην νπνίν δηαλέκεη ηα 

γάιαηα ΣΡΗΚΚΖ θάζε πξσί ζε φια ηα θαηαζηήκαηα 

 1 θνξηεγφ ην νπνίν αμηνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά δσληαλψλ δσψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ζθαγή 

 1 θνξηεγφ ην νπνίν είλαη ςπγείν θαη κεηαθέξεη ηα θξέαηα ζηα θαηαζηήκαηα 

 2 θνξηεγάθηα "βαλάθηα", έλα ηχπνπ FIAT θαη έλα ηχπνπ PEUGEOT ηα νπνία 

εμππεξεηνχλ έθηαθηεο αλάγθεο ησλ θαηαζηεκάησλ 
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 θαη ηέινο, ε εηαηξεία δηαζέηεη 10 Η.Υ. απηνθίλεηα ηχπνπ CITROEN, ηα νπνία 

εμππεξεηνχλ ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 

 

 

3.3 ΥΔΓΗΟ MARKETING 

 

3.3.1 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

 Σα SUPER MARKET ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. , κε 

έδξα ζην 12
ν
 ρηι. Π.Δ.Ο. Καζηνξηάο – Κνδάλεο, ζηνλ λνκφ Καζηνξηάο είλαη κέινο 

ηνπ νκίινπ  ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ.  θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ζηνλ θιάδν 

απφ ην 1989 φηαλ θαη άλνημαλ ην πξψην ηνπο θαηάζηεκα. Απφ ηφηε έρνπλ πεξάζεη 

πνιιά ρξφληα θαη ε εηαηξεία έρεη θαηαθέξεη λα πξσηαγσληζηεί ζηνλ θιάδν ηεο ζηελ 

Γπηηθή Μαθεδνλία, απαξηζκψληαο ζπλνιηθά 31 θαηαζηήκαηα ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο 

ηεο. ήκεξα, απαζρνιεί 315 εξγαδφκελνπο ζπλνιηθά  θαη έηζη θαηαηάζζεηαη ζηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη φρη κφλν. Δπίζεο δηαηεξεί ηδηφθηεην 

ζηφιν 25 νρεκάησλ πνπ ηεο δίλεη άλεζε θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ελψ 

επηπιένλ εμππεξεηεί θαη ηηο αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ φπσο λνζνθνκείσλ, 

θαθεηεξηψλ, μελνδνρείσλ θαη άιισλ ηφζν κε πξντφληα δηθά ηεο (private label-

«ΜΔΣΟ») φζν  θαη κε άιισλ εηαηξηψλ (brand name). 

 

 

3.3.2 ΓΖΛΧΖ ΑΠΟΣΟΛΖ  

 

Ζ απνζηνιή ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο είλαη λα αλαπηχμεη ηελ 

επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, παξάιιεια κε ηηο  άκεζεο 

αιιαγέο – πξνζαξκνγέο ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ  ηερλνινγία αηρκήο γηα ηελ 

Δθνδηαζηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Σερληθέο ηνπ Marketing. Πξννξηζκφο ηεο είλαη ε 

εθαξκνγή απηψλ κε ζθνπφ ηελ νκαιή, εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο, 

επηδηψθνληαο ην πςειφηεξν επίπεδν πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

εκκέλνληαο ζηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε.  
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3.3.3  ΟΡΑΜΑ 

 

Ζ εηαηξία νξακαηίδεηαη ηε ζπλερή εμέιημή ηεο ζην πιαίζην ηεο Απνζηνιήο 

κέζσ ηεο εμάπισζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζε λέεο αγνξέο, απμάλνληαο ην κεξίδην 

αγνξάο ηεο. 

 

3.3.4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΗΣΔΤΧ 

Κχξην κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ν αζπαζκφο θαη ε 

ελαξκφληζε ηεο θνπιηνχξαο - απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πξνζδνθψληαο ζηελ βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα απηψλ, κέζα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ηελ νπζηαζηηθή πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ 

αηρκήο θαη ηελ πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, γηα έλα επηρεηξεκαηηθφ 

κέιινλ κε πξννπηηθέο βέιηηζηεο θαη δηαξθνχο θεξδνθνξίαο. 

 

3.3.5 ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΗΓΜΑΣΟ MARKETING 

 

3.3.5.1 Καλάιηα Δηαλνκήο-Τνπνζέηεζε  

 

Σα Γίθηπα Γηαλνκήο αλαθέξνληαη ηφζν ζηηο δηαδξνκέο (δξνκνιφγηα) απφ ηελ 

Κεληξηθή Απνζήθε πξνο ηα Τπνθαηαζηήκαηα θαη ηνπο Πειάηεο πξνθεηκέλνπ ηα 

πξντφληα λα θηάλνπλ ζην ζσζηφ ρξφλν, ηφπν θαη  ηξφπν ζηνλ παξαιήπηε ηνπο, φζν 

θαη ζηελ πξνζπκθσλεκέλε ηηκή ηνπο (κφλν γηα ηνπο πειάηεο ηεο, π.ρ. λνζνθνκεία, 

mini market θ.α.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εκπνξηθνχο δηαθαλνληζκνχο θαη ζπκθσλίεο 

γηα πξνψζεζε θαη πξνβνιή – δηαθήκηζε.   

 

3.3.5.2 Πξνώζεζε -Δηαθήκηζε 

Πξνψζεζε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Marketing πνπ ζηεξίδεηαη ζε Πξνσζεηηθέο 

Σερληθέο ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, φπσο εθπηψζεηο , πξνζθνξέο, 

δψξα  αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή.  

Ζ εμεηαδφκελε εηαηξεία εθαξκφδεη ηελ πξνσζεηηθή πξαθηηθή ηεο έθπησζεο 

15% πξνο ηνπο πειάηεο ηεο (λνζνθνκεία , θαθεηεξίεο θ.α.) ππφ ηελ πξνυπφζεζε ε 

παξαγγειία ηνπο λα μεπεξλά κηα νξηζκέλε πνζφηεηα. Πξνο ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ ηεο εθαξκφδεη ηελ πξνσζεηηθή πξαθηηθή ηεο ζπιινγήο 

πφλησλ (1πφληνο= 3€), αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ αγνξψλ, ζηελ πξνζσπηθή 
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«ΤΠΔΡ ΚΑΡΣΑ» ηνπο, κε ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζθνξέο ζηα Γηαθεκηζηηθά Έληππα 

πνπ δηαλέκεη θαη ζηηο ελεκεξσηηθέο θαη δηαθεκηζηηθέο Αθίζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο. 

Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί άιινηε ζπγθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

(επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα) πνπ ζπλδένπλ ηνλ ρξήζηε κε ηελ αγνξά ή ηελ ρξήζε ηνπ 

πξντφληνο θαη άιινηε ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζηε ινγηθή) φπσο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά μνδεχνληαη απφ ηηο εηαηξείεο γηα ηελ 

δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο. Δηαηξίεο θνινζζνί κπνξεί λα μνδεχνπλ 

αθφκα θαη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

εμέρνπζα ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο ζηελ επηηπρία ελφο πξντφληνο θαη ηελ θεξδνθνξία 

κίαο επηρείξεζεο νδεγεί αξθεηέο εηαηξίεο ζηελ ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απφ 

επαγγεικαηηθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο κε κεγάιε εκπεηξία νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ 

ηελ επηινγή θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο ηεο δηαθήκηζεο. 

 Έηζη ινηπφλ, επεηδή  ε εμεηαδφκελε  εηαηξεία   πξνζβιέπεη ζηελ δηαηήξεζε 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο θαη  

παξάιιεια  επηδηψθεη λα θξαηά ηελ θήκε ηεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο  

ζε πςειά  πνηνηηθά επίπεδα, πξαγκαηνπνηεί κηα απνηειεζκαηηθή εθζηξαηεία 

πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο.  

Αο εμεηάζνπκε ηα Μέζα Γηαθήκηζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

εηαηξίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Δίλαη ε Σειεφξαζε πνπ παξέρεη πςειή θάιπςε (reach) 

θαη ζπρλφηεηα (frequency), είλαη ζθνδξφ κέζν (ήρνο, εηθφλα, θίλεζε), ελψ 

παξάιιεια δεκηνπξγεί θχξνο αιιά απφ ηελ άιιε έρεη πςειφ  θφζηνο ,πςειφ 

αληαγσληζκφ, ρακειή επηιεμηκφηεηα θνηλνχ θαη ην «zapping». Σν Ραδηφθσλν είλαη 

νηθνλνκηθφ κέζν ζρεηηθά θαη παξέρεη πςειή θάιπςε αιιά απνηειεί ερεηηθφ κέζν 

κφλν θαη έρεη ρακειφηεξε πξνζνρή. Σα Πεξηνδηθά έρνπλ εμαηξεηηθή πνηφηεηα 

εθηχπσζεο θαη ρξψκαηνο, δεκηνπξγνχλ θχξνο, έρνπλ επηιεγκέλα θνηλά, έρνπλ κεγάιε 

δηάξθεηα δσήο, απφ ηελ άιιε φκσο είλαη ρξνληθά αλειαζηηθφ κέζν κε κε εγγπεκέλε 

θπθινθνξία. Οη Δθεκεξίδεο είλαη δπλακηθφ κέζν, έρνπλ πςειή θάιπςε θαη 

ζπρλφηεηα, έρνπλ κέζν θφζηνο, παξέρνπλ επειημία ρξφλνπ, ελψ έρνπλ επηιεγκέλα 

θνηλά, φκσο έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο κε ζρεδφλ κεδακηλή  «κεηαθνξά». Σελ 

εκθάληζε ηεο θάλεη έλα λέν ζρεηηθά κέζν κε ηα ππφινηπα, ε Δμσηεξηθή Γηαθήκηζε, 

φπνπ παξέρεη γεσγξαθηθή επειημία, έρεη πςειή ζπρλφηεηα θαη ρακειφ ζρεηηθά 

αληαγσληζκφ (clutter), φκσο έρεη θαη ρακειή επηιεμηκφηεηα θνηλνχ. Σν Internet  έρεη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%97%CE%A0%CE%91
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ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηα επηιεγκέλα θνηλά, απνηειεί δηαδξαζηηθφ κέζν, κε ρακειφ 

θφζηνο ελψ δηαζέηεη θαη κεηξήζηκε αλάδξαζε. Σν Κηλεηφ Σειέθσλν έρεη επίζεο 

επηιεγκέλα θνηλά θαη απνηειεί δηαδξαζηηθφ κέζν, κε κεηξήζηκε αλάδξαζε, φκσο ζα 

ιέγακε φηη ππάξρνπλ θάπνηνη «δεκηνπξγηθνί» πεξηνξηζκνί. Σέινο, έλα αθφκα κέζν 

δηαθήκηζεο απνηειεί ε Απνζηνιή κέζσ Σαρπδξνκείνπ φπνπ ζπλαληάκε πάιη ηα 

επηιεγκέλα θνηλά, ηελ επειημία  θαη ηελ έιιεηςε αληαγσληζκνχ, αιιά παξνπζηάδεη 

ζρεηηθά πςειφ θφζηνο θαη ζπγρξφλσο κηα θαθή εηθφλα (http://bizwriter.gr, 2007).         

Ζ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ιακβάλνληαο ππφςε θαη γλσξίδνληαο ηηο 

παξαπάλσ παξακέηξνπο  ρξεζηκνπνηεί ην ξαδηφθσλν σο δηαθεκηζηηθφ κέζν γηα ηελ 

πξνβνιή ηεο κε δηάθνξα «spots» πνπ παίδεη ζε δηάθνξνπο ηνπηθνχο ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο, πνπ νη αθξναηέο ηνπο είλαη θπξίσο ελήιηθεο ειηθίαο 18 – 60 εηψλ, άλδξεο 

θαη γπλαίθεο, αθνχ απηνί νπζηαζηηθά απνηεινχλ θαη ην «target group» ηεο εηαηξείαο. 

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία δηαηεξεί ξαδηνθσληθφ θχθισκα πνπ ηεο επηηξέπεη ηελ ίδηα 

ζηηγκή θαη ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο , λα αθνχγνληαη ηξαγνχδηα ηεο 

επηινγήο ηεο επηρείξεζεο (φπσο π.ρ. ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα ηηο εκέξεο εθείλεο) 

αιιά θαη λα αθνχγνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θάπνηα ζχληνκα «spotakia» 

πνπ αθνξνχλ πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο πξντφλησλ ηεο. Όκσο ην ξαδηφθσλν δελ είλαη 

ην κνλαδηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, αιιά θαη ε Γηαλνκή 

Γηαθεκηζηηθψλ Δληχπσλ-Φπιιαδίσλ φπνπ ζηηο κέξεο απνηειεί ίζσο ην πην 

δηαδεδνκέλν θαη ηαπηφρξνλα πην απνδνηηθφ ηξφπν έληππεο πξνβνιήο κηαο ηέηνηαο 

επηρείξεζεο. ε εβδνκαδηαία βάζε κνηξάδνληαη ηα θπιιάδηα απφ ηελ ζπλεξγαδφκελε 

εηαηξεία δηαλνκήο εληχπσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ ηεζζάξσλ λνκψλ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Σα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαη ζεηηθά, 

αθνχ πνιινί πειάηεο  είηε πάλε κε ην θπιιάδην ζην ρέξη γηα αγνξέο , είηε ξσηνχλ γηα 

ηα δηαθεκηδφκελα θαη πηζαλφηαηα ζε πξνζθνξά πξντφληα. Δπνκέλσο, ε εηαηξεία 

ζπλερίδεη ηελ δεκφζηα πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 

ηξφπνπο. 

 

 3.3.5.3 Πξνζωπηθό 

 

  Σν πξνζσπηθφ θαη εηδηθφηεξα απηφ πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο 

θαηαλαισηέο απνηειεί ηελ βηηξίλα ηεο επηρείξεζεο . Γηα απηφ ην ιφγν ε επηρείξεζε 

δίλεη κεγάιε έκθαζε αξρηθά ζηελ αμηνιφγεζε, επηινγή θαη κεηέπεηηα ζηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε ηνπ ψζηε λα κπνξεί  λα βαζίδεηαη πάλσ ηνπ θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

http://bizwriter.gr/


 

 

64 

λα αληαπεμέξρεηαη  ζηα θαζήθνληα ηνπ. Σν θιίκα ζπλεξγαζίαο , ν αζπαζκφο ηεο 

Κνπιηνχξαο ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαζψο επίζεο 

θαη ε πίζηε, ε θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ αλάκεζα ζε 

Γηνίθεζε θαη εξγαδνκέλνπο,  είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο, ε επηρείξεζε θαζίζηαηαη  άθξσο αληαγσληζηηθή, εμειίμηκε, θαη εχξσζηε. 

 Ζ εμεηαδφκελε επηρείξεζε απηή ηελ ζηηγκή απαζρνιεί 315 εξγαδφκελνπο 

ζπλνιηθά. Απφ απηνχο, νη 15 εξγάδνληαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. 

Αθφκα ππάξρνπλ 2 Πεξηθεξεηάξρηζζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα επνπηεχεη ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ λνκνχ Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Γξεβελψλ θαζψο θαη ην θαηάζηεκα 

ηεο Νεάπνιεο θαη ηνπ Σζνηπιίνπ. Ζ άιιε επνπηεχεη φια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ λνκνχ 

Κνδάλεο, ελψ ζεκεηψλνπκε φηη 8 άηνκα εξγάδνληαη ζηελ Κεληξηθή Απνζήθε θαη 

είλαη ππεχζπλνη γηα ην picking. Δπηπιένλ ζηελ εηαηξεία εξγάδνληαη 3 απνζεθάξηνη, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 2 είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο παξαιαβέο θαη ν έλαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο 

επηζηξνθέο ησλ πξντφλησλ, ελψ παξάιιεια έλα άηνκν απαζρνιείηαη  κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο καλαβηθήο γηα ηα θαηαζηήκαηα. Σέινο, θαη ζηα 31 θαηαζηήκαηα 

ησλ «Τπέξ Μάξθεη Γξεγνξηάδε» ππάξρεη κηα Τπεχζπλε ηνπ Καηαζηήκαηνο, έλαο 

Κξενπψιεο, έλαο Απνζεθάξηνο, κηα Τπεχζπλε Φπγείνπ γηα ηα αιιαληηθά θαη 

ηπξνθνκηθά θαη κηα Τπεχζπλε γηα ην αξηνπσιείν. Κάπνηνη απφ ηνπο ππφινηπνπο  

εξγαδφκελνπο απαζρνινχληαη ζηα Σακεία θαη θάπνηνη αζρνινχληαη κε ηελ 

πεξηπνίεζε ησλ Ραθηψλ, κε ηελ νδήγεζε ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο,  ελψ γηα ηελ 

θχιαμε  ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηηο βξαδηλέο ψξεο ε εηαηξεία έρεη έλαλ Νπρηνθχιαθα. 

Όιν ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ εθθξάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ εηθφλα ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ή  ηνπο πειάηεο ηεο 

αλάινγα κε ηελ θαζεκεξηλή  ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ εξγαηηθφ ηνπ δήιν ζχκθσλα κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα.  

  

3.3.5.4 Λεηηνπξγηθέο Δηαδηθαζίεο 

 

Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεη 

άκεζα ηελ Δθνδηαζηηθή - Logistics κε ην Marketing. ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

ηεο εηαηξίαο, παξαηεξείηαη ην Διάρηζην Γπλαηφ Απφζεκα, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη απηφ 

δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο, ηφζν ζηα θαηαζηήκαηα ηεο  φζν 

θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο. Δπίζεο ε επηρείξεζε παξάιιεια δηαηεξεί θαη 

απνζέκαηα αζθαιείαο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα αληαπεμέξρεηαη ζε δχζθνιεο 
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θαηαζηάζεηο (π.ρ. απεξγίεο , θαζπζηεξήζεηο πξνκεζεπηψλ θ.α.).Με ηνπο παξαπάλσ 

ηξφπνπο,  θαηαθέξλεη λα ειαρηζηνπνηεί ην δεζκεπκέλν θεθάιαην , λα παξαγγέιλεη 

ζπρλά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο αθνχ δελ δηαηεξεί κεγάιεο πνζφηεηεο απνζέκαηνο θαη 

άξα λα δηαηεξεί πάληα θξέζθα πξντφληα,   θαη λα εμνηθνλνκεί ρψξν ζηηο Απνζήθεο 

ηεο. 

 

3.3.5.5 Πξνϊόλ  

 

Λφγσ ηνπ  κεγάινπ πιήζνπο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλεί ε εηαηξία αιιά θαη 

ησλ πνιιψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί  γηα νξηζκέλα απφ απηά ηα  

πξντφληα κε ηζρπξφ «brand name» ( π.ρ. Coca Cola θ.α.), ηα πξντφληα κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζνχκε αθνξνχλ πξντφληα «ηδησηηθήο εηηθέηαο» (private labels) πνπ δηαλέκεη, 

ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη απφ ηνλ φκηιν ζηνλ νπνίν αλήθεη. 

Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label ή own label) παξάγνληαη απφ 

ηξίηεο εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ επηρεηξήζεσλ super market, θαη ζηελ πεξίπησζε καο 

ηα παξαζθεπάδεη ν φκηινο ( ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ.) ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε 

θαη΄απνθιεηζηηθφηεηα,  θέξνπλ δε ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ αλήθεη ζηελ αιπζίδα ή ηνλ 

φκηιν. Σα ηειεπηαία έηε, ιφγσ θαη ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

«discount», νη αιπζίδεο «super market» δηεχξπλαλ ηελ γθάκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ κεγάιεο 

ζπλήζσο βηνκεραλίεο, ζηεξίδεηαη ζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ζε ίδηεο ή παξφκνηεο 

πξνδηαγξαθέο κε απηέο ησλ «επψλπκσλ» πξντφλησλ (national brands). Τπάξρεη 

πεξίπησζε ε επηρείξεζε super market λα ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, ελψ ε επσλπκία ηεο αιπζίδαο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε απηήλ απνηεινχλ πξφζζεην πιενλέθηεκα. Οη πην δηαδεδνκέλεο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αλαθέξνληαη ζε ηξφθηκα. Ζ  εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε ζηεξίδεη θαη θεξδίδεη πνιιά απφ ηελ ηεξάζηηα δήηεζε θαη πψιεζε ησλ 

δηθψλ ηεο πξντφλησλ  (private labels) αθνχ ραξαθηεξηζηηθά δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

δηαθνξά ηηκψλ κεηαμχ επψλπκσλ θαη ηδησηηθήο εηηθέηαο  πξντφλησλ  θπκαίλεηαη ζην 

20% κε 45 %.  Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαη ζηελ δηθή καο πεξίπησζε είλαη ην 

ζπκππθλσκέλν γάια, ην ειαηφιαδν θαη ηα ζπνξέιαηα, ε δάραξε, ν θαθέο, ηα 

δπκαξηθά, ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά, νη θνλζέξβεο θξνχησλ, νη καξκειάδεο, ηα 

φζπξηα θαη ηα πξντφληα ληνκάηαο (πειηέο θιπ). Άιιεο δηαδεδνκέλεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη ηα απνξξππαληηθά, ηα είδε πξνζσπηθήο 
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πεξηπνίεζεο, ηα ραξηηά θαζαξηφηεηαο (ραξηνπεηζέηεο, ραξηί πγείαο θ.ά.) θιπ. ε απηφ 

ην ζεκείν ζεκεηψλεηαη φηη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο εηαηξείαο καο, 

«ΜΔΣΟ», ηα πξνκεζεχεη εθηφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο.  

Οη κεγάιεο αιπζίδεο super market πσινχλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, σζηφζν ζήκεξα ηα πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν, κέζσ ηνπ marketing θαη ηεο 

δηαθήκηζεο. 

 

3.3.5.6 Τηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

 

Ζ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή (Pricing) είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο 

κηαο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Marketing Mix. Δίλαη ε ιεηηνπξγία πνπ 

δεκηνπξγεί έζνδν, αιιά είλαη θαη θφζηνο. Έρεη άκεζε  ρξνληθά  επίπησζε ζηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ηνπ πξντφληνο. Ζ ζσζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή (Pricing) είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνιχπινθε πνπ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ παξακέηξνπο πέξαλ ηνπ θφζηνπο, 

φπσο δήηεζε, αληαγσληζκφ, αιιειεπίδξαζε κε άιια πξντφληα ηεο επηρείξεζεο θ.ι.π. 

Ζ εμεηαδφκελε εηαηξεία ζπγθεθξηκέλα έρεη επηιέμεη λα εθαξκφζεη κία «ινγηθή» 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηφζν γηα ηα επψλπκα πξντφληα φζν θαη γηα ηα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο πξντφληα, ηα δηθά ηεο. Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο, ηελ ίδηα αθνινπζεί θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο 

πειάηεο ηεο, φπνπ ζηεξίδεηαη θαη βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ην ηξίπηπρν 

πνηφηεηα, αμηνπηζηία θαη  ππεπζπλφηεηα. Ο θχξηνο γλψκνλαο πνπ ε επηρείξεζε 

αθνινπζεί απηή ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή είλαη φηη ηα έζνδα ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ: 

 ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ γξαθείσλ, 

ησλ απνζεθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θφζηνπο ησλ κεηαθνξψλ   

 ηηο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο πξφζθαηεο αγνξέο ηνπο  

 ηηο ακνηβέο ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ. 

Δθφζνλ θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ θαη φρη κφλν απαηηήζεηο κε ηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί κέρξη ηψξα, ε επηρείξεζε δελ πξνηίζεηαη λα αιιάμεη  θάηη πξνο 

ην παξφλ ζηελ κέρξη ηψξα πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί, εθηφο αλ αζηάζκεηνη παξάγνληεο 

φπσο π.ρ. κηα λέα αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. , θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο. 
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3.3.5.7 Φπζηθό –Οηθνινγηθό Πεξηβάιινλ  

 Σέινο, ζεκαληηθφηαην ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ Μίγκαηνο 

Marketing θαη εηδηθφηεξα γηα κηα ηέηνηα επηρείξεζε παίδεη αθελφο ε ηνπνζεζία 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ηεο ζε δίθηπα κεηαθνξψλ 

θαη ζπγθνηλσληψλ θαη αθεηέξνπ ε Πξάζηλε Γηαρείξηζε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Κεληξηθήο Απνζήθεο, ησλ Γξαθείσλ, ησλ 

Καηαζηεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη Γηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηεο . 

Όζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε εδξεχεη ζε πξνζβάζηκε ηνπνζεζία 

απφ πιεπξάο νδηθνχ άμνλα (Δγλαηία Οδφο), ν νπνίνο ηεο δίλεη γξήγνξε, επέιηθηε θαη 

αζθαιή πξφζβαζε ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο ζην Ννκφ 

Καζηνξηάο, Κνδάλεο, Γξεβελψλ θαη Φιψξηλαο. Αληίζεηα, ε επηρείξεζε δελ 

πξαγκαηνπνηεί Πξάζηλε Γηαρείξηζε ζε θακία  ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο.     

 

3.3.6 ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

3.3.6.1 Εμωηεξηθό Πεξηβάιινλ 

Πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο έμσ απφ ηα φξηα ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί 

λα ηελ επεξεάζνπλ.  

 

3.3.6.1.1 Ο Αληαγωληζκόο 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ εδξαίσζε θαη βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο 

ζηελ αγνξά θαη ηελ απφζπαζε κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ, πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο θαη ηαθηηθέο κε ζθνπφ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Οη θπξηφηεξνη ηνκείο αληαγσληζκνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο super market είλαη νη 

εμήο: 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ (ζπρλά πεδίν αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ) 

 ε εηθφλα ησλ θαηαζηεκάησλ (αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη 

ηκεκάησλ ζηα  θαηαζηήκαηα) 

 νη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο 
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 νη επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο 

 ν πφιεκνο ησλ ηηκψλ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πξφθιεζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ε αγνξά ζήκεξα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ είζνδν ησλ 

«discounters» θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο , φπσο 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε καο ( «ΜΔΣΟ»). 

 ε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ (ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο ίδξπζεο λέσλ ζεκείσλ πψιεζεο, αιιά θαη κέζσ εμαγνξψλ 

κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ) 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ επηρείξεζε, 

δηαπηζηψλεηαη πσο ε αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηεο (επξχηεξε γθάκα) θαζψο επίζεο 

θαη ηα δηάθνξα επηκέξνπο ηκήκαηα ζηα θαηαζηήκαηα είλαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηβίσζε ηεο ζηελ αγνξά. ε απηφ ζπληειεί 

επηπιένλ θαη ν ειάρηζηνο δηαζέζηκνο ρξφλνο πνπ δηαζέηεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα 

ηηο αγνξέο ηνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηδηαίηεξα ζηηο  κεγάιεο πφιεηο, 

βξίζθνληαο ην αγαζφ-πξντφλ πνπ επηδεηά ζε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα ζεκεία 

πψιεζεο. Γη‟  απηφ ην ιφγν ηα θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο θηλνχληαη θαη 

επηρεηξνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε ζπλερή αλάπηπμε ηεο γθάκαο ησλ 

πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ, ελψ παξάιιεια, αλ θαη θαηαζηήκαηα κε κηθξφηεξν ηδίξν 

απφ ηα ππφινηπα, δηαζέηνπλ ηκήκα καλαβηθήο , αξηνπνηείνπ, θξενπσιείνπ, θ.α. 

Απνθηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα αληαγσληζηηθή δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο 

νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ θαη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ πνπ δελ ην 

δηαζέηνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη νη θχξηνη αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο 

καο ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηφηεηάο ηεο είλαη νη : 

 Carrefour-Μαξηλφπνπινο A.E.  

 Αηιάληηθ A.E.E.  

 Βεξφπνπινη Αθνί A.E.B.E 

 Dia Hellas A.E.  

 Άιθα-Βήηα Βαζηιφπνπινο Α.Δ. 

 ΛΗΝΣΛ ΔΛΛΑ & ΗΑ Ο.Δ. ( LIDL) 

 Μαζνχηεο Α.Δ. 

 METRO ΑΔΒΔ 

 ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΑΔΔΔ 
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3.3.6.1.2 Μεξίδηα Αγνξάο 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα πνπ θαηέιαβαλ εηαηξείεο Super 

Market θαη Cash & Carry ζηελ ζπλνιηθή εγρψξηα αγνξά γηα ην 2004. πγθεθξηκέλα, 

ζην παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα κεξίδηα εηαηξεηψλ κε  δεκνζηεπκέλν ζπλνιηθφ 

θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 100€ εθ. γηα ην 2004. εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ πίλαθα κεηαμχ 

άιισλ παξνπζηάδεηαη θαη ην κεξίδην ηεο εηαηξείαο LIDL Διιάο & ία Ο.Δ., ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο, θαζφηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ιφγσ ηεο λνκηθήο ηεο 

κνξθήο (νκφξξπζκε) δελ ππνρξενχηαη ζε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Πίλαθαο  2: Μεξίδηα εγρώξηαο αγνξάο εηαηξεηώλ super market θαη cash carry 

 

Carrefour - Μαξηλφπνπινο Α.Δ. 16,1% 

 

Άιθα Βήηα Βαζηιφπνπινο Α.Δ. 8,9% 

 

θιαβελίηεο 1.&. Α.Δ.Δ. 7,9% 

 

Βεξφπνπινη Αθνί Α.Δ.Β.Δ. 5,8% 

 

Αηιάληηθ Α.Δ.Δ. 5,5% 

 

LIDL Διιάο & ία Ο.Δ. ~5% 

 

Μεηξφ Α.Δ.&Β.Δ. 4,6% 

 

Makro Cash & Carry Υνλδξεκπνξηθή 

Α.Δ. 

4,5% 

 

Μαζνχηεο _. νππεξκάξθεη Α.Δ. 3,0% 

 

Dia Hellas Α.Δ. 3,0% 

 

Πέληε Α.Δ. 3,0% 

 

Αξβαληηίδεο Α.Δ. 2,0% 

 

Άιθα _έιηα Supermarket Α.Δ. 1,5% 

 

ΗΝ.ΚΑ. Υαλίσλ πλ.Π.Δ. 1,1% 

 

  

εκείσζε: δελ πεξηιακβάλνληαη πσιήζεηο απφ θαηαζηήκαηα franchise 

Πεγή: ΗCAP 

 

 



 

 

70 

   3.3.6.1.3 Οη Πξνκεζεπηέο 

 

Γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ε επηινγή αξρηθά θαη 

κεηέπεηηα ε ζπλεξγαζία θαη νη ζπκθσλίεο καδί κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ίζσο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο.  

 Ζ ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΟΤ Μ.& ΙΑ Ο.Δ. ζπλεξγάδεηαη κε 374 πξνκεζεπηέο ζε φιε 

ηελ Διιάδα θαη έλαλ πξνκεζεπηή ζηελ Ηηαιία. Τπάξρεη ζπρλή επαθή κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη αμηνινγνχληαη αλεπίζεκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ 

ζπκθσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη βηψζηκε ιφγσ ηεο θαιήο πνηφηεηαο, ηεο 

ρακειήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο πνπ είλαη ν ειάρηζηνο 

δπλαηφο αιιά θαη ηνπ  ηξφπνπ πιεξσκήο πνπ ζα έρεη ζπκθσλεζεί. Έηζη ινηπφλ ε 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηελ επηρείξεζε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επηηπρεκέλε ή φρη πνξεία ηεο. 

 

3.3.6.1.4 Οη Πειάηεο - Καηαλαιωηέο 

 

Οη πειάηεο απνηεινχλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη απηνλφεην φηη 

ε επηρείξεζε δε ζεσξεί ζαλ αγνξά-ζηφρν θάζε πηζαλφ αγνξαζηή ή ελδηαθεξνκέλε 

νκάδα, αιιά ζπλήζσο απεπζχλεηαη ζε ηκήκαηα (ηκήκα) ηεο αγνξάο, πνπ 

απαξηίδνληαη απφ αγνξαζηέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο.  

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ λα πεηχρνπλ θαιή εμππεξέηεζε πειαηψλ, 

ηα πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιαπιά. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο θαιήο εμππεξέηεζεο 

είλαη φηη νη πειάηεο ζπλερίδνπλ λα επηιέγνπλ ηελ επηρείξεζε γηα ηηο αγνξέο ηνπο άξα 

ηα θέξδε ή κέλνπλ ζηαζεξά ή απμάλνληαη. Γηαηεξψληαο ηνπο πειάηεο απηνχο, νη 

επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη απφ ηε δηαθήκηζε «ζηφκα κε ζηφκα», απμάλνληαο έηζη ην 

εχξνο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

ηα «Τπέξ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ» πξνζέξρνληαη ρηιηάδεο πειάηεο – θαηαλαισηέο 

θαζεκεξηλά γηα λα θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ – θαηαλαισηψλ ησλ super market 

ηεο εηαηξείαο, απηή παξαθνινπζείηαη πεξηζηαζηαθά. ηελ επηρείξεζε φκσο ππάξρεη 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη κειέηεο ηεο θεξδνθνξίαο, ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ 

ζπλεζεηψλ θαη αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, κέζσ ηεο 

«ΤΠΔΡ-ΚΑΡΣΑ» φπνπ ζπιιέγνληαη νη πφληνη, ππάξρεη ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, 



 

 

71 

θαη «γξαθείν εμππεξέηεζεο πειαηψλ» θαζψο θαη «γξαπηή εμππεξέηεζε costumer-

service».  

Σα άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο  είλαη ππεχζπλα 

γηα ηνπο εμήο ηνκείο: γηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο, ηηκέο πξντφλησλ θαη γηα παξαγγειίεο 

–παξαδφζεηο πξντφλησλ. Σν ηκήκα  εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ είλαη θαιά 

νξγαλσκέλν ψζηε λα παξέρεη ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Με ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ε επηρείξεζε θεξδίδεη φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζηνλ 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

 

3.3.6.1.5 Οη Τξάπεδεο 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νκαιφηεηα, αθνχ απνπιεξψλεη ηηο  Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ηεο κηθξέο ζε ζρέζε κε 

ηα Καζαξά  Έζνδα κεληαίσο,  απφ ηελ εμάπισζε ησλ ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, 

ελψ ζηελ ίδηα ηξάπεδα  δηαηεξεί ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο. 

3.3.6.2 Δζσηεξηθό Πεξηβάιινλ 

Πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο κέζα ζηα φξηα ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα 

ηελ επεξεάζνπλ δσηηθά.  

3.3.6.2.1  Οη Μέηνρνη Επηρείξεζεο 

Οη Βαζηθνί Μέηνρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα ηέζζεξα αδέξθηα Γξεγνξηάδε. Ζ 

εηαηξία είλαη Οκφξξπζκε, ελψ κέηνρνη είλαη θαη ηα αλψηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο 

εηαηξία. πλεπψο δελ ππνβφζθεη αξλεηηθή δηάζεζε θαη  δελ πξνζβάιινληαη 

ζπκθέξνληα αλάκεζα ζε κεηφρνπο – ηδηνθηήηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο. Απηφ ην ζηνηρείν πεξλάεη ζηνπο ππαιιήινπο κέζα απφ έλα θιίκα 

νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ, θαη πγηέο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

3.3.6.2.2 Οη εξγαδόκελνη ηεο επηρείξεζεο 

Σν απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο απηή ηελ ζηηγκή είλαη 315 

εξγαδφκελνη ζπλνιηθά. Σν πξνζσπηθφ παξαθνινπζεί επηκνξθσηηθά εκηλάξηα γηα 

ηελ δηαρείξηζε πνηφηεηαο, ηελ ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θ.α.,  θαη 
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παξάιιεια ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ. Ζ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη ζε πνιχ ζεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ζε νηθείν θιίκα θαη πεγάδεη απφ ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε ηεο  

Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. 

 

3.3.7 SWOT ΑΝΑΛΤΖ  

 

Ζ SWOT αλάιπζε είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο 

επηρείξεζεο, φηαλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. Παξαθάησ ζα εζηηάζνπκε ζηα 

Γπλαηά θαη Αδχλαηα εκεία ηεο επηρείξεζεο καο πνπ αθνξνχλ ην Δζσηεξηθφ 

Πεξηβάιινλ ηεο,  ελψ ζην Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ ηεο ζηηο Δπθαηξίεο θαη ηηο Απεηιέο 

πνπ εκθαλίδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

πφξνπο πνπ απηή θαηέρεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ηερλνγλσζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία θαη 

ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο επελδχζεηο, θιπ.). 

Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

εληνπίζεη, λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη 

ηέηνην είλαη εθηθηφ (π.ρ. είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ 

πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία ή/θαη εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.). Με βάζε απηά ηα 

ζηνηρεία αλάιπζεο παξνπζηάδνπκε πξσηνγελψο ηελ SWOT αλάιπζε ηεο 

εμεηαδφκελεο εηαηξείαο χζηεξα απφ πξνζσπηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ: 

Δπλαηά ζεκεία 

 Μεγάιν κεξίδην Αγνξάο ζηελ  Γπηηθή Μαθεδνλία 

 Τςειφ επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Ηδηφθηεηνο ζηφινο νρεκάησλ 

 Πξντφληα «ηδησηηθήο εηηθέηαο» (private labels) 

 Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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 Καιή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 Υξήζε θαη εθαξκνγή λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Αδύλαηα ζεκεία 

 Έιιεηςε παξνρήο bonus ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 Πεξηνξηζκέλε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο 

 Απνπζία ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο 

Επθαηξίεο 

 Νέεο πηζαλέο αγνξέο (Ήπεηξνο, Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία) 

 

 Έληαμε ζε φκηιν θνινζζφ ζηελ αγνξά 

 Ζ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα θάλνπλ «outsourcing»  

Απεηιέο 

 Πνιχ ζθιεξφο- έληνλνο  αληαγσληζκφο 

 Με πγηήο αληαγσληζκφο  

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. (Τςεινί 

δείθηεο αλεξγίαο θ.α.) 

 Δπέθηαζε ησλ «Discounts Market» ζηελ αγνξά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

 

3.3.8 ΔΠΗΛΟΓΖ ΟΜΑΓΧΝ ΣΟΥΧΝ 

 

Σν target group ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλεηαη  θπξίσο ζε παηδηά, ζε άλδξεο-

γπλαίθεο, απφ κηθξή ειηθία κέρξη 60+ εηψλ, ρακεινχ, κεζαίνπ αιιά θαη πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο απηψλ γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο, ελψ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ «outsourcing», εζηηάδεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνηεκέλνπ 

Marketing – Differentiated Marketing  Γηαθνξεηηθά πξντφληα παξάγνληαη θαη 

δηαθηλνχληαη γηα δηαθνξεηηθέο Οκάδεο Καηαλαισηψλ – Target groups. Απηφ απνηειεί 

ηε ζχγρξνλε εθαξκνγή ηνπ Marketing) (Καξαβαγγέιεο, 2008) 

 

3.3.9 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΥΧΝ 

 

Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπλερήο επέθηαζε θαη εμέιημε ηεο κε λέα 

θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο  ζηελ Μαθεδνλία ζηελ επφκελε ηξηεηία, ε αχμεζε ηνπ 



 

 

74 

κεξηδίνπ αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα 

δηαηεξεί έλα εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ λα ηεο δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Ζ επηρείξεζε βξαρππξφζεζκα έρεη ζαλ ζηφρν ηεο λα πξνβιέπεη θαη λα 

ηθαλνπνηεί ζην κέγηζην ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηεο κε 

επαγγεικαηηζκφ θαη λα ηνπο  πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο γηα πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφληα, λα πξνσζεί ηα δηθά ηεο εηαηξηθά πξντφληα (ΜΔΣΟ), λα 

ζπλερίζεη λα δηαηεξεί έλα πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ θαη λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη θεξδνθνξία ηεο.  

 

 

3.3.10 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ MARKETING 

 

Μία κέζνδνο δηεχξπλζεο θαη εμάπισζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ 

απνηεινχλ νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ε 

νπνία ζπληειεί ζηελ άλνδν ησλ πσιήζεσλ θαη εληζρχεη ηε ζέζε ησλ εηαηξηψλ ζηελ 

αγνξά. Αθφκε ε έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε νκίινπο θνηλψλ θαη φρη κφλν αγνξψλ, 

απνηειεί γηα πνιιέο απφ απηέο κηα κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, βειηίσζεο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ θ.α. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε αλήθεη θαη είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ. Δπηπιένλ, 

αλαθέξνπκε πσο, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη αμηφινγνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ην ειιεληθφ ιηαλεκπφξην  θαη νη  αληαγσληζηηθέο πηέζεηο  απφ ηηο κεγάιεο 

εγρψξηεο θαη δηεζλείο αιπζίδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη δσηηθφ πξφβιεκα βησζηκφηεηαο 

ιφγσ ηνπ φηη είλαη πην έληνλεο απφ πνηέ απηέο νη πηέζεηο, ε επηρείξεζε 

ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ Μ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. δελ πηνζεηεί ηελ κέζνδν ηνπ franchising 

(δηθαηφρξεζεο), εκκέλνληαο έηζη ζηελ αξρηθή ηεο ζηξαηεγηθή πνπ απαηηνχζε 

ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα.  

Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο : 

 Δμάπισζε κε λέα Καηαζηήκαηα ζηνπο γχξσ λνκνχο  

 Δκπινπηηζκφο ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ αιιά  θαη ησλ «ΜΔΣΟ» 

 Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ Μεξηδίνπ Αγνξάο 

 Μνληέξλα ζπζθεπαζία θαη εθπησηηθά παθέηα πξνζθνξάο, γηα ηα 

πξντφληα «ΜΔΣΟ» 
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 Μεγέζπλζε γηα ηα ππάξρνληα ινγφηππα θαη ζθηαγξάθεζε ηνπο ζε 

φινλ  ην ζηφιν ησλ νρεκάησλ. 

 

3.3.11 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη ζηξαηεγηθέο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε επαθξηβψο, αθνχ ε θαζεκηά πξέπεη λα αλαιπζεί θαη αμηνινγεζεί 

αλάινγα. Γηα παξάδεηγκα ε εμάπισζε ηεο εηαηξείαο κέζσ ελφο λένπ θαηαζηήκαηνο 

απνηειεί ηδηαηηέξα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζέκα ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο κεγέζπλζεο 

ηνπ ινγφηππνπ ηεο εηαηξίαο ζην ζηφιν ησλ νρεκάησλ ηεο. 

Παξφια απηά εθηηκνχκε, απφ πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο, φηη έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα  ελφο – δπν εηψλ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ελεξγεηψλ Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη Πνιηηηθήο Marketing. 

 

 

3.3.12 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - ΔΚΣΗΜΖΖ   ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ  

 

 

Με βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ marketing, πνπ έρεη αλαιπζεί-

ζρεδηαζηεί παξαπάλσ γηα ηελ Δπηρείξεζε Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ., 

κπνξνχκε λα πξνζδνθνχκε ζε πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο κφλν κέζα απφ 

αδηάθνπε θαη ζθιεξή πξνζπάζεηα ηφζν ηεο Γηνίθεζεο, φζν θαη ησλ Τπαιιήισλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δληνχηνηο, είλαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα πεξηνδηθνχ – ηαθηηθνχ ειέγρνπ θαη 

απνινγηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ αλά έηνο είηε γηα 

επηβεβαίσζε ή κε ησλ επηιεγκέλσλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο είηε γηα πινπνίεζε 

δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ. (Καξαβαγγέιεο, 2008) 

 

3.4 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ – LOGISTICS KAI 

ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΑΓΟΡΑ–MARKETING PLAN ΣΖΝ «ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ 

ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.» 

 

Πίλαθαο 3:πγθξηηηθή  Παξνπζίαζε Δθνδηαζηηθή- Logistics θαη Marketing Plan   

Δθνδηαζηηθή - Logistics Καηάθηεζε Αγνξάο -Marketing Plan 
 Β   Γηαλνκή:  Α   Γηαλνκή: 
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Γηαδξνκέο, δξνκνιφγηα ζε Just In Time 

(J.I.T.) δηαδηθαζίεο  

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

Δκπνξηθνί δηαθαλνληζκνί, ζπκθσλίεο, 

πξνζθνξέο, πξνψζεζε 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Β   Πξνψζεζε: 

Φπζηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ,  

Just In Time δηαθίλεζε  

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 Α   Πξνψζεζε: 

Πξνσζεηηθέο Σερληθέο, δειαδή εθπηψζεηο 

, δψξα , πξνζθνξέο, ζπιινγή πφλησλ πνπ 

αλαινγνχλ ζε ρξήκα 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Β   Γηαθήκηζε: 

Αθνξά ην επίπεδν επάξθεηαο  ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο εηαηξείαο λα 

αληαπεμέξρεηαη ζηελ εθνδηαζηηθή 

ζηήξημε ησλ πειαηψλ ηεο 

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 Α   Γηαθήκηζε: 

Αθνξά ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο εηθφλαο ηεο 

επσλπκίαο (αμηνπηζηία-θήκε). Μέζα ζην 

ζχλνιν ηεο εηθφλαο ηεο πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα Logistics 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Β   Πξνζσπηθφ Καηαζηεκάησλ: 

Τπεχζπλε θαηαζηήκαηνο, Απνζεθάξηνο, 

Τπεχζπλε ςπγείνπ αιιαληηθψλ θαη 

ηπξνθνκηθψλ, Τπεχζπλε καλαβηθήο θαη 

Τπεχζπλε πεξηπνίεζεο - αλεθνδηαζκνχ 

ξαθηψλ 

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 

 Α   Πξνζσπηθφ Καηαζηεκάησλ: 

Τπεχζπλε θαηαζηήκαηνο, Τπεχζπλε 

αξηνπνηείνπ, Κξενπψιεο, Τπεχζπλε 

πεξηπνίεζεο ξαθηψλ, Τπάιιεινο ηακείνπ  

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Α Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο: 

Απνηεινχλ ηελ πεκπηνπζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Logistics ζηελ 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ηεο Δπηρείξεζεο 

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 Β   Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο: 

Απνηεινχλ αλαγθαία ζηήξημε εθνδηαζκνχ 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ-

επηδηψμεσλ ηνπ Marketing θαη επνκέλσο 

ηεο επηδησθφκελεο θεξδνθνξίαο 

  Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 

 Α  πλνιηθφ Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ 

 

 Β   πλνιηθφ Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ 
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ηεο Δπηρείξεζεο: 

Ζ πινπνίεζε ησλ Logistics ζηεξίδεηαη 

 ζην  απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη 

 ζηελ θαηάξηηζε ηνπ, αιιά  θαη απηφ 

 εμαξηάηαη απφ ηα Logistics  

 Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE                 

ηεο Δπηρείξεζεο: 

Σν Marketing ζε φιν ην θάζκα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ εμαξηάηαη απφ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηδηαίηεξα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 

 Α   Πξντφλ-Ηδησηηθή Δηηθέηα : 

Πξναπαηηεί παξαγσγή, ζπζθεπαζία, 

δηαθίλεζε θαη πξνκήζεηα απφ ηνλ Όκηιν 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε 

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 

 Β   Πξντφλ-Ηδησηηθή Δηηθέηα : 

Σν Marketing γηα ηα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

πξντφληα πξναπαηηεί φηη απαηηεί θαη ε 

Δθνδηαζηηθή απφ ηνλ Όκηιν πξνο ηελ 

επηρείξεζε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

Γηαλνκή, Πξνψζεζε θαη Γηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ ζε JIT 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 

 Α   Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή: 

Ζ φιε ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο  

δηακνξθψλεη ην ηειηθφ θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη 

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 

 

 Β   Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή: 

Σν ηειηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαη ην 

θέξδνο επεξεάδνπλ ηα φξηα πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνπλ εκπνξηθνί δηαθαλνληζκνί θαη 

ζπκθσλίεο κε ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο 

αιιά θαη ηε ζρέζε σθέιεηαο/θφζηνπο-

επηβάξπλζεο γηα ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Ζ πξνβνιή θαη ε δηαθήκηζε 

πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο θαη 

θαηαλαισηέο αληαλαθιάηαη ζηε ζπλνιηθή 

ηηκή ησλ πξντφλησλ ζην ηξίπηπρν 

πνηφηεηα - αμηνπηζηία -  ππεπζπλφηεηα. 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Α  Φπζηθφ-Οηθνινγηθφ Πεξηβάιινλ: 

Καηαιιειφηεξε ηνπνζεζία κε εχθνιε θαη 

γξήγνξε πξφζβαζε θαη Πξάζηλε 

Γηαρείξηζε, φηαλ ππάξρεη, δηακνξθψλνπλ 

 Β   Φπζηθφ-Οηθνινγηθφ Πεξηβάιινλ: 

Όια απηά πνπ απνηεινχλ θνκκάηη ησλ 

Logistics δηακνξθψλνπλ κηα ζπλνιηθή 

εηθφλα ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνο ην 
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ηελ φιε ιεηηνπξγία θαη ην θφζηνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ  ηε βάζε γηα 

ηα Logistics απηήο 

Γηαρείξηζε: ERP – INTERFACE 

εζσηεξηθφ ή πξνο ην εμσηεξηθφ θνηλφ πνπ 

απνηειεί ηε βάζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

ηεο δηαθήκηζεο θαη γεληθά ηεο θήκεο ηεο 

εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο. Απηφ απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ Marketing 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Α   Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ-

Αληαγσληζκφο: 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο 

απαηηεί λα ιεηηνπξγνχλ ηα Καλάιηα 

Γηαλνκήο ηεο ζε J I.T 

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 

 Β   Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ-

Αληαγσληζκφο: 

Όηαλ ιεηηνπξγνχλ ηα Καλάιηα Γηαλνκήο 

ηεο εηαηξείαο ζε JI.T, απηφ απνηειεί 

αληαγσληζηηθφ ζηνηρείν ή ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ Πνιηηηθή Marketing 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Α   Πξνκεζεπηέο: 

Απνηεινχλ θαηαιπηηθή ιεηηνπξγηθή 

δηαδηθαζία ηεο Δθνδηαζηηθήο γηα ηελ 

εηαηξεία 

 Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 Β   Πξνκεζεπηέο: 

Απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο 

εηαηξείαο ζην Marketing 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Β   Πειάηεο-Καηαλαισηέο: 

Δλδνγελήο Γηαθίλεζε Πιεξνθνξηψλ πξνο 

ηνπο Πειάηεο θαη ηνπο Τπαιιήινπο, 

Μεραληζκφο ηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο 

ησλ Πειαηψλ 

Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE  

 Α   Πειάηεο-Καηαλαισηέο: 

Δλδνγελήο Μέζνδνο Έξεπλαο Αγνξάο θαη 

Σκεκαηνπνίεζεο Πειαηψλ βάζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Kotler) 

κέζσ ηεο «ΤΠΔΡΚΑΡΣΑ» θαη Μέζνδνο 

Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ (κε bonus) θαη 

Κηλεηήο Γηαθήκηζεο (θάξηα-κπξειφθ) 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 
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 Α   Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ-Μέηνρνη & 

Γηνηθεηηθά ηειέρε  Δπηρείξεζεο: 

πκβάινπλ ζηελ νκαιή ξνή ησλ 

Λεηηνπξγηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο αθνχ 

απνηεινχλ θαη θχξην κέξνο ηεο Γηνίθεζεο 

απηήο 

 Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 

 Β   Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ- Μέηνρνη & 

Γηνηθεηηθά ηειέρε  Δπηρείξεζεο: 

πκβάινπλ ζηελ ζεηηθή Δηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πνπ 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Πνιηηηθήο 

Marketing 

Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 

 

 Α   SWOT Αλάιπζε:  

Γπλαηά – Αδχλαηα εκεία 

Δπθαηξίεο – Απεηιέο 

Αθνξνχλ ηελ φιε ιεηηνπξγία θαη ζηήξημε 

ηεο Δθνδηαζηηθήο ηεο εηαηξείαο 

Γηαρείξηζε: ERP – INTERFACE 

 Β   SWOT Αλάιπζε:  

Γπλαηά – Αδχλαηα εκεία 

            Δπθαηξίεο – Απεηιέο 

            Αθνξνχλ ηελ αλάδεημε ηνπο ή κε γηα    

        κεηαηξνπή ηνπο ζε ζπζηαηηθά ζηνηρεία  

        ηεο Πνιηηηθήο Marketing 

       Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 Β   Δπηινγή Οκάδσλ ηφρσλ 

      Γηα άκεζεο πσιήζεηο ζε θαηαζηήκαηα ηεο    

      εηαηξείαο 

      Γηα παξνρή outsourcing  

      Δθνδηαζηηθή ηήξημε κε χζηεκα JIT 

            Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 Α   Δπηινγή Οκάδσλ ηφρσλ 

      Γηα άκεζεο πσιήζεηο ζε θαηαζηήκαηα ηεο       

      εηαηξείαο 

      Γηα παξνρή outsourcing 

      Δκπνξηθή θαη Δπηθνηλσληαθή Πξνζέγγηζε        

      (Πξνψζεζε Πσιήζεσλ, Γηαλνκή,     

      Γηαθήκηζε, Γεκφζηεο ρέζεηο,   

      Γεκνζηφηεηα) 

      Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 

 Β   Καζνξηζκφο ηφρσλ – ηξαηεγηθέο 

Κηλήζεηο Marketing 

Μέγηζηε Ηθαλνπνίεζε Αλαγθψλ ησλ 

Πειαηψλ βάζε ζχγρξνλεο Δθνδηαζηηθήο 

(Β.Δ.) 

Καιχηεξεο Γπλαηέο Σηκέο (Β.Δ.) 

Τςειήο Πνηφηεηαο Πξντφληα (Β.Δ.)  

Δηαηξηθά Πξντφληα  (Β.Δ.)   

 Α   Καζνξηζκφο ηφρσλ – ηξαηεγηθέο 

Κηλήζεηο Marketing 

Μέγηζηε Ηθαλνπνίεζε Αλαγθψλ ησλ 

Πειαηψλ βάζε Δκπνξηθψλ πκθσληψλ 

θαη Δπηθνηλσληαθψλ - Γηαθεκηζηηθψλ 

Σερληθψλ (Β.Δ..Δ.Γ.Σ.) 

Καιχηεξεο Γπλαηέο Σηκέο (Β.Δ..Δ.Γ.Σ.) 

Τςειήο Πνηφηεηαο Πξντφληα  
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Ηδηφθηεηα Καηαζηήκαηα (Β.Δ.) 

Μέινο Οκίινπ ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ. 

(Β.Δ.)  

            Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

(Β.Δ..Δ.Γ.Σ.) 

Δηαηξηθά Πξντφληα (Β.Δ..Δ.Γ.Σ.) 

Ηδηφθηεηα Καηαζηήκαηα (Β.Δ..Δ.Γ.Σ.) 

Μέινο Οκίινπ ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ. 

(Β.Δ..Δ.Γ.Σ.) 

            Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

 Β Υξνλνδηάγξακκα - Αμηνιφγεζε, 

Δθηίκεζε  

Δηήζην ή Γηεηέο ρέδην Αλαπηπμηαθψλ 

ηξαηεγηθψλ 

      Δηήζηνο Έιεγρνο Απνηειεζκάησλ              

      Γηνξζσηηθέο Κηλήζεηο  

 

      Γηαρείξηζε: ERP - INTERFACE 

 

 Α Υξνλνδηάγξακκα - Αμηνιφγεζε, 

Δθηίκεζε 

     Δηήζην ή Γηεηέο ρέδην Αλαπηπμηαθψλ     

      ηξαηεγηθψλ 

      Δηήζηνο Έιεγρνο Απνηειεζκάησλ              

      Γηνξζσηηθέο Κηλήζεηο  

 

      Γηαρείξηζε: CRM - INTERFACE 

 

Δπεμήγεζε : ΑΑίηηνλ (Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο)    ΒΑηηηαηό (Δμαξηεκέλεο Μεηαβιεηέο)   

INTERFACE Λνγηζκηθό Ακθίδξνκεο Λεηηνπξγίαο 

 

 

 

3.5 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ - ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

   

3.5.1 ΑΝΑΛΤΖ - ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξσηνγελνχο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηελ «ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΚΑΗ 

ΗΑ Ο.Δ.»  γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ δνκή ηεο  ελφηεηαο 

ζηεξίδεηαη ζηα εξσηήκαηα ηα νπνία πεξηείρε ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο καο. 

Γηα θάζε εξψηεκα παξαηίζεηαη έλα  Γξάθεκα, ην νπνίν εθθξάδεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ απαληήζεσλ ζην Δξσηεκαηνιφγην. 
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3.5.1.1 Καηαλνκή ηωλ εξωηεζέληωλ βάζε δεκνγξαθηθώλ θαη εξγαζηαθώλ  

ζηνηρείωλ 

 

 

Γξάθεκα 1: Καηαλνκή εξσηεζέλησλ αλά θχιν    1: άλδξαο   2: γπλαίθα 

 

Παξαηεξείηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα φηη ε επηρείξεζε είλαη κηα εηαηξεία κε 

θπξίαξρν ζηνηρείν ζηνπο εξγαδφκελνπο ην γπλαηθείν θχιν  κε πνζνζηφ 70% ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο πνπ αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 30 %. 

 

 

. 

Γξάθεκα 2: Καηαλνκή εξσηεζέλησλ αλά ειηθία   

 

1: 20- 31 εηψλ      2: 31-45 εηψλ     3: 45 θαη άλσ εηψλ 
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Όζνλ αθνξά ηηο ειηθίεο ησλ εξσηεζέλησλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηελ επηρείξεζε δηαπηζηψλεηαη φηη ζε πνζνζηφ 28 %  εληνπηζηήθαλ 

ππάιιεινη ειηθίαο 20 έσο 31 εηψλ, 56  %  ειηθίαο 31 έσο 45 εηψλ , ελψ βξέζεθε 

πνζνζηφ 16 % άλσ ησλ 45 εηψλ.  

 

 

Γξάθεκα 3: Καηαλνκή Μνξθσηηθνχ Δπίπεδν Δξσηεζέλησλ 

1:απφθνηηνο Γεκνηηθνχ  2:απφθνηηνο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ   3:απφθνηηνο  Σ.Δ.Η. - 

Α.Δ.Η.   4:Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε 

 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν, απηνί πνπ απάληεζαλ θαη είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ 

απνηεινχλ ην 20 %, νη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ην 50%, νη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. 

θαη Α.Δ.Η. ην 24 %, ελψ απφθνηηνη κε Μεηαπηπρηαθή Δθπαίδεπζε ην 6 %.  
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Γξάθεκα 4:Καηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ ζχκθσλα κε ηα έηε απαζρφιεζεο ζηελ 

εηαηξία  

 1:Μέρξη 1 έηνο    2:Απφ 1 κέρξη 3 έηε     3:Απφ 3 κέρξη 10 έηε    4:Απφ 10 έηε θαη 

άλσ 

Γηα ηα ρξφληα εξγαζίαο πνπ εξγάδνληαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην,  παξαηεξείηαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 6 % ππαιιήισλ πνπ δελ 

εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε πάλσ απφ έλα έηνο , 22%  εξγαδφκελσλ ζηελ επηρείξεζε 

πνπ απαζρνιείηαη απφ έλα έηνο κέρξη ηξία έηε, 54 % εξγαδφκελσλ πνπ ζπλερίδνπλ 

απφ ηξία κέρξη δέθα έηε, ελψ ην 18%  κεηξάεη πάλσ απφ κηα δεθαεηία απαζρφιεζεο 

ζηελ επηρείξεζε. 

                                  

  . 

Γξάθεκα 5:Καηαλνκή εξσηεζέλησλ ζχκθσλα κε ηελ εξγαζηαθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ 

1:  Γηνηθεηηθφ ηέιερνο     2: Τπάιιεινο 

Σν 28  % ησλ εξσηεζέλησλ θαηέρεη δηνηθεηηθή ζέζε ζηελ επηρείξεζε ελψ ην 

ππφινηπν 72 % είλαη ππάιιεινη.  
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Γξάθεκα 6:Καηαλνκή εξσηεζέλησλ βάζε γεσγξαθηθήο ζέζεο θαηαζηήκαηνο πνπ 

εξγάδνληαη 

 

1: Δξγαδφκελνη ζε θαηάζηεκα ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο 

2: Δξγαδφκελνη ζε θαηάζηεκα ηνπ λνκνχ Καζηνξηάο 

3: Δξγαδφκελνη ζε θαηάζηεκα ηνπ λνκνχ Κνδάλεο 

4: Δξγαδφκελνη ζε θαηάζηεκα ηνπ λνκνχ Γξεβελψλ 

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη  νη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη θαη ζηειέρε (42%) εξγάδνληαη 

ζε θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ζην λνκφ Καζηνξηάο. Αθνινπζνχλ νη ππάιιεινη πνπ 

εξγάδνληαη ζηνπο λνκνχο Φιψξηλαο θαη Κνδάλεο κε πνζνζηφ 26%. Ο λνκφο 

Γξεβελψλ εθπξνζσπείηαη κφιηο κε ην 6 % ηνπ εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ. 
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3.5.1.2 Καηαλνκή ηωλ εξωηεζέληωλ βάζε ραξαθηεξηζηηθώλ εξωηήζεωλ 

 ηύπνπ Εθνδηαζηηθήο - Logistics 

   

 

Γξάθεκα 7: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ επάξθεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics  

 1: ΝΑΗ 2: ΟΥΗ 

 

Σν 85% ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξεί πσο νη δηαδηθαζίεο  Logistics είλαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλεο θαη επαλδξσκέλεο θαη άξα επαξθείο. Αληίζεηε άπνςε έρεη ην 15 %. 

 

Γξάθεκα 8: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

1: Δηαηξεία Μεηαθνξψλ       2: Γηακεηαθνξηθή (3PL)         3: Δλδνεηαηξηθή κεηαθνξά 

4:  Άιιν, παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε (Απάληεζε : 3PL θαη ζπγρξφλσο ελδνεαηηξηθή 

κεηαθνξά) 
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Παξαηεξείηαη φηη ην 20 % απάληεζε πσο ε εηαηξία ιεηηνπξγεί κφλν γηα 

ελδνεηαηξηθή κεηαθνξά ελψ ην 80 % απάληεζε φηη ιεηηνπξγεί σο ελδνεηαηξηθή αιιά 

θαη σο Γηακεηαθνξηθή ( 3PL) ζπγρξφλσο. 

 

Γξάθεκα 9: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην αληηθείκελν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο 

1: πιινγή κφλν           2: Γηαλνκή κφλν      3: Μηθηή (ζπιινγή θαη δηαλνκή) 

4: Άιιν, παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε 

Όινη νη εξγαδφκελνη  (100 %)  απάληεζαλ φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί σο 

κηθηή, δειαδή θαη ζπιιέγεη θαη δηαλέκεη πξντφληα.  

 

 

Γξάθεκα 10: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ επάξθεηα ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ 

γηα  κεηαθνξά θαη δηαλνκή         1: ΝΑΗ               2: ΟΥΗ 
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ηελ εξψηεζε γηα ην αλ νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ν ηδηφθηεηνο ζηφινο 

νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη επαξθήο ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο 

θαη δηαλνκήο  ηεο επηρείξεζεο , ην 76 % εθηηκά πσο είλαη επαξθήο ελψ ην 24 % 

απαληά πσο δελ είλαη αξθεηφο ν ζηφινο ψζηε λα θαιχςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 

 

 

Γξάθεκα 11:Δθηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ νρεκάησλ  

1: Μέρξη 5 ηόλνπο          2:  5 κέρξη 10 ηόλνπο           3: 10 ηόλνπο θαη πάλσ 

Ζ επηρείξεζε έρεη ζπλνιηθά ζηελ θαηνρή  ηεο 25 νρήκαηα. χκθσλα κε ηνπο 

εξσηεζέληεο ηα  12 νρήκαηα απφ απηά είλαη θάησ ησλ 5 ηφλσλ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 48 % ησλ νρεκάησλ. Σα 10 νρήκαηα απφ απηά πνπ δπγίδνπλ 5 

κέρξη 10 ηφλνπο ζπλνιηθά αληηζηνηρνχλ ζην 40 % ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ. Σέινο, ηα 

κεγαιχηεξα νρήκαηα άλσ ησλ 10 ηφλσλ πνπ είλαη 3 ηνλ αξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο, απνηεινχλ ην 12 % ηνπ ζπλφινπ ησλ νρεκάησλ.  

 

 

Γξάθεκα 12:Δθηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζπλνιηθά  ζηελ εηαηξεία ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα.  
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Οη απαληήζεηο πνηθίινπλ, αιιά νη πεξηζζφηεξεο εζηηάδνληαη θπξίσο : 

1: ηελ Αγνξά- Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (25%) 

2: ηελ Δπέθηαζε ηεο εηαηξείαο κε λέα θαηαζηήκαηα (65%) 

3: ηελ Δπέθηαζε ηνπ ηδηφθηεηνπ ζηφινπ νρεκάησλ (10 %) 

Οξηζκέλεο κεκνλσκέλεο απαληήζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζα 

ζρνιηαζηνχλ ζηε πδήηεζε ησλ Απνηειεζκάησλ. 

 

3.5.1.3 Καηαλνκή ηωλ εξωηεζέληωλ βάζε ραξαθηεξηζηηθώλ εξωηήζεωλ    

ηύπνπ Marketing 

 

 

Γξάθεκα 13: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο  

1: ΝΑΗ    2: ΟΥΗ  3: ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 

 

εκεηψλεηαη έλα 38 % σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζεσξνχλ 

φηη νη ηηκέο εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ δεχηεξε αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. λα είλαη 

πξνζηηέο ζηα θαηαζηήκαηα, ελψ απελαληίαο ην 46 % ησλ εξσηεζέλησλ έρεη αληίζεηε 

άπνςε. Έλα πνζνζηφ 16 %  δελ απαληά.  

 

 

 



 

 

89 

. 

Γξάθεκα 14: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο 

ζην πιαίζην ζπκθσληψλ  κε κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

 

1: ΝΑΗ      2: ΟΥΗ      3: ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 

 

Παξαηεξείηαη φηη έλα 6 % απάληεζε ζεηηθά, έλα 26 % αξλεηηθά , ελψ ην 68 %  

δελ απάληεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία κε κηθξέο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζε πην ρακειέο ηηκέο 

 

 

Γξάθεκα 15: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ ζέζε ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή κε εηδηθψλ ζπκθσληψλ πξνψζεζεο 

πξντφλησλ 

 

1: ΝΑΗ      2: ΟΥΗ      3: ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 

 

Οη εξγαδφκελνη, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπο γηα ην αλ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο 

κε άιιεο εηαηξίεο γηα ην «marketing ζην ξάθη» απάληεζαλ ζεηηθά ζην 48 %, θαλείο 

δελ απάληεζε αξλεηηθά ( 0 % ), ελψ ην 52 % δελ απάληεζε. 
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Γξάθεκα 16: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο ζπλζήθεο  ζπληήξεζεο ησλ 

πξντφλησλ – εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ  ηεο επηρείξεζεο 

1:ΚΑΚΖ           2:ΜΔΣΡΗΑ             3:ΚΑΛΖ           4:ΠΟΛΤ  ΚΑΛΖ          5:ΑΡΗΣΖ 

Ζ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην επίπεδν ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ εκπνξεπκάησλ , θαζψο επίζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, είλαη 6 % 

θαθφ, 12 % κέηξην, 34 % θαιφ, ελψ ην 44 % ην ραξαθηεξίδεη πνιχ θαιφ θαη κφιηο ην 

4 % άξηζην. 

 

 
Γξάθεκα 17: Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο 

1:Καιφ       2: Πνιχ θαιφ       3: Άξηζην 
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Σν 24 % ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξεί πσο ην επίπεδν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν είλαη θαιφ, ην 63% 

ζεσξεί πνιχ θαιφ ην επίπεδν, ελψ ην 13 % ην ζεσξεί άξηζην. 

 

3.5.1.4  Καηαλνκή ηωλ εξωηεζέληωλ βάζε ραξαθηεξηζηηθώλ εξωηήζεωλ    

                        ηύπνπ Δηαρείξηζεο Αλζξώπηλωλ Πόξωλ 

   

 
Γξάθεκα 18:Δθηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ πνιηηηθή κηζζνδνζίαο ηεο εηαηξείαο  

1: ΝΑΗ  2:  ΟΥΗ 

 

 

Οη εξγαδφκελνη ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζεσξνχλ ηηο εηζνδεκαηηθέο απνδνρέο 

ηνπο επαξθείο, απάληεζαλ ζεηηθά 42 % ελψ ην ππφινηπν 58 %  απάληεζε αξλεηηθά. 

 

 

Γξάθεκα 19:Δθηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ην βαζκφ αλαλέσζεο ησλ 

Σερλνινγηθψλ Μέζσλ 

1: ΝΑΙ      2: ΟΥΙ      3: ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 
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Παξαηεξείηαη φηη κφλν ην 26 % απάληεζε ζεηηθά ζηελ εξψηεζε, φηη ε 

επηρείξεζε έρεη αληηθαηαζηήζεη- αλαβαζκίζεη αηζζεηά ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Σν 8 % απάληεζε αξλεηηθά , ελψ ην 66%  δελ 

απαληά. 

 

Γξάθεκα 20: Δθηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο Γηνηθεηηθέο Αιιαγέο ζηελ εηαηξεία 

1: ΝΑΙ         2: ΟΥΙ 

ηελ εξψηεζε αλ έρεη ππνζηεί αιιαγέο ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο , ην 96% 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο δελ έρεη ππνζηεί αιιαγέο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα,  

ελψ κφιηο ην 4 % πηζηεχεη ην αληίζεην.  

                                                   

 
 

Γξάθεκα 21:Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ αληηζηνίρεζε εηδίθεπζεο θαη ζέζεο 

εξγαζίαο  

 

1: ΝΑΙ        2:  ΟΥΙ        3: ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 
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Οη εξγαδφκελνη απάληεζαλ ζεηηθά (38 %) πσο ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, έλα πνζνζηφ 24 % απάληεζε 

αξλεηηθά. Σν 38 % δελ απάληεζε.     

  

 
 

Γξάθεκα 22:Άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα χπαξμε ή κε πξφζζεησλ παξνρψλ πξνο ην 

πξνζσπηθφ               1:ΝΑΙ            2: ΟΥΙ       3:  ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, αλ ππάξρνπλ πξφζζεηεο παξνρέο ζηελ εηαηξεία γηα 

άηνκα κε ππεξβάιινληα δήιν θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζεηηθά απάληεζε ην 34%, 

αξλεηηθά ην 14 % θαη ην 52 % δελ απάληεζε.  

 

 

Γξάθεκα 23:Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην  βαζκφ αζθάιεηαο ηνπ  

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ      1: ΚΑΛΟ      2: ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ  3: ΑΡΙΣΟ 
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Σν 22 % ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξεί πσο ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεη 

ζην πξνζσπηθφ  ηεο ε επηρείξεζε είλαη θαιφ, ην 66 % ην ζεσξεί πνιχ θαιφ , ελψ ην 

12 % ην ραξαθηεξίδεη άξηζην. 

 

. 

Γξάθεκα 24:Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ  ηθαλνπνίεζε ή κε απφ ηηο παξνρέο 

ηεο εηαηξίαο                     1: ΝΑΙ  2: ΟΥΙ 

 

Σν 52% απάληεζε πσο είλαη επραξηζηεκέλν απφ ηηο παξνρέο ηεο επηρείξεζεο 

ελψ ην 48 % απάληεζε αξλεηηθά. 

 

. 

 Γξάθεκα 25:Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

1: ΝΑΙ      2: ΟΥΙ      3: ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

 

Οη εξγαδφκελνη ζηελ εξψηεζε αλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πηζηεχνπλ φηη 

αληαπεμέξρνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπο, απάληεζαλ ζεηηθά 64%, αξλεηηθά 12%.Γελ  

απάληεζε ην 24%.   
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Γξάθεκα 26:Αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηα θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

 

ηελ αλνηρηνχ ηχπνπ απηή εξψηεζε, νη εξσηεζέληεο έδσζαλ δηάθνξεο απαληήζεηο. Οη 

πην ζεκαληηθέο θαη ζπρλέο είλαη νη αθφινπζεο:   

 

1:Τςειφηεξνη κηζζνί 

2: Extra bonus 

3: Δπέιηθην Χξάξην εξγαζίαο 

4: πλερήο εθπαίδεπζε 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 : ΤΕΖΣΖΖ - ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

 

4.1 ΥΟΛΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΧΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΧΝ  

 

 

4.1.1 ΦΤΛΟ -ΖΛΗΚΗΑ 

 

Δμεηάδνληαο ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέμακε, 

παξαηεξήζακε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο κε 

πνζνζηφ 70% έλαληη ησλ αλδξψλ κε πνζνζηφ 30%. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κνηξάζηεθε ζηα super market φπνπ ην 80% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηά είλαη γπλαίθεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ηάζε ηνπ 

θιάδνπ ησλ super market φπνπ νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη πην ηθαλέο λα εξγάδνληαη ζε 

ζέζε εξγαζίαο φπσο είλαη ην ηακείν, ην ςπγείν ηπξνθνκηθψλ/ αιιαληηθψλ, ηελ 

πεξηπνίεζε ησλ ξαθηψλ θ.α., ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη άλδξεο ζε 

ηέηνηεο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη άλδξεο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεινη γηα ηηο 

απνζήθεο ησλ θαηαζηεκάησλ φπνπ ε δνπιεηά είλαη πην δχζθνιε θαη απαηηείηαη 

κεγαιχηεξε ζσκαηηθή δχλακε. Σέινο, ε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ αληηζηνηρεί ζε: α) 

28% ππαιιήινπο κεηαμχ 20 θαη 31 εηψλ, β) 56% ππαιιήινπο ειηθίαο 31 έσο 45 εηψλ 

θαη γ) 16% ππαιιήινπο ειηθίαο άλσ ησλ 45 εηψλ.  Παξαηεξψληαο απηά ηα πνζνζηά 

βιέπνπκε φηη ζηελ εηαηξεία πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη είλαη ειηθίαο 31 έσο 45 εηψλ. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ απηνί νη εξγαδφκελνη γηα ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπο θαη επνκέλσο είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηνη γηα ηελ επηρείξεζε.   

 

4.1.2 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ  

 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θπξίσο απφθνηηνη Γπκλαζίνπ – 

Λπθείνπ κε πνζνζηφ 50%, αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. – Α.Δ.Η.  κε πνζνζηφ 

24%, νη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ κε πνζνζηφ 20% θαη ηέινο, νη απφθνηηνη  

Μεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο κε πνζνζηφ 6%. Σν πνζνζηφ ησλ απφθνηησλ Γπκλαζίνπ 

– Λπθείνπ είλαη αξθεηά πςειφ, αιιά ε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζεσξεί 

πσο γηα λα εξγαζζεί θάπνηνο ζε super market δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε γλψζε. Έλαο 

ιφγνο, πνπ ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζεσξεί φηη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα 

αλψηεξε κφξθσζε  είλαη ιφγσ ηνπ φηη νη εξγαδφκελνη ζηα super market 
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εθπαηδεχνληαη ζε θάπνηα ζεκηλάξηα αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα ζεκηλάξηα απηά 

απνζθνπνχλ ζηε θαιχηεξε απφδνζε ησλ εξγαδφκελσλ, κε βάζε θάπνηεο γλψζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην ιεηηνπξγηθνί 

ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη εξγαηηθά αηπρήκαηα ή λα δηαπηζηψλεηαη θαθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. 

 

4.1.3 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαληζκνχ. Ζ  «ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ Μ. & ΗΑ Ο.Δ.» έρεη 315 εξγαδφκελνπο εθ ησλ 

νπνίσλ νη πιεηνλφηεηα απηψλ εξγάδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα super market. Με βάζε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο ε επηρείξεζε δηαηεξεί καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία. Με πνζνζηφ 54% είλαη απηνί πνπ εξγάδνληαη 

απφ 3 κέρξη 10 ρξφληα, 22% απηνί πνχ εξγάδνληαη απφ 1 κέρξη 3 ρξφληα, 18% απηνί 

πνπ εξγάδνληαη 10 ρξφληα θαη άλσ θαη 6%  απηνί πνπ εξγάδνληαη κέρξη 1 έηνο. 

Πηζαλφλ λα αθνχγνληαη ιίγα ηα 10 ρξφληα εξγαζίαο αιιά γηα ηελ εηαηξεία είλαη 

αξθεηά αθνχ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαηάθεξε λα αλνίμεη πεξίπνπ 20 λέα 

θαηαζηήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ 

πνπ απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη 72% έλαληη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ 

απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 28%. Σα απιά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο είλαη πεξηζζφηεξα 

απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη θπξίσο απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ησλ αδειθψλ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ. 

Ζ εηαηξεία απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ννκφ 

Καζηνξηάο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο λνκνχο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, γη‟ απηφ θαη 

ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζην Ννκφ Καζηνξηάο είλαη ην πην πςειφ κε 42%, δηφηη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη θαη ηα ζηειέρε πνπ εξγάδνληαη ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο. Αθνινπζνχλ ν Ννκφο Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο κε 26% θαη ηέινο, ν 

Ννκφο Γξεβελψλ κε 6%. 

Όζνλ αθνξά ην αλ ην αλζξσπηλφ δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο αληαπεμέξρεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηα θαζήθνληα ηνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ 

θαηαθαηηθά ζε πνζνζηφ 64% , «δελ απαληψ» 24% θαη αξλεηηθά 12%. Παξαηεξείηαη 

φηη λαη κελ απηνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά είλαη πεξηζζφηεξνη άιια απφ ηελ άιιε είλαη 

αξθεηά κεγάιν ην πνζνζηφ πνπ δελ απάληεζε ή απάληεζε αξλεηηθά. Απφ ηα 
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απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ ζπλερή εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδεηαη 

ν εξγαδφκελνο ζηηο ηπρφλ αιιαγέο, είηε ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, είηε ζην λέν 

ηερλνινγηθφ θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ πνπ νθείιεη λα αμηνπνηεί θ.α.    

  Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ super market θαη 

ζηνπο ηέζζεξηο  Ννκνχο εθπαηδεχεηαη κέζσ θάπνησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ 

δηνξγαλψλνληαη αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ γίλεηαη 

κε ζθνπφ λα εμεηδηθεπηνχλ νη εξγαδφκελνη ζην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. ηελ 

εξψηεζε εάλ ε επηρείξεζε αμηνπνηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην 38% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά, ελψ ην 24% απάληεζε αξλεηηθά θαη ην άιιν 38% δελ 

απάληεζε. Με βάζε απηά ηα πνζνζηά νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη δελ αξθνχλ ηα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα λα είλαη πην εμεηδηθεπκέλνο ν θάζε εξγαδφκελνο κε ηε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπ, αιιά ζα πξέπεη λα αθνινπζεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο (ζε ηαθηέο ρξνληθέο ζηηγκέο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ) πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη πην απνδνηηθφο. 

Αθφκε, ζηελ εηαηξεία ππάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί, νχηε 

έρνπλ πεξάζεη απφ θάπνην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην παξφια απηά δείρλνπλ κεγάιν 

δήιν γηα ηελ δνπιεηά ηνπο θαη είλαη πην απνδνηηθνί ζε ζρέζε κε άιινπο εξγαδφκελνπο 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ εθπαηδεπηεί. Ζ επηρείξεζε θξνληίδεη λα επηβξαβεχεη απηά ηα 

άηνκα πξνθεηκέλνπ λα ηα ελζαξξχλεη λα ζπλερίζνπλ λα δείρλνπλ θαη λα εξγάδνληαη 

κε δήιν. Ζ βξάβεπζε ηνπο δελ γίλεηαη θαλεξή γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζε ζεηηθά ζην αλ ππάξρνπλ πξφζζεηεο παξνρέο γηα 

άηνκα κε ππεξβάιινληα δήιν γηα ηελ εξγαζία ηνπο είλαη 34%, απάληεζε αξλεηηθά ην 

14% (ζηειέρε) θαη δελ απάληεζε ην 52%. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο νη εξγαδφκελνη δελ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φζνλ αθφξα ηελ εηζνδεκαηηθή επάξθεηα ηνπ κηζζνχ ηνπο. Σν 

58% απάληεζε πσο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ην εηζφδεκα ηνπ, ελψ ην 42% 

απάληεζε πσο είλαη επραξηζηεκέλν. Όζνη απάληεζαλ αξλεηηθά είλαη εξγαδφκελνη νη 

νπνίνη εξγάδνληαη επηπιένλ απφ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο ρσξίο λα ιακβάλνπλ 

επηπξφζζεηεο παξνρέο. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηηο παξνρέο πέξαλ ηνπ κηζζνχ ζηελ «ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ 

Μ.& ΗΑ Ο.Δ.», νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ 52% φηη είλαη επραξηζηεκέλνη θαη 48% 

απάληεζαλ αξλεηηθά. Μπνξεί ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε ζεηηθά  γηα ηηο παξνρέο λα 
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είλαη ιίγν κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε ζεηηθά γηα ηελ 

εηζνδεκαηηθή επάξθεηα, αιιά θαη ζηηο δπν εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο θαλεξψλνπλ φηη 

νη εξγαδφκελνη δελ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη. Απηφ πηζαλφλ λα πξέπεη λα ην ιάβεη 

ππφςε ηεο ε εηαηξεία πξνθείκελνπ λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο.       

Σέινο, ζηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ ζπιιέρηεθαλ αξθεηέο απαληήζεηο. 

Απηέο πνπ ήηαλ νη πην ζπρλέο ήηαλ νη αθφινπζεο: α) πςειφηεξνη κηζζνί κε πνζνζηφ 

42%, β) extra bonus κε πνζνζηφ 39%, γ) επέιηθην σξάξην εξγαζίαο κε πνζνζηφ 12% 

θαη δ) ζπλερήο εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ 7%. Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα 

παξαηεξείηαη φηη νη εξγαδφκελνη κε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ απαληήζεσλ επηζπκνχλ 

πςειφηεξν κηζζφ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. εκαληηθφ είλαη θαη ην 

γεγνλφο φηη θαη νη ίδηνη επηζπκνχλ λα εθπαηδεχνληαη πην ζπρλά ψζηε λα κπνξνχλ λα 

είλαη πην απνδνηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο.   

 

4.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ - LOGISTICS 

 

Ζ Δθνδηαζηηθή - Logistics ζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, 

φπνπ δηαζέηνπλ ηδηφθηεηεο απνζήθεο αιιά θαη ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ «Γξεγνξηάδνπ Μ.& ΗΑ Ο.Δ.» δηαζέηεη 

αξθεηά κεγάιν ζε αξηζκφ ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ, ν νπνίνο εμππεξεηεί 

θαζεκεξηλά ηηο αλάγθεο γηα κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηελ θεληξηθή απνζήθε ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο. Απηφ ην γεγνλφο ιεηηνπξγεί σο έλα αληαγσληζηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ εηαηξεία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ νδεγψλ  

(Γεκνζίαο Υξήζεο) θνξηεγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ην ηειεπηαίν εμάκελν ιφγσ 

ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη ε Κπβέξλεζε γηα ηα κεηαθνξηθά 

θνξηεγά Γεκνζίαο Υξήζεο. Απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ βαζηθέο ειιείςεηο ζε θαηαζηήκαηα super market ηα νπνία 

ζπλεξγαδφηαλ κε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο. Με απνηέιεζκα νη εηαηξείεο απηέο λα 

δεκηψλνληαη θπξίσο νηθνλνκηθά. Αληίζεηα, ζηα Τπέξ Γξεγνξηάδε δελ 

παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο ειιείςεηο ράξηλ ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαηεξνχζε ζηελ 

Απνζήθε. Ζ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ δηεμαγφηαλ θαλνληθά  κέζσ ησλ ηδηφθηεησλ 

θνξηεγψλ ηεο εηαηξείαο, ρσξίο λα επεξεαδφηαλ απφ ηηο απεξγίεο ησλ θνξηεγψλ 
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Γεκφζηαο Υξήζεο. Ο ηδηφθηεηνο ζηφινο ηεο επηρείξεζεο, θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ελδνεηαηξηθή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηελ Απνζήθε πξνο ηα θαηαζηήκαηα ηεο, 

αιιά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, κε ηελ αχμεζε ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ  (mini 

market θ.α.) πξαγκαηνπνηνχληαη δξνκνιφγηα  γηα ηε κεηαθνξά ησλ παξαγγειηψλ 

ηνπο, αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη πειάηεο κε ηελ εηαηξεία. ηελ 

εξψηεζε γηα ην πψο ζα ραξαθηεξίδαλε ηελ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαθνξψλ / logistics, ην 80%  ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί 

σο ελδνεηαηξηθή αιιά παξάιιεια θαη σο δηακεηαθνξηθή ( 3 PL) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. 

Μφλν ην 20% απάληεζε φηη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο είλαη θπξίσο ελδνεηαηξηθή 

κεηαθνξά.       

Οη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο Logistics ζηελ «Τπέξ Γξεγνξηάδε» δελ είλαη 

αξθεηά νξγαλσκέλεο αλ θαη δηαζέηνπλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, κε βάζε ηελ δηθή καο 

παξαηήξεζε. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζηξαηεγηθή picking, ζηε ζηξαηεγηθή 

δξνκνιφγεζεο ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ θ.α., ηα νπνία κπνξεί λα θαίλνληαη αζήκαληα 

γηα θάπνηνλ πνπ δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, αιιά γηα θάπνηνλ πνπ έρεη 

έζησ βαζηθέο γλψζεηο ζηα Logistics θαηαιαβαίλεη φηη απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά θαη κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα είλαη 

πην απνδνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ε εηαηξεία. ηελ εξψηεζε εάλ νη ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο Logistics είλαη επαξθείο φζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ επάλδξσζή 

ηνπο, νη εξσηεζέληεο ( αθφκε θαη ηα ζηειέρε δπζθνιεπφηαλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

έλλνηα ησλ Logistics), απάληεζαλ ζεηηθά  85% θαη αξλεηηθά 15% θαηφπηλ 

επεμήγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο. 

 

4.3 ΠΟΛΗΣΗΚΖ  MARKETING 

 

Αλ θαη ην Marketing απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη αδπλαηνχλ λα 

θαηαιάβνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ. ε εξψηεζε πνπ έγηλε ζηνπο εξγαδφκελνπο εάλ ην 

«marketing ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζην ξάθη», έρεη λα θάλεη κε ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθέο ζπκθσλίεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ, ην 52% απάληεζε «δελ απαληψ» θαη 

ην 48% απάληεζε ζεηηθά. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη είλαη κεγάιν ην πνζνζηφ πνπ δελ 

απάληεζε. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ 

marketing ή φηη δελ επηζπκνχζαλ λα απαληήζνπλ.   
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Ζ εηαηξεία ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο 

θαη ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο (λνζνθνκεία, θαθεηεξίεο θ.α.) ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζίεο 

κε πειάηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν, αιιά θπξίσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φπνπ 

εδξεχεη. ηελ εξψηεζε εάλ ηα πξντφληα πνπ πξνσζεί, ηα πξνσζεί ζε πην δειεαζηηθέο 

ηηκέο, ην 68% δελ απάληεζε είηε γηαηί φλησο δελ γλψξηδε είηε γηαηί δελ επηζπκνχζε, 

ην 26% απάληεζε αξλεηηθά θαη ην 6% απάληεζε ζεηηθά. ε απηή ηελ εξψηεζε ήηαλ 

αξθεηά κεγάιν ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ απάληεζαλ αιιά κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπκε ε εηαηξεία θάλεη πην δειεαζηηθέο ηηκέο ζηνπο πειάηεο ηεο. Έηζη θαη 

αιιηψο ε εηαηξεία δελ ζα κπνξνχζε λα θιείζεη ζπκθσλίεο κε εμσηεξηθνχο πειάηεο 

εάλ ηα πξντφληα ηα δηέζεηε θαη ζε απηνχο ζηελ ίδηα ηηκή πνπ ηα δηαζέηεη ζηα 

θαηαζηήκαηά ηεο. 

Οη ηηκέο νξηζκέλσλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο, ζε γεληθέο γξακκέο δελ 

ζεσξνχληαη πνιχ πξνζηηέο ζπγθξηηηθά κε άιινπο αληαγσληζηέο. Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

πεξηθέξεηα ζηνρεχνπλ ζε κηθξφ αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη φρη φπσο άιιεο εηαηξείεο ηνπ 

ίδηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ αξθεηά 

κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ. Δθφζνλ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, ε 

επηρείξεζε δηαζέηεη πξντφληα ηεο ειαθξψο ζε πην αθξηβέο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθνκίζεη ζε άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα πςειφηεξα θέξδε, ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο, 

απφ ην θεθάιαην πνπ έρεη επελδχζεη,  γηα λα ην δηαζέζεη ζε λέεο αγνξέο. Σν πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζε φηη νη ηηκέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο δελ είλαη πνιχ 

πξνζηηέο είλαη ην 46%,  ην 38% απάληεζε φηη είλαη πξνζηηέο θαη ην 16% δελ 

απάληεζε. Μπνξεί νη ηηκέο λα κελ είλαη πνιχ πξνζηηέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία δελ είλαη αληαγσληζηηθή. 

Αληίζεηα, ζε ζπλνιηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο είλαη αληαγσληζηηθή δηφηη πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο γθάκαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ζηα 

θαηαζηήκαηά ηεο ζε ζρέζε θπξίσο κε ηνπο ηνπηθνχο αληαγσληζηέο. Γηαζέηνληαο 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή γθάκα πξντφλησλ ζε θαηάζηεκα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη απηφ απνδεηθλχεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο ρηιηάδεο 

θαηαλαισηέο πνπ επηιέγνπλ ηα «Τπέξ super market Γξεγνξηάδε» πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. Σν 64 % ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Έξεπλα απάληεζε φηη ην 

επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη πνιχ θαιφ, ην 24% ππνζηεξίδεη 

φηη είλαη θαιφ θαη ην 12% φηη είλαη άξηζην. 
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Σέινο, ε ζπληήξεζε θαη πεξηπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ – πξντφλησλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ κηα επηρείξεζε πην αληαγσληζηηθή 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο θαηαλαισηήο πεγαίλεη ζε έλα super 

market θαη παξαηεξεί φηη ηα ξάθηα είλαη γξαηζνπληζκέλα, άβαθα θαη ζθνπξηαζκέλα 

δελ αγνξάδεη θαη πηζαλφλ λα κελ επηρεηξήζεη λα μαλαπάεη γηα αγνξέο ζην θαηάζηεκα 

ή αθφκε λα ην δηαδψζεη παξαπέξα ζηνπο γλσζηνχο ηνπ (θαθή δηαθήκηζε) κε 

απνηέιεζκα λα ράλνληαη πειάηεο. Δπίζεο, απηφ κπνξεί λα ζπκβεί θαη εάλ ηα πξντφληα 

– εκπνξεχκαηα δελ δηαηεξνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζην θαηάιιειν ηφπν, 

δειαδή γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί ην ζακπνπάλ ησλ καιιηψλ λα ην ηνπνζεηείηαη ζην 

ςπγείν δίπια ζην γάια, αιιά νχηε λα κεηαθέξεηαη ε ρισξίλε ή ηα απνξξππαληηθά 

πάλσ απφ ηα δπκαξηθά ή ηηο ζνθνιάηεο θ.α. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζε φηη ε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ – 

εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πνιχ θαιή αλέξρεηαη ζην 44%, ην 34% 

ζεσξεί φηη είλαη θαιή, ην 12% φηη είλαη κέηξηα, ην 6% θαθή  θαη κφιηο ην 4% πηζηεχεη 

φηη είλαη άξηζηε.      

 

4.4 ΤΓΚΡΗΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ – MARKETING 

 

Μειεηψληαο θαη αλαιχνληαο  ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο θαη βάζε ηεο 

πξνζσπηθήο παξαηήξεζεο, παξαηεξείηαη ε απαξαίηεηα αιιειέλδεηε ζρέζε θαη 

ζπλέξγηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπληζησζψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο - 

Logistics θαη ηνπ  ρεδίνπ Marketing ηεο επηρείξεζεο γηα κηα πεξηζζφηεξν απνδνηηθή 

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο κε ζθνπφ ηε θεξδνθνξία. 

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ Γηαλνκή γηα ηα Logistics ελλννχκε  ηηο δηαδξνκέο 

θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ κε ηελ αληίιεςε - θηινζνθία Just In  Time (ζσζηφ 

ηξφπν, ηφπν, ρξφλν ζηε ζσζηή ηηκή). Δλψ ζην Marketing σο Γηαλνκή ελλννχκε ηνπο 

εκπνξηθνχο δηαθαλνληζκνχο, ζπκθσλίεο, πξνζθνξέο, ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο 

πξνψζεζεο. Γηα λα δηεθπεξαηψλνληαη ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ εκπνξηθνί δηαθαλνληζκνί θαη ζπκθσλίεο. Αληίζηξνθα γηα λα ηζρχνπλ 

εκπνξηθνί δηαθαλνληζκνί θαη ζπκθσλίεο απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα 

αληίζηνηρα δξνκνιφγηα εκπνξεπκάησλ. 

 Ζ Πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηα Logistics, επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ηελ θπζηθή δηαλνκή θαη δηαθίλεζε ηνπο ζε JIT, ψζηε λα θαηαιήμνπλ 
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ζηνπο παξαιήπηεο ηνπο. ην Marketing, ε Πξνψζεζε έρεη λα θάλεη κε ηηο 

πξνσζεηηθέο ηερληθέο φπσο νη εθπηψζεηο, ηα δψξα, νη πξνζθνξέο θαη ε ζπιινγή 

πφλησλ κέζσ ηεο «Τπέξ Κάξηαο» πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρξήκα θαη ζε σθέιεηα. Γηα 

λα πθίζηαληαη νη πξνζθνξέο , νη εθπηψζεηο θαη ηα δψξα ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη 

δηαλεκεζεί θαη λα ππάξρεη ην πξντφλ. Απφ ηελ άιιε γηα λα κπνξεί λα  δηαλέκεηαη  ην 

πξντφλ πξέπεη λα πξνσζείηαη κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο. 

 Ζ Γηαθήκηζε γηα ηα Logistics αθνξά ηνλ βαζκφ επάξθεηαο ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπεμέξρεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ Δθνδηαζηηθή ζηήξημε ησλ πειαηψλ ηεο. ην 

Marketing ε δηαθήκηζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο εηθφλαο (αμηνπηζηία, θήκε) ηεο επσλπκίαο ηεο. 

Μέζα ζην ζχλνιν ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

Logistics, αθνχ πξνυπνζέηνπλ ηελ παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ηνπο πξνο 

ηα ζεκεία πψιεζεο.  

 Σν Πξνζσπηθφ ησλ Καηαζηεκάησλ πνπ ζπλδέεηαη  κε ηα Logistics είλαη ε 

Τπεχζπλε Καηαζηήκαηνο, ν Απνζεθάξηνο, ε Τπεχζπλε Φπγείνπ 

αιιαληηθψλ/ηπξνθνκηθψλ, ε Τπεχζπλε καλαβηθήο θαη ε Τπεχζπλε πεξηπνίεζεο-

αλεθνδηαζκνχ ξαθηψλ. Με ην Marketing, αληίζεηα, ζρεηίδνληαη άκεζα θαη 

απνηεινχλ κέξνο απηνχ  φινη νη εξγαδφκελνη ησλ θαηαζηεκάησλ, πιελ ηνπ 

Απνζεθάξηνπ ιφγσ ηεο άκεζεο επαθήο ηνπο κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

 Οη Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηελ πεκπηνπζία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Logistics θαη απνηεινχλ αλαγθαία ζηήξημε εθνδηαζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ-επηδηψμεσλ ηνπ Marketing θαη επνκέλσο ηεο επηδησθφκελεο θεξδνθνξίαο. 

Σελ «θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο» ζχγθξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηνπ 

ρεδίνπ Marketing απνηεινχλ νη επηκέξνπο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπο.  

 Σα Logistics ζηεξίδνληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ηεο επηρείξεζεο θαη 

εμαξηψληαη απφ απηφλ. Αιιά θαη ην Marketing ζε φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ εμαξηάηαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ηνπ. 

 Γηα ηα Logistics ην Πξντφλ (Ηδησηηθήο Δηηθέηαο)  πξναπαηηεί ηελ παξαγσγή, 

ζπζθεπαζία, δηαθίλεζε θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ απφ ηνλ  Όκηιν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε 

επηρείξεζε. Σν Marketing γηα ηα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο πξντφληα πξναπαηηεί φηη θαη ε 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα απφ ηνλ  Όκηιν πξνο ηελ επηρείξεζε γηα ηελ  απνηειεζκαηηθή 

δηαλνκή απηψλ ησλ πξντφλησλ ζε JIT κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσληαθή θαη εκπνξηθή 

πξνψζεζή ηνπο. 
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 ρεηηθά κε ηελ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή,  ε φιε ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο - 

Logistics είλαη απηή πνπ δηακνξθψλεη ην ηειηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαθηλνχληαη. ην Marketing ην ηειηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαη ην θέξδνο 

επεξεάδνπλ ηα δηαπξαγκαηεπηηθά φξηα (πνζφηεηα παξαγγειίαο, ρξνληθφ δηάζηεκα 

θ.α.) πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εκπνξηθνί δηαθαλνληζκνί θαη ζπκθσλίεο κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο αιιά θαη ηε ζρέζε σθέιεηαο/ θφζηνπο-επηβάξπλζεο  γηα ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Ζ Πξνβνιή θαη ε Γηαθήκηζε πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο 

θαη θαηαλαισηέο αληαλαθιάηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ πξντφλησλ κέζα απφ ην 

ηξίπηπρν πνηφηεηα-αμηνπηζηία-ππεπζπλφηεηα.  

 Σν Φπζηθφ-Οηθνινγηθφ Πεξηβάιινλ γηα ηα Logistics απνηεινχλ ε 

θαηαιιειφηεξε ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο κε εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε θαη ε 

Πξάζηλε Γηαρείξηζε, φηαλ ππάξρεη, δηακνξθψλνληαο ηελ φιε ιεηηνπξγία θαη ην 

θφζηνο ηεο επηρείξεζεο. Όια απηά πνπ απνηεινχλ θνκκάηη ησλ Logistics, ζην 

Marketing απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη δηακνξθψλνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα 

ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνο ην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ θνηλφ πνπ απνηειεί ηελ βάζε ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηεο δηαθήκηζεο θαη γεληθά ηεο θήκεο ηεο πξνο ηξίηνπο. 

 ην Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ ε Αληαγσληζηηθφηεηα απαηηεί λα ιεηηνπξγνχλ ηα 

Καλάιηα Γηαλνκήο ζε JIT γηα ηα Logistics. Απηφ απνηειεί αληαγσληζηηθφ ζηνηρείν ή 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Marketing. 

 Οη Πξνκεζεπηέο απνηεινχλ θαηαιπηηθή ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο 

Δθνδηαζηηθήο - Logistics, ελψ γηα ην Marketing βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη Πειάηεο-Καηαλαισηέο γηα ηα Logistics ιεηηνπξγνχλ σο ελδνγελήο 

δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ (κε ηε ρξήζε Τπεξθάξηαο) ελψ ηα Logistics πξνο απηνχο 

ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκφο ζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. ην 

Marketing νη πειάηεο απνηεινχλ ελδνγελή κέζνδν Έξεπλαο Αγνξάο θαη 

Σκεκαηνπνίεζεο ηνπο βάζε ησλ Καηαλαισηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ( Kotler ) 

κε ηε ρξήζε Τπεξθάξηαο, κέζνδν Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ (κε Bonus) θαη Κηλεηήο 

Γηαθήκηζεο (κε θάξηα – κπξειφθ).   

 ηα Logistics, νη Μέηνρνη, πνπ αλήθνπλ ζην Δζσηεξηθφ  Πεξηβάιινλ, 

ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ξνή ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics, αθνχ απνηεινχλ θαη 

Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο επηρείξεζεο. πγρξφλσο, ζην Marketing ζπκβάιινπλ ζηελ 

ζεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά.   
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 ηελ Δθνδηαζηηθή– Logistics ε SWOT Αλάιπζε ( Γπλαηά– Αδχλαηα εκεία, 

Δπθαηξίεο – Απεηιέο) αθνξνχλ ηελ φιε ιεηηνπξγία θαη ζηήξημε  Δθνδηαζκνχ ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο ελψ ζην ρέδην Marketing αθνξνχλ ηελ αλάδεημε 

ηνπο ή κε γηα κεηαηξνπή ηνπο ζε ζπζηαηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

Πνιηηηθήο Marketing. 

 H Δπηινγή Οκάδσλ ηφρσλ (Target – groups) ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δθνδηαζηηθήο - Logistics γηα άκεζεο πσιήζεηο ζε θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ή γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ outsourcing πξνο ηξίηνπο εζηηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

Δθνδηαζηηθή ηήξημε ηνπο κε χζηεκα JIT. Αληίζεηα, ζην αληίζηνηρν πιαίζην ηνπ  

ρεδίνπ Marketing ε Δπηινγή Οκάδσλ ηφρσλ (Target – groups) πξνζεγγίδεηαη απφ 

Δκπνξηθή θαη Δπηθνηλσληαθή Σερληθή ράξε ζε Μεζφδνπο Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ, 

Γηαλνκήο, Γηαθήκηζεο, Γεκνζίσλ  ρέζεσλ θαη Γεκνζηφηεηαο. 

 ην πεδίν ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics ν Καζνξηζκφο ηφρσλ θαη νη 

ηξαηεγηθέο Κηλήζεηο Marketing ηεο επηιεγκέλεο εηαηξείαο, φπσο ε Μέγηζηε 

Ηθαλνπνίεζε Αλαγθψλ ησλ Πειαηψλ ηεο, νη Καιχηεξεο Γπλαηέο Σηκέο ησλ 

πξντφλησλ ηεο, ηα Τςειήο Πνηφηεηαο πξνζθεξφκελα Πξντφληα ηεο  θαη ηδηαίηεξα ηα 

Δηαηξηθά Πξντφληα, ε επέθηαζε θαη αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο κέζσ ησλ Ηδηφθηεησλ 

Καηαζηεκάησλ ηεο θαη ε έληαμε ηεο ζηνλ Όκηιν νκνεηδψλ εηαηξηψλ ΤΜΜΔΣΡΟΝ 

Α.Δ., επηηπγράλνληαη κφλν ράξε ζε κηα ζχγρξνλε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα πνπ 

ιεηηνπξγεί κε πξνδηαγξαθέο θαη θαλφλεο JIT. Παξάιιεια ζην αληίζηνηρν πιαίζην 

ηνπ ρεδίνπ Marketing ν Καζνξηζκφο ηφρσλ θαη νη ηξαηεγηθέο Κηλήζεηο 

πινπνηνχληαη βάζε Δκπνξηθψλ πκθσληψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ - Γηαθεκηζηηθψλ 

Σερληθψλ. 

 Σν Υξνλνδηάγξακκα θαη ε  Αμηνιφγεζε-Δθηίκεζε ησλ Απνηειεζκάησλ ζηελ 

Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο - Logistics ζηελ εηαηξεία έρεη θαηά θχξην ιφγν, απφ 

εκπεηξηθή άπνςε, ραξαθηήξα Δηήζηνπ ή Γηεηνχο ρεδίνπ Αλαπηπμηαθψλ 

ηξαηεγηθψλ θαη Δηήζηνπ Διέγρνπ Απνηειεζκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηνχκελεο 

Γηνξζσηηθέο Κηλήζεηο. Σν ίδην επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν ζην αληίζηνηρν πιαίζην 

ηνπ ρεδίνπ Marketing ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εκπνξηθή, 

επηθνηλσληαθή αμηνιφγεζε θαη θαη‟ επέθηαζε αμηνιφγεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

εηαηξείαο.                
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4.5 ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 

4.5.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

 

Παιαηφηεξα ζηελ νηθνλνκία, ε αμία κηαο επηρείξεζεο απνηηκφηαλ θπξίσο ζε 

θπζηθά αγαζά θαη ζε θεθάιαηα, ελψ ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκία , ην θεθάιαην είλαη ε 

γλψζε. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο απαμηψλεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ δελ ζεσξείηαη πηα έλα επηπιένλ θφζηνο αιιά παξάγνληαο αχμεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηελ 

πςειή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζηελ πςειήο πνηφηεηαο 

εθπαίδεπζε. ηηο κέξεο καο, νη εξγαδφκελνη, απαηηείηαη λα ηνπο παξέρεηαη ζπλερήο 

εθπαίδεπζε, ψζηε απηνί λα γλσξίδνπλ απφ ρεηξηζκφ ππνινγηζηψλ θαη κεραλεκάησλ, 

αιιά παξάιιεια λα έρνπλ θαη αλαιπηηθή θξηηηθή ζθέςε πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπο. 

Ζ επηρείξεζε  «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & .Η.Α Ο.Δ.» εθπαηδεχεη κφλν  

ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, ζε αφξηζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ είλαη ζπλήζσο αλαζεσξήζεηο 

θαη λέεο εμειίμεηο, ζρεηηθά κε ηελ Δθαξκνγή θαη ηθαλνπνίεζε ησλ Απαηηήζεσλ ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαη βαζηθφο 

νκηιεηήο είλαη ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Όπσο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ, δελ αξθεί απηή ε εθπαίδεπζε αιιά απαηηείηαη ζε επξχηεξν θάζκα 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη κε άιια εθπαηδεπηηθά κέζα πέξαλ ησλ 

ζεκηλαξίσλ.  

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δπζιεηηνπξγίαο ηεο Απνζήθεο θαη κείσζεο ηεο 

απφδνζεο ηεο παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ «picking». Ο εθάζηνηε “picker” 

έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δψλε (δηαδξφκνπο) θαη θάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη κηα λέα 

παξαγγειία ζην ηεξκαηηθφ ηνπ μεθηλάεη ηε ζπιινγή ηεο εθάζηνηε παξαγγειίαο. Καηά 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ picking (ζπιινγή) παξαηεξνχληαη πνιιά ιάζε πνπ γίλνληαη απφ 

ηνλ έθαζην «picker» θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ άγλνηα  ηνπ, γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη 

λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ζπιινγή ψζηε λα εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 

ρξήκα. Ο picker αθνχ ειέγμεη ηελ λέα παξαγγειία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη απφ πνχ ζα αξρίζεη λα ζπιιέγεη θαη κε πνηα δηαδηθαζία ρσξίο λα θάλεη 

πνιιά «zig – zag» ζηελ δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα δηαζρίζεη κέζα ζηε δψλε ηνπ. ηελ 

Απνζήθε ηεο εηαηξείαο νη picker ιφγσ ηεο άγλνηαο ηνπο πξαγκαηνπνηνχλ πνιιά «zig 
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– zag» κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν θαη λα θαζπζηεξνχλ. Πνιιέο 

θαζπζηεξήζεηο δηαπηζηψζεθαλ θαη ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ηεξκαηηθψλ απφ ηνπο 

picker. Όια απηά φκσο, δεκηνπξγνχλ πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

παξαγγειίεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (ζχκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν 

πξφγξακκα πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ), αιιά θαη ζηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ. 

Παξαηεξήζεθε αξθεηέο θνξέο νη παξαγγειίεο λα πεγαίλνπλ κε κηα έσο δπν κέξεο 

θαζπζηέξεζε, φρη κφλν ζηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

πειάηεο. Απηφ βιάπηεη φρη κφλν ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα 

θαίλεηαη αλαμηφπηζηε ζηα κάηηα ησλ πειαηψλ ηεο, αιιά θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο ιφγσ 

πηζαλψλ ζεκαληηθψλ απσιεηψλ κε ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ. 

Σέινο, παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ “pickers” θαηά ην picking 

θαηαιήγνπκε φηη ε επηρείξεζε δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε έκθαζε ζηελ ζπλερή 

εθπαίδεπζε ηνπο, ηφζν ζην ρεηξηζκφ ησλ ηεξκαηηθψλ φζν θαη ζηελ βέιηηζηε δηαδξνκή 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαηά ην picking, κε γλσξίδνληαο ηα νθέιε πνπ έρεη απφ 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Καηαιήγνπκε, πξνηείλνληαο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ηφζν 

ησλ picker, φπνπ εθεί παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα δπζιεηηνπξγίαο, φζν 

θαη ηνπ ππφινηπνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ζην αληηθείκελν ζε ηαθηά θαη νξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Ζ εθπαίδεπζε, ελ νιίγνηο,  ζπκβάιεη ηφζν ζηελ απνδνηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία θαη πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ 

Marketing. Ζ παξαπάλσ πξφηαζε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε πινπνίεζεο ησλ 

ηφρσλ ηεο επηρείξεζεο γηα δηαηήξεζε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηεο δίλεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

4.5.2 BENCHMARKING 

 

  Αξρηθά λα αλαθέξνπκε φηη ην  “Benchmarking”  νξίδεηαη σο ε κέζνδνο ηεο 

ζπλερνχο ρξήζεο δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ ζχγθξηζε ηεο 

απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ ή ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, έλαληη ζπγθξίζηκσλ 

δηαδηθαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ νξγαληζκψλ κε ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ (Best Practices) 

(http://en.wikipedia.org, ρ.ρ.). 

 Οη ιφγνη εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ Benchmarking  ζηελ επηρείξεζε καο   είλαη : 
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 ε Μέηξεζε απφδνζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε 

 ε χγθξηζε απνδφζεσλ κε άιιεο θαηαμησκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

 ε Αλαγλψξηζε πηζαλψλ αδπλακηψλ αιιά θαη επθαηξηψλ βειηίσζεο 

 ε Τπνθίλεζε γηα βειηίσζε ζηφρσλ θαη εμαζθάιηζε Αληαγσληζηηθνχ 

Πιενλεθηήκαηνο. 

Οη παξαπάλσ ιφγνη αληαλαθινχλ ηε βάζε γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ρεδίνπ 

Marketing κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο, αθνχ έκκεζα αλ εθαξκφζεη ε Γηνίθεζε ηηο 

θαηάιιειεο-θαιχηεξεο ζρεηηθέο πξαθηηθέο  κπνξεί λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο, 

ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ.» 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο , πθίζηαληαη θαη θάπνηεο δπζθνιίεο , σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ. Απηέο είλαη ε έιιεηςε εληαίαο κεζνδνινγίαο 

εθαξκνγήο ιφγσ πνηθηινκνξθίαο ζηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ 

ηξφπν απνηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, ε επηθχιαμε γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηέινο ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

Τπάξρνπλ έμη βαζηθνί ηχπνη  Benchmarking: 

 Δζσηεξηθφ (Internal) 

 Αληαγσληζηηθφ (Competitive) 

 Λεηηνπξγηθφ (Functional) 

 Γεληθψλ Γηαδηθαζηψλ (Generic Process) 

 Βαζηθήο Ηθαλφηεηαο (Core Competencies) 

 Πειαηψλ (Customer) 

Αο δνχκε ηψξα πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εθαξκνγή ηνπ Benchmarking ζηα 

πζηήκαηα Δθνδηαζκνχ. ην Πξνζσπηθφ, ζηηο Ακνηβέο, ζηελ Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Οξγάλσζε θαη ζηηο επηκέξνπο Γηαδηθαζίεο ηεο, ζηηο Σηκέο ,ζηελ Πνηφηεηα, ζηνπο 

Όξνπο Πιεξσκήο θαη Παξάδνζεο, θαη ζηα θξηηήξηα Δπηινγήο Πξνκεζεπηψλ 

(Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Πξνκεζεηψλ, ρ.ρ.). 

 Αξρηθά ην 1
ν
 ζηάδην αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ φπνπ επηιέγνληαη θαη 

ηεθκεξηψλνληαη νη πεξηνρέο (ηνκείο) πνπ ζπγθξίλνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ηελ νκάδα 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Αθνινχζσο ζηελ έξεπλα, πνπ είλαη ην 2
ν
 ζηάδην, 

ζπγθεληξψλνληαη θξηηήξηα αλεχξεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ  ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ 

ηελ έξεπλα, θαη κεηά ηελ επηινγή ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη απαξαίηεηεο 

επαθέο. ην 3
ν
 ζηάδην ιακβάλεη ρψξα ε παξαθνινχζεζε, ε αλάιπζε, θαη ε ζχγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο θαη νη ηξφπνη 
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ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εχξπζκε ρξήζε 

απηψλ. Σέινο, ζην 4
ν
 ζηάδην θαη πην νπζηαζηηθφ, πηνζεηνχληαη νη θαιχηεξεο 

πξαθηηθέο θαη εθαξκφδνληαη ηηο βειηηψζεηο κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ηελ κέηξεζε λέσλ απνδφζεσλ. 

Έηζη ε επηρείξεζε «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ.» ζα θαηαθέξεη 

αξρηθά λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εηαηξία, λα 

ζπγθξηζεί κε άιιεο αληαγσληζηηθφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη λα πηνζεηήζεη  θαιχηεξεο 

πξαθηηθέο έηζη ψζηε λα αλεβάζεη ηα πνζνζηά ησλ δεηθηψλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 

ηεο. 

 

4.5.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

  

Γηα κηα επηρείξεζε δηαθίλεζεο θαη πψιεζεο ηξνθίκσλ αιιά θαη άιισλ εηδψλ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεη πιεξνθφξεζε απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο γηα ηα 

πξντφληα ηεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (ηηκή, πνηφηεηα, αζθάιεηα, ηήξεζε 

πξνδηαγξαθψλ θιπ). Έηζη κπνξεί λα δεη ηηο αδπλακίεο ηεο θαη ηα πεξηζψξηα 

βειηίσζεο.  Όκσο ιίγεο  δεηνχλ αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο 

ηνπο, ελψ ειάρηζηεο γλσξίδνπλ πσο λα εθκεηαιιεπηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 

Δηδηθά φηαλ  θηάλεηο ζην ζεκείν λα ζπλεξγάδεζαη κε 375 πξνκεζεπηέο, ην 

απνηέιεζκα κηαο ζνβαξήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε απφιπηε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πειάηε. ε πξαθηηθφ επίπεδν, απηφ ζεκαίλεη λα κπνξέζεη ε 

επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηη πάεη ζσζηά θαη ηη ιάζνο θαη λα κπνξέζεη λα θαηαζηξψζεη 

θαη λα πινπνηήζεη έλα ζρέδην δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ απηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεηαη έπεηηα απφ ππεχζπλε, ζπλεπή θαη κε 

ζπλερή έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο. Απηφ απαηηεί ζηελή θαη ζνβαξή ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο, νη 

νπνίνη ζα είλαη πξφζπκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πξηλ ηελ ζχλαςε κηαο ζηαζεξήο 

ζρέζεο ζπλεξγαζίαο. Γειαδή ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

πνηα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα ηεξεί σο εηαηξία θαη βάζεη πνηψλ θξηηεξίσλ ζα 

αμηνινγεζνχλ ηα πξντφληα πνπ παξαδίδεη ζηελ εηαηξία. 

Γηα λα κπνξέζεη ε «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & .Η.Α. Ο.Δ.»  λα ζπλεξγαζηεί  

απνδνηηθά κε πξνκεζεπηέο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζσζηά κειεηεκέλε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα 

κέηξα ηεο θαη λα κπνξεί λα δψζεη αμηνπνηήζηκα δεδνκέλα. Ζ νπνία δηαδηθαζία 
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ζπληειεί ζηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο - 

Logistics ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Marketing, εθφζνλ αλήθεη 

ζπγρξφλσο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics  θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρεδίνπ Marketing ηεο εηαηξείαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζηηο εμήο δηαδηθαζίεο ή δηεξγαζίεο πνπ 

αθνινπζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα:  

 

• Παξαιαβέο. Σα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηηο παξαιαβέο εζηηάδνπλ ζηηο 

παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ, ηνπο ρξφλνπο παξαιαβήο, ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηελ απφδνζε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θξηηεξίσλ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ν αξηζκφο ησλ νινθιεξσκέλσλ παξαγγειηψλ, ε 

ηαρχηεηα παξάδνζεο (ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη απφζεκα), 

ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο πξνβιεκαηηθψλ πξντφλησλ, ε αληαπφθξηζε ζε 

επείγνπζεο παξαγγειίεο, ε απνπζία ιαζψλ ζηηο ρξεψζεηο θιπ. 

• Σερλνινγία. Σα θξηηήξηα αθνξνχλ ην βαζκφ ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο 

ζηα πξντφληα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κπνξνχλ λα είλαη ε χπαξμε θαηλνηνκηψλ 

(ζε επίπεδν πξντφληνο ή ζπζθεπαζίαο), ε ρξήζε αλαθπθινχκελεο 

ζπζθεπαζίαο, ε ρξήζε ζπζθεπαζίαο πνπ απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

πξντφληνο. 

• Πνηφηεηα. Σα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη θαη 

πνζνηηθά, εθηφο απφ πνηνηηθά θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζα πξέπεη λα 

«απαηηεζνχλ» θαη λα ζπκθσλεζνχλ πξηλ ηελ ζχλαςε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

πξνκεζεπηή. Σέηνηα θξηηήξηα είλαη ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ αλαθιήζεσλ, ε 

απφδνζε ζε κηα εηθνληθή αλάθιεζε, ν ρξφλνο αληίδξαζεο ζε πεξίπησζε 

πξνβιήκαηνο θαη ν βαζκφο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Δθηφο απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ «Γξεγνξηάδνπ 

Μαγδαιελή & .Η.Α. Ο.Δ.» θαη ηελ βαξχηεηα θάζε θξηηεξίνπ, κεγάιεο ζεκαζίαο 

είλαη θαη ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη πεξηγξαθηθή (π.ρ. 

ηθαλνπνηεηηθφ, πνιχ θαιφ, θαθφ, εθηφο πξνδηαγξαθψλ θιπ) ή αξηζκεηηθή. Ζ δεχηεξε 

ιχζε ζεσξείηαη θαιχηεξε θαζψο κπνξεί λα γίλεη πην αληηπξνζσπεπηηθή ε ζχγθξηζε 

ηεο επίδνζεο κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ. Δπίζεο ε θιίκαθα κε άξηζηα ην 

100 είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ θιίκαθα κε άξηζηα ην 5, θαζψο κπνξεί λα απνδψζεη 

πην παξαζηαηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη είλαη θαη πην εχθνιν λα δηαβαζηεί. (π.ρ. κηα 
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βαζκνινγία 87,5 είλαη πην αθξηβήο απφ κηα βαζκνινγία 4,25). ε γεληθέο γξακκέο ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο, έρεη ζαλ 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο απφ ιάζε θαη ειιείςεηο πνπ πηζαλφλ 

λα νθείινληαη ζε άιινπο, αιιά ελ ηέιεη θηάλνπλ ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ πξφηαζε γηα 

αμηνιφγεζε ησλ Πξνκεζεπηψλ αληηζηνηρεί ζηνλ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο γηα θαιχηεξεο 

δπλαηέο ηηκέο ζε πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα. 

4.5.4 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

 

  Ζ επηρείξεζε δελ δηαηεξεί ηζηνζειίδα, γεγνλφο ην νπνίν ζηηο κέξεο καο ερεί 

αξλεηηθά ζηα απηηά καο. Κξίλεηαη ινηπφλ πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ιφγνπο θπξίσο 

«prestige», Marketing (Γηαθήκηζεο, Πξνψζεζεο πξντφλησλ), Πξνζθεξφκελεο 

Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ, Αχμεζεο Πσιήζεσλ αιιά θαη Μεξηδίνπ Αγνξάο, ε ζρεδίαζε 

θαη πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο. Ζ αλάζεζε δειαδή ζε κηα εηαηξία «web 

design» πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα απηφ, φπνπ πέξα απφ κηα απιή ηζηνζειίδα , ζα 

πινπνηήζεη θαη ην ειεθηξνληθφ  θαηάζηεκα (e-shop)  ηεο εηαηξίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

πξφηαζεο ζπκβάιεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Marketing θαη 

θαη‟ επέθηαζε ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics. Μηα 

ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθφ-πξνθίι ηεο 

επηρείξεζεο, ηα θαηαζηήκαηα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά (νδφ, ηειέθσλα θ.α.), 

ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο (outsourcing, e-shop, θ.α.), 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε αιιά θαη ζπιινγή  πφλησλ γηα ηελ «Τπέξ θάξηα»  θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 Πην αλαιπηηθά γηα ην e-shop, επηζπκία είλαη έλα εχθνιν θαη εχρξεζην 

πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο κε πιήζνο δπλαηνηήησλ γηα ηνλ επηζθέπηε. Οη Γπλαηφηεηεο 

γηα ηνλ επηζθέπηε πεξηιακβάλνπλ: 

 Απεξηφξηζην αξηζκφ πξντφλησλ, θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη εηθφλεο ησλ πξντφλησλ  

 Μαδηθή πξνζζήθε/επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ ζην  ειεθηξνληθφ «θαιάζη» 

 Τπνινγηζκφο θφζηνπο, αλάινγα κε ηνλ ηφπν παξάδνζεο 

 Δλεκέξσζε ηνπ  πειάηε γηα ην ηζηνξηθφ ησλ παξαγγειηψλ ηνπ. 

 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο πξνζβιέπνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο κε βάζε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο  ιφγνπο  δεκηνπξγίαο ηεο  ηζηνζειίδαο, νη 

νπνίνη αιιάδνπλ ηελ «εηθφλα» (prestige) ηεο επηρείξεζεο παξάιιεια κε αχμεζε ησλ 
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Πσιήζεσλ αιιά θαη ηνπ Μεξηδίνπ Αγνξάο, ιφγσ ηνπ επηπιένλ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη, κέρξη ηε Γηαθήκηζε θαη Πξνψζεζε ησλ Πξντφλησλ 

ηεο. 

 

4.5.5 ΦΤΗΚΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ 

Ζ  απνγξαθή ε νπνία γίλεηαη ζηελ απνζήθε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηακεηξεζνχλ ηα πξντφληα ηα νπνία θπιάζζνληαη θαη λα δηαπηζηψλνληαη θάπνηα 

ηπρφλ ειιείκκαηα θαη επηπιένλ  λα επηβεβαηψλεηαη φηη ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ 

ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηα  

απνζέκαηα βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο WMS (χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνζήθεο). 

Πξέπεη δειαδή ε επηρείξεζε «Γξεγνξηάδε Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ.» λα είλαη ζε 

ζέζε λα θάλεη ηελ απνγξαθή ησλ πξντφλησλ πνπ θαηέρεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή  

ρξεηαζηεί, γηα λα γλσξίδεη ε επηρείξεζε ηη ππάξρεη ζηελ απνζήθε. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί αθελφο λα ειέγρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ Απνζήθε ηεο  θαιχηεξα, αθεηέξνπ 

λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο ειιείςεηο, παξαγγειίεο θαη έθηαηεο παξαγγειίεο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ πειαηψλ ηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ηαρχηαηα, 

νηθνλνκηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Ζ πινπνίεζε ηεο θπζηθήο απνγξαθήο ησλ πξντφλησλ 

ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics. Ζ θπζηθή απνγξαθή ζπληειεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ (εηθνληθφ απφζεκα – πξαγκαηηθφ απφζεκα ζηελ 

Απνζήθε). 

 

 

 

4.5.6 ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

 

Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη εηδηθφηεξα ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζπρλά ζεσξείηαη σο κέξνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο θαη βνεζεηηθή ζ‟ απηήλ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

έθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο επεθηείλεηαη πέξα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη γεγνλφο δε φηη ην κέιινλ ησλ κεγάισλ, θαη 

ζπγρξφλσο βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζηελ επηηπρία «έξεπλαο θαη 
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αλάπηπμεο». Παξφια απηά ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε δελ ιεηηνπξγεί Σκήκα 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

απαηηεί ρξφλν θαη θνζηνινγείηαη αθξηβά γηα ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ιχζε ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλάζεζε ζε κηα εηαηξία Γεκνζθνπήζεσλ, λα 

αλαιχζεη θαη λα εξκελεχζεη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο (γλψκεο, αλάγθεο, 

αληηιήςεηο, θ.α.) ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο, ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο, ηηο 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Πέξαλ ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ηεο 

εηαηξίαο Γεκνζθνπήζεσλ, ε εηαηξία νθείιεη λα αμηνινγήζεη θπξίσο ε ίδηα ηηο κειέηεο 

θαη ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πεηπραίλεη, νηθνλνκηθά, 

ζχληνκα, εχζηνρα, θαη εμεηδηθεπκέλα, λα ζρεκαηίζεη κηα αλαιπηηθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ησλ πειαηψλ-θαηαλαισηψλ θαη  ησλ 

ππαιιήισλ ηεο θαη αλαιφγσο λα ραξάμεη λέεο ζηξαηεγηθέο αλ ρξεηαζηεί ιακβάλνληαο  

ηα απαξαίηεηα κέηξα, απηή ηελ θνξά κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο  έξεπλεο θαη γλψζε. Ζ 

πξφηαζε ζπλαηλεί ζηελ γλσζηνπνίεζε, πιεξνθφξεζε ησλ αλαγθψλ – απαηηήζεσλ 

ησλ πειαηψλ – θαηαλαισηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ρεδίνπ Marketing αιιά θαη ηεο 

αλαγθαίαο αληίζηνηρεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics. Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εμάπισζεο ηεο επηρείξεζεο κε 

λέα θαηαζηήκαηα. 

 

4.5.7ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ – ΑΣΟΜΗΚΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Δθνδηαζηηθήο θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Marketing ζηε «Γξεγνξηάδνπ Μ. & ΗΑ Ο.Δ.» πξαγκαηνπνηνχληαη 

εκπεηξηθά θαη δελ ππάξρνπλ μερσξηζηά Σκήκαηα απφ ηα νπνία ζα δίλνληαη εληνιέο  

θαη ζα ζέηνληαη θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη θαη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο 

πθηζηάκελνπο ηνπ θάζε ηκήκαηνο.  

 

 

4.5.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΛΟΤ-ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ  

 

 

ηελ άθξσο αληαγσληζηηθή αγνξά ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα 

αληεπεμέξζεη ζε κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ φπσο: 
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 Ζ δηαηήξεζε ηεο εμππεξέηεζεο ζε πςειά επίπεδα 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Ζ δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ αλά πάζα ζηηγκή 

 Ζ επειημία ζηηο παξαδφζεηο 

 

Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκν, ε εηαηξία λα πηνζεηήζεη έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο-παξαθνινχζεζεο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ηεο, αλ 

ζπκπεξηιάβνπκε παξάγνληεο φπσο ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, ηελ 

κειινληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη  ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ ηεο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη αμηφπηζηεο πξνηάζεηο εκεξήζησλ ή εβδνκαδηαίσλ 

δξνκνινγίσλ, ιακβάλνληαο ππφςε πνιιέο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο παξακέηξνπο, 

φπσο απφζηαζε, βάξνο θαη φγθν ηνπ θνξηίνπ, ρξνληθά πεξηζψξηα παξάδνζεο, ηχπν 

ηνπ νρήκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ρψξν εθθφξησζεο θ.α. Δπηπιένλ, 

ειέγρεηαη πιήξσο ν ζηφινο ησλ νρεκάησλ αθνχ αλά πάζα ζηηγκή εληνπίδεηαη ην 

κέξνο πνπ βξίζθεηαη ην θάζε φρεκα, ηηο θαηαλαιψζεηο θαπζίκνπ, ηελ επηζθεςηκφηεηα 

ζηα ζεκεία πψιεζεο ή δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, ηηο ζπληεξήζεηο (βάζεη ησλ 

ρηιηνκέηξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα), ηα δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα 

εληφο θαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ηε ζεξκνθξαζία ςπθηηθνχ ζαιάκνπ. Πην 

αλαιπηηθά ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ ρξήζε θαη εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο  είλαη: 

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο αθνχ απμάλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα κε πεξηζζφηεξεο παξαδφζεηο θαη ιηγφηεξα δξνκνιφγηα, θαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ σθέιηκνπ ρψξνπ ησλ νρεκάησλ 

 Αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

αθξηβέζηεξεο θαη αμηφπηζηεο πξφβιεςεο ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο θαη 

παξαιαβήο, νπφηε θαη θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα θφξησζε ή παξάδνζε. Διαρηζηνπνίεζε 

ησλ «λεθξψλ ρξφλσλ» θαηά ηνπο νπνίνπο ηα νρήκαηα δελ εθηεινχλ ρξήζηκε 

εξγαζία (http://www.emphasisnet.gr, ρ.ρ. & Πεξηνδηθφ Logistics & 

Management, Απγ.-επη. 2010). 

Ζ εθαξκνγή απηή ζπκβάιεη θπξίσο ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ πνιηηηθή ηνπ Marketing, αθνχ 
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απνηειεί ζηφρν ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπο, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο. 

 

 

Πίλαθαο 4: Πίλαθαο Οκαδνπνίεζεο Πξνηάζεσλ Βειηηζηνπνίεζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο - 

Logistics θαη ηνπ ρεδίνπ  Marketing   (Πξνζσπηθή Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ) 
ΠΡΟΣΑΕΙ 

ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ Κφζηνο 

Εσωτερική 
Λειτουργία 

Πληροφοριακά 
υστήματα 

Εξυπηρέτηση 
πελατών 

Χρονικός καθορισμός 
υλοποίησης 

Δθαξκνγή Μεζφδνπ 

Benchmarking 

(Λνγηζκηθφ) 

3.000 € 
             Σακτικό 

Γεκηνπξγία 

Ηζηνζειίδαο 
πκπιεξσκαηηθή 

Γεκηνπξγία 

Καηαζηήκαηνο E-

Shop 

3.000 €    
Λειτουργικό 

Δθπαίδεπζε 

Πξνζσπηθνχ 

40€/Ώρα 
   

Λειτουργικό 

χζηεκα 

Παξαθνινχζεζεο 

ηφινπ-

Γξνκνιφγεζε 

5.000€ 
/Έτος  

 

   Λειτουργικό 

Αλάιπζε θαη 

Αμηνιφγεζε 

Πξνκεζεπηψλ 

3.000 €/ 
Έτος  

  Σακτικό 

Φπζηθή Απνγξαθή 

Πξντφλησλ 

Μηδενικό 
 

  Λειτουργικό 

Δλδερφκελε 

Αλαδηνξγάλσζε 
Οξγαλνγξάκκαηνο 

Μηδενικό 
 

  Σακτικό 

      Έξεπλα θαη       
       Αλάπηπμε 

            

3.000€/ 
Έρευνα  

  Σακτικό 

 

Λεηηνπξγηθό : Κάησ απφ 1 έηνο δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ηνπ έηνπο ,κεληαίσο, εβδνκαδηαίσο ή αθφκα θαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. 

 

Ταθηηθό: Απφ 1 κέρξη 3 έηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη ε εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο αλά 

έηνο ή αλά δχν έηε. 

 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν 

είλαη φηη: 

 Δπηβεβαηψλεη φηη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ζεηηθά 

ηφζν ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη αχμεζεο 
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ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο φζν θαη ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξάιιειεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηεο Πνιηηηθήο Marketing αιιά θαη κε ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κεηαμχ ηνπο.   

 ζπκπιεξψλεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ  ηξφπν ηεθκεξησκέλεο έξεπλεο 

θαη κειέηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πάλσ ζε ζέκαηα  ιεηηνπξγίαο 

Δθνδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ρεδίνπ Marketing ζηνλ θιάδν ηνπ 

Ληαλεκπνξίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ζε Super Market. 

 

 

Οη πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο  ζα κπνξνχζακε λα ηνπο 

εληνπίζνπκε ζην γεγνλφο φηη : 

 

 δελ αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ θιάδν ησλ 3PL‟s αλ θαη ε 

επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζ‟ απηφλ, 

δεδνκέλεο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πνπ επηρεηξείηαη.  

 ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο είλαη 

πξνζαξκνζκέλα κφλν ζηηο ιεηηνπξγίεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο, ηεο «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & .Η.Α. Ο.Δ.», δίρσο λα 

θαιχπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο αιιά θαη ηνπ ρεδίνπ 

Marketing ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

4.6 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ-ΤΝΟΠΣΗΚΑ  

      ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε, έρεη ζθνπφ ηε πγθξηηηθή Παξνπζίαζε θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Marketing 

αλαδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο Δπηρείξεζεο 

«Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ. Ο.Δ.», κηαο πεξηθεξεηαθήο αλεξρφκελεο εηαηξίαο 

Super Market, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ Ληαλεκπνξίνπ, ζηελ 

Γπηηθή Μαθεδνλία θαηέρνληαο 31 θαηαζηήκαηα θαη απαζρνιψληαο 315 

εξγαδφκελνπο ζπλνιηθά. Δπηπιένλ ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηελ παξνρή 
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«outsourcing» γηα άιιεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη νξγαληζκνχο κε ηνλ ηδηφθηεην 

ζηφιν πνπ δηαζέηεη. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπλνιηθά θεθάιαηα.  

ην 1
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη 

πξνζεγγίδνληαη ζεσξεηηθά, έλλνηεο, φξνη, νξηζκνί θαη θιαδηθέο-επηζηεκνληθέο  

κειέηεο, ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο φπσο ην Ληαλεκπφξην, 

ν Κιάδν ησλ Super Market ζε Δπξσπατθφ αιιά θαη ζε εγρψξην επίπεδν, ε 

Δθνδηαζηηθή κε ηα Logistics θαη ε Καηάθηεζε Αγνξάο κε ην Marketing Plan. 

ην 2
ν
 θεθάιαην αθνινπζεί ε Μεζνδνινγία Έξεπλαο φπνπ  γίλεηαη ε 

αηηηνιφγεζε θαη ε πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ αθνινπζήζεθε, 

παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ην πξνθίι ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, 

κειεηάηαη ε εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο Δξγαζίαο, ην δείγκα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ, ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη δηαλεκήζεθε. 

ην 3
ν
 θεθάιαην κειεηάηαη ε επηιεγκέλε επηρείξεζε θαη αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ κειέηε μεθηλά κε νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο φπσο 

ην ηζηνξηθφ θαη ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, αθνινπζεί ε Γηαρείξηζε 

Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ην ρέδην Marketing ηεο επηρείξεζεο ελψ 

νινθιεξψλεηαη κε ηνλ πίλαθα ηεο χγθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ-δηαδηθαζηψλ ηεο 

Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηνπ ρεδίνπ Marketing (Πίλαθαο 3, ζει. 75). ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

ζε γξαθήκαηα,  πνζνζηηαία. 

ην 4
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, ζηε ζπδήηεζε ησλ Απνηειεζκάησλ, 

ζρνιηάδνληαη ηα Απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ζε ζπλάξηεζε 

κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο, ηεθκεξηψλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο ζε 

ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 

Σέινο, αθνινπζνχλ ηα πκπεξάζκαηα κε ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

θαη ε βηβιηνγξαθία. 

Πην αλαιπηηθά ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο Δξγαζίαο. 

Ληαλεκπόξην 

 Σν ιηαλεκπφξην είλαη: «Η δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε πώιεζε αγαζώλ ή ππεξεζηώλ απεπζείαο ζηνπο 

ηειηθνύο θαηαλαισηέο γηα επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή ρξήζε». Πνιινί νξγαληζκνί 
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φπσο παξαγσγνί, ρνλδξέκπνξνη, ιηαλνπσιεηέο αζρνινχληαη κε ην ιηαλεκπφξην 

(Kotler P and Armstrong G, 2002). Ο θιάδνο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζρεηηθά ρακειφ φγθν ζπλαιιαγψλ, θαηά ζπλέπεηα ν αληαγσληζκφο βαζίδεηαη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζηνθ, κε 

ζηφρν ηε κεγαιχηεξε θεξδνθνξία. 

 ήκεξα ζην ιηαλεκπφξην ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο αλαπηχζζνληαη 

νιηγνπσιηαθά θαηλφκελα, ηα νπνία παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηα super market. 

Δηδηθφηεξα, ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, έλαο κηθξφο αξηζκφο εηαηξεηψλ θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ, π.ρ. ην κεξίδην αγνξάο ησλ ηξηψλ πξψησλ 

αιπζίδσλ super market θηάλεη ην 96%, ζηελ Διβεηία. ήκεξα, ε Διιάδα παξνπζηάδεη 

έλα απφ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κε ην 

κεξίδην αγνξάο ησλ ηξηψλ πξψησλ αιπζίδσλ λα θηάλεη κφιηο ζην 38,7%. 

Ζ αλάιπζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ ζηελ 

Διιάδα  ηπγράλεη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

θαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά. Πέξα απφ ηελ είζνδν 

κεγάισλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, ππάξρνπλ ζήκεξα δχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ 

θάλνπλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνιχ πηεζηηθή θαη πξνθιεηηθή. Πξψηνλ, ε δηεχξπλζε 

ησλ εθπησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη  δεχηεξνλ ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

πξντφλησλ «ηδησηηθήο εηηθέηαο» (Private Labels). ηελ Διιάδα  ππάξρεη κηα ηεξάζηηα 

δπζαλαινγία δήηεζεο, δειαδή αγνξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

πξνζθνξάο πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, ηφζν ζηα βαζηθά αγαζά φζν θαη ζε άιια 

πξντφληα. 

 

Δθνδηαζηηθήο 

Με ηε ζχγρξνλε εμέιημε ζηε Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο,  ν ξφινο απηήο 

έρεη επεθηαζεί θαη θαιχπηεη φια ηα αθφινπζα ζηάδηα, φπσο ηελ αγνξά, ηε δηαλνκή, 

ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ην παθεηάξηζκα, ηελ παξαγσγή αθφκα θαη ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ (Bowersox and Closs, 1996). Ο Daft (2003) ηελ νξίδεη σο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε θπζηθή κεηαθίλεζε πιηθψλ ζηελ 

επηρείξεζε θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο. Κάπνηνη νξγαληζκνί έρνπλ ηηο 

δηθέο  ηνπο εγθαηαζηάζεηο ελψ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο άιισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο 
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(outsourcing). θνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα γίλεη ζσζηή, γξήγνξε θαη αθξηβήο 

δηαλνκή ησλ αγαζψλ πνπ παξάγνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε 

ζηα logistics ηα παξνπζηάδεη σο κία ιεηηνπξγία πνπ έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν σο 

ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ζην marketing θαη ηελ παξαγσγή θαη ν ζθνπφο ηεο 

πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ηειηθψλ 

αγαζψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ν ξφινο ησλ logistics έρεη αιιάμεη θαη έρεη γίλεη 

πην επηηαθηηθφο ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε πνιιέο  έρεη γίλεη 

παξάγνληαο γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Bowersox and 

Closs, 1996). 

Marketing 

 Σελ ιέμε marketing ηελ αλαθέξνπκε πιένλ πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

καο, ιφγσ ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αζιεηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, 

θ.α. χκθσλα κε ηνπο Kotler, Ρ. & Clarke, R. (1987) ην marketing είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα αλάιπζε, ζρεδηαζκφ, 

εθηέιεζε θαη έιεγρν πξνζεθηηθά δηαηππσκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα 

λα επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο – ζηφρνπο. Με άιια ιφγηα ην marketing είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ κέζσ ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

κε κηα πνηθηιία αγνξψλ αιιά θαη κε ηελ θνηλή γλψκε. Σν marketing έρεη σο 

αληηθείκελν ηηο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη αμίεο ηεο αγνξάο – ζηφρνπ θαη ηελ 

δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ην επηζπκεηφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Σέινο, λα 

αλαθέξνπκε φηη νη θιαζηθέο ζεσξίεο ηνπ marketing ζρεηηθά κε ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ή κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλεπαξθείο γηα 

λα κεηαθεξζνχλ επζέσο ζηελ αγνξά δξάζεο. 

ηελ  Μεζνδνινγία Έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή θαη αηηηνιφγεζε  

επηιέρζεθε κηα έξεπλα πνζνηηθή εκπινπηηζκέλε κε πνηνηηθά επξήκαηα απφ 

πξνζσπηθή παξαηήξεζε θαη ζπλεληεχμεηο, ε νπνία  δίλεη ηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ, ηα  νπνία αλαιχζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ θηάλνληαο 

ζηα ηειηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα, πην απνηειεζκαηηθά θαη κε 

κηθξφηεξα πνζνζηά αζηνρίαο. ε κηα επηρείξεζε ε παξάιιειε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο Δθνδηαζηηθήο -Logistics θαη ηεο Πνιηηηθήο Marketing - ρεδίνπ  Marketing 

πξνυπνζέηνπλ ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλέξγεηα κεηαμχ ηνπο. Όηαλ απηφ 

ηζρχεη θαη παξαηεξείηαη ζηελ πξάμε ηφηε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε είλαη 

ζεηηθά ηφζν ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη αχμεζεο ηνπ 
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κεξηδίνπ ηεο αγνξάο φζν θαη ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απηά 

ηα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά. Σα πξναλαθεξφκελα εθθξάδνπλ ηελ θχξηα 

Δξεπλεηηθή Τπφζεζε ηεο Δξγαζίαο.  

 Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο επηιέρζεθε ε εκπεηξηθή δεηγκαηνιεςία 

(Γείγκα επθνιίαο) θαη φρη ε απνγξαθή γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Απηφ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα πνιχ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εξσηψκελνπ πιεζπζκνχ θαη άξα γηα επξχηεξν πεδίν έξεπλαο. Σν πξνθίι ηεο 

εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο είλαη: αλεξρφκελε πεξηθεξεηαθή επηρείξεζε Super Market, 

ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, κε 31 ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα θαη απαζρνιεί 315 

εξγαδφκελνπο, ελψ αλαιακβάλεη θαη παξέρεη ππεξεζίεο outsourcing γηα άιιεο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

αλέξρεηαη ζε 50 εξγαδφκελνπο ηεο επηιεγκέλεο επηρείξεζεο ρσξίο θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα Γείγκα Δπθνιίαο κε θξηηήξην ηε 

ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θάζε εξσηνχκελνπ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

αξθεηέο Με Γνκεκέλεο πλεληεχμεηο κε ηνπο Τπεχζπλνπο Σκεκάησλ ηεο 

Δπηρείξεζεο. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο είλαη 

έλα Δξσηεκαηνιφγην, θαηαζθεπαζκέλν εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο Έξεπλαο θαη φρη 

θάπνην «έηνηκν», δεδνκέλεο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πνπ επηρεηξείηαη. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 29 εξσηήζεηο θπξίσο θιεηζηνχ  

ηχπνπ αιιά εκπεξηέρνληαη θαη νξηζκέλεο αλνηρηνχ ηχπνπ, πνπ πεξηθιείνπλ δηάθνξα 

πεδία πνπ  εξεπλνχληαη. 

ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο εηαηξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ 

Δθνδηαζηηθή ηεο  θαη ηηο παξαγγειίεο, αλαθέξεηαη φηη ην χςνο ησλ Απνζεκάησλ ζηελ 

Κεληξηθή Απνζήθε είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο, γηα ην ηη, πφηε, πφζν θαη απφ πνηνλ 

Πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα παξαγγειία. Σν φξην ηνπ απνζέκαηνο ειέγρεηαη 

κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο  Aberon WMS απφ ηνλ Γηεπζπληή 

Πξνκεζεηψλ θαη αλαιφγσο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. ηελ Απνζήθε ηεο εηαηξείαο, 

νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο είλαη: 

 Παξαιαβή θαη εηζαγσγή ησλ παιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ Απνζήθε 

 Σαθηνπνίεζε  ζηελ Απνζήθε 

 πιινγή (order picking) 

 Φφξησζε – Απνζηνιή 
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 Γηαρείξηζε Δπηζηξνθψλ. 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Απνζεκάησλ,  ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε πάλσ ζηελ 

νπνία γίλεηαη ε κειέηε εθαξκφδεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο δηάθνξα ζηάδηα γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηα πξντφληα. αλ πξψηε θάζε ν Τπεχζπλνο 

Πξνκεζεηψλ ησλ «Τπέξ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ»  παξαγγέιλεη κε βάζε ηελ ζηαζεξή δήηεζε 

πνπ ππάξρεη ηφζν απφ ηνπο πειάηεο φζν θαη απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ δήηεζε απηή είλαη ζηαζεξή δηφηη ε επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, ησλ νπνίσλ ζπλήζσο νη παξαγγειίεο ηνπο είλαη 

πξνβιεπφκελεο θαζψο θαη νη ειιείςεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ είλαη αλαιφγσο 

πξνβιέςηκεο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε Γηαλνκή πξέπεη λα αληαπεμέιζεη ζε κηα ζεηξά 

ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ  (βέιηηζηε 

δηαδξνκή) ησλ νρεκάησλ ζε εκεξήζηα βάζε, ηελ νξζή πξνεηνηκαζία ηεο παξαγγειίαο 

(αλαζπζθεπαζία ζε παιέηα) θαη ηελ αζθαιή θφξησζή ηεο ζηα θαηάιιεια 

κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζερηηθή εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ. 

Φπζηθά θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ν ηδηφθηεηνο ζηφινο ησλ νρεκάησλ 

πνπ θηάλεη ηα 25 νρήκαηα. 

Σν  ρέδην Marketing ηεο εηαηξίαο αμηνινγείηαη θαη παξαηίζεηαη κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην, ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε. 

Ζ εηαηξία νξακαηίδεηαη ηε ζπλερή εμέιημή ηεο κέζσ ηεο εμάπισζεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο ζε λέεο αγνξέο, απμάλνληαο ην κεξίδην αγνξάο ηεο θαη ηελ άκεζε 

πξνζαξκνγή ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο, κε βάζε πάληα ηελ 

πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε.  

ηελ αλάιπζε ηνπ Μείγκαηνο Marketing, ηα  Γίθηπα Γηαλνκήο αλαθέξνληαη 

ζηηο δηαδξνκέο (δξνκνιφγηα) απφ ηελ Κεληξηθή Απνζήθε πξνο ηα Τπνθαηαζηήκαηα 

θαη ηνπο Πειάηεο πξνθεηκέλνπ ηα πξντφληα λα θηάλνπλ ζην ζσζηφ ρξφλν, ηφπν θαη  

ηξφπν ζηνλ παξαιήπηε ηνπο, ζηελ πξνζπκθσλεκέλε ηηκή ηνπο (κε ηνπο πειάηεο).  

ρεηηθά κε ηελ Πξνψζεζε θαη Γηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία δηαηεξεί 

ξαδηνθσληθφ θχθισκα πνπ ηεο επηηξέπεη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ζε φια ηα θαηαζηήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο, λα αθνχγνληαη ηξαγνχδηα ηεο επηινγήο ηεο επηρείξεζεο (φπσο π.ρ. 

ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα ηηο εκέξεο εθείλεο) αιιά θαη λα αθνχγνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπγθεθξηκέλα ζχληνκα «spotakia» πνπ αθνξνχλ πξνζθνξέο θαη 

εθπηψζεηο πξντφλησλ. Όκσο, ην ξαδηφθσλν δελ είλαη ην κνλαδηθφ κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε. αμηνπνηεί θαη ηε Γηαλνκή Γηαθεκηζηηθψλ Δληχπσλ-

Φπιιαδίσλ ζε εβδνκαδηαία βάζε  πνπ ζηηο κέξεο καο απνηειεί ίζσο ην πην 
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δηαδεδνκέλν θαη ηαπηφρξνλα πην απνδνηηθφ ηξφπν έληππεο πξνβνιήο κηαο ηέηνηαο 

επηρείξεζεο.  

Σν πξνζσπηθφ θαη εηδηθφηεξα απηνί πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο 

θαηαλαισηέο απνηεινχλ ηελ βηηξίλα ηεο επηρείξεζεο . Γηα απηφ ην ιφγν ε επηρείξεζε 

δίλεη κεγάιε έκθαζε αξρηθά ζηελ αμηνιφγεζε, επηινγή θαη κεηέπεηηα ζηε ζπλερή 

εθπαίδεπζή ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα βαζίδεηαη πάλσ ηνπο θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο 

λα αληαπεμέξρνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπο. 

 Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεη άκεζα ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε ην marketing. ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο εηαηξίαο, 

παξαηεξείηαη ην Διάρηζην Γπλαηφ Απφζεκα, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη απηφ δελ επαξθεί 

γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο, ηφζν ζηα θαηαζηήκαηα  φζν θαη γηα ηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο. 

Λφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πνιιψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί  γηα νξηζκέλα απφ ηα πξντφληα κε ηζρπξφ brand name, ην πξντφλ 

πνπ κειεηάκε αθνξά ηα  πξντφληα  ηδησηηθήο εηηθέηαο (private labels). Σα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label ή own label) παξάγνληαη απφ ηξίηεο εηαηξείεο γηα 

ινγαξηαζκφ επηρεηξήζεσλ super market, ζηελ πεξίπησζε καο ηα παξαζθεπάδεη ν 

φκηινο (ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ.) ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε θαη΄ 

απνθιεηζηηθφηεηα,  θέξνπλ δε ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ αλήθεη ζηελ αιπζίδα ή ζηνλ 

Όκηιν. ε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο καο, 

«ΜΔΣΟ», ηα πξνκεζεχνπλ εθηφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο θαη ζε εμσηεξηθνχο 

πειάηεο.   

Ζ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή (Pricing) είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Marketing Mix. Δίλαη ε ιεηηνπξγία 

πνπ δεκηνπξγεί έζνδν, αιιά είλαη θαη θφζηνο. Έρεη άκεζε  ρξνληθά  επίπησζε ζηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ηνπ πξντφληνο. Ζ εμεηαδφκελε εηαηξεία ζπγθεθξηκέλα έρεη επηιέμεη λα 

εθαξκφζεη κία «ινγηθή» ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηφζν γηα ηα επψλπκα πξντφληα φζν 

θαη γηα ηα ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντφληα, ηα δηθά ηεο. Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο, ηελ ίδηα αθνινπζεί 

θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη θαη βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

ζπλάξηεζε κε ην ηξίπηπρν πνηφηεηα , αμηνπηζηία θαη  ππεπζπλφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην εμσηεξηθφ, πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο έμσ απφ ηα φξηα 
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ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ φπσο ν Αληαγσληζκφο θαη ηα Μεξίδηα 

Αγνξάο, νη Πξνκεζεπηέο, νη Πειάηεο-Καηαλαισηέο θαη νη Σξάπεδεο. ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπνζεηνχκε θαη αλαιχνπκε ηνπο Μεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο 

Δξγαδνκέλνπο ηεο. 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο 

επηρείξεζεο, φηαλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. 

Δπλαηά ζεκεία 

 Μεγάιν κεξίδην Αγνξάο ζηελ  Γπηηθή Μαθεδνλία 

 Τςειφ επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Ηδηφθηεηνο ζηφινο νρεκάησλ 

 Πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private labels) 

 Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

 Καιή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 Υξήζε θαη εθαξκνγή λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Αδύλαηα ζεκεία 

 Έιιεηςε παξνρήο bonus ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 Πεξηνξηζκέλε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο 

 Απνπζία ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο 

 

Επθαηξίεο 

 Νέεο πηζαλέο αγνξέο (Ήπεηξνο ,Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία) 

 

 Έληαμε ζε φκηιν θνιινζφ ζηελ αγνξά 

 Ζ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλαδεηνχλ ππεξεζίεο «outsourcing»  

 

Απεηιέο 

 Πνιχ ζθιεξφο- έληνλνο  αληαγσληζκφο 

 Με πγηήο αληαγσληζκφο  

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία. (Τςεινί 

δείθηεο αλεξγίαο θ.α.) 

 Δπέθηαζε ησλ «Discounts Market» ζηελ αγνξά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Σν target group ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλεηαη  θπξίσο ζε παηδηά, ζε άλδξεο-

γπλαίθεο, απφ κηθξή ειηθία κέρξη 60+ εηψλ, ρακεινχ, κεζαίνπ αιιά θαη πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο απηψλ γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο, ελψ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ «outsourcing», εζηηάδεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνηεκέλνπ 

Marketing – Differentiated Marketing). 

Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπλερήο επέθηαζε θαη εμέιημε ηεο κε λέα 

θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο  ζηελ Μαθεδνλία ζηελ επφκελε ηξηεηία, ε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα 

δηαηεξεί έλα εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ηεο δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Μία κέζνδνο δηεχξπλζεο θαη εμάπισζεο ηνπ Γηθηχνπ ησλ Καηαζηεκάησλ 

απνηεινχλ νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ε 

νπνία ζπληειεί ζηελ άλνδν ησλ πσιήζεσλ θαη εληζρχεη ηε ζέζε ησλ εηαηξηψλ ζηελ 

αγνξά. Αθφκε ε έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε νκίινπο θνηλψλ θαη φρη κφλν αγνξψλ, 

απνηειεί γηα πνιιέο απφ απηέο κηα κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, γηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, γηα βειηίσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ θ.α. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε επηρείξεζε 

αλήθεη θαη είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ΤΜΜΔΣΡΟΝ Α.Δ. Δπηπιένλ,  αλαθέξεηαη πσο 

αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη αμηφινγνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζην ειιεληθφ 

ιηαλεκπφξην  θαη νη  αληαγσληζηηθέο πηέζεηο  απφ ηηο κεγάιεο εγρψξηεο θαη δηεζλείο 

αιπζίδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα βησζηκφηεηαο θαη είλαη πην έληνλεο απφ πνηέ 

απηέο νη πηέζεηο,  ε επηρείξεζε «ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ Μ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», δελ πηνζεηεί 

ηελ κέζνδν ηνπ franchising (δηθαηφρξεζεο), εκκέλνληαο έηζη ζηελ αξρηθή ηεο 

ζηξαηεγηθή πνπ απαηηεί ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα. 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη ζηξαηεγηθέο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο, αθνχ ε θαζεκηά πξέπεη λα αλαιπζεί θαη αμηνινγεζεί 

αλάινγα, π.ρ. ε εμάπισζε κε έλα λέν θαηάζηεκα απνηειεί βαξχλνπζαο ζεκαζίαο 

ζέκα ζε ζρέζε κε ηε κεγέζπλζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ινγφηππνπ ηελ εηαηξίαο ζην 

ζηφιν ησλ νρεκάησλ ηεο. 

Με βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ marketing, πνπ έρεη αλαιπζεί-

ζρεδηαζηεί γηα ηελ Δπηρείξεζε «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ.», κπνξεί λα 

πξνζδνθεί ζε πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο κέζα απφ αδηάθνπε θαη ζθιεξή 

πξνζπάζεηα ηφζν ηεο Γηνίθεζεο, φζν θαη ησλ Τπαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ 
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ζπλνιηθή ηεο άλνδν ζε φια ηα επίπεδα.   Μεηέπεηηα αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ 

απαληήζεσλ ζηα  Δξσηεκαηνιφγηα πνζνζηηαία. 

ηε πδήηεζε ησλ Απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη, ζρνιηάδνληαη θαη 

εξκελεχνληαη νη απαληήζεηο ζην Δξσηεκαηνιφγην κε βάζε ηα πνζνζηά, ηηο 

πλεληεχμεηο θαη ηηο Πξνζσπηθέο Παξαηεξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζρεηηθά κε 

ηηο Λεηηνπξγίεο-Γηαδηθαζίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηεο Καηάθηεζεο 

Αγνξάο - ρεδίνπ Marketing (Marketing Plan) αιιά θαη ε χγθξηζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηπιένλ, κε  βάζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο παξαζέηνληαη θαηφπηλ πξνζσπηθήο 

επεμεξγαζίαο νη πξνηεηλφκελεο Πξνηάζεηο Βειηηζηνπνίεζεο: 

 Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ 

 Δθαξκνγή κεζφδνπ Benchmarking (software) 

 Αμηνιφγεζε  Πξνκεζεπηψλ 

 Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο  

 Φπζηθή Απνγξαθή 

 Δπέλδπζε ζηε Έξεπλα θαη ζηελ Αλάπηπμε 

 Έξεπλα ζε ζρέζε κε ελδερφκελε δπλαηφηεηα Αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

Δπηρείξεζεο – Σκήκα Δθνδηαζηηθήο θαη Σκήκα Marketing - ζην πιαίζην ηνπ 

Οηθνγελεηαθνχ – Αηνκηθνχ Καηαζηαηηθνχ Λεηηνπξγίαο ηεο. 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ζηφινπ-Γξνκνιφγεζε  

 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν 

είλαη φηη ζπκπιεξψλεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ  ηξφπν ηεθκεξησκέλεο έξεπλεο θαη 

κειέηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πάλσ ζε ζέκαηα  ιεηηνπξγίαο ηεο Δθνδηαζηηθήο θαη 

αλάιπζεο ρεδίνπ Marketing ζηνλ θιάδν ηνπ Ληαλεκπνξίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα  

ζε Super Market. 

Οη πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο  ζα κπνξνχζαλ λα 

εληνπηζηνχλ ζην γεγνλφο φηη : 

 

 δελ αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ θιάδν ησλ 3PL‟s αλ θαη ε 

επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζ‟ απηφλ, 

δεδνκέλεο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πνπ επηρεηξείηαη.  

 ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο είλαη 

πξνζαξκνζκέλα κφλν ζηηο ιεηηνπξγίεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο, ηεο «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & .Η.Α. Ο.Δ.», δίρσο λα 
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θαιχπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δθνδηαζηηθήο αιιά θαη ηνπ ρεδίνπ 

Marketing ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Διιάδα. 

 

ηελ ζπλέρεηα, ζηα πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο  ζπλνςίδεηαη φηη ε νξζή, 

νηθνλνκηθή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

Δθνδηαζηηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Marketing θαζψο θαη ε ζπλέξγεηα κεηαμχ ηνπο, 

απνηεινχλ δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, εδξαίσζε θαη 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

πλνςίδνληαο, ε νξζή, νηθνλνκηθή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηνπ ρεδίνπ Marketing απνηειεί 

δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έλαξμε, εδξαίσζε θαη αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο νινθιεξσκέλνπ  πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο  Δθνδηαζηηθήο, 

απαηηνχληαη, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, εκπεηξία θαη ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο. Όζνλ 

αθνξά ην ρέδην Marketing θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ, επηηαθηηθή αλάγθε είλαη ε έξεπλα 

ζε βάζνο θαη ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζπληζησζψλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε κεηέπεηηα ράξαμε ζηξαηεγηθήο ηνπ.  

Ζ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία έρεη σο αληηθείκελν Έξεπλαο ηελ Καηαγξαθή, 

Αλάιπζε θαη ύγθξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηνπ ρεδίνπ Marketing 

κηαο επηρείξεζεο ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ Ληαλεκπνξίνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ.». 

Ζ Μεζνδνινγία Έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ζηεξίρζεθε αξρηθά  ζε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, θαη κεηέπεηηα ζε εκπεηξηθή 

–παξαγσγηθή θαη πξσηνγελή έξεπλα. 

Σα θύξηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο Δξγαζίαο παξαζέηνληαη παξαθάησ: 

 Ζ «Γξεγνξηάδνπ Μ.& ΗΑ Ο.Δ.» είλαη κηα επηρείξεζε ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ Ληαλεκπνξίνπ απφ ην 1989, 

απαξηζκψληαο 31 θαηαζηήκαηα super market ζε φιε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. 

Ζ εηαηξεία είλαη αξθεηά ηζρπξή ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη απηφ 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ νξγάλσζε 

ηεο εηαηξείαο είλαη θαιή, αιιά κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, πξνηείλνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο, 

φπσο ε εθαξκνγή εμειηγκέλσλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγηψλ κε ζπλερή 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Με ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε, πνηνηηθφηεξε, 

αζθαιέζηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην ERP, πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πφξσλ, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ εηαηξεία λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή γηα 

ηα είδε πνπ πξνκεζεχεηαη, απφ πνηφλ ηα πξνκεζεχεηαη θαη πνην είλαη ην 
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χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηεο θ.α. 

Υξεζηκνπνηεί επίζεο ην «Aberon WMS», Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο ηεο 

Απνζήθεο, ην νπνίν απινπνηεί ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζάγνληαη ζηελ απνζήθε, ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ παξαγγειηψλ, κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ εμάγνληαη ηα πξντφληα απφ ηελ απνζήθε. Αθφκε, ρξεζηκνπνηεί ην 

«Business Μηζζνδνζία»,  είλαη Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο ηεο Μηζζνδνζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Σέινο, ρξεζηκνπνηεί ην «i Qiosk» πνπ είλαη έλα ζχζηεκα 

κεραλνγξάθεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο θαη επηηξέπεη ηελ on – 

line ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο.  

 Οη παξαγγειίεο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο γίλνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, εθηφο αλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

«Aberon WMS». Σφηε εθηειείηαη έθηαθηε παξαγγειία είηε ηειεθσληθά, είηε 

κε fax, είηε κε e-mail. Οη παξαγγειίεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ δηεμάγνληαη 

είηε ηειεθσληθά, είηε κέζσ fax, είηε κέζσ e- mail θαη θαηαρσξνχληαη ζην 

«WMS». Δλψ νη παξαγγειίεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηέιλνληαη κέζσ ηνπ 

«i Qiosk», on – line θαη εηζάγνληαη απεπζείαο ζην «WMS» απφ ηνλ 

ππεχζπλν ιήςεο παξαγγειηψλ.  

 Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο Απνζήθεο ζρεηίδνληαη θαη εμαξηψληαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην εζσηεξηθφ ηεο απνζήθεο είλαη : α) Παξαιαβή θαη εηζαγσγή ησλ 

παιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε, β) Σαθηνπνίεζε  ζηελ 

απνζήθε, γ) πιινγή (order picking), δ) Φφξησζε – Απνζηνιή θαη ε) 

Γηαρείξηζε Δπηζηξνθψλ. 

 Ο βαζηθφο ζθνπφο ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ είλαη λα 

θαζνξίδεη πξψηνλ πφηε ζα πξέπεη λα παξαγγειζνχλ ηα αγαζά θαη δεχηεξνλ 

πφζν κεγάιε ζα πξέπεη λα είλαη ε παξαγγειία. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο 

έιεγρνο ηνπ απνζέκαηνο απφ ηνλ ππεχζπλν παξαγγειηψλ κέζσ ηνπ «WMS», 

κήπσο ηπρφλ δηαπηζησζεί έιιεηςε θάπνησλ πξντφλησλ. Ο έιεγρνο ησλ 

απνζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ ηνπ «WMS» ρσξίο λα γίλεηαη  

θπζηθή απνγξαθή ησλ πξντφλησλ. Γηα ηελ νξζή απνγξαθή ησλ πξντφλησλ 

πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθή απνγξαθή ζηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο. 
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 Ζ Γηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηφζν ζηα ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα, φζν θαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο, απνηειεί γηα ηελ επηρείξεζε έλα «ζηνίρεκα» πνπ 

πξέπεη λα θεξδίζεη. Σα δξνκνιφγηα δηαλνκήο ησλ παξαγγειηψλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλα, ελψ ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ 

φρη ηφζν, αλάινγα κε ηε ζπκθσλία πνπ έρνπλ ζπλάςεη. Ζ δηαλνκή 

δηεμάγεηαη κε ηνλ ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο.  

 Ζ «ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ Μ. &ΗΑ Ο.Δ.» δηαζέηεη έλαλ ηδηφθηεην ζηφιν 25 

νρεκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο δηαλνκήο ησλ παξαγγειηψλ 

ηφζν ζηα θαηαζηήκαηα ηεο, φζν θαη  ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο κε 

πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα . Σν Γίθηπν Γηαλνκήο ηεο εηαηξείαο 

δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

αιιά θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιινληαη, ελψ ν 

ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ δίδεηαη κηα παξαγγειία κέρξη λα 

παξαδνζνχλ ηα αληίζηνηρα δεηνχκελα πξντφληα παξακέλεη ζηαζεξφο ιφγσ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Αλάινγα κε ην θφξην εξγαζίαο ην 

πξφγξακκα ησλ δξνκνινγίσλ κεηαβάιιεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη. 

 Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & ΗΑ Ο.Δ.» είλαη 

λα αλαπηχμεη ηελ επηθνηλσλία κέζα αιιά θαη έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο, 

παξάιιεια κε ηηο  άκεζεο πξνζαξκνγέο - αιιαγέο  ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

ζηελ  ηερλνινγία αηρκήο , θαη ηνλ νξηζκφ απηψλ , γηα ηελ νκαιή θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο , κε ζθνπφ ην πςειφηεξν επίπεδν 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, εκκέλνληαο ζηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε.  

 Με ζηαδηαθά θαη κε νξζά βήκαηα ε επηρείξεζε κε ηελ πάξνδν ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαηάθεξε λα εδξαησζεί θαη λα δηεθδηθεί κεξίδηα αγνξάο 

απφ ηνπο  θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο (Carrefour-Μαξηλφπνπινο A.E. 

,Αξβαληηίδεο Α.Β.Δ.Δ. θ.α.) θαη λα απνηειεί ππνινγίζηκν αληαγσληζηή ζε 

έλαλ πγηή αληαγσληζκφ. 

 Σα Μέζα Γηαθήκηζεο θαη Πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε Γηαλνκή 

δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ-θπιιαδίσλ ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ηα 

ξαδηνθσληθά “spotakia” πνπ παίδνπλ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο απφ ην 

ηδηφθηεην ξαδηνθσληθφ θχθισκα. 

 Ζ επηρείξεζε δίλεη κεγάιε έκθαζε αξρηθά ζηελ αμηνιφγεζε κεηά ζηελ 

επηινγή θαη κεηέπεηηα ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ ψζηε λα 
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κπνξνχλ λα βαζίδνληαη πάλσ ηνπο θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα 

αληαπεμέξρνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπο. 

 Σν θιίκα ζπλεξγαζίαο, ν αζπαζκφο ηεο Κνπιηνχξαο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή θαη ΗΑ Ο.Δ.» απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, θαζψο επίζεο θαη ε πίζηε, ε θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ αλάκεζα ζε Γηνίθεζε θαη εξγαδφκελνπο,  είλαη 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, θαζηζηά ηελ επηρείξεζε  

άθξσο αληαγσληζηηθή, εμειίμηκε θαη εχξσζηε 

 Σα πξντφληα «ΜΔΣΟ» ,ηα ηδησηηθά πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, ηεο 

εμαζθαιίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη απμεκέλν επίπεδν 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ εηαηξεία κε ηε ζπγθεθξηκέλε «ινγηθή» ηφζν γηα ηα επψλπκα πξντφληα φζν 

θαη γηα ηα ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντφληα εθαξκφδεη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ 

ηεο επηηξέπεη λα απμάλεη ην θνκκάηη ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά θαη ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ επηζθέπηεηαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο λα πιεζαίλεη. 

  Ζ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ (επξχηεξε γθάκα) θαζψο επίζεο θαη ηα δηάθνξα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ζηα θαηαζηήκαηα ηεο είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά. 

 Μέζσ ηεο «S.W.O.T. Analysis» (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

αλαιχζεθαλ, θαηαλνήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ελψ επίζεο  θαη νη απεηιέο θαη 

νη επθαηξίεο πνπ απνηεινχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο δίλνληαο έηζη κηα 

εηθφλα γηα ην πεξηβάιινλ ηεο έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ  ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη 

λα ραξαρζνχλ ελδερνκέλσο εθ λένπ ζηξαηεγηθέο. 

 ηελ επηρείξεζε ππάξρεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη κειέηεο ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ πειαηψλ, ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

«ΤΠΔΡ-ΚΑΡΣΑ» ζηελ νπνία ζπιιέγνληαη νη πφληνη θαη ππάξρεη επηπιένλ 

έθπησζε αιιά θαη δψξα, κέλνληαο έηζη  επραξηζηεκέλνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη. 

Ζ εηαηξεία επσθειείηαη ηεο «δσξεάλ» δηαθήκηζεο «ζηφκα κε ζηφκα». 

 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νκαιφηεηα, αθνχ απνπιεξψλεη ηηο κηθξέο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ηεο ζε 

ζρέζε κε ηα Καζαξά  Έζνδα ηεο κεληαίσο.  

 Οη Βαζηθνί Μέηνρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα ηέζζεξα αδέξθηα Γξεγνξηάδε 

θαη απηνί νπζηαζηηθά θαηαιακβάλνπλ ηηο Γηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ επηρείξεζε 
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θαη απηφ πεξλάεη ζηνπο ππαιιήινπο κέζα απφ έλα θιίκα νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ 

θαη πγηέο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν target group ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλεηαη  θπξίσο ζε παηδηά, ζε άλδξεο-

γπλαίθεο, απφ κηθξή ειηθία κέρξη 60+ εηψλ, ρακεινχ, κεζαίνπ αιιά θαη 

πςεινχ εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο απηψλ γηα ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο, ελψ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ «outsourcing», 

εζηηάδεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο (ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνηεκέλνπ Marketing – Differentiated 

Marketing) (Καξαβαγγέιεο, 2008). 

 Ζ επηρείξεζε παξάιιεια δηαηεξεί θαη απνζέκαηα αζθαιείαο πνπ ηεο 

επηηξέπνπλ λα αληαπεμέξρεηαη ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. απεξγίεο , 

θαζπζηεξήζεηο πξνκεζεπηψλ θ.α.). 

 Ζ επηρείξεζε «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & .Η.Α. Ο.Δ.» είλαη πηζηνπνηεκέλε 

θαηά ISO 9001:2000/ EN ISO 9001:2000, αθνχ πηζηνπνηήζεθε πσο 

εθπιεξψζεθαλ νη απαηηήζεηο ηνπ.  

 ηα θαηαζηήκαηα ηεο ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο ε εηαηξία ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξία 

“security” γηα  24
ε
 θχιαμε  θαζψο εθεί  ππάξρνπλ απμεκέλα θξνχζκαηα 

θινπψλ. 

 ηελ  εηαηξία «Γξεγνξηάδνπ Μαγδαιελή & .Η.Α.Ο.Δ» πξνηείλνπκε 

πξνζσπηθά θαηφπηλ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, λα εθαξκφζεη ηε 

κέζνδν Benchmarking κε έλα software (ινγηζκηθφ), πξέπεη επίζεο λα 

πξαγκαηνπνηεί θπζηθή απνγξαθή ζηελ Απνζήθε, ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο, εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ-

δξνκνιφγεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ, ελψ απαξαίηεηε 

θξίλεηαη θαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαη παξάιιεια ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο «e-shop». 

 Ζ ζχγθξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο - Logistics θαη ηεο Πνιηηηθήο Marketing 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φια ηα επηκέξνπο πεδία ηνπο, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2, ζηε ζειίδα 75 ηεο Δξγαζίαο. Σα πην ζεκαληηθά απφ 

απηά είλαη: 

o Οη Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο ησλ Logistics ζηελ Δθνδηαζηηθή θαη ε 

αλαγθαία ζηήξημε εθνδηαζκνχ ηεο Πνιηηηθήο Marketing ηεο 

επηιεγκέλεο επηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ-επηδηψμεσλ 

ηεο,  απνηεινχλ ηελ πεκπηνπζία γηα ηελ επηδησθφκελε θεξδνθνξία 
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ηεο. Οη Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο γηα ηα Logistics δηεθπεξαηψλνληαη 

κέζσ ηνπ ERP ελψ γηα ηελ Πνιηηηθή Marketing κέζσ ηνπ CRM θαη ν 

ζπλδπαζκφο απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ 

«INTERFACE». 

o Σα Πξντφληα-Ηδησηηθήο Δηηθέηαο γηα ηα Logistics πξναπαηηνχλ 

παξαγσγή, ζπζθεπαζία, δηαθίλεζε θαη πξνκήζεηα απφ ηνλ Όκηιν ζηνλ 

νπνίνλ αλήθεη ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ERP. 

Παξάιιεια, ην Marketing γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο πξναπαηηεί 

φηη απαηηεί θαη ε Αιπζίδα Δθνδηαζκνχ απφ ηνλ Όκηιν πξνο ηελ 

επηρείξεζε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή Γηαλνκή, Πξνψζεζε θαη 

Γηαθήκηζε ηνπο ζε JIT κέζσ ηνπ CRM. 

o Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ θαηαιπηηθή ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο 

Δθνδηαζηηθήο - Logistics γηα ηελ εηαηξεία κε ηε ρξήζε ηνπ ERP θαη 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο 

εηαηξείαο ζην Marketing. 

o Οη πειάηεο – θαηαλαισηέο γηα ην Marketing απνηεινχλ Δλδνγελή 

Μέζνδν Έξεπλαο Αγνξάο θαη Σκεκαηνπνίεζεο Πειαηψλ βάζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κέζσ ηεο «ΤΠΔΡΚΑΡΣΑ» 

θαη Μέζνδν Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ (κε bonus) θαη Κηλεηήο 

Γηαθήκηζεο (θάξηα-κπξειφθ), βάζε ηνπ CRM. Καη‟ επέθηαζε ηα 

Logistics απνηεινχλ ελδνγελή Γηαθίλεζε Πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο 

Πειάηεο θαη ηνπο Τπαιιήινπο, θαζψο θαη Μεραληζκφ ηήξημεο θαη 

Δμππεξέηεζεο ησλ Πειαηψλ. 

  

 

Πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο: 

 

 Μία έξεπλα πνπ ζα επεθηείλεηαη ζε έλα πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα επηρεηξήζεσλ, κε κηα κεγαιχηεξε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, αθφκα 

ελδερνκέλσο θαη Παλειιαδηθά. 
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