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Περίληψη 
 

Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατοποιείται στα πλαίσια της πτυχιακής 

εργασίας, του τµήµατος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων (logistics) του ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης, παράρτηµα Κατερίνης. 

 

Στη συγκεκριµένη εργασία θα καταγραφούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

µιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης παραγωγής υψηλής ποιότητας συστηµάτων 

ασφαλείας, και ιδιαίτερα οι δραστηριότητες που αφορούν τα logistics. Στόχος της 

εργασίας είναι να εντοπιστούν τα πιθανόν αδυναµίες που έχει η επιχείρηση και να 

δοθούν εναλλακτικές λύσεις για την καλύτερη και οµαλότερη λειτουργία της 

επιχείρησης.  

 

Οι εταιρείες του κλάδου συστηµάτων ασφαλείας αποτελούν µια παραγωγική, 

οικονοµική µονάδα µε την έννοια ότι συνδυάζουν και αξιοποιούν τους συντελεστές 

παραγωγής δηλαδή την εργασία, το κεφάλαιο, τη γνώση και την τεχνολογία µε 

διάφορα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας, όπως ISO 9001 και Certificate από 

τον οργανισµό πιστοποίησης TUV, προκειµένου να παράγουν προϊόντα µε σκοπό τη 

διάθεση τους στους καταναλωτές. 

 

 Οι εταιρείες αυτού του κλάδου λόγω της µεγάλης ανταγωνιστικότητας που 

καλείται να αντιµετωπίσουν καθηµερινά έχουν ως στόχο τη βελτίωση, την 

τελειοποίηση προϊόντων αλλά και την προσπάθεια καινοτοµίας ώστε να 

προσελκύσουν και να ικανοποιήσουν τους υποψήφιους πελάτες. Κάτι τέτοιο 

πραγµατοποιείται από ανθρώπους µε εξαιρετικά µεγάλη επιχειρηµατική εµπειρία στο 

χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των εφαρµογών της, στους τοµείς του εξοπλισµού 

περιβαλλοντολογικής έρευνας, βιοµηχανικών εφαρµογών και εργαστηριακού 

εξοπλισµού. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ∆ιαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, logistics, Olympia Electronics, 

Παραγωγή, Αποθήκευση, ∆ιανοµή, Παραγγελίες, Προµήθειες, ERP, WMS, ΜΜΕ, 

SCM, S.W.O.T. 
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Εισαγωγή 

 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται το ρόλο της εφοδιαστικής αλυ-

σίδας και τη λειτουργία της σε µια αντιπροσωπευτική επιχείρηση συστηµάτων ασφά-

λειας. Ειδικότερα, θα µελετήσουµε ξεχωριστά το κάθε τµήµα της επιχείρησης ώστε 

αν βρούµε κάποιες, κατά τη γνώµη µας, αδυναµίες στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, να µπορούµε να προτείνουµε εναλλακτικές λύσεις ή κάποιους τρόπους 

βελτιστοποίησης της. 

 

Η εταιρεία η οποία επιλέχθηκε να είναι το αντικείµενο της έρευνας αυτής της 

εργασίας είναι η «Olympia Electronics». H συγκεκριµένη επιχείρηση ασχολείται µε 

την παραγωγή και την εµπορία συστηµάτων ασφάλειας υψηλής ποιότητας και εδρεύει 

στο νοµό Πιερίας. Σκοπός της εργασίας, αλλά και όλης της έρευνας, είναι ο εντοπι-

σµός ορισµένων αδύνατων σηµείων της επιχείρησης και η µετατροπή τους σε δυνατά 

σηµεία µέσων συγκεκριµένων εναλλακτικών προτάσεων και λύσεων.     

 

Από άποψη δοµής η εργασία αποτελείται από πέντε κύρια µέρη. Το πρώτο 

κεφάλαιο αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του θεωρητικού τµήµατος της πτυχιακής ερ-

γασίας. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ο ορισµός της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιγράφε-

ται, ο ρόλος της και οι τεχνολογίες της. Αναλύονται οι Μικροµεσαίες εταιρείες, ο ο-

ρισµός τους, οι συνθήκες που κυριαρχούν στην Ελλάδα γι’ αυτές τις επιχειρήσεις και 

γίνεται µια µικρή εισαγωγή σχετικά µε την εταιρεία που ερευνάµε. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το ερευνητικό µέρος της εργασίας. Σ’ αυτό το 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά και ανάλυση του τρόπου που εργάστηκα για την ολοκλή-

ρωση αυτής της έρευνας, των µεθόδων που χρησιµοποίησα, των ατόµων που συµµε-

τείχαν, των πηγών και των βοηθητικών στοιχείων από τα οποία άντλησα πληροφορί-

ες.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δοµή της εταιρείας, η περιγραφή του κά-

θε τµήµατος της επιχείρησης και η ταυτόχρονη παρουσία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και 

των τµηµάτων της εταιρείας, ώστε µε αυτήν την ανάλυση να µπορούν να διαπιστω-

θούν τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία.  
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Στο επόµενο κεφάλαιο αξιολογούνται τα αποτελέσµατα και αναφέρονται τα 

σηµαντικότερα σηµεία για την καλύτερη κατανόηση διαφόρων λειτουργιών. Σ’ αυτό 

βοηθάει και η ανάλυση S.W.O.T όπου µας παρουσιάζει τις αδυναµίες, τα δυνατά ση-

µεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές.  

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, αφού έχουν διαπιστωθεί οι  αδυναµίες της εταιρείας 

προτείνονται συγκεκριµένες εναλλακτικές προτάσεις και κάποιες προτάσεις βελτι-

στοποίησης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Στο τελευταίο µέρος της πτυχιακής εργασίας παρατίθενται η ξένη και η ελλη-

νική βιβλιογραφία, τα συµπεράσµατα καθώς και το παράρτηµα µε το ερωτηµατολό-

γιο, δηλαδή το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έ-

ρευνας.       
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Κεφάλαιο 1 

Σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και ο ρόλος του SCM
1
 στην αντα-

γωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

 

Ο ρόλος της κατασκευαστικής βιοµηχανίας είναι να δηµιουργεί πλούτο µε την 

προσθήκη αξίας και προϊόντα προς πώληση. Κοινός  για όλες τις κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις είναι ο στόχος να ελεγχθεί η ροή του υλικού από τους προµηθευτές. Η 

εφοδιαστική αλυσίδα ενδιαφέρεται  για δύο ευδιάκριτες ροές µέσω της οργάνωσης: 

υλικό και πληροφορίες, αφού είναι ένα δίκτυο από δεξιότητες το οποίο εκτελεί τις 

λειτουργίες της προµήθειας των υλικών, της µετατροπής τους σε ενδιάµεσα και τελι-

κά προϊόντα και της διανοµής των προϊόντων αυτών στους πελάτες. (Χιώνης, 2000) 

 

Ο σκοπός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να ξεκινάει µε την πηγή της 

προµήθειας και να καταλήγει έως και το σηµείο κατανάλωσης. Ακόµη, επεκτείνεται 

πολύ πιο µακριά από απλά µια ανησυχία µε τη φυσική µετακίνηση του υλικού και 

ενδιαφέρεται εξίσου για τη διαχείριση προµηθειών, διαχείριση παραγωγής, σχεδιασµό 

των εγκαταστάσεων, εξυπηρέτηση πελατών,   ροή όπως µε τη µεταφορά και τη φυσι-

κή διανοµή.  Επίσης,  να συγχρονίζει τις απαιτήσεις των πελατών µε τη ροή των υλι-

κών, µε σκοπό την ισορροπία ανάµεσα σ’ αυτά που συχνά φαίνονται αντικρουόµενοι 

στόχοι υψηλής εξυπηρέτησης των πελατών. Το σχέδιο και η λειτουργία µιας αποτε-

λεσµατικής εφοδιαστικής αλυσίδας (βλ. Σχεδιάγραµµα 1)  είναι θεµελιώδους σπου-

δαιότητας σε κάθε επιχείρηση όποιο κι αν είναι το µέγεθος αυτής. (Μπέγου, 2008) 

 

 Οι λειτουργικές  τοποθετήσεις και οι στόχοι στις περισσότερες επιχειρήσεις 

είναι στη σύγκρουση και την υψηλότερη ολοκλήρωση κατά µήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Για να επιλύσει αυτές τις συγκρούσεις αποτελεσµατικά και να µετατρέψει 

την εφοδιαστική αλυσίδα  σε όπλο για την αποκόµιση του ανταγωνιστικού πλεονε-

κτήµατος απαιτεί την ανάπτυξη µιας ενσωµατωµένης εφοδιαστικής αλυσίδας που ο-

δηγείται από τις ανάγκες της επιχείρησης. 

 

Η ανάπτυξη µιας ενσωµατωµένης αλυσίδας ανεφοδιασµού απαιτεί τη διαχεί-

ριση της ροής των υλικών  για να αντιµετωπισθεί από τρεις προοπτικές: στρατηγική, 

                                                 
1
 Supply Chain Management : ∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 
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τακτική, και λειτουργικότητα. Σε κάθε επίπεδο η χρήση των εγκαταστάσεων, των αν-

θρώπων, της χρηµατοδότησης και των συστηµάτων πρέπει να συντονιστεί και να ε-

ναρµονιστεί συνολικά.  

 

Σχεδιάγραµµα 1: Λειτουργία Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 

Η εστίαση στο στρατηγικό επίπεδο θα έπρεπε να αναπτυχθεί στα εξής: στό-

χοι και πολιτικές για την εφοδιαστική  αλυσίδα. Το σχήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

από την άποψη των εγκαταστάσεων και των τοποθεσιών τους. Ακόµη, το ανταγωνι-

Εµπορική ∆ιαχείριση 

Αγορές 

(παραγγελίες σε προµη-

θευτή) 

Πωλήσεις 

(παραγγελία από πελά-

τη) 

Εντολές προς την αποθήκη 

Εφοδιαστική ∆ιαχείριση 

Αποθηκών 

∆ιανοµές Παραγωγή 

∆εσµεύσεις Υλικών 

στις αποθήκες 

Αναλώσεις, Παρα-

γωγές στις Αποθή-

κες /τεχνικές προ-

διαγραφές . 

∆ιαµόρφωση 

∆ροµολογίων  
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στικό πακέτο προγραµµατίζεται από το προϊόν και το τµήµα αγοράς, που απαριθµεί 

την ισορροπία µεταξύ της διαθεσιµότητας προϊόντων, το επίπεδο υπηρεσιών, τη χρο-

νική ανοχή, τη τεχνική υποστήριξη και τέλος το σχεδιάγραµµα της οργανωτικής δο-

µής. ∆εν µπορεί να υπάρχει µια ολοκληρωµένη εφοδιαστική αλυσίδα αν δεν υπάρχει 

στρατηγική θεώρηση. 

 

Η  τακτική προοπτική πρέπει να εστιάσει στα µέσα µε τα οποία οι στρατηγι-

κοί στόχοι µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Η τακτική διάσταση περιλαµβάνει τον 

καθορισµό των εργαλείων, τις προσεγγίσεις τα πληροφοριακά συστήµατα και τους 

πόρους που είναι απαραίτητα για το πιο κατάλληλο µίγµα των συστηµάτων, απαραί-

τητα για να διαχειριστούν την εφοδιαστική αλυσίδα και να παρέχουν την υποδοµή 

πληροφοριών. 

 

 Η  λειτουργική προοπτική πρέπει να ενδιαφερθεί για την αποδοτική λει-

τουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χαρακτηριστικά,  πρέπει να µετρήσει την από-

δοση της επένδυσης καταλόγων εφοδιαστικών αλυσίδων από άποψη, του επιπέδου 

υπηρεσιών, της αποδοτικότητας, της απόδοσης προµηθευτών και του κόστους. (Μα-

τόπουλος, 2005) 

 

1.1 ∆ιαδικασίες του SCM 

 

Στα  πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας , οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετω-

πίσουν και να αποκριθούν σε διάφορα ζητήµατα, που περιλαµβάνουν: το υψηλό κό-

στος των δραστηριοτήτων εφοδιαστικών αλυσίδων,  το επίπεδο καταλόγου, τη φτωχή 

εξυπηρέτηση πελατών, τις συγκρούσεις αναµεταξύ των τµηµάτων. Αναπτυσσόµενη  

η στρατηγική εφοδιαστικών αλυσίδων µπορεί να θεωρηθεί ως τριφασική διαδικασία. 

(Ματόπουλος, 2005) 

 

Κατά την πρώτη φάση ισχύουν τα εξής: Το πρώτο βήµα είναι να αναθεω-

ρήσει και να συνοψίσει συνοπτικά τις υπάρχουσες στρατηγικές της επιχείρησης. Το 

δεύτερο βήµα είναι να καθοριστούν τα κριτήρια, το αντικείµενο, και τελικά να δοθεί 

προτεραιότητα στους κρίσιµους παράγοντες αγοράς πελατών. 
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Κατά τη δεύτερη φάση ισχύουν: Το πρώτο βήµα είναι συνήθως να αναπτύ-

ξει ένα πρότυπο δαπανών, το δεύτερο είναι να αναπτύξουν µια ρεαλιστική µέθοδο, τα 

γενικά έξοδα στα προϊόντα, την αγορά και τις δραστηριότητες και το τρίτο βήµα είναι 

να αναπτύξει έναν κατάλογο πιθανών τεχνικών βελτίωσης για κάθε µια από τις ευ-

καιρίες που έχουν προσδιοριστεί. 

 

Κατά την τρίτη φάση: είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής εφοδιαστικών αλυ-

σίδων και του τακτικού σχεδίου για την εφαρµογή εκείνης της στρατηγικής. Αυτή  η 

στρατηγική πρέπει να χρησιµοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες επιχείρησης και τα α-

νταγωνιστικά εργαλεία, και να επιτρέψει µια προσέγγιση στις βελτιώσεις εφοδιαστι-

κών αλυσίδων  που είναι ενσωµατωµένη µε το υπόλοιπο της επιχείρησης. 

 

1.1.1 Επίτευξη µιας ενσωµατωµένης εφοδιαστικής  αλυσίδας 

 

 Για τη  επίτευξη µιας ενσωµατωµένης εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχουν τρία 

στάδια:  

 

� Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει οργανωµένους καταλόγους  που προκαλού-

νται από την αποτυχία να ενσωµατωθούν και να συγχρονιστούν οι δραστηριό-

τητες ανεξάρτητες και συχνά ασυµβίβαστες. Συστήµατα ελέγχου και διαδικα-

σίες που καλύπτουν τις πωλήσεις, υλικός έλεγχος και αγορά οργανωτικών ο-

ρίων. 

 

� Το δεύτερο στάδιο δίνει  έµφαση στη βελτίωση απόδοσης µείωσης δαπανών 

παρά τις  ιδιαίτερες επιχειρησιακές λειτουργίες, κάθε µια από τις οποίες απο-

θηκεύει από τον κατάλογο τα στοιχεία εσωτερικού εµπορίου, µεταξύ έκπτωση 

αγορών και το επίπεδο επένδυσης καταλόγων, της υψηλής  χρησιµοποίησης 

εγκαταστάσεων και της ταξινόµησης και η εξυπηρέτηση πελατών τείνει ακό-

µα να είναι αντιδραστική. 

 

� Τέλος, το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια συστηµάτων, 

από τη διανοµή, από τον µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό, τη εστίαση στα τα-

κτικά παρά στρατηγικά ζητήµατα, εξασφαλίζοντας το σωστό πράγµα που γί-
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νεται µε την εκτενής χρήση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων για να 

υποστηρίζεται η σύνδεση πελατών και να διευκολύνετε µια γρηγορότερη απά-

ντηση στην απαίτηση πελατών. 

 

Κοινή  για όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις είναι η ανάγκη να ελεγχθεί το υλικό 

ροής από τους προµηθευτές, µέσω της παραγωγής και της διανοµής στον πελάτη. Οι 

επιχειρήσεις που εξετάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα  κατά τη διάρκεια της στρατη-

γικής συζήτησης, την διαχειρίζονται ως ενιαία οντότητα και εξασφαλίζουν την κα-

τάλληλη χρήση των εργαλείων και των τεχνικών προκειµένου να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες της αγοράς. (Λαζαρόπουλος, 2000) 

 

1.2 Τεχνολογίες του SCM 

 

Η Ελλάδα έχει ακόµη πολύ δρόµο να διανύσει προκειµένου να καταφέρει να 

φθάσει στα επίπεδα άλλων κρατών, όπου αυξάνεται η διείσδυση των SCM και µειώ-

νεται το κόστος τους. 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να κατανοούν τα οφέλη που υπάρ-

χουν από τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ενδεικτικό του 

ενδιαφέροντος που έχει αρχίσει να υπάρχει είναι και το γεγονός πως παρουσιάζεται 

ζήτηση ανθρώπινου δυναµικού µε εξειδικευµένες δεξιότητες σε τεχνολογίες πληρο-

φορικής και επικοινωνιών. (Λαζαρόπουλος, 2000) 

 

Τρία συστήµατα που θα απασχολήσουν τον κόσµο των logistics και των µε-

ταφορών παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω τα οποία στον κόσµο της εφοδι-

αστικής αλυσίδας θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα: (Χιώνης, 2000) 

 

• Supply Chain Execution (SCE)
2
, το οποίο αναφέρεται στην υποστήριξη διαδικασιών 

για τη διαχείριση των µεταφορών και των έργων εντός της αποθήκης.  

 

• Demand Driven Supply Networks (DDSN)
3
, το οποίο εξ ορισµού θα αποτελέσει τη 

                                                 
2
 Supply Chain Execution : Εφοδιαστική Αλυσίδα Εκτέλεσης 

3
 Demand Driven Supply Networks : ∆ικτυωτή πορεία προσφοράς της ζήτησης 
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µετεξέλιξη του ERP
4
 αφού υποστηρίζει τα εφοδιαστικά δίκτυα που διαµορφώνονται 

από τη δύναµη της ζήτησης και των πελατειακών σχέσεων. 

 

• Radio Frequency Identification (RFID)
5
, για την ανάγκη εφαρµογής του, οποίου α-

ναπτύσσονται νέες τάσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας και συµπαρασύρουν τους ε-

µπλεκόµενους µαζί µε την εφοδιαστική αλυσίδα. 

    

Πρόκειται για µια απλή αλήθεια, την οποία πρέπει να παραδεχτούµε από τη 

στιγµή που παγκόσµιες εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο ή 

στα αγαθά ταχείας κατανάλωσης επενδύουν στα logistics, σχεδιάζουν στρατηγική υ-

ποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, και στηρίζουν τη συνάρτηση ταχύτητας, συ-

νέπειας, ποιότητας και ασφάλειας στην εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογικών συστη-

µάτων. Με την υιοθέτηση νέων συστηµάτων, ο επιχειρηµατίας µπορεί να βρει λύσεις 

σε πολλά επίπεδα επιχειρηµατικής διαδικασίας, αναλόγως µε το σκοπό της επένδυσής 

του και την ποιότητα εκείνων που ενασχολούνται µε τα logistics. Από την υιοθέτηση 

ενός βασικού συστήµατος WMS
6
 ή ενός TMS

7
 ως την εφαρµογή εξειδικευµένων 

προγραµµάτων, προσαρµοσµένων ειδικώς στις ανάγκες της επιχείρησης µε δυνατότη-

τες χρήσης µέχρι και τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID).  

 

Σε ένα άλλο επίπεδο υπάρχει και η εναλλακτική λύση ενός CMI
8
  το οποίο ι-

κανοποιεί εκείνους που δεν χρειάζονται επιστάµενο έλεγχο ενός δικτύου προµηθειών. 

Σχετικώς µε την υποστήριξη – διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας, µπορώ να πα-

ρατηρήσω πως υπήρξε µείωση του ανταγωνισµού παγκοσµίως, που οφείλεται αφενός 

στη µείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων και αφετέρου στους ρυθµούς ανάπτυ-

ξης.  

 

Σε µια τέτοια περίπτωση, οι περισσότεροι θεωρητικοί επισηµαίνουν πως η 

παραδοσιακή αγορά των WMS θα εξελιχθεί σε αγορά πολλών αποτελεσµατικών λύ-

σεων για την υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η µετάβαση θα προκύψει 

διότι νέες ενότητες προστίθενται συνεχώς στις νεότερες εκδόσεις των WMS που πα-

                                                 
4
 Enterprise Resource Planning : Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

5
 Radio Frequency Identification : Αποδεικτική ραδιοσυχνότητα 

6
 Warehouse Management System : Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης αποθηκών 

7
 Transport Management System : Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης µεταφορών 

8
 Co managed inventory : ∆ιαχειριστής Καταγραφής  
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ρέχουν και TMS, διαχείριση γραµµών παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, κα-

ταλόγους αλυσίδων εφοδιασµού και ακόµα λύσεις «supply chain event management».  

 

Υπάρχουν πολλά επιχειρήµατα και ακόµα περισσότερες µελέτες περίπτωσης 

για την ανάγκη προσαρµογής στα δεδοµένα της νέας τεχνολογίας. Θα αναλύσω επι-

γραµµατικώς ποιοι πρέπει να είναι οι βασικοί οικονοµικοί στόχοι µιας επιχείρησης.  

 

Στο πρώτο επίπεδο υπολογίζουµε την αύξηση του εισοδήµατος και του µερι-

δίου στην αγορά.  

 

Στο δεύτερο, υπολογίζουµε τη µείωση του χρόνου ζωής των προϊόντων που 

πωλήθηκαν. Οι επιχειρησιακοί στόχοι στο πρώτο επίπεδο σχετίζονται µε την ευελιξία 

στρατηγικού σχεδιασµού για την πώληση ολοένα και περισσότερων προϊόντων, τη 

δηµιουργία νέων αγορών και τη µείωση του χρόνου από την παραγωγή ως την αγορά. 

Ένα σύστηµα SCM προσδίδει στην ακρίβεια πρόβλεψης, στην πλήρη βάση δεδοµέ-

νων, στα σενάρια πρόβλεψης, στην απαιτητική διοίκηση της επιχείρησης, στις συνερ-

γίες µε εµπορικούς συνεργάτες και στην διαχείριση κάθε «κρίκου» στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. (www.icap.gr , 2007) 

 

Οι οικονοµικοί στόχοι του δευτέρου επιπέδου συνδυάζονται µε συγκεκριµένες 

επιχειρηµατικές κινήσεις, όπως είναι η µείωση του κοστολογίου και των logistics µε 

παράλληλη αύξηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Το SCM επιτρέπει περισσότε-

ρες λύσεις, βελτιστοποιηµένο προγραµµατισµό ροών και µεταφορών, καλύτερες ροές 

υλικών και διαχείριση αποκλίσεων κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση.  

 

Για να δραστηριοποιηθεί κανείς στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας θα 

πρέπει να µεριµνήσει ώστε να διοικεί την επιχείρησή του συνυπολογίζοντας παραµέ-

τρους όπως είναι η πρόβλεψη, η ανάλυση (διαδικασιών, ροών, µεγεθών) και η συνερ-

γασία µε τους προµηθευτές και τους πελάτες. 

 

Η οικονοµική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει σχεδιασµό 

από τη στιγµή που το προϊόν βρίσκεται ακόµα στη γραµµή παραγωγής. Θα µπορού-

σαµε να πούµε πως ένας διευθυντής logistics ή ένας επιχειρηµατίας θεωρείται επιτυ-
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χηµένος εάν καταφέρει να αντιµετωπίσει το επόµενο πρόβληµα που θα προκύψει σε 

κάποια φάση της διαδικασίας και θα προκαλέσει κρίση. 

 

Εκείνος που θα προβλέψει τη δυσλειτουργία πριν εξελιχθεί σε κρίση και την 

αντιµετωπίσει µε ευελιξία, θα έχει κάνει ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς την επιτυχία. 

Και όταν υπάρχει σταθερή οργάνωση σε µια επιχείρηση, προσαρµογή στα δεδοµένα 

της οικονοµίας και ορθή χρήση τεχνολογίας, οι πιθανότητες κακοδιαχείρισης των οι-

κονοµικών µεγεθών στα logistics θεωρούνται µηδαµινές.  

 

Σε περίπτωση που συµβεί κάτι, ο επιχειρηµατίας και οι logisticians πρέπει να 

αναλύσουν τον αντίκτυπο που θα προκαλέσει τόσο στη λειτουργία της επιχειρήσεως, 

όσο και στα οικονοµικά της. Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν περισ-

σότερο στις συνέπειες της πιθανής δυσλειτουργίας τόσο στις δαπάνες, όσο και στα 

εισοδήµατα. Γι’ αυτό χρειάζεται η συνεργασία µεταξύ των διευθύνσεων µιας επιχεί-

ρησης ως τρίτη παράµετρος για την οικονοµική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσί-

δας. (Σαχίνης, 2000) 

 

Χωρίς τη συνεργασία µεταξύ διευθύνσεων και τµηµάτων, οι πιθανότητες έ-

γκαιρης πρόβλεψης µιας δυσλειτουργίας µειώνονται λόγω του κατακερµατισµού των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων στα εσωτερικά logistics µιας παραγωγικής µονάδας, 

λόγου χάρη. Κάθε επιχειρηµατίας πρέπει να τηρεί τέσσερις βασικές αρχές. Σοβαρότη-

τα, ευθύνη, συνεργασία και προβλεψιµότητα είναι το τετράπτυχο που πρέπει να έχει 

κανείς στο µυαλό του αν θέλει να υποστηρίξει επαξίως την εφοδιαστική αλυσίδα ή το 

εφοδιαστικό δίκτυο.  

 

Στη συνέχεια, οι επιχειρηµατίες πρέπει να οικοδοµήσουν µηχανισµούς υπο-

στήριξης και διαχείρισης των logistics µε σκοπό να κατακτήσουν ανταγωνιστικό πλε-

ονέκτηµα. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η προσαρµογή στα δεδοµένα της νέας οικονοµίας 

και της σύγχρονης τεχνολογίας.  
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1.3 Χαρακτηριστικά των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  

 

Η οικονοµική θεωρία µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1970 τόνιζε τα 

πλεονεκτήµατα των µεγάλων επιχειρήσεων θεωρώντας ότι η επιτυχία µιας επιχείρη-

σης συµβαδίζει µε την τάξη µεγέθους της. 

 

Το µέγεθος της παραγωγής και οι οικονοµίες κλίµακας θεωρούνταν καθορι-

στικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση µιας επιχείρησης, προ-

βλέποντας έτσι την επικράτηση των µεγάλων επιχειρήσεων και την εξαφάνιση των 

µικροµεσαίων. Τα εµπειρικά όµως στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι τα οικονοµικά απο-

τελέσµατα δεν συµβαδίζουν µε το µέγεθος των επιχειρήσεων.  

 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εµφανίζονται να κατέχουν πάνω από 

95% του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά και να απασχολούν το περισσότερο εργα-

τικό δυναµικό. Επιπλέον, διεθνείς έρευνες έχουν καταδείξει τη συµβολή των ΜΜΕ 

ως βασικό παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης της παραγωγικότητας 

και προώθησης της επιχειρηµατικής καινοτοµίας. (www.ebeh.com, 2008) 
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1Ποσοστό που κατέχουν οι εταιρείες 

ΜΜΕ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γράφηµα 1 : Ποσοστό που κατέχουν οι Μικροµεσαίες επιχειρήσεις σε παγκόσµιο ε-

πίπεδο 

 

∆εν υπάρχει ένας ενιαίος γενικά αποδεκτός ορισµός της µικροµεσαίας επιχεί-

ρησης, αλλά ορίζεται κάθε φορά σε σχέση µε τις συγκεκριµένες οικονοµικές και κοι-

νωνικές συνθήκες κάθε χώρας και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές. ∆ιαφορές στον ορι-

σµό του µεγέθους µιας ΜΜΕ προκαλούνται επίσης από γεωγραφικές παραµέτρους 

και κυρίως από τις διαστάσεις των αγορών. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, τα 
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περισσότερο χρησιµοποιούµενα ποσοτικά κριτήρια για τον ορισµό µιας επιχείρησης 

ως ΜΜΕ είναι πρωτίστως ο αριθµός των απασχολουµένων και κατά δεύτερον ο κύ-

κλος εργασιών. 

Οι ΜΜΕ εφαρµόζουν στρατηγικό προγραµµατισµό σε µικρότερο βαθµό κα-

θώς και άλλες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης, όπως στρατηγικές συµµαχίες, ολική 

ποιότητα παραγωγής, ανταγωνιστική σύγκριση, µέτρηση ικανοποίησης πελατών κ.λπ. 

Υστερούν επίσης των µεγάλων επιχειρήσεων στο µάρκετινγκ, στην ανάπτυξη εξαγω-

γικής δραστηριότητας, σε έρευνα και ανάπτυξη, στην αποτελεσµατική χρήση εξωτε-

ρικών πηγών πληροφόρησης, στην πρόσβαση στις πηγές παραγωγής πρώτων υλών 

και στις συνεργασίες. Έχουν υψηλά ποσοστά δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, αλλά 

και υψηλά ποσοστά θνησιµότητας (50%) ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 έτη της ζωής 

τους. 

Οι λόγοι ύπαρξης των ΜΜΕ αποτελούν και τα βασικά τους πλεονεκτήµατα. Η 

ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφοµοίωση της νέας τεχνολογίας και 

καινοτοµίας, η προσαρµοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, η ευκολότερη κάλυψη 

των αναγκών εξειδικευµένων αγορών, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, οι προσω-

πικές πελατειακές σχέσεις και η συµβολή τους στην ανάπτυξη και απασχόληση απο-

µονωµένων περιοχών είναι µερικά από τα πλεονεκτήµατα των ΜΜΕ έναντι των µε-

γάλων επιχειρήσεων. 

1.4 Περιβάλλον των µικροµεσαίων επιχειρήσεων την Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, θεωρούνται ως ΜΜΕ όσες επιχειρήσεις απασχολούν µέχρι 100 

άτοµα προσωπικό. Εάν λαµβάνονταν υπόψη ο ορισµός ΜΜΕ της Ε.Ε., θα περιλαµ-

βανόταν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, καθόσον το 99% των επιχειρήσεων απασχολεί 

το πολύ 50 άτοµα. Η ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι συνήθως µια οικογενειακή επιχείρηση 

της οποίας η διοίκηση ταυτίζεται µε την κυριότητα και η καθηµερινή διαχείριση εξα-

σφαλίζεται συνήθως από τον επιχειρηµατία. (www.disabled.com)  

Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των ΜΜΕ, αφού οι επιχειρήσεις µε λι-

γότερα από 100 άτοµα προσωπικό αποτελούν το 67 % του συνόλου των επιχειρήσεων 

και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναµικού του δευτερογενή και τριτογε-

νή τοµέα. Σηµαντικότατη είναι η θέση των «µικρών» επιχειρήσεων, οι οποίες απα-
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σχολούν µέχρι και 10 άτοµα προσωπικό, καθόσον αποτελούν το 22 % του συνόλου 

των επιχειρήσεων.  

Η συµβολή των ΜΜΕ στην απασχόληση είναι σηµαντική. Από στοιχεία του ICAP 

προκύπτει ότι και κατά το χρονικό διάστηµα 1988-96 υπάρχει αύξηση των ΜΜΕ σε 

βάρος των µεγάλων επιχειρήσεων και ως προς τον αριθµό των επιχειρήσεων και ως 

προς τον αριθµό των απασχολουµένων σε αυτές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η µεγαλύτε-

ρη αύξηση της απασχόλησης προήλθε από την κατηγορία των µικρών επιχειρήσεων. 

(www.icap.gr, 2008) 

Γράφηµα 2 : Ποσοστό που κατέχουν οι Μικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν πολλές αδυναµίες αλλά και πλεονεκτήµατα. Υπάρχει 

σοβαρό πρόβληµα χαµηλής παραγωγικότητας που θα πρέπει να αποδοθεί µεταξύ των 

άλλων στο χαµηλό βαθµό χρησιµοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, στην ανεπαρκή 

οργάνωση παραγωγής και στη µη εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης, διαχεί-

ρισης και µάρκετινγκ. 

Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχουν δυσκολίες πρόσβασης στο 

τραπεζικό σύστηµα λόγω του υψηλότερου κινδύνου που τις χαρακτηρίζει, έλλειψης 

επαρκών εγγυήσεων αλλά και λόγω του οικογενειακού τους χαρακτήρα. Περιορισµέ-

νη πρόσβαση έχουν επίσης και στις κεφαλαιαγορές. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι ΜΜΕ 

καταλήγουν στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό και στις πιστώσεις των προµηθευτών για 

να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης. Λίγες είναι οι ΜΜΕ 

που εφαρµόζουν τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατι-

κών απαιτήσεων και το επιχειρηµατικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου ως εναλλακτικές 
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11%

ΜΜΕ

Μικρές Επιχ.

Υπόλοιπες Επιχ.
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λύσεις εξεύρεσης κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν µεγάλη 

δυσκολία στην ανάπτυξη επενδυτικών προγραµµάτων µεγάλης εµβέλειας. 

Ευέλικτη τεχνολογία όπως οι υπολογιστές, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η εισα-

γωγή νέων υλικών και µηχανηµάτων όπως ροµποτική, τείνουν να µειώσουν το ελάχι-

στο κατώτερο όριο στις κλίµακες παραγωγής. Έτσι, σύµφωνα µε ερευνητές διεθνώς, 

το µέγεθος των επιχειρήσεων τείνει να γίνεται µικρότερο στις ΗΠΑ και στην Ευρώ-

πη. (www.disabled.com, 2008) 

Ανάµεσα σε ένα δείγµα ελληνικών µεταποιητικών ΜΜΕ και µεγάλων επιχει-

ρήσεων διαπιστώθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηµατοοικονοµικού προφίλ 

των ελληνικών ΜΜΕ και οι διαφορές τους προς τις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό έγινε 

µέσω ενός µεθοδολογικού πλαισίου το οποίο περιλαµβάνει τεχνικές από το χώρο της 

στατιστικής, της οικονοµετρίας και της πολυκριτήριας ανάλυσης για την ανάπτυξη 

υποδειγµάτων εκτίµησης της χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς των ΜΜΕ και την 

υποβοήθηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ΜΜΕ εί-

ναι δυναµικές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική 

ρευστότητα η οποία στην πλειονότητα των επιχειρήσεων οφείλεται στον υψηλό χρόνο 

ανακύκλωσης των αποθεµάτων τους. (Σαχίνης, 2000)  

Σε σύγκριση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα στην Ελ-

λάδα, οι ΜΜΕ εµφανίζουν χαµηλότερη ρευστότητα, χαµηλότερη αποδοτικότητα, χα-

µηλότερη δανειακή επιβάρυνση και χαµηλότερο µακροπρόθεσµο δανεισµό. ∆ιαθέ-

τουν όµως υψηλότερο βραχυπρόθεσµο δανεισµό έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων, 

λόγω αδυναµίας πρόσβασης σε άλλες πηγές χρηµατοδότησης αλλά και ελλιπούς εκ-

παίδευσης και ενηµέρωσης σχετικά µε εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης. Σύµ-

φωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η ίδια χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά χαρακτηρί-

ζει τις ΜΜΕ και άλλων χωρών. (Σαχίνης, 2000) 

Το ειδικό βάρος των ΜΜΕ για την ελληνική οικονοµία είναι ιδιαίτερα υψηλό 

και στην επιτυχή τους συµπεριφορά στηρίζεται η ανάπτυξη. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα 

παρουσιάζουν προβλήµατα αλλά και προοπτικές. Προκειµένου να γίνουν ανταγωνι-

στικές θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες συγκεκριµένες στρατηγικές επιλογές µε ή 

χωρίς τη βοήθεια του ελληνικού δηµοσίου. (Λαζαρόπουλος, 2000) 
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Η εµπειρία και τα αποτελέσµατα από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 

1980 έδειξαν ότι οι ελληνικές ΜΜΕ διαθέτουν υψηλό βαθµό προσαρµοστικότητας, 

δυναµισµού και ευελιξίας, στοιχεία που δικαιολογούν αισιόδοξες προβλέψεις για την 

αντιµετώπιση δυσχερειών και την εκµετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η ε-

νιαία ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά. 

1.5 Περιγραφή µιας αντιπροσωπευτικής ΜΜΕ επιχείρησης και τα χαρα-

κτηριστικά του κλάδου 

Μία επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα που:  

� Λαµβάνει εισροές από το περιβάλλον ανθρώπινους – οικονοµικούς - υλικούς 

και άυλους πόρους  

� Επεξεργάζεται µετασχηµατίζει µεταποιεί τους πόρους αυτούς. 

 

Η συγκεκριµένη επιχείρηση αποτελεί µια παραγωγική – οικονοµική µονάδα, 

µε τη έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κε-

φάλαιο, γνώση, τεχνολογία, κτλ.) προκειµένου να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, µε 

σκοπό τη διάθεση τους µέσω του µηχανισµού της αγοράς στους καταναλωτές. Απο-

τελεί πλούτο αγαθών µε τα οποία ικανοποιούνται ανθρώπινες ανάγκες. Συµµετέχει σε 

όλα τα στάδια της οικονοµικής δραστηριότητας. Παίζει τους ρόλους του επενδυτή, 

του καταναλωτή, του αποταµιευτή, του δανειζόµενου. 

 

Αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι η βιοτεχνική παραγωγή 

και εµπορία συστηµάτων ασφάλειας και όλων των συναφών εξαρτηµάτων τους για 

την αυτόµατη λειτουργία τους, όπως πινακίδες σήµανσης µοριακού φωτισµού, συ-

στήµατα  πυρανίχνευσης – συναγερµών, ηλεκτρικά εντοµοκτόνα κ.α καθώς και η µε-

ταφορά και υποστήριξη αυτών.   

 

Τα συστήµατα ασφάλειας έχουν εξελιχθεί λαµβάνοντας υπόψη ότι εµφανί-

σθηκαν πριν από 20 έτη. Η εξέλιξη των συστηµάτων ασφάλειας, µε την ταυτόχρονη 

αύξηση της ζήτησης και τον ανταγωνισµό οδήγησαν στην ανάπτυξη των συστηµάτων 

ασφάλειας υψηλής ποιότητας και καινοτοµίας. Σήµερα εταιρείες έχουν αναπτύξει 

προϊόντα και υπηρεσίες που είναι συµβατές και ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. 



Πτυχιακή Εργασία 

Ψαλίδα Πολύµνια 16 

Η εταιρεία απαρτίζεται από τα παρακάτω επί µέρους τµήµατα, όπως φαίνο-

νται από το οργανόγραµµα τα οποία θα αναλυθούν στο τρίτο κεφάλαιο (βλ. σελίδα 

42). 

 

 

 

Σχεδιάγραµµα 2 : Οργανόγραµµα επιχείρησης 

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η διαφοροποίηση ως προς το εύρος 

των υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία προσφέρει η κάθε επιχείρηση, ανάλογα µε το 

µέγεθος και τη δυναµικότητά της, το βαθµό εξειδίκευσης σε κάποια συγκεκριµένη 

κατηγορία υπηρεσιών, καθώς και το βαθµό συνεργασίας µε άλλες επιχειρήσεις του 

κλάδου. (Μπέγου, 2008) 

Σύµφωνα µε έρευνες που διεξάγονται σε παγκόσµιο επίπεδο, η παραδοσιακή 

αγορά συστηµάτων ασφάλειας αρχίζει να αλλάζει, καθώς συνεχώς νέες εφαρµογές 

αναπτύσσονται για τις έξυπνες συσκευές, και οι καινοτοµίες στις τεχνολογίες όπου 

επιτρέπουν τη δηµιουργία φιλικών προς το χρήστη, φθηνών συστηµάτων. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοµατισµοί είχαν διαρκή εξέλιξη και σήµερα βρι-

σκόµαστε κοντά στο όραµα της µαζικής εξάπλωσης. Η σύγκλιση των τεχνολογιών σε 

ότι αφορά την ασφάλεια, τις πινακίδες σήµανσης µοριακού φωτισµού, τα συστήµατα  

πυρανίχνευσης – συναγερµών, τα ηλεκτρικά εντοµοκτόνα, προσφέρουν στα συστή-

µατα την ώθηση που χρειάζονται για να αποτελέσουν προϊόντα ευρείας κατανάλω-

σης. Τα ολοκληρωµένα συστήµατα επιτρέπουν στους χρήστες να επωφεληθούν από 

τα πλεονεκτήµατα των συνεχώς αναπτυσσόµενων τεχνολογιών σήµερα και στο µέλ-

λον. 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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Κεφάλαιο 2 

Μεθοδολογία έρευνας  

2.1 Γενικά 

Έρευνα είναι η διαδικασία που οδηγεί τον ερευνητή µέσα από προγραµµατι-

σµένη και συστηµατική συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων στην αξιόπιστη 

λύση προβληµάτων. 

 

Επιστηµονική έρευνα είναι η συστηµατική, ελεγχόµενη, εµπειρική και κριτική 

µελέτη υποθετικών προτάσεων, που αναφέρονται σε υποτιθέµενες σχέσεις µεταξύ 

φυσικών φαινόµενων. (∆ηµητρόπουλος, 2001) 

 

Η επιστηµονική έρευνα χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για: 

 

• Αντικειµενικότητα 

• Τεκµηρίωση προτάσεων 

• Έλεγχο φαινόµενων 

• ∆υνατότητα πρόβλεψης  

 

2.2 Η ∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής µιας Έρευνας  

 

Η διαδικασία διεξαγωγής µιας έρευνας περιλαµβάνει τα εξής στάδια, κοινά 

για όλα τα είδη ερευνών. 

 

• Καθορισµός του σκοπού της έρευνας 

• Προσδιορισµός του είδους της έρευνας 

• Σχεδιασµός της µεθόδου συλλογής στοιχείων 

• Προσδιορισµός του δείγµατος 

• Έλεγχος, ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

• Παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
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2.3 Ερευνητική Υπόθεση 

 

Η εταιρεία την οποία χρησιµοποιούµε ως αντικείµενο της έρευνας µας, ανήκει 

στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διαδικασίες διαχείρισης εφοδιασµού 

(logistics). Εποµένως η έρευνα µας θα αρχίσει µε τις πρωτογενείς πηγές όπου 

χρησιµοποιούµε ως µέθοδο συλλογής δεδοµένων τα ερωτηµατολόγια και τις 

συνεντεύξεις από συνεργάτες της επιχείρησης καθώς και από την κυρία Μπέγου Ζωή. 

 

Ακολουθεί η έρευνα µε τη βοήθεια των δευτερογενών πηγών ώστε να βρούµε 

πληροφορίες για την εφοδιαστική αλυσίδα και να προσδιορίσουµε τι είναι µια Μι-

κροµεσαία Επιχείρηση αφού η εταιρεία ανήκει σε αυτό τον χαρακτηρισµό και µ’ αυ-

τό τον τρόπο να συµπληρωθεί η έρευνα µας µε πολύτιµες πηγές οι οποίες θα βοηθή-

σουν στην τελειοποίηση της εργασίας. 

 

Σκοπός της ερευνητικής υπόθεσης και της  παρούσας εργασίας είναι η ανάλυ-

ση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο εντοπισµός κάποιων αδύνατων σηµείων µε τη 

βοήθεια των οποίων θα οδηγηθούµε στη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων και προ-

τάσεων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

2.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Οι βιβλιογραφικές εργασίες είναι σηµαντικά εργαλεία για την εξέλιξη της επι-

στήµης, καθώς συνθέτουν την υπάρχουσα γνώση έτσι ώστε να απορρέουν καινούργια 

νοήµατα και συµπεράσµατα  τα οποία δεν θα ήταν δυνατό να προκύψουν από απλή 

ανάγνωση ή παράθεση των επιµέρους πηγών ή πληροφοριών. 

 

Στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν αρκετές πληροφορίες από συγγραφικά 

έργα και άρθρα διάφορων αξιόλογων επιστηµόνων και αρθρογράφων που έχουν α-

σχοληθεί µε τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης Σηµαντικό κοµµάτι 

της έρευνας αποτέλεσε ο προσεκτικός σχεδιασµός και η προσέγγιση ειδικών ερωτη-

µάτων που θα έπρεπε να απαντηθούν. Αυτό προϋποθέτει µια ανάλυση θεµάτων και 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Επανεξετάστηκαν αρχικές θεµατικές ενότητες και ερευ-

νητικά ερωτήµατα µετά από επισκόπηση πολλών περιοχών στο πεδίο. 
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Το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµι-

ουργία αυτής της εργασίας είναι από τη βιβλιοθήκη του τµήµατος τυποποίησης και 

διακίνησης προϊόντων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι., στο οποίο είµαι σπουδάστρια. Μερι-

κά από αυτά τα βιβλία είναι το «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» των Γ. ∆ουκίδη, Β. ∆ράκος, 

Μ. Θεµιστοκλέους  και Ν. Παπαζαφειροπούλου, το «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» του Γ. 

Σιώµκα και το «∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων» του Λ. Χυτήρη. 

 

Επίσης, απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας 

ήταν και οι προσωπικές µου σηµειώσεις από τα µαθήµατα του κυρίου Άρη Ματόπου-

λου και του κυρίου Εµµανουήλ Στειακάκη, καθώς  επίσης και οι σηµειώσεις από το 

µάθηµα των ανθρώπινων πόρων. 

 

Εξίσου αναγκαία, βέβαια, ήταν και τα στοιχεία που αφορούσαν στη στρατηγι-

κή και στο marketing, τα οποία αντλήθηκαν από βιβλία όπως το «Management» του 

Χ. Σαρµανιώτη, το «Managing People and Organizations» του Edwards Tony και το 

«Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ» του Philip Kotler. 

 

Τέλος, σηµαντική ήταν και η συµβολή της κυρίας Ζωής Μπέγου από την 

Olympia Electronics, οι σηµειώσεις της οποίας αφορούσαν την περιγραφή των λει-

τουργιών των τµηµάτων της εταιρίας στην οποία εργάζεται και συνέβαλλαν ουσια-

στικά στη διαµόρφωση αυτής της πτυχιακής εργασίας.  

 

2.5 Ερευνητικό πεδίο 

 

 Η επιχείρηση, η οποία επιλέχθηκε ως αντικείµενο της έρευνας µου για τη συγ-

γραφή της συγκεκριµένης εργασίας, ήταν µία αντιπροσωπευτική µικροµεσαία εται-

ρεία του κλάδου των συστηµάτων ασφάλειας του Ν. Πιερίας. Η ιδανική εταιρεία ήταν 

η Olympia Electronics που βρίσκεται στον Κορινό Πιερίας. Είναι µία εταιρία, οι ερ-

γαζόµενοι της οποίας έχουν άριστη γνώση των λειτουργιών της διαχείρισης της εφο-

διαστικής αλυσίδας και που έχει κερδίσει ένα  µεγάλο ποσοστό του αγοραστικού κοι-

νού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
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Η επιλογή της επιχείρησης, η οποία µελετήθηκε, έγινε µετά από πολύ σκέψη 

και αρκετές συζητήσεις µε τον κύριο Αθ. Κελέµη µε την καθοδήγηση και την παρα-

κίνηση του οποίου κατάφερα να ολοκληρώσω την παρούσα πτυχιακή εργασία. Η 

γνώµη του καθηγητή µου καθώς και το γεγονός ότι η Olympia Electronics είναι η κα-

ταλληλότερη προς µελέτη εταιρία συστηµάτων ασφαλείας µε οδήγησαν στην επιλογή 

αυτή. 

 

 

2.6 Πηγές Έρευνας 

 

Οι πηγές στοιχείων και πληροφοριών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις 

πρωτογενείς και τις δευτερογενείς ( Καζάζης, 2006). 

 

Η ερευνητική δραστηριότητα αρχίζει συνήθως από την αναζήτηση στοιχείων 

από δευτερογενείς πηγές γιατί είναι πιο εύκολη και έχει χαµηλό ή και µηδενικό κό-

στος. Όταν τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα σε δευτερογενείς πηγές τότε δηµιουργεί-

ται η ανάγκη για τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας. Στην παρούσα πτυχιακή εργα-

σία αρχίζουµε από πρωτογενείς πηγές αφού µε αυτό τον τρόπο θα κερδίσουµε το µέ-

γιστο των αποτελεσµάτων που επιθυµούµε.   

 

2.6.1 Πρωτογενείς πηγές 

 

Πρωτογενείς πηγές αποτελούν οι έρευνες που πραγµατοποιούνται κάποια 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή µε στόχο τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχε-

τικά µε ένα θέµα. 

 

Όσον αφορά στα πρωτογενή στοιχεία αυτά θα προσκοµισθούν µέσω συνε-

ντεύξεων και ερωτηµατολογίων µε στελέχη και άτοµα τµηµάτων της εταιρίας η οποία 

θα καλύψει τα κενά για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και σε ότι αφορά 

την εταιρεία µε τη βοήθεια των ερωτήσεων που καθοδηγούν την πορεία της συνέ-

ντευξης. 
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Τα άτοµα της εταιρείας τα οποία απάντησαν το ερωτηµατολόγιο και µας βοή-

θησαν για την έρευνας µας είναι επιλεγµένα από τη διοίκηση της επιχείρησης από το 

κάθε τµήµα χωριστά αφού θεωρήθηκαν τα πιο κατάλληλα για την ορθή απάντηση 

των ερωτηµατολογίων όπως και πιο ενήµερα για τις καταστάσεις που γίνονται στα 

πλαίσια της επιχείρησης. 

 

2.6.2 ∆ευτερογενείς πηγές 

 

∆ευτερογενείς πηγές είναι αυτές που περιέχουν στοιχεία και πληροφορίες 

που προέρχονται από µελέτες ή έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Τέτοιες πηγές 

αποτελούν οι βιβλιοθήκες, οι δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί, οι εταιρείες ερευ-

νών ακόµη και τα τµήµατα µιας επιχείρησης, όπως το λογιστήριο ή οι πωλήσεις που 

διαθέτουν στοιχεία για τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

Στην παρούσα πτυχιακή θα χρησιµοποιήσουµε στοιχεία από τις δευτερογενείς 

πηγές, θα γίνει έρευνα σε εξωτερικές πηγές, όπως οι κλαδικές µελέτες (I.C.A.P.), 

επιστηµονικά βιβλία, περιοδικά, πτυχιακές εργασίες, σηµειώσεις µαθηµάτων, έντυπα 

της επιχείρησης όπως και διαδικτυακές πηγές αλλά και σε εσωτερικές πηγές, όπως 

στατιστικά στοιχεία των πωλήσεων και οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3: Εξωτερικές πηγές 
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2.7 Στρατηγική Έρευνας 

 

Οι έρευνες ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος και τη µεθοδολογία που διε-

ξάγονται διακρίνονται σε ποσοτικές και ποιοτικές. 

 

2.7.1 Ποσοτικές Έρευνες 

 

Οι ποσοτικές έρευνες διενεργούνται σε σχετικά µεγάλο και αντιπροσωπευτι-

κό δείγµα του πληθυσµού και στοχεύουν στον ποσοτικό προσδιορισµό των σχέσεων  

και των µεταβλητών του υπό διερεύνηση προβλήµατος. 

 

Κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει την δική µας έρευνας, αφού µας ενδιαφέρει µία  

µικρή κοινωνία µιας επιχείρησης. Και αυτή η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί µε την 

βοήθεια των ολοκληρωµένων ερωτηµατολόγιων που θα απαντηθούν από άτοµα την 

επιχείρησης. 

 

2.7.2 Ποιοτικές Έρευνες 

 

Οι ποιοτικές έρευνες είναι αυτές που διενεργούνται σε πολύ µικρές αντιπρο-

σωπευτικές οµάδες του πληθυσµού και αποσκοπούν στον προσδιορισµό των ποιοτι-

κών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών του προβλήµατος. Πρόκειται δηλαδή, για έ-

ρευνες που αποσκοπούν κυρίως στην αποκάλυψη των βαθύτερων αιτιών. 

 

Βαθύτερα αίτια θα προσπαθήσουµε να ερευνήσουµε στην παρούσα µελέτη 

και θα κάνουµε µέσω της ποιοτικής έρευνας. Πιστεύω ότι τα στοιχεία που θέλουµε να 

ερευνήσουµε θα προκύψουν πολύ καλύτερα από ποιοτική έρευνα. 

 

2.8 Τεχνικές Συλλογής Στοιχείων 

 

Τεχνική είναι ένας ειδικός και συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζε-

ται η κάθε µέθοδος έρευνας στην ερευνητική πράξη. Στην ουσία, όλος ο σχεδιασµός 

της έρευνας µετατρέπεται σε πράξη µέσω της τεχνικής. Η τεχνική συνεπώς, είναι ορ-
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γανικά το πιο απαραίτητο λειτουργικό στοιχείο σε µια ερευνητική προσπάθεια, η πιο 

λειτουργικά αναγκαία διάσταση στην έννοια της µεθοδολογίας (∆ηµητρόπουλος, 

2001). 

 

Αξίζει να σταθούµε στις: 

 

1. Προσωπική συνέντευξη. Με πλεονεκτήµατα την ευελιξία στη διεξαγωγή της, 

άριστη δειγµατοληπτική κάλυψη και µεγαλύτερο ποσοστό συµπλήρωσης ερω-

τηµατολογίων. 

2. Ταχυδροµική συνέντευξη. Με προϋποθέσεις το µικρό µέγεθος ερωτηµατο-

λογίου και κάποιας µορφής κίνητρα για τη συµπλήρωσή του. 

3. Τηλεφωνική συνέντευξη. Κυρίως όταν το ζητούµενο είναι η ταχύτητα. 

4. Συνέντευξη µέσω Internet.  

5. Συλλογική συζήτηση. Ενδείκνυται για τη σύλληψη της ιδέας ενός διαφηµι-

στικού µηνύµατος, το σχεδιασµό ενός ερωτηµατολογίου κτλ. 

6. Συνέντευξη βάθους. Χρησιµοποιείται για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων  

ποιοτικών ερευνών. Για την επιτυχία της έρευνας απαιτείται η δηµιουργία ε-

νός κλίµατος εµπιστοσύνης του ερωτώµενου προς τον ερευνητή. 

7. Παρατήρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση, το είδος των στοιχείων να επιτρέπει 

την παρατήρησή τους. 

8. Panel. Πρόκειται για µια οµάδα νοικοκυριών που έχουν συµφωνήσει να πα-

ρέχουν πληροφορίες σε εταιρία ερευνών για µία συγκεκριµένη χρονική περίο-

δο. 

 

Στην έρευνα δεν υπάρχουν καλές ή κακές τεχνικές. Υπάρχουν κατάλληλες ή μη κατάλ-

ληλες για τη συγκεκριμένη έρευνα. Στην παρούσα μελέτη οι πιο βασικές τεχνικές που χρη-

σιμοποίησα είναι η συνέντευξη  βάθους, και η ταυτόχρονη χρήση ερωτηματολογίου, γιατί η 

συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί κατά τη γνώμη μου να συγκεντρώσει πιο αληθή στοιχεία τα 

οποία θα είναι και πιο λεπτομερή και κατατοπιστικά όπως και η συλλογή στοιχείων από 

δευτερογενή πηγές και συγκεκριμένα από την συλλογή στοιχείων του περιοδικού logistics & 

management που είναι ένα περιοδικό καταξιωμένο και πλήρως ενημερωμένο για όλα τα 

θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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2.9 Ερωτηματολόγιο  

 

Το ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα 1) αναφέρεται στα τµήµατα της επιχείρησης 

Olympia Electronics στην οποία έχει εισβάλλει η εφοδιαστική εταιρεία. Οι τέσσερις 

συνεργάτες που το απάντησαν ήταν ανώτερου µορφωτικού επιπέδου και άνθρωποι 

που είχαν ή όχι εκπαιδευτεί κυρίως πάνω στα logistics της εταιρείας Olympia 

Electronics αφού µας ενδιαφέρει να εκφράσουν την ικανοποίηση ή την δυσαρέσκεια 

τους. Τα τµήµατα αυτά ήταν το τµήµα πωλήσεων, το τµήµα ποιοτικού ελέγχου, το 

τµήµα παραγωγής και την διοίκηση. Στα άτοµα αυτά µας καθοδήγησε η διοίκηση της 

εταιρείας. Το πλήθος των ερωτηθέντων ήταν µικρό ( 4 άτοµα) καθώς δεν χρειάζονται 

περισσότερα ερωτηµατολόγια µε βάση την άποψη της διοίκησης, αφού οι απαντήσεις 

των ερωτηµατολογίων αρκούσαν για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. 

 

Το ερωτηµατολόγιο είναι χωρισµένο σε εφτά µέρη. Οι αρχικές ερωτήσεις α-

ποσκοπούν στην διάκριση της επιχείρησης δηλαδή τι µεγέθους είναι και το προσωπι-

κό που απασχολεί. Οι αµέσως επόµενες µας εισάγουν στις προετοιµασίες που έκανε η 

κάθε επιχείρηση και τις αλλαγές που έχει εµφανίσει στην επιχείρηση, ακολουθούν 

ερωτήσεις που φανερώνουν ότι οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας µπορούν να 

δηµιουργήσουν συνθήκες ταχείας υλοποίησης των επιχειρηµατικών στόχων, τα πλεο-

νεκτήµατα και τις βελτιώσεις του στο επίπεδο της εξυπηρέτησης του πελατολογίου, 

της παραγωγής, της διακίνησης, της αποθήκης και της δευτερογενής συσκευασίας.  

 

Γενικά, από µια σειρά ερωτήσεων σχηµατίζεται η εικόνα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της εταιρείας και ανακαλύπτουµε τη χρησιµότητα των logistics και το πόσο 

απαραίτητη είναι για κάθε επιχείρηση και φυσικά ότι µόνο θετικά κρύβονται πίσω 

από αυτό και τέλος το πώς εξασφαλίζουν µια ολοκληρωµένη παροχή και αξιοποίηση 

πληροφοριών για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Οι απαντήσεις όλων των εργαζοµένων που κλήθηκαν να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο συµπίπτουν. Όλοι οι ερωτηθέντες έδωσαν οµόφωνα τις ίδιες απα-

ντήσεις και το ποσοστό των ολοκληρωµένων απαντήσεων ανέρχεται στο 95% και τα 

παρακάτω αποτελέσµατα προκύπτουν από τις πληροφορίες που έχου-

µε.
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95%

5%

Ολοκληρωµένες Απαντήσεις

Ασαφείς Απαντήσεις

Γράφηµα 4 : Ποσοστά ολοκληρωµένων απαντήσεων 

 

2.10 Συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη  για την ανάγκη της πτυχιακής εργασίας έγινε ανάµεσα σε εµέ-

να και την κ. Ζωή Μπέγου η οποία είναι logistics Manager της επιχείρησης. Χρησι-

µοποιήθηκε και το ερωτηµατολόγιο το οποίο ήταν κλειστού και ανοικτού τύπου το 

οποίο καθοδηγούσε την συνέντευξη και το οποίο ήταν η αιτία για περισσότερες συ-

µπληρωµατικές ερωτήσεις που ξεδίπλωναν και ολοκλήρωναν τα κενά τα δικά µου 

αλλά και τα κενά για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. 

 

Τα υπόλοιπα ερωτηµατολόγια τα παρέδωσε η κ. Ζ. Μπέγου στους υπόλοιπους 

αποδέκτες τα οποία παραδόθηκαν συµπληρωµένα σε εµένα. Έπειτα ακολούθησαν 

άλλες τρεις συναντήσεις µε τους συνεργάτες στις οποίες µου εξήγησαν κάποιες παρα-

τηρήσεις µου επί τόπου στα επιµέρους τµήµατα για να διαπιστωθούν κατά πόσα ορθά 

και ποιοτικά είναι τα αποτελέσµατα από τα ερωτηµατολόγια. 
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Κεφάλαιο 3 

Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και ανάλυση των τµηµάτων της 

εταιρείας  

 

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης 
 

Η εταιρεία έχει έδρα στο Νοµό Πιερίας και το προσωπικό της δεν ξεπερνάει 

τα 100 άτοµα. Τα χρόνια ύπαρξης της εταιρείας ανέρχονται στα 30 χρόνια πετυχηµέ-

νης πορείας και ιδιαίτερη δυναµική είναι η παρουσία της σε περισσότερες από 72 χώ-

ρες  του εξωτερικού αλλά και σε ολόκληρο το εσωτερικό .   

Η Οlympia Electronics παράγει τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 

 

• Φωτισµός Ασφαλείας 

• Συστήµατα Πυρανίχνευσης (συµβατικά & διευθυνσιοδοτούµενα) 

• Συστήµατα Ανίχνευσης Αερίων 

• Συστήµατα Συναγερµών                                                                    

• Συστήµατα κλήσης Νοσηλευτικού προσωπικού 

• Συστήµατα Access Control (Card Switches) 

• Ανιχνευτές κίνησης 

• Ηλεκτρονικούς θερµοστάτες χώρου 

• Ηλεκτρονικές σειρήνες 

• Ηλεκτρικές εντοµοπαγίδες (προδιαγραφών HACCP)  

• Ηλεκτρονικά συστήµατα Ανελκυστήρων (customised)  

 

Εικόνα 1 : Προϊόντα της Olympia electronics 
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Επίσης ο κύριος  σκοπό της διοίκησης είναι η δηµιουργία ενός δυναµικού και 

ταχείας εξέλιξης οργανισµού. Προκειµένου να επιτευχθεί  αυτός ο σκοπός, τέθηκαν 

από την πρώτη ηµέρα οι κύριοι άξονες δράσης, που συνοπτικά ήταν και είναι : 

 

1. Συνεργασία µε διεθνώς καταξιωµένους κατασκευαστές και προµηθευτές. 

2. Ιδιαίτερη έµφαση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

3. Υψηλής ποιότητας after – sales support. 

4. Συνεχή επαφή και υποστήριξη των πελατών. 

5. Υψηλά standards στην επιλογή των στελεχών και των συνεργατών της εται-

ρείας. 

6. Συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών µε απώτερο σκοπό  την πλήρη και σω-

στή υποστήριξη των πελατών µας. 

7. Εφαρµογή κάθε σύγχρονης µορφής επικοινωνίας, µε σκοπό την ταχεία και 

άµεση επικοινωνία µε τους χρήστες των προϊόντων µας. 

 

 Η εταιρεία ιδρύθηκε έχοντας δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος παραγωγικός 

και ο δεύτερος της προώθησης των προϊόντων της, δηλαδή εµπορικός. Η επιχείρηση 

µπορεί να δώσει λύση στην παραγωγή συστηµάτων ασφάλειας και µάλιστα υψηλής 

ποιότητας. Λόγω της υψηλής αισθητικής και της αυξηµένης αντοχής των κατασκευών 

αυτών, καθώς και του σύντοµου χρόνου παραγωγής των υλικών τους, η κατασκευή 

και η τοποθέτησή τους χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα συµφέρουσα. 

 

Στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας δραστηριοποιούνται λίγες 

µεγάλες εταιρείες, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι σχετικά µικρού µεγέ-

θους. Όπως προκύπτει από έρευνες, στη χώρα µας δραστηριοποιούνται 3 επιχειρήσεις 

που ασχολούνται µε την παροχή συστηµάτων ασφαλείας. Η αγορά των ηλεκτρονικών 

συστηµάτων ασφαλείας είχαν ανοδική πορεία το χρονικό διάστηµα 2001-2006 (µέσος 

ετήσιος ρυθµός αύξησης 32,4%). (www.google.com) 

Η ζήτηση στην εξεταζόµενη αγορά προέρχεται κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέ-

α, γεγονός που καθιστά τον ιδιωτικό τοµέα τη σηµαντικότερη κατηγορία πελατών για 

τις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μικρότερη συµµετοχή στην αγορά των υπηρε-

σιών ασφαλείας έχει ο δηµόσιος τοµέας, ενώ οι ιδιώτες χρησιµοποιούν τις συγκεκρι-

µένες υπηρεσίες σπανιότερα αλλά όλο και περισσότερα. 
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3.1.1 Ανάλυση προµηθειών 
 

Με τον όρο προµήθειες εννοούνται όλες οι αγορές που αφορούν σε αγαθά, έρ-

γα και υπηρεσίες, που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι 

προµηθευτές της συγκεκριµένης επιχείρησης, οι οποίοι φτάνουν τους 800 σε αριθµό 

και η συνεργασία τους µετράει χρόνια, είναι σε κοντινές ακτίνες ώστε να µπορούν να 

πετύχουν τη µείωση κόστους, στην καλύτερη διαχείριση που αυτό σηµαίνει καλύτερη 

ποιότητα και ευπάθεια. Κύριος στόχος του τµήµατος είναι η εύρεση της καταλληλό-

τερης και πιο συµφέρουσας προσφοράς.  

 

 

 

 

Σχεδιάγραµµα 4 : Αρµοδιότητες προµηθευτών και εταιρείας 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται σφαιρικά και συνοπτικά οι διαδικασίες που ακο-

λουθούνται για την προµήθεια υλικών / υπηρεσιών µε στόχο την αποτύπωση των δια-

δικασιών, τη διευκόλυνση των χρηστών καθώς και άµεση πρόσβαση των ενδιαφερό-

µενων στην πληροφορία. 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος προµηθειών καθορίζονται ως εξής: 

� Η µέριµνα για την διενέργεια κάθε είδους προµήθειας.  

� Η κατάρτιση προγραµµάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράµµατος προµη-

θειών. Η µέριµνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

OLYMPIA 

ELECTRONICS 

Ποσότητα, 

ποιότητα, τιµή, 

όροι παράδοσης 

α΄υλών. 

Απαιτήσεις συ-

νεργασίας 
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� Η µέριµνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών, συγκρότηση 

επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισµών.  

� Η µέριµνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προ-

µήθεια εξοπλισµού και αναλωσίµων υλικών.  

� Η τήρηση αρχείου προµηθευόµενου εξοπλισµού και κάθε είδους υλικού.  

� Η τήρηση και παρακολούθηση συµβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε 

απαιτούµενου παραστατικού εγγράφου.  

� Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου 

υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των 

αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.  

Γενικότερα, µια απλή µορφή των διαδικασιών που ακολουθεί το τµήµα προ-

µηθειών παρουσιάζεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραµµα 5 : Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογή προµηθευτών 

 

Η εταιρεία, επιλέγει το σύστηµα ΕRP
9
 Momento της εταιρείας Λογισµικό χα-

ρακτηρίζοντας το ως ένα ζωτικό λογισµικό για τη βελτίωση των ενδοεπιχειρησιακών 

διαδικασιών. Επίσης πραγµατοποιείται συνεχής έλεγχος επάρκειας πρώτων υλών για 

διεκπεραίωση παραγγελιών και κάλυψη προγράµµατος παραγωγής και µόλις το στοκ 

φθάσει σε κρίσιµο σηµείο, ο υπολογιστής µπορεί να ενηµερώνει τον κάθε ενδιαφερό-

µενο ότι πρέπει να παραγγείλει άµεσα τα προϊόντα που πρόκειται σύντοµα να εξα-

ντληθούν. 

                                                 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ / 

ΑΝΑΛΩΣΗ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
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3.1.2 Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας  

 
Η  εταιρεία στον τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας έχει ως κύριο στόχο : 

� Τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων  

� Την άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς και την ανάλογη κοστολόγηση 

των αγαθών. 

 

Παρακάτω αναλύεται η παραγωγική διαδικασία λεπτοµερώς και στην συνέ-

χεια παρουσιάζεται ένα σύντοµο διάγραµµα που ανακεφαλαιώνει τα βασικά σηµεία 

της παραγωγικής διαδικασίας. (βλέπε σελ. 33) 

 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής ενός έτοιµου προϊόντος, ο προϊστά-

µενος παραγωγής εξετάζει τις ανάγκες τόσο σε α΄ ύλες όσο και σε ηµι – έτοιµα προ-

ϊόντα. Υπάρχουν διάφορες φάσεις παραγωγής που ακολουθούνται. Αρχικά γίνεται 

έλεγχος για διαθέσιµα ηµι – έτοιµα προϊόντα. Όλες οι φάσεις ελέγχουν τι α΄ ύλες θα 

χρειαστούν και ποιες από  αυτές έχουν διαθέσιµες στον πάγκο εργασία τους. Αν δεν 

έχουν διαθέσιµες, δίνουν τις χειρόγραφες αιτήσεις υλικών τους σε ένα άτοµο που εί-

ναι υπεύθυνο να τις καταχωρεί στο ERP Momento.  

 

Με το που καταχωρούνται οι αιτήσεις υλικών, συνδέονται µε εντολές αποθή-

κης, οι οποίες εµφανίζονται στις αποθήκες των α΄ υλών, και τους λέει ακριβώς ποιον 

κωδικό να βγάλουνε, από ποια θέση και σε τι ποσότητα. Το σύστηµα κάνει έλεγχο 

αποθεµάτων και εποµένως στην οθόνη εµφανίζεται, όχι η ποσότητα που ζητείται, αλ-

λά η διαθέσιµη, σε περίπτωση φυσικά που αυτή που ζητείται ξεπερνάει το διαθέσιµο 

απόθεµα.  

 

Κάθε παραγγελία προς την παραγωγή, δηµιουργεί αυτόµατα και ένα παραστα-

τικό, το οποίο ενηµερώνει συγχρόνως και την αποθήκη των α΄ υλών κα την αποθήκη 

της παραγωγής. Στη συνέχεια τα υλικά παραδίδονται στην παραγωγή και ξεκινάει η 

διαδικασία παραγωγής προϊόντων. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή κάποιου προϊό-

ντος, µεταφέρεται στον αποθηκευτικό χώρο των έτοιµων προϊόντων, συνοδευόµενο 

από ένα παραστατικό εσωτερικής διακίνησης. Μόλις καταχωρείται το παραστατικό 

αυτό, µε το οποίο χρεώνονται τα προϊόντα από την παραγωγή στην απoθήκη, υπο-

χρεούται να τα µετράει ο υπεύθυνος πριν φορτωθούν στον ιµάντα. Μόλις τελειώνει η 
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καταµέτρηση, υπογράφει το παραστατικό και τα στέλνει στην αποθήκη. Στην αποθή-

κη είναι υποχρεωµένοι να τα ξαναµετρήσουν οι υπεύθυνοι παραλαβής προϊόντων. 

Αφού επιβεβαιωθούν οι ποσότητες συνδέεται το παραστατικό µε εντολή αποθήκης 

ώστε να χρεωθούν και εφοδιαστικά τα προϊόντα στην αποθήκη. Στη συνέχεια τρέχει 

την εντολή το άτοµο που έχει οριστεί.         

 

Είναι πολύ σηµαντικό να γίνεται έλεγχος της τεχνικής προδιαγραφής, πριν ξε-

κινήσει η παραγωγή του κάθε προϊόντος, από έναν αρµόδιο που να γνωρίζει και από 

τεχνικής άποψης αν υφίσταται η τεχνική προδιαγραφή που ελέγχει. Ο έλεγχος πρέπει 

να γίνεται κάθε φορά που ξεκινάει η παραγωγή άσχετα µε το πόσες φορές έχει γίνει 

παραγωγή από το συγκεκριµένο προϊόν. Μόλις ολοκληρώνεται µια τεχνική προδια-

γραφή από τον υπεύθυνο, πρέπει να ελέγχεται ξανά από κάποιον υπεύθυνο του τµή-

µατος έρευνας, πριν οριστικοποιηθεί και ξεκινήσει να ισχύει επίσηµα. 

 

Σε περίπτωση αλλαγής µιας τεχνικής προδιαγραφής ελέγχεται η αλλαγή αυτή 

από το τµήµα έρευνας και αφού την εγκρίνουν να ξεκινάει η παραγωγή µε την συγκε-

κριµένη αλλαγή.  Ο κάθε εργαζόµενος υποχρεούται να συµπληρώνει το σχετικό έγ-

γραφο που αναφέρεται στις αλλαγές είτε προσωρινές είτε µόνιµες. 

 

Ο υπεύθυνος παραγωγής ενηµερώνει γραπτά τους εργαζόµενους τουλάχιστον 

ο πρόγραµµα της εβδοµάδας. Ο κάθε εργαζόµενος µαζί µε το πρόγραµµα πρέπει να 

παραλαµβάνει και την σχετική τεχνική προδιαγραφή που τον αφορά, έτσι ώστε να την 

ελέγχει και να ενηµερώνει για τυχόν αλλαγές που παρατηρεί. Είναι πολύ σηµαντικό 

να υπάρχει πρόγραµµα παραγωγής , τουλάχιστον µηνιαίο ώστε να επιτυγχάνεται ε-

ξοικονόµηση χρόνου, ελαχιστοποίηση των λαθών.        

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 : Κοπή καλωδίων  
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Σχεδιάγραµµα 6 : Βασικά σηµεία παραγωγικής διαδικασίας 

Έλεγχος των αναγκών σε α΄ 

ύλες και ηµι-έτοιµα προϊόντα. 

Έλεγχος για διαθέσιµα ηµι-

έτοιµα προϊόντα. 

Παράδοση χειρόγραφων αι-

τήσεων υλικών. 

Καταχώρηση στο ERP.                 

 

 

 

Αν δεν υπάρχουν 

Αν υπάρχουν 

 

Σύνδεση µε εντολές αποθή-

κης. 

Έλεγχος αποθεµάτων. Εµφά-

νιση διαθέσιµης ποσότητας. 

 Ορισµός παραγγελίας προς 

παραγωγή. 

Αρχή παραγωγικής διαδικα-

σίας. 

Μεταφορά στην αποθήκη. 

Έλεγχος σε 

κάθε φάση 

α΄ υλών. 
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3.1.3 ∆ιαχείριση αποθήκης  

 
Η αποθήκευση είναι µια λειτουργία και ρόλος της είναι η ορθολογική διατή-

ρηση των προϊόντων από τη στιγµή της εισαγωγής τους µέχρι τη στιγµή της προώθη-

σής τους στον τελικό καταναλωτή. Η συγκεκριµένη επιχείρηση  διατίθεται τρεις απο-

θήκες. Η µία είναι των πρώτων υλών που περιέχει 5.000 κωδικούς, η δεύτερη έτοιµων 

προϊόντων µε 1.500 κωδικούς και η τρίτη που περιέχει χαρτοκιβώτια και πλαστικά 

που φτάνουν τους 1.000 κωδικούς. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 : ∆ιάδροµοι µέσα στον αποθηκευτικό χώρο 

 

Η συγκεκριµένες αποθήκες είναι πάντα εφοδιασµένες µε προϊόντα, τρεις απο-

θήκες µεγάλων διαστάσεων, έτσι ώστε και σε περιπτώσεις έκτακτης παραγγελίας εί-

ναι έτοιµη να την εκτελέσει. Με αποτέλεσµα το φαινόµενο ‘’Bullwhip effect
10

’’ να 

µην είναι ποτέ πρόβληµα. Το ποσοστό των ετοιµοπαράδοτων προϊόντων που διατη-

ρούνται στην αποθήκη επί του συνόλου της ετήσιας παραγωγής φτάνει το 90%. Πρό-

κειται για αποθήκες που αποτελούνται από ράφια που είναι κατασκευασµένα σύµφω-

να µε το ύψος της αποθήκης και µεγάλους διαδρόµους και η µέθοδος που χρησιµο-

ποιούν για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων είναι η µέθοδος Fifo
11

.  

 

Εικόνα 4 : Μέθοδος τοποθέτησης προϊόντων 

                                                 
10

 Bullwhip effect : ∆ιακύµανση της ζήτησης 
11

 First in – First out : Μέθοδος εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων 



Πτυχιακή Εργασία 

Ψαλίδα Πολύµνια 35 

Ο σχεδιασµός της εταιρίας πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τους παρακάτω 

στόχους, που έθεσε η επιχείρηση και η ροή των διαδικασιών όπου πραγµατοποιού-

νται στην διαχείριση αποθήκης φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα : 

 

� Λειτουργία µε χαµηλό κόστος, που επιτυγχάνεται µε υψηλή εκµετάλλευση 

του χώρου, 

� µείωση του κόστους διακίνησης υλικών,  

� µείωση του ύψους των αποθεµάτων,  

� χαµηλό ρυθµό ζηµιών και απωλειών. 

 

 

Εισαγωγή προϊόντων προς την αποθήκη 

 

  

Εξαγωγή προϊόντων από την αποθήκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραµµα 7 : Οι διαδικασίες της αποθήκης  

  

Ο εξοπλισµός της αποθήκης αποτελεί αναµφισβήτητα τον καθαριστικό παρά-

γοντα της επιτυχούς λειτουργίας, της ασφαλούς αποθήκευσης των προϊόντων και της 

ταχείας εκτέλεσης των παραγγελιών. Η επιλογή του εξοπλισµού που έχει εγκαταστα-

θεί στην αποθήκη έχει γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και µελέτη ώστε αφενός να εναρ-

Πρωτόκ. 

παραλαβής 

Καταχώρηση 

ποσότητας 

Έλεγχος  

παραγγελίας 

Έκδοση εντολής 

για την εξαγωγή 

∆ιαδικασίες έγκρισης 

Έλεγχος 

 αποθεµάτων 

Εξαγωγή µε 

έκδοση δελτί-

ου εξαγωγής 
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µονίζεται µε τη φύση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης και αφετέρου 

να καλύπτει για µεγάλο χρονικό διάστηµα τις µελλοντικές ανάγκες της εταιρίας. Ο 

εξοπλισµός της αποθήκης χωρίζεται σε δυο βασικές κατηγορίες: 

 

1. αφορά τον εξοπλισµό αποθήκευσης, όπου περιλαµβάνονται τα ράφια είτε 

πρόκειται για παλέτες είτε για κιβώτια είτε για µικροαντικείµενα. 

2. αφορά τον εξοπλισµό διακίνησης, όπου περιλαµβάνονται τα παλετοφόρα µη-

χανήµατα και τα ανυψωτικά, καθώς επίσης και ο εξοπλισµός των χώρων φορ-

τοεκφόρτωσης.  

 

                                                    

Εικόνα 5 : Εξοπλισµός διακίνησης µέσα στην αποθήκη 

 

Η διαχείριση των αποθεµάτων είναι µια πολύ σηµαντική λειτουργία των 

logistics και η κερδοφορία της µπορεί να επηρεαστεί ιδιαίτερα σε µια ανταγωνιστική 

αγορά. Η µεγαλύτερη κυκλοφορία αποθέµατος σηµαίνει καλύτερη  διαχείριση 

αποθέµατος και αποθήκης, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο ελλείψεων και µπορεί να 

βλάψει την εικόνα προς τον πελάτη.  

 

Η εταιρεία παρακολουθεί τους παραµέτρους που επηρεάζουν το κόστος τήρη-

σης και της έλλειψης των αποθεµάτων της. Το κόστος αποθήκευσης περιλαµβάνει και 

τα σταθερά και τα µεταβλητά κόστη. Σε πολλές περιπτώσεις αξίζει να επιτραπεί µια 

µικρή έλλειψη αποθέµατος. Μια τυπική περίπτωση είναι, όταν η χωρητικότητα εγκα-

τάστασης είναι αρκετά χαµηλή και η επένδυση για την ανάπτυξή της είναι υπερβολι-

κά υψηλή. Τότε κάποιες δαπάνες ή κόστη δικαιολογούνται σε οικονοµικούς όρους. 

 

Οι παραγγελίες στους κυριότερους προµηθευτές γίνονται µέσω του συστήµατος 

ERP και του WMS (βλ. στην παραγωγική διαδικασία). Γίνεται σύσταση στους προ-

µηθευτές  να τιµολογήσουν βάσει της παραγγελίας και να αναγραφούν πάνω σε κάθε 

τιµολόγιο.  
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Οι α΄ ύλες όταν έρχονται στο χώρο της αποθήκης παραµένουν σε ένα χώρο για 

να µετρηθούν. Αφού συγκριθούν οι παρεληφθείσες ποσότητες µε τις ποσότητες όπως 

αυτές αναγράφονται στο δελτίο του προµηθευτή και η καλή κατάσταση των υλικών, 

ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες ανάλογα µε την περίπτωση: 

 

� Τοποθετούνται τα υλικά στα ράφια. Το κάθε είδος έχει τη δική του θέση η ο-

ποία είναι δηλωµένη φυσικά και µέσα στο σύστηµα. Εποµένως, µε τη βοήθεια 

των Logistics δηµιουργείται µια εντολή Εφοδιαστικής, η οποία καθοδηγεί τον 

αποθηκάριο που ακριβώς να τοποθετήσει τα υλικά. Πετυχαίνετε έτσι λιγότε-

ρος χρόνος τοποθέτησης των υλικών καθώς και τάξη στην αποθήκη. 

� Ανασυσκευάζονται όσα χρειάζονται, και στη συνέχεια τοποθετούνται στα ρά-

φια. 

� Φεύγουν άµεσα προς ανάλωση προς τους καταναλωτές. 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η σωστή διαχείριση των πρώτων υλών µέ-

σω συστήµατος WMS έχει ιδιαίτερη σηµασία στην επιχείρηση. Τα οφέλη είναι ευ-

διάκριτα, ειδικά στην επιχείρηση που ερευνούµε όπου η σωστή διαχείριση συνδυάζε-

ται µε την απαίτηση για ιχνηλασιµότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικα-

σίας. 

 

Επίσης, σχεδόν από όλες τις παραλαβές που γίνονται στο χώρο της αποθήκης, 

στέλνονται δείγµατα στο χώρο της Έρευνας προκειµένου να ελεγχθούν οι α΄ ύλες ως 

προς την ποιότητα. Τυχόν ελλείψεις και πλεονάσµατα που παρατηρούνται, κατά την 

παραλαβή των υλικών, τακτοποιούνται συνήθως µε δελτία µεταξύ της εταιρείας και 

του προµηθευτή. 

 

3.1.4 ∆ίκτυο διανοµής  

 
Η επιχείρηση έχει το δικό της δίκτυο διανοµής και στο εσωτερικό και στο ε-

ξωτερικό ώστε µε κάποιον τρόπο να µειώνεται το κόστος διανοµής. Στην επιχείρηση 

υπάρχουν 6 πωλητές οι οποίοι έχουν την δική τους περιοχή όπου όλοι µαζί καλύπτουν 

όλο το φάσµα των αναγκών που έχουν οι πελάτες. ∆ιαφορετικά για το εξωτερικό και 

για µεγάλες αποστάσεις του εσωτερικού οι παραγγελίες µεταφέρονται µε το ένα φορ-
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τηγό της επιχείρησης σε κάποια µεταφορική εταιρεία. Πρόκειται για ένα µεγάλο α-

σφαλές φορτηγό το οποίο είναι ταχύ µεταφέρει µεσαίο φορτίο σε ότι αφορά το µέγε-

θος και για την φόρτωση του χρησιµοποιούν µηχανήµατα φορτωτών. 

 

 

Εικόνα 6 : Φορτηγό της εταιρείας 

 

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται και µε µεταφορικό µέσο που επιθυµεί ο 

πελάτης µόνο εάν αυτό προϋποθέτει την άµεση και σίγουρη παράδοση των προϊόντων 

στον προορισµό τους. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία έχει το δικαίωµα να επιλέξει 

τον τρόπο αποστολής των προϊόντων. 

 

Το κόστος µεταφοράς σε αυτή τη περίπτωση βαρύνει τον πελάτη. Στις περι-

πτώσεις παράδοσης των προϊόντων µε αντικαταβολή αυτή γίνεται µόνο µε εταιρεία 

Courier. Το κόστος µεταφοράς το οποίο θα καταλογίζετε στον πελάτη σε αυτή την 

περίπτωση, θα είναι ανάλογο µε το ύψος της παραγγελίας. Το κόστος αυτό θα επιβα-

ρύνει το τιµολόγιο αγοράς και ο πελάτης δεν πληρώνει τίποτα στην εταιρεία Courier 

για την µεταφορά πέρα από την αξία του τιµολογίου. 

 

 Σε περιπτώσεις που ο πελάτης θεωρεί ότι η παραγγελία του δεν έχει εκτελε-

στεί σωστά πρέπει να ενηµερώσει άµεσα τον υπεύθυνο της εταιρείας µας. Εάν η ενη-

µέρωση δεν γίνει έγκαιρα η παραγγελία θεωρείται ότι παραδόθηκε σωστά. Στο κάθε 

προϊόν από την αρχή εφαρµόζονται συστήµατα bar code όπως και συστήµατα ροµπο-

τικής στην παραγωγή καθηµερινά. 

 

Η διανοµή έχει σαν σκοπό την παράδοση των προϊόντων στους καταναλωτές 

της, στο σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο και µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η συγκε-

κριµένη εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δικό της δίκτυο διανοµής στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό αναπτύσσοντας και παράγοντας προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες 
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της εκάστοτε αγοράς και προσπαθούν να ικανοποιήσουν στο µέγιστο τους πελάτες. Η 

εταιρεία καταβάλλει χωρίς την µεσολάβηση άλλων, ακολουθώντας συγκεκριµένη 

στρατηγική και κάνοντας σωστές επιλογές συνεργατών.  

 

3.1.5 Ανάλυση πωλήσεων και διαχείριση παραγγελιών 

Η ανάπτυξη πωλήσεων απαιτεί µεγάλη εµπειρία εξειδικευµένων στελεχών και 

µεγάλο ποσοστό από τον χρόνο τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των αναπτυξια-

κών στόχων της εταιρείας.  

 

 Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την ανάλυση σε τρία βασικά επίπεδα - στρατηγι-

κό, τακτικό, και λειτουργικό καθώς και τον επανακαθορισµό των στόχων, προκειµέ-

νου να επιτευχθεί συνολικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµικής µο-

νάδας. Συµπεριλαµβάνεται η ανάλυση και η εξειδίκευση των µακροπρόθεσµων στρα-

τηγικών στόχων σε µεσοβραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης, τα οποία είναι σαφώς ορο-

θετηµένα και πλήρως συµβατά µε τις επιδιώξεις και το όραµα της επιχείρησης.        

 

� ∆ιαχείριση παραγγελίας σε πελάτη 

Η διαχείριση παραγγελίας σε πελάτη είναι µία από τις σηµαντικότερες διαδι-

κασίες σε µια επιχείρηση και µάλιστα είναι διαδικασία στην οποία είναι φυσικό να 

αφιερώνεται αρκετός χρόνος για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πε-

λατών. Κατά τη διαδικασία της παραγγελιοληψίας συµπληρώνονται από τον πωλητή 

έντυπα µε τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας του, και κατόπιν τα έντυπα 

αυτά (επιστρέφονται στην επιχείρηση – σε περίπτωση που η παραγγελία δίνεται εκτός 

επιχείρησης) εισάγονται στο µηχανογραφικό σύστηµα και να γίνουν οι απαραίτητα οι 

έλεγχοι για την αντιστοιχία της παραγγελίας, τα πιστωτικά όρια των πελατών, επάρ-

κεια σε stock κ.λπ. Αφού γίνουν τα παραπάνω τότε προωθείται η παραγγελία για ε-

κτέλεση.  

 

� ∆ιαχείριση παραγγελίας σε προµηθευτή 

Η διαχείριση παραγγελίας σε προµηθευτή και η καλή συνεργασία µεταξύ της 

εταιρίας και του προµηθευτή είναι κάτι πολύ σηµαντικό για την εταιρεία, διότι από 

τον προµηθευτή της εξαρτάται άµεσα και η πορεία της εταιρίας.  
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Κάθε χρόνο όλοι οι προµηθευτές διοργανώνουν µια έκθεση µε σκοπό να δεί-

ξουν τα προϊόντα τους. Στην έκθεση αυτή παρευρίσκονται επιχειρηµατίες αυτού του 

κλάδου οι οποίοι ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους και τους προµηθευτές τους, δίνουν 

τις ανάλογες παραγγελίες. Οι προµηθευτές, τους ενηµερώνουν για την τιµολόγηση 

και σε περίπτωση που συµφωνήσουν ορίζεται ηµεροµηνία παράδοσης των εµπορευ-

µάτων. Σε περίπτωση που γίνει επαναληπτική παραγγελία οι διαδικασία είναι πιο α-

πλή.  

 

Ο επιχειρηµατίας παραγγέλνει τα προϊόντα του είτε µέσω τηλεφώνου είτε µέ-

σω του πωλητή. Οι παραγγελίες των πελατών µας γίνονται κατά 85% τηλεφωνικά. Οι 

υπόλοιπες γίνονται µε φαξ. 

Τηλεφωνικά 

85%

Μέσω Φαξ

15%

Γράφηµα 5 : Τρόπος πραγµατοποίησης των παραγγελιών 

 

 Τις παραγγελίες των πελατών εσωτερικού τις καταχωρεί στο σύστηµα ο υ-

πεύθυνος αποθήκης – έτοιµων. Αφού τις εκτυπώσει, τις πηγαίνει στο τµήµα χρηµατο-

πιστωτικού ελέγχου για έγκριση (µια φορά την ηµέρα). Όσες εγκριθούν ετοιµάζονται 

και αποστέλλονται στον πελάτη. Παραγγελίες ορισµένων πελατών δεν χρειάζονται 

έγκριση από το τµήµα χρηµατοπιστωτικού ελέγχου. Μόλις καταχωρηθούν στο σύ-

στηµα είναι έτοιµες προς εκτέλεση. Η διαδικασία προετοιµασίας έτοιµων προϊόντων 

για αποχώρηση έχει µηχανογραφηθεί πλήρως µε τη βοήθεια των Logistics. 

 

 Οι παραγγελίες πελατών εξωτερικού λαµβάνονται από το τµήµα εξαγωγών µε 

φαξ και έχουν συνήθως ορισµένο χρόνο εκτέλεσης. Η παραγγελία ετοιµάζεται τµηµα-
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τικά στην περίπτωση που είναι αρκετά µεγάλη και αποθηκεύεται σε ορισµένο χώρο 

της παραγωγής, µέχρι να συµπληρωθεί ολοκληρωτικά και να αποσταλεί στον πελάτη. 

 

Από τη στιγµή που θα δοθεί η παραγγελία από τον πελάτη, γίνεται έλεγχος στις 

αποθήκες για τον αν υπάρχουν αποθέµατα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποθέµατα η 

παράδοση γίνεται άµεσα ή σε συνεννόηση µε τον πελάτη.   

 

Σε περίπτωση όµως που δεν υπάρχουν αποθέµατα στις αποθήκες, γίνεται άµεσα 

η  παραγγελία στο εργοστάσιο παραγωγής (αν αυτό είναι εφικτό) και ο χρόνος που 

µεσολαβεί µέχρι την παράδοση της είναι 20 µέρες. Ο χρόνος αυτός είναι µεταβλητός 

και εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, από το τόπο προέλευσης και από τη ποσό-

τητα της παραγγελίας. Κατά τη γνώµη µας ο χρόνος που µεσολαβεί είναι ελάχιστος, 

οπότε συνεπάγεται πολύ καλή και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών.   

 

Η εταιρεία (σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δόθηκαν), έχει την δυνατότητα να 

καλύπτει το 100% των παραγγελιών της, και από αυτές το 50% των παραγγελιών της 

να παραλαµβάνονται έγκαιρα. Από την τελευταία διαχειριστική χρήση που έκανε η 

εταιρία προκύπτει ότι, µόνο το 5% (ελάχιστα) των προµηθειών  απορρίφθηκαν ως 

ακατάλληλα προς χρήση. 

 

Γράφηµα 6 : Τρόπος παράδοσης παραγγελιών 

 

 

 

50%
45%

5%

Παραδόθηκαν έγκαιρα

Παραδόθηκαν κανονικά

Απορρίφθηκαν 
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3.1.6 Οργανόγραµµα  

Σχεδιάγραµµα 8 : Οργανόγραµµα εταιρείας 

 

Παρακάτω αναλύονται τα πιο σηµαντικά τµήµατα του οργανογράµµατος. 

1. To πρώτο µέρος του οργανογράµµατος έρχεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το 

τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία του επιχειρηµατικού µοντέλου 

που θα ακολουθηθεί από τα επί µέρους τµήµατα της επιχείρησης. Σκοπός της 

δηµιουργίας του είναι η σωστά προγραµµατισµένη και επιτυχηµένη οργάνωση 

της επιχείρησης. Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο περιλαµβάνει τις συνιστώσες 

της αλυσίδας αξιών που υλοποιούνται και δίνουν µορφή σε µια  επιχείρηση. 

Επίσης περιλαµβάνονται οι πηγές εσόδων για την επιχείρηση που υλοποιεί το 

συγκεκριµένο µοντέλο. Εν τέλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει µια µέθοδο 

για την πραγµατοποίηση συναλλαγών, µε τρόπο ώστε η επιχείρηση να µπορεί 

να αυτοσυντηρείται. 

2. το τµήµα marketing έχει την ευθύνη να φέρει εις πέρας τα παρακάτω:  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

MARKETING 
TMHMA ∆Ι-

ΑΚΙΝΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΡΧΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ  

LOGISTICS 

ΤΜΗΜΑ 

 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟ-

ΤΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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� περιγραφή προϊόντος: τιµολογιακή πολιτική –προϋπολογισµός για πα-

ραγωγή, συσκευασία, διανοµή  

� επικοινωνιακή πολιτική: διαφήµιση, προώθηση πωλήσεων, και δηµό-

σιες σχέσεις 

� sales plan:περιγραφή της οµάδας πωλήσεων ,τους στόχους, την εκπαί-

δευση αλλά και την µόρφωση των µελών της οµάδας  

� customer service plan: όλες οι ενέργειες των υπαλλήλων που έχουν 

σχέση άµεσα ή έµµεσα µε τους πελάτες και πρέπει να αναφερθούν από 

τεχνική υποστήριξη µέχρι και υπηρεσίες πρόσωπο µε πρόσωπο 

� research  plan: τι εργαλεία ερευνάς αγοράς θα χρησιµοποιηθούν και 

πως θα επικοινωνήσουν µε τα ευρήµατα. 

� internet plan: οι ειδικές συνθήκες που δηµιουργούνται από την φύση 

της πώλησης  

3. Κύριες δραστηριότητες του τµήµατος logistics είναι: 

Α. Προσδιορισµός στρατηγικής, και επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών και συνερ-

γασία µε τη διεύθυνση του marketing προκειµένου να εξασφαλιστούν: 

� Ο προσδιορισµός των αναγκών και επιθυµιών των πελατών για το επίπεδο ε-

ξυπηρέτησης στον τοµέα των logistics 

� προσδιορισµός της ανταπόκρισης των πελατών σε συγκεκριµένο επίπεδο εξυ-

πηρέτησης 

� Ο καθορισµός επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών 

   Β. Μεταφορά 

� Επιλογή µέσου µεταφοράς και επιπέδου εξυπηρέτησης 

� Συγκέντρωση και συνένωση φορτίων 

� Επιλογή διαδροµών 

� Επιλογή εξοπλισµού για την µεταφορά 

� ∆ιεκπεραίωση διεκδικήσεων-αξιώσεων πελατών 

   Γ. Αποθήκευση 

� Προσδιορισµός απαιτούµενου χώρου: 
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- Σχεδιασµός χώρου και τερµατικών εγκαταστάσεων 

- ∆ιαµόρφωση αποθήκης και τοποθέτηση αποθεµάτων 

� ∆ιαχείριση υλικών : 

- Επιλογή εξοπλισµού 

- Πολιτικές αντικατάστασης και συντήρησης εξοπλισµού 

� ∆ιαδικασίες προετοιµασίας παραγγελιών 

� Αποθήκευση και ανάκτηση αποθεµάτων 

� Προστατευτική συσκευασία και σχεδιασµός 

� ∆ιαχείριση αποθεµάτων 

- πολιτικές αποθήκευσης 

- προβλέψεις βραχυπρόθεσµης ζήτησης 

- Στρατηγικές Just in Time 

∆. Πληροφόρηση 

� Συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των πληροφοριών 

� Ανάλυση δεδοµένων 

� Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου 

     Ε. Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

� ∆ιεκπεραίωση παραγγελιών 

� Συνεργασία µε τον τοµέα παραγωγής 

� Προµήθειες 

4. Τµήµα Οικονοµικών 

Το οικονοµικό τµήµα έχει αναλάβει τις  εξής αρµοδιότητες: 

� Έρευνα για ανεύρεση της πιο συµφέρουσας προσφοράς δανείου 

- χαµηλό επιτόκιο δανείου  

- ευέλικτες πληρωµές  
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� πληρωµές – αποπληρωµές δανείων 

� Χρηµατοδοτήσεις 

� ∆ιαχείριση εσόδων – εξόδων 

� Ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωµής  

- Πιστωτικές κάρτες  

- Ηλεκτρονικές επιταγές 

- Χρεωστικές κάρτες  

- Ψηφιακό χρήµα 

� Κοστολόγηση προϊόντων 

� Τιµολόγηση 

� Έλεγχος γενικών οικονοµικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια του κύ-

κλου ζωής της επιχείρηση 

5. Το  Νοµικό τµήµα  είναι υπεύθυνο για τα εξής : 

- νοµική υπόσταση της επιχείρησης  

- νοµική κάλυψη του πελάτη  

- προστασία – ασφάλεια – ιδιωτικότητα των συναλλαγών και δεδο-

µένων 

- πνευµατικά δικαιώµατα 

Η εταιρεία απαρτίζεται από τα παραπάνω επί µέρους τµήµατα, όπως φαίνονται 

από το οργανόγραµµα. 
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Κεφάλαιο 4 

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων  

 

Από την ίδρυση της, η εταιρεία παρουσίασε συνεχόµενα ανοδική πορεία, τόσο 

στα οικονοµικά αποτελέσµατα της, αλλά κυρίως στην αποδοχή και καταξίωση της 

στον δύσκολο χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Σήµερα η εταιρεία κατέχει µια από τις 

υψηλότερες θέσεις στην αγορά, έχοντας κερδίσει την αναγνώριση και την εµπιστοσύ-

νη των πελατών της. Αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι η βιοτεχνική 

παραγωγή και εµπορία συστηµάτων ασφάλειας και όλων των συναφών εξαρτηµάτων 

τους για την αυτόµατη λειτουργία τους, όπως πινακίδες σήµανσης µοριακού φωτι-

σµού, συστήµατα  πυρανίχνευσης – συναγερµών, ηλεκτρικά εντοµοκτόνα κ.α καθώς 

και η µεταφορά και υποστήριξη αυτών.   

 

4.1 Αξιολόγηση προµηθειών 

 

Η ωρίµανση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αλλάξει σηµαντικά τις συνθήκες  

διεξαγωγής των προµηθειών στις επιχειρήσεις, οδηγώντας στη διαµόρφωση νέων επι-

χειρηµατικών µοντέλων που διέπονται από έντονο συνεργατικό πνεύµα. Αρκετές 

«τολµηρές» επιχειρήσεις, που προχώρησαν σε ουσιαστικές συνεργασίες µε πελάτες 

και προµηθευτές τους, διαπίστωσαν ότι η βελτίωση των επιχειρηµατικών σχέσεων 

µέσω νέων µοντέλων εξασφαλίζει σηµαντικές περικοπές κόστους. Η εξοικονόµηση 

που προκύπτει από τη θέσπιση των δικτύων συνεργασίας στηρίζεται σε ένα σύνολο 

συνθηκών επικερδών και για τις δύο πλευρές.  

 

Η µεταµόρφωση των διαδικασιών προµηθειών επιτυγχάνεται µέσω µίας ανα-

θεώρησης της στρατηγικής της επιχείρησης που λαµβάνει χώρα µε τη συνεργασία της 

πληροφορικής και τεχνολογιών όπως αυτές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η βελτίωση 

της διαδικασίας προµηθειών µέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικού εµπορίου δεν αποτελεί 

µία ακόµα επιχειρηµατική µόδα αλλά συνδέεται µε το σηµαντικό στόχο της µείωσης 

του λειτουργικού κόστους που αποτελεί σηµαντικό στόχο κάθε σύγχρονης επιχείρη-

σης. Από τη στιγµή που το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης είναι συνυφασµένο 

µε το κόστος προµήθειας υλικών και υπηρεσιών, το ενδιαφέρον της εκάστοτε ∆ιοίκη-

σης για οποιαδήποτε ευκαιρία βελτίωσης είναι δεδοµένο, αφού κάθε ευρώ περικοπής 
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του κόστους επηρεάζει άµεσα τα αποτελέσµατα χρήσεως. Η χρήση τεχνολογιών ηλε-

κτρονικού εµπορίου στις προµήθειες, σύµφωνα µε έρευνες, αποφέρει σηµαντικά οφέ-

λη, όπως: 

 

- Μείωση του διαδικαστικού κόστους παραγγελιοληψίας και πληρωµών της τάξεως 

του 90%. 

 

- Περιορισµός του χρόνου προµήθειας κατά 75%. 

 

- Μείωση των τιµών των αγοραζόµενων προϊόντων κατά 10%. 

 

- Βελτίωση του ποσοστού συµµόρφωσης της προµήθειας στην αρχική συµφωνία κατά 

30%. 

 

            Τα παραπάνω σηµαντικά οφέλη απαιτούν τη θεώρηση των προµηθειών ως 

στρατηγική διαδικασία και όχι απλά ως µία λειτουργική και εκτελεστική διαδικασία. 

Σε προχωρηµένες περιπτώσεις, συζητάµε για µετάβαση από µία απλά εσωτερικά ηλε-

κτρονικοποιηµένη διαδικασία προµηθειών σε µία συνεργατική διαδικασία που πραγ-

µατοποιείται µε εξωτερικές εταιρείες/συνεταίρους. 

 

 

4.2 Αξιολόγηση παραγωγικής διαδικασίας 

 

4.2.1 Συστήµατα ERP  

 

Μετά από την εγκατάσταση του συστήµατος ERP Momento στην εταιρεία 

συνειδητοποίησαν ότι έχουν υιοθετήσει συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέσε-

ων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, επιχειρησιακής ευφυΐας και φυσικά ηλεκτρο-

νικού εµπορίου. Βασικό κίνητρο αυτών των κινήσεων είναι αφενός η περαιτέρω µεί-

ωση των δαπανών και αφετέρου η µεγιστοποίηση των ωφελειών από την επένδυση 

στο ERP.  

 

Με την εγκατάσταση του συστήµατος πλέον στο τµήµα προµηθειών υπάρχουν 

κάποιες στοιχειώδες  αλλαγές όπως: 
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� στις παραγγελίες µε βάση την πρόβλεψη πωλήσεων,  

� στον χρόνο παράδοσης του προµηθευτή, 

� στην ενηµέρωση για τυχόν αλλαγές ή νέας κατασκευής , 

� στην ενηµέρωση από πωλητές για τις τάσεις της αγοράς σε περί-

πτωση που παρατηρήσουν κάτι διαφορετικό, 

� Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδοµένων, 

� Μείωση λαθών. 

 

Συγκεκριµένα έφερε πολλά οφέλη στην εταιρεία στους παρακάτω τοµείς όπως :  

 

� Πωλήσεις    

� Αύξηση αποδοτικότητας  

o Χαµηλότερες ή περισσότερο ακριβείς τιµές, µείωση χρόνου ανα-

πλήρωσης , βελτίωση απόκρισης στις πωλήσεις 

 

� Παραγωγή 

� Σύνδροµη µηχανική 

o Η σύνδροµη µηχανική επιτρέπει τη παράλληλη εκτέλεση διαδικα-

σιών  

o Π.χ. starting tool design before the detailed design of the product is 

finished ; or the engineer started on detail design solid models 

before the concept design surfaces models are complete 

� Ταχύτερος σχεδιασµός και παραγωγή 

 

� ∆ιαχείριση δεδοµένων 

� Ακριβές ιστορικό εξυπηρέτησης πελατών και εγγυήσεων 

 

� ∆ιαχείριση πληρωµών 

� Σωστή και έγκαιρη πληρωµή προµηθευτών 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία 

Ψαλίδα Πολύµνια 49 

4.2.3 Συστήµατα WMS 

 

Με τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών 

(Warehouse Management Systems – WMS) η εταιρεία έχει καταφέρει: 

 

� την αύξηση της παραγωγικότητας,  

 

� βελτίωση του customer service, 

 

� µείωση του λειτουργικού κόστους, 

 

� ποιότητα στις εκτελούµενες εργασίες 

 

Αυτά είναι, πρωτίστως, τα οφέλη που προκύπτουν για µια επιχείρηση από την 

εγκατάσταση και λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης αποθη-

κών. Συνήθως όµως η προσοχή όλων σε ό,τι αφορά την εφαρµογή και λειτουργία συ-

στηµάτων WMS, εστιάζεται στα έτοιµα προϊόντα της επιχείρησης, ή τουλάχιστον ξε-

κινάει από αυτά. Παραγνωρίζεται ή υποτιµάται έτσι ένα αδιαµφισβήτητο γεγονός, 

που έχει να κάνει µε το ρόλο που παίζει η διαχείριση πρώτων υλών στο κύκλωµα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως και στην περίπτωση των έτοιµων προϊόντων, ένα από 

τα σηµαντικότερα προβλήµατα στη διαχείριση πρώτων υλών στους κλάδους της µε-

ταποίησης, είναι η µη γνώση του πραγµατικού αποθέµατός τους σε πραγµατικό χρό-

νο. (Σαχίνης, 2006) 

 

Με την εγκατάσταση Συστήµατος WMS, άλλαξε ριζικά ο τρόπος λειτουργίας 

της αποθήκης, µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων και την εξάλειψη 

των διπλοκαταχωρήσεων. Οι διαδικασίες µιας τυπικής αποθήκης πρώτων υλών δια-

µορφώνονται ως εξής: 

 

1) Παραλαβή πρώτων υλών από προµηθευτές: Το τµήµα προµηθειών της 

εταιρείας καταχωρεί στο κεντρικό σύστηµα (ERP) την αρχική παραγγελία αγοράς και 

την στέλνει στον προµηθευτή. Μετά την επιβεβαίωση του προµηθευτή για τα είδη, τις 

ποσότητες και την ηµεροµηνία παράδοσης, επιβεβαιώνεται η παραγγελία αγοράς στο 
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ERP. Στη συνέχεια ενηµερώνεται ηλεκτρονικά το WMS µε τις απαραίτητες πληρο-

φορίες της αναµενόµενης παραλαβής, που περιλαµβάνει τον κωδικό παραγγελίας, τον 

προµηθευτή, την ηµεροµηνία καταχώρησης, την ηµεροµηνία παραλαβής, καθώς και 

τα αναµενόµενα είδη και ποσότητες. Με τον τρόπο αυτό, οι υπεύθυνοι της αποθήκης 

γνωρίζουν σε καθηµερινή βάση τι ακριβώς περιµένουν να παραλάβουν και προετοι-

µάζουν την παραλαβή. Με χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου της αναµενόµενης πα-

ραγγελίας, γίνεται η παραλαβή µε χρήση ασύρµατων φορητών τερµατικών και ση-

µαίνονται οι µονάδες αποθήκευσης µε ετικέτα barcode. Η καταχώρηση των µονάδων 

αποθήκευσης γίνεται µε ασύρµατα τερµατικά, µε ανάγνωση µέσω RF και του barcode 

της µονάδας αποθήκευσης και του barcode της θέσης. Με την εγκυροποίηση της πα-

ραλαβής από το WMS, ενηµερώνεται το ERP σε πραγµατικό χρόνο και κλείνει η πα-

ραλαβή. Έτσι, όλες οι πληροφορίες είναι άµεσα διαθέσιµες και απαλλαγµένες από τα 

λάθη των ενδιάµεσων πληκτρολογήσεων. 

 

2) Χορήγηση πρώτων υλών στην παραγωγή: Οι χορηγήσεις πρώτων υλών 

γίνονται µε χρήση ασύρµατων τερµατικών βάσει των εντολών παραγωγής. Ο χειρι-

στής ενηµερώνεται για την ακριβή θέση του αποθέµατος και σαρώνοντας το barcode 

του φορέα του είδους (παλέτα, κιβώτιο κ.λπ.), ενηµερώνει το σύστηµα για τη χορη-

γηθείσα ποσότητα, την παρτίδα και την ηµεροµηνία λήξης του είδους σε πραγµατικό 

χρόνο. Το σύστηµα φροντίζει για την τήρηση της φρεσκάδας (FIFO) κατά τη διαδι-

κασία της συλλογής και χορήγησης. Το WMS ενηµερώνει στη συνέχεια ηλεκτρονικά 

το ERP για τις χορηγήσεις. Οι τυχόν επιστροφές πρώτων υλών από την αποθήκη πα-

ραγωγής στην αποθήκη πρώτων υλών γίνονται µε εισαγωγή των ειδών στην αποθήκη 

και επανένταξη των επιστρεφόµενων στο διαθέσιµο απόθεµα της αποθήκης µε χρήση 

ασύρµατου τερµατικού. 

 

Με την εγκατάσταση του WMS, υπάρχει πλέον άµεση, γρήγορη και σωστή 

πληροφορία τόσο για το απόθεµα πρώτων υλών όσο και για τα παραγόµενα είδη και 

στα δύο συστήµατα (WMS-ERP). Επιπλέον, µε τη χρήση των ασύρµατων τερµατι-

κών, γνωρίζουµε τις ακριβείς θέσεις των ειδών στην αποθήκη, καθώς και τις παρτίδες 

πρώτων υλών που χορηγήθηκαν στην παραγωγή. ∆εν απαιτείται πλέον η γνώση του 

έµπειρου χειριστή για να βρεθεί το είδος, αφού υπάρχει η πληροφορία στο WMS. 

(Λαζαρόπουλος, 2000) 
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4.2.3 Αποτελέσµατα διασφάλισης ποιότητας  

 

� Ποσοστό προϊόντων που δεν παραδόθηκαν τους πελάτες: 2 % 

� Ποσοστό των παρτίδων παραγωγής που παραδόθηκαν µε καθυστέρηση: 5% 

� Προϊόντα που πέρασαν από συµπληρωµατική επεξεργασία, διορθώσεις, επι-

σκευές πριν παραδοθούν, εξαιτίας σφαλµάτων κατά την παραγωγή: 6 % 

� Ποσοστό των προϊόντων που επιστράφηκαν από τους πελάτες ως ελαττωµατι-

κά κατά το τελευταίο έτος: 2 % 

 

 

0%

1%
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3%

4%

5%

6%

Προϊόντα που δεν παραδόθηκαν

Προϊόντα που παραδόθηκαν µε

καθυστέρηση
Προϊόντα που δεχθηκαν επεξεργασία

Ελαττωµατικά προϊόντα

 

Γράφηµα 7: Αποτελέσµατα διασφάλισης ποιότητας  

 

4.2.4 Ποιότητα και πιστοποιήσεις 

 
H Ποιότητα αποτελεί µονόδροµο για την επιτυχία της επιχείρησης και βασική 

προϋπόθεση για την επιβίωσή της. ∆εν είναι δαπάνη, αλλά επένδυση, που ξεκινά από 

τους ίδιους τους εργαζόµενους και η εφαρµογή της δηµιουργεί ένα περιβάλλον στο 

οποίο ενθαρρύνεται η συµµετοχή και η συνεισφορά όλων. Η ποιότητα δεν εξαρτάται 

από την ατοµική θέληση, αλλά είναι αποτέλεσµα µιας καλής διαχείρισης και αποτελεί 

ευθύνη όλων. (∆ερβιτσιώτης, 2001)  

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα στην Olympia 

Electronics :  
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� Οι προδιαγραφές ενός προϊόντος που δεν είναι σαφείς και τις οποίες ο καθέ-

νας ερµηνεύει µε τον τρόπο του. (13 %) 

 

� Tα ελαττωµατικά υλικά. (22 %) 

 

� Ο µηχανολογικός εξοπλισµός. (18 %) 

 

� H προσπάθεια αύξησης της παραγωγής, προκειµένου να αυξηθεί το κέρδος, 

χωρίς το ανάλογο ενδιαφέρον για την ποιότητα του προϊόντος. (14 %) 

 

� H ανεπαρκής επικοινωνία και ο ανταγωνισµός µεταξύ των διαφόρων τµηµά-

των ή διευθύνσεων. (15 %) 

 

� H κακή εκπαίδευση και εµπειρία των εργαζοµένων. (10 %) 

 

� Άλλοι παράγοντες. (8 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 8 : Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 

 

H ποιότητα, αποτελεί το πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Ο αρµόδιος της επιχείρησης αναλύει διάφορες παραµέτρους, όπως 

π.χ. εργατικά, µηχανολογικός εξοπλισµός, πρώτες ύλες, περιβάλλον, που ενδεχοµέ-

νως να επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα.  

 

Η πιστοποίηση που έχει η εταιρεία είναι το ISO 9001 και Certificate για το 

πεδίο εφαρµογής σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγή των συστηµάτων ασφάλειας.  

13%

14%

22%
18%

10%

15%

8%
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Η εταιρεία εφαρµόζει δειγµατοληπτικό έλεγχο ανά παρτίδα κατά την παραγωγή όπως 

και στις πρώτες ύλες που προέρχονται από τους διάφορους προµηθευτές. Επίσης κάθε 

φορά που προµηθεύονται τη συσκευασία γίνεται έλεγχος ώστε να βλέπουν πόσο συµ-

βατή είναι. 

 

 

 

Εικόνα 7 : Σήµα πιστοποίησης 

 

Από τη στιγµή που έλαβε το πιστοποιητικό, διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

και έκτοτε λειτουργεί βάση των κανονισµών της πιστοποίησης, παρέχοντας υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες στους συνεργάτες της. (Μπέγου, 2008)      

 

4.3 Αξιολόγηση αποθηκευτικού χώρου 

 Αποθήκες από χρυσάφι αποδεικνύονται στην Olympia Electronics οι αποθη-

κευτικοί χώροι. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά αποθηκευτικών -

βιοµηχανικών κτιρίων αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα, στην συγκεκριµένη επιχεί-

ρηση δεν συµβαίνει αυτό. Οι τρεις αποθηκευτικοί χώροι που διαθέτουν, µεγάλων δι-

αστάσεων µπορούν και τους διευκολύνουν στην ορθολογική διατήρηση των προϊό-

ντων.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8 : Οι αποθήκες 
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Πρόκειται για µία αποθήκη που αποτελείται από ράφια που είναι κατασκευα-

σµένα σύµφωνα µε το ύψος της αποθήκης και διαδρόµους και η µέθοδος που χρησι-

µοποιούν για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων είναι η µέθοδος Fifo. 

 

Έχει δυνατότητα κάλυψης µεγάλου αριθµού περιοχών και χωρών αφού έχει 

αναπτύξει ένα δικό της δίκτυο διανοµής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αναπτύσ-

σοντας και παράγοντας προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε αγο-

ράς,  

 

4.4 Αξιολόγηση δικτύου διανοµής  
 

 

Το δίκτυο διανοµής της εταιρίας, όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα πτυχι-

ακή εργασία, αποτελείται από ένα φορτηγό και έξι αυτοκίνητα. Αυτό έχει σαν αποτέ-

λεσµα να µειώνεται το κόστος µεταφοράς των προϊόντων µε συνέπεια να µειώνονται 

και οι τιµές των προϊόντων και έτσι οι πελάτες να µένουν ικανοποιηµένοι από την ε-

πιχείρηση. 

 

 Ακόµα, η εταιρία δίνει στους πελάτες της την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι 

το µέσο  και τον τρόπο µε τον οποίο θέλουν να τους παραδοθούν οι παραγγελίες τους. 

Η ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής στη διανοµή και στη µεταφορά των προϊόντων 

είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δρώµενα. Το γεγονός ότι η Olympia Electronics 

είναι µία από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που εφαρµόζει αυτή τη στρατηγική, αποτελεί 

άλλον ένα λόγο που οι πελάτες της παραµένουν σταθεροί σε αυτήν. 

 

Εν κατακλείδι, η επιχείρηση που µελετάµε έχει καταφέρει αυτό που ονειρεύε-

ται ο κάθε πελάτης. ∆ηλαδή, ένα οργανωµένο δίκτυο διανοµής που προσφέρει την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη συνδυασµένη µε την καλύτερη ποιότητα προϊό-

ντων, στη χαµηλότερη δυνατή τιµή και την εγκυρότερη παράδοση. Όλοι οι παραπάνω 

λόγοι, κάνουν το δίκτυο διανοµής της Olympia Electronics να αποπνέει σιγουριά και 

εµπιστοσύνη στους πελάτες της, γεγονός που το αναγνωρίζουν οι ίδιοι. 
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4.5 Αξιολόγηση πωλήσεων και παραγγελιών 

 

4.5.1 Στρατηγική 

 

Στόχος της στρατηγικής της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει στους πελάτες 

της, τις χαµηλότερες τιµές της αγοράς , αξιοποιώντας την υψηλή τεχνολογία που δια-

θέτει, τα χαµηλά λειτουργικά έξοδα καθώς και την υψηλή ποιότητα. Η πολιτική και  η 

στρατηγική της επιχείρησης αναπτύσσεται οργανώνοντας συσκέψεις  ανάµεσα στην 

ανώτερη διοίκηση και τους µετόχους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στα οποία κατα-

βάλλονται απόψεις, προτάσεις και θέµατα που προκύπτουν από την ηµερήσια διάτα-

ξη. Εάν η στρατηγική δε διορθωθεί, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται, ακόµη και µια άρι-

στη εκτέλεση της δε θα οδηγήσει σε βελτίωση του αρνητικού αποτελέσµατος της ήδη 

κακής στρατηγικής. (Μπέγου, 2008) 

 

Η επιχείρηση πρέπει να αρχίσει να χρησιµοποιεί όλα εκείνα τα µέσα διαφήµι-

σης και προβολής. Όπως την παρουσίαση τους στο χώρο το site τους που συνέχεια 

ανανεώνεται, η προβολή που παίρνει το προφίλ της εταιρείας , η σωστή εξυπηρέτηση 

και η ικανοποίηση των πελατών που είναι η καλύτερη διαφήµιση. Αυτό θα βοηθήσει 

στην περαιτέρω µεγάλη γνωστοποίηση και παρουσία της εταιρείας στο χώρο. Συνε-

πώς στο πρόσωπο της εταιρείας  κατοπτρίζεται η φήµη, η εγγύηση και η σίγουρη επι-

βεβαίωση στην αγορά και εδραιώνεται ακόµα περισσότερο στο χώρο. (Παπαδάκης, 

2002) 

 

Η επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική ουσιαστικά αποτελεί τη γενική πο-

ρεία δράσης µιας επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων τηs. Για να επιτύχει τα 

παραπάνω πρέπει να λειτουργήσει µε συγκεκριµένα στρατηγικά βήµατα τα οποία εί-

ναι: 

� Ο καθορισµός των µακροπρόθεσµων στόχων της οργάνωσης της επιχείρησης 

� Η κατανοµή των πόρων για την επίτευξη των στόχων 

� Ο προσδιορισµός της βασικής πορείας, δράσης και µέσων για την επίτευξη 

τους  

 



Πτυχιακή Εργασία 

Ψαλίδα Πολύµνια 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραµµα 9 : Στρατηγική για την ικανοποίηση του πελάτη της Olympia 

Electronics 

Η στρατηγική φιλοσοφία της εταιρείας έχει χτιστεί πάνω στην συνεχή παρα-

γωγή καινοτοµίας και προστιθέµενης αξίας, την αποτελεσµατικότητα των τεχνολογι-

κών λειτουργιών και τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των απανταχού πελατών, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη των παγκόσµια αναπτυσσόµενων αγορών.  

 

Με την εξαγορά του φηµισµένου τµήµατος προσωπικών ηλεκτρονικών συ-

στηµάτων ασφάλειας της εταιρείας, σήµερα σχεδιάζει, κατασκευάζει, αναπτύσσει, 

και εµπορεύεται συστήµατα υψηλής αξιοπιστίας & ποιότητας, ενώ παράλληλα διαθέ-

τει ασφαλή κι εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης και ολοκληρωµένες υπηρεσίες αφού 

ακολουθούν πετυχηµένα βήµατα στρατηγικής.(Παπαδάκης, 2002) 

  

4.5.2 ∆ιάθεση και προώθηση προϊόντων και πωλήσεων 

 

Η εταιρεία χρησιµοποιεί σχεδόν όλες τις σύγχρονες µεθόδους επικοινωνίας µε 

τους πελάτες και προώθησης των προϊόντων της. Οι µέθοδοι αυτοί µπορούν να συνο-

ψισθούν ως εξής : 

 

Εξωστρέφεια 

Μακροπρόθεσµη 

στρατηγική 

Τιµή 

Εφαρµογή 

καινοτοµίας 
Ανθρωπο-

κεντρισµός 

Ποιότητα 

Το κάτι πα-

ραπάνω στον 

πελάτη 
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� Άµεση ταχυδροµική αποστολή πληροφοριακών φυλλαδίων για κάθε 

νέα συσκευασία. 

 

� Συµµετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς. 

 

� Συµµετοχή σε εκθέσεις µε δικό της stand. 

 

� Συµµετοχή σε συνέδρια ως χορηγοί.  

 

Οι επενδύσεις για το σχεδιασµό, την παραγωγή και την προώθησή των προϊό-

ντων είναι συνήθως τεράστιες και µπορούν να αποβούν το «µοιραίο χτύπηµα» για το 

µέλλον όλης της επιχείρησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα στελέχη της εται-

ρίας, αλλά και επενδυτές και συνεργάτες, «δεν αρκεί το προϊόν να είναι πολύ καλό, 

χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει ο τρόπος για να φθάσει στα χέρια των καταναλω-

τών και ο τρόπος να πειστούν να το δοκιµάσουν µια πρώτη φορά». Στο σηµείο αυτό 

άλλοι τοµείς δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως ο τοµέας της διανοµής του προ-

ϊόντος, εµπλέκονται στην όλη διαδικασία της προώθησής του. (Edwards, 2006) 

 

Η προώθηση γίνεται είτε µέσω προσωπικού τρόπου πώλησης είτε µέσω της 

διαφήµισής του. ∆ιαφήµιση για ένα προϊόν γίνεται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέ-

ρωσης. Το σχεδιασµό της «διαφηµιστικής εκστρατείας» αναλαµβάνει το τµήµα µάρ-

κετινγκ της επιχείρησης. Υπάρχουν δύο είδη διαφηµίσεων: η διαφήµιση ενός προϊό-

ντος (ή µιας σειράς προϊόντων) και η διαφήµιση της επιχείρησης. Συνήθως η εταιρεία 

χρησιµοποιεί ένα «µείγµα» των δύο, στο οποίο η έµφαση δίνεται ανάλογα µε το τι 

θέλει η επιχείρηση τη συγκεκριµένη περίοδο να προβάλει στο κοινό (αυτό κρίνεται 

από το είδος του ανταγωνισµού που επικρατεί στην αγορά).  

 

Τα διαφηµιστικά µηνύµατα (στη γλώσσα της διαφήµισης «σποτάκια») σκο-

πεύουν στην προσέλκυση των πελατών. Πρέπει να απευθύνονται στο µέσο κατανα-

λωτή, να είναι σύντοµα και εύστοχα. Ένα επιτυχηµένο διαφηµιστικό µήνυµα πρέπει 

να έχει ως στόχο τον άµεσο συσχετισµό του µε το προϊόν, καθώς και να µπορεί να 

«ανασύρεται» εύκολα από τη µνήµη του καταναλωτή. Ένα πραγµατικά επιτυχηµένο 

διαφηµιστικό µήνυµα µπορεί να «εκτοξεύσει» τις πωλήσεις ενός προϊόντος. (Σαρµα-

νιώτης, 2005) 
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Το σηµαντικότερο τµήµα της όλης διαφηµιστικής προσπάθειας είναι η αποτε-

λεσµατικότητα του µηνύµατος. Για τις µεγάλες επιχειρήσεις η διαδικασία είναι ένα 

οργανωµένο σύστηµα διαφορετικών διαφηµιστικών «παρεµβάσεων» το οποίο δεν 

είναι τυχαίο ότι συνήθως αποκαλείται διαφηµιστική εκστρατεία. 

 

Η προώθηση των πωλήσεων αποτελεί ένα άλλο καίριο τµήµα της όλης επιχει-

ρηµατικής δραστηριότητας. Τα βασικά εργαλεία προώθησης των πωλήσεων είναι τα 

ακόλουθα: 

 

� διαφήµιση και διαφηµιστικά είδη, 

� δηµοσιότητα, 

� εµπορικές εκθέσεις, 

� δείγµατα, 

� διαγωνισµοί, 

� ελεύθερο εµπόριο. 

 

4.5.3 Επιστροφές ελαττωµατικών προϊόντων 

 

� Προµηθευτές 

 

Πολλές φορές κατά την παραλαβή των εµπορευµάτων διαπιστώνονται κάποια 

κακοποιηµένα- ελαττωµατικά προϊόντα στα οποία προκλήθηκαν αυτές οι ζηµιές είτε 

λόγο απροσεξίας είτε κατά τη διάρκεια της µεταφοράς κτλ. Το ποσοστό ελαττωµατι-

κών προϊόντων της επιχείρησης είναι ελάχιστο έως µηδενικό. Όταν φτάσει η ώρα της 

παραλαβής των εµπορευµάτων, ο υπεύθυνος παραλαβής ελέγχει αν το εµπόρευµα 

βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν θεωρήσει ότι είναι σε καλή κατάσταση τότε το ε-

µπόρευµα παραλαµβάνεται από την εταιρία. (Μπέγου, 2008) 

 

Σε περίπτωση που κρίνει πως το εµπόρευµα δεν είναι κατάλληλο τότε το ε-

µπόρευµα επιστρέφεται. Αν όµως γίνει η παραλαβή και στη συνέχεια διαπιστωθεί 

πως το εµπόρευµα είναι ακατάλληλο δεν γίνεται καµία επιστροφή. Το ίδιο όµως δεν 

ισχύει και για τους πελάτες. Σε περίπτωση που ο πελάτης πιστεύει ότι το προϊόν δεν 
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ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, οι οποίες έχουν προσυµφωνηθεί, η εταιρία του αντι-

καθιστά το προϊόν µε ένα καινούργιο χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση.  

 

� Πελάτες  

 

Οι επιστροφές των πελατών παραλαµβάνονται στην αποθήκη όπου γίνεται η 

καταµέτρηση τους καθώς και ο έλεγχος εξακρίβωσης των ειδών. Στη συνέχεια αυτός 

ενηµερώνει τον υπεύθυνο ώστε να καταχωρεί στο σύστηµα το δελτίο αποστολής του 

πελάτη αν βέβαια συνοδεύει τα προϊόντα προς έκδοση στη συνέχεια πιστωτικού τιµο-

λογίου. Στην περίπτωση που δεν συνοδεύεται από δελτίο αποστολής του πελάτη κό-

βει ένα δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Τα δελτία αυτά χρεώνουν τα προϊόντα στην πα-

ραγωγή. Στη συνέχεια από την παραγωγή καταχωρείται ένα παραστατικό εσωτερικής 

διακίνησης σηµειώνοντας τα προβλήµατα του κάθε προϊόντος χρεώνοντας το πλέον 

στη αποθήκη. (Μπέγου, 2008) 

 

Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές µόνο: 

 

� Μετά από γραπτή αποδοχή από µέρους µας  

� Όταν αφορούν προϊόντα τα οποία είναι αχρησιµοποίητα  

� Όταν επιστραφούν σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα ηµερών από την η-

µεροµηνία αποστολής τους.  

 

4.6 Αξιολόγηση οργανογράµµατος.  

 

            Η εταιρεία πλέον έχει µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδια-

σµού, και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, τα οποία ολοκληρώνουν ένα σύνολο ε-

νεργειών από διαφορετικούς επιχειρησιακούς τοµείς σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο 

σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελε-

σµατικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών µικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Ορ-

γανισµών. 

 

Η οργανωτική δοµή χαρακτηρίζεται και υποστηρίζει την δυναµική ανάπτυξη 

καθώς προσδίδει έµφαση στα ακόλουθα: 
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� Αποκεντρωµένη λήψη αποφάσεων, ώστε να προάγεται η πρωτοβουλία, η και-

νοτοµία, η δηµιουργικότητα και ο εµπλουτισµός του αντικειµένου κάθε εργα-

ζοµένου. 

� Ακαµψία, έλλειψη ευελιξίας, ώστε να µην µπορεί να διασφαλίζεται η άµεση 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και η ελαχιστοποίηση του 

χρόνου εξέλιξης των υπηρεσιών που προσφέρονται προς αυτούς. 

� Εξειδικευµένες και αυστηρά ορισµένες εργασίες από τους προϊστάµενους προς 

τους υυφιστάµενους µε στόχο τον αποτελεσµατικό συντονισµό ενεργειών. 

� ∆ιαχείριση των πληροφοριών που βελτιώνει τον τρόπο ∆ιοίκησης. 

� Κάθετη επικοινωνία και υπακοή στους προϊσταµένους. 

� Καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σηµείων που έχει η Εταιρία σε σχέση 

µε τον ανταγωνισµό στο συγκεκριµένο κοµµάτι  της αγοράς που δραστηριο-

ποιείται. 

Αυτό το οργανόγραµµα βοηθάει τους εργαζόµενους να εργαστούν αλλά όχι να 

συνεργαστούν αποτελεσµατικά στον εργασιακό χώρο. Θα τους βοηθήσει στο συγκε-

ντρωτισµό του ελέγχου και των αρµοδιοτήτων ξεκαθαρίζοντας τι πρέπει να κάνουν, 

πώς να ενεργήσουν, πως  να επικοινωνήσουν. Εξειδικευµένες και αυστηρά ορισµένες 

εργασίες από τους προϊσταµένους στους υφιστάµενους. Επίσης είναι προφανές ότι 

υπάρχει κάθετη επικοινωνία.  

 

4.7 Έρευνα και καινοτοµία  

 
Η έρευνα δραστηριοτήτων έχει ως αντικείµενο την ανεύρεση νέων τρόπων 

παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων, µε αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογί-

ας και κάθε καινοτοµίας που βοηθάει στην δηµιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών, 

ικανών να καλύψουν τις ανάγκες τις αγοράς και να αναδείξουν νέες.  

 

Η  λειτουργία αυτή γίνεται όλο και περισσότερο, σηµαντική, αφού η ανταγω-

νιστικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται  όλο και περισσότερο από 

τις καινοτοµίες που αφορούν νέα προϊόντα και µεθόδους παραγωγής ή βελτιώσεις 

όσων υπάρχουν. Ένα από  τα σηµαντικότερα τµήµατα της εταιρείας είναι το τµήµα 

ερευνητικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τα πιστεύω του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 
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 Ο στόχος του τµήµατος αυτού είναι να ερευνά τους αγοραστικούς κύκλους 

και να επικοινωνεί µε τους προµηθευτές µε σκοπό την ικανοποίηση των υποψηφίων 

πελατών (τι  θέλει ο πελάτης;). Ακόµη να εισχωρεί στις ανταγωνιστικές εταιρίες και 

να προλαµβάνει τυχόν καινοτοµίες που µπορούν να θέσουν την εταιρία σε πιο µειο-

νεκτική θέση στην αγορά. 

 

  Η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του συγκεκριµένου τµήµατος 

φαίνεται µέσω της κατάκτησης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το οποίο απονέµεται  

στην εταιρία σύµφωνα µε τους κανόνες της TUV ΕΛΛΑΣ το έτος 2000. 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι η επιχείρηση έχει φέρει εις πέρας τον στόχο της και χάρη 

στις προσπάθείες που έχει καταβάλει, έχει ανταµειφθεί και µπορεί να σταθεί ισάξια 

σε σχέση µε τις άλλες εταιρείες του κλάδου της. 

 

Οι έρευνες µάρκετινγκ περιλαµβάνουν σε γενικές γραµµές όλες τις συστηµα-

τικές µεθόδους και τεχνικές διερεύνησης των ζητηµάτων που αναφέρονται γενικά σε 

αυτό που αποκαλούµε «αγοραστικό κοινό», το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από το 

τµήµα του πληθυσµού που θεωρείται ότι έχει «καταναλωτική δύναµη». Το τµήµα αυ-

τό θεωρείται ότι διαρκώς διευρύνεται, καθώς τα ηλικιακά όριά του τα τελευταία χρό-

νια διευρύνονται συνεχώς. Οι µέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται προέρ-

χονται από τις κοινωνικές επιστήµες, οι οποίες διαρκώς τελειοποιούνται.(Kotler, 

2000) 

 

Οι έρευνες αυτές διεξάγονται κατά βάση από εξειδικευµένες στον τοµέα ερευ-

νών και σφυγµοµετρήσεων επιχειρήσεις. Η σηµασία τους καταδεικνύεται από τη ρα-

γδαία αύξηση των πραγµατοποιούµενων σχετικών ερευνών, τόσο σε παγκόσµιο επί-

πεδο όσο και στη χώρα µας, κυρίως µετά τη δεκαετία του 1990. 

 

Τα είδη των ερευνών που περιλαµβάνει ο όρος «έρευνα µάρκετινγκ» είναι: 

(Σιώµκας, 2003) 

 

� η έρευνα αγοράς (µέγεθος, χαρακτηριστικά και σύνθεση καθορισµένης αγοράς), 

� η έρευνα προϊόντος (χαρακτηριστικά και ιδιότητες του), 

� η έρευνα πωλήσεων (χαρακτηριστικά πωλήσεων της εταιρίας), 
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� η έρευνα συµπεριφοράς του καταναλωτή (χαρακτηριστικά συµπεριφοράς, κινή-

τρων και στάσεων των καταναλωτών), 

� η έρευνα διαφήµισης (επιδράσεις και αποτελέσµατα συγκεκριµένης διαφηµιστι-

κής εκστρατείας της εταιρίας), και 

� η έρευνα δηµοσίων σχέσεων (επιδράσεις και αποτελέσµατα προγράµµατος δηµο-

σίων σχέσεων και υλοποίησής του, µελέτη της εικόνας της επιχείρησης). 

4.8 Ανάλυση S.W.O.T 

 Τα δυνατά σηµεία της εταιρείας που ασχολούνται µε ηλεκτρολογικά συστή-

µατα είναι τα εξής : 

 

� Το ισχυρό τους όνοµα, αφού σήµερα η εταιρεία κατέχει µια από τις υψηλότε-

ρες θέσεις στην αγορά, έχοντας κερδίσει την αναγνώριση και την εµπιστοσύνη 

των πελατών της, 

� Η δυνατότητα κάλυψης µεγάλου αριθµού περιοχών και χωρών αφού έχει ανα-

πτύξει ένα δικό της δίκτυο διανοµής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ανα-

πτύσσοντας και παράγοντας προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της 

εκάστοτε αγοράς,  

� Την δυνατή διαφοροποίηση του περιβάλλοντος για καλύτερη ανταπόκριση 

στις ειδικές κατηγορίες πελατών, δηλ. την ιδιαίτερη µεταχείριση σε αυτούς 

και στις επιθυµίες του, 

� Η µεγάλη προσφορά υπηρεσιών,  

� Η µακρόχρονη εµπειρία στο χώρο,  

� Η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφάλειας, 

� Εικόνα ποιότητας, η οποία αποτελεί µονόδροµο για την επιτυχία της επιχείρη-

σης και βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή της, 

� Το ERP σύστηµα που έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στην εταιρεία, 

� Μεγάλο όγκο αποθεµάτων αν και έχει µία µόνο αποθήκη, 

� Κυρίαρχο µερίδιο ελληνική αγορά, 

� Το τµήµα logistics, 

� Η ευελιξία. 

 

Τα αδύνατα τους σηµεία συνοψίζονται ως εξής : 
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� Χαµηλή τιµή σύµφωνα µε την ποιότητα που προσφέρουν, 

� Πολλοί κωδικοί, 

� Απαιτούν προκαταβολή προκαθορισµένων ποσών, 

� Έλλειψη εξειδικευµένης στρατηγικής, 

� Έλλειψη κάποιου προγράµµατος δράσης της συνολικής χρονιάς,  

� Έλλειψη ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

� Αδυναµία στη δοµή της εταιρείας. 

 

Οι ευκαιρίες που έχουν δοθεί στην εταιρεία είναι οι εξής: 

 

� Η δυνατότητα χαµηλής τιµής, 

� Πρόοδο τεχνολογίας, 

� Αύξηση αναγκών για ασφάλεια, 

� Υψηλή παραγωγικότητα εργασίας, 

� Αποχώρηση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων από την αγορά. Υπάρχουν µόνο 3 

εταιρείες του ίδιου κλάδου, 

� ∆υνατότητα διατήρησης υψηλών αποθεµάτων πρώτων υλών και προϊόντων, 

� Προµήθεια πρώτων υλών σε συγκεκριµένο διάστηµα κάθε χρόνο, 

 

Και τις εξής απειλές  : 

 

� Πιθανή είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά, 

� ∆υνητικός ανταγωνισµός από χώρες χαµηλού παραγωγικού κόστους, 

� Εκστρατεία προώθησης και διαφήµισης(διαφηµιστική καµπάνια), 

� Οικονοµική κρίση. 

 

4.9 Προβλήµατα που έχει αναγνωρίσει η εταιρεία και προσπάθειες που 

καταβάλλει.  

 

Τα προβλήµατα της εταιρείας είναι τα εξής: 

 

� Έντονος ανταγωνισµός, 

� Οικονοµική ύφεση (υψηλός πληθωρισµός, δηµοσιονοµικά ελλείµµατα 

κ.λ.π), 
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� Ελλιπής συνεννόηση µέσα στα τµήµατα. 

 
Τέλος η εταιρεία αποτελεί ένα ακόµα συγκριτικό πλεονέκτηµα αφού κατα-

βάλλει προσπάθειες για: 

 

� Την άµεση παράδοση των παραγγελιών,  

� Την άµεση επιστροφή αντικατάσταση των προϊόντων, 

� Την άµεση τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη,  

� Την τακτική επικοινωνία µε τον πελάτη συνεργάτη, 

� Τον εντοπισµό αναγκών της αγοράς και την άµεση εφαρµογή για ανάπτυξη 

και διάθεση : 

 

� νέων προϊόντων 

 

� τη δηµιουργία διαδικασιών µε σκοπό τη λήψη γρήγορων αποφάσεων χωρίς 

γραφειοκρατικές ενέργειες και εµπόδια, καθιστούν την εταιρεία πολύ αποτε-

λεσµατική η οποία όχι µόνο ‘’ακούει’’ την αγορά αλλά βρίσκεται και µπροστά 

από τις εξελίξεις µε νέα βελτιωµένα και καινοτόµα προϊόντα. 

 

4.10 Αξιολόγηση τµηµάτων 

 

Η εταιρεία βρίσκεται σε µία άριστη κατάσταση και ότι πρόκειται για µία εται-

ρεία που έχει µία δυναµική είσοδο στην παγκόσµια αγορά και έκτοτε καταβάλλει α-

ξιόλογη προσπάθεια προσέλκυσης του αγοραστικού κοινού του εσωτερικού και του 

εξωτερικού. Πρόκειται για µια δύσκολη µετάβαση, αλλά η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει 

να βλέπει θετικά αποτελέσµατα, η εταιρεία ανακοίνωσε σηµαντική αύξηση στα περι-

θώρια κέρδους της. Θετικά σχόλια σηµείωσαν και οι διεθνείς αναλυτές αµέσως µετά 

τη δηµοσίευση των πρόσφατων επιχειρηµατικών της αποτελεσµάτων. 

 

 Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν και κάποιες αδυναµίες που αν θα διορθωθούν θα ο-

δηγήσουν την εταιρεία στην τελειοποίηση της. Για την αντιµετώπιση αυτών των αδυ-

ναµιών είναι απαραίτητο το πρόγραµµα δράσης το οποίο θα βοηθήσει την επιχείρηση 

να ορίζει τους στόχους και τις κινήσεις όλου του χρόνου και που θα αποτελεί βάση 
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για την καλή έκβαση της πορείας της επιχείρησης. Επίσης η έλλειψη του ηλεκτρονι-

κού εµπορίου είναι από τις µεγαλύτερες αδυναµίες της επιχείρησης γιατί οι µικροµε-

σαίες επιχειρήσεις είναι ευάλωτες στην αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 

Η δυνατότητα τους για αποτελεσµατική συγκράτηση του εσωτερικού τεχνικο-

οργανωτικού κόστους έναντι των µεγαλυτέρων επιχειρήσεων είναι σηµαντικά χαµη-

λότερη. Το γεγονός αυτό µειώνει τις δυνατότητες τους για περιορισµό των εσωτερι-

κών δαπανών, κατάσταση που οδηγεί σε υψηλότερες τιµές προϊόντων. Οι ΜΜΕ χρει-

άζεται να εξετάσουν τις δυνατότητες σύστασης συµµαχιών και ειδίκευσης, προκειµέ-

νου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων.  

 

Η σωστή στρατηγική για µία εταιρεία είναι ένα από τα βασικότερα βήµατα 

που πρέπει να δηµιουργήσει ένας οργανισµός ώστε να τεθούν οι ανάλογες βάσεις για 

την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της. Εποµένως είναι ένα ση-

µείο στο οποίο πρέπει να σταθούµε πολύ προσεκτικά, όπως και στην αλλαγή στην 

δοµή και στην κουλτούρα που πρέπει να υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και προ-

βλεψιµότητας της αγοράς, όπου θα εξασφαλίζει υψηλό βαθµό οµοιοµορφίας και τυ-

ποποίησης και να εφαρµόσει το ρηχό και λειτουργικό ή οργανικό µοντέλο, που είναι 

προτιµότερο σε ασταθείς αγορές. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, διαπιστώνουµε ότι τα τµήµατα που πρέπει να 

υποστούν κάποιες αλλαγές είναι το τµήµα πωλήσεων και να προσθέσουν ένα πρό-

γραµµα δράσης που θα τους κατευθύνει, το τµήµα προµηθειών το οποίο χρειάζεται το 

ηλεκτρονικό εµπόριο που µπορεί και αποφέρει σηµαντικά οφέλη και τέλος σηµαντι-

κές αλλαγές θα επισηµάνουµε στην στρατηγική όπου ολοκληρώνοντας και αυτό το 

κοµµάτι θα έχουµε µία αλάνθαστη και ολοκληρωµένη εταιρία η οποία θα στηρίζεται 

στην αντίληψη υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα, τεχνολογία αιχµής στην 

πιο ανταγωνιστική τιµή µε πελατοκεντρικό προσανατολισµό.   
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Κεφάλαιο 5 

Προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις   

 

5.1 Προτεινόµενη λύση στο τµήµα προµηθειών 

 

5.1.1 Ηλεκτρονικό εµπόριο 

 
Με τον όρο ηλεκτρονικό επιχειρείν, ονοµάζουµε το σύνολο των τεχνολογιών 

που χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση για να µεταφέρουν ή να µετατρέψουν δρα-

στηριότητες της επιχείρησης σε ηλεκτρονική µορφή, ώστε να είναι προσβάσιµες από 

τους εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου. (∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, Πα-

παζαφειροπούλου, 2002) 

 

� Πρόταση B2B 

 

Το µοντέλο B2B ( business to business ) στέκεται για την ανταλλαγή προϊό-

ντων, υπηρεσιών και πληροφοριών ανάµεσα σε επιχειρήσεις.  

Οι επιχειρήσεις - πελάτες που συνεργάζονται µε την εταιρεία που µελετάµε 

έχουν πρόσβαση µέσο ειδικού κωδικού, γεγονός που επιτρέπει τη δηµοσίευση των 

καταλόγων, τιµοκαταλόγων, ειδικών προσφορών σε ηλεκτρονική µορφή αλλά και τη 

διαµόρφωση παροχής υπηρεσιών, προϊόντων ανά συνεργάτη. Οι συνεργάτες της επι-

χείρησης έχουν την δυνατότητα εύρεσης προϊόντων, πληροφοριών, τιµών αλλά και 

παραγγελιών εύκολα και γρήγορα. Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών 

πιστεύουν ότι η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος, θα βοηθήσει στην καλύτερη ε-

ξυπηρέτηση τους. 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 9 : Άποψη συνεργατών για την πρόταση χρήσης Β2Β 
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� Πρόταση B2C 

 

Το µοντέλο B2C ( business to consumer ) µπορεί να γλιτώσει χρόνο και χρήµα 

στην επιχείρηση, προσφέροντας τα προϊόντα της µέσω του διαδικτύου.  

Μία εφαρµογή αυτού του είδους µειώνει τα εσωτερικά έξοδα έχοντας ως απο-

τέλεσµα να δίνονται καλύτερες τιµές στα προϊόντα. Ειδικά αν ο κλάδος της επιχείρη-

σης έχει µεγάλο ανταγωνισµό, το πλεονέκτηµα της είναι οι καλύτερες τιµές. Οι πελά-

τες  παραµένουν και η εταιρεία έχει τις βάσεις για να φέρει καινούργιους. 

Ακόµα, θα πρέπει να προσθέσει ένα υποκατάστηµα στην επιχείρηση σας, το 

οποίο είναι προσβάσιµο από εκατοµµύρια υποψήφιους πελάτες, 24 ώρες το 24 ώρο 

,όλες τις ηµέρες του χρόνου ( δεν υπάρχουν αργίες για αυτό το κατάστηµα).  

Όσον αφορά στις στρατηγικές προϊόντων, η αγορά του ηλεκτρονικού εµπορί-

ου χαρακτηρίζεται από καταστήµατα που ειδικεύονται στην παροχή πακέτων ‘’προ-

ϊόντων – εξυπηρέτησης‘’ και βασίζονται σε προϊόντα µε χαρακτηριστικά και ποιότη-

τα που είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τον παγκόσµιο ανταγωνισµό. 

Ο συνδυασµός µε τεχνολογικές καινοτοµίες επιτρέπουν την πλήρη ολοκλή-

ρωση ενός κύκλου ηλεκτρονικών πωλήσεων και  συµβάλλει στην υιοθέτηση µεθόδων 

τηλε-εργασίας. Μεταξύ των εργασιών που µπορούν να εκτελεστούν από απόσταση 

συγκαταλέγονται οι δραστηριότητες προώθησης προϊόντων, η παρακολούθηση του 

ανταγωνισµού στο δίκτυο, η ανάπτυξη και η συντήρηση των τεχνολογικών υποδοµών 

του ηλεκτρονικού εµπορίου και κυρίως οι δραστηριότητες διανοµής.  

 Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου για 

την επιχείρηση είναι τα παρακάτω: 

� Ευρεία κάλυψη. Είναι από την φύση του ένα διεθνές δίκτυο που προσφέρει τη 

δυνατότητα παγκόσµιας παρουσίας. 

� Εύκολη χρήση. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί νέα τεχνολογία, δεν κρίνεται ι-

διαίτερα δύσκολη. Συνδυάζει την άριστη απεικόνιση της πληροφορίας µε τις 

προηγµένες δυνατότητες  φιλικής προς τον χρήστη αλληλεπίδρασης. Αποτέ-

λεσµα η γρήγορη εξοικείωση των νέων χρηστών µε το περιβάλλον του.     
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� Χαµηλό κόστος. Το κόστος του internet είναι εξαιρετικά χαµηλό όπως και το 

κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ενός κόµβου. 

Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο αριθµό των 

χρηστών αποτελούν κίνητρο για την επιχείρηση να επενδύσουν στο internet, το 

οποίο προσφέρει νέες επιχειρηµατικές δυνατότητες, εύκολη πρόσβαση σε νέες 

αγορές και µπορεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για όποιον το 

χρησιµοποιήσει. 

 Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη διεπαφή µε 

τον χρήστη, επιτρέποντας έναν ευέλικτο σχεδιασµό και παρουσίαση του κατα-

στήµατος, να παρέχει ένα σύνολο από εργαλεία για την ευκολότερη και πιο ευέλι-

κτη ανάπτυξη και διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος και τέλος να δια-

θέτει µια σειρά από επιλογές που να εξασφαλίζουν την απαραίτητη λειτουργικό-

τητα του καταστήµατος.   

 Επίσης µε την λειτουργία µιας ολοκληρωµένης αγοράς ενός κύκλου αγορών 

στο  internet παρέχονται και στην εταιρεία και στον χρήστη κάποιες λειτουργίες 

οι οποίες επιβεβαιώνουν τους λόγους που η κάθε επιχείρηση πρέπει να χρησιµο-

ποιεί το ηλεκτρονικό εµπόριο. Το περιβάλλον ανάπτυξης µιας εφαρµογής ηλε-

κτρονικού καταστήµατος θα πρέπει να ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις των εµπό-

ρων όσο και τις ανάγκες των πελατών. 

Όσον αφορά τη διαχείριση και διοίκηση του καταστήµατος, πρέπει να παρέ-

χονται τα ακόλουθα: 

� ∆ηµιουργία καταλόγου προϊόντων και διαχείριση αυτού. Είναι η δυνα-

τότητα εµφάνισης καταλόγου των προϊόντων στη σελίδα του καταστήµα-

τος και η εύκολη διαχείριση αυτού από τον έµπορο.  

� Υπολογισµός εξόδων αποστολής και παράδοσης προϊόντων. Με την 

παραγγελία εµφανίζεται εικονικό τιµολόγιο υπολογισµού του συνολικού 

ποσού πληρωµής, τα έξοδα αποστολής και ο τρόπος µεταφοράς. 

� Ανάλυση του προφίλ και της αγοραστικής συµπεριφοράς των κατανα-

λωτών. Οι εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου παρέχουν την δυνατότητα 

παρακολούθησης και καταγραφής της αγοραστικής συµπεριφοράς του κα-
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ταναλωτή µε διαβάθµιση της πολιτικής προώθησης και προσδιορισµό στο 

αγοραστικό προφίλ µε καθορισµό ποσότητας και ποιότητας της παραγω-

γικής διαδικασίας. 

� ∆υνατότητα διαφήµισης. Ο έµπορος µπορεί να διαφηµίζει προϊόντα που 

προσφέρονται σε ειδικές ,µειωµένες, τιµές ή άλλες εταιρίες µε προϊόντα 

που συµπληρώνουν αυτά του καταστήµατος.    

� Παραγωγή αναφορών και παρακολούθηση καταναλωτών. Παρέχεται η 

δυνατότητα ενός αριθµού προκαθορισµένων αναφορών, για την συλλογή 

πληροφοριών που αφορούν τον αριθµό των επισκέψεων, τις πωλήσεις, τον 

αριθµό των καταναλωτών του καταστήµατος αλλά και τις κινήσεις αυτών 

µέσα στο κατάστηµα. 

� Πολιτική τιµών και προώθηση προϊόντων. ∆υνατότητα ορισµού ηλε-

κτρονικών κουπονιών, προσφορές σε προϊόντα και εκπτώσεις σε συγκε-

κριµένα καταστήµατα ή µεµονωµένα προϊόντα. Μπορεί να εφαρµοστεί για 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και χρονικές 

περιόδους και µε ποικίλους τρόπους. 

� Πελάτες-Επισκέπτες και Πελάτες-Λογαριασµού (Walk-in & Account 

customers). Επιβάλλεται η κατηγοριοποίηση πελατών που εντάσσεται 

στην προσπάθεια προώθησης προϊόντων και εξατοµίκευσης της πολιτικής 

πώλησης. Γίνεται έτσι διαχωρισµός των πελατών σε πελάτες-επισκέπτες 

που απλώς εισέρχονται στο κατάστηµα και σε τακτικούς πελάτες που δια-

τηρούν λογαριασµό (εγγραφή-registration).  

� Υπολογισµός φόρων. Σηµαντικό αλλά αµφιλεγόµενο χαρακτηριστικό των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων αποτελεί η επιβολή φόρων. Συνήθως οι λει-

τουργίες του καταστήµατος ολοκληρώνονται µε την προσθήκη λογισµικού 

για επιβολή φόρων, το οποίο και υπολογίζει το φόρο ανάλογα µε την γεω-

γραφική τοποθεσία του εµπόρου και του καταναλωτή.  

� ∆ιαδικασία πληρωµής. Οι εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου υποστη-

ρίζουν έναν αριθµό σηµαντικών παροχών πληρωµών, όπως η CyberCash 

και η Verifone, για την παροχή µιας από άκρη-σε-άκρη λύσης για πραγµα-

τοποίηση ασφαλών πληρωµών και ελέγχου των στοιχείων της πιστωτικής 

κάρτας.  

� Εργαλείο εγκατάστασης και διαχείρισης του καταστήµατος. Κοινό χα-

ρακτηριστικό των περισσότερων ηλεκτρονικών καταστηµάτων αποτελεί 
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ένα γραφικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει πρωταρχικές λειτουργίες στον 

έµπορο. Πρόκειται για ιεραρχικό γραφικό εργαλείο µέσω του οποίου είναι 

δυνατή η διαχείριση της λύσης ηλεκτρονικού εµπορίου που προτείνεται 

από την κάθε εταιρία.        

Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος που α-

φορούν τους καταναλωτές δίνονται παρακάτω: 

� Εγγραφή στο κατάστηµα. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται τα προσωπι-

κά στοιχεία του καταναλωτή που έχει τη δυνατότητα να καταχωρηθεί ως µέ-

λος, καθώς επίσης και οι προτιµήσεις του, έτσι ώστε να εισέλθει την επόµενη 

φορά στο κατάστηµα χρησιµοποιώντας το δικό του όνοµα λογαριασµού και 

τον κωδικό πρόσβασης.  

� Πλοήγηση στο κατάστηµα και αναζήτηση. Επιτρέπεται έτσι στους αγορα-

στές να περιηγηθούν στους εικονικούς χώρους και να κάνουν τις αγορές τους 

µέσω µιας φιλικής διεπαφής. Επίσης µε την χρήση του µηχανισµού αναζήτη-

σης µπορούν να εντοπίσουν γρήγορα και εύκολα τα προϊόντα που τους ενδια-

φέρουν.  

� Καλάθι αγορών. Αυτή η εφαρµογή επιτρέπει την επιλογή προϊόντων και την 

προσθήκη τους στο καλάθι αγορών. Με το πέρας των αγορών προχωρούν στο 

«ταµείο» (checkout stand) για την πληρωµή. Σε περίπτωση που κάποιος αγο-

ραστής βγει από το ηλεκτρονικό κατάστηµα χωρίς να κάνει checkout τα επι-

λεγµένα προϊόντα στο καλάθι αγορών είναι διαθέσιµα όταν ο χρήσης επι-

στρέψει.  

� Χρήση εκπτωτικών κουπονιών. Ο καταναλωτής µπορεί να κάνει χρήση των 

ειδικών εκπτώσεων που  προσφέρονται για συγκεκριµένα προϊόντα και καθο-

ρισµένα χρονικά περιθώρια, προκειµένου να πληρώσει µειωµένο χρηµατικό 

ποσό για τις αγορές του. 

� Παραγγελιοληψία. Κατά την έξοδο από το κατάστηµα, ο πελάτης µπορεί 

πλέον να ολοκληρώσει την συναλλαγή µε την παραγγελία των προϊόντων που 

έχει επιλέξει για αγορά, συµπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία και τον 

τόπο προορισµό αποστολής, καθώς επίσης και τον τρόπο παράδοσης των πα-

ραγγελθέντων προϊόντων. 



Πτυχιακή Εργασία 

Ψαλίδα Πολύµνια 71 

� Ηλεκτρονική πληρωµή και Ηλεκτρονικό πορτοφόλι. ο καταναλωτής κατά 

την έξοδό του από το κατάστηµα, πληρώνει για τα προϊόντα που έχει επιλέξει 

να αγοράσει, µε έναν από τους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωµής που προσφέ-

ρει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (πιστωτική κάρτα, ψηφιακό χρήµα, αντικατα-

βολή κ.α.).      

5.2 Προτεινόµενη λύση στο τµήµα πωλήσεων 

 

5.2.1 Εφαρµογή του προγράµµατος δράσης  

 

Κάθε στοιχείο της στρατηγικής µάρκετινγκ πρέπει να αξιοποιηθεί για να µπο-

ρούν να δοθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: τι θα γίνει; Πότε θα γίνει; Ποιος θα 

το κάνει; Εποµένως είναι πολύ καλό να υπάρχει ένα πρόγραµµα δράσης το οποίο θα 

ορίζει τους στόχους και τις κινήσεις όλου του χρόνου (Παράρτηµα 3) και που θα απο-

τελεί βάση για την καλή έκβαση της πορείας της επιχείρησης, ώστε κάθε τέλος του 

χρόνου να παρατηρείται κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί. (Kotler, 2000) 

Έτσι έχουµε: 

� Αρχές Ιανουαρίου: ανατίµηση τιµοκαταλόγου, από τον ∆ιευθυντή πωλήσεων 

σε συνεργασία µε το τµήµα κοστολόγησης. 

� 14-25 Ιανουαρίου: ανάθεση µεταφορών σε µεταφορική εταιρεία και ανάθεση 

στον κάθε πωλητή την περιοχή όπου θα είναι υπεύθυνος, θα είναι την επο-

πτεία θα έχει ο υπεύθυνος παραγγελιών, κόστος σύµφωνα µε το διαγωνισµό. 

� 4-8 Φεβρουαρίου: λεπτοµερή αναφορά των στόχων, για την προώθηση των 

καινούργιων προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων, εποπτεία από τον υπεύ-

θυνο µάρκετινγκ. 

� 8-29 Φεβρουαρίου: ενηµέρωση των πελατών για τα νέα προϊόντα και την 

ποιότητά τους, αρµόδιοι οι πωλητές  κάθε περιοχής. 

� 3-14 Μαρτίου: κατασκευή ιστοσελίδας και αποστολή email σε πελάτες εσω-

τερικού και εξωτερικού για ενηµέρωση και προώθηση των προϊόντων µας, 

υπεύθυνος του πρώτου θα είναι ο προϊστάµενος µηχανογράφησης σε συνερ-

γασία µε διαφηµιστικό γραφείο, για το δεύτερο το τµήµα πωλήσεων. 

� 1-30 Απριλίου: παράλληλα µε την µεταφορά των προϊόντων για όλο τον Α-

πρίλιο θα γίνεται αποστολή φυλλαδίων µε τα καινούργια προϊόντα ώστε να 
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ενηµερωθούν οι πελάτες, αρµόδιο το τµήµα πωλήσεων και το τµήµα έρευνας 

και καινοτοµίας. 

� 2-20 Μαΐου: προκήρυξη σε διαγωνισµούς για την αύξηση των προµηθευτών 

µε την καλύτερη δυνατή τιµή ώστε να πραγµατοποιηθεί η αύξηση του κέρ-

δους και µείωση του κόστους , εποπτεία από τον διευθυντή εργοστασίου και 

από τον προϊστάµενο πωλήσεων. 

� 2-30 Ιουνίου: Αναφορές από όλα τα τµήµατα για την διαπίστωση της θέσης 

που βρίσκεται η επιχείρηση και κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι στόχοι. 

�  Μάιος-Ιούνιος: ολοσέλιδη διαφήµιση σε δύο τεύχη του µηνιαίου περιοδικού , 

Logistics & Management την εποπτεία θα έχει ο υπεύθυνος µάρκετινγκ σε συ-

νεργασία µε διαφηµιστικό γραφείο.    

� 1 Ιουλίου-5 Αυγούστου: θα πραγµατοποιηθούν ηµερίδες ενηµέρωσης για τα 

προϊόντα, υπεύθυνοι οι πωλητές στις περιοχές ευθύνης τους. 

� Σεπτέµβριος-Νοέµβριος: ∆ιαφήµιση στο µηνιαίο περιοδικό Supply Chain 

Management, εποπτεία υπεύθυνος µάρκετινγκ µε διαφηµιστικό γραφείο. 

� 19-22 Μαρτίου, 2-4 Ιουνίου, 2-4 Ιουλίου, 13-16 Οκτωβρίου: συµµετοχή σε 

εκθέσεις, στο εσωτερικό µε υπεύθυνο το διευθυντή πωλήσεων και στο εξωτε-

ρικό τον προϊστάµενο πωλήσεων. 

� ∆εκέµβριος: αποστολή διαφηµιστικών δώρων της εταιρίας, από το τµήµα πω-

λήσεων, σε συνεργάτες και πελάτες.           

 

5.2.2 Προτάσεις για τη νέα στρατηγική 

 

Η στρατηγική επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των πελατών αλλά και των 

εργαζοµένων. Η σωστή στρατηγική για την εταιρεία είναι ένα από τα βασικότερα βή-

µατα που πρέπει να δηµιουργήσει, ώστε να τεθούν οι ανάλογες βάσεις για την αποτε-

λεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της. Παρακάτω προτείνω 3 λύσεις 

στρατηγικής οι οποίες θα βοηθούσαν την επιχείρηση στην αύξηση κερδών και στην 

θέση την οποία µπορεί να έχει στην αγορά. 
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5.2.2.1 Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης 

 

 Ονοµάζουµε στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης την προσπάθεια µιας επιχεί-

ρησης να αποκτήσει «παρουσία» είτε προς τα µπροστά (διανοµείς ή/και λιανοπωλη-

τές), είτε προς τα πίσω (προµηθευτές). Επειδή είναι δύσκολη η καθετοποίηση για την 

εταιρεία θα µπορούσε να επιλεγεί συνεργασία προστιθέµενης αξίας. Εδώ ένας αριθ-

µός εταιριών συνεργάζεται για τη διακίνηση προϊόντων σε µια αλυσίδα αξίας. Το κά-

θε µέλος κατανοεί ότι παίζει σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία του άλλου και φυσικά ό-

λης της αλυσίδας. Μια τέτοια συνεργασία θα µπορούσαµε να έχουµε µεταξύ της ε-

ταιρείας µας που κατασκευάζει συστήµατα ασφάλειας και µιας εταιρείας που παρέχει 

ασφάλεια. (Παπαδάκης, 2002) 

Οι µεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας θα έπρεπε να διαθέτουν δί-

κτυα αποκλειστικών αντιπροσώπων. Σε γενικές γραµµές έτσι παρατηρούνται συνερ-

γασίες µεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου µε σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη 

γεωγραφική κάλυψη της αγοράς, αλλά και την παροχή ευρύτερης γκάµας υπηρεσιών. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι συνεργασίες µεταξύ επιχειρήσεων παίρνουν τη µορφή 

συγχωνεύσεων ή απορροφήσεων. 

Αρκετές από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας, ασχολούνται παράλληλα µε την εισαγωγή και πώληση ηλε-

κτρονικών συστηµάτων ασφαλείας (συναγερµούς, κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης 

κλπ.). Ταυτόχρονα, οι ίδιες εταιρείες αναλαµβάνουν τη µελέτη των φυλασσόµενων 

χώρων, την εγκατάσταση, τη συντήρηση (after sales service), καθώς και την παρακο-

λούθηση των εν λόγω συστηµάτων µέσω του κέντρου λήψεως σηµάτων τα οποία δια-

θέτουν. Εποµένως θα ήταν µια πολύ έξυπνη συνεργασία η οποία θα οδηγούσε στην 

αύξηση των πωλήσεων και στην παροχή υπηρεσιών σε µεγαλύτερα επίπεδα ικανο-

ποίησης. 
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5.2.2.2 Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

 Σύµφωνα µε τον Michael Porter υπάρχουν πέντε δυνάµεις του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος (βλ. σχεδιάγραµµα 10) και δύο βασικά είδη ανταγωνιστικού πλεονε-

κτήµατος η ηγεσία κόστους και η διαφοροποίηση. Έχοντας υπόψη αυτά η επιχείρη-

ση έχει τρεις επιλογές όσον αφορά την ανταγωνιστική στρατηγική που θα ακολουθή-

σει. (Παπαδάκης, 2002) 

 

� Στην στρατηγική ηγεσίας κόστους η εταιρεία πρέπει να κάνει οικονοµίες κλί-

µακας π.χ. στο διαφηµιστικό τοµέα ή θα µπορούσε να γίνει επανασχεδιασµός 

κάποιων προϊόντων µε χαµηλότερο κόστος. Τέλος θα µπορούσε να χρησιµο-

ποιήσει την εµπειρία της τεχνολογίας που απέκτησε ώστε να επιδιώξει την 

αύξηση του µεριδίου αγοράς.  

 

� Η στρατηγική διαφοροποίησης στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεο-

νεκτήµατος µοναδικότητας, σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηρι-

οποιούνται στον κλάδο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους: α) 

προσφορά προϊόντων µε ανώτερη ποιότητα, β) ανώτερη καινοτοµία, γ) ανώ-

τερη ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών.  

 

� Στρατηγική εστίασης στη διαφοροποίηση ή στο κόστος, που γίνεται εστίαση σε 

ένα ιδιαίτερο τµήµα αγοράς µε κατεύθυνση τη διαφοροποίηση ή κόστος. 

 

 Στην εταιρεία πρέπει να στηρίξουν πάνω στις βασικές τους δυνατότητες, που 

είναι η καινοτοµία, η τεχνογνωσία, η τεχνολογία και να βελτιώσουν τις σχέσεις µε 

τους πελάτες, να αναπτύξουν τα προϊόντα τους ως προς την ποιότητα αλλά και ως 

προς την καινοτοµία  όσο κανείς από τους ανταγωνιστές τους. Θα πρέπει ίσως να α-

ναπτύξουν και µια πιο αµφίδροµη σχέση µε τους καταναλωτές για να µπορούν να 

διαβάζουν ευκολότερα τις ανάγκες τους ή καλύτερα να τις προβλέπουν πριν από αυ-

τούς.  
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Σχεδιάγραµµα 10 : Οι πέντε δυνάµεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κατά 

M.Porter 

 

 Σε τόσο ευρείας κλίµακας καταναλωτικά αγαθά είναι δύσκολο να εστιάσει µια 

επιχείρηση σε συγκεκριµένη αγορά. Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές του Porter έχουν 

κατά καιρούς κατηγορηθεί ότι είναι επιφανειακές, ότι εστιάζουν ιδιαίτερα στους πα-

ραγωγούς των αγαθών-υπηρεσιών και δεν είναι πελατοκεντρικές. Μια πιο σύγχρονη 

άποψη σχετικά µε τις ανταγωνιστικές στρατηγικές, είναι αυτή που στηρίζεται στην 

άποψη ότι οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προσφέροντας 

στους πελάτες τους αυτό που θέλουν ή χρειάζονται, καλύτερα από τους ανταγωνιστές 

τους µε τρόπο που οι ανταγωνιστές δεν µπορούν εύκολα να µιµηθούν. Οι στρατηγικές 

αυτές κάνουν λόγο για χαµηλή τιµή του προϊόντος καθώς και για την προστιθέµενη 

αξία που προκύπτει για τον καταναλωτή. (Kotler, 2000) 

 

5.2.2.3 Στρατηγική ∆ιείσδυσης-συγκέντρωσης αγοράς  

 

 Η στρατηγική αυτή σηµαίνει ότι η επιχείρηση αποφασίζει να διαθέσει τους 

πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος, µιας αγοράς ή µιας κυρίαρ-

χης τεχνολογίας. Αυτό µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους: 

 

∆ιαπραγµατευτική 

δύναµη προµηθευ-

τών 

Απειλή εισόδου νέ-

ων  ανταγωνιστών 

∆ιαπραγµατευτική 

δύναµη αγορα-

στών 

Απειλή εισόδου υπο-

κατάστατων προϊό-

ντων / υπηρεσιών 

Ανταγωνισµός επι-
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1) Με αύξηση της χρήσης του προϊόντος από τους υπάρχοντες πελάτες ή αύξηση του 

ρυθµού απαξίωσης του προϊόντος.  

 

2) Με προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών.  

 

3) Με στόχευση στην προσέλκυση µη χρηστών του προϊόντος. Θα µπορούσε µέσω 

κουπονιών να υποκινήσει τη δοκιµαστική χρήση ή δίνοντας κάποιο δείγµα δω-

ρεάν. 

 

5.3 Προτεινόµενη λύση για το οργανόγραµµα της επιχείρησης 

 

5.3.1 Αλλαγές σε ∆οµή και Κουλτούρα 

 

Μέσα στην επιχείρηση υπήρχαν αρκετές συγκρούσεις  µεταξύ των τµηµάτων, 

έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για µια διαφορετική οργανωτική δοµή, η οποία θα απέτρεπε 

τις συγκρούσεις, θα ήταν πιο ευέλικτη και θα προσαρµόζονταν ευκολότερα σε ένα 

συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Έπρεπε η εταιρεία να αποµακρυνθεί από το 

γραφειοκρατικό µοντέλο που είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

συνθήκες σταθερότητας και προβλεψιµότητας της αγοράς, όπου εξασφαλίζει υψηλό 

βαθµό οµοιοµορφίας και τυποποίησης και να εφαρµόσει το ρηχό και λειτουργικό ή 

οργανικό µοντέλο, που είναι προτιµότερο σε ασταθείς αγορές (Edwards, 2006) 

 

Αυτό επιτρέπει σε µια επιχείρηση να είναι ευέλικτη και να προσαρµόζεται 

στις αλλαγές. (Σαρµανιώτης, 2005) 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οργανικής δοµής είναι η οριζόντια 

οργάνωση και η επικοινωνία η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: (Χυτήρης, 2001) 

 

� Η δοµή αναπτύσσεται σύµφωνα µε τη ροή της εργασίας και όχι κατά τµήµατα 

µε ξεχωριστές αρµοδιότητες. 

� Η κάθετη ιεραρχία έχει λίγα επίπεδα. 
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� Η εξουσιοδότηση είναι ευρύτατη. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι εργάζονται σε 

πολυειδικευµένες, αυτοδιοικούµενες οµάδες που αναλαµβάνουν την εκτέλεση 

συγκεκριµένων διαδικασιών ή προγραµµάτων. 

� Έχει σαν στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι εργαζόµενοι βρίσκο-

νται σε τακτική άµεση επαφή µε τους πελάτες αλλά και µε τους προµηθευτές. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής και οργανικής δοµής είναι: 

 

 

Με τη νέα διάρθρωση, που βασίζεται στην εµπειρία και στις ειδικές γνώσεις 

από άλλες περιοχές επειδή η δική τους βασική τεχνολογία δεν κάλυπτε τις πολλαπλές 

απαιτήσεις των εργοστασίων-πελατών που ανέπτυσσαν δραστηριότητα στις χώρες 

τους. Όλες οι νέες περιοχές αντιµετώπιζαν το ίδιο ζήτηµα-το ζήτηµα παροχής υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των 

γνώσεων και της εµπειρίας. 

 

Η αλλαγή στη δοµή θα έχει θετική επίδραση στην εταιρία. Ο Charles Handy 

υποστηρίζει ότι η οργανωτική δοµή κάθε  επιχείρησης θα πρέπει να ταιριάζει µε την 

οργανωσιακή κουλτούρα της. Με τον όρο οργανωσιακή κουλτούρα εννοείται το σύ-

 

Γραφειοκρατική δοµή 

 

 

Οργανική δοµή 

� Συγκεντρωτισµός του ελέγχου 

και των αρµοδιοτήτων 

� Αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων 

� Εξειδικευµένες και αυστηρά 

ορισµένες εργασίες  

� Εργασίες χωρίς αυστηρό ορισµό 

� Κάθετη επικοινωνία � Οριζόντια επικοινωνία 

� Υπακοή στους προϊσταµένους � Μεγαλύτερες προσωπικές αρµο-

διότητες  

 

� Ακαµψία, έλλειψη ευελιξίας � Ευελιξία, προσαρµοστικότητα 
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νολο των αξιών, ο τρόπος σκέψης και οι στάσεις που διέπουν τα µέλη µιας οργάνω-

σης και διδάσκονται στα νέα µέλη. Εκφράζεται σε δύο επίπεδα: . (Edwards, 2006) 

 

a) Η εµφανής κουλτούρα ή όπως συχνά λέγεται στην πράξη «ο τρόπος που γίνο-

νται τα πράγµατα εδώ» δηλ. στην επιχείρηση. Είναι οι µέθοδοι εκτέλεσης έρ-

γων και οι τρόποι συµπεριφοράς. Εκφράζεται µε εµφανή στοιχεία όπως τελε-

τές επιβράβευσης εργαζοµένων, «σλόγκαν», τρόπο ντυσίµατος, διευθέτηση 

χώρων. 

 

b) Η αφανής που αφορά σ’ αυτά που δε φαίνονται εύκολα δηλ. προσωπικές αξί-

ες, «πιστεύω», στάσεις, συναισθήµατα, τρόπους σκέψης. 

 

Έτσι και στην περίπτωση της εταιρείας µετά την αλλαγή στην οργανωτική της 

δοµή θα εµφανιστεί η ανάγκη αλλαγής στην κουλτούρα της. Η διαδικασία αυτή, ω-

στόσο, απαιτεί δραστική αλλαγή της νοοτροπίας για το λόγο ότι οι υπόλοιπες µονάδες 

(οι γνωστές ως Κέντρα Υλοποίησης Υπηρεσιών) έπρεπε να υποχωρήσουν. Είχαµε 

λοιπόν µια µετάβαση (Παράρτηµα 2) από µια κουλτούρα ρόλων και δοµή πυραµίδας, 

σε κουλτούρα έργου και δοµή matrix. 

 

Η κουλτούρα ρόλων βασίζεται στη λογική τους κανόνες και τις διαδικασίες. Η 

ευκολία πρόβλεψης, η ρουτίνα και η ασφάλεια είναι τα χαρακτηριστικά. Αργές στην 

αντίδραση. ∆εν ευνοούν άτοµα φιλόδοξα που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσµατα 

(Σηµειώσεις του µαθήµατος διαχείριση ανθρώπινων πόρων). Επίσης εφαρµόστηκαν 

προγράµµατα εκπαίδευσης. Τρεις είναι οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες µπορεί 

να αποσκοπεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα: (Χυτήρης, 2001) 

 

� Να είναι ενηµερωτικό, εφοδιάζοντας µε γνώσεις (cognitive knowledge). 

� Να αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων (skill-based outcomes ). 

� Να αποσκοπεί στην αλλαγή στάσεων αξιών, νοοτροπίας (affective 

outcomes). 
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Συµπεράσµατα  

 

          Η εταιρεία, είναι σήµερα η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών συ-

στηµάτων ασφάλειας στον κόσµο, γνωρίζοντας σε ικανοποιητικό βαθµό τις αγορές 

εντός και εκτός Ελλάδος. Η στρατηγική φιλοσοφία της εταιρείας έχει χτιστεί πάνω 

στην συνεχή παραγωγή καινοτοµίας και προστιθέµενης αξίας, την αποτελεσµατικό-

τητα των τεχνολογικών λειτουργιών και τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των α-

πανταχού πελατών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη των παγκόσµια αναπτυσσό-

µενων αγορών.  

 

 Με την εξαγορά του φηµισµένου τµήµατος προσωπικών ηλεκτρονικών συ-

στηµάτων ασφάλειας της εταιρείας, σήµερα σχεδιάζει, κατασκευάζει, αναπτύσσει, 

και παράγει συστήµατα υψηλής αξιοπιστίας & υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα 

διαθέτει ασφαλή κι εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης και ολοκληρωµένες υπηρεσίες 

αφού ακολουθούν πετυχηµένα τα βήµατα της στρατηγικής. 

 

Εποµένως ολοκληρώνοντας την εργασία έχουµε διαπιστώσει ότι η επιχείρηση : 

 

� Υφιστάµενη κατάσταση 

� Γενικά 

• κατανέµει κατάλληλα τους πόρους της στα επιχειρηµατικά της κέντρα, 

• αναπτύσσει µια ιδιαίτερη οργανωτική δοµή προσαρµοσµένη απόλυτα στις α-

νάγκες της,  

• παραχωρεί εξουσία απόφασης σε χαµηλότερα στρώµατα ιεραρχίας,  

• ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των εργαζοµένων. Ενθαρρύνετε την οµαδική ερ-

γασία ενδυναµώνει και να εκπαιδεύει τους ανθρώπους της,  

• διαχειρίζεται τη σύγκρουση και την αλλαγή δηµιουργικά,  

• διασφαλίζει την αποδοχή και την αφοσίωση στους στόχους της εταιρίας όλων 

των επιπέδων της ιεραρχίας,  

� Παραγωγή 

• έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου οι 

οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα 

συµβατών µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και κατασκευής, 
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• Τα συστήµατα  ERP και WMS έφεραν πολλές σπουδαίες αλλάγες στην εται-

ρεία, 

• Ο έλεγχος κατά τη διάρκεια της παραγωγής είναι συνεχόµενος και γίνεται σε 

όλα τα στάδια της παραγωγής, 

� Στρατηγική 

• Έχει στρατηγική ως γνώµονα την κατεύθυνση « ποιότητα – καινοτοµία -

εξωστρέφεια, - τεχνολογία αιχµής », 

• Η στρατηγική της επιχείρησης επικεντρώνεται κυρίως στην ικανοποίηση των 

πελατών,  

� Ποιότητα 

• Έχει πιστοποιηθεί µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 από 

το έγκριτο Γερµανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης TUV CERT, 

• Κατατάσσεται στο πάνθεον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που διακρίνονται 

για την δέσµευση τους στην επιχειρηµατική αριστεία, στην ποιότητα και στην 

καινοτοµία, 

• Μεριµνά για την ποιότητα εφαρµόζοντας σύστηµα ποιότητας αλλά µε περιο-

ρισµένη τεκµηρίωση και απαιτήσεις,  

• Εφαρµόζει δειγµατοληπτικό έλεγχο ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων 

και των πρώτων υλών και των προµηθειών 

� Παραγγελίες 

• Οι παραγγελίες στους κυριότερους προµηθευτές γίνονται µέσω του συστήµα-

τος ERP και του WMS, 

• Η εταιρία έχει την δυνατότητα να καλύπτει το 100% των παραγγελιών της, 

• Οι παραγγελίες των πελατών µας γίνονται κατά 85% τηλεφωνικά. Οι υπόλοι-

πες γίνονται µε φαξ, 

� Προµηθευτές 

• Οι προµηθευτές της συγκεκριµένης επιχείρησης είναι σε κοντινές ακτίνες ώ-

στε να µπορούν να πετύχουν τη µείωση κόστους, στην καλύτερη διαχείριση 

που αυτό σηµαίνει καλύτερη ποιότητα και ευπάθεια, 

� Αποθήκες 

• Οι συγκεκριµένες αποθήκες είναι πάντα εφοδιασµένες µε προϊόντα, τρεις α-

ποθήκες τεράστιων διαστάσεων, έτσι ώστε και σε περιπτώσεις έκτακτης πα-

ραγγελίας είναι έτοιµη να την εκτελέσει, 
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• Οι αποθήκες περίεχουν το λιγότερο 1.000 κωδικούς και το περισσότερο 5.000 

� ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

• Η παράδοση των προϊόντων µπορεί και γίνεται µε µεταφορικό µέσο που επι-

θυµεί ο πελάτης, 

• Έχει το δικό της δίκτυο διανοµής και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ώστε 

µε κάποιον τρόπο να µειώνεται το κόστος διανοµής,  

• Στην επιχείρηση υπάρχουν 6 πωλητές οι οποίοι έχουν την δική τους περιοχή 

όπου όλοι µαζί καλύπτουν όλο το φάσµα των αναγκών που έχουν οι πελάτες, 

• Για το εξωτερικό και για µεγάλες αποστάσεις του εσωτερικού οι παραγγελίες 

µεταφέρονται µε το ένα φορτηγό της επιχείρησης σε κάποια µεταφορική εται-

ρεία. 

 

Με βάση τα ανωτέρω συµπεράσµατα καταλήγουµε στο γεγονός ότι οι λειτουργίες 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, της επιχείρησης που αποτελεί το αντικείµενο της έρευνας 

µας, χαρακτηρίζοντας επίσης και από κάποιες αδυναµίες. 

 

� Αδυναµίες 

Όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα πτυχιακή εργασία, σκοπός µας είναι ο εντο-

πισµός και η βελτιστοποίηση των παραπάνω αδυναµιών ώστε να µπορέσει η επιχεί-

ρηση να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα και η εφοδιαστική της αλυσίδα να 

είναι όσο πιο αποτελεσµατική γίνεται. 

 

• Χαµηλή τιµή σύµφωνα µε την ποιότητα που προσφέρουν, 

• Πολλοί κωδικοί, 

• Απαιτούν προκαταβολή προκαθορισµένων ποσών, 

• Έλλειψη εξειδικευµένης στρατηγικής, 

• Έλλειψη κάποιου προγράµµατος δράσης της συνολικής χρονιάς,  

• Έλλειψη ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

• Αδυναµία στη δοµή της εταιρείας. 

 

� Εναλλακτικές λύσεις 

Η έλλειψη του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι από τις µεγαλύτερες αδυναµίες της 

επιχείρησης γιατί οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ευάλωτες στην αύξηση του ηλε-
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κτρονικού εµπορίου. Μία εφαρµογή αυτού του είδους µειώνει τα εσωτερικά έξοδα 

έχοντας ως αποτέλεσµα να δίνονται καλύτερες τιµές στα προϊόντα. Ειδικά αν ο κλά-

δος της επιχείρησης έχει µεγάλο ανταγωνισµό, το πλεονέκτηµα της είναι οι καλύτερες 

τιµές. Οι πελάτες  παραµένουν και η εταιρεία έχει τις βάσεις για να φέρει καινούργι-

ους. 

 

Επίσης, κρίνοντας από τα αδύνατα στοιχεία της εταιρείας και τις ελλείψεις τις 

προτείνουµε σαν µια άλλη εναλλακτική λύση το πρόγραµµα δράσης το οποίο θα βοη-

θήσει την επιχείρηση να ορίζει τους στόχους και τις κινήσεις όλου του χρόνου και 

που θα αποτελεί βάση για την καλή έκβαση της πορείας της επιχείρησης 

 

 

Η σωστή στρατηγική για µία εταιρεία είναι ένα από τα βασικότερα βήµατα 

που πρέπει να δηµιουργήσει ένας οργανισµός ώστε να τεθούν οι ανάλογες βάσεις για 

την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της. Εποµένως είναι ένα ση-

µείο στο οποίο πρέπει να σταθούµε πολύ προσεκτικά, όπως και στην αλλαγή στην 

δοµή και στην κουλτούρα που πρέπει να υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και προ-

βλεψιµότητας της αγοράς, όπου θα εξασφαλίζει υψηλό βαθµό οµοιοµορφίας και τυ-

ποποίησης και να εφαρµόσει το ρηχό και λειτουργικό ή οργανικό µοντέλο, που είναι 

προτιµότερο σε ασταθείς αγορές. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, διαπιστώνουµε ότι τα τµήµατα που πρέπει να 

υποστούν κάποιες αλλαγές είναι το τµήµα πωλήσεων και να προσθέσουν ένα πρό-

γραµµα δράσης που θα τους κατευθύνει, το τµήµα προµηθειών το οποίο χρειάζεται το 

ηλεκτρονικό εµπόριο που µπορεί και αποφέρει σηµαντικά οφέλη και τέλος σηµαντι-

κές αλλαγές θα επισηµάνουµε στην στρατηγική όπου ολοκληρώνοντας και αυτό το 

κοµµάτι θα έχουµε µία αλάνθαστη και ολοκληρωµένη εταιρία η οποία θα στηρίζεται 

στην αντίληψη υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα, τεχνολογία αιχµής στην 

πιο ανταγωνιστική τιµή µε πελατοκεντρικό προσανατολισµό.   

Οι µεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας θα έπρεπε να διαθέτουν δίκτυα 

αποκλειστικών αντιπροσώπων. Σε γενικές γραµµές έτσι παρατηρούνται συνεργασίες 

µεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου µε σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη γεωγρα-

φική κάλυψη της αγοράς, αλλά και την παροχή ευρύτερης γκάµας υπηρεσιών. Μια 
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τέτοια συνεργασία θα µπορούσαµε να έχουµε µεταξύ της εταιρείας µας που κατα-

σκευάζει συστήµατα ασφάλειας και µιας εταιρείας που παρέχει ασφάλεια. 

            Η δεύτερη λύση σχετικά µε την στρατηγική είναι η στρατηγική επίτευξης α-

νταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Yπάρχουν δύο βασικά είδη ανταγωνιστικού πλεονε-

κτήµατος η ηγεσία κόστους, όπου η εταιρεία πρέπει να κάνει οικονοµίες κλίµακας 

π.χ. στο διαφηµιστικό τοµέα ή θα µπορούσε να γίνει επανασχεδιασµός κάποιων προ-

ϊόντων µε χαµηλότερο κόστος και η διαφοροποίηση όπου στοχεύει στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µοναδικότητας µε τους εξής τρόπους: α) προσφορά 

προϊόντων µε ανώτερη ποιότητα, β) ανώτερη καινοτοµία, γ) ανώτερη ανταπόκριση 

στις ανάγκες των καταναλωτών.  

 

 Η αµέσως επόµενη στρατηγική λύση που προτείνω είναι η στρατηγική διείσ-

δυσης-συγκέντρωσης αγοράς που αυτό µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους: 

 

• Με αύξηση της χρήσης του προϊόντος από τους υπάρχοντες πελάτες ή αύξηση του 

ρυθµού απαξίωσης του προϊόντος.  

 

• Με προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών.  

 

• Με στόχευση στην προσέλκυση µη χρηστών του προϊόντος. 

 

Τέλος, µέσα στην επιχείρηση έχουν διαπιστωθεί αρκετές συγκρούσεις  µεταξύ 

των τµηµάτων, έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για µια διαφορετική οργανωτική δοµή, η 

οποία θα απέτρεπε τις συγκρούσεις, θα ήταν πιο ευέλικτη και θα προσαρµόζονταν 

ευκολότερα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Έπρεπε η εταιρεία να απο-

µακρυνθεί από το γραφειοκρατικό µοντέλο που είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε συνθήκες σταθερότητας και προβλεψιµότητας της αγοράς, όπου εξα-

σφαλίζει υψηλό βαθµό οµοιοµορφίας και τυποποίησης και να εφαρµόσει το ρηχό και 

λειτουργικό ή οργανικό µοντέλο, που είναι προτιµότερο σε ασταθείς αγορές. Αυτό 

επιτρέπει σε µια επιχείρηση να είναι ευέλικτη και να προσαρµόζεται στις αλλαγές. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

 

CMI, Co managed inventory :                 

∆ιαχειριστής Καταγραφής  

Είναι νέα στρατηγική στο οποίο ο προµη-

θευτής έχει την ευθύνη από κοινού µε τον 

πελάτη για τη διαχείριση του αποθέµατος 

στην αποθήκη του πελάτη. 

Bullwhip effect : 

 ∆ιακύµανση της ζήτησης 

 

 

Όταν η εταιρεία δεν µπορεί να προβλέψει 

την ζήτηση.  

FIFO, First in – First out :  Μέθοδος εισαγωγής και εξαγωγής των προ-

ϊόντων στα ράφια.  

DDSN, Demand Driven Supply Networks : 

∆ικτυωτή πορεία προσφοράς της ζήτησης 

Αποτελεί τη µετεξέλιξη του ERP αφού υ-

ποστηρίζει τα εφοδιαστικά δίκτυα που δια-

µορφώνονται από τη δύναµη της ζήτησης 

και των πελατειακών σχέσεων. 

ERP, Enterprise Resource Planning :     

Συστήµατα διαχείρισης επιχειρ. πόρων 

Συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέ-

σεων για τη βελτίωση των ενδοεπιχειρησια-

κών διαδικασιών. 

RFI, Radio Frequency Identification :    

Αποδεικτική Ραδιοσυχνότητα  

Αναπτύσσει νέες τάσεις στον τοµέα της βι-

οµηχανίας και συµπαρασύρουν τους εµπλε-

κόµενους µαζί µε την εφοδιαστική αλυσίδα.   

SCE, Supply Chain Execution :              

Εφοδιαστική Αλυσίδα Εκτέλεσης  

Αναφέρεται στην υποστήριξη διαδικασιών 

για τη διαχείριση των µεταφορών και των 

έργων εντός της αποθήκης.  

SCM, Supply Chain Management :         

∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Η ροή που ξεκινάει από τις προµήθειες και 

καταλήγει έως και το σηµείο κατανάλωσης. 

TMS, Transport Management System : 

Πληροφορ. συστήµατα ∆ιαχ. Μεταφορών  

Πληροφοριακά συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Μεταφορών που βοηθάν στη βελτιστοποίη-

ση των διαδικασιών των µεταφορών. 

WMS, Warehouse Management System : 

Πληροφορ. Συστήµατα ∆ιαχείρ. Αποθηκών 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης α-

ποθηκών µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίη-

ση των σφαλµάτων και την εξάλειψη των 

διπλοκαταχωρήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

1. Γενικά Στοιχεία της Επιχείρησης 

     

1.1 Ονοµασία 

1.2 Νοµική µορφή 

1.3 Έτος Ίδρυσης 

1.4 Απασχολούµενο προσωπικό 

1.5 Έδρα Επιχείρησης 

Νοµός :  

Πόλη   : 

Οδός  : 

Τ.Κ    : 

Τηλέφωνο : 

Φαξ : 

Ιστοσελίδα : 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : 

2. ∆ιοίκηση 

2.1. Στρατηγική  

 2.1.1.Στρατηγική της επιχείρησης:   

 1.  ∆εν υπάρχει επίσηµα διατυπωµένη στρατηγική   

 
2.  Υπάρχει, αλλά είναι στοιχειώδης και δεν έχει τυπική / γραπτή 

µορφή 
  

 
3.  Υπάρχει επίσηµη διαδικασία χάραξης στρατηγικής στην οποία 

συµµετέχουν και τα στελέχη 
  

 
4.  Όπως το 3 και επιπλέον οι στρατηγικοί στόχοι είναι γνωστοί 

στους εργαζόµενους 
  

 5.  ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 2.1.2.Η στρατηγική της επιχείρησης επικεντρώνεται κυρίως:   

 1.  Στην ικανοποίηση των µετόχων   

 2.  Στην ικανοποίηση των πελατών   

 3.  Στην ικανοποίηση των πελατών και εργαζοµένων   
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4.  ∆ιατηρείται µια ισορροπία ανάµεσα στην ικανοποίηση των 

µετόχων των πελατών και των εργαζόµενων 
  

 5.  ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 2.1.3.Οι στόχοι της επιχείρησης:   

 1. Είναι γενικόλογοι και όχι µετρήσιµοι   

 
2. Υπάρχουν γενικοί µετρήσιµοι στόχοι οι οποίοι δεν κοινοποιούνται 

ευρέως στους εργαζόµενους 
  

 
3. Οι στόχοι ορίζονται ξεχωριστά για κάθε τµήµα ή οµάδα εργασίας 

αλλά δεν γίνεται προσπάθεια ενηµέρωσης των εργαζοµένων 
  

 

4. Κάθε εργαζόµενος είναι ενηµερωµένος για τους γενικούς στόχους 

της επιχείρησης αλλά και τους ειδικότερους στόχους του τµήµατός 

του 

  

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 2.1.4.Ποιοι ορίζουν κυρίως τη στρατηγική και τους στόχους;   

 1. Οι µέτοχοι   

 2. Η ανώτερη διοίκηση και οι µέτοχοι   

 
3. Όπως το 2 και επιπλέον τα επιµέρους τµήµατα συµβάλλουν στη 

διαδικασία του σχεδιασµού 
  

 4. Όπως το 3 µε τη συµβολή των εργαζοµένων   

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 
2.1.5.Υπάρχει κοινή αντίληψη µεταξύ των µελών της διοίκησης για τη 

στρατηγική της εταιρείας; 
  

 1. Ναι   

 2. Όχι   

 
3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
  

2.2. ∆ιοίκηση  

 

 2.2.1 ∆ιοικητικός Συγκεντρωτισµός:   

 1. Η διοίκηση ασκείται αποκλειστικά από τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο. 

  

 2. Οι ∆ιευθυντές διατυπώνουν τις απόψεις τους κατά τη λήψη 

αποφάσεων 
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 3. Όπως το 2 και επιπλέον έχουν περιθώριο για ανάληψη 

πρωτοβουλιών 

  

 4. Όπως το 3 και επιπλέον ζητείται συχνά η άποψη των εργαζοµένων 

κατά τη λήψη αποφάσεων  

  

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 2.2.2. Η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης συνεργάζεται µε τα 

λειτουργικά τµήµατα; 

  

 1. Ποτέ   

 2. Περιστασιακά   

 3. Συχνά   

 4. Πολύ συχνά – Συνεχώς   

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 2.2.3. Η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης συνεργάζεται µε πελάτες 

και προµηθευτές για τη βελτίωση της επίδοσής της; 

  

 1. Ποτέ   

 2. Περιστασιακά   

 3. Συχνά   

 4. Πολύ συχνά – Συνεχώς   

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 

  

2.3. Εργονοµία, υγιεινή και ασφάλεια  

 

 2.3.1. Λειτουργούν συστήµατα εργονοµίας, υγιεινής και ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας; 

 

  

2.4.Τεχνολογίες πληροφορικής  

 

 2.4.1. Υπάρχει αναπτυγµένη υποδοµή πληροφορικής στην εταιρεία;   

 1. Όχι   

 2. Ναι   

      3. Βρίσκεται σε φάση εφαρµογής   

 4. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 2.4.2. Υπάρχει σύστηµα MIS (Management Information System);   

 1. Όχι   
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 2. Ναι   

 3. Βρίσκεται σε φάση δηµιουργίας   

 
     4. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
  

 2.5.Ολοκλήρωση της επιχείρησης 

  

 
2.5.1. Πόσες µονάδες διοίκησης παραγωγής διανοµής έρευνας και 

ανάπτυξης έχει η επιχείρηση; 
  

 Απάντηση   

 2.5.2.Υπάρχει λειτουργική σύνδεση µεταξύ των µονάδων;   

    

 1. Ναι   

 2. Όχι   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 
2.5.3. Υπάρχει χωρική σύνδεση µεταξύ των µονάδων; 

Επιλέξτε ΝΑΙ αν όλες οι µονάδες βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
  

 1. Ναι   

 2. Όχι   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 

 

2.5.4.Υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση µεταξύ των µονάδων; 

Επιλέξτε ΝΑΙ αν όλες οι µονάδες συνδέονται µέσω δικτύων οποιασδήποτε 

µορφής µε την κεντρική τοποθεσία. 

  

 1. Ναι   

 2. Όχι   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

    

3. Έρευνα και Καινοτοµία 

3.1.Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

 3.1.1. Υπάρχει Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης στην επιχείρηση;   

 1. Όχι.   

 2. ∆εν υπάρχει αλλά σχετικές διαδικασίες πραγµατοποιούνται από   
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άλλα τµήµατα της επιχείρησης. 

 
3. Το τµήµα Ε & Α µοιράζεται πόρους µε άλλα τµήµατα (π.χ. 

παραγωγή, µάρκετινγκ) 
  

 4. Υπάρχει διακριτό τµήµα µε δικό του προσωπικό και πόρους    

 
5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
  

3.2. Πηγές τεχνολογίας και καινοτοµίας 

 

3.2.1. Για την ανάπτυξη/ βελτίωση προϊόντων /υπηρεσιών αντλούµε πληροφορίες 

από τους πελάτες και την αγορά. 

1. Ποτέ 

2. Περιστασιακά 

3. Συχνά 

4. Πολύ συχνά – Συνεχώς 

5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 3.2.2. Για την ανάπτυξη καινοτοµιών µέσα στην επιχείρηση 

χρησιµοποιείται µεθόδους ανάπτυξης δηµιουργικότητας; 

  

1. Ποτέ 

2. Περιστασιακά 

3. Συχνά 

4. Πολύ συχνά - Συνεχώς 

5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

4. Ποιότητα 

4.1. ∆ιαχείριση ποιότητας 

 

 4.1.1. Η επιχείρηση µεριµνά για την ποιότητα:   

1. χωρίς να εφαρµόζει ένα συγκεκριµένο σύστηµα  

2. εφαρµόζοντας σύστηµα ποιότητας αλλά µε περιορισµένη 

τεκµηρίωση και απαιτήσεις 

 

3. εφαρµόζοντας (ή είναι στη διαδικασία εφαρµογής) ένα σύστηµα 

ISO 9000, ΕΝ 1400, ή άλλο σύστηµα πιστοποίησης που απαιτείται 

από πελάτες 

 

4. όπως το 3 σε συνδυασµό µε σύστηµα ∆ιαχείρισης Ολικής  
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Ποιότητας (TQM) 

5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 

 

4.2. Πιστοποιητικά ποιότητας 

 

 4.2.1. Η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9000 ;   

1. Ναι.   

2. Όχι.   

3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

4.2.2. Η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά HACCP ή άλλο που να 

αντιστοιχεί στον κλάδο της ; 

1. Ναι. 

2. Όχι. 

3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

4.2.3. Η επιχείρηση έχει αποκτήσει άλλο πιστοποιητικό 

ποιότητας/βραβείο ποιότητας πλήν των παραπάνω; 

1. Ναι. 

2. Όχι. 

3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 

5. Ποιότητα 

 

5.1. Εφαρµογή ποιότητας 

 

 5.1.1. Εφαρµόζει η επιχείρηση δειγµατοληπτικό έλεγχο ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων; 

  

1. Ναι.  

2. Όχι.  

3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ  

 5.1.2. Εφαρµόζει η επιχείρηση δειγµατοληπτικό έλεγχο ποιότητας των 

πρώτων υλών και προµηθειών που χρησιµοποιεί; 

  

1. Ναι.  

2. Όχι.  

3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ  
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5.2. Αποτελέσµατα διασφάλισης ποιότητας 

 

5.2.1. Ποσοστό προϊόντων που δεν παραδόθηκαν στους πελάτες 

(απορρίφθηκαν) λόγω µη συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές κατά 

το τελευταίο έτος: 

Ποσοστό (%) επί του συνολικού αριθµού των παραγόµενων προϊόντων. 

Αφορά τη τελευταία διαχειριστική περίοδο. 

  

Απάντηση: %   

5.2.2. Ποσοστό των παρτίδων παραγωγής που παραδόθηκαν µε 

καθυστέρηση: 

Ποσοστό (%) επί του συνολικού αριθµού των παρτίδων που 

παραδόθηκαν. 

  

Απάντηση: %   

5.2.3.Αριθµός ωρών παραγωγής που απωλέσθηκαν για όλες τις αιτίες 

επί του συνόλου των παραγωγικών ωρών. 

  

Αφορά την τελευταία διαχειριστική χρήση.  

Απάντηση: % 

  

5.2.4. Προϊόντα που πέρασαν από συµπληρωµατική επεξεργασία, 

διορθώσεις, επισκευές (rework) πριν παραδοθούν, εξαιτίας 

σφαλµάτων κατά την παραγωγή: 

  

Αφορά την τελευταία διαχειριστική χρήση. 

Απάντηση: % 

   

5.2.5. Ποσοστό των προϊόντων που επιστράφηκαν από τους πελάτες 

ως ελαττωµατικά κατά το τελευταίο έτος: 

  

Αφορά την τελευταία διαχειριστική χρήση. 

Απάντηση: % 
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6. Marketing 

6.1. Στρατηγική µάρκετινγκ 

 

 6.1.1.Η στρατηγική µάρκετινγκ τους επιχείρησης.   

 1. δεν είναι διατυπωµένη.   

 2. καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη / διευθύνοντα 

σύµβουλο. 

  

 3. προκύπτει µε ενεργό συµµετοχή του τµήµατος 

Μάρκετινγκ σε συνεργασία µε άλλα στελέχη τους 

επιχείρησης.  

  

 4. τους το 3 σε συνδυασµό µε την διεξαγωγή έρευνας για 

το σχεδιασµό τους. 

  

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 6.1.2.Το τµήµα µάρκετινγκ   

 1. δεν υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα στην επιχείρηση.   

 2. λειτουργεί µέσα στο Τµήµα Πωλήσεων τους 

επιχείρησης. 

  

 3. είναι αυτόνοµο τµήµα   

 4. τους το 3 και επιπλέον συνεργάζεται αρµονικά µε τα 

άλλα τµήµατα τους επιχείρησης για την ανάπτυξη των 

νέων προϊόντων  

  

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 6.1.3.Έρευνες αγοράς.   

 1. δεν γίνονται καθόλου ή γίνονται σπάνια    

 2. γίνονται αλλά όχι συστηµατικά.   

 3. όταν γίνονται ανατίθενται σε εξωτερικούς 

συµβούλους. 

  

 4. γίνονται από ξεχωριστό τµήµα τους επιχείρησης 

αξιοποιώντας ή όχι εξωτερικούς συµβούλους. 

  

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 

  

6.2. ∆ίκτυο διανοµής 
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 6.2.1. Η επιχείρηση έχει αναπτύξει δικό τους δίκτυο 

διανοµής 

  

 1. Ναι.   

 2. Όχι.   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 6.2.2. Η επιχείρηση συνεργάζεται µε µεγάλες αλυσίδες 

διανοµής. 

  

 1. Ναι.   

 2. Όχι.   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   
 
   

6.3. Νέες τεχνολογίες στο µάρκετινγκ 

 

 6.3.1. Χρήση του Internet για λόγους µάρκετινγκ.   

 1. ∆εν υπάρχει εταιρική ιστοσελίδα.   

 2. Ενδιαφέρει την επιχείρηση και πρόκειται ν’ αναπτυχθεί προσεχώς.   

 3. Γίνεται προβολή των προϊόντων τους επιχείρησης στο Internet.   

 4. Υπάρχει πλήρες σύστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου µε δυνατότητα 

πραγµατοποίησης συναλλαγών on-line. 

  

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 6.3.2. Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ τους επιχείρησης και 

προµηθευτών / πελατών χονδρικής (business to business-B2B): 

  

 1. ∆εν µας ενδιαφέρει.   

 2. Ενδιαφέρει την επιχείρηση και πρόκειται ν’ αναπτυχθεί προσεχώς.   

 3. Βρίσκεται σε πιλοτική εφαρµογή.   

 4. Υπάρχει και λειτουργεί.   

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 6.3.3. Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ τους επιχείρησης και πελατών 

λιανικής (business to consumer-B2C): 

  

 1. ∆εν µας ενδιαφέρει.   

 2. Ενδιαφέρει την επιχείρηση και πρόκειται ν’ αναπτυχθεί προσεχώς.   

 3. Βρίσκεται σε πιλοτική εφαρµογή.   

 4. Υπάρχει και λειτουργεί.   

 5. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   
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7.∆ιαχείριση αποθήκης  

 

7.1. Τεχνολογία αποθήκευσης 

 

 7.1.1. Εφαρµόζετε συστήµατα µηχανογραφικής παρακολούθησης και 

σύνδεσης σας αποθήκης; 

  

 1. Ναι   

 2. Όχι   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 7.1.2. Εφαρµόζετε συστήµατα bar code;   

 1. Ναι   

 2. Όχι   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 7.1.3. Εφαρµόζετε συστήµατα αυτοµατισµών και ροµποτικής σας 

αποθήκες σας; 

  

 1. Ναι   

 2. Όχι   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

8. ∆ιαδικασία παραγωγής 

8.1. Οργάνωση της παραγωγής 

 

 8.1.1.Ποιο το σύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί η επιχείρηση;   

 1. Ανεξάρτητες µηχανές παραγωγής.   

 2. Γραµµή συναρµολόγησης.   

 3. Παραγωγή συνεχούς ροής.   

 4. Παραγωγή κατά έργο / παραγγελία.   

 5. Παραγωγή σε δίκτυο υπεργολάβων.   

 6. Μικτό σύστηµα.   

 7. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   

 8.1.2.Γίνεται µελέτη χρόνων και µεθόδων στην παραγωγή;   

 1. Ναι.   

 2. Όχι.   

 3. ∆εν γνωρίζω / δεν απαντώ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
Charles Handy’s four cultural types 

 
Role                                                       Power      

e.g. bank, government care industry     e.g. family business(Laura Ashley, Body Shop) 

 

 
 

 

Task                                                          Person 

e.g. computer companies, construction     e.g. lawyers, architects, advertising aencies   

 

                      

             functions 

        A     M   HRM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Edwards Tony, Managing People and Organizations (Based on Handy ,1986) 

                               

 

        

        

        

        
 


