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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα logistics αποτελούν τη διαδικασία διαχείρισης των αποθεµάτων µιας 

επιχείρησης, από την πρώτη ύλη µέχρι το έτοιµο προϊόν, στην κατάλληλη ποσότητα, 

ποιότητα, τόπο και χρόνο και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους 

τους διαθέσιµους πόρους. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται είτε από την ίδια τη 

βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση, ή µε την ανάθεση µέρους ή του συνόλου της σε 

µια ή περισσότερες εξειδικευµένες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

logistics. Ο φορέας που αναλαµβάνει την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών 

χαρακτηρίζεται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (Third Party 

Logistics Provider ή 3PL Provider).  Στην πράξη, οι υπηρεσίες logistics που 

παρέχονται από τις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς συνίστανται στη διαχείριση 

εµπορευµάτων τρίτων και αφορούν σε γενικές γραµµές τις εργασίες παραλαβής, 

προετοιµασίας και αποστολής στους τελικούς αποδέκτες ή πελάτες των προϊόντων. 

Η ζήτηση για παροχή υπηρεσιών 3PL έχει δηµιουργηθεί µετά την διαχρονική 

ανάδειξη ορισµένων σηµαντικών θεµάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα των εταιριών, 

µιας και αυτή έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό πεδίο ανταγωνισµού. Η εφαρµογή του 

outsourcing στο πεδίο της εφοδιαστικής αλυσίδας επιφέρει αυξηµένη αποδοτικότητα 

και χαµηλότερο κόστος για τη µεταφορά των προϊόντων καθ’ όλο το µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ παράλληλα, η αυξηµένη πληροφόρηση που είναι ικανές 

να παρέχουν οι εταιρίες 3PL επιτρέπουν την καλύτερη, γρηγορότερη και 

αποτελεσµατικότερη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διακίνηση των εµπορευµάτων. 

Τέλος, πολύ σηµαντική είναι η χρηµατοοικονοµική αλλαγή που επέρχεται µε την 

ανάθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε µια εταιρία 3PL. Τα πάγια, ανελαστικά έξοδα 

κτιρίων και προσωπικού µετατρέπονται σε µεταβλητά έξοδα ανάλογα µε τον όγκο 

διακίνησης, επιτρέποντας οικονοµίες κλίµακας που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό 

να επιτευχθούν. 

Από τις κυριότερες δραστηριότητες όµως που επιλέγονται να παραχωρηθούν 

σε τρίτη εταιρία είναι αυτές των µεταφορών και της αποθήκευσης των προϊόντων 

κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Το περιεχόµενο της πτυχιακής εργασίας συλλέχθηκε έπειτα από 

επισκόπηση σε διάφορες πηγές άντλησης πληροφοριών αναφερόµενες στον ευρύτερο 

κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και στον ειδικότερο κλάδο των εταιρειών – 

πελατών 3PL. 
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Η ιεράρχηση της συλλογής του υλικού καθώς και του τρόπου συγγραφής 

έγινε µε κριτήρια την παράθεση σε γενικές έννοιες κι όρους, την περαιτέρω ανάλυση 

αυτών, τη µελέτη ήδη υπαρχόντων δευτερογενών ερευνών καθώς και την πρωτογενή 

έρευνα που αφορά το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών µιας ελληνικής εταιρείας 

3PL. 

Πιο συγκεκριµένα η διάρθρωση της εργασίας είναι η εξής: 

Το κεφάλαιο 1 χωρίζεται σε (8) επιµέρους ενότητες από τις οποίες: 

Στην ενότητα 1, αναφέρονται οι διαδικασίες εφαρµογής και οι λόγοι χρήσης 

των διαδικασιών µοντελοποίησης και τυποποίησης µέσω των λειτουργιών µιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη 

συνεργασία εµπορικών επιχειρήσεων µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ακόµα 

αναφέρονται και ορισµένα ζητήµατα τα οποία µπορούν να διακόψουν την ανάθεση 

µέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων αποθήκευσης – διανοµής σε τρίτους. 

Επίσης αναλύονται και οι λόγοι που οδηγούν µια εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση 

να συνάψει συνεργασία µε µια 3PL Εταιρεία. 

Στην ενότητα  2, περιγράφουµε τα κριτήρια επιλογής των µεταφορικών 

µέσων, αναλύουµε τα κύρια µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τη 

διαδικασία της διανοµής των προϊόντων, καθώς και την τιµολογιακή πολιτική των 

µεταφορών, όπου καθορίζονται από το κόστος µεταφοράς, την αξία της µεταφοράς, 

την απόσταση και το βάρος όπου παίζει και τον σηµαντικότερο ρόλο.  

Στην ενότητα 3, αναφέρονται και αναλύονται οι διάφορες κατηγορίες των 

αποθεµάτων. 

Στην ενότητα  4, περιγράφεται η κωδικοποίηση των αποθεµάτων και  ο λόγος 

για τον οποίο προκύπτει η ανάγκη αυτή, καθώς επίσης γίνεται αναφορά και σε 

διάφορες µεθόδους κωδικοποίησης  των υλικών. 

Στην ενότητα   5, περιγράφεται λεπτοµερώς η διαχείριση των αποθεµάτων και 

ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ο σχεδιασµός των αποθηκών ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν προβλήµατα. Επιπλέον, αναφέρεται η χωροταξική διάταξη των αποθηκών η 

οποία καθορίζεται, κυρίως, από το είδος των υλικών τα οποία πρόκειται  να 

αποθηκευτούν. Επίσης, γίνεται µικρή αναφορά στο σύστηµα δορυφορικών 

αποθηκών. Ακόµα, σηµαντική θεωρείται η αναφορά  στους διάφορους τύπους 

αποθηκών, καθώς και στις µεθόδους αποθήκευσης των αποθεµάτων, οι οποίες 

βοηθούν µια επιχείρηση να κατατάξει σωστά τα προϊόντα της µέσα στην αποθήκη. 

Επίσης, περιγράφεται η διακίνηση των αποθεµάτων µε τα κατάλληλα µέσα αλλά και 
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εξοπλισµό. Τέλος, αναλύεται η απογραφή των αποθεµάτων που στοχεύει στην 

εξασφάλιση συνθηκών οι οποίες αποκλείουν ζηµιές. Γίνεται αναφορά  στις 

συνηθέστερες µεθόδους απογραφής των αποθεµάτων, καθώς επίσης, και ο τρόπος µε 

τον οποίο γίνεται η τακτοποίηση διαπιστούµενων διαφορών µεταξύ πραγµατικών και 

λογιστικών υπολοίπων. 

Στην ενότητα 6, πραγµατοποιείται µια εισαγωγή στην οργάνωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου αναλύονται οι διαδικασίες ελέγχου και διοίκησης 

αποθεµάτων, τα συστήµατα τροφοδοσίας και ελέγχου αποθεµάτων, καθώς και  η 

εφαρµογή του συστήµατος Just in time και της τεχνικής Kanban, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της διοίκησης παραγωγής. 

Στην ενότητα 7, αξιολογούνται οι παρεχόµενες υπηρεσίες των 3PL  εταιρειών, 

η ανάπτυξη τους και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία τους, καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη συνεργασία µιας βιοµηχανικής ή εµπορικής 

επιχείρησης µε έναν 3PL provider. 

Στην ενότητα 8, παρουσιάζεται το µοντέλο αξιολόγησης παρεχόµενων 

υπηρεσιών και συγκεκριµένα το µοντέλο ServQual, πάνω στο οποίο βασίστηκε η 

έρευνα µας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται διεξοδικά η µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για τη διεκπεραίωση του ερευνητικού τµήµατος της εργασίας. 

Πραγµατοποιείται περιγραφή της ερευνητικής µεθόδου που ακολουθήθηκε, του 

ερευνητικού υλικού καθώς και των εργαλείων και µέσων που χρησιµοποιήθηκαν  για 

την συλλογή των δεδοµένων αλλά και το σύνολο της ερευνητικής διαδικασίας και 

επεξεργασίας των δεδοµένων που συλλέχθηκαν.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, λαµβάνει χώρα η παρουσίαση του προφίλ της εταιρείας 

Α∆ΑΜ καθώς και των αποτελεσµάτων της στατιστικής έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε µέσω πινάκων και σχηµάτων αφού πρώτα προηγήθηκε η 

επεξεργασία των δεδοµένων µέσω στατιστικού πακέτου (στατιστική και ποιοτική 

ανάλυση) και η εφαρµογή του µοντέλου ServQual. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθεται η συζήτηση των κύριων 

αποτελεσµάτων της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, σε συσχέτιση µε τη 

χρησιµοποιούµενη βιβλιογραφία. 

Τέλος, ακολουθούν τα κύρια συµπεράσµατα - προτάσεις της έρευνας. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει παράρτηµα στο οποίο συναντάται 

αντίγραφο του ερωτηµατολογίου το οποίο κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε για 
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τις ανάγκες της έρευνας, καθώς και διάφορες φωτογραφίες από το χώρο της 

αποθήκης της εταιρείας ∆. Α∆ΑΜ  ΑΕΒΕΕ∆. 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1. Μοντελοποίηση - Τυποποίηση 

 

Τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν της παραγωγής ενός προϊόντος, 

µέχρι το σηµείο της τελικής κατανάλωσής του, περιλαµβάνουν διαδικασίες όπως η 

αποθήκευση πρώτων υλών και ετοίµων προϊόντων σε λειτουργικούς χώρους, η 

οργάνωση και ο έλεγχος των αποθεµάτων, η επικόλληση ετικετών, η συσκευασία, η 

προετοιµασία και δροµολόγηση των παραγγελιών και η διανοµή µέχρι τον τελικό 

πελάτη. Σκοπός κάθε βιοµηχανικής ή εµπορικής επιχείρησης είναι οι διαδικασίες 

αυτές να εκτελούνται µε τρόπο που να διασφαλίζει την παράδοση πρώτων υλών και 

εµπορευµάτων στις κατάλληλες ποσότητες, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, στο 

σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο και στο χαµηλότερο δυνατό κόστος αξιοποιώντας 

όλους τους διαθέσιµους πόρους. 

Η αποτελεσµατική οργάνωση και διαχείριση αυτών των διαδικασιών 

αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια σε παράγοντα-κλειδί για την επιτυχία της 

παραγωγής των πωλήσεων και της προώθησης των προϊόντων. 

Οι διαδικασίες εφοδιασµού πραγµατοποιούνται είτε από την ίδια τη 

βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση ή µε ανάθεση µέρους ή του συνόλου τους σε µια 

ή περισσότερες εξειδικευµένες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

logistics. (Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

Σκοπός αυτού είναι η επίτευξη της µέγιστης δυνατής απόδοσης των 

διαθέσιµων πόρων και γνώσεων της επιχείρησης στο κύριο αντικείµενο της. Στην 

πράξη, οι υπηρεσίες logistics που παρέχονται από τις επιχειρήσεις της ελληνικής 

αγοράς συνίστανται στη διαχείριση εµπορευµάτων τρίτων και αφορούν σε γενικές 

γραµµές τις εργασίες παραλαβής, προετοιµασίας και αποστολής στους τελικούς 

αποδέκτες ή πελάτες. 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η αποδοχή του µοντέλου, µε στόχο τη µείωση 

του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας για συγκεκριµένες 

λειτουργίες των επιχειρήσεων. Η απόφαση για ανάθεση µέρους ή του συνόλου 

κάποιων διαδικασιών που µεσολαβούν µέχρι την τελική παράδοση των 

εµπορευµάτων, βασίζεται σε συγκεκριµένα οφέλη που αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις 

που εφαρµόζουν αυτήν την πρακτική. 
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Αναλύοντας τις προσπάθειες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

παρατηρούµε µια σταδιακή προσπάθεια των επιχειρήσεων να απεµπλακούν από 

δραστηριότητες στις οποίες δεν έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε αποτέλεσµα την 

ολοένα αυξανόµενη «αποκέντρωση» όσον αφορά την κάλυψη των δραστηριοτήτων 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις ίδιες. 

 

Σχήµα 1: Επιχειρήσεις και ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Πηγή: Κολινάτης, 2007 

 

1.1.1. ∆ιαδικασίες εφαρµογής της µοντελοποίησης 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρίες παροχής αυτού τους είδους των υπηρεσιών 

έχουν διευρύνει το φάσµα των υπηρεσιών τους, καλύπτοντας αρκετές από τις 

λειτουργίες των επιχειρήσεων -πελατών τους. Οι διαδικασίες, τις οποίες συνήθως 

αναθέτει µια επιχείρηση σε τρίτους είναι οι παρακάτω:  

- Η ∆ιαδικασία της Μεταφοράς των προϊόντων από τις βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις παραγωγής στις αποθήκες της εταιρίας 

- Η ∆ιαδικασία της Αποθήκευσης, των προϊόντων, αφότου φτάσουν στις 

αποθήκες και µέχρι να διανεµηθούν στα τελικά σηµεία (Κολινάτης, 2007; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 



7 
 

- Η ∆ιαδικασία της ∆ιανοµής των προϊόντων από τις αποθήκες προς τα σηµεία 

διανοµής και τελικής προώθησής τους. 

 

Πίνακας 1.1: Ορισµός Σχέσεων Συνεργασίας 

 

4ο Επίπεδο  Μακρόχρονη συνεργασία. ∆ηµιουργείται 

µια ξεχωριστή εταιρία, η οποία 

αναλαµβάνει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων logistics του πελάτη 

εντολέα και λειτουργεί µεταξύ του 

εντολέα και των διαφόρων εταιριών 

µεταφορών ή και logistics 

3ο Επίπεδο  Η εταιρία αναλαµβάνει τον κύριο όγκο 

των δραστηριοτήτων Logistics της 

εταιρίας –πελάτη 

2ο Επίπεδο Παροχής Υπηρεσιών Η εταιρία logistics αναλαµβάνει να 

διεκπεραιώσει βασικές διαδικασίες 

logistics του πελάτη 

1ο Επίπεδο - Βασικό 

 

Ο πελάτης προµηθεύεται µόνο υπηρεσίες 

µεταφοράς και διανοµής από κάποια 

εταιρία logistics 

 

1ο Επίπεδο Συνεργασίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

■ Επίτευξη χαµηλού κόστους 

■ ∆εν υπάρχουν συµβόλαια 

■ Ο αριθµός των υπηρεσιών είναι περιορισµένος 

■ Χαµηλό επίπεδο συνεργασίας 

■ Ο εντολέας χρησιµοποιεί το δίκτυο µεταφορών διανοµής της µεταφορικής 

εταιρίας/ εταιρίας logistics 

■ ∆ιαφορετική νοοτροπία µεταξύ των συνεργαζόµενων εταιριών (Κολινάτης, 

2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

■ Ελαχιστοποίηση των κινδύνων στη σχέση, αλλά και ελάχιστα τα οφέλη 

 



8 
 

2ο Επίπεδο - Παροχή Υπηρεσιών 

 

■ Συνεργασία µε σκοπό την πραγµατοποίηση των στόχων 

■ Επίτευξη αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας 

■ Συµβόλαια µικρής χρονικής διάρκειας 

■ Οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι περισσότερες από αυτές του πρώτου 

επιπέδου 

■ Οι περισσότερες δραστηριότητες υποστηρίζονται ηλεκτρονικά 

■ Η εταιρία Logistics παρέχει τµήµα της φυσικής υποδοµής 

(συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης) 

■ ∆ηµιουργείται αµοιβαία εµπιστοσύνη 

■ Αυξηµένοι κίνδυνοι και για τους δύο συνεργάτες στην περίπτωση ρήξης της 

στη συνεργασία 

 

3ο - 4ο Επίπεδο Ολοκληρωµένες Λύσεις 

 

■ Συνεργασία µε αµοιβαία κέρδη/ οφέλη 

■ Πλήρης ολοκλήρωση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

■ Πολυετή συµβόλαια 

■ Μέτρηση απόδοσης σε κόστος, ποιότητα και υπηρεσίες (Κολινάτης, 2007; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

1.1.2. Λόγοι Χρήσης της µοντελοποίησης - Πλεονεκτήµατα 

 

Η παραπάνω µέθοδος δίνει τη δυνατότητα στις συµβαλλόµενες πλευρές 

(εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση και εταιρία 3PL) να διοχετεύουν πόρους και 

προσπάθεια σε δραστηριότητες και τοµείς όπου διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για µία ε-

µπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση από τη συνεργασία µε µία εταιρία παροχής 

υπηρεσιών. 

1. Η λειτουργία του κυκλώµατος αποθήκευσης και διανοµής µιας βιοµηχανικής 

ή εµπορικής επιχείρησης προϋποθέτει τη δηµιουργία και συνεχή αναβάθµιση 

υποδοµών όπως είναι οι αποθήκες, το σύνολο των οχηµάτων, ο εξοπλισµός 

µηχανοργάνωσης, τα συστήµατα ασφαλείας κτλ. Αναθέτοντας τις διαδικασίες 
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αυτές σε τρίτο ανεξάρτητο φορέα, οι επιχειρήσεις στρέφουν την αξιοποίηση 

των διαθέσιµων κεφαλαίων στους κυρίους τοµείς δραστηριότητας. Επιπλέον, 

η εξοικονόµηση πόρων µπορεί να είναι σηµαντικότερη στις περιπτώσεις όπου 

η δραστηριότητα της επιχείρησης χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. 

2.  Η εξοικονόµηση πόρων δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις αλλά αφορά και 

παραµέτρους του κόστους διαχείρισης - διακίνησης των εµπορευµάτων που 

δεν είναι πάντοτε εµφανείς, όπως π.χ. την αύξηση του µεταφορικού κόστους 

από ενδεχόµενες καθυστερήσεις ή καταστροφές, το χρόνο απασχόλησης του 

προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε τη λογιστική παρακολούθησης της 

αποθήκης κλπ. 

Σε περίπτωση κάλυψης αυτών των αναγκών εσωτερικά, τα έξοδα λειτουργίας 

των συγκεκριµένων εργασιών αποτελούν µέρος των σταθερών εξόδων της 

επιχείρησης, ενώ µε την ανάθεση σε τρίτο φορέα τα έξοδα αυτά 

µετατρέπονται σε µεταβλητά. Τούτο διότι οι 3PL εταιρίες συνήθως χρεώνουν 

τις υπηρεσίες τους µε βάση κάποιο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των 

υπό διαχείριση εµπορευµάτων, το οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε την αξία των 

προϊόντων και την γκάµα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η αποδέσµευση 

κεφαλαίων αφορά και τον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, εφόσον το 

ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να επικεντρωθεί στους κύριους τοµείς 

δραστηριότητας της επιχείρησης αντί να απορροφάται από τις διαδικασίες 

logistics. (Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

Η εταιρία που επιλέγει τις παραπάνω υπηρεσίες επωφελείται από την 

τεχνογνωσία, την εµπειρία και την υποδοµή της εταιρίας - παροχέα υπηρεσιών 

logistics. Ακόµη, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας προϋποθέτει συνεχή ενηµέρωση και ανάπτυξη, γεγονός που απαιτεί 

πόρους, επενδύσεις και κατάρτιση του στελεχιακού δυναµικού, στοιχεία τα 

οποία οι εταιρίες 3PL είναι σε θέση να προσφέρουν άµεσα λόγω εξειδίκευσης. 

3. Η διατήρηση προϊόντων σε ξένες εγκαταστάσεις και οι µειωµένες απαιτήσεις 

σε επίπεδο πάγιου εξοπλισµού ενισχύουν την ευελιξία της επιχείρησης" και 

καθιστούν ευχερέστερη την οριζόντια επέκταση της µε νέα προϊόντα και νέες 

αγορές. Ακόµη, καθιστούν ευχερέστερη τη µετεγκατάστασή της ανάλογα µε 

τις διαµορφούµενες πολιτικές, εµπορικές και οικονοµικές συνθήκες. 

4. Η αποτελεσµατικότητα του δικτύου διανοµής µιας επιχείρησης εξαρτάται και 

από τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων της σε σχέση µε τις υπάρχουσες 
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υποδοµές µεταφοράς. Τυχόν µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε το 

συγκεκριµένο παράγοντα, µπορούν να απαλειφθούν µέσω της συνεργασίας µε 

κάποια εταιρία 3PL. 

Συνεπώς, κατά τη συνεργασία µε µία ανάλογη εταιρία επιδιώκεται η µείωση 

του κόστους, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

απελευθέρωση σηµαντικών πόρων οι οποίοι πλέον µπορούν να διοχετευτούν στους 

κύριους τοµείς δραστηριότητας µιας επιχείρησης. Οι δαπάνες σε πάγιο εξοπλισµό και 

εξειδικευµένο προσωπικό που δηµιουργούν σταθερά έξοδα, µετατρέπονται σε 

µεταβλητά έξοδα µε µια ενιαία χρέωση, η οποία ενσωµατώνει και τον παράγοντα της 

εποχικότητας. 

Για κάθε εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση, τα πλεονεκτήµατα που 

αναφέρθηκαν έχουν διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο ανήκει 

η επιχείρηση, την οικονοµική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη 

γεωγραφική της θέση. (Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

1.1.3. Λόγοι Μη Χρήσης της µοντελοποίησης – Μειονεκτήµατα 

 

Εκτός από τα πλεονεκτήµατα που αποφέρει η µοντελοποίηση των logistics, ο 

πελάτης-εντολέας θα πρέπει να σταθµίσει και ορισµένα ζητήµατα τα οποία 

προκύπτουν από τη σηµαντική εξάρτηση που συνεπάγεται η ανάθεση µέρους ή του 

συνόλου των δραστηριοτήτων της αποθήκευσης - διανοµής. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη της ICAP, τα µειονεκτήµατα συνεργασιών µε εταιρίες 

παροχής τέτοιων υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: 

1. Η µακροχρόνια συνεργασία µε µια εταιρία 3PL ενδεχοµένως να αποστερήσει 

την επιχείρηση εντολέα από τη δυνατότητα αποκόµισης σηµαντικής 

τεχνογνωσίας, καθιστώντας την άµεσα εξαρτώµενη από την εταιρία παροχής 

υπηρεσιών 3PL. 

2. Στην περίπτωση επιχείρησης η οποία διαθέτει καλά οργανωµένο και αποτε-

λεσµατικό δίκτυο διανοµής, µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL ενδέχεται 

να µην αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, στο βαθµό που ο εξωτερικός 

συνεργάτης αδυνατεί να προσφέρει ανάλογα επίπεδα ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας. Η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας εξαρτάται από 

την ποιότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλόµενων 
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µερών καθώς και από την προσαρµοστικότητα του 3PL provider στις 

απαιτήσεις της αγοράς. 

3. Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η ανάθεση των logistics σηµαίνει την 

άµεση επαφή του 3PL provider µε τον τελικό πελάτη. Συνεπώς, η επιλογή ενός 

εξωτερικού συνεργάτη έχει άµεσο αντίκτυπο στη συνολική εικόνα της 

επιχείρησης. 

4. Η απόφαση για την ανάθεση των logistics σε τρίτους επηρεάζεται και από τις 

ενδεχόµενες αντιδράσεις των συνεργατών της επιχείρησης-εντολέα, όπως είναι 

οι προµηθευτές, οι τοπικοί αντιπρόσωποι κ.ά. 

Σε κάθε περίπτωση, για να είναι σε θέση µια επιχείρηση να αξιολογήσει τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ανάθεσης συγκεκριµένων λειτουργιών σε 

τρίτους, θα πρέπει πρώτα να έχει πλήρη επίγνωση της αποτελεσµατικότητας και του 

κόστους πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών µε δικά της µέσα. (Κολινάτης, 

2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

1.1.4. Στάδια της σύναψης συνεργασίας µε εταιρίες παροχής υπηρεσιών 3PL  

 

Σήµερα είναι πλέον αποδεδειγµένο, µετά από πολλές έρευνες σε παγκόσµια 

κλίµακα, ότι κάθε επιχείρηση έχει κάποια δυνατά σηµεία, λειτουργίες και 

διαδικασίες, τα οποία την κάνουν µοναδική στην αγορά και κάποια άλλα τα οποία 

απλώς τα χρειάζεται για να λειτουργήσει (π.χ. η µισθοδοσία του προσωπικού), αλλά 

που δεν αυξάνουν την αξία του προϊόντος / της υπηρεσίας που προσφέρει στην αγορά 

της. 

Το δίληµµα λοιπόν που αντιµετωπίζει η ∆ιοίκηση της επιχείρησης είναι διπλό: 

- Ποια από τις σηµερινές διαδικασίες είναι αυτή ή αυτές που δεν αυξάνουν την 

αξία του προϊόντος ή της προσφερόµενης υπηρεσίας; 

- Πώς, αναθέτοντας τη διαδικασία αυτή σε ένα εξωτερικό συνεργάτη / 

προµηθευτή µπορεί να αυξηθεί η αξία του προϊόντος / υπηρεσίας που 

προσφέρεται; 

Οι απαντήσεις στο νέο αυτό δίληµµα πρέπει να δοθούν ακολουθώντας την 

κλασσική διαδικασία της διοίκησης ενός έργου (project) δηλαδή: 

1. Έρευνα ∆υνατότητας 

2. Λεπτοµερής Ανάλυση των ∆εδοµένων 

3. Σχεδιασµός της Σχέσης µε τον Προµηθευτή 
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4. Υλοποίηση της Σχέσης  

5. ∆ιοίκηση της Σχέσης µε τον Προµηθευτή  

6. Λήξη της Σχέσης  

 

Ένα µεγάλο κοµµάτι της διαδικασίας που αφιερώνεται στο πρώτο ερώτηµα, 

είναι η έρευνα της δυνατότητας παραχώρησης της λειτουργίας/ διαδικασίας, αυτής, η 

οποία δεν προσθέτει αξία στο προϊόν/ υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση στο 

κοινό της. (Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

Η πρωταρχική αυτή έρευνα γίνεται βάσει ορισµένων κριτηρίων επιλογής: 

 

1. Το πρώτο κριτήριο είναι η βασική ανταγωνιστική αξία. 

Εάν η λειτουργία/ διαδικασία που εξετάζουµε είναι βασικός παράγων για την 

επιτυχία της επιχείρησης (π.χ. σχεδιασµός νέων προϊόντων), τότε δεν θα πρέπει να 

την αναθέσουµε σε εξωτερικούς συνεργάτες (Προµηθευτές). 

Βέβαια, θα πρέπει να είµαστε σε θέση να ξεχωρίσουµε ένα βασικό παράγοντα 

επιτυχίας από µια βασική διαδικασία (π.χ. διανοµή προϊόντων), η οποία µπορεί να 

ανατεθεί στον καλύτερο Προµηθευτή. 

 

2. Το δεύτερο κριτήριο είναι το κόστος ελέγχου του Προµηθευτή. 

Οι Προµηθευτές συνήθως ελέγχονται από τους µηχανισµούς που ονοµάζονται 

Συµβόλαια, αλλά όχι µόνο. Εάν δεν είναι δυνατόν να έχουµε πλήρη συµβόλαια, πολύ 

πιθανόν σε καταστάσεις αβεβαιότητας, ειδικά για µη αναµενόµενες εξελίξεις της 

αγοράς, θα πρέπει να υπάρχουν άλλοι µέθοδοι ελέγχου του Προµηθευτή. 

 

3. Το τρίτο κριτήριο είναι η πλήρης καταγραφή των στόχων των υπηρεσιών 3PL 

Εάν δεν έχει καταγραφεί ακριβώς τι πρέπει να επιτευχθεί, τότε κάθε 

εναλλακτική πρόταση θα είναι πολύ καλή ή πολύ κακή. Οι εταιρίες που αναθέτουν 

κάποιες υπηρεσίες σε τρίτους, χωρίς να έχουν ξεκάθαρους στόχους, συνήθως δεν 

παίρνουν αυτό που θα µπορούσαν ή βρίσκονται σε συνεχή πόλεµο µε τον 

Προµηθευτή τους. Οι λόγοι που µία επιχείρηση αποφασίζει να χρησιµοποιήσει 

υπηρεσίες 3PL είναι στρατηγικοί και τακτικοί. 

Το 3PL δεν πρέπει να είναι µια δικαιολογία για να µην ασχοληθεί η διοίκηση 

της επιχείρησης µε µία δύσκολη ή ακατανόητη λειτουργία της. Πρέπει να 

κατανοήσουµε τις ιδιοµορφίες, το κόστος και τα προβλήµατα µιας λειτουργίας πριν 
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αποφασίσουµε να την αναθέσουµε σε εξωτερικό προµηθευτή. (Κολινάτης, 2007; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

4. Το τέταρτο κριτήριο είναι ο ακριβής καθορισµός του σκοπού ανάθεσης των 

logistics σε µία εταιρία 3PL. 

Οι υπηρεσίες 3PL µπορούν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

- Συνολικές, µε τις οποίες αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή περισσότερο 

από το 80% µιας λειτουργίας. 

- Επιλεκτικές, µε τις οποίες αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή κάποιες 

διαδικασίες που είναι σε σύνολο λιγότερο από το 80% µιας λειτουργίας. 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την επιλογή των διαδικασιών ή 

λειτουργιών που µπορούν να δοθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες µπορεί να 

βασίζονται σε εξειδικευµένο πρόβληµα, σε στιγµιαίες αδυναµίες ή σε µεθοδική 

διάγνωση της αγοράς και της επιχείρησης. 

Εφόσον η ιδέα της ανάθεσης µιας λειτουργίας ή διαδικασίας περάσει µε 

επιτυχία τα παραπάνω κριτήρια, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της 

λεπτοµερούς εξέτασης και αξιολόγησης. 

Η διαδικασία αυτή απαντά στο δεύτερο βασικό ερώτηµα «Πώς, αναθέτοντας 

την διαδικασία αυτή σε ένα εξωτερικό συνεργάτη/ προµηθευτή µπορεί να αυξηθεί η 

αξία του προϊόντος/ υπηρεσίας που προσφέρεται;», και χωρίζεται στις εξής φάσεις: 

I. Προγραµµατισµός: Στη φάση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθούν οι στόχοι και 

ο σκοπός της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη κάποιων διαδικασιών ή 

λειτουργιών της επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να καθοριστεί ο 

προϋπολογισµός, το χρονικό διάστηµα και οι πόροι που θα χρειαστούν. 

II.  Ανάλυση ∆εδοµένων: ∆ιαµορφώνονται οι βασικές πολιτικές και τα επίπεδα 

εξυπηρέτησης που θα παράσχουν οι Προµηθευτές. Επίσης διαµορφώνονται οι 

σχέσεις µε τα υπόλοιπα λειτουργικά µέρη της επιχείρησης, ώστε να 

σχεδιαστούν τα συστήµατα επικοινωνίας και ελέγχου. Σχεδιάζεται 

ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγεται ο Προµηθευτής βάσει 

των ανωτέρω κριτηρίων. 

III.  Σχεδιασµός: Ο τελικός σχεδιασµός της υπηρεσίας καθώς και το τελικό 

συµβόλαιο καταρτίζονται µε τη συµµετοχή του επιλεγµένου Προµηθευτή. 

IV.  Υλοποίηση: Η διαδικασία µετάβασης της εκτέλεσης των διαδικασιών/ 

λειτουργιών από τον Προµηθευτή. 
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V. Επιχειρησιακό Περιβάλλον: Η συνεχής σχέση µε τον Προµηθευτή, οι 

αλλαγές στο συµβόλαιο και στους στόχους και στις προσδοκίες συζητούνται 

και υλοποιούνται. 

VI.  Λήξη: Στο τέλος της συµβατικής περιόδου αποφασίζεται η συνέχεια ή όχι του 

συµβολαίου. (Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

Η πιο κρίσιµη φάση στη παραπάνω διαδικασία είναι αυτή του 

προγραµµατισµού. Για το λόγο αυτό, προτείνονται κάποιες χρήσιµες συµβουλές: 

- Να µην αναθέτονται βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, σε τρίτους 

(εξωτερικούς συνεργάτες). 

- Έλεγχος από οµάδα στελεχών της επιχείρησης που γνωρίζει τους στόχους της 

και τους σκοπούς του συστήµατος 3PL, ώστε η εταιρία παροχής υπηρεσιών 

3PL, να µην έχει την πλήρη διαχείριση της λειτουργίας. 

- Προσδιορισµός των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε όλες οι 

υπόλοιπες λειτουργίες υποστήριξης να µπορούν να υλοποιηθούν από 

εξωτερικούς συνεργάτες µε τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσµατα. 

- Έρευνα αγοράς προς µελέτη περιπτώσεων επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες 

έχουν προβεί σε διαδικασίες αυτού του είδους καθώς και εταιριών συµβούλων 

επιχειρήσεων, µε πείρα σε θέµατα επιχειρησιακής ανάπτυξης και ειδικότερα 

όσον αφορά στη διαδικασία του συστήµατος 3PL. 

 

1.1.5. Κρίσιµα σηµεία κατά τη διαδικασία ανάθεσης λειτουργιών 

 

Η εκχώρηση δραστηριοτήτων και διαδικασιών σε τρίτους έχει αρκετά 

πλεονεκτήµατα και προσφέρει πολλά οφέλη στους συµβαλλόµενους, κυρίως σε 

αυτούς που αναθέτουν ορισµένες από τις διαδικασίες σε άλλους. 

Ωστόσο, δεν µπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι υπάρχουν κρίσιµα σηµεία 

στη διαδικασία ανάθεσης, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ' όψη, εξαρχής και να 

αντιµετωπιστούν στο σύνολό τους ως κίνδυνοι, οι οποίοι µπορεί να προκαλέσουν 

αστάθεια στο συνολικό εγχείρηµα της ανάθεσης. 

Τα σηµεία - κίνδυνοι αυτά λοιπόν, στα οποία αν δε δοθεί η δέουσα προσοχή 

από τη διοίκηση της «εκχωρήτριας» επιχείρησης είναι ικανά να οδηγήσουν σε 

αποτυχία της ανάθεσης σε τρίτους. Αναπόφευκτα, θα οδηγηθεί η επιχείρηση σε 

δυσάρεστα αποτελέσµατα τόσο σε επίπεδο διοίκησης, σε επίπεδο διαχείρισης και 

συντονισµού λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο οικονοµικό. Πέραν των οικονοµικών 



15 
 

επιπτώσεων αλλά και των επιπτώσεων σε θέµατα διοίκησης - διαχείρισης, 

«αποδέκτης» του αρνητικού κλίµατος που θα επικρατήσει λόγω των 

προαναφεροµένων, θα είναι το προφίλ της επιχείρησης στην αγορά (ή στον κλάδο) 

στην οποία δραστηριοποιείται. 

Παρατίθενται παρακάτω, επιγραµµατικά, ορισµένα βασικά σηµεία τα οποία 

πρέπει η κάθε «εκχωρήτρια» επιχείρηση να λάβει υπόψη προτού προβεί στη σύναψη 

συµφωνιών µε εταιρίες παροχής υπηρεσιών 3PL. (Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 

1970) 

1.  Η διαδικασία της στρατηγικής που θα εφαρµόσει η «εκχωρήτρια» επιχείρηση, 

αφορά στη λήψη µιας σειράς αποφάσεων που πρέπει να λάβει για το αν θα 

αναθέσει ή όχι διαδικασίες σε τρίτους και αν ναι ποιες θα είναι αυτές. 

Ορισµένοι από τους κίνδυνους που ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία αυτή, 

είναι: 

� Ασαφής καθορισµός στόχων και σκοπού, πριν την έναρξη της 

διαδικασίας εκχώρησης των υπηρεσιών σε τρίτους 

� Η µη οργάνωση εσωτερικού αποτελεσµατικού πλάνου 

συµπεριλαµβανοµένων κόστη, εξυπηρέτηση και προστιθέµενη αξία, 

ως κριτήριο επιλογής παροχέα των υπηρεσιών 3PL 

� ∆ιαδικασία εκχώρησης σε διεθνές επίπεδο χωρίς τη γνώση και την 

εµπειρία από διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

� Ελλιπής σχεδιασµός επιχειρηµατικού πλάνου για τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά µε την ανάθεση διαδικασιών σε τρίτους 

� Εκχώρηση διαδικασιών σε τρίτους, έχοντας ελλιπή ενηµέρωση και 

επίγνωση των θεµάτων που αφορούν στο εσωτερικό της επιχείρησης 

όπως οικονοµικά στοιχεία και διαδικασίες 

� Παράβλεψη των επιπτώσεων και της επιρροής των υπηρεσιών 3PL σε 

άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης και σε τοµείς υψίστης 

σηµασίας όπως περιβαλλοντικοί και ρυθµιστικοί παράγοντες 

� Μειωµένη αντίληψη και κατανόηση σε θέµατα ανθρωπίνων σχέσεων 

και του νοµικού πλαισίου εν όψει της σύναψης συνεργίας µε τρίτους 

� Η κοινοποίηση της ανάθεσης σε τρίτους, χωρίς να έχουν καταγραφεί 

όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν σε αυτή, έχει ως αποτέλεσµα τη 

διακύβευση ηθικών ζητηµάτων 

� Έλλειψη πλάνου ανάλυσης και αξιολόγησης ρίσκου 
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2.  Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου παροχέα, αφορά στη διαδικασία και 

τους τρόπους εύρεσης και αξιολόγησης των «εν δυνάµει» συνεργατών σε 

θέµατα 3PL. Στην παρούσα διαδικασία, τα κρίσιµα σηµεία που θα πρέπει να 

έχει υπόψη η επιχείρηση είναι: (Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

• Έλλειψη των κατάλληλων προσόντων για τη διαχείριση της 

διαδικασίας επιλογής 

• Ελλιπής περιγραφή και τεκµηρίωση ως προς τις διαδικασίες (ή τα 

στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων) τις οποίες πρόκειται να 

αναθέσει σε τρίτους 

• Ασάφειες ως προς την κοστολόγηση των ωφελειών που θα αποκοµίσει 

η «εκχωρήτρια» επιχείρηση 

• Ελλιπείς πηγές πληροφόρησης ως προς την αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση της διαδικασίας επιλογής των συνεργατών - παροχέων 

υπηρεσιών 3PL 

• Ανεπαρκής γνώση των περιθωρίων ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς και 

του µεγέθους των 3PL υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχει ο 

"υποψήφιος" συνεργάτης 

• Ελλιπής αναφορά ως προς τις απαιτήσεις και τις προοπτικές 

συνεργασίας, οι οποίες θα αποτελούσαν κριτήρια στη διαδικασία 

επιλογής των παροχέων 

3. Περνώντας στην εφαρµογή, δηλαδή στο τελικό στάδιο της σύναψης 

συµφωνίας, όπου τίθενται και διαµορφώνονται οι όροι και το πλαίσιο 

συνεργασίας, τα κρίσιµα σηµεία είναι: 

■ Σχεδιασµός µη ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος που αφορά στα 

στάδια της όλης διαδικασίας 

■ Σύναψη µιας συµφωνίας τέτοιας, µε την εταιρία - παροχέα 3PL 

υπηρεσιών, η οποία περιορίζει την απόκτηση ευελιξίας στο µέλλον 

■ Υποτίµηση του χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για τη σύναψη 

της Συµφωνίας Συνεργασίας, προβαίνοντας έτσι σε βεβιασµένες 

ενέργειες 

■ Ανεπαρκής σχεδιασµός ως προς τα τεχνολογικά µέσα και τα 

πληροφοριακά συστήµατα που απαιτούνται για την εφαρµογή (ή τη 

σύναψη) της συνεργασίας µε τον παροχέα 
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■ Μη καταρτισµένη εκπαίδευση προς τον παροχέα όσον αφορά στη 

γραµµή παραγωγής της επιχείρησης αλλά και των προσδοκιών που 

έχει η «εκχωρήτρια» επιχείρηση από τη σύναψη συνεργασίας. 

(Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

4. Η διαδικασία ∆ιαχείρισης του συνόλου της διαδικασίας ανάθεσης, αφορά 

στην 

παρακολούθηση, στον έλεγχο αυτής αλλά και στα σηµεία βελτίωσης της 

συνεργασίας. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα από τα κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας 

αυτής: 

■ Υψηλές προσδοκίες από την επιχείρηση προς τον παροχέα, σε πολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή της σύναψης συνεργασίας. 

■ ∆ε λαµβάνεται υπόψη στο σύνολό της η επιρροή της συµφωνίας 

εκχώρησης στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της «εκχωρήτριας» 

επιχείρησης 

■ Έλλειψη επικοινωνίας στο εσωτερικό της «εκχωρήτριας» επιχείρησης 

■ Έλλειψη κινήτρων για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση 

■ Απουσία πολλαπλών σηµείων - διαύλων επαφής και επικοινωνίας µε 

τον παροχέα 

■ Η µη τήρηση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πλάνου 

επικοινωνίας, που θα περιλαµβάνει προγραµµατισµένες συναντήσεις, 

διαδικασίες βελτίωσης και παρακολούθηση των εξελίξεων στη 

διαδικασία παροχής διαδικασιών σε τρίτους καθώς και 

επαναπροσδιορισµό στόχων και όρων συµφωνίας 

■ Πέραν των προαναφεροµένων, κρίσιµο σηµείο στη συνεργασία των 

συµβαλλόµενων µερών αποτελεί η έλλειψη γνώσης του τρόπου (ή η 

αδυναµία) ανάπτυξης σχέσεων αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης. 

(Κολινάτης, 2007; Παπαδηµητρίου, 1970) 

1.2. Μεταφορές 

 

 Οι µεταφορές αποτελούν σηµαντικό και απολύτως απαραίτητο µέρος της 

φυσικής διανοµής. Οι µεταφορές αφορούν τη µετακίνηση των εµπορευµάτων µεταξύ 

των κόµβων του διανεµητικού δικτύου. Ουσιαστικά, η αξία των µεταφορών έγκειται 

στη µεταβολή του τόπου διατήρησης των αποθεµάτων. 
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 Οι µεταφορές µετακινούν το απόθεµα όπου και όταν χρειάζεται. Το σύστηµα 

µεταφορών εκτελεί σηµαντικές επιπρόσθετες οικονοµικές λειτουργίες. 

 Πρώτον, οι µεταφορές υποστηρίζουν τον ανταγωνισµό µιας αγοράς, διότι 

επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται µακριά από αυτή να διανέµουν τα 

προϊόντα τους. (Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

 ∆εύτερον, η µέσω των µεταφορών αύξηση των αγορών στις οποίες µπορεί να 

πωλήσει µια επιχείρηση δηµιουργεί περιθώρια για επίτευξη οικονοµιών κλίµακας 

στην παραγωγή και στη διανοµή των προϊόντων. 

 Τρίτον, η αποτελεσµατικότητα του δικτύου µεταφορών οδηγεί σε µείωση του 

σχετικού µεταφορικού κόστους και σε αντίστοιχη πτώση των τελικών τιµών. 

 Η ύπαρξη αποτελεσµατικών µεταφορών στο δίκτυο διανοµής είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική παράµετρος. Αναποτελεσµατικές και αναξιόπιστες µεταφορές αυξάνουν 

το κόστος αποθεµάτων και υπονοµεύουν το επίπεδο εξυπηρέτησης του δικτύου 

διανοµής. Κατά συνέπεια, η επιλογή και χρήση σωστών µεταφορικών µέσων και 

διαδικασιών είναι απαραίτητη για την οµαλή και αποτελεσµατική εκτέλεση της 

διανεµητικής διαδικασίας. 

 

1.2.1. Βασικά κριτήρια επιλογής µεταφορικών µέσων 

 

 Η επιλογή µεταφορικού µέσου εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της 

συγκεκριµένης περίπτωσης, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του εµπορεύµατος και η 

ποσότητα του εµπορεύµατος. (Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

 Οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης µεταφοράς προσδίδουν διαφορετική 

σπουδαιότητα σε βασικά κριτήρια αξιολόγησης των εναλλακτικών µεταφορικών 

µέσων. Τα κύρια κριτήρια επιλογής µεταφορικού µέσου είναι τα ακόλουθα: 

1. Κόστος. Το κόστος του µεταφορικού µέσου είναι άµεσο και έµµεσο. Το 

άµεσο κόστος είναι η αµοιβή του µεταφορέα. Το έµµεσο κόστος αφορά 

επιπρόσθετες δαπάνες που πρέπει να καταβάλλει ο αποστολέας, όπως έξοδα 

φόρτωσης και εκφόρτωσης και ασφάλιστρα. 

2. Ταχύτητα. Η ταχύτητα του µεταφορικού µέσου αφορά τον συνολικό χρόνο 

που απαιτείται για την πλήρη µετάβαση του εµπορεύµατος από το σηµείο 

αποστολής στο σηµείο παραλαβής. 

3. Μεταφορική ικανότητα. Το κριτήριο αυτό αφορά την ικανότητα ενός 

µεταφορικού µέσου να εκτελέσει αποτελεσµατικά τη µεταφορά ενός 
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συγκεκριµένου φορτίου. Τα κρίσιµα χαρακτηριστικά του φορτίου, όπως 

βάρος, διαστάσεις και τύπος, καθορίζουν την καταλληλότητα του µέσου για 

τη διακίνηση του συγκεκριµένου εµπορεύµατος. 

4. Συχνότητα. Η συχνότητα του µεταφορικού µέσου αφορά το πλήθος των 

διαθέσιµων δροµολογίων εντός µίας χρονικής περιόδου. Είναι ένας δείκτης 

ευελιξίας και ανταπόκρισης του µεταφορικού µέσου στις χρονικές ανάγκες 

της διανοµής. Επιπλέον, καθώς αυξάνεται η συχνότητα των δροµολογίων, 

µειώνεται το φορτίο κάθε επιµέρους αποστολής, διότι οι δεδοµένες ανάγκες 

της διανοµής επιµερίζονται σε περισσότερες αποστολές. Η συχνότητα των 

δροµολογίων συσχετίζεται µε το χρόνο µεταφοράς, στο βαθµό που µεταφορές 

µικρότερου χρόνου τείνουν να είναι συχνότερες και περισσότερο ευέλικτες. 

(Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

5. Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία του µεταφορικού µέσου αφορά τη χρονική ακρίβειά 

του και την ικανότητά του να τηρήσει τους προγραµµατισµένους χρόνους 

παραλαβής και παράδοσης. Η µειωµένη αξιοπιστία του µέσου αναγκάζει το 

δίκτυο διανοµής να διατηρεί µεγαλύτερα αποθέµατα για να καλύψει πιθανές 

καθυστερήσεις εφοδιασµοί, και ενδέχεται να µειώσει το επίπεδο 

εξυπηρέτησης του δικτύου προκαλώντας ελλείψεις αποθεµάτων. 

7. Αυτοτέλεια. Η αυτοτέλεια του µεταφορικού µέσου είναι η ικανότητά του να 

µεταφέρει ένα φορτίο από το σηµείο παραλαβής στο σηµείο παράδοσης χωρίς 

τη χρήση άλλων επικουρικών µεταφορικών µέσων. Η χρήση επικουρικών 

µεταφορικών µέσων αυξάνει το µεταφορικό κόστος και το χρόνο µεταφοράς 

του φορτίου. Η αυτοτέλεια του µεταφορικού µέσου σχετίζεται µε την 

πυκνότητα των τερµατικών σταθµών του. Για παράδειγµα, η θαλάσσια 

µεταφορά ενός φορτίου συχνά χρειάζεται τη συµπληρωµατική χρήση 

φορτηγών οχηµάτων, από τον αποστολέα στο λιµένα απόπλου, και από το 

λιµένα άφιξης στον τελικό παραλήπτη. 

 

1.2.2. Τα κύρια µεταφορικά µέσα στη λειτουργία της διανοµής 

 

 Τα κύρια µεταφορικά µέσα είναι ο σιδηρόδροµος, τα πλοία, τα αεροσκάφη 

και τα φορτηγά οχήµατα. Η λειτουργία του κάθε µέσου στη φυσική διανοµή 

εξετάζεται ακολούθως. (Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 
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Σιδηρόδροµος 

 Ο σιδηρόδροµος χρησιµοποιείται κυρίως για τη µεταφορά φορτίων σχετικά 

χαµηλής αξίας, σχετικά µεγάλου βάρους, και µεγάλου όγκου σε µεγάλες αποστάσεις. 

 Η λειτουργία του σιδηροδρόµου συνεπάγεται µεγάλο σταθερό κόστος, αλλά 

προσφέρει µεγάλη µεταφορική δυναµικότητα. Εποµένως, το µέσο προσφέρεται για 

µεταφορές µεγάλων ποσοτήτων σε µεγάλες αποστάσεις, καθώς έτσι επιµερίζεται το 

σταθερό κόστος του µέσου και µειώνεται το µέσο κόστος µεταφοράς. Οι 

σιδηροδροµικές µεταφορές χαρακτηρίζονται από ισχυρότατες οικονοµίες κλίµακας, 

οι οποίες µειώνουν το µέσο µεταφορικό κόστος καθώς αυξάνεται το συνολικό 

φορτίο. 

 Ο σιδηρόδροµος είναι επιλογή χαµηλού µεταφορικού κόστους για 

περιπτώσεις που απαιτείται η µεταφορά µεγάλων φορτίων σε µεγάλες αποστάσεις. 

Ιδιαίτερα κατάλληλα για σιδηροδροµική µεταφορά είναι φορτία ογκώδη, ή βαριά 

φορτία χαµηλής αξίας, στα οποία το κόστος µεταφοράς αποτελεί σηµαντικό τµήµα 

της τελικής τιµής τους. 

 Οι σιδηροδροµικές µεταφορές χαρακτηρίζονται από κορυφαία αξιοπιστία και 

ακρίβεια στους χρόνους αναχώρησης και άφιξης των αµαξοστοιχιών. 

 Ο σιδηρόδροµος έχει περιορισµένη αυτοτέλεια, διότι χρειάζεται η χρήση 

επικουρικών µέσων για τη µεταφορά των φορτίων αφ’ ενός από τον αποστολέα στο 

σταθµό αναχώρησης και αφ’ ετέρου από το σταθµό άφιξης στον παραλήπτη. 

Επιπλέον, τα δροµολόγια του σιδηροδρόµου είναι γενικώς σταθερά και ανελαστικά 

και δεν προσαρµόζονται ή προγραµµατίζονται κατά περίπτωση. (Ιωάννου, 2005; 

Κολινάτης, 2007) 

 Η ταχύτητα του σιδηρόδροµου είναι επίσης µικρή. Η αιτία δεν είναι κυρίως η 

ταχύτητα των αµαξοστοιχιών, αλλά οι καθυστερήσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης των 

φορτίων. 

 

 

Φορτηγά αυτοκίνητα 

 Οι οδικές µεταφορές µε φορτηγά αυτοκίνητα είναι εξαιρετικά διαδεδοµένες. 

Τα φορτηγά µπορεί να είναι ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Οι µεταφορές µε φορτηγά 

χαρακτηρίζονται από χαµηλό σταθερό κόστος, αλλά υψηλό µεταβλητό κόστος. 
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 Το µέσο µεταφορικό κόστος των φορτηγών αυτοκινήτων είναι γενικά 

µεγαλύτερο από ότι του σιδηροδρόµου και των πλοίων. 

 Τα φορτηγά µεταφέρουν κυρίως εµπορεύµατα σχετικά υψηλής αξίας σε 

σχετικά µικρές αποστάσεις. Επίσης, τα οχήµατα έχουν περιορισµένη δυναµικότητα 

και µεταφέρουν µικρότερα φορτία σε σχέση µε µέσα όπως τα πλοία και ο 

σιδηρόδροµος. 

 Βασικό πλεονέκτηµα των φορτηγών αυτοκινήτων είναι η πρόσβασή τους σε 

οποιαδήποτε σηµεία αποστολής και παραλαβής. Χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια, σε 

αντίθεση µε µέσα σταθερού δικτύου, όπως ο σιδηρόδροµος και οι αεροµεταφορές. 

(Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

 Τα φορτηγά έχουν µικρό χρόνο µεταφοράς, κυρίως επειδή είναι αυτοτελή και 

µεταφέρουν το φορτίο απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Προσφέρουν 

επίσης µέγιστη ευελιξία όσον αφορά τα δροµολόγιά τους. 

 Όπως όλες οι οδικές µεταφορές, τα φορτηγά επηρεάζονται από καιρικές και 

κυκλοφοριακές συνθήκες και δεν προσφέρουν ιδιαίτερη χρονική συνέπεια. 

 

Πλοία 

 Στην Ελλάδα, τα πλοία διεκπεραιώνουν θαλάσσιες µεταφορές, αλλά σε άλλα 

µέρη του κόσµου γίνονται µεταφορές διαµέσου ποταµών, καναλιών και µεγάλων 

λιµνών. 

 Τα πλοία προσφέρουν κυρίως µεταφορές µεγάλων αποστάσεων και µεγάλου 

όγκου. Το µέσο µεταφορικό κόστος των πλοίων είναι χαµηλότερο από κάθε άλλου 

µέσου. Τα πλοία, εποµένως, προσφέρονται για εµπορεύµατα µε χαµηλό λόγο αξίας 

προς βάρος, για τα οποία το µεταφορικό κόστος αποτελεί σηµαντικό τµήµα της 

τελικής τιµής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µέσο αυτό προσφέρει τη µεγαλύτερη 

δυναµικότητα, αφού σχεδόν οποιοδήποτε φορτίο µπορεί να µεταφερθεί µε πλοίο, αν 

αυτό κριθεί σκόπιµο. 

 Η ταχύτητα των πλοίων είναι γενικά η χαµηλότερη από όλων των 

µεταφορικών µέσων. Η χρονική αξιοπιστία του µέσου είναι επίσης χαµηλή, καθώς 

επηρεάζεται εξαιρετικά από τις καιρικές συνθήκες. Η συχνότητα, επίσης, των 

δροµολογίων είναι πολύ µικρή. (Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

 Η αυτοτέλεια των θαλασσίων µεταφορών είναι πολύ περιορισµένη, διότι 

χρειάζεται χρήση επικουρικών µέσων για τη µεταφορά του φορτίου προς και από 

τους λιµένες απόπλου και κατάπλου. 
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 Στην Ελλάδα, εξαιτίας της µεγάλης ακτογραµµής και των πολλών νησιών, τα 

πλοία χρησιµοποιούνται και για µεταφορές σε µικρότερες αποστάσεις. Τα 

οχηµαταγωγά πλοία µεταφέρουν φορτηγά αυτοκίνητα και το φορτίο τους, 

καθιερώνοντας ένα συνδυασµό αυτοκινήτου και πλοίου για τις µεταφορές πολλών 

φορτίων, όπως αγροτικών και καταναλωτικών προϊόντων. 

 

Αεροµεταφορές 

 Οι αεροµεταφορές χαρακτηρίζονται από υψηλά µεταβλητά κόστη, τα οποία 

τις καθιστούν ιδιαίτερα ακριβές για φορτία εµπορευµάτων. 

 Το βασικό πλεονέκτηµα της αεροµεταφοράς είναι η µεγάλη ταχύτητα, η οποία 

οδηγεί σε σηµαντική µείωση του χρόνου για µεγάλες αποστάσεις. Η αεροµεταφορά 

χρησιµοποιείται για εµπορεύµατα που πρέπει να φθάσουν γρήγορα στον προορισµό 

τους, είτε λόγω ειδικών αναγκών, είτε λόγω ευπάθειας. 

 Εµπορεύµατα µε πολύ µεγάλο λόγο αξίας προς βάρος µπορούν ενδεχοµένως 

να απορροφήσουν το µεγάλο µεταφορικό κόστος, εφόσον αυτό θα αποτελέσει µικρό 

τµήµα της τελικής τιµής. Επίσης, η διατήρηση αποθεµάτων από εµπορεύµατα πολύ 

µεγάλη αξίας είναι δαπανηρή και ενδεχοµένως η χρήση αεροµεταφορών για τον ταχύ 

εφοδιασµό συµφέρει περισσότερο από τη χρήση φθηνότερων µέσων, των οποίων η 

καθυστέρηση επιβάλλει τη διατήρηση υψηλότερων αποθεµάτων. (Ιωάννου, 2005; 

Κολινάτης, 2007) 

 Γενικά, τα αεροσκάφη µεταφέρουν ακριβά και ελαφριά εµπορεύµατα, ευπαθή 

προϊόντα, εποχιακά προϊόντα, αποθέµατα εκτάκτου ανάγκης, κρίσιµα ανταλλακτικά 

για επισκευές, και κρίσιµα εξαρτήµατα για την οµαλή συνέχιση µιας παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 Η αυτοτέλεια του µέσου είναι σχετικά περιορισµένη, καθώς χρειάζεται χρήση 

συµπληρωµατικών µέσω για τη µεταφορά του φορτίου από και προς τα αεροδρόµια. 

 Η συχνότητα των δροµολογίων και η γενική αξιοπιστία του µέσου είναι σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

 

Αγωγοί 

 Ένας ειδικός τρόπος µεταφοράς ορισµένων υλικών, όπως πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, είναι οι αγωγοί. 



23 
 

 Οι αγωγοί µεταφέρουν µε κορυφαία αξιοπιστία και χαµηλό κόστος µεγάλες 

ποσότητες του προϊόντος. Τα συστήµατα των αγωγών είναι αυτοµατοποιηµένα και 

δεν επηρεάζονται από εξωτερικές συνθήκες. (Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

 Ωστόσο, η αυτοτέλειά τους είναι περιορισµένη και χρειάζονται τη συνεργασία 

άλλων µέσων (π.χ. πλοίων, βυτιοφόρων οχηµάτων) για την ολοκλήρωση της 

µεταφοράς. 

 

Συνδυασµός µεταφορικών µέσων 

 Ο συνδυασµός δύο ή περισσότερων µεταφορικών µέσων για την αποστολή 

ενός φορτίου είναι είτε αναγκαστικός, είτε προαιρετικός. Ο συνδυασµός µέσων είναι 

αναγκαστικός όταν ένα µέσο δεν επαρκεί για τη σύνδεση των σηµείων αποστολής και 

παραλαβής του φορτίου. Άλλωστε, ο συνδυασµός µέσων είναι αναγκαστικός όταν 

ένα έσο δεν επαρκεί για τη σύνδεση των σηµείων αποστολής και παραλαβής του 

φορτίου. Άλλωστε, ο συνδυασµός των µέσων γίνεται για να µειωθεί το συνολικό 

µεταφορικό κόστος. Οι βασικοί συνδυασµοί είναι φορτηγό µε σιδηρόδροµο, φορτηγό 

µε πλοίο, και φορτηγό µε αεροσκάφος. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκφόρτωση από το αρχικό και η φόρτωση στο 

επόµενο µεταφορικό µέσο δηµιουργεί καθυστέρηση και αυξάνει το συνολικό 

µεταφορικό κόστος. (Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

 

1.2.3. Η τιµολόγηση των µεταφορών 

 

 Οι τιµές χρήσεως µεταφορικών µέσων εξαρτώνται από διάφορους 

παράγοντες. Οι τιµές των µεταφορικών υπηρεσιών παρουσιάζουν έντονη 

µεταβλητότητα, η οποία οφείλεται στο διαφορετικό κόστος (προσφορά) αλλά και στη 

διαφορετική αξία (ζήτηση) των µεταφορών. Οι κύριοι διαµορφωτές των τιµών είναι 

οι εξής: 

� Το κόστος της µεταφοράς. Η τιµή µιας µεταφορικής υπηρεσίας εξαρτάται, 

φυσικά, από το κόστος της. Το κόστος εκτέλεσης της σχετικής µεταφοράς 

θέτει πρακτικά το κατώτατο όριο τιµής, στο οποίο ο µεταφορέας προσφέρει 

την υπηρεσία του χωρίς ζηµία. 

 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσέγγισης του σχετικού κόστους της 

µεταφοράς, ως συνολικό, µεταβλητό και οριακό µεταφορικό κόστος. Ο 

ακριβής υπολογισµός του κόστους που αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη 
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µεταφορά φορτίου δεν είναι απλός, και µπορεί να γίνει µε εναλλακτικές 

µεθόδους. Η φύση των µεταφορών περιπλέκει περισσότερο την κοστολόγησή 

τους και την κατανοµή του κόστους ανά µεταφερόµενο φορτίο. 

Παραδείγµατος χάριν, η µεταφορά ενός φορτίου συχνά δεν συνεπάγεται µόνο 

τη µετάβαση του µεταφορικού µέσου από το σηµείο παραλαβής στο σηµείο 

παράδοσης, αλλά και την επιστροφή του µέσου στη βάση του, όταν 

ολοκληρωθεί η ενέργεια. (Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

� Η αξία της µεταφοράς. Το κόστος της µεταφοράς αφορά τις συνθήκες 

προσφοράς των µεταφορικών υπηρεσιών. Η αξία της µεταφοράς αφορά τις 

συνθήκες ζήτησης των µεταφορικών υπηρεσιών από τον πελάτη. Στην 

περίπτωση αυτή, ως βάση τιµολόγησης της µεταφορικής υπηρεσίας 

λαµβάνεται η αξία της σχετικής µεταφοράς για τον πελάτη, δηλαδή, η τιµή 

που είναι διατεθειµένος να καταβάλει ο πελάτης, προκειµένου να αγοράσει 

την υπηρεσία. Για παράδειγµα, εµπορεύµατα µεγάλης αξία είναι ικανά να 

απορροφήσουν µεγαλύτερα µεταφορικά έξοδα, εφόσον το µεταφορικό κόστος 

παραµένει ένα µικρό τµήµα της τιµής τους. Αντίθετα, εµπορεύµατα µικρής 

αξίας είναι ευαίσθητα στα µεταφορικά έξοδα, καθώς τα τελευταία αποτελούν 

αξιόλογο τµήµα της τιµής τους. 

� Απόσταση και βάρος. Η απόσταση της µεταφοράς είναι καθοριστικός 

παράγων διαµόρφωσης του µεταφορικού κόστους. Τα µεταφορικά έξοδα 

τείνουν να αυξάνονται καθώς µεγαλώνει η σχετική απόσταση. 

 Η τιµή των µεταφορικών υπηρεσιών αυξάνεται µε την απόσταση, αλλά µε 

τρόπο µη γραµµικό. Η συνάρτηση κόστους και απόστασης είναι αύξουσα 

αλλά και κοίλη, αντανακλώντας τον φθίνοντα ρυθµό µεταβολής του κόστους. 

Το φθίνον οριακό κόστος της απόστασης οφείλεται κυρίως στη σύνθεση του 

µεταφορικού κόστους, το οποίο δεν αποτελείται µόνο από µεταβλητά και 

ανάλογα µε την απόσταση µέρη, όπως, π.χ., καύσιµα. Αντιθέτως, το συνολικό 

µεταφορικό κόστος ενσωµατώνει και έξοδα ασυσχέτιστα µε την απόσταση 

της µεταφοράς ή έξοδα που δεν εξαρτώνται γραµµικών από την απόσταση. 

(Ιωάννου, 2005; Κολινάτης, 2007) 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις, τίθεται µια ενιαία τιµή ζώνης, η οποία δεν αλλάζει 

µεταξύ των σηµείων της ίδιας ζώνης.  
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 Το βάρος του φορτίου γενικά επηρεάζει την τιµή, αλλά όχι µε γραµµικό 

τρόπο. Συνήθως προσφέρονται εκπτώσεις ποσότητας, όπου µεγαλύτερα 

φορτία έχουν καλύτερες µέσες τιµές. 

 

 

1.3. Αποθέµατα 

 

1.3.1. Κατηγορίες αποθεµάτων 

 

 Κατ’ αρχήν θα πρέπει να εξεταστεί ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γενικού 

προβλήµατος των αποθεµάτων. 

 Τα αποθέµατα των υλικών, ηµικατεργασµένων προϊόντων και έτοιµων 

προϊόντων έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (ICAP, 2006; ∆ερβισιώτης, 1990) 

α) Αποτελούν τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας της επιχειρήσεως διότι άνευ 

υλικών αξιών καθίσταται αδύνατη η λειτουργία της βιοµηχανικής 

επιχειρήσεως. Τα αποθέµατα των υλικών καταλαµβάνουν περίπου το 50% του 

συνολικού ενεργητικού και συµµετέχουν στο συνολικό κόστος ανάλογα του 

είδους της επιχειρήσεως από 55% µέχρι 70%. 

β) Υφίστανται την επίδραση συγκυριακών παραγόντων. Τα αποθέµατα 

παράγουν οικονοµικό αποτέλεσµα τόσο µέσω της ασκούµενης 

εκµεταλλεύσεως αυτών όσο και σε πλήρη αδράνεια ευρισκόµενα λόγω του ότι 

η αξία τους µεταβάλλεται από τις διακυµάνσεις (συγκυρίες) των τιµών στην 

αγορά. Το συνολικό αποτέλεσµα των αποθεµάτων διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες: 

i) Το αποτέλεσµα το οποίο εξαρτάται από αυτή την ίδια την επιχείρηση 

και καθορίζεται από την τιµή της αγοράς των υλικών την οποία 

επιτυγχάνει η επιχείρηση, από τα έξοδα τα οποία δηµιουργούνται από 

την αγορά µέχρι την ανάλωση και από την ποσοτική απόδοση των 

υλικών κατά τη µετατροπή τους σε προϊόντα. 

ii) Το αποτέλεσµα το οποίο διαφεύγει του ελέγχου της επιχειρήσεως 

εξαρτώµενο από τις διακυµάνσεις των τιµών των αποθεµάτων. (ICAP, 

2006; ∆ερβισιώτης, 1990) 

γ) Η διοίκηση των αποθεµάτων είναι πολλές φορές κατανεµηµένη διαδικαστικώς 

και όχι λειτουργικώς µεταξύ των τεχνικών και οικονοµικών υπηρεσιών. Οι 
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λειτουργίες που αφορούν τα αποθέµατα δεν ασκούνται από µια ενιαία 

οργανωτική µονάδα. Για παράδειγµα, το έργο της αποθηκεύσεως των υλικών 

είναι δυνατόν να υπάγεται διοικητικώς και οργανωτικώς στην τεχνική 

διεύθυνση, η οποία πλην της αποθηκεύσεως διοικεί και το µετασχηµατισµό 

των υλικών, ο οποίος δεν είναι οµοιογενής προς την αποθήκευση. 

 Η διασπορά ορισµένων λειτουργιών που αφορούν τα αποθέµατα σε διάφορες 

ετερόκλητες οργανωτικές µονάδες συνιστά µία ιδιοτυπία της διοικήσεως των 

αποθεµάτων. 

δ) Απαιτούν υψηλή στάθµη οργανώσεως λόγω του πλήθους και της ποικιλίας 

των ειδών. Τα είδη που αποτελούν τα αποθέµατα µετρώνται κατά χιλιάδες, 

ενίοτε δε και κατά µυριάδες. Μεταξύ των υλικών αυτών υφίσταται µεγάλη 

διαφορά κατά αξία και ποσότητα συµµετοχής εκάστου υλικού στο κόστος της 

παραγωγής (π.χ. πρώτη ύλη καταλαµβάνει µεγάλο ποσοστό στη διαµόρφωση 

του κόστους, το δε αναλώσιµο υλικό είναι σχεδόν δυσδιάκριτο). (ICAP, 2006; 

∆ερβισιώτης, 1990) 

 Αλλά πέραν της ανωτέρω οικονοµικής σηµασίας εκάστου υλικού είναι 

δυνατόν η έλλειψη ενός µικρού ανταλλακτικού να φέρει τη διακοπή της παραγωγής 

και να επιφέρει τοιουτοτρόπως πολλαπλάσια ζηµιά σε σχέση µε την αξία αυτού. 

Λόγω της ανωτέρω σηµασία επιβάλλεται να επεκτείνεται ο προγραµµατισµός, η 

αγορά, η διακίνηση των υλικών στο σύνολο των υλικών. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος 

των υλικών έχει χαρακτήρα µόνιµο και απαιτεί µια προηγµένη οργάνωση. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι λέγοντας αποθέµατα εννοούµε όλα 

εκείνα τα υλικά εκτός των παγίων, τα οποία διαθέτει µία επιχείρηση προς επίτευξη 

της παραγωγικής και κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Κάθε υλικό έχει ιδίαν 

ατοµικότητα, η οποία προσδιορίζεται από τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Κατά 

συνέπεια υπάρχουν διάφορες κατηγορίες υλικών αναλόγως του σκοπού που πρόκειται 

να χρησιµοποιηθεί καθένα από αυτά εντός της παραγωγικής διαδικασίας. (ICAP, 

2006; ∆ερβισιώτης, 1990) 

 Έτσι διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες. 

 

α) Πρώτες Ύλες 

 

 Οι πρώτες ύλες είναι τα υλικά εκείνα τα οποία προορίζονται για ανάλωση ή 

µετατροπή κατά την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας. Το κύριο λοιπόν 
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χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι αλλάζουν µορφή, µετασχηµατίζονται από τη στιγµή 

που κατεργαστούν. Σε αντίθεση µε άλλα υλικά, π.χ. τα καύσιµα, τα οποία 

καταναλώνονται όχι για να µετατραπούν σε άλλο προϊόν αλλά για να 

πραγµατοποιηθούν οι κατεργασίες επί των πρώτων υλών. Τα µεταλλεύµατα, τα 

ορυκτά, ο χάλυβας συνιστούν πρώτες ύλες. (ICAP, 2006; ∆ερβισιώτης, 1990) 

 Περαιτέρω οι πρώτες ύλες διακρίνονται σε άµεσες ή κύριες και έµµεσες ή 

βοηθητικές. 

i) Άµεσες ή κύριες πρώτες ύλες είναι εκείνες οι οποίες δύνανται να 

καταλογιστούν και αναγνωριστούν ευχερών από το προϊόν που έχει παραχθεί. 

Για παράδειγµα, σε ένα στροφαλοφόρο άξονα µιας µηχανής είναι εµφανές ότι 

η πρώτη ύλη αυτού είναι ο χάλυβας. 

ii) Έµµεσες ή βοηθητικές πρώτες ύλες είναι εκείνες οι οποίες µε δυσκολία 

µπορούν να αναγνωριστούν σε ένα προϊόν και µε δυσκολία επίσης να 

καταλογιστούν στο κόστος αυτού. Π.χ. το κόστος του οξυγόνου που 

χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή µιας σιδηροκατασκευής. (ICAP, 2006; 

∆ερβισιώτης, 1990) 

 

β) Προϊόντα ή έτοιµα µέρη αυτών 

 

 Για παράδειγµα ο στροφαλοφόρος άξονας που κατασκευάστηκε στην 

επιχείρηση προκειµένου να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω στην υπ’ αυτής 

κατασκευαζόµενη µηχανή. 

 

γ) Αγορασθέντα µέρη 

 

 Εξαρτήµατα µηχανών ή συσκευών αγορασθέντα από άλλες επιχειρήσεις µε 

σκοπό να συναρµολογηθούν στην επιχείρηση είτε αυτούσια είτε µε τα άλλων υλικών 

παραγόµενα από την επιχείρηση, π.χ. αγορά µιας αντλίας κινητήρα άλλου 

εργοστασίου προκειµένου να συναρµολογηθούν στο παραγόµενο αυτοκίνητο στην 

επιχείρηση. (ICAP, 2006) 

δ) Αναλώσιµα υλικά 

 

 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα υλικά τα οποία δεν ενσωµατώνονται επί 

του παραγόµενου προϊόντος, όπως: 
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i) ασετιλίνη, οξυγόνο 

ii) καύσιµα, λιπαντικά 

iii) εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τους τεχνικούς για την τρέχουσα 

εργασία τους 

iv) γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας 

v) ανταλλακτικά (spare parts) προοριζόµενα για αντικατάσταση φθαρµένων. 

(ICAP, 2006) 

 

ε) Είδη συσκευασίας 

 

 Περιλαµβάνεται ότι υποδηλώνει ο όρος. 

 

 Η διάκριση των υλικών εµφανίζεται διαγραµατικώς παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕΡΗ 

ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
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1.4. Κωδικοποίηση αποθεµάτων 
 

 Κωδικοποίηση είναι η επισήµανση µε σύµβολο κάθε είδους αποθέµατος 

(υλικού µέρους προϊόντος ή προϊόντος) σε σχέση προς την προδιαγραφή αυτού. Έτσι, 

αποκλείεται η σύγχυση µε άλλο υλικό. 

 Η ανάγκη της κωδικοποίησης προκύπτει από την ύπαρξη πολλές φορές 

διαφόρων ονοµάτων ή χαρακτηρισµών ή διαφορετικής χρήσης αυτού του υλικού και 

της επερχόµενης από το ανωτέρω γεγονός συγχύσεως στην εν γένει διαχείριση των 

υλικών. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Η σύγχυση είναι πολλές φορές τόσο µεγάλη ώστε αγνοείται η ύπαρξη 

ορισµένων υλικών και επιζητείται κακώς η αγορά τους ή θεωρείται ότι υπάρχει το 

υλικό και έτσι δεν επιδιώκεται η απαιτούµενη για τις ανάγκες του προγράµµατος 

παραγωγής απόκτησής τους. Η κωδικοποίηση των υλικών προϋποθέτει: 

i) Κατάσταση η οποία να περιλαµβάνει το σύνολο των υλικών κατά είδος των 

υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη, επίσης κατά µονάδα µετρήσεως και 

κατά ενθεµίου στην αποθήκη. Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται stock status. 

Στην εν λόγω κατάσταση και σε ιδιαίτερη στήλη εµφανίζονται επίσης τα 

παραγγελθέντα και αναµενόµενα να παραληφθούν υλικά (due ins) και τα 

υλικά που ζητήθηκαν από την παραγωγή και δεν βρέθηκαν (due outs) καθώς 

επίσης και η τιµή αγοράς της µονάδας. Κατά αυτό τον τρόπο έχουµε άµεση 

απεικόνιση των ποσοτήτων των υλικών µας. Συνήθως η απογραφή του 

τελευταίου έτους είναι επαρκής για µια αρχική κατάρτιση του stock status. 

Επίσης τα δικαιολογητικά κάθε αγοράς υποβοηθούν την κατάρτιση µιας 

τέτοιας κατάστασης. 

ii) ∆ιάκριση των ειδών σε κατηγορίες και αναλυτικότερες εντός αυτών 

κατηγορίες. Το πλήθος των δηµιουργούµενων διακρίσεων εξαρτάται από το 

πλήθος της υφιστάµενης ποικιλίας. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Λαµβάνοντας υπόψη της παραπάνω προϋποθέσεις, κάθε κατηγορία λαµβάνει 

το δικό της σύνολο, το οποίο συνδέεται µε τον ιδιαίτερο συµβολισµό των στοιχείων 

αυτής ώστε από το σύµβολο του στοιχείου να προκύπτουν τα χαρακτηριστικά του και 

η κατηγορία στην οποία υπάγεται. 
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1.4.1. Μέθοδοι κωδικοποίησης αποθεµάτων 

 

 Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι κωδικοποίησης των υλικών. Οι συνηθέστερες 

είναι οι εξής: 

 

α) Αλφαβητική µέθοδος 

 

 Κάθε κατηγορία λαµβάνει ένα κεφαλαίο γράµµα του αλφαβήτου π.χ. ΑΒΓ και 

κάθε υλικό σε αυτή την κατηγορία λαµβάνει έναν αριθµό π.χ. Α001. Το εάν θα είναι 

δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες εξαρτάται από τον αριθµό των υλικών τα οποία 

υπάρχουν εντός της κατηγορίας Α. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε περίπτωση 

µικρού σχετικού αριθµού διακρίσεων, οι οποίες πάντως δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερες του αριθµού του αλφαβήτου. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 

β) Μνηµονική µέθοδος 

 

 Κάθε κατηγορία και τα εντός αυτής της κατηγορίας υλικά λαµβάνουν το 

σύµβολό τους από το αρχικό των γραµµάτων. Για παράδειγµα για τα ανταλλακτικά 

ενός αργαλειού δίδεται ο συµβολισµό ΑΑ. Για τα εξαρτήµατα αυτής της κατηγορίας 

όπως η σαΐτα, ο συµβολισµός θα είναι ΑΑΣ. Η δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου 

αυτής προϋποθέτει µικρό αριθµό κατηγοριών και ειδών. 

 

γ) Απλή αριθµητική µέθοδος 

 

 Η µέθοδος αυτή δίνει σε κάθε υλικό έναν αριθµό, χωρίς να υφίσταται άλλος 

αριθµός που να δεικνύει την κατηγορία στην οποία υπάγεται: 

• 100 έµβολο µηχανής Α 

• 101 ελατήριο µηχανής Α 

• 102 δείκτης βενζίνης 

• 103 δείκτης ελαίου 

 Η µέθοδος αυτή δεν συνίσταται διότι σπαταλάται αρκετός χρόνος 

προκειµένου να βρεθεί ο αριθµός του υλικού. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 
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δ) Καθ’ οµάδας αριθµητική µέθοδος 

 

 Σε κάθε κατηγορία υλικών δίνεται ένας διψήφιος αριθµός και ακολουθεί 

αυτού, ο αριθµός του στοιχείου που υπάγεται στην κατηγορία. Αν π.χ. στα 

ανταλλακτικά του αργαλειού έχει δοθεί ο αριθµός 20 και η σαΐτα έχει αριθµό 51, ο 

αντίστοιχος κωδικός αριθµός θα είναι 2051 (σαΐτα πιεστηρίου). 

 Αριθµητικοί συνδυασµοί µπορούν να επιτευχθούν για να αποδώσουν 

διαστάσεις ορισµένου είδους. Αν π.χ. τα σιδηρά ελάσµατα έχουν αριθµό 44, µπορεί 

να δηλώνονται µέσω διψήφιου αριθµού οι διαστάσεις και µέσω µονοψηφίου αριθµού 

το πάχος. Εποµένως για το παραπάνω παράδειγµα, έχουµε: 

• 44242 

• 44 σιδηρά ελάσµατα 

• 2 x 4 διαστάσεις 

• 2 χιλιοστά πάχος (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 

ε) ∆εκαδική µέθοδος 

 

 Χρησιµοποιείται κυρίως από βιοµηχανίες οι οποίες παράγουν προϊόντα δια 

της συναρµολόγησης του συνόλου. Κατά συνέπεια µια βιοµηχανία παραγωγής όπλων 

µπορεί να δώσει τον αριθµό 10 για τα παραγόµενα όπλα, οπότε οι πιο κάτω κωδικοί 

αριθµοί θα χρησιµοποιούνται για τα συνοπτικά µέρη του συνόλου: 

• 1005 

• 10 όπλα πυροβόλα 

• 05 όπλα µέχρι 30 χιλ. 

• 1010 

• 10 όπλα πυροβόλα 

• 10 όπλα µέχρι 25 χιλ. κοκ. 

 Βασικό πλεονέκτηµα της πιο πάνω µεθόδου είναι ότι µπορεί να επεκταθεί σε 

νέα είδη και εξαρτήµατα, ενώ µειονέκτηµα της είναι ότι γίνεται δύσκαµπτη όταν 

κάποια βασική µονάδα αποτελείται από περισσότερα σύνολα, καθένα των οποίων 

αποτελείται από περισσότερα υποσύνολα και κάθε υποσύνολο αποτελείται από 

περισσότερα µικρότερα υποσύνολα. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 
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στ) Συνδυασµοί µεθόδων 

 

 ∆ηλαδή συνδυασµοί µνηµονικοί και αριθµητικού ή δεκαδικού συστήµατος. 

Π.χ. βιοµηχανία η οποία χρησιµοποιεί ξυλεία µε διαφορετικό πάχος µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τον κάτωθι κωδικό: 

• ΞΛ181 πάχος 1/8́ ΄ 

• Νο 1 

• ΞΛ142 πάχος ¼΄΄ 

• Νο 2 

 

 

1.5. ∆ιαχείριση Αποθεµάτων 

 

1.5.1. Σχεδιασµός Αποθηκών 

 

 Η αποθήκευση των υλικών συνιστά  λειτουργία η οποία έχει σκοπό τη φυσική 

προστασία των υλικών καθώς και τη διακίνησή τους µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 

Τα προβλήµατα τα οποία µπορεί να προκύψουν από την αποθήκευση των υλικών 

είναι: (∆ερβισιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984)  

 

Προβλήµατα βασικής οργανώσεως 

 

 Τα εν λόγω προβλήµατα περιλαµβάνουν την επιλογή της θέσης, τον 

υπολογισµό της επιφάνειας και του όγκου των αποθηκών, τον τρόπο διευθέτησης των 

υλικών στα ράφια καθώς και την εξασφάλιση των µέσων διακίνησης αυτών. 

 

Προβλήµατα λειτουργικής οργανώσεως 

 

 Τα προβλήµατα αυτά περιλαµβάνουν την οργάνωση παραλαβής, τοποθέτησης 

των υλικών στα ράφια και διεξαγωγής του απογραφικού ελέγχου των υλικών. Οι 

αποθήκες συνήθως υπάγονται διοικητικώς στην τεχνική διεύθυνση ή στη διεύθυνση 

εφοδιασµού ανάλογα της οργάνωσης που επικρατεί. Η πιο οργανωτική υπαγωγή των 

αποθηκών είναι αυτές να υπάγονται στη διεύθυνση εφοδιασµού, η οποία έχει και την 
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ευθύνη του οικονοµικού προγραµµατισµού των αποθεµάτων. (∆ερβισιώτης, 1990; 

Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Υπεύθυνος για την όλη λειτουργία των αποθηκών είναι ο διευθυντής 

εφοδιασµού µέσω του τµηµατάρχη αποθήκης. Υπόλογοι στον τµηµατάρχη αποθήκης 

είναι οι αποθηκάριοι, οι οποίοι πλαισιώνονται µε εργάτες αποθήκης για την εκτέλεση 

των διακινήσεων. 

 

1.5.2. Χωροταξική διάταξη αποθηκών 

 

 Τα προβλήµατα της βασικής οργάνωσης προκύπτουν αρχικά κατά τη 

δηµιουργία της βιοµηχανικής επιχειρήσεως εξακολουθούν δε να υφίσταται σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής της λόγω των µεταβολών στις εγκαταστάσεις, το µέγεθος και τη 

διάρκεια της παραγωγικής δραστηριότητας αυτής. 

 Το πρόβληµα του µεγέθους των αποθηκών αρχικά προκύπτει, όπως έχει 

ειπωθεί παραπάνω κατά τη δηµιουργία της επιχειρήσεως. Το είδος των αποθηκών 

καθορίζεται από το είδος των υλικών, τα οποία πρόκειται να αποθηκευθούν. Στοιχεία 

τα οποία καθορίζουν το µέγεθος της αποθήκης είναι συνήθως τα εξής: 

I. Η µορφή του υλικού και ο ενδεικτικός τρόπος διακινήσεως αυτού (δηλαδή αν 

είναι υλικό στερεό που µπορεί να µετακινηθεί εύκολα ή αν είναι υγρό που 

µπορεί να αντληθεί ή αν είναι σε τεµάχια τα οποία µπορούν να 

ταξινοµηθούν). 

ΙΙ. Το επικίνδυνο της συστάσεως του υλικού, δηλαδή αν είναι οξέα, αν είναι 

αναφλέξιµα, αν είναι εκρηκτικά κ.λ.π. 

ΙΙΙ. Η επίδραση των καιρικών συνθηκών, αν π.χ. η υγρασία επιδρά και δηµιουργεί 

οξείδωση ή καθιστά µειονεκτική τη χρησιµοποίηση του υλικού. 

IV. Η επίδραση του χρόνου, ο οποίος πιθανό να επιφέρει βλάβη στην ποιότητα 

των υλικών, π.χ. τα υλικά που αποτελούνται από ελαστικό έχουν ορισµένο 

χρόνο ζωής, έστω και αν ακόµη δεν έχουν χρησιµοποιηθεί. (∆ερβισιώτης, 

1990; Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Η µεγάλη ποικιλία των υλικών προκαλεί κατ’ ανάγκη απαίτηση ύπαρξης 

περισσότερων αποθηκευτικών χώρων και αποθηκών. 

 Ο καθορισµός του απαιτούµενου χώρου είναι αποτέλεσµα της επιδιωκόµενης 

αποτελεσµατικότητας του κόστους αποθηκεύσεως. Εάν δηλαδή ο χώρος των 

αποθηκών είναι µεγαλύτερος του απαιτουµένου σηµαίνει ότι θα προκαλέσει αφενός 
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µεν άσκοπη δέσµευση κεφαλαίου για την αγορά του οικοπέδου για την ανέγερση 

αυτής της οικοδοµής και αφετέρου αύξηση του συνεπαγόµενου τόκου και 

ασφαλίστρων καθώς επίσης και µεγαλύτερο κόστος διακίνησης λόγω της µεγάλης 

διασποράς των υλικών στην αποθήκη. 

 Για τον καθορισµό του χώρου των αποθηκών βασική είναι η πρόβλεψη των 

υλικών που θα αποθηκευθούν µε µια προοπτική συνήθως 10 έως 20 χρόνια. 

(∆ερβισιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Οι ποσότητες στη συνέχεια διαχωρίζονται κατά οµάδα οµοειδών από άποψη 

αποθήκευσης των υλικών, καθορίζονται για κάθε οµάδα οι συνθήκες αποθηκεύσεως, 

προσδιορίζονται οι απαραίτητοι προς άνετο διακίνηση ελεύθεροι χώροι και τελικώς 

εκτιµώνται οι διαστάσεις και το σχήµα των αποθηκών εξαγόµενου του τελικού 

κυβισµού αυτών. 

 Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι η αξιοποίηση του χώρου των αποθηκών 

πραγµατοποιείται µε την αποτελεσµατική τοποθέτηση των υλικών η οποία 

εξασφαλίζει άνετη και οικονοµική διακίνηση αυτών. 

 Η θέση των αποθηκών καθορίζεται µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση του 

κόστους µεταφοράς των υλικών στα παραγωγικά τµήµατα, όπως βεβαίως λαµβάνει 

χώρα και η ανάλωση αυτών. (∆ερβισιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 

1984) 

 

1.5.3. Σύστηµα δορυφορικών αποθηκών 

 

 Κατά το σύστηµα αυτό υφίσταται µία κεντρική αποθήκη όπου λαµβάνουν 

χώρα όλες οι παραλαβές της επιχειρήσεως. Παράλληλα µε την αποθήκη αυτή 

υφίστανται και µικρότερες αποθήκες εντός των διαφόρων παραγωγικών τµηµάτων. 

 Οι µικρότερες αυτές αποθήκες αποθηκεύουν υλικά µε τα οποία εκδηλώθηκε 

επανειληµµένως ζήτηση (πέραν των τριών φορών εντός του µηνός) στα παραγωγικά 

τµήµατα τα οποία εξυπηρετούν. 

 Εάν π.χ. εκδηλώθηκε ζήτηση για κοχλίες 3/8́ ΄ σε ένα παραγωγικό τµήµα τότε 

η αντίστοιχη αποθήκη η οποία το εξυπηρετεί οφείλει να µεταφέρει µεγάλη ποσότητα 

που να επαρκεί να καλύψει τις ζητήσεις της παραγωγής από την κεντρική αποθήκη. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται εξοικονόµηση κόστους που προκύπτει από την 

άµεση ικανοποίηση των αναγκών της παραγωγής. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 

1984) 
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 Επίσης είναι δυνατό εάν κάποιο υλικό το οποίο βρίσκεται σε µία δορυφορική 

αποθήκη δεν κινήθηκε για αρκετό καιρό, µεταφέρεται στην κεντρική αποθήκη ή σε 

άλλη δορυφορική αποθήκη που υφίσταται ζήτηση του συγκεκριµένου υλικού. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µία ευέλικτη διακίνηση των υλικών η οποία τελικών 

εξασφαλίζει την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Βεβαίως στην περίπτωση εφαρµογής του παραπάνω συστήµατος πρέπει να 

υπάρχει και η αντίστοιχη λογιστική οργάνωση καθώς και η οργανωτική δοµή η οποία 

θα παρακολουθεί τις χρεοπιστώσεις των δορυφορικών αποθηκών. 

 

1.5.4. Τύποι αποθηκών 

 

 Ο σχεδιασµός και η αποθήκευση των υλικών που αναπτύσσεται παρακάτω 

δεν περιορίζεται στο να περιγράψει έναν ορισµένο σχεδιασµό αποθήκης ή 

λεπτοµέρειες της κατασκευής της. 

 Η περιγραφή που ακολουθεί δίνει µία γενική περιγραφή της αποθήκης, τόσο 

χωροταξική όσο και λειτουργική για τους περισσότερους τύπους κοινών υλικών 

καθώς επίσης και τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό διακινήσεως και αποθηκεύσεως 

αυτών. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 

Ι. Αποθήκη γενικής χρήσεως 

 

 Μία αποθήκη γενικής χρήσεως κατασκευάζεται µε οροφή, πλευρικούς τοίχους 

και µία κυρία είσοδο και µία κύρια έξοδο. Πρέπει να έχει προβλεφθεί µία εξέδρα 

όπου θα προσεγγίζουν και θα εκφορτώνουν σιδηροδροµικά βαγόνια εφόσον η 

συγκεκριµένη βιοµηχανία εξυπηρετείται και µέσω σιδηροδρόµου. 

 Μία αποθήκη πρέπει να έχει δύο κύριους διαδρόµους, έναν αριστερά και έναν 

δεξιά οι οποίοι θα τη διαπερνούν σε όλο το µήκος της. Οι εν λόγω διάδροµοι θα 

επιτρέπουν στα µηχανήµατα διακινήσεως των υλικών να κινούνται σε όλο το µήκος 

αυτής σε µία ευθεία γραµµή. Οι κύριοι διάδροµοι αριστερά και δεξιά, συνδέονται µε 

κάθετους διαδρόµους οι οποίοι οδηγούν κατευθείαν στα ράφια και από την πλευρά 

ξεφόρτωσης των φορτηγών αυτοκινήτων και από την πλευρά ξεφορτώσεων 

σιδηροδροµικών βαγονιών.(Γιαννάτος, 2002; Ανδριανόπουλος, 2002) 
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ΙΙ. Ψυκτικές αποθήκες 

 

 Πολλές γενικής χρήσεως αποθήκες έχουν ξεχωριστά τµήµατα στα οποία η 

θερµοκρασία είναι ελεγχόµενη. Μία ψυκτική αποθήκη είναι κλειστή και 

χρησιµοποιείται για την αποθήκευση υλικών που υπόκεινται σε αλλοίωση. Οι 

ψυκτικές αποθήκες συνήθως διαιρούνται σε δύο ξεχωριστές περιοχές. Η µία περιοχή 

είναι σχεδιασµένη για ψυκτική θερµοκρασία κυµαινόµενη µεταξύ 32 έως 50 βαθµούς 

Fahrenheit. Η άλλη περιοχή είναι σχεδιασµένη για κατάψυξη των υλικών και η 

θερµοκρασία µπορεί να κυµαίνεται πάνω από 50 βαθµούς Fahrenheit. Υλικά σαν το 

κρέας, κατεψυγµένα λαχανικά κ.λ.π. διατηρούνται στην περιοχή της χαµηλής 

θερµοκρασίας, ενώ φωτογραφικά υλικά, υλικά από ελαστικό κ.λ.π. αποθηκεύονται σε 

θερµοκρασία από 32 έως 50 βαθµούς Fahrenheit. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 

1984)  

 

ΙΙΙ. Αποθήκη εύφλεκτων υλικών 

 

 Η αποθήκη εύφλεκτων υλικών χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των 

υλικών που είναι εύφλεκτα, όπως χρώµατα, λάδια κ.λ.π. Είναι κλειστές αποθήκες, 

συνήθως αποτελούµενες από δύο ή περισσότερες περιοχές, οι οποίες χωρίζονται µε 

έναν τοίχο ανθεκτικό στην πυρκαγιά καθώς και µία αντίστοιχη πόρτα. 

 Συνήθως οι πόρτες και οι τοίχοι σε µία αποθήκη εύφλεκτων υλικών είναι 

κατασκευασµένες από τέτοια υλικά ώστε να παρουσιάζουν αντοχή στην πυρκαγιά για 

τέσσερις ώρες. Αυτός ο χρόνος δεικνύει το ποσό απαιτείται οι φλόγες να 

διαπεράσουν τον τοίχο. Οι εν λόγω αποθήκες έχουν σύστηµα αυτόµατης 

κατασβέσεως πυρκαγιάς, το οποίο διατρέχει όλη την οροφή και ενεργοποιείται όταν η 

θερµοκρασία του χώρου ανέβει πέραν ενός βαθµού. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 

1984) 

 Πέραν των ανωτέρω αποθηκών έχουµε και τις ανοιχτές αποθήκες όπου 

συνήθως αποθηκεύονται υλικά τα οποία είναι συσκευασµένα σε βαρέλια που δεν 

επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες ή άλλα βαρέα αντικείµενα όπως οχήµατα, 

µπουλντόζες κ.λ.π. 
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1.5.5. Μέθοδοι αποθηκεύσεων αποθεµάτων 

 

 Η αποτελεσµατική αποθήκευση εξαρτάται κατά µεγάλο ποσοστό από την 

ορθή επιλογή του εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός των υλικών διακρίνεται: 

• σε εξοπλισµό αποθηκεύσεως και 

• σε εξοπλισµός διακινήσεως. 

 Για τα ογκώδη υλικά προβλέπονται από την αρχή τα κατάλληλα µέσα 

αποθηκεύσεως και ο αντίστοιχος εξοπλισµός π.χ. δεξαµενές µε συστήµατα αντλίας, 

γερανοί, ανυψωτήρες κ.λ.π. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Για τα µικρού όγκου και µεγάλης ποικιλίας υλικά όπως είναι τα αναλώσιµα ή 

τα ανταλλακτικά χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι αποθήκευσης όπως: 

 

1. Pallet Racking 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύστηµα αποθήκευση αυτό χρησιµοποιείται σε αποθήκες είτε µε µικρό 

αποθηκευτικό χώρο είτε µε αποθηκευτικό χώρο στενών διαδρόµων.  

Οι παλέτες είναι δυνατόν να τοποθετηθούν πάνω στο πάτωµα, η µια δίπλα 

στην άλλη, και αν τα προϊόντα αντέχουν το βάρος, µπορεί η µια παλέτα να 

τοποθετηθεί πάνω στην άλλη. Στις περισσότερες φορές όµως οι παλέτες 

τοποθετούνται πάνω σε µεταλλικά ράφια. Τα µεταλλικά ράφια αποτελούνται από τα 

κάθετα πλαίσια και τις οριζόντιες δοκίδες. Το ύψος των ραφιών καθορίζεται από το 

ύψος του κτιρίου και τον αριθµό των παλετών που χωρούν. Για το σωστό σχεδιασµό 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι διαστάσεις της παλέτας όσο και οι διαστάσεις 

του φορτίου. 

Ιδανικά το φορτίο πρέπει να έχει διαστάσεις µικρότερες από τις διαστάσεις 

της παλέτας και να µην εξέχει καθόλου. Αυτό όµως επιτυγχάνεται µόνο αν τα κιβώτια 

ή η συσκευασία των προϊόντων έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της παλέτας. 

Παλιότερα τα κιβώτια είχαν πολλές διαφορετικές διαστάσεις και κατά κανόνα εξείχαν 



38 
 

από την παλέτα. Πάντως ο σχεδιασµός των κιβωτίων πρέπει να γίνεται µε τα νέα 

πραγµατικά δεδοµένα, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα θα διανύσουν το 

µεγαλύτερο µέρος της απόστασης, από το εργοστάσιο στον πελάτη, πάνω στην 

παλέτα. 

Το µήκος των δοκίδων των ραφιών, πρέπει να καθορίζεται από τις εξωτερικές 

διαστάσεις του φορτίου έτσι ώστε να µπορεί ο χειριστής του ανυψωτικού να 

τοποθετεί ή να παίρνει τις παλέτες γρήγορα χωρίς να κάνει ζηµιές στον εξοπλισµό ή 

στα προϊόντα, χωρίς να ακουµπά ή να χτυπά το φορτίο της µιας παλέτας, το φορτίο 

της άλλης. Το πλάτος των πλαισίων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να κάθονται οι τάκοι 

των παλετών πάνω στις δοκίδες. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984)  

Το ύψος κάθε ορόφου τοποθέτησης παλετών είναι ίσο µε το πλάτος της 

δοκίδας συν το ύψος του παλεταρισµένου φορτίου µαζί µε κάποιο περιθώριο για την 

ανύψωση του φορτίου χωρίς αυτό να ακουµπήσει την παραπάνω δοκίδα. 

Όλα τα ράφια πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τραυµατισµούς, για φθορές, 

που προκαλούνται από τους χειριστές των ανυψωτικών µηχανηµάτων. Οι αντοχές του 

κατασκευαστή µειώνονται δραµατικά όταν τραυµατίζονται τα ράφια. 

 

2. Standard Pallet Racking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι στατικοί υπολογισµοί, που εκπονούνται για κάθε project ξεχωριστά, 

υπογραµµίζουν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των συστηµάτων αποθήκευσης 

παλετών, τα οποία αποτελούνται από τα κάθετα πλαίσια και τις οριζόντιες δοκίδες 

και τη σταθεροποίηση αυτών. Είναι προσαρµόσιµα σε όλες τις απαιτήσεις. 

(Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 



39 
 

 Τα κανονικά ράφια ή ράφια κοινού ύψους χρησιµοποιούνται για αποθήκες 

µικρού σχετικά ύψους ή για αποθήκες όπου στους διαδρόµους κινούνται ταυτόχρονα 

δύο ή περισσότερα µηχανήµατα. 

 Στις περιπτώσεις των αποθηκών µε µεταλλικά ράφια η τοποθέτηση των 

παλετών γίνεται είτε µε περονοφόρα πεζού χειριστή, είτε µε περονοφόρα µε 

κινούµενο ιστό, είτε τέλος µε τα κλασικά παραδοσιακά περονοφόρα µε αντίβαρο. 

Όλα τα παραπάνω µηχανήµατα χρειάζονται αρκετό χώρο, για να κάνουν τους 

απαραίτητους ελιγµούς και χειρισµούς για να τοποθετήσουν την παλέτα στα ράφια. 

Αν το ύψος της τελευταίας δοκίδας ξεπερνά τα 6 µ. τότε θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν ανυψωτικά µε κινούµενο ιστό και όχι µε αντίβαρο. Τα πρώτα 

χρειάζονται µικρότερο διάδροµο και έχουν καλύτερη ορατότητα από τα δεύτερα. 

 Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα κανονικά ράφια, είναι αρκετά και 

ειδικότερα ξεχωρίζουν τα παρακάτω: 

� Αξιοποιούν το υπάρχον ύψος της αποθήκης 

� Παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε παλέτας 

� Με τη σωστή υποστήριξη, παρέχουν δυνατότητα εφαρµογής του FI-FO 

� ∆ιευκολύνουν την καταµέτρηση των προϊόντων, στις τακτικές και στις 

έκτακτες απογραφές 

� Επιτρέπουν την ταυτόχρονη εργασία µηχανηµάτων τοποθέτησης ή συλλογής 

παλετών στον ίδιο διάδροµο 

� Προσφέρουν αρκετή ευελιξία σε πιθανές µεταβολές των διαστάσεων των 

µονάδων διακίνησης, των διαστάσεων των παλετών 

� Ο χρόνος εκπαίδευσης και εκµάθησης των µηχανηµάτων και του συστήµατος 

είναι σχετικά σύντοµος 

� Το συνολικό ύψος της επένδυσης για 1000 – 2000 παλετών, είναι σχετικά 

µικρό που είναι υποφερτό και από µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

� Τα ράφια είναι πολύ ασφαλή για τους εργαζόµενους και τα προϊόντα 

(Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Τα κανονικά ράφια έχουν ένα πολύ βασικό µειονέκτηµα, που είναι ίσως και 

το µοναδικό αρνητικό τους στοιχείο, τα κανονικά ράφια,, µε τους µεγάλους 

διαδρόµους, κάνουν πολύ κακή εκµετάλλευσης της επιφάνειας του κτιρίου, συνήθως 

οι παλέτες δαπέδου καταλαµβάνουν µόλις το 30 – 35% της επιφανείας του κτιρίου. 

 Σε περιπτώσεις που σχεδιάζεται εξαρχής, ένα κτίριο αποθήκης και πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και οι παράγοντες κόστους οικοπέδου και του κόστους του κτιρίου, 
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τότε, κατά πάσα πιθανότητα, η λύση των κανονικών ραφιών θα απορριφθεί και θα 

προτιµηθεί η λύση των ραφιών πολύ στενών διαδρόµων ή µεγάλου ύψους. Το σύνολο 

των επενδύσεων, για τον ίδιο αριθµό παλετών, είναι σηµαντικά υψηλότερο, παρ’ όλο 

ότι οι επενδύσεις για ράφια και µηχανήµατα είναι µικρότερες από τα άλλα 

συστήµατα. 

 

3. Drive - In  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συγκεκριµένος τύπος αποθήκευσης αποτελείται από σύνολο επιπέδων µε 

µορφή εσωτερικών διαδρόµων φόρτωσης παλετών σε οδηγούς στήριξης. Το 

περονοφόρο όχηµα εισάγεται στους διαδρόµους µε το φορτίο υπερυψωµένο του 

επιπέδου φόρτωσης. Οδηγοί εδάφους διευκολύνουν τους ελιγµούς του περονοφόρου 

οχήµατος βοηθώντας την κίνηση και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ατυχήµατος. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της αποθήκης µε αυτό τον τύπο ραφιών που 

εξυπηρετούνται µε γερανού είναι τα εξής: 

� Μεγάλη εκµετάλλευση του χώρου 

� Μικρότερη δαπάνη απόκτησης οικοπέδου 

� Μικρότερη κτιριακή δαπάνη ανά θέση παλέτας 

� Σταθερή ικανότητα ανύψωσης 

� Μέγιστη ταχύτητα κίνησης του µηχανήµατος επιτυγχάνεται σ’ όλα τα ύψη 

� Σταθερές, οµαλές και γρήγορες κινήσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι 

υπάρχουν οδηγοί στο πάτωµα και στην οροφή 

� Πολύ µικρό πλάτος διαδρόµου 

� ∆εν απαιτεί απολύτως επίπεδα δάπεδα 
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� Είναι το µόνο σύστηµα που µπορεί να αυτοµατοποιηθεί πλήρως, να 

λειτουργεί χωρίς άτοµα στην αποθήκη 

� Στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εφαρµόζεται, µε ακρίβεια 100%, το FI-FO 

� Στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα οι συνθήκες περιβάλλοντος καθορίζονται 

από τις ανάγκες των προϊόντων που αποθηκεύονται και όχι από τις ανάγκες 

των ατόµων που εργάζονται σ’ αυτό το περιβάλλον, άρα οι συνθήκες µπορεί 

να είναι και ανθυγιεινές ή τελείως ακατάλληλες για ανθρώπινη εργασία 

� Η παραγωγικότητα του συστήµατος είναι πολύ υψηλή, ξεπερνά τις 40 παλέτες 

ανά ώρα και ανά µηχάνηµα 

� οι απαιτήσεις φωτισµού για τη λειτουργία του συστήµατος είναι µηδαµινές 

(Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Το σύστηµα των πολύ υψηλών ραφιών δεν έχει µόνο πλεονεκτήµατα, έχει και 

µερικά µειονεκτήµατα και περιορισµούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την 

τελική απόφαση. Τα µειονεκτήµατα και οι περιορισµοί του συστήµατος είναι τα 

παρακάτω: 

� Μεγάλο ύψος επένδυσης 

� Ο χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασµό του συστήµατος, την κατασκευή 

του και την εγκατάστασή του είναι µεγάλος 

� Συνεχής εξάρτηση της επιχείρησης από τον προµηθευτή του συστήµατος 

� ∆ε λειτουργεί µε παλέτες όλων των διαστάσεων και σχεδίων 

� Οι γερανοί δεν µπορούν να κινηθούν έξω από τα ράφια και γι’ αυτό 

χρειάζονται δορυφορικά µηχανήµατα για να τους τροφοδοτούν συνεχώς µε 

παλέτες και για να µεταφέρουν τις παλέτες που κατεβάζουν από τα ράφια στο 

χώρο αποστολής 

� Οι γερανοί που χρησιµοποιούνται δεν µπορούν να σηκώσουν την παλέτα από 

το δάπεδο και γι’ αυτό απαιτούνται συστήµατα τοποθέτησης των παλετών 

ψηλά και ταυτόχρονα απαιτείται να τοποθετηθούν δοκίδες ακόµη και στο 

πρώτο επίπεδο. 

 Γενικά, εκτός από τα δύο πρώτα αρνητικά στοιχεία, τα υπόλοιπα δεν είναι 

ιδιαίτερης σηµασίας και γι’ αυτό µεγάλες επιχειρήσεις που είναι υποχρεωµένες να 

έχουν µεγάλο στοκ, µεγάλο αριθµό διαφορετικών προϊόντων, µεγάλη ηµερήσια 

διακίνηση παλετών και σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας πρέπει να 

µελετήσουν µε προσοχή αυτή τη λύση που έχει µεγάλες πιθανότητας να αποδειχτεί 

ως η ιδανική λύση. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 
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4. Mobile Pallet Racking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να επιτευχθεί η µέγιστη αποθηκευτική πυκνότητα διατηρώντας απόλυτη 

πρόσβαση σε κάθε θέση παλέτας, ρυθµιζόµενα ράφια για παλέτες µπορούν να 

τοποθετηθούν πάνω σε ηλεκτροκίνητες κινούµενες βάσεις βαρέως τύπου, 

ελαχιστοποιώντας απόλυτα τον αριθµό διαδρόµων πρόσβασης στα ράφια. 

Οι βάσεις κινούνται επάνω σε ειδικούς ατσάλινους οδηγούς οι 

οποίοι εγκιβωτίζονται πλήρως στο δάπεδο, συνήθως κατά το στάδιο κατασκευής του 

δαπέδου. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

Ο έλεγχος των βάσεων γίνεται από χειριστήρια τα οποία είναι σε 

άµεση σύνδεση µε την κάθε βάση των ραφιών, είτε από τηλεχειριστήρια 

ολοκληρωµένα στα περονοφόρα οχήµατα. 

 

5. Live Storage  
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Το σύστηµα Live Storage παρέχει πυκνή αποθήκευση όπου οι παλέτες 

φορτώνονται από τη µία πλευρά του συστήµατος και εκφορτώνονται από την 

αντίθετη πλευρά. Οι παλέτες κινούνται σε διαδρόµους οι οποίοι αποτελούνται από 

περιστρεφόµενους κυλίνδρους πλήρους ή µέρους του πλάτους. Το σύστηµα δέχεται 

µεγάλο αριθµό παλετών σε βάθος και η ταχύτητα κίνησής τους ελέγχεται από 

ειδικούς µηχανισµούς και κυλίνδρους επιβράδυνσης. Ειδικοί µηχανισµοί διαχώρισης 

υποβοηθούν την έξοδο της παλέτας από το σύστηµα χωρίς να δέχεται πίεση από τις 

ακόλουθες. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 

6. Bt Radio Shuttle 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Εξισώνοντας την απόλυτη εκµετάλλευση του όγκου µιας αποθήκης µε την 

αποδοτική και οικονοµική διαχείριση παλέτας συνήθως δεν είναι εύκολο. Μια 

πρόκληση η οποία οδήγησε στη δηµιουργία του BT Radio Shuttle, το οποίο είναι µια 

κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία, αυτοµατοποιηµένος µηχανισµός για τη διαχείριση 

παλετών σε υψηλής πυκνότητας σύστηµα. ∆ιαφορετικό από παρόµοια συστήµατα 

που κυκλοφορούν στην αγορά, όπου είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευµένων και 

ιδιαίτερα ακριβών περονοφόρων οχηµάτων για πρόσβαση στους διαδρόµους, το BT 

Radio Shuttle αναλαµβάνει τη συλλογή καθώς και την απόθεση των παλετών. 
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7. Shelving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ράφια ελαφρού τύπου. Μπορούν να εφαρµοστούν πολυποίκιλες εφαρµογές οι 

οποίες µπορούν να είναι από τις πλέον απλές έως τις πλέον πολυσύνθετες λύσεις.  

Τα ράφια ελαφρού τύπου είναι διαθέσιµα προκειµένου για την τοποθέτηση 

συστηµάτων αποθήκευσης είτε σε χαµηλή είτε σε υψηλή διάταξη. Επίσης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία συστηµάτων κινητών ραφιών. 

Τα ράφια τύπου shelving µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία 

πολυεπίπεδων συστηµάτων (ραφοπάταρα διώροφα, τριώροφα κ.λ.π.) (Ζωγράφος, 

2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Τα µεταλλικά ράφια που βιδώνονται και λύνονται εύκολα και µεταφέρονται 

και µπορούν να µετατραπούν εύκολα, ξεκίνησαν από αυτή την κατηγορία µε τα 

γνωστά διάτρητα ράφια. Τα διάτρητα ράφια ήταν ένας πραγµατικά επαναστατικός 

νεωτερισµός και εισήγαγε µια νέα µέθοδο προσέγγισης, µελέτης, επίλυσης και γενικά 

αντιµετώπισης όλων των προβληµάτων αποθήκευσης των µεγάλων και των µικρών 

επιχειρήσεων. Η χρήση των µεταλλικών ραφιών, διαδόθηκε πολύ γρήγορα και 

αντικατέστησε, µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, τα ξύλινα ράφια που 

χρησιµοποιούνταν µέχρι τότε και που προσέφεραν πολύ λίγες λύσεις, δεν είχαν την 

ευελιξία των µεταλλικών και ήσαν σχετικά δαπανηρά. 

 Τα ελαφρά µεταλλικά ράφια έχουν άπειρες χρήσεις και παραλλαγές. 

Χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση µικροϋλικών, µε την τοποθέτηση πάνω τους 

πλαστικών κουτιών ή συρταριών.  

 Τα ελαφρά µεταλλικά ράφια φορτώνονται από κάποιο πρόσωπο που περπατά 

χωρίς να χρησιµοποιεί κάποιο µηχάνηµα. Σε µεγάλες αποθήκες που έχουν µεγάλο 
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ύψος τα ράφια χωρίζονται σε ορόφους µε την τοποθέτηση παταριών ανάµεσα από τα 

ράφια, στους διαδρόµους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν πατάρια αλλά οι 

εργαζόµενοι κινούνται µε µηχανήµατα που τους ανεβάζουν ή τους κατεβάζουν στο 

επιθυµητό ύψος για να τοποθετήσουν ή για να υπάρχουν τα προϊόντα που 

χρειάζονται. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 

 Όταν το µήκος των διαδρόµων είναι µεγάλο, πρέπει να προβλέπονται δύο 

είσοδοι / έξοδοι στους διαδρόµους για την ασφάλεια των εργαζοµένων. Σε περίπτωση 

φωτιάς από τη µια πλευρά, ή κάποιας πτώσης των ραφιών ή του φορτίου ο 

εργαζόµενος µπορεί να ξεφύγει από την άλλη. 

 Στα ράφια αυτά, το ύψος τοποθέτησης ή συλλογής των προϊόντων, επηρεάζει 

την παραγωγικότητα.  

 Μια µέθοδος που εξοικονοµεί χώρο σε αποθήκες µε προϊόντα µικρής 

ταχύτητας κυκλοφορίας, όπως ο χώρος φύλαξης των αρχείων της επιχείρησης, είναι η 

τοποθέτηση των ραφιών σε κινητές βάσεις και η δηµιουργία ενός µόνο διαδρόµου, 

αντί των πολλών διαδρόµων που έχουν τα σταθερά ράφια. Ο εργαζόµενος µετακινεί 

τα ράφια προς τα δεξιά ή αριστερά για να δηµιουργηθεί ο διάδροµος στη σειρά των 

ραφιών που πρέπει να φτάσει. Η µετακίνηση µπορεί να γίνει και µηχανικά και 

ηλεκτρικά. 

 

8. Longspan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Ράφια Μεσαίου Τύπου είναι σχεδιασµένα για αποθήκευση υλικών, η 

διαχείριση των οποίων γίνεται χειρωνακτικά από τις θέσεις των ραφιών. Το σύστηµα 

προσφέρει ιδανική εκµετάλλευση του ύψους της αποθήκης, όπου στα υψηλότερα 
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επίπεδα ραφιών η πρόσβαση είναι δυνατή µε τα κατάλληλα µηχανήµατα συλλογής 

παραγγελιών.  

Τα ράφια αυτά µοιάζουν µε τα ελαφριά τύπου αλλά έχουν την ικανότητα να 

σηκώνουν µεγαλύτερα φορτία σε µεγάλα ανοίγµατα. Αποτελούνται από κάθετα 

πλαίσια και ζεύγη δοκίδων ανά επίπεδο. Μεταξύ των δοκίδων τοποθετούνται 

µεταλλικές επιφάνειες, ή µελαµίνη εκτός και αν τα προϊόντα είναι µεγάλα ή µακριά 

οπότε δε χρειάζεται πρόσθετη επιφάνεια. 

Τα ράφια αυτά έχουν πολλές εφαρµογές στις αποθήκες των καταστηµάτων 

τροφίµων, ελαστικών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αλλού. (Ζωγράφος, 2006; 

Κιτριλάκης, 1984) 

 

9. Mezzanine-Πατάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εν λόγω σύστηµα-συχνά αναφερόµενο ως υπερυψωµένοι χώροι 

αποθήκευσης- είναι αυτοφερόµενες µεταλλικές κατασκευές που χρησιµοποιούνται 

για την αύξηση χώρου πατώµατος, για βιοµηχανικές ή άλλες µονάδες. 

Η επιφάνεια δαπέδου που δηµιουργείται εξυπηρετεί εύρος εφαρµογών, για 

στοίβαξη αποθεµάτων, για ράφια ελαφρού τύπου ή παλετών, για χώρο παραγωγής ή 

για τη δηµιουργία χώρων γραφείου. (Ζωγράφος, 2006; Κιτριλάκης, 1984) 
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1.5.6. ∆ιακίνηση αποθεµάτων 

 

α) Επιλογή µέσων διακίνησης υλικών 

 

 Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η επιδιωκόµενη ελαχιστοποίηση του 

κόστους παραγωγής µέσω της µηχανοποίησης, του αυτοµατισµού και της τεχνικής εν 

γένει οργανώσεως περιλαµβάνει και τον τοµέα της διακίνησης των υλικών, διότι το 

κόστος το οποίο προκύπτει από τη διακίνηση συνιστά στοιχείο του κόστους 

παραγωγής. Η αλήθεια αυτή όµως πολλές φορές λησµονείται στην πράξη. Η 

διεύθυνση πολλές φορές διακινεί τα υλικά µε υφιστάµενα µέσα ή µέσα 

δηµιουργούµενα από πρόχειρες λύσεις, ενώ οι οικονοµικότερες λύσεις µπορούν να 

προκύψουν µε τον υπολογισµό του κατά περίπτωση κόστους εξοπλισµού 

διακινήσεως. (∆ερβιτσιώτης, 1990; Κιτριλάκης, 1984)  

 

β. Ο εξοπλισµός διακινήσεως περιλαµβάνει: 

 

I. Μεταφορές (conveyors), δηλαδή µηχανικά συστήµατα συνεχούς 

µεταφοράς. Συνήθεις τύποι µεταφορέων είναι οι µεταφορικές ταινίες, 

τα κυλιόµενα δάπεδα κ.λ.π. Οι µεταφορείς σήµερα αναγνωρίζονται ως 

ένα από τα σπουδαιότερα µέσα στη διακίνηση των υλικών, 

χρησιµοποιούνται όταν τα τεµάχια των υλικών είναι οµοιοβαρή, ενώ 

τα υλικά κινούνται συνεχώς και ο ρυθµός της κίνησης και η διαδροµή 

µεταβάλλονται. 

ΙΙ. Μέσα κατακόρυφων κινήσεων, όπως τα αναβατόρια παντός είδους, οι 

γερανοί, οι ανυψωτές κ.λ.π. Τα αναβατόρια χρησιµοποιούνται µε τις 

συνεχείς καθ’ ύψος µεταφορές. Οι γερανοί και οι ανυψωτήρες 

χρησιµοποιούνται για διακοπτόµενη κίνηση και για υλικά διαφόρων 

διαστάσεων και βάρους και για περιπτώσεις όπου λόγω των 

διασταυρώσεων των µεταφορέων δεν γίνεται να χρησιµοποιηθούν 

άλλα µέσα. 

ΙΙΙ. Ανυψωτήρας παλετών και µεταφοράς αυτών (pallet type hand lift 

truck). Το είδος αυτό διατίθεται σε δύο τύπους, τον ηλεκτροκίνητο και 

τον χειροκίνητο. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τον χειροκίνητο 

τύπο. 
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IV. Μεταφορέας υλικών τεσσάρων τροχών χειροκίνητος (four wheel hand 

truck). 

V. Μεταφορέας υλικών δύο τροχών χειροκίνητος (two wheel hand truck). 

Και αυτός ο τύπος είναι από τους παλαιότερους στις επιχειρήσεις. 

VI. Ανυψωτικό όχηµα (forklift truck). Κατ’ αρχήν έχουµε δύο τύπους 

ανυψωτικών µηχανηµάτων. Ένας τύπος χρησιµοποιείται για να 

σηκώσει ένα βαρύ υλικό από το ενθέµιο και το µεταφέρει σε µία 

απόσταση ή σε άλλο ενθέµιο. Το συγκεκριµένο µηχάνηµα µπορεί να 

είναι είτε βενζινοκίνητο είτε ηλεκτροκίνητο. Για λόγους 

περιβαλλοντικούς είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται το 

ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα. Το ανυψωτικό βάρος δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το βάρος του ανυψωτικού οχήµατος. Μπορεί ακόµη να 

κινείται είτε σε κλειστή αποθήκη είτε στο ύπαιθρο. (∆ερβιτσιώτης, 

1990; Κιτριλάκης, 1984) 

 Έτερος τύπος forklift truck είναι ο γνωστός και ως τρένο. Χρησιµοποιείσαι 

για να µεταφέρει σε µεγάλες αποστάσεις µέσα στο εργοστάσιο αντικείµενα βαρέα και 

ογκώδη. 

 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η διακίνηση των αποθεµάτων πρέπει 

να αναλύεται σε οικονοµική βάση, ώστε να επιτυγχάνονται µε την ανάλυση πιο 

ευνοϊκές λύσεις. 

 

1.5.7. Απογραφή αποθεµάτων 

 

 Σκοπός της απογραφής των αποθεµάτων είναι η εξασφάλιση συνθηκών, οι 

οποίες να αποκλείουν ζηµιές που είναι δυνατόν να προέρχονται από την ποσοτική 

διαχείριση των υλικών. 

 Οι ζηµιές αυτές είναι δυνατόν να προκληθούν είτε από δόλο είτε από µεγάλη 

αµέλεια. Όταν ο δόλος είναι το ελατήριο, η κατάχρηση λαµβάνει χώρα µε τις εξής 

µεθόδους: 

� Με πλασµατική εισαγωγή υλικών, που δικαιολογείται µε την κατάρτιση 

παραστατικών αναλώσεως αυτών. 

� Με την αφαίρεση που καλύπτεται από την πλασµατική ανάλωση. 

� Με την αφαίρεση που καλύπτεται από την παραποίηση παραστατικών 

εξαγωγής. 
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� Με την αφαίρεση που δεν καλύπτεται, που όπως είναι φυσικό δηµιουργεί 

αντίστοιχο έλλειµµα. (∆ερβιτσιώτης, 1990; Κιτριλάκης, 1984) 

 

1.5.8. Μέθοδος απογραφής αποθεµάτων 

 

 Οι συνηθέστερες µέθοδοι απογραφής αποθεµάτων που ακολουθούνται είναι οι 

παρακάτω: 

Ι. Απογραφή τέλους χρήσης. Η συγκεκριµένη απογραφή, που γίνεται πριν το 

τέλος του ισολογισµού στο τέλος της χρήσεως, αποτελεί και ένα µέσο που 

δείχνει τυχόν καταχρήσεις. Κατά την απογραφή γίνεται φυσική καταµέτρηση 

των υλικών στην αποθήκη και τα υπόλοιπα τους συγκρίνονται µε τα λογιστικά 

υπόλοιπα του λογιστηρίου. 

ΙΙ. ∆ιαρκής ή κυκλική απογραφή (cycling inventory). Κατά τη διάρκεια της 

κυκλικής απογραφής, µία απογραφική οµάδα προβαίνει στη φυσική 

καταµέτρηση των υλικών και συγκρίνει τα υπόλοιπα µε τα λογιστικά 

υπόλοιπα. Πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης απογραφής είναι ότι διαπιστώνει 

εγκαίρως τυχόν ανωµαλίες και προβαίνει στην εξάλειψή τους πριν από το 

τέλος της χρήσης οπότε και η εξακρίβωση της ανωµαλίας όπως και ο έλεγχος 

των υπευθύνων καθίσταται δυσχερής λόγω του µεγάλου χρόνου που έχει 

περάσει. 

ΙΙΙ. Α, Β, C leveling system. Κατά το σύστηµα αυτό, τα υλικά χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες (Α, Β, C), αναλόγως µε την αξία του. Έτσι έχουµε υλικά χαµηλής 

αξίας, µέσης αξίας και υψηλής αξίας. Τα χρηµατικά όρια κάθε κατηγορίας 

ποικίλουν ανάλογα µε την οργάνωση της επιχείρησης, π.χ. υλικά από 1 € 

µέχρι 50 € χαρακτηρίζονται ως χαµηλής αξίας. Από 51 € έως 500 € 

χαρακτηρίζονται ως µέσης αξίας και από 501 € και πάνω χαρακτηρίζονται ως 

υψηλής αξίας. (∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 

 Παράλληλα, υφίσταται µία µόνιµη απογραφική οµάδα η οποία έχει καθήκον 

να απογράφει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο τα υλικά υψηλής αξίας κατά 

προτεραιότητα. Τα µέσα και χαµηλής αξίας απογράφονται επίσης, αλλά 

δειγµατοληπτικά. Έτσι, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα υψηλής αξίας υλικά 

και δεν ασχολείται η απογραφική οµάδα µε υλικά, το σύνολο της αξίας των 

οποίων µπορεί να µην υπερβαίνει το 20% της αξίας των υλικών της 
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κατηγορίας. Το συγκεκριµένο σύστηµα συνιστάται ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις 

των οποίων το απόθεµα ανέρχεται σε χιλιάδες υλικά. 

 

1.5.9. Τρόπος τακτοποίησης διαπιστουµένων διαφορών 

 

 Οι τυχόν διαπιστούµενες διαφορές µεταξύ πραγµατικών και λογιστικών 

υπολοίπων, δηλαδή µεταξύ φυσικών και µετρηθέντων υλικών και του υπολοίπου το 

οποίο φαίνεται στην καρτέλα του λογιστηρίου αποτελούν αντικείµενο ελέγχου από 

τον internal auditor (εσωτερικό ελεγκτή). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά, 

πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλα τα παραστατικά εισαγωγής και εξαγωγής των υλικών 

της αποθήκης για να βρεθούν τυχόν λανθασµένες καταχωρήσεις ή καταχρήσεις και 

αλλοιώσεις των διαφόρων στοιχείων αυτών. 

 Ο έλεγχος αυτός εκτός από ελεγκτικό χαρακτήρα, έχει και οργανωτικό 

χαρακτήρα, αφού έχει σκοπό να εξακριβώσει τυχόν αδύνατα σηµεία της οργάνωσης 

και της διόρθωσης αυτών. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ο καταλογισµός ευθύνης για τα 

ελλείµµατα που έχουν διαπιστωθεί προϋποθέτει συγκέντρωση όλης της διαδικασίας 

και αρµοδιότητας διακίνησης των υλικών στον αποθηκάριο, πράγµα το οποίο 

σηµαίνει ότι στην απουσία του κανείς δεν έχει το δικαίωµα να διακινεί υλικά στην 

αποθήκη εκτός και αν έχει εξουσιοδοτηθεί από την διεύθυνση. 

 Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι διαφορά δεν χαρακτηρίζεται µόνο το 

διαπιστούµενο έλλειµµα όπως πολλοί κακώς πιστεύουν, αλλά και το τυχόν 

διαπιστούµενο πλεόνασµα το οποίο κρίνεται εξίσου ανησυχητικό, διότι µπορεί να 

αποτελέσει αφετηρία εικονικών εισαγωγών. 

 Τελικά η υπηρεσία του λογιστηρίου είναι η µόνη αρµόδια να αποφανθεί εάν 

το έλλειµµα που διαπιστώθηκε θα χαρακτηρισθεί ως ζηµία και θα αναληφθεί από την 

επιχείρηση ή ως στοιχείο το οποίο θα επιβαρύνει τον αρµόδιο αποθηκάριο. 

(∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 

 

1.5.10. Μηχανογραφηµένη λειτουργία αποθήκης 

 

 Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, του βαθµού οργανώσεως της 

επιχείρησης, του αριθµού των διακινουµένων υλικών (items), κρίνεται κάθε φορά εάν 

απαιτείται µηχανογραφική οργάνωση της αποθήκης. 
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 Εφόσον η οργάνωση της επιχείρησης το επιβάλλει δηµιουργείται µία κεντρική 

αποθήκη και επιµέρους αποκεντρωµένες αποθήκες (δορυφορικές αποθήκες) οι οποίες 

βρίσκονται µέσα στους χώρους των κέντρων παραγωγής. Γίνεται φανερό ότι το 

σύστηµα αυτό παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

� Άµεση ικανοποίηση των αναγκών της παραγωγής και τα υλικά που δεν 

αφορούν συγκροτήµατα 

� Αποφυγή δηµιουργίας µιας κεντρικής αποθήκης µε τεράστιες διαστάσεις 

� Αποκέντρωση των υλικών που είναι ουσιώδης στην περίπτωση διαφόρων 

κινδύνων (π.χ. πυρκαγιάς) 

� Ευκολότερη παρακολούθηση διακίνησης των αποθεµάτων και λογιστική 

παρακολούθησή τους 

� Αποφυγή συµφόρησης υλικών και παραστατικών στην κεντρική αποθήκη. 

(∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 

 

Τρόπος λειτουργίας του συστήµατος 

 

 Η κεντρική αποθήκη θεωρείται από εφοδιαστική άποψη σαν κεντρική 

αποθήκη της εταιρείας. Από την άποψη όµως του συστήµατος των αποκεντρωµένων 

αποθηκών θεωρείται και αυτή σαν µία αποκεντρωµένη αποθήκη (Forward Supply 

Point – FSP). 

 Για λόγους µηχανογραφικής παρακολούθησης όλα τα υπάρχοντα FSP έχουν 

χαρακτηρισθεί µε έναν κωδικό αριθµό π.χ. 

FSP κεντρικής αποθήκης 81 

FSP ηλεκτρονικά  51 

FSP κινητήρες  31 κ.ο.κ. 

 Όλα τα υλικά που φθάνουν στην επιχείρηση από οποιαδήποτε πηγή 

(προµηθευτές εσωτερικού, προµηθευτές εξωτερικού, διάφοροι πελάτες κ.λ.π.) 

παραλαµβάνονται από ένα και µόνο κεντρικό σηµείο, το τµήµα παραλαβών το οποίο 

βρίσκεται στην κεντρική αποθήκη (81). 

 Οι επιµέρους αποθήκες (τα FSPs) έχουν δηµιουργήσει ένα απόθεµα υλικών 

συντήρησης, από τα υλικά εκείνα που χρησιµοποιούνται στα αντίστοιχα τεχνικά 

τµήµατα, τα οποία εξυπηρετούνται από τα FSPs (π.χ. το FSP 31 έχει υλικά 

συντήρησης που χρησιµοποιούνται για τους κινητήρες από τα τεχνικά τµήµατα). 



52 
 

 Τα υλικά αυτά έχουν παραληφθεί από την κεντρική αποθήκη. Όταν το 

απόθεµα ενός υλικού κατέλθει κάτω από ένα σηµείο που έχει κριθεί ενδεικτικό 

σηµείο ανά παραγγελία (the order point), τότε ο υπεύθυνος αποθηκάριος του FSP 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να αναπληρώσει την ποσότητα και να φέρει 

το απόθεµα στα λειτουργικά επίπεδα. (∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 

 

∆ιαδικασίες χορήγησης 

 

 Πρέπει να διακρίνουµε τριών ειδών χορηγήσεις: 

Ι. Χορηγήσεις της κεντρικής αποθήκης κατευθείαν προς τα FSPs, για 

αναπλήρωση ή δηµιουργία αποθέµατος ή ικανοποίηση αναγκών σε υλικά που 

δεν υπήρχαν προηγουµένως στο FSP και είναι πάντοτε υλικά συντηρήσεως. 

ΙΙ. Χορηγήσεις της κεντρικής αποθήκης κατευθείαν προς τα τεχνικά τµήµατα 

κάθε διεύθυνσης και που αφορούν υλικά που πρόκειται να υποστηρίξουν 

συγκροτήµατα µηχανών. 

ΙΙΙ. Χορηγήσεις των FSPs προς τα τεχνικά τµήµατα της διεύθυνσης όπου 

βρίσκονται και για την υποστήριξη των οποίων υπάρχουν και που αφορούν 

όπως είναι ευνόητο υλικά συντήρησης. 

 Ας εξετάσουµε τώρα κάθε περίπτωση ξεχωριστά: 

Ι. Χορηγήσεις κεντρικής αποθήκης προς τα FSPs, για την αναπλήρωση 

αποθέµατος ή για υλικό που πρώτη φορά εισέρχεται στο αντίστοιχο FSP. 

Τόσο κατά την αρχική δηµιουργία αποθέµατος όσο και κατά τη 

µεταγενέστερη αναπλήρωσή του, παρίσταται ανάγκη να µεταφερθούν υλικά 

από την κεντρική αποθήκη προς τα FSPs. 

 Η µεταφορά γίνεται ως εξής: ο ενδιαφερόµενος αποθηκάριος του FSP 

συµπληρώνει το «έντυπο δελτίο µεταφοράς υλικού» (transfer document) το 

οποίο χαρακτηρίζεται µε έναν κωδικό π.χ. Η-502 λαµβάνοντας όλα τα 

αναγκαία στοιχεία από το stock status. 

 Στη συνέχεια το transfer document υποβάλλεται στη διεύθυνση εφοδιασµού 

όπου ο αρµόδιο υπάλληλος το καταχωρεί στο τηρούµενο πρωτόκολλο 

(register) και το προωθεί στο τµήµα ενθεµιάσεως (locator unit) το οποίο 

ερευνά από τις υπάρχουσες λίστες αν το υλικό υπάρχει στην αποθήκη του 81. 
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 Εάν ναι, τότε αναγράφεται στο transfer document το location και προωθείται 

στον αρµόδιο αποθηκάριο (store keeper), ο οποίος το παραδίδει για διανοµή 

στο FSP που το ζήτησε. 

 Εάν όχι, τότε αναγράφεται στο transfer document η ένδειξη N.I.S. (None In 

Stock) και διαβιβάζεται ξανά στον αρµόδιο υπάλληλο της διεύθυνσης 

εφοδιασµού, ο οποίος αφού ενηµερώσει το register το προωθεί στον αρµόδιο 

ανάλογα µε την κατηγορία του υλικού (Item Manager). (∆ερβιτσιώτης, 1990; 

Ζωγράφος, 2006) 

 Ο Item Manager ελέγχει αν το υλικό υπάρχει σε άλλο FSP. 

 Εάν ναι, τότε σηµειώνει στο έντυπο των κωδικό του FSP και το αποστέλλει σε 

αυτό για χορήγηση. 

 Εάν όχι, τότε κάνει παραγγελία. Εάν υπάρχει αρκετή ποσότητα προς 

παραλαβή τότε το έντυπο προωθείται στο τµήµα παραλαβών (receiving unit). 

Στην περίπτωση που πρόκειται για υλικό που δεν υπάρχει στο εφοδιαστικό 

κύκλωµα της επιχείρησης και για πρώτη φορά ζητείται από το αντίστοιχο 

FSP, τότε πρέπει µαζί µε το transfer document να υποβληθεί και αίτηση 

υλικού (requisition). Το requisition έχει και αυτό έναν κωδικό π.χ. Η-62. Όταν 

πρόκειται για µερική ικανοποίηση, τότε ένα από τα αντίγραφα του transfer 

document επιστρέφεται από το FSP στη διεύθυνση εφοδιασµού και αφού 

ενηµερωθεί το σχετικό register, προωθείται στον αρµόδιο Item Manager. Ο 

Item Manager συµπληρώνει νέο transfer document για το υπόλοιπο της 

ποσότητας και: 

1. δίνει νέο document number από το δικό του register 

2. συµπληρώνει όλα τα άλλα στοιχεία και προβαίνει στην παραγγελία 

προς το τµήµα αγορών. 

 Όταν το υλικό παραλαµβάνεται από τον αποθηκάριο του FSP, αυτός 

αναγράφει την ηµεροµηνία παραλαβής και υπογράφει. Ένα αντίγραφο του 

transfer document παραδίδεται στη συνέχεια στον µεταφορέα και αυτός το 

διαβιβάζει στο τµήµα προώθησης των υλικών. Το τµήµα προώθησης των 

υλικών ενηµερώνει το register του για την ολοκλήρωση της εισαγωγής. 

(∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 

ΙΙ. Χορηγήσεις της κεντρικής αποθήκης κατευθείαν προς τα τεχνικά τµήµατα και µόνο 

για υλικά τα οποία υποστηρίζουν συγκροτήµατα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται 

η «γενική αίτηση υλικού (general requisition) µε τον κωδικό Η-538. 
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 Το έντυπο Η-62 υποβάλλεται από τον αιτούντα στο αντίστοιχο FSP στο οποίο 

υπάγεται. Ο αποθηκάριος του FSP το αριθµεί (control number) και στη 

συνέχεια το προωθεί στη διεύθυνση εφοδιασµού στο τµήµα προώθησης 

αναγκών (demand processing). Το demand processing το καταχωρεί στο 

ειδικό πρωτόκολλο και το προωθεί στο τµήµα ενθεµιάσεως (locator unit) το 

οποίο εδρεύει στην κεντρική αποθήκη 81. Το locator unit ελέγχει αν υπάρχει 

το υλικό αυτό στον 81. 

 Εάν ναι, τότε αναγράφεται πάνω στο έντυπο Η-62, το ενθέµιο και προωθείται 

στον αρµόδιο αποθηκάριο, ο οποίος χορηγεί το υλικό. Το υλικό µαζί µε το Η-

62 προωθείται στο αρµόδιο τµήµα που εδρεύει στο κτίριο 81 για να εκδοθεί το 

issue document (H-538). Στη συνέχεια το υλικό µαζί µε το έντυπο Η-538 

προωθείται σε αυτόν που το ζήτησε µέσω του αντίστοιχου FSP. 

 Αυτός που παραλαµβάνει το υλικό υπογράφει το έντυπο χορήγησης υλικού Η-

538. Ο αποθηκάριος του FSP ενηµερώνει το πρωτόκολλό του για την 

ικανοποίηση της αντίστοιχης αιτήσεως χορήγησης υλικών Η-62 και 

επιστρέφει την Η-538 στο αρµόδιο τµήµα το οποίο την εξέδωσε στο κτίριο 81. 

Το τµήµα αυτό παραλαµβάνοντας την Η-538 ενηµερώνει το δικό του 

πρωτόκολλο και στη συνέχεια προωθεί την Η-538 στο demand processing της 

διευθύνσεως εφοδιασµού. 

 Εάν όχι, τότε το locator unit αναγράφει στην Η-62 την ένδειξη N.I.S. (Not In 

Stock) και την ξαναστέλνει στο demand processing που ενηµερώνει το 

πρωτόκολλο του και την προωθεί στον αρµόδιο Item Manager για 

παραγγελία. (∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 

 Αν το υλικό δεν υπάρχει καθόλου στο σύστηµα και ζητείται για πρώτη φορά, 

τότε ακολουθείται και πάλι η πιο πάνω διαδικασία µε τη διαφορά ότι ο Item 

Manager προβαίνει στη δηµιουργία βασικής µονάδας χρησιµοποιώντας το 

έντυπο φόρτωσης αρχικής µερίδας Η-500. 

 

Επιστροφή αποθεµάτων 

 

 Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 

α) Επιστροφή υλικού από την παραγωγή στο FSP από όπου χορηγήθηκε το 

υλικό. Στην περίπτωση αυτή ο τεχνίτης επιστρέφει το υλικό που του 
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χορηγήθηκε από το FSP του. Ο αποθηκάριο του FSP ενεργοποιεί το «έντυπο 

επιστροφής υλικών» (turn-in) H-504. 

β) Στη δεύτερη περίπτωση της επιστροφής υλικού από FSP στην κεντρική 

αποθήκη ή από FSP σε FSP χρησιµοποιείται το παραστατικό (transfer 

document) σύµφωνα µε την κανονική για το έντυπο αυτό διαδικασία. 

(∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 

 

Αλλαγή ενθεµίου ενός αποθέµατος µέσα στο ίδιο FSP ή κατάργηση ενθεµίου 

 

 Σε πολλές περιπτώσεις είναι ανάγκη να καταργήσουµε ένα ενθέµιο γιατί το 

απόθεµα του υλικού µηδενίστηκε και δεν προβλέπεται ότι θα εισαγάγουµε άλλο στο 

προσεχές µέλλον. Στην περίπτωση αυτή η ανάγκη κατάργησης του ενθεµίου 

εξυπηρετείται από το «έντυπο αλλαγής βασικών στοιχείων» (basing data change) H-

503. 

 Επίσης στην περίπτωση µεταφοράς υλικού µέσα στο ίδιο FSP από ένα ενθέµιο 

σε άλλο ή υπάρξεως πολλαπλών ενθεµίων για το ίδιο υλικό (οπότε πρέπει να 

καταργηθούν περισσότερα του ενός) χρησιµοποιούµε και πάλι το «έντυπο αλλαγής 

βασικών στοιχείων». 

 Η ανάλυση που προηγήθηκε προσπάθησε να σκιαγραφήσει τις γενικές 

γραµµές λειτουργίας ενός µηχανογραφηµένου εφοδιαστικού συστήµατος και κατά 

κύριο λόγο την κυριότερη λειτουργία που είναι αυτή της αποθήκευσης. Τα στοιχεία 

αυτά και όλη η διαδικασία, προκειµένου να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσµα της 

λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να είναι γνωστά και να περιγράφονται σε γραπτές 

διαδικασίες σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, δηλαδή Item Managers. 

Αποθηκάριους FSP και σε κάθε εµπλεκόµενο στην όλη διαδικασία του εφοδιαστικού 

συστήµατος. (∆ερβιτσιώτης, 1990; Ζωγράφος, 2006) 
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1.6. Οργάνωση εφοδιαστικού συστήµατος 

 

1.6.1. Εισαγωγή 

 

 Η ορθή οργάνωση ενός εφοδιαστικού συστήµατος συντείνει στην 

αριστοποίηση εκµετάλλευσης των διατιθέµενων υλικών, στην επίτευξη δηλαδή 

λύσεων οι οποίες µεγιστοποιούν το κέρδος της επιχείρησης. 

 Στα αποθέµατα, η αριστοποίηση εκδηλώνεται στην πράξη µε την 

ελαχιστοποίηση του κόστους των υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη των 

αναγκών της παραγωγής και της ποσοτικής ρύθµισης της παραγωγής των προϊόντων 

για να ικανοποιηθεί η αναµενόµενη ζήτηση. Έτσι το κόστος της παραγωγής και το 

κόστος που δηµιουργείται από το απόθεµα είναι το ελάχιστο. 

 Αυτά που πρέπει κυρίως να γνωρίζουµε είναι τα εξής: 

• Ποια ποσότητα πρέπει να αγοραστεί ή να παραχθεί και 

• Πότε πρέπει να αγοραστεί ή να παραχθεί (δηλαδή ποιο είναι το σηµείο 

αναπαραγγελίας). 

 Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε την επίλυση προβληµάτων ποσοτικής 

ανάλυσης στην οποία η σωστή οργάνωση της διεύθυνσης εφοδιασµού παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

1.6.2. Έλεγχος και διοίκηση αποθεµάτων 

 

 Στην καθηµερινή πράξη της διοίκησης των αποθεµάτων, ο έλεγχος τους 

απαιτεί µία ενσυνείδητη λογική. 

 Οι δύο βασικές αρχές διοίκησης των αποθεµάτων είναι: 

α) Να επιτρέψει στο προϊόν να παραχθεί ή να αγοραστεί σε οικονοµικές 

ποσότητες και 

β) Να δρα σαν ένα απόθεµα ασφαλείας (safety stock) σε περιπτώσεις 

απρόβλεπτων διακυµάνσεων του προϊόντος. 

 Τα αποθέµατα εκτελούν τους παραπάνω δύο και άλλους σκοπούς µε ένα 

κόστος. Το κόστος αυτό είναι το κόστος της αποθήκευσης, το οποίο είναι το σύνολο 

του κόστους που δηµιουργείται από την παραλαβή των υλικών, από την αποθήκη 

µέχρι και την παράδοσή τους στα τµήµατα στα οποία λαµβάνει χώρα η ανάλωσή 

τους. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 
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 Το κόστος αποθήκευσης δηµιουργείται ως συνέπεια αφενός µεν 

α. της ποσοτικής διακίνησης των υλικών από τις αλλεπάλληλες παραδόσεις και 

παραλαβές και αφετέρου 

β. λόγω της ύπαρξης των αποθεµάτων. 

 Το κόστος που σχηµατίζεται από τον α΄ λόγο αποκαλείται «κόστος 

διακίνησης» (handing ή delivering cost). Το κόστος που δηµιουργείται από τον β΄ 

λόγο ονοµάζεται «συνεπαγόµενο κόστος» (holding ή carried cost). Η διάκριση αυτή 

είναι πάρα πολύ σηµαντική για την επίλυση των προβληµάτων του προγραµµατισµού 

των αποθεµάτων. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

Το «κόστος διακίνησης» (handing ή delivering cost) 

 

 Η διακίνηση των υλικών λαµβάνει χώρα µε την εκτέλεση των ακόλουθων 

διαδικασιών: 

Ι. Παραλαβής εντός των αποθηκών 

ΙΙ. Τοποθέτησης και διαφύλαξης των υλικών 

ΙΙΙ. Εξυπηρέτηση των αιτήσεων εξαγωγής 

IV. Μεταφορά από τις αποθήκες και παράδοσης των υλικών στα τµήµατα 

V. Τήρησης των λογιστικών στοιχείων του απογραφικού ελέγχου των υλικών 

VI. Συντονισµού αποθήκευσης και προγραµµατισµού των αγορών. 

 Η αποτελεσµατικότητα του κόστους διακίνησης εκτιµάται αφενός µεν από το 

ύψος αυτού σε σχέση µε το εκτελεσθέν έργο και αφετέρου από την έγκαιρη 

εξυπηρέτηση των τµηµάτων για τα υλικά, ώστε να µην επέρχεται οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στην παραγωγή λόγω έλλειψης υλικών. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 

2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 Το κατά είδος κόστος διακίνησης περιλαµβάνει: 

α. αµοιβές προσωπικού, δηλαδή µισθούς και ηµεροµίσθια του προσωπικού που 

τοποθετεί τα παραλαµβανόµενα υλικά στα καθορισµένα ενθέµια και τα εξάγει 

σύµφωνα µε τις σχετικές αιτήσεις των τµηµάτων. Αναλυτικότερα, οι αµοιβές 

του προσωπικού περιλαµβάνουν µισθούς των αποθηκάριων και των λογιστών 

της αποθήκης ηµεροµίσθια των εργατών της αποθήκης και των χειριστών των 

µηχανηµάτων που διακινούν τα υλικά. 

β. αποσβέσεις, ασφάλιστρα και συντηρήσεις του µηχανικού εξοπλισµού 

διακίνησης των υλικών. Το κόστος της διακίνησης διακρίνεται σε έµµεσο και 
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άµεσο. Άµεσο κόστος διακίνησης υφίσταται όταν αυτό µπορεί να 

αναγνωριστεί σε σχέση µε ορισµένο υλικό. Έµµεσο κόστος διακίνησης 

υφίσταται όταν δεν µπορεί να αναγνωριστεί σε ορισµένο υλικό, αλλά έχει 

φορείς πολλών υλικών. Πρόκειται κυρίως για το κόστος διακίνησης των 

ανταλλακτικών, των αναλωσίµων υλικών και βοηθητικών υλών. 

(Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

Το συνεπαγόµενο κόστος (holding ή carried cost) 

 

 Το συνεπαγόµενο κόστος δηµιουργείται από το σχηµατισµό των αποθεµάτων 

και το ύψος αυτού αποτελεί συνάρτηση του µέσου αποθέµατος της περιόδου, το 

οποίον και πάλι είναι συνάρτηση του αριθµού και του µεγέθους των παραγγελιών σε 

σχέση προς τις καθορισµένες αναλώσεις προς εξυπηρέτηση του προγράµµατος 

παραγωγής ή στην περίπτωση των προϊόντων για να ικανοποιηθούν οι παραδόσεις 

που απορρέουν από το πρόγραµµα των πωλήσεων. 

 Το συνεπαγόµενο κόστος χάριν της απλοποιήσεως της ποσοτικής ανάλυσης 

µπορεί να περιληφθεί και το κόστος διακίνησης όταν αυτό βρίσκεται σε συνάρτηση 

µε το µέσο απόθεµα. Κατά κανόνα όµως το κόστος διακίνησης εξαρτάται από την 

ανάλωση και όχι από το απόθεµα. 

 Το ποσοστό επιβάρυνσης διακυµαίνεται κατά περίπτωση συνήθως µεταξύ 10 

– 24%. Έτσι αναφέρεται ότι στην Αµερική µία µεγάλη βιοµηχανία αυτοκινήτων 

χρησιµοποιεί συντελεστή 25% που περιλαµβάνει και την επιβάρυνση από τη 

διακίνηση. Άλλη βιοµηχανία αυτοκινήτων µεγάλων διαδρόµων χρησιµοποιεί 

συντελεστή 15,75. 

 Το ποσοστό του συνεπαγόµενου κόστους δεν είναι το ίδιο για όλα τα υλικά 

αλλά ποικίλει αναλόγως των τεχνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών. Ο Betcel 

αναφέρει ότι η American Cyanamid Company κατήρτισε πλήθος µελετών προς 

καθορισµό του συνεπαγόµενου κόστους από τα αποθέµατα και σε κάθε µια από αυτές 

έβγαζε και άλλο αποτέλεσµα. Η αιτία ήταν ότι τα διάφορα είδη αποθεµάτων 

προκαλούν και διαφορετικό κόστος. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 

 Βρέθηκε τελικά ότι το ποσοστό αναλόγως του είδους του υλικού κυµαίνεται 

από 12-20% επί της αξίας του αποθέµατος και ότι η µικρότερη επιβάρυνση υπάρχει 
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στα κατά µάζας παραγόµενα είδη, π.χ. οξέα, άλατα του αλουµινίου και των 

λιπασµάτων τα οποία δεν χειροτερεύουν µε την πάροδο του χρόνου. 

 

1.6.3. Συστήµατα τροφοδοσίας 

 

 Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν αντίθετες πιέσεις: από τη µια πλευρά 

διατήρηση των αποθεµάτων τους σε χαµηλά επίπεδα, έτσι ώστε να µειώσουν το 

κόστος κράτησης των αποθεµάτων και από την άλλη πλευρά πιέσεις για υψηλά 

επίπεδα αποθεµάτων, που µπορούν να καλύψουν τη ζήτηση εγκαίρως. Μία µέθοδος 

εξισορρόπησης των πιέσεων αυτών είναι η εύρεση της βέλτιστης ποσότητας 

παραγγελίας. Ο προσδιορισµός της βασίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις. 

1. Ο ρυθµός ζήτησης είναι σταθερός και γνωστός. 

2. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε το µέγεθος της παραγγελίας. 

3. Το µόνο σχετικό κόστος είναι το κόστος κράτησης αποθεµάτων και ένα 

σταθερό κόστος για κάθε παραγγελία. 

4. Οι αποφάσεις για ένα είδος λαµβάνονται ανεξάρτητα από τις αποφάσεις για 

άλλα αντικείµενα. 

5. ∆εν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά µε το χρόνο αναµονής των αποθεµάτων 

και τη ζήτηση κατά τη διάρκεια του σχετικού χρονικού διαστήµατος. 

 Όταν οι παραπάνω υποθέσεις ισχύουν, η ποσότητα παραγγελίας είναι δυνατόν 

να υπολογιστεί αναλυτικά. Στην πραγµατικότητα, ελάχιστες περιπτώσεις είναι τόσο 

απλοϊκές. Συνήθως οι ποσότητες παραγγελίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πιο 

σύνθετες περιπτώσεις όπου η ζήτηση δεν είναι σταθερή, στις τιµές αγοράς 

υπεισέρχονται εκπτώσεις από τους προµηθευτές ανάλογες µε την ποσότητα 

παραγγελίας ή υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στη ζήτηση διαφορετικών 

αντικειµένων. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

Υπολογισµός βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας 

 

 Τα παρακάτω βήµατα είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό της βέλτιστης 

ποσότητας παραγγελίας: 

1. ∆ιατύπωση της συνάρτησης κόστους για µέγεθος παραγγελίας Q 

2. Εύρεση της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας, της ποσότητας παραγγελίας Q 

δηλαδή που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους. 
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3. Μετατροπή της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας σε ένα συνοδευτικό µέτρο, 

το χρόνο που πρέπει να περάσει ανάµεσα σε δύο διαδοχικές παραγγελίες. 

 Τη βέλτιστη ποσότητα παραγωγής µπορούν να επηρεάσουν: 

α) Οι µεταβολές στη ζήτηση: Η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται η ζήτηση, αλλά σε µικρότερο βαθµό. 

β) Οι µεταβολές στο κόστος παραγγελίας ή στο κόστος νέας λειτουργίας. Μία 

αύξηση στο κόστος µπορεί να προκαλέσει αύξηση και στη βέλτιστη ποσότητα 

παραγγελίας. 

γ) Οι µεταβολές στο κόστος διατήρησης αποθεµάτων. Όταν το κόστος 

διατήρησης αποθεµάτων αυξάνεται η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας θα 

µειώνεται. 

δ) Τα λάθη στην εκτίµηση της ζήτησης, του κόστους διατήρησης αποθεµάτων 

καθώς και του κόστους παραγγελίας. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

Υπολογισµός του Χρόνου Ανάµεσα στις Παραγγελίες 

 

 Συχνά στις στρατηγικές διαχείρισης των αποθεµάτων ο χρόνος ανάµεσα σε 

διαδοχικές παραγγελίες χρησιµοποιείται αντί για την ποσότητα παραγγελίας. Ο 

χρόνος ανάµεσα στις παραγγελίες για ένα συγκεκριµένο µέγεθος παραγγελίας είναι ο 

µέσος χρόνος που περνάει ανάµεσα στην παραλαβή κάθε παραγγελίας. Ο χρόνος 

ανάµεσα στις παραγγελίες για ένα έτος υπολογίζεται αν διαιρέσουµε την ποσότητα 

παραγγελίας µε την ετήσια ζήτηση. (Μαβίδης, 2006) 

 

1.6.4.  Συστήµατα ελέγχου αποθεµάτων 

 

 Στην επιλογή του κατάλληλου συστήµατος ελέγχου ιδιαίτερο ρόλο παίζει η 

ζήτηση. Ένας σηµαντικός διαχωρισµός των αποθεµάτων µπορεί να γίνει µε βάση τη 

µορφή της ζήτησης στην οποία υπόκεινται τα αντικείµενα. Ανεξάρτητη ζήτηση 

παρατηρείται για αντικείµενα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Χονδρικής και λιανικής πώλησης 

2. Αντικείµενα εταιρειών που παρέχουν υπηρεσιών 

3. Τελικά προϊόντα και ανταλλακτικά 
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4. Αντικείµενα που δεν αποτελούν κοµµάτια του τελικού προϊόντος αλλά 

συµβάλλουν στην παραγωγή, την επιδιόρθωση ή τη συντήρηση. 

 Η διαχείριση αντικειµένων, τα οποία υπόκεινται σε ανεξάρτητη ζήτηση, 

παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες καθώς η ζήτηση επηρεάζεται από εξωτερικούς 

παράγοντες. Ενώ η ζήτηση κάθε πελάτη είναι δύσκολο να προβλεφθεί, χαµηλή 

ζήτηση από ένα πελάτη µπορεί να καλυφθεί από υψηλή ζήτηση από κάποιον άλλο 

πελάτη, οπότε η συνολική ζήτηση ακολουθεί συνήθως σχετικά οµαλή πορεία µε 

τυχαίες διακυµάνσεις. 

 Το αντικείµενο που υπόκεινται σε εξαρτηµένη ζήτηση είναι εξαρτήµατα ή 

αποτελούν µέρος ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η εξαρτηµένη ζήτηση έχει πολύ 

διαφορετική µορφή από την ανεξάρτητη ζήτηση. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 

 Υπάρχουν δύο συστήµατα ελέγχου των αποθεµάτων: 

� το σύστηµα συνεχούς αναθεώρησης αποθεµάτων και 

� το σύστηµα περιοδικής αναθεώρησης αποθεµάτων 

 

Σύστηµα Συνεχούς Αναθεώρησης 

 

 Ένα σύστηµα συνεχούς αναθεώρησης εντοπίζει το εναποµένον απόθεµα κάθε 

αντικειµένου κάθε φορά που γίνεται µία απόσυρση από το απόθεµα, ώστε να 

καθοριστεί αν θα πρέπει να γίνει καινούργια παραγγελία. Στην πράξη αυτές οι 

αναθεωρήσεις γίνονται πολύ συχνά, για παράδειγµα ηµερησίας ή συνεχώς. Η χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει κάνει ιδιαίτερα εύκολη τη συνεχή αναθεώρηση 

των αποθεµάτων. 

 Κάθε φορά που γίνεται µία αναθεώρηση θα πρέπει να παρθεί µία απόφαση αν 

θα γίνει καινούργια παραγγελία ή όχι. Η κατάσταση του αποθέµατος µετράει την 

ικανότητα του αντικειµένου να καλύψει τη µελλοντική ζήτηση. Περιλαµβάνει τις 

αναµενόµενες παραλαβές, οι οποίες είναι παραγγελίες που δεν έχουν παραληφθεί 

ακόµα και το υπάρχον απόθεµα µείον τις παραγγελίες των πελατών που δεν έχουν 

καλυφθεί σε προηγούµενες περιόδους. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 
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Σύστηµα Περιοδικής Αναθεώρησης 

 

 Ένα εναλλακτικό σύστηµα αναθεώρησης των αποθεµάτων είναι το σύστηµα 

περιοδικής αναθεώρησης ή σύστηµα σταθερού διαστήµατος αναπαραγγελίας. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθεώρηση των αποθεµάτων γίνεται περιοδικά και όχι συνεχώς. 

Το σύστηµα αυτό απλοποιεί το σχεδιασµό των παραλαβών γιατί δηµιουργεί µία 

επαναλαµβανόµενη ρουτίνα. Μία καινούργια παραγγελία τοποθετείται κάθε φορά 

µετά το πέρας της αναθεώρησης των αποθεµάτων. Ο χρόνος ανάµεσα στις 

αναθεωρήσεις και, εποµένως, ανάµεσα στις παραγγελίες είναι σταθερός. Η ζήτηση 

είναι µία τυχαία µεταβλητή. Συνεπώς, η συνολική ζήτηση ανάµεσα στις 

αναθεωρήσεις των αποθεµάτων διαφέρει, οπότε διαφέρει κάθε φορά και η ποσότητα 

που θα πρέπει να παραγγελθεί. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 

1970) 

 

Επιλογή χρόνου µεταξύ αναθεωρήσεων 

 

 Για να λειτουργήσει ένα σύστηµα περιοδικής αναθεώρησης, θα πρέπει ο 

υπεύθυνος διαχείρισης αποθεµάτων να πάρει δύο αποφάσεις: να επιλέξει το χρόνο 

µεταξύ των αναθεωρήσεων και το επιθυµητό επίπεδο αποθέµατος. Ο χρόνος (Ρ) 

ανάµεσα στις αναθεωρήσεις θα µπορούσε να είναι οποιοδήποτε βολικό χρονικό 

διάστηµα όπως κάθε Παρασκευή ή κάθε δεύτερη Παρασκευή. Εναλλακτικά το Ρ θα 

µπορούσε να ισούται µε το χρόνο ανάµεσα στις παραγγελίες, όπως υπολογίζεται µε 

βάση το µοντέλο της Βέλτιστης Ποσότητας Παραγγελίας. Σε περιπτώσεις όπου 

διαφορετικά µοντέλα από εκείνο της Βέλτιστης Ποσότητας παραγγελίας 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του χρόνου αναθεώρησης η ποσότητα 

παραγγελίας που υπολογίσθηκε από την αντίστοιχη µέθοδο διαιρείται µε την ετήσια 

ζήτηση. 

 

Επιλογή επιθυµητού επιπέδου αποθέµατος 

 

 Κάθε παραγγελία πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να καλύψει τη ζήτηση 

για τα χρονικά διαστήµατα ανάµεσα στις διαδοχικές αναθεωρήσεις και από τη στιγµή 

της τοποθέτησης µιας νέας παραγγελίας µέχρι την παραλαβή της.  
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Σύγκριση των Συστηµάτων Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης 

 

 Τόσο το Σύστηµα Συνεχούς Αναθεώρησης Αποθεµάτων όσο και το Σύστηµα 

Περιοδικής Αναθεώρησης δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν µε την ίδια επιτυχία σε 

κάθε περίπτωση. Τα πλεονεκτήµατα του ενός συστήµατος αποτελούν έµµεσα 

µειονεκτήµατα του άλλου συστήµατος. 

 Τα τρία βασικά πλεονεκτήµατα του Συστήµατος Περιοδικής Αναθεώρησης 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Εύκολη διαχείριση του συστήµατος καθώς η ανανέωση του αποθέµατος 

γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

2. Παραγγελίες για διαφορετικά αντικείµενα από τον ίδιο προµηθευτή µπορούν 

να συνδυαστούν ώστε να µειωθούν τα έξοδα παραγγελίας και µεταφοράς. 

3. Η κατάσταση του αποθέµατος δεν είναι ανάγκη να είναι γνωστή συνεχώς. 

 Τα τρία βασικά πλεονεκτήµατα του Συστήµατος Συνεχούς Αναθεώρησης 

είναι: 

1. Συχνότητα παραγγελίας διαφορετική για κάθε αντικειµένου είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε µείωση του συνολικού κόστους παραγγελίας και διατήρησης 

αποθεµάτων. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 

2. ∆υνατότητα εκπτώσεων από τους προµηθευτές αν οι σταθερές ποσότητες 

παραγγελίας είναι αρκετά µεγάλες. 

3. Μικρότερο απόθεµα ασφαλείας. 

 

1.6.5. Σύστηµα Just in time 

 

Η προέλευση του Just in time 

 

 Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ενώ οι Αµερικανοί κατασκευαστές 

συµµετείχαν και ακολουθούσαν το ρεύµα του MRP,  κάτι τελείως διαφορετικό 

αναπτυσσόταν στην Ιαπωνία. Περίπου όπως είχαν κάνει οι Αµερικανοί κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα, οι Ιάπωνες δηµιουργούσαν ένα διαφορετικό τρόπο 

παραγωγής που θα αποτελούσε εντέλει τη βάση µιας περιόδου τεράστιας οικονοµικής 

ανάπτυξης. Οι τεχνικές παραγωγής πίσω από την ιαπωνική επιτυχία έγιναν γνωστές 

µε τον όρο Just in time και αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό κεφάλαιο στην ιστορία 

της διοίκησης παραγωγής. 
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 Οι ρίζες του Just in time αναµφισβήτητα βρίσκονται βαθιά στην πολιτιστική, 

γεωγραφική και οικονοµική ιστορία της Ιαπωνίας. Εξαιτίας της ανάγκης να ζουν µε 

περιορισµούς χώρου και πόρων, οι Ιάπωνες ανέπτυξαν µια συντηρητική νοοτροπία 

κατανάλωσης. Αυτό έχει κάνει την αποδοχή αυστηρών πολιτικών στη διαχείριση των 

πόρων / υλικών ευκολότερη στην Ιαπωνία από ότι στην υπερκαταναλωτική κοινωνία 

των ΗΠΑ. Επιπλέον, η Ανατολική κουλτούρα είναι περισσότερο προσανατολισµένη 

στα συστήµατα από τη ∆υτική. Η γεωγραφία έχει, επίσης, επηρεάσει σίγουρα τις 

ιαπωνικές πρακτικές. Πολιτικές που υπαγορεύουν την παράδοση υλικών από 

προµηθευτές πολλές φορές την ίδια ηµέρα είναι πιο εύκολο να εφαρµοστούν στην 

Ιαπωνία, όπου η βιοµηχανία είναι χωροταξικά συγκεντρωµένη, σε σχέση µε τις ΗΠΑ 

µε τις µεγάλες εκτάσεις. Υπάρχουν και άλλοι δοµικοί παράγοντες που ευνόησαν το 

Just in time στην Ιαπωνία, αλλά περαιτέρω ανάλυσή τους δεν κρίνεται σηµαντική σ’ 

αυτό το σηµείο, καθώς µια εταιρεία από µόνη της δεν θα µπορούσε να τους 

δηµιουργήσει ή να τους επηρεάσει. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 

 Περισσότερο σχετικές είναι οι πρακτικές Just in time από µόνες τους. Η πιο 

άµεση πηγή για πολλές από τις ιδέες που αντιπροσωπεύουν το Just in time είναι η 

δουλειά του Taiichi Ohno στη Toyota Motor Company. Σύµφωνα µε τον Ohno, η 

Toyota ξεκίνησε το καινοτοµικό της ταξίδι το 1945 όταν ο Toyoda Kiichiro, 

πρόεδρος της εταιρείας, απαίτησε η εταιρεία του να «έρθει στο ίδιο επίπεδο µε την 

Αµερική µέσα σε τρία χρόνια. ∆ιαφορετικά η αυτοκινητοβιοµηχανία στην Ιαπωνία 

δεν θα επιζήσει». Εκείνη την εποχή, η οικονοµία της Ιαπωνίας είχε κλονιστεί από τον 

πόλεµο, η παραγωγικότητα της εργασίας ήταν το 1/9 της αντίστοιχης αµερικανικής 

και η παραγωγή αυτοκινήτων ήταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Βέβαια, η Toyota δεν 

έφτασε τα αµερικανικά επίπεδα σε τρία χρόνια, αλλά έθεσε σε διαδικασία µια 

προσπάθεια που τελικά κατέληξε στην επίτευξη του στόχου και πυροδότησε 

σηµαντικές αλλαγές στη διοίκηση παραγωγής. 

 Ο Ohno αναγνώρισε ότι ο µόνος τρόπος να γίνει η Ιαπωνία ανταγωνιστική 

των ΗΠΑ ήταν να κλείσει το µεγάλο χάσµα παραγωγικότητας µεταξύ των δύο 

χωρών. Αυτό, υποστήριζε, µπορούσε να γίνει µόνο µέσω της εξάλειψης των 

πλεονασµάτων µε στόχο τη µείωση του κόστους. Αλλά η Toyota δεν θα µπορούσε να 

επιδιώξει τη µείωση του κόστους εκµεταλλευόµενη οικονοµίες κλίµακας σε 

τεράστιες παραγωγικές εγκαταστάσεις. Η ιαπωνική αγορά ήταν πολύ µικρή για κάτι 
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τέτοιο. Έτσι, οι managers της εταιρείας αποφάσισαν ότι η στρατηγική τους θα έπρεπε 

να είναι η παραγωγή πολλών µοντέλων σε µικρές ποσότητες. 

 Η βασική πρόκληση έτσι ήταν να διατηρηθεί οµαλή ροή παραγωγής για ένα 

ευρύ φάσµα προϊόντων. Επιπλέον για την αποφυγή πλεονάσµατος, αυτό έπρεπε να 

επιτευχθεί χωρίς µεγάλα αποθέµατα. Ο Ohno περιέγραψε το σύστηµα που προέκυψε 

στη Toyota ως στηριζόµενο σε δύο στοιχεία: (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; 

Παπαδηµητρίου, 1970) 

1. Just in time 

2. Autonomation, ή αλλιώς αυτοµατισµός µε ανθρώπινη χροιά 

 Απέδωσε την ιδέα του Just in time στον Toyoda Kiichiro, ο οποίος 

χρησιµοποίησε αυτή την ορολογία για να περιγράψει την ιδανική διαδικασία 

παραγωγής αυτοκινήτων. Το πρότυπο του Ohno ήταν το supermarket αµερικανικοί 

τύπου, που εµφανίστηκε στην Ιαπωνία στα µέσα της δεκαετίας του 1950. Σε ένα 

supermarket οι πελάτες παίρνουν αυτό που χρειάζονται, όταν το χρειάζονται και σε 

όση ποσότητα το χρειάζονται. Στην αναλογία του εργοστασίου, ένα σταθµός 

εργασίας είναι ο πελάτης που προµηθεύεται υλικά από έναν προηγούµενο σταθµό 

εργασίας ο οποίος λειτουργεί ως ένα είδος καταστήµατος. Βέβαια, στο supermarket 

το απόθεµα αναπληρώνεται από την αποθήκη ή µε κάποια παράδοση, ενώ στο 

εργοστάσιο η αναπλήρωση απαιτεί παραγωγή από τον προηγούµενο σταθµό 

εργασίας. Ο στόχος είναι κάθε σταθµός εργασίας να παίρνει τα απαραίτητα υλικά από 

τους προηγούµενους σταθµούς εργασίας ακριβώς όπως και όποτε χρειάζονται, 

δηλαδή Just in time. 

 Η ροή Just in time απαιτεί ένα πολύ οµαλό σύστηµα λειτουργίας. Αν τα υλικά 

δεν είναι έτοιµα όταν ζητούνται από έναν σταθµό εργασίας, όλο το σύστηµα µπορεί 

να διαταραχθεί σηµαντικά. Αυτό µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή. 

Ένας τρόπος να αποφευχθεί αυτό είναι η έννοια του autonomation εκφρασµένη από 

τον Ohno, που αναφέρεται σε µηχανές που είναι και αυτόµατες, ώστε ένας εργάτης 

να µπορεί να λειτουργεί πολλές και ασφαλείς, ώστε να εντοπίζονται αυτόµατα όποια 

προβλήµατα. Ο αυτοµατισµός ήταν σηµαντικός για να φτάσουν τα επίπεδα 

παραγωγικότητας των Αµερικανών. Το fool-proofing, που βοηθά τους χειριστές των 

µηχανών να επεµβαίνουν σε µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία τη σωστή στιγµή, 

είναι αυτό που περιγράφει ο Ohno ως «αυτοµατισµός µε ανθρώπινη χροιά». 

 Μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του 1940 και του 1970, η Toyota καθιέρωσε 

ένα πλήθος διαδικασιών και συστηµάτων για την εφαρµογή του Just in time και του 
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autonomation. Αυτές περιελάµβαναν το διάσηµο πια σύστηµα kanban, που θα 

αναλυθεί αργότερα, καθώς και µια ποικιλία συστηµάτων σχετικά µε τη µείωση 

χρόνου προετοιµασίας, την εκπαίδευση των εργαζοµένων, τις σχέσεις µε τους 

προµηθευτές, τον έλεγχο ποιότητας, και πολλά άλλα. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν 

όλες οι προσπάθειες επιτυχηµένες πολλές ήταν, και το συνολικό αποτέλεσµα ήταν η 

άνοδος της Toyota από έναν ασήµαντο παίκτη στην αυτοκινητοβιοµηχανία το 1950 

σε µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων του κόσµου ως το 

1990. (Παπαβασιλείου, Μπαλτάς, 2003; Παπαδηµητρίου, 1970) 

 

Στόχοι του  Just in time 

 

 Για την επίτευξη του στόχου του Ohno για απόκτηση υλικών από τους 

σταθµούς εργασίας just in time, είναι απαραίτητο ένα ιδεώδες περιβάλλον 

παραγωγής. Ίσως ως αποτέλεσµα της τάσης των Ιαπώνων να µιλούν µεταφορικά, ή 

ίσως εξαιτίας της δυσκολίας να µεταφραστούν οι ιαπωνικές περιγραφές σε άλλες 

γλώσσες, αυτή η ανάγκη δηλώνεται συνήθως µε όρους απόλυτων ιδανικών. Επτά 

στόχοι απαιτούνται για να επιτευχθούν µηδενικά αποθέµατα. 

1. Μηδέν ελάττωµα. Για την αποφυγή διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας σ’ 

ένα περιβάλλον just in time, όπου τα εξαρτήµατα αποκτώνται από ένα σταθµό 

εργασίας µόνο καθώς χρειάζονται, είναι σηµαντικό τα εξαρτήµατα αυτά να 

είναι καλής ποιότητας. Καθώς δεν υπάρχει πλεονάζον απόθεµα για να 

αναπληρωθεί ένα ελαττωµατικό εξάρτηµα, αυτό θα προκαλέσει καθυστέρηση. 

Έτσι, είναι σηµαντικό κάθε εξάρτηµα να γίνεται σωστό εξαρχής. Το µόνο 

αποδεκτό επίπεδο ελαττωµατικών είναι το µηδενικό και δεν είναι δυνατό να 

περιµένει κανείς τα σηµεία ελέγχου να ελέγξουν την ποιότητα. Η ποιότητα 

πρέπει να εξασφαλίζεται από την πηγή. 

2. Μηδέν (πλεονάζουσα) παρτίδα παραγωγής. Σ’ ένα σύστηµα just in time ο 

στόχος είναι η αναπλήρωση του αποθέµατος που χρησιµοποιείται από έναν 

ακόλουθο σταθµό εργασίας τη στιγµή που χρησιµοποιείται. Καθώς κάθε 

σταθµός εργασίας µπορεί να πάρει εξαρτήµατα πολλών τύπων, η µέγιστη 

ανταπόκριση επιτυγχάνεται εάν κάθε σταθµός εργασίας µπορεί να 

αναπληρώνει ένα – ένα κάθε φορά κάθε εξάρτηµα. Εάν, αντίθετα, µπορεί να 

παράγει εξαρτήµατα µόνο σε µεγάλες παρτίδες, ίσως να µην είναι δυνατό να 

αναπληρωθεί το απόθεµα όλων των εξαρτηµάτων αρκετά γρήγορα χωρίς να 
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υπάρξουν καθυστερήσεις. Αυτός ο στόχος συνήθως αναφέρεται ως 

«µοναδιαίο µέγεθος παρτίδας». (∆ερβιτσιώτης, 1990) 

3. Μηδέν χρόνοι προετοιµασίας. Ο πιο κοινός λόγος για µεγάλες παρτίδες 

παραγωγής είναι η ανάγκη για µεγάλους χρόνους προετοιµασίας για κάθε 

παραγωγής. Εάν χρειάζονται αρκετές ώρες για να αλλαχθεί ένα καλούπι σε 

µια µηχανή για να παραχθεί διαφορετικού τύπου εξάρτηµα, τότε είναι λογικό 

να παράγονται µεγάλες παρτίδες από κάθε εξάρτηµα µεταξύ των setups. 

Μικρές παρτίδες θα οδηγούσαν σε συχνά setups και έτσι θα υποβάθµιζαν τη 

δυναµικότητα της παραγωγής. Άρα, η µείωση των χρόνων προετοιµασίας 

είναι προαπαιτούµενο για να επιτευχθεί ο δεύτερος στόχος. 

4. Μηδέν βλάβες. Χωρίς πλεονάζον work in progress στο σύστηµα για 

εξασφάλιση έναντι διακοπής ή βλάβης, πιθανές βλάβες θα οδηγούσαν σε 

διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας σε όλη τη γραµµή παραγωγής. 

Εποµένως, σ’ ένα ιδανικό περιβάλλον just in time, δεν είναι αποδεκτές µη 

προβλεφθείσες βλάβες των µηχανών (ή ακόµα και µη διαθεσιµότητα 

χειριστών των µηχανών). 

5. Μηδέν χειρισµός. Εάν τα εξαρτήµατα παράγονται ακριβώς στην ποσότητα και 

στο χρόνο που απαιτούνται, ο χειρισµός των υλικών περιορίζεται στο 

ελάχιστο δυνατό. ∆εν είναι ανεκτές επιπλέον µετακινήσεις από και προς τις 

αποθήκες. Το ιδανικό είναι να τροφοδοτούνται τα υλικά απευθείας από ένα 

σταθµό εργασίας στον επόµενο χωρίς ενδιάµεσες παύσεις. Κάθε επιπλέον 

χειρισµός θα αποµακρύνει το σύστηµα από τη λειτουργία just in time, καθώς 

τα εξαρτήµατα θα πρέπει να παράγονται νωρίτερα για να ενσωµατωθεί και ο 

επιπλέον χρόνος για το χειρισµό τους στη διαδικασίας. (∆ερβιτσιώτης, 1990) 

6. Μηδέν χρόνος παράδοσης. Όταν υπάρχει άρτια ροή εξαρτηµάτων just in time, 

κάθε σταθµός εργασίας ζητά εξαρτήµατα και τα παραλαµβάνει αµέσως. Αυτό 

απαιτεί µηδέν χρόνο παράδοσης από τον προηγούµενο σταθµό εργασίας. 

Βέβαια, οι παρτίδες του ενός τεµαχίου συµβάλλουν πολύ στη µείωση του 

συνολικού χρόνου παράδοσης που απαιτείται για κάθε εξάρτηµα, αλλά και ο 

πραγµατικός χρόνος επεξεργασίας ανά εξάρτηµα είναι επίσης σηµαντικός, 

όπως και ο χρόνος που περιµένει στην ουρά. Ο στόχος του µηδενικού χρόνου 

παράδοσης είναι συγγενικός µε το στόχο του µηδενικού αποθέµατος. 

7. Μηδενικές διακυµάνσεις. Σ’ ένα περιβάλλον just in time, όπου τα εξαρτήµατα 

παράγονται µόνο όποτε χρειάζονται, η ροή των υλικών στο εργοστάσιο είναι 
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οµαλή για όσο και το πρόγραµµα παραγωγής παραµένει σταθερό. Εάν 

υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές στις ποσότητες ή το µείγµα των προϊόντων στο 

πρόγραµµα της παραγωγής, τότε, και εφόσον δεν υπάρχει πλεονάζον work in 

progress στο σύστηµα, το σύστηµα θα αναγκαστεί να ανταποκριθεί για να 

αντισταθµίσει αυτές τις αλλαγές. Εκτός εάν υπάρχει σηµαντική πλεονάζουσα 

παραγωγική δυνατότητα στο σύστηµα, κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε διαταραχές 

και καθυστερήσεις. Ένα οµαλό πρόγραµµα παραγωγής και ένα οµοιογενές 

µείγµα προϊόντων είναι εποµένως σηµαντικά για το just in time. 

 Προφανώς, τα επτά µηδενικά είναι τόσο ρεαλιστικά όσο και το µηδενικό 

απόθεµα. Μηδενικός χρόνος παράδοσης χωρίς απόθεµα κυριολεκτικά σηµαίνει 

στιγµιαία παραγωγή, το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο. Ο σκοπός τέτοιων στόχων, 

σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του just in time, είναι να εµπνεύσουν ένα περιβάλλον 

διαρκούς βελτίωσης. Όσο καλά και να λειτουργεί ένα σύστηµα παραγωγής, υπάρχει 

πάντα περιθώριο βελτίωσης. Η µέτρηση της προόδου µε βάση απόλυτα ιδανικά 

παρέχει και κίνητρα και τρόπο αποτίµησης της σχετικής επιτυχίας. (∆ερβιτσιώτης, 

1990) 

 

Η εφαρµογή του Just in time 

 

 To  Just in time είναι περισσότερο από ένα σύστηµα συχνής παράδοσης 

υλικών ή τη χρήση του Kanban για να ελεγχθούν τα job releases εργασίας. Στην 

καρδιά των συστηµάτων παραγωγής που ανέπτυξε η Toyota και άλλες ιαπωνικές 

εταιρείες βρίσκεται µια προσεκτική αναδόµηση του περιβάλλοντος παραγωγής. 

 Μόνο όταν έχουν λάβει χώρα οι κατάλληλες περιβαλλοντικές αλλαγές 

µπορούν οι συγκεκριµένες τεχνικές Just in time να είναι αποτελεσµατικές. Έτσι 

αναφέρονται παρακάτω τα βασικά περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

Εξοµάλυνση της παραγωγής 

 

 Όπως δηλώνεται από την αρχή της µηδέν διακύµανσης, το Just in time απαιτεί 

ένα σχετικά οµαλό πρόγραµµα παραγωγής. Εάν είτε ο όγκος είτε το µείγµα 

προϊόντων ποικίλλει πολύ µέσα στο χρόνο, θα είναι πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί 

το απόθεµα εγκαίρως στους σταθµούς εργασίας. 
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 Σε ένα σύστηµα παραγωγής, οι ανάγκες δηµιουργούνται από την ζήτηση των 

πελατών. Εντούτοις, η ακολουθία µε την οποία τα προϊόντα κατασκευάζονται δεν 

χρειάζεται να είναι αντίστοιχη της ακολουθίας µε την οποία θα αγοραστούν από τους 

πελάτες. Πράγµατι, δεδοµένου ότι η ζήτηση των πελατών δεν είναι σχεδόν ποτέ 

πλήρως γνωστή από τον κατασκευαστή εκ των προτέρων, κάτι τέτοιο δεν είναι καν 

δυνατό. Αντ’ αυτού, οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούν ένα κύριο πλάνο παραγωγής 

που καθορίζει ποια προϊόντα πρόκειται να παραχθούν µέσα κάθε χρονικό διάστηµα. 

Εποµένως, προϋπόθεση για το Just in time είναι να εξασφαλιστεί ότι το πλάνο 

παραγωγής είναι εύλογα σταθερό κατά τη διάρκεια του χρόνου. (∆ερβιτσιώτης, 1990; 

Παπαβασιλείου, Μπάλτας, 2003) 

 

Απόθεµα ∆υναµικότητας 

 

 Μια προφανής δυσκολία µε το Just in time βρίσκεται στην αντιµετώπιση των 

απροσδόκητων διακοπών στην παραγωγή, όπως οι ακυρώσεις παραγγελίας ή οι 

βλάβες µηχανών. Όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις παραγωγής, το πρόγραµµα 

παραγωγής απλά ξαναπαράγεται, µερικές εργασίες µπορούν να επισπευτούν και τα 

πράγµατα συνεχίζουν. Εντούτοις, σε ένα σύστηµα Just in time, όπου µεγάλες 

προσπάθειες έχουν γίνει για να εξασφαλιστεί µια σταθερή ροή, µια άλλη προσέγγιση 

απαιτείται. Το σύστηµα Just in time µε την απαίτηση παραγωγής σε προεπιλεγµένα 

επίπεδα δεν έχει κανέναν εγγενή τρόπο να παρακολουθήσει τέτοιες ελλείψεις. 

 Αυτή η έλλειψη ευελιξίας είναι βεβαίως ένα πρόβληµα µε το «ιδανικό’ Just in 

time. Αλλά το ιδανικό Just in time λειτουργεί µόνο σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Όµως 

τα πραγµατικά συστήµατα Just in time δεν είναι ποτέ ιδανικά και από ανάγκη 

περιλαµβάνουν µέτρα για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων δυσκολιών. Μια 

προσέγγιση που χρησιµοποιείται συνήθως από τους Ιάπωνες είναι αυτή του 

αποθέµατος δυναµικότητας. Προγραµµατίζοντας την παραγωγή στο εργοστάσιο µε 

λιγότερες από 24 ώρες την ηµέρα, η γραµµή µπορεί να προφθάσει εάν µείνει πίσω. 

Εάν η παραγωγή ξεπερνά τον επιθυµητό ρυθµό, τότε οι εργαζόµενοι είτε αφήνονται 

ελεύθεροι είτε κατευθύνονται σε άλλες εργασίες. Εάν η παραγωγή µείνει πίσω από 

τον επιθυµητό ρυθµό, είτε λόγω προβληµάτων στη γραµµή είτε λόγω αλλαγών στις 

ανάγκες παραγωγής, τότε ο επιπλέον χρόνος χρησιµοποιείται. Ένας τρόπος να γίνει 

αυτό εφικτό είναι η διπλή βάρδια, όπου προγραµµατίζονται δύο βάρδιες ανά ηµέρα, 

χωριζόµενες από µια περίοδο παύσης. Η περίοδος παύσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
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για την προληπτική συντήρηση ή για αναπλήρωση παραγωγής προϊόντων, εάν είναι 

απαραίτητο. (∆ερβιτσιώτης, 1990; Παπαβασιλείου, Μπάλτας, 2003) 

 

Μείωση χρόνου προετοιµασία 

 

 Το κλειδί για µια γενική προσέγγιση στη µείωση του χρόνου είναι η διάκριση 

µεταξύ εσωτερική και εξωτερικής προετοιµασίας. Οι εσωτερικές διαδικασίες 

προετοιµασίας είναι εκείνες οι εργασίες που πραγµατοποιούνται όταν σταµατά η 

παραγωγή, ενώ οι εξωτερικές διαδικασίες προετοιµασίας είναι εκείνες οι 

υποχρεώσεις που µπορούν να ολοκληρωθούν ενώ η µηχανή τρέχει ακόµα. Η 

εσωτερική προετοιµασία είναι αυτή που προκαλεί διακοπή στη διαδικασία 

παραγωγής, και ως εκ τούτου αυτή είναι η µερίδα της γενικής διαδικασίας 

προετοιµασίας που χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Έχουν προσδιορισθεί τέσσερις 

βασικές έννοιες για τη µείωση προετοιµασίας που είναι οι εξής: 

1. Χωρισµός της εσωτερικής προετοιµασίας από την εξωτερική προετοιµασία 

2. Μετατροπή όσο είναι δυνατόν της εσωτερικής προετοιµασίας σε εξωτερική 

προετοιµασία 

3. Εξάλειψη της διαδικασίας προσαρµογής 

4. Κατάργηση της ίδιας της προετοιµασίας
 (∆ερβιτσιώτης, 1990; 

Παπαβασιλείου, Μπάλτας, 2003) 

 

Εκπαίδευση προσωπικού και διάταξη εργοστασίου 

 

 Ένα σύστηµα Just in time εξυπηρετείται πολύ καλύτερα από τους 

πολυλειτουργικούς εργαζοµένους, που µπορούν να µετακινηθούν όπου απαιτείται για 

να διατηρηθεί η ροή. Επιπλέον, η ύπαρξη εργαζοµένων µε πολλαπλές δεξιότητες 

προσθέτει ευελιξία σ’ ένα εγγενώς άκαµπτο σύστηµα, αυξάνοντας πολύ τη 

δυνατότητα ενός συστήµατος Just in time να αντιµετωπίσει τις αλλαγές στο µείγµα 

προϊόντων και άλλες ασυνήθιστες περιστάσεις. 

 Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εάν µία επιχείρηση: 

1. Κρατήσει τις πολλαπλές δεξιότητες των εργαζοµένων σε εγρήγορση 

2. Μειώσει την πλήξη και την κούραση εκ µέρους των εργαζοµένων 

3. Ενθαρρύνει µια εκτίµηση για τη γενική εικόνα εκ µέρους όλων 
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4. Αυξήσει τη δυνατότητα για τη δηµιουργία νέων ιδεών, δεδοµένου ότι 

περισσότεροι άνθρωποι θα ασχολούνταν µε το πώς µπορεί να γίνει κάθε 

εργασία. 

 Με την πολλαπλή κατάρτιση και το autonomation, είναι δυνατό για έναν 

εργαζόµενο να λειτουργεί διάφορες µηχανές συγχρόνως. Ο εργαζόµενος φορτώνει 

ένα εξάρτηµα σε µια µηχανή, το θέτει σε λειτουργία και προχωρά στην επόµενη 

µηχανή. Αλλά θυµηθείτε, σ’ ένα σύστηµα Just in time µε πολύ λίγο work in progress 

είναι σηµαντικό να κρατηθεί η οµαλή ροή των εξαρτηµάτων. (∆ερβιτσιώτης, 1990; 

Παπαβασιλείου, Μπάλτας, 2003) 

 

∆ιαχείριση Ολικής Ποιότητας 

 

 Το just in time απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας για να λειτουργήσει που 

εξηγεί την επικράτηση της έννοιας της Ολικής Ποιότητας. Κάτω από το just in time, 

ένας χειριστής µηχανών δεν έχει µια µεγάλη παρτίδα εξαρτηµάτων µπροστά του για 

να βρει το ένα κατάλληλο για χρήση. Μπορεί να έχει µόνο ένα για να επιλέξει και εάν 

αυτό είναι κακής ποιότητας, η γραµµή παραγωγής σταµατά. Εάν αυτό συνέβαινε 

αρκετά συχνά, οι συνέπειες θα ήταν καταστρεπτικές. 

 Το just in time όχι µόνο δίνει έµφαση στο γεγονός ότι υπάρχουν ποιοτικά 

προβλήµατα, αλλά και διευκολύνει τον προσδιορισµό της πηγής τους. Εάν τα επίπεδα 

work in progress είναι υψηλά και οι ποιοτικές επιθεωρήσεις γίνονται στους 

χωριστούς σταθµούς, οι χειριστές µπορούν να υπάρχουν σχετικά µικρή 

ανατροφοδότηση για τα δικά τους ποιοτικά επίπεδα. Επιπλέον ότι ανατροφοδότηση 

πάρουν, δεν θα είναι ποτέ έγκαιρα. Αντίθετα, σ’ ένα just in time περιβάλλον, τα 

εξαρτήµατα / υλικά που παράγονται από ένα χειριστή θα χρησιµοποιηθούν γρήγορα 

από έναν επόµενο χειριστή, ο οποίος θα έχει ένα ισχυρό κίνητρο για να ειδοποιήσει 

τον προηγούµενο για τις όποιες ατέλειες. Αυτό επιτρέπει την προειδοποίηση του 

χειριστή για ένα πιθανό πρόβληµα, ενώ υπάρχει ακόµα χρόνος να γίνει κάτι γι’ αυτό. 

Αποτελεί επίσης ουσιαστικό ψυχολογικό κίνητρο ώστε «να γίνει σωστό από την 

πρώτη φορά». Αποτελεί επίσης ουσιαστικό ψυχολογικό κίνητρο ώστε «να γίνει 

σωστό από την πρώτη φορά». Οι συνήγοροι του just in time υποστηρίζουν ότι αυτό 

οδηγεί σε µια γενική αύξηση συνείδησης της ποιότητας και σε βελτιωµένη ποιότητα 

για τον πελάτη. (∆ερβιτσιώτης, 1990) 
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 Ανάλογη µε την επίδραση που είχε στις τεχνικές µείωσης του χρόνου 

προετοιµασίας, η πίεση που ασκήθηκε από το just in time ενθάρρυνε µια έκρηξη της 

δηµιουργικότητας στις µεθοδολογίες βελτίωσης της ποιότητας. Οι επτά αρχές που 

διατυπώθηκαν ως ουσιαστικές για τις πρακτικές ποιότητας συνοψίζονται ως εξής: 

1. Έλεγχος διαδικασιών. Ο έλεγχος διαδικασιών περιλαµβάνει τη χρήση 

στατιστικών διαγραµµάτων ελέγχου διεργασίας και άλλων στατιστικών 

µεθόδων, αλλά και απλώς την παραχώρηση ευθύνης στους εργαζόµενους για 

την ποιότητα και εξουσίας να προχωρήσουν σε αλλαγές, όταν απαιτείται. 

2. Εύκολος εντοπισµός ποιότητας. Περιλαµβάνει την οπτικοποίηση των µέτρων 

ποιότητας. Πίνακες, µετρητές, βραβεία χρησιµοποιήθηκαν για την οπτική 

απεικόνιση της ποιότητας. Αυτές οι πρακτικές στόχευαν εν µέρει στην παροχή 

ανατροφοδότησης στο εργατικό δυναµικό και εν µέρει ως αποδείξει για τους 

επιθεωρητές των πελατών ότι το ποιοτικό επίπεδο είναι υψηλό. 

3. Επιµονή στη συµµόρφωση. Περιλαµβάνει την απαίτηση για συµµόρφωση µε 

τα ποιοτικά πρότυπα σε κάθε επίπεδο στο σύστηµα. Εάν τα υλικά από έναν 

προµηθευτή δεν ανταπεξέρχονταν στις ποιοτικές προδιαγραφές, µπορούν να 

τα στείλουν πίσω. Εάν ένα εξάρτηµα / υλικό στη γραµµή ήταν ελαττωµατικό, 

δεν γίνεται αποδεκτό. Η άποψη είναι ότι η ποιότητα έρχεται πρώτη και η 

παραγωγή δεύτερη. (∆ερβιτσιώτης, 1990) 

4. Παύση της γραµµής παραγωγής. Η καθιέρωση του ιδανικού «πρώτα 

ποιότητα» ως το σηµείο όπου κάθε εργαζόµενος είχε την εξουσία να 

σταµατήσει τη γραµµή για να διορθώσει ποιοτικά προβλήµατα είχε ως 

αποτέλεσµα την επίτευξη της ποιότητας πριν από την τελική παραγωγή. 

5. ∆ιόρθωση ίδιων λαθών. Σε αντίθεση µε τις γραµµές επανάληψης της 

παραγωγής υπάρχει η απαίτηση από τον εργαζόµενο από τον εργαζόµενο ή 

την οµάδα εργασίας που παρήγαγε ένα ελαττωµατικό προϊόν να το διορθώσει. 

Αυτό έδωσε στους εργαζόµενους πλήρη υπευθυνότητα για την ποιότητα. 

6. Έλεγχος 100%. Ο µακροπρόθεσµος στόχος είναι να επιθεωρηθεί κάθε 

εξάρτηµα / υλικό, όχι µόνο ένα τυχαίο δείγµα. Οι απλές ή αυτοµατοποιηµένες 

τεχνικές επιθεώρησης είναι επιθυµητές. Οι αυτόνοµες µηχανές που ελέγχουν 

την ποιότητα κατά τη διάρκεια της παραγωγής είναι ακόµα καλύτερες. 

(∆ερβιτσιώτης, 1990) 

7. Συνεχής βελτίωση. Είναι η συνεχής επιδίωξη των µηδενικών ελαττωµάτων. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο, υπάρχει πάντα χώρος για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας. 
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 Οµοίως, µε τον αντίκτυπο που επέφερε η κυψελοειδής διάταξη των 

εγκαταστάσεων, το just in time έχει προκαλέσει µια επανάσταση στην έννοια της 

ποιότητας που εκτίνεται πέρα από το ρόλο της ως προς την τεχνική kanban και τα 

άλλα συστήµατα just in time. 

 

1.6.6. Η τεχνική Kanban 

 

 Η τεχνική που συνδέεται περισσότερο µε τις πρακτικές just in time των 

Ιαπώνων είναι το kanban σύστηµα που αναπτύχθηκαν στην Toyota. Η λέξη kanban 

είναι η ιαπωνική λέξη για το ορατό αρχείο και στο kanban σύστηµα της Toyota 

εισήχθη µε τη µορφή καρτών για να ρυθµιστεί η ροή των υλικών µέσα στις 

εγκαταστάσεις. 

 Για να περιγράψει κανείς το σύστηµα kanban σύστηµα της Toyota εισήχθη µε 

τη µορφή καρτών για να ρυθµιστεί η ροή των υλικών µέσα στις εγκαταστάσεις. 

 Για να περιγράψει κανείς το σύστηµα kanban της Toyota, είναι χρήσιµο να 

διακρίνει µεταξύ των push και pull συστηµάτων ελέγχου παραγωγής. Σ’ ένα σύστηµα 

push, όπως το MRP, τα job releases είναι προγραµµατισµένα. Σ’ ένα σύστηµα pull, τα 

job releases «εξουσιοδοτούνται». Η διαφορά είναι ότι ένα πρόγραµµα προετοιµάζεται 

εκ των προτέρων, ενώ µια έγκριση εξαρτάται από την κατάσταση του εργοστασίου. 

Λόγω αυτού, ένα σύστηµα push προσαρµόζει αµέσως τις απαιτούµενες ηµεροµηνίες 

παράδοσης των πελατών, αλλά πρέπει να αναγκαστεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές 

του εργοστασίου. Οµοίως, ένα σύστηµα pull ανταποκρίνεται άµεσα στις αλλαγές των 

εγκαταστάσεων, αλλά πρέπει να αναγκαστεί να προσαρµόσει τις ηµεροµηνίες 

παράδοσης στους πελάτες (π.χ. µε την αντιστοίχιση ενός ισόρροπου πλάνου 

παραγωγής, µε τη ζήτηση και τη χρησιµοποίηση των υπερωριών, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι ο ρυθµός παραγωγής διατηρείται). (∆ερβιτσιώτης, 1990) 

 Στο σύστηµα kanban, η παραγωγή προκαλείται από ζήτηση. Όταν ένα 

εξάρτηµα / υλικό αποµακρύνεται από το τελικό σηµείο αποθεµάτων (που µπορεί να 

είναι το απόθεµα τελικών αγαθών), δίνεται η έγκριση στον τελευταίο σταθµό 

εργασίας της γραµµής παραγωγής για την αντικατάστασή του. Αυτός ο σταθµός 

εργασίας στέλνει έπειτα ένα σήµα έγκρισης στον προηγούµενο σταθµό εργασίας για 

να αντικαταστήσει το εξάρτηµα που µόλις χρησιµοποίησε. Κάθε σταθµός κάνει το 

ίδιο, ξαναγεµίζοντας τα κενά των επόµενων σταθµών και δίνοντας έγκριση 
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αποστολής στον προηγούµενο σταθµό. Στο σύστηµα kanban, ένας χειριστής απαιτεί 

και τα εξαρτήµατα και ένα σήµα έγκρισης (kanban) για να λειτουργήσει. 

 Το σύστηµα kanban που αναπτύχθηκε στην Toyota χρησιµοποιεί δύο τύπους 

καρτών για την έγκριση της παραγωγής και της µετακίνησης του προϊόντος. 

 Οι βασικοί µηχανισµοί είναι οι ακόλουθοι: Όταν ένας σταθµός εργασίας 

γίνεται διαθέσιµος για µια νέα εργασία, ο χειριστής παίρνει την επόµενη κάρτα 

παραγωγής από ένα κλωβό. Αυτή η κάρτα λέει στο χειριστή ότι ένα συγκεκριµένο 

εξάρτηµα / υλικό µέρος απαιτείται σε έναν επόµενο σταθµό εργασίας. Κοιτάζει στο 

χώρο συσσώρευσης των εισερχόµενων για τα υλικά που απαιτούνται για να παραχθεί 

αυτό το εξάρτηµα. Εάν είναι εκεί, ο χειριστής αφαιρεί τις κάρτες µετακίνησης που 

συνδέονται µε αυτά και τις τοποθετεί σε ένα άλλο κουτί. Εάν τα υλικά δεν είναι 

διαθέσιµα, ο χειριστής επιλέγει µια άλλη κάρτα παραγωγής. Όποτε ο χειριστής 

βρίσκει και την κάρτα παραγωγής και τα απαραίτητα υλικά, επεξεργάζεται το 

εξάρτηµα, επισυνάπτει την κάρτα παραγωγής, και τα τοποθετεί σε ένα άλλο κουτί. 

Εάν τα υλικά δεν είναι διαθέσιµα, ο χειριστής επιλέγει µια άλλη κάρτα παραγωγής. 

Όποτε ο χειριστής βρίσκει και την κάρτα παραγωγής και τα απαραίτητα υλικά, 

επεξεργάζεται το εξάρτηµα, επισυνάπτει την κάρτα παραγωγής, και τα τοποθετεί στο 

χώρο συσσώρευσης εξερχοµένων. (∆ερβιτσιώτης, 1990) 

 Η λογική για το σύστηµα των δύο καρτών που χρησιµοποιείται από την 

Toyota είναι ότι όταν διανέµονται στο χώρο οι σταθµοί εργασίας, δεν είναι εφικτό να 

επιτευχτεί η στιγµιαία µετακίνηση των εξαρτηµάτων από τον έναν σταθµό στον 

επόµενο. Εποµένως, το ηµιέτοιµο απόθεµα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δύο θέσεις, 

δηλαδή, σ’ ένα χώρο συσσώρευσης εξερχόµενων, όταν τελειώσει η επεξεργασία του 

σε µια µηχανή, και σ’ ένα χώρο συσσώρευσης εισερχόµενων, όταν µετακινηθεί προς 

την επόµενη µηχανή. Οι κάρτες µετακίνησης χρησιµεύουν ως σήµατα για τους 

movers ότι κάποια υλικά πρέπει να µεταφερθούν από µια θέση σε άλλη. 

 Σ’ ένα σύστηµα µε τους σταθµούς εργασίας κοντά τον έναν στον άλλο, το 

work in progress µπορεί αποτελεσµατικά «να παραδοθεί» από τη µια διαδικασία στην 

επόµενη. Σε τέτοιες συνθήκες, δύο σηµεία αποθήκευσης αποθέµατος δεν είναι 

απαραίτητα και ένα σύστηµα µιας κάρτας. Σ’ αυτό το σύστηµα, ένας χειριστής 

χρειάζεται ακόµα κάρτα παραγωγής και τα απαραίτητα υλικά για να αρχίσει την 

διαδικασία παραγωγής. Εντούτοις, αντί να αφαιρεί την κάρτα µετακίνησης από τα 

εισερχόµενα υλικά, ο εργαζόµενος παίρνει απλώς την κάρτα παραγωγής από την 

επόµενη διαδικασία και έπειτα τη στέλνει πάλι πίσω. Εάν κάποιος παρατηρήσει καλά, 
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είναι προφανές ότι ένα σύστηµα δύο καρτών είναι ίδιο µε ένα σύστηµα µιας κάρτας 

στο οποίο οι διαδικασίες µετακίνησης αντιµετωπίζονται ως σταθµοί εργασίας. Ως εκ 

τούτου, η επιλογή του ενός συστήµατος σε σχέση µε το άλλο εξαρτάται από το βαθµό 

στον οποίο επιθυµείται να ρυθµισθεί το work in progress που περιλαµβάνεται στις 

διαδικασίες µετακίνησης. Εάν αυτές οι διαδικασίες είναι γρήγορες και προβλέψιµες, 

η ρύθµιση της µετακίνησης του work in progress είναι πιθανώς περιττή. Εάν πάλι 

είναι αργές και απρόβλεπτες, ο καθορισµός της µετακίνησης του work in progress 

µπορεί να είναι χρήσιµος. (∆ερβιτσιώτης, 1990) 

 Οι βασικοί έλεγχοι σε ένα kanban σύστηµα (µίας – ή δύο – καρτών) είναι οι 

απαριθµήσεις καρτών σε κάθε σταθµό. Αυτό καθορίζει την ποσότητα του work in 

progress στο σύστηµα και, καθώς επηρεάζει τη συχνότητα της ζήτησης των µηχανών 

για εξαρτήµατα / υλικά, καθορίζει και τον ρυθµό παραγωγής. Αξίζει να επισηµανθεί 

η οµοιότητα µεταξύ kanban και των µεθόδων σηµείου επαναπαραγγελίας (recorder 

point methods). Ας θεωρήσουµε το σύστηµα kanban µιας κάρτας µε m κάρτες 

παραγωγής σ’ ένα δεδοµένο σταθµό. Κάθε φορά που στον επόµενο χώρο 

συσσώρευσης το απόθεµα πέφτει κάτω από m, απελευθερώνονται κάρτες παραγωγής, 

επιτρέποντας στο σταθµό να ανανεώσει το απόθεµα (buffer). Οι µηχανισµοί αυτής 

της διαδικασίας είναι εποµένως ακριβώς οι ίδιοι µε εκείνους του µοντέλου βασικού 

αποθέµατος, µε τον επόµενο σταθµό να λειτουργεί ως τη ζήτηση και τον αριθµό των 

καρτών m να χρησιµεύει ως το επίπεδο βασικού αποθέµατος. Εντούτοις, η 

αντιστοιχία δεν είναι άµεση επειδή το µοντέλο base stock υποθέτει ανεξάρτητους 

χρόνους παράδοσης για την αναπλήρωση του αποθέµατος. Καθώς µπορεί κάλλιστα 

να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των χρόνων αναπλήρωσης δύο διαδοχικών 

παραγγελιών, ένα κάπως διαφορετικό µοντέλο απαιτείται. 

 

 

1.7. 3PL Υπηρεσίες 

 

1.7.1. Εισαγωγή  

 

Ο κλάδος των 3PL αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρίες που 

εξειδικεύονται στην ανάληψη του συνόλου ή µέρους των λειτουργιών που αφορούν 

το ευρύτερο κύκλωµα αποθήκευσης-διανοµής για λογαριασµό µιας εµπορικής ή 

βιοµηχανικής επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
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δραστηριοτήτων µε αντιπροσωπευτικότερα παραδείγµατα την αποθήκευση, τη 

φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά-διανοµή, την αποσυσκευασία και ανασυσκευασία, 

κ.λπ. Η ανάθεση των δραστηριοτήτων αυτών από µια εµπορική ή βιοµηχανική 

επιχείρηση στην εξειδικευµένη εταιρία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών δίνει τη 

δυνατότητα στις συνεργαζόµενες πλευρές να κατευθύνουν πόρους και προσπάθεια 

στον τοµέα στον οποίο διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Μεγάλος αριθµός 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL της εγχώριας αγοράς προέρχεται από το χώρο 

των υπηρεσιών διαµεταφοράς. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά µε την 

παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών logistics είναι νεότερες και λιγότερες. 

(Παπαδηµητρίου, Σχινάς, 2004) 

Χρονικά η ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα τοποθετείται 

περί το 1993 όταν σχετική Κοινοτική οδηγία έδωσε τη δυνατότητα υποκατάστασης 

των κρατικών τελωνειακών αποθηκών µε αποτέλεσµα οι διαµεταφορικές επιχειρήσεις 

να αξιοποιήσουν τους χώρους προσωρινής εναπόθεσης Κοινοτικών εµπορευµάτων, 

παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης ή και διανοµής. ∆ιαβλέποντας τις ανάγκες της 

αγοράς και τις κυρίαρχες τάσεις σε αγορές του εξωτερικού, οι διαµεταφορικές 

επιχειρήσεις θέλησαν να επεκτείνουν το φάσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών για την 

κάλυψη µεγαλύτερου µέρους των αναγκών του κυκλώµατος αποθήκευσης-διανοµής. 

Αντίστοιχη διεύρυνση υπηρεσιών πραγµατοποιήθηκε και από εταιρείες που 

δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων και 

ψυκτικών θαλάµων, ενώ πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η ίδρυση επιχειρήσεων µε 

αποκλειστικό προσανατολισµό στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 3PL. 

(Παπαρούνης, 2007) 

Η διαχείριση εµπορευµάτων τρίτων στη χώρα µας αποτελεί δραστηριότητα µε 

την οποία ασχολούνται επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Για παράδειγµα, 

µια εταιρεία εισαγωγής ειδών πληροφορικής µπορεί να διαχειρίζεται τα εµπορεύµατα 

µιας οµοειδούς επιχείρησης, ενώ το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και µε µια εταιρεία 

διανοµής φαρµακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, ή µια εταιρεία διανοµής 

τροφίµων κλπ. Με τις υπηρεσίες third parry logistics, δραστηριότητα που 

περιλαµβάνει µια σειρά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, ασχολείται σαφώς 

µικρότερος αριθµός εταιρειών. 

Η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε στη χώρα µας αφενός από µεταφορικές 

επιχειρήσεις οι οποίες διαβλέποντας τις εξελίξεις θέλησαν να αξιοποιήσουν κάποιο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα (π.χ. µεταφορικά µέσα, διαθέσιµες εκτάσεις για ανέγερση 
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αποθηκών, ακίνητα κλπ.) και αφετέρου από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

διαµεταφοράς οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση για την επέκταση και 

καθετοποίηση των υπηρεσιών τους µε σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση των 

πελατών τους. Ακόµη, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάληψη των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 2004 λειτούργησε σαν κίνητρο για την είσοδο επιχειρήσεων στον 

εξεταζόµενο κλάδο. 

Η αξία των εγχωρίως προσφερόµενων υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) 

ακολούθησε ιδιαίτερα ανοδικούς ρυθµούς κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 

σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη της ICAP. O µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης 

διαµορφώθηκε στο εντυπωσιακό 26,3%. Τούτο επιτεύχθηκε µε την είσοδο νέων 

εταιριών στον κλάδο και τη διεύρυνση του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

πρέπει δε να υπογραµµισθεί ότι η ανάπτυξη αυτή έγινε χωρίς την απορρόφηση 

κρατικών ενισχύσεων. Παρά την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου υπάρχουν προβλήµατα 

και κυοφορούνται αλλαγές στη γεωγραφική κατανοµή των αποθηκευτικών χώρων. 

(Παπαδηµητρίου, 1970;Σχινάς, 2004) 

Η ανεπάρκεια αποθηκευτικών χώρων και διαθέσιµων οικοπέδων για την 

ανέγερσή τους, οδηγεί σε αύξηση των τιµών της γης. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ότι η 

περαιτέρω ανάπτυξη θα γίνει σε διαφορετικές από τις σηµερινές περιοχές. Σήµερα η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων 3PL του κλάδου διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους 

στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Στη Βόρεια Ελλάδα οι εγκαταστάσεις 

χωροθετούνται κατά κύριο λόγο στο Καλοχώρι, το Ωραιόκαστρο και τη Σίνδο. Η 

ανεπάρκεια χώρων που αναφέρθηκε έχει ήδη ωθήσει αρκετές επιχειρήσεις στην 

εξεύρεση χώρων που διαθέτουν συνδέσεις µε τους βασικούς οδικούς άξονες και τις 

αναγκαίες υποδοµές.  

Το κύκλωµα αποθήκευσης - διανοµής κερδίζει συνεχώς έδαφος.  

Η προσφορά και ζήτηση των υπηρεσιών 3PL συναρτώνται από τη γενικότερη 

εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα της χώρας, τη σύνθεση του πληθυσµού 

των επιχειρήσεων όσον αφορά το µέγεθος τους και τους κλάδους δραστηριότητας, το 

επίπεδο των υποδοµών, το περιβάλλον των επενδύσεων και το θεσµικό και 

κανονιστικό πλαίσιο.(Christofer Martin, 2009) 
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1.7.2. Ανάπτυξη των 3PL Υπηρεσιών 

 

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες 3PL σχετίζεται άµεσα µε το βαθµό στον οποίο οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιοµηχανικούς και εµπορικούς κλάδους 

είναι διατεθειµένες να παραχωρήσουν µέρος ή το σύνολο της διαχείρισης των 

εµπορευµάτων τους σε τρίτη-ανεξάρτητη εταιρία. Τα τελευταία χρόνια γίνεται 

ευρύτερα αποδεκτό ότι η εκχώρηση µέρους της δραστηριότητας των logistics σε 

τρίτους (outsourcing) επιτυγχάνει µείωση του κόστους και οδηγεί σε βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των κυκλωµάτων αποθήκευσης - διανοµής. Στο βαθµό που τα 

πλεονεκτήµατα αυτά γίνονται περισσότερο αντιληπτά, η θετική πορεία του κλάδου 

αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον. Περαιτέρω, η εκτίµηση για συνέχιση της 

ανοδικής πορείας της αγοράς συνδέεται και µε το γεγονός ότι η διείσδυση των 3PL 

στην εγχώρια βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα είναι ακόµα µικρή, σε σχέση 

µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι 

βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις αντιλαµβανόµενες τα πλεονεκτήµατα του 

outsourcing και ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, θα επιδιώξουν να εκµεταλλευτούν 

µεγαλύτερο µέρος του ευρύτατου φάσµατος των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

επιχειρήσεις 3PL, πέραν της αποθήκευσης και διανοµής. 

Στην ανάπτυξη των Υπηρεσιών 3PL, συµβάλλει η αυξανόµενη ζήτηση, η 

οποία µε τη σειρά της, επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: (Παπαρούνης, 2007; 

Christofer Martin, 2009) 

• ∆ιάδοση της πρακτικής του outsourcing όσον αφορά τις διαδικασίες 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, µε στόχο τη 

µείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας για 

συγκεκριµένες λειτουργίες. 

• Βαθµός εξοικείωσης των επιχειρήσεων µε τα πλεονεκτήµατα του outsourcing 

των logistics. 

• Αυξανόµενη σηµασία και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο 

επεκτείνονται οι δραστηριότητες µιας επιχείρησης και αυξάνονται οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις. 

• Βελτιωµένες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

επιχειρήσεων, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση και διακίνηση των 

αποθεµάτων. 
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• ∆υνατότητα παροχής από τον 3PL provider, υπηρεσιών προτιθέµενης αξίας σε 

θέµατα όπως ο σχεδιασµός του δικτύου διανοµής, η στατιστική πληροφόρηση 

για την κίνηση και το ύψος των αποθεµάτων κλπ. 

Το κόστος των υπηρεσιών 3PL, η εξοικονόµηση χώρων και προσωπικού και η 

ποιότητα των υπηρεσιών. Η κάλυψη των logistics εσωτερικά από τις επιχειρήσεις 

σηµαίνει ότι τα κόστη αποτελούν µέρος των σταθερών εξόδων των επιχειρήσεων - 

ανεξαρτήτως ύψους πωλήσεων - ενώ µε το outsourcing τα κόστη αυτά µετατρέπονται 

σε µεταβλητά έξοδα. Η επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας από τον 3PL 

provider συνδέεται µε την ανάπτυξη του κλάδου και επηρεάζει το κόστος των 

υπηρεσιών. 

 

 

1.7.3. Παράγοντες επηρεασµού 3PL 

 

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών 3PL βασίσθηκε κυρίως σε τρεις παράγοντες:  

1) στην αύξηση της αποδοχής που είχε η πρακτική της ανάθεσης των 

λειτουργιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας µιας επιχείρησης σε 

τρίτους, στα ευρύτερα πλαίσια ανάπτυξης του outsourcing,  

2) στην αυξανόµενη σηµασία και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

όσο επεκτείνονται οι δραστηριότητες µιας εταιρείας και αυξάνονται οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις και  

3) στις βελτιωµένες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

επικοινωνίας στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων για την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση και διακίνηση των αποθεµάτων. 

(Παπαρούνης, 2007; Ghobadian A.,Speller, S. & Jones, M., 1994) 

Ορισµένοι 3PL providers είναι σε θέση να προσφέρουν στους πελάτες-

εντολείς πρόσθετες συµβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για θέµατα 

σχεδιασµού του δικτύου διανοµής, στατιστική πληροφόρηση για την κίνηση και το 

ύψος των αποθεµάτων κλπ. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για µια εµπορική ή βιοµηχανική 

επιχείρηση από τη συνεργασία µε έναν 3PL provider, άρα επηρεάζουν τη ζήτησή του, 

συνοψίζονται στα εξής: (Παππής, 2001) 

• Η λειτουργία του κυκλώµατος αποθήκευσης και διανοµής µιας βιοµηχανικής 

ή εµπορικής επιχείρησης προϋποθέτει τη δηµιουργία και συνεχή αναβάθµιση 
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υποδοµών όπως: αποθήκες, στόλος οχηµάτων, εξοπλισµός µηχανοργάνωσης, 

συστήµατα ασφάλειας κλπ. Αναθέτοντας τις διαδικασίες αυτές σε τρίτο 

ανεξάρτητο φορέα, οι επιχειρήσεις στρέφουν την αξιοποίηση των διαθεσίµων 

κεφαλαίων στους κύριους τοµείς δραστηριότητας (core business). Επιπλέον, η 

εξοικονόµηση πόρων µπορεί να είναι σηµαντικότερη στις περιπτώσεις όπου η 

δραστηριότητα της επιχείρησης χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. 

• Η εξοικονόµηση πόρων δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις, αλλά αφορά και 

παραµέτρους του κόστους διαχείρισης-διακίνησης των εµπορευµάτων, οι 

οποίες δεν είναι πάντοτε εµφανείς, όπως: αύξηση του µεταφορικού κόστους 

από ενδεχόµενες καθυστερήσεις ή καταστροφές, χρόνος απασχόλησης του 

προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε τη λογιστική παρακολούθηση της 

αποθήκης κλπ. Σε περίπτωση κάλυψης αυτών των αναγκών εσωτερικά, τα 

έξοδα λειτουργίας των συγκεκριµένων εργασιών αποτελούν µέρος των 

σταθερών εξόδων της επιχείρησης, ενώ µε την ανάθεση σε τρίτο φορέα τα 

έξοδα αυτά µετατρέπονται σε µεταβλητά. Τούτο δε διότι οι 3PL providers 

συνήθως χρεώνουν τις υπηρεσίες τους µε βάση κάποιο ποσοστό επί του 

κύκλου εργασιών των υπό διαχείριση εµπορευµάτων, το οποίο κυµαίνεται 

ανάλογα µε την αξία των προϊόντων και τη γκάµα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

• Η αποδέσµευση κεφαλαίων άπτεται και του τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, 

εφόσον πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να επικεντρωθεί στους κύριους 

τοµείς δραστηριότητας της επιχείρησης, αντί να απορροφάται από τις 

διαδικασίες logistics. 

• Η εταιρεία που επιλέγει το outsourcing επωφελείται από την τεχνογνωσία, την 

εµπειρία και την υποδοµή του 3PL provider. Ακόµη, η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει συνεχή 

ενηµέρωση και ανάπτυξη, γεγονός που απαιτεί πόρους, επενδύσεις και 

κατάρτιση του στελεχιακού δυναµικού, στοιχεία τα οποία οι 3PL providers 

είναι σε θέση να προσφέρουν άµεσα λόγω εξειδίκευσης. 

• Η µη διατήρηση αποθεµάτων σε ίδιες εγκαταστάσεις, οι µειωµένες απαιτήσεις 

σε επίπεδο πάγιου εξοπλισµού κλπ., ενισχύουν την ευελιξία της επιχείρησης 

και καθιστούν ευχερέστερη την οριζόντια επέκταση της µε νέα προϊόντα και 

νέες αγορές. Ακόµη, καθιστούν ευχερέστερη τη µετεγκατάσταση της ανάλογα 

µε τις διαµορφούµενες πολιτικές, εµπορικές και οικονοµικές συνθήκες. 
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• Η αποτελεσµατικότητα του δικτύου διανοµής µιας επιχείρησης εξαρτάται και 

από τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων της σε σχέση µε τις υπάρχουσες 

υποδοµές µεταφοράς. Τυχόν µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε το 

συγκεκριµένο παράγοντα, µπορούν να απαλειφθούν µέσω της συνεργασίας µε 

κάποια επιχείρηση 3PL. 

Συνεπώς κατά τη συνεργασία µε έναν 3PL provider, επιδιώκεται:  

• η µείωση του κόστους,  

• η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

• η απελευθέρωση σηµαντικών πόρων οι οποίοι πλέον µπορούν να 

διοχετευθούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητας µιας επιχείρησης. 

(Σιφνιώτης, 1997;Παππής,2001) 

 Οι δαπάνες σε πάγιο εξοπλισµό και εξειδικευµένο προσωπικό που 

δηµιουργούν σταθερά έξοδα, µετατρέπονται σε µεταβλητά έξοδα µε µια ενιαία 

χρέωση η οποία ενσωµατώνει και τον παράγοντα της εποχικότητας. 

Για κάθε εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση, τα πλεονεκτήµατα που 

αναφέρθηκαν έχουν διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο 

ανήκουν (φύση των προϊόντων), την οικονοµική κατάσταση, την περιουσιακή 

διάρθρωση (π.χ. ύπαρξη ιδιόκτητων αποθηκών ή όχι) και τη γεωγραφική της θέση. 

Εκτός όµως από τα πλεονεκτήµατα, ο πελάτης-εντολέας θα πρέπει να 

σταθµίσει και ορισµένα ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από τη σηµαντική εξάρτηση 

που συνεπάγεται η ανάθεση  µέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων της  

αποθήκευσης-διανοµής. (Παπαρούνης, 2007) 

 

Συγκεκριµένα: 

• Η µακροχρόνια συνεργασία µε έναν 3PL provider ενδεχοµένως να 

αποστερήσει την επιχείρηση-εντολέα από τη δυνατότητα συσσώρευσης 

σηµαντικής τεχνογνωσίας καθιστώντας την άµεσα εξαρτώµενη από την 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL. Η εξάρτηση αυτή αυξάνεται, ανάλογα µε το 

χρονικό διάστηµα της συνεργασίας και µε την έκταση των υπηρεσιών που 

ανατίθενται. 

• Στην περίπτωση επιχείρησης η οποία διαθέτει καλά οργανωµένο και 

αποτελεσµατικό δίκτυο διανοµής, το outsourcing ενδέχεται να µην αποφέρει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα, στο βαθµό που ο εξωτερικός συνεργάτης 
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αδυνατεί να προσφέρει ανάλογα επίπεδα ποιότητας και αποτελεσµατικότητας. 

Η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας εξαρτάται από την ποιότητα και την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και την 

προσαρµοστικότητα του 3PL provider στις απαιτήσεις της αγοράς. 

• Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η ανάθεση των logistics σηµαίνει την 

άµεση επαφή του 3PL provider µε τον τελικό πελάτη. Συνεπώς, η επιλογή 

ενός εξωτερικού συνεργάτη έχει άµεσο αντίκτυπο στη συνολική εικόνα της 

επιχείρησης που επιλέγει το outsourcing. 

• Η απόφαση για την ανάθεση των logistics σε τρίτους επηρεάζεται και από τις 

ενδεχόµενες αντιδράσεις των συνεργατών της επιχείρησης-εντολέα όπως 

προµηθευτές, τοπικοί αντιπρόσωποι κλπ. 

• Σε κάθε περίπτωση, για να είναι σε θέση µια επιχείρηση να αξιολογήσει τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ανάθεσης συγκεκριµένων λειτουργιών 

σε εταιρεία 3PL, θα πρέπει πρώτα να έχει πλήρη επίγνωση της 

αποτελεσµατικότητας και του κόστους πραγµατοποίησης των 

δραστηριοτήτων αυτών µε ίδια µέσα. 

 

1.7.4. Μεθοδολογία Επιλογής 3PL Συνεργατών 

 

Η εµπειρία δείχνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η λύση του 

«outsourcing» είναι προς όφελος των επιχειρήσεων που την επιλέγουν. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η µεθοδολογία που µπορεί να ακολουθηθεί στα πλαίσια µιας τέτοιας 

επιλογής. (Σταλίδης, 2002; Hertz, S. & Alfredsson. M., 2003) 

 

1. ∆ηµιουργία Οµάδας Έργου 

Το πρώτο βήµα, και ένα από τα σηµαντικότερα, είναι η δηµιουργία της 

σωστής οµάδας που θα αναλάβει το project αυτό. Στην οµάδα πρέπει να συµµετέχουν 

στελέχη από όλα τα κρίσιµα τµήµατα της εταιρίας, όπως παραγωγή, οικονοµικό, 

πωλήσεις, marketing και φυσικά Logistics. Επίσης στην οµάδα καλό είναι να 

υπάρχουν υψηλόβαθµα στελέχη (decision makers), ώστε η σοβαρότητα του 

εγχειρήµατος να περνά, τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στους δυνητικούς 

συνεργάτες. Η Οµάδα Έργου µπορεί να συµπληρωθεί και από ένα σύµβουλο 

εξειδικευµένο σε θέµατα Logistics και «outsourcing». 
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2. Σαφής Καθορισµός Αναγκών και Στόχων 

Το πρώτο µέληµα της Οµάδας Έργου είναι ο σαφής καθορισµός των αναγκών 

του κυκλώµατος Logistics, για την ικανοποίηση των οποίων θα χρησιµοποιηθεί λύση 

«outsourcing», καθώς επίσης και τα αναµενόµενα οφέλη, ώστε να προσδιοριστούν οι 

αναµενόµενοι στόχοι. Η ανάλυση πρέπει να είναι σε λεπτοµέρεια, µια και τα 

ευρήµατα θα αποτελέσουν οδηγό για τα επόµενα βήµατα. 

 

3. ∆ηµιουργία Τεύχους Προδιαγραφών (RFP) 

Με βάση τις ανάγκες και τους στόχους που θα έχουν προσδιοριστεί, πρέπει να 

δηµιουργηθεί το Τεύχος Προδιαγραφών του έργου, το οποίο θα περιγράφει µε 

σαφήνεια ανάγκες και απαιτήσεις και θα σταλεί στους υποψήφιους συνεργάτες από 

τους οποίους θα ζητηθούν προσφορές. Η δηµιουργία του κρίνεται απολύτως 

αναγκαία ώστε οι προσφορές των υποψηφίων να αφορούν το ίδιο αντικείµενο, αλλά 

και η σύγκριση των προσφορών από την Οµάδα Έργου να γίνει σε κοινή βάση. 

 

4. Καθορισµός και Ιεράρχηση Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µε εξειδικευµένα κριτήρια τα οποία 

πρέπει να καθορισθούν από την Οµάδα Έργου, αλλά και να ιεραρχηθούν µε χρήση 

συντελεστών βαρύτητας. Μπορούν να δηµιουργηθούν δύο επίπεδα κριτηρίων 

αξιολόγησης. Το πρώτο επίπεδο µπορεί να απαρτίζεται από γενικότερα κριτήρια 

αξιολόγησης µε στόχο τον προσδιορισµό των υποψηφίων στους οποίους θα 

αποσταλεί το Τεύχος Προδιαγραφών. 

Το δεύτερο επίπεδο περιέχει εξειδικευµένα κριτήρια µε τη χρήση των οποίων 

θα γίνει η τελική επιλογή. Τα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

• Γενικά Στοιχεία Εταιρίας (υποψήφιος συνεργάτης) 

• Στοιχεία Εγκαταστάσεων - Εξοπλισµού 

• Στοιχεία Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

• Στοιχεία Κόστους 

 

5. ∆ηµιουργία Λίστας Υποψήφιων Συνεργατών 

Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης καταρτίζεται η λίστα των υποψήφιων 

συνεργατών, στους οποίους και θα αποσταλεί το Τεύχος Προδιαγραφών, ώστε να 
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καταθέσουν λεπτοµερείς προσφορές. Συνήθως η λίστα αυτή αποτελείται από 5-8 

εταιρίες. Η Οµάδα Έργου στην προσπάθεια δηµιουργίας της λίστας αυτής θα 

µπορούσε να αποταθεί και σε ανταγωνιστές, οι οποίοι χρησιµοποιούν τη λύση του 

«outsourcing» και οι οποίοι ως ένα βαθµό ίσως είναι πρόθυµοι να µοιραστούν τις 

εµπειρίες τους. 

 

6. Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση - Τελική Επιλογή 

Τελευταίο βήµα είναι η τελική επιλογή του 3PL συνεργάτη, η οποία προκύπτει 

ως αποτέλεσµα πολυκριτηριακής ανάλυσης, µε βάση τα εξειδικευµένα κριτήρια του 

δεύτερου επιπέδου αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αφορά, τόσο τις εταιρίες όσο και τις 

προσφορές που έχουν αποστείλει και πρέπει να γίνει µε προσοχή στη λεπτοµέρεια. 

Θεωρείται σκόπιµο η Οµάδα Έργου να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των 

υποψηφίων. Η ποιότητα των υπηρεσιών, όπως και η παρακολούθηση των 

τεχνολογικών εξελίξεων κοστίζουν, όπως βέβαια κοστίζει και η λανθασµένη επιλογή. 

Μετά την τελική επιλογή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο που 

θα δοµηθεί το συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να είναι κατανοητό, 

απλά δοµηµένο, αλλά και ευέλικτο µε βάση το πραγµατικά υλοποιούµενο έργο. 

Στόχος είναι και οι δύο εταιρίες να βγουν κερδισµένες από τη συνεργασία. 

Άλλες πηγές αναφέρονται και σε περαιτέρω σηµεία που πρέπει να δοθεί 

προσοχή από την επιχείρηση: (Σταλίδης, 2002; Hertz, S. & Alfredsson. M., 2003) 

■ Marketing & Business Plan: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει 

καθορισµένη στρατηγική µάρκετινγκ. Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα πρώτα 

ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντηθεί έχει σχέση µε το κατά πόσο ο 

χαρακτήρας της επιχείρησης θα είναι πολυσυλλεκτικός ή όχι, δηλαδή αν θα 

στηθεί για την εξυπηρέτηση πολλών µικρών πελατών ή βάσει των αναγκών 

ενός µεγάλου πελάτη. 

■ Εξειδίκευση: Όπως σε κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, έτσι και στην 

περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό είναι το 

ζητούµενο. Η εξειδίκευση των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ο δρόµος προς 

τη σωστή κατεύθυνση. Ο ανταγωνισµός στο επίπεδο των παλεταποθηκών 

είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε αποθήκες που παρέχουν καλές υπηρεσίες 

τεµαχιακού picking. Η υποστήριξη της εξειδίκευσης αυτής µε επενδύσεις σε 

αυτοµατισµούς και σύγχρονα προγράµµατα επιδότησης των υπηρεσιών αυτών 

ενισχύουν την εικόνα της εταιρίας προς τα έξω· ειδικά σε µια περίοδο που 
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τέτοιου είδους επενδύσεις επιδοτούνται ως και 40%. Μια επένδυση που µέχρι 

πρότινος θεωρούνταν απαγορευτική, µπορεί πλέον να είναι ιδιαίτερα 

συµφέρουσα. 

■ Ελεγχόµενες επενδύσεις: Επειδή κάθε αρχή και δύσκολη, ο κανόνας 

τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας θα πρέπει να είναι η 

αποφυγή δέσµευσης µε σταθερά πάγια κόστη που ίσως στην πορεία θα 

αποσβεστούν δύσκολα. 

Κατά συνθήκη, η λειτουργία της εταιρίας σε ενοικιαζόµενους αποθηκευτικούς 

χώρους µπορεί να αποδειχθεί ορθότερη από την κατασκευή ιδιόκτητων 

κτιριακών εγκαταστάσεων, τουλάχιστον µέχρι να σταθεροποιηθεί σε ένα 

βαθµό η δραστηριότητα και κατά συνέπεια η κερδοφορία της επιχείρησης. 

Εξαίρεση στον κανόνα αυτό µπορεί να αποτελεί η σύναψη ενός ισχυρού 

συµβολαίου µε µεγάλο πελάτη από την αρχή, γεγονός που δικαιολογεί εν 

µέρει τέτοιου είδους δαπάνες. 

■ Όχι ποσοστιαία κοστολόγηση: Η σωστή κοστολόγηση των υπηρεσιών είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και µακροηµέρευση της 

επιχείρησης, κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται πάντα δεδοµένο γιατί µιλάµε 

για υπηρεσίες και όχι για προϊόντα. Ποσοστιαία κοστολόγηση επί τζίρου ή 

αξίας αλλά και κάθε είδους flat κοστολόγηση θα πρέπει να αποφεύγεται, 

εκτός φυσικά αν κάτι τέτοιο αποτελεί συµφέρουσα επιλογή βάσει της 

ιδιαιτερότητας των διαχειριζόµενων ειδών. Οι διαφορετικές περιπτώσεις που 

θα πρέπει να προβλεφθούν σε ένα συµβόλαιο είναι πολλές. Το ίδιο είναι να 

παραλαµβάνεις παλετοποιηµένο φορτίο και χύµα κιβώτια; Το ίδιο είναι να 

παραλαµβάνεις είδη µε σήµανση από τους προµηθευτές και είδη χωρίς 

σήµανση; 

Ο χώρος των 3PL είναι κατεξοχήν πεδίο εφαρµογής της µεθόδου activity 

based costing, και ο µοναδικός τρόπος για να πληρωθεί πραγµατικά η 

επιχείρηση για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

■ Εποχιακές διακυµάνσεις: Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις 

διακυµάνσεις που µπορεί να παρουσιάζει το έργο της εταιρίας κατά τη 

διάρκεια του έτους, του µήνα ή της µέρας, καθώς η ύπαρξη τέτοιου είδους 

εποχικότητας θα πρέπει αφενός να αντιµετωπιστεί λειτουργικά και αφετέρου 

να προβλεφθεί και να ληφθεί υπόψη κατά τη φάση της κοστολόγησης. 

Σκεφτείτε µόνο πόσοι από τους υποψήφιους πελάτες σας κάνουν πάνω από 
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50% του τζίρου τους την περίοδο των Χριστουγέννων. Τέτοιου είδους 

φαινόµενα αποτελούν εκτός των άλλων και οδηγό για την επιλογή νέων 

πελατών, οι οποίοι θα µπορούσαν να προσφέρουν στην εταιρία 

συµπληρωµατική δραστηριότητα που να εξισορροπεί τις διακυµάνσεις.  

■ Αναθεώρηση τιµών: Τέλος κρίνονται οι όροι και η διαδικασία αναθεώρησης 

των προβλεπόµενων τιµών, όταν αυτή επιβάλλεται από τη διαµόρφωση 

εξωγενών παραγόντων όπως είναι για παράδειγµα η αύξηση της τιµής των 

καυσίµων, η αύξηση ακτοπλοϊκών ναύλων, οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο 

κλπ. που διαφοροποιούν το κόστος του εργατικού προσωπικού. 

 

1. Ως προς τα Γενικά στοιχεία της 3PL εταιρίας, να λαµβάνονται υπόψη τα 

εξής: 

- Εµπειρία Logistics 

- Εξειδίκευση σε συγκεκριµένο Τοµέα ή Υπηρεσίες Logistics 

- Τζίρος (συνολικός & τζίρος Logistics) 

 - Κερδοφορία (λοιποί οικονοµικοί δείκτες) 

- Πελατολόγιο 

- Ανθρώπινο ∆υναµικό 

- ∆ίκτυο Συνεργατών 

 

2. Ως προς τις Εγκαταστάσεις και τον Εξοπλισµό τους: 

- Κατάσταση, Μέγεθος Χώρων - Εγκαταστάσεων 

 - Χρησιµοποιούµενος Εξοπλισµός 

 - Γεωγραφική Κατανοµή Εγκαταστάσεων 

- ∆ιαθεσιµότητα Εγκαταστάσεων - Εξοπλισµού την επιθυµητή χρονική 

στιγµή 

- Συστήµατα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, WMS, reporting, on line 

σύνδεση, κλπ.) 

- Συστήµατα Ασφαλείας 

 

3. Ως προς την Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 

- Συνέπεια Χρόνου Παράδοσης 

- Παράδοση Χωρίς Καταστροφές 

- Έλλειψη Λαθών 
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- Τήρηση - Παρακολούθηση Συνθηκών Ελεγχόµενης Θερµοκρασίας 

- Τήρηση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας 

- Ευελιξία - Κάλυψη ιδιαίτερων Αναγκών Πελάτη 

- Κλίµα Συνεργασίας 

- Εύρος Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

- Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.λπ.) 

- Ασφάλιση Εµπορευµάτων 

 

 

4. Ως προς το Κόστος 

- Κόστος Υπηρεσιών 

- Κατανοητός & ∆ιαφανής Τρόπος Τιµολόγησης 

- Κατανοητό & απλά ∆οµηµένο Συµβόλαιο 

- ∆υνατότητα Επαναπροσδιορισµού Συµφωνίας 

 

Η σωστή επιλογή του κατάλληλου «outsourcing» συνεργάτη είναι η µια 

διάσταση του «προβλήµατος» και οριοθετεί την έναρξη µιας (µακροχρόνιας 

συνήθως) συνεργασίας. Με την ολοκλήρωση της επιλογής δε σηµαίνει ότι 

επιλύθηκαν όλα τα θέµατα και η βελτιστοποίηση του κυκλώµατος Logistics είναι 

πλέον γεγονός. Χρειάζεται δρόµος ακόµα. Στα πλαίσια αυτά σηµαντικό στοιχείο, στο 

οποίο πρέπει να δοθεί η πρέπουσα βαρύτητα, είναι η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση της απόδοσης (η άλλη διάσταση του «προβλήµατος») του συνεργάτη. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήµατα: 

 

1. Καθορισµός Υπευθύνου Αξιολόγησης 

Αρχικά πρέπει να καθορισθεί ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης. Πρέπει να είναι 

στέλεχος που έρχεται σε συχνή επαφή µε το συνεργάτη και γνωρίζει σε λεπτοµέρεια 

τους όρους και τα πλαίσια της συνεργασίας. Καλό είναι να έχει εµπλακεί και στη 

διαδικασία επιλογής. Τις περισσότερες φορές το στέλεχος αυτό είναι από το Τµήµα 

Logistic. 

 

2. Θέσπιση ∆εικτών Αξιολόγησης 

Ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης, χρήσιµη κρίνεται και η βοήθεια στελεχών που 

ήταν µέλη στην Οµάδα Επιλογής, πρέπει να καθορίσει τους δείκτες αξιολόγησης της 
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απόδοσης του συνεργάτη. Στους δείκτες αυτούς µπορούν να ληφθούν και ορισµένα 

από τα κριτήρια Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

την επιλογή. 

 

3. Καθορισµός Αναγκαίων Στοιχείων και Περιόδου Συλλογής 

Ακολουθεί ο καθορισµός των στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξαγωγή 

των δεικτών αξιολόγησης, καθώς και η περίοδος συλλογής τους, η οποία µπορεί να 

είναι διαφορετική ανάλογα µε το δείκτη. Στη συνέχεια πρέπει να καθορισθεί ο τρόπος 

που θα συλλέγονται τα στοιχεία αυτά, µε τη συνεργασία βέβαια του συνεργάτη, ο 

οποίος είναι η πηγή των στοιχείων. Στην προσπάθεια αυτή καλό είναι να αξιοποιηθεί 

στο µέγιστο η πληροφοριακή υποδοµή του συνεργάτη. 

 

4. Πολυκριτηριακή Ανάλυση - Σύγκριση µε Στοιχεία Benchmarking 

Με τη χρήση συντελεστών βαρύτητας, ανάλογα µε το δείκτη αξιολόγησης, 

γίνεται πολυκριτηριακή ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί. Τα 

αποτελέσµατα καλό είναι να συγκρίνονται µε στοιχεία benchmarking του 

ανταγωνισµού (εφόσον υπάρχουν), αλλά σίγουρα πρέπει να συγκρίνονται µε 

προηγούµενα στοιχεία απόδοσης του συνεργάτη, που υπάρχουν σε βάση δεδοµένων 

που έχει δηµιουργηθεί για το λόγο αυτό. 

 

5. Κοινοποίηση Συµπερασµάτων 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν κοινοποιούνται, τόσο στη ∆ιοίκηση της 

εταιρίας όσο και στο συνεργάτη. Εφόσον προκύψουν προβλήµατα πρέπει να γίνει 

προσπάθεια εντοπισµού της αιτίας και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την 

επίλυση τους. Απαιτείται στενή συνεργασία των δύο πλευρών και ο συνεργάτης 

πρέπει να καταλάβει ότι η καλοπροαίρετη κριτική είναι προς κοινό όφελος. 

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις 3PL έγκειται στην αξιοποίηση των 

σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται για νέα κανάλια διανοµής και για 

ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών µορφών συνεργασίας, βασιζόµενες στο αµοιβαίο 

όφελος. Ακόµη µια εξέλιξη που διαφαίνεται από τις διαµορφούµενες τάσεις στο 

διεθνές επιχειρείν και αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, 

είναι η σταδιακή αντικατάσταση του χονδρεµπορίου και των µεσαζόντων από 

εταιρίες παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών logistics µε προϋπόθεση τη σωστή 

αντιµετώπιση των αναγκών των πελατών τους. (Παππής, 2001) 
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Οι δραστηριότητες αλυσίδων εφοδιασµού είναι πλούσιες σε πληροφορίες και 

σύνθετες. Συγχρόνως, η τεχνολογία και οι ικανότητες συναγωνίζεται. Για να 

επιτραπεί σε µια εταιρία να συµβάλλει σε όλα τα οφέλη της συνεργασίας και του 

συγχρονισµού στις αλυσίδες εφοδιασµού, µια νέα γενιά της ολοκλήρωσης πρέπει να 

δηµιουργηθεί, η οποία αυτήν την περίοδο είναι πέρα από τις ικανότητες των 

παραδοσιακών µεθόδων πρόσβασης. 

 

 

1.8   Μοντέλο Αξιολόγησης Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

 

1.8.1 Μοντέλο ServQual 

 

Το µοντέλο ServQual είναι ένα µοντέλο µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών 

(συντοµογραφία από τις αγγλικές λέξεις Service και Quality), το οποίο αποτελεί ένα 

όργανο µέτρησης του πώς οι πελάτες µιας επιχείρησης αντιλαµβάνονται την ποιότητα 

της υπηρεσίας που τους παρέχεται. Η µέτρηση αυτή επιτυγχάνεται µέσω της 

σύγκρισης µεταξύ των προσδοκιών των πελατών για το πώς θα πρέπει να παρέχετε 

µια υπηρεσία και τι τελικά αποκοµίζει ο πελάτης. Συνήθως, για την περιγραφή των 5 

καθοριστικών παραγόντων του µοντέλου χρησιµοποιούνται είκοσι δύο (22) 

µεταβλητές και οι ερωτώµενοι καλούνται να δηλώσουν, συνήθως µία επταβαθµιαία 

κλίµακα από το “∆ιαφωνώ Απόλυτα ” (1), έως το “Συµφωνώ Απόλυτα” (7) τι θα 

περίµεναν από µια υπηρεσία και πώς αντιλήφθηκαν την υπηρεσία αυτή. Βασιζόµενοι 

στις διακυµάνσεις µεταξύ των προσδοκιών και των εµπειριών των πελατών για την 

ποιότητα µιας υπηρεσίας για τις είκοσι δύο (22) αυτές µεταβλητές υπολογίζεται ένα 

τελικό αποτέλεσµα για την ποιότητα της υπηρεσίας.  

Για τη µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών µε το µοντέλο ServQual 

υπολογίζεται η διαφορά που υπάρχει στις αξιολογήσεις των πελατών για κάθε ζεύγος 

µεταβλητών προσδοκιών – αντιλήψεων. Το µοντέλο ServQual έχει χαρακτηριστεί 

από τους δηµιουργούς του ως µια λιτή και περιεκτική, πολλαπλών διαστάσεων 

κλίµακα µέτρησης µε καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Οι δηµιουργοί του 

υποστηρίζουν επίσης ότι βρίσκει εφαρµογή σε ποικίλο αριθµό υπηρεσιών και 

εµπορικών επιχειρήσεων µε σκοπό τη διαπίστωση των προσδοκιών και αντιλήψεων 

των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών. Το µοντέλο ServQual µπορεί επίσης 

να βοηθήσει στην ανεύρεση τµηµάτων της επιχείρησης που χρίζουν µεγαλύτερης 
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προσοχής από τη διοίκηση προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών της 

επιχείρησης.  

Ωστόσο έχουν διαπιστωθεί αρκετά επικριτικά σχόλια για το ServQual ως 

µοντέλο µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι Cronin και Taylor (1992), 

υποστήριξαν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να µετράτε µόνο µε δείκτες 

απόδοσης, σε αντίθεση µε το µοντέλο ServQual το οποίο βασίζεται στη θεωρία των 

κενών, το οποίο αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο και αν χρησιµοποιηθεί σωστά, 

επιτρέπει στη διοίκηση να εντοπίζει συστηµατικά τα Κενά (ανεπάρκειες) στην 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η σωστή χρησιµοποίηση τους 

βοηθάει τη διοίκηση να εντοπίσει τους σχετικούς µε την ποιότητα υπηρεσιών 

παράγοντες, από την πλευρά του πελάτη (Ghobadian, Speller & Jones, 1994). Οι 

Babakus και Boller (1992), αναφέρθηκαν στο τµήµα των προσδοκιών του µοντέλου 

ServQual και υποστήριξαν ότι το εν λόγω τµήµα δεν παρέχει καµία πρόσθετη 

πληροφορία που προκύπτει από το τµήµα των αντιλήψεων. Οι Brown et al. (1993), 

επίσης επισηµαίνουν ότι ένα σηµαντικό πρόβληµα του µοντέλου ServQual προκύπτει 

από τη χρήση διαφορετικών διαβαθµίσεων, το οποίο προκαλεί προβλήµατα 

αξιοπιστίας, διαχωρισµού και εγκυρότητας. 

Επιπρόσθετα, οι διάφορες έρευνες που µελέτησαν την ποιότητα των 

υπηρεσιών χρησιµοποιώντας το µοντέλο ServQual σε διάφορους επιχειρηµατικούς 

τοµείς όπως νοσοκοµεία, επιχειρήσεις ταχυφαγείας και καθαριστήρια έδειξαν ότι 

µπορεί να υπάρχουν από µία (1) έως οκτώ (8) διαστάσεις υπηρεσιών, ανάλογα µε τον 

τύπο της εξεταζόµενης επιχείρησης ή κλάδου. Αυτό δείχνει ότι το µοντέλο ServQual 

δεν είναι πάντα εφαρµόσιµο σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων µε τον ίδιο τρόπο. 

Παρόλα αυτά, καθώς οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις των πελατών είναι πολύ 

σηµαντικές για την εκτίµηση της ποιότητας των υπηρεσιών το µοντέλο ServQual 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει το πώς αντιλαµβάνονται οι πελάτες την 

ποιότητα των υπηρεσιών.(www.google/servqual.gr) 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1. Ερευνητική Μέθοδος 

 

 Η ερευνητική µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν πρωτογενής δειγµατοληπτική 

έρευνα. Έγινε µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων τα οποία µοιράστηκαν σε 

πελάτες της εταιρείας Α∆ΑΜ Α.Ε.  το χρονικό διάστηµα από 05/10/2009 έως 

10/12/2009. Ο τρόπος που δουλέψαµε απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1. Ηµερολόγιο Καταγραφής Παράδοσης - Λήψης  Στοιχείων  

Α/Α Ενέργεια Χρόνος 

1 Επίσκεψη στην εταιρεία Α∆ΑΜ Α.Ε. 05/10/2009 

2 Συζήτηση µε τον Κο Α∆ΑΜ – ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

05/10/2009 

3 Λήψη πελατολογίου από την εταιρεία 08/10/2009 

4 Επικοινωνία µε πελάτες για ραντεβού (21) Από 13/10/2009  

έως 19/10/2009 

5 Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από πελάτες 

(21) 

Από 26/10/2009  

έως 27/11/2009 

6 Περαιτέρω επικοινωνία µε επιπλέον πελάτες 

για ραντεβού (9) 

Από 20/11/2009  

έως 27/11/2009 

7 Περαιτέρω συµπλήρωση ερωτηµατολογίων 

από τους επόµενους (9) πελάτες 

Από 30/11/2009  

έως 10/12/2009 

 

2.2. ∆είγµα 

 

 Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα συλλέχθηκε από 30 πελάτες 

της εταιρείας Α∆ΑΜ Α.Ε., που δραστηριοποιούνται στο Νοµό Λάρισας σε συνολικό 

αριθµό πελατών 1600. Πιο συγκεκριµένα ζητήθηκε από κάθε πελάτη, που 

συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ, να απαντήσει στα ήδη απεσταλµένα 

ερωτηµατολόγια µε σκοπό την αξιολόγηση των υπηρεσιών που τους παρείχε ο 3PL 

συνεργάτης τους. Το δείγµα κρίνεται ικανοποιητικό γιατί αποτελεί τους 

σηµαντικότερους πελάτες της εταιρείας όσον αφορά τη συχνότητα και τον όγκο των 

µεταφερόµενων προϊόντων. Συγκεκριµένα , στον παρακάτω πίνακα 2.2. αναφέρονται 
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οι 30 πελάτες της εταιρείας, µε την συγκεκριµένη αρµοδιότητα που κατέχουν στην 

επιχείρηση, καθώς και τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. 

 

Πίνακας 2.2. ∆είγµα Πελατών της Εταιρείας Α∆ΑΜ Α.Ε. 

Α/α Επωνυµία Αρµοδιότητα Κλάδος 

Επιχείρησης 

1. Στιάβας Αριστοµένης Ιδιοκτήτης Λιανεµπόριο 

2. Ντίνας Μιχαήλ Ιδιοκτήτης Λιανεµπόριο 

3. Στρατιωτικό Πρατήρειο Λάρισας ∆ιευθυντής Λιανεµπόριο 

4. Αβέλας Ο.Ε Ιδιοκτήτης Σούπερ Μάρκετ 

5. Καπνόπουλος Γεώργιος Ιδιοκτήτης Λιανεµπόριο 

6. Τσάτσου Άννα Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

7. Καζάκης Γεώργιος Ιδιοκτήτης Λιανεµπόριο 

8. Χαρµάνη Ελένη Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

9. Λιούρα Ροδιά Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

10. Γιαννούλας Ευάγγελος Ιδιοκτήτης Λιανεµπόριο 

11. Πέντε Α.Ε ∆ιευθυντής Τρόφιµα 

12. Σδάνη Αικατερίνη Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

13. Φιλιππούλη Ιωάννα Ιδιοκτήτρια Κρεοπωλείο 

14. Παπαστεργίου ∆ηµ.& ΣΙΑ Ο.Ε Ιδιοκτήτης Τρόφιµα 

15. Παπαδοπούλου Ευαγγελία Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

16. Μπούσια  Φρειδερίκη Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

17. Μήσιος Χρόνης Ιδιοκτήτης Λιανεµπόριο 

18. Ντόκος Γεώργιος Ιδιοκτήτης Κυλικείο 

19. CJYELI  MARIANA Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

20. Κοροµηλά Ουρανία Ιδιοκτήτρια Λιανεµπόριο 

21. Τσιάτσικας Θεόδωρος Ιδιοκτήτης Σούπερ Μάρκετ 

22. Ανυφαντής Αθανάσιος Ιδιοκτήτης Λιανεµπόριο 

23. Μπαράς Νικόλαος Ιδιοκτήτης Σούπερ Μάρκετ 

24. Carrefour Υπεύθυνος 

Αποθήκης 

Σούπερ Μάρκετ 

25. ∆ελιζώνας Ιδιοκτήτης Σούπερ Μάρκετ 

26. Κριάρας Κωνσταντίνος Ιδιοκτήτης Σούπερ Μάρκετ 
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27. COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΒΕΕ 

∆ιευθυντής Τρόφιµα 

28. Λιµνίδης Κωνσταντίνος Ιδιοκτήτης Εµπόριο Ποτών 

29. ΜΠΕΛΟΣ Β.& Χ. Ο.Ε Ιδιοκτήτης Εµπόριο Πότων 

30. Μακρυγιώργου Γεωργία & ΣΙΑ 

Ε.Ε 

Ιδιοκτήτρια Τρόφιµα 

 

 

 

2.3. Ερευνητικό Υλικό - Εργαλεία 

 

Για την συγκέντρωση δεδοµένων, όπως αναφέραµε παραπάνω, 

χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελεί πολύ σηµαντικό και 

χρήσιµο εργαλείο, στην ποσοτική έρευνα, για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων.     

Για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου αυτού λήφθηκε υπόψη ο κατάλληλος 

σχεδιασµός και η εύστοχη δοµή του έτσι ώστε να είναι όσο πιο αποτελεσµατικό 

γίνεται. Τα ερωτηµατολόγια αυτά ήταν προσαρµοσµένα για τη κάθε εταιρεία και τις 

υπηρεσίες της. Μπορούν να παρέχουν συγκεκριµένες απαντήσεις, αλλά και εκτενείς 

πληροφορίες. Όµως καµιά φορά µπορεί να είναι χρονοβόρα, αλλά και µη αξιόπιστα, 

όσον αφορά τις απαντήσεις που λαµβάνουν χώρα. 

Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της 

έρευνας βασιζόµενο πάνω στο µοντέλο ServQual το οποίο αναφέρεται στην 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Αναφορικά µε τη δοµή του 

ερωτηµατολογίου, περιλαµβάνει συνολικά 23 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 4 

επιµέρους ενότητες για µεγαλύτερη ευκολία στη συµπλήρωση του από τους 

ερωτώµενους. Με αυτό τον τρόπο µπόρεσε να συµπληρωθεί εύκολα και γρήγορα από 

τους πελάτες, αλλά ταυτόχρονα να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

διεξαγωγή της έρευνας. Η πρώτη ενότητα περιέχει γενικές πληροφορίες για την 

επιχείρηση, όπως σε πιο κλάδο ανήκει, στην αρµοδιότητα που κατέχει ο ερωτώµενος, 

τα χρόνια συνεργασίας και  τους λόγους συνεργασίας µε την εταιρεία Α∆ΑΜ. 

Στην δεύτερη ενότητα, οι ερωτώµενοι καλούνται να αξιολογήσουν σε µια 

πενταβαθµιαία κλίµακα από το “καθόλου σηµαντική” (1) έως το “πολύ σηµαντική” 

(5). Τη σηµαντικότητα καθεµιάς από τις πέντε διαστάσεις του µοντέλου ServQual. 
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Στην τρίτη και τέταρτη ενότητα, οι ερωτώµενοι καλούνται να αξιολογήσουν 

σε µια πενταβαθµιαία κλίµακα από το “πολύ υψηλή” (1) έως το “πολύ χαµηλή” (5), 

τις προσδοκώµενες υπηρεσίες από των 3PL συνεργάτη τους, καθώς και τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες που λαµβάνουν αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τον τρόπο αποστολής των ερωτηµατολογίων αρχικά υπήρξε 

άµεση συνέντευξη και τηλεφωνική επικοινωνία µε κάθε έναν από τους πελάτες της 

εταιρείας Α∆ΑΜ από τους οποίους ζητήθηκε να συνεργαστούν µαζί µας, ώστε να 

καταφέρουµε να συλλέξουµε στοιχεία. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από 

ανώτερα στελέχη, καθώς και από στελέχη περισσότερων του ενός τµήµατος, όπως 

από τους υπεύθυνους αποθήκης κ.α, ώστε να δοθούν όσο πιο σωστά τα απαραίτητα 

στοιχεία για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

 

 

2.4. Στατιστική επεξεργασία 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 18 για τα Windows, για να µπορέσουµε 

να αξιολογήσουµε και να αποτυπώσουµε τα διάφορα στατιστικά στοιχεία των 

ερωτώµενων. Επίσης µε την εφαρµογή του µοντέλου ServQual αναλύσαµε  τις 

προσδοκώµενες υπηρεσίες από των 3Pl συνεργάτη τους, καθώς και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες που λαµβάνουν αντίστοιχα. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 3.1  Ιστορικό – Προφίλ Εταιρείας 

 

Η εταιρεία ∆.Α∆ΑΜ ΑΕΒΕΕ∆ (Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία 

Ειδών ∆ιατροφής) ιδρύθηκε το 1992. Ξεκίνησε ως ατοµική και ο σκοπός ήταν το 

εµπόριο τροφίµων. Αρχικά ήταν σε ενοικιαζόµενες εγκαταστάσεις στο κέντρο της 

Λάρισας. Το 1995 έγινε Α.Ε και η ανάγκη της αγοράς, τους έδειξε ότι έπρεπε να 

κάνουν εγκαταστάσεις που να µην εξυπηρετούν το παραδοσιακό εµπόριο, αλλά να 

προσφέρουν υπηρεσίες Logistics κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες.  

Η δουλειά αυτή αναπτύχθηκε και το 2002 αποφασίσανε το κτίσιµο των νέων 

εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σήµερα στο 6ο χλµ Λαρίσης – Φαλάνης, όπου 

έπρεπε να είναι πολύ πιο σύγχρονες, ποιοτικές και κυρίως σε θέµατα θερµοκρασίας, 

καταψύξεων, συντηρήσεων, αλλά και τα ράφια αποθήκευσης να είναι κατάλληλα για 

υπηρεσίες FIFO (δηλαδή, κατατάσσουν και πωλούν τα προϊόντα µε τρόπο έτσι ώστε 

τα παλαιότερα να φεύγουν και τα καινούρια να µένουν στην αποθήκη για να φύγουν 

αργότερα).  

Σήµερα η εταιρεία απασχολεί 35 εργαζόµενους από τους οποίους οι 7 

απασχολούνται στο τµήµα πωλήσεων, οι 7  στο τµήµα του λογιστηρίου, οι 4 στο 

τµήµα της διοίκησης, οι 6 στο τµήµα της αποθήκης Picking και οι 11 είναι οδηγοί. 

Επίσης υπεύθυνος της εταιρείας είναι ο κ. ∆ηµήτριος Αδάµ. Ακόµα, η εταιρεία 

αποτελείται από 2 ορόφους από 400 µέτρα γραφεία , δηλαδή 800 και εκτός από το 

λογιστήριο «φιλοξενεί» και τις οργανώσεις των πολυεθνικών του εταιρειών που 

παρέχουν υπηρεσίες Logistics. Η εταιρεία έχει 4.500 τ.µ χώρο αποθήκευσης 

ελεγχόµενης θερµοκρασίας 18οc. Επίσης 1.000τ.µ ψυκτικούς χώρους, καταψύξεις και 

συντηρήσεις. Όλη η εταιρεία βρίσκεται σε οικοπεδικό χώρο 11στρ.  

Οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι οι: Craft, Jacobs, Susart Pavlidis, Pepsiko 

A.E, Νίκας (αλλαντικά), BDF ( Nivea),Cadburry,Halls,Trident, καθώς επίσης και η 

εταιρεία Σουρωτή. Στις παραπάνω εταιρείες προσφέρεται υπηρεσία Logistics, καθώς 

επίσης και στην εταιρεία Σαµαρίνα, η οποία εξαγοράστηκε εξολοκλήρου από την 

εταιρεία Α∆ΑΜ. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει την εταιρεία είναι η Θεσσαλία, 

δηλαδή ο Νοµός Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδες, Τρίκαλα, Καρδίτσα, καθώς και 

Πιερία.(Αδάµ., ∆. Συνέντευξη, 2009) 
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 3.2  Οργάνωση – δοµή 

 

Κάθε εταιρεία έχει συνάψει ένα συµβόλαιο µε την εταιρεία Α∆ΑΜ. Στο 

συµβόλαιο αυτό αναφέρονται όλες οι προσφερόµενες υπηρεσίες µε απόλυτη 

ακρίβεια, όπως κόστος ανά παλέτα αποθήκευσης, χρόνος διανοµής από την ώρα 

λήψης της παραγγελίας από των πωλητή ( συνήθως 48), συνθήκες αποθήκευσης και 

φύλαξης των προϊόντων κ.α. 

 Τα προϊόντα φτάνουν στην εταιρεία µε δελτίο αποστολής και ανήκουν στην 

περιουσία προµηθευόµενης εταιρείας. Στη συνέχεια το τµήµα πωλήσεων της κάθε 

εταιρείας, αφού εξ’ αρχής έχει γίνει συµφωνία σχετικά µε τις ηµέρες διανοµής ανά 

περιοχή, ώστε για οικονοµία να πάνε στον πελάτη µια φορά µε όσες περισσότερες 

εταιρείες µπορούν.  

Τα τµήµατα πωλήσεων των εταιρειών παίρνουν την παραγγελία 

(παραγγεοληψία) από τον πελάτη συνήθως ηλεκτρονικά πέφτουν οι παραγγελίες στο 

δικό τους σύστηµα, τις οποίες παραγγελίες αναλαµβάνουν οι Pickers για το Picking 

της κάθε παραγγελίας. Ένα σύστηµα ERP συγκεντρώνει τις παραγγελίες όλων των 

πωλητών και τις κάνει σαν να είναι µία παραγγελία αφού στον πελάτη για αυτούς 

παραδίδουν µια παραγγελία ανεξαρτήτων προµηθευτών. Το Picking γίνεται και σ’ 

αυτούς ηλεκτρονικά µε  BDF (Το κοµπιουτεράκι), όπου έχει φορτωµένη όλη την 

αποθήκη και σύµφωνα µε τα προϊόντα που θέλει να βγάλει για την παραγγελία στα 

κατάλληλα ράφια και η/µ. Μετά το τέλος του Picking ξανατσεκάρεται η παραγγελία 

και αν δεν υπάρχουν λάθη µπαίνουν οι κατάλληλες ετικέτες σήµανσης του πελάτη. Η 

παραγγελία δένεται µε ειδικό φιλµ και µεταφέρεται στις ράµπες φόρτωσης των 

φορτηγών.  

Το επόµενο βήµα είναι η τιµολόγηση που γίνεται σύµφωνα πάντα µε την 

τιµολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας, δηλαδή εκπτώσεις κ.α καθορίζονται µόνο 

από την προµηθεύτρια εταιρεία και όχι από την 3PL εταιρεία. Ο τρόπος αµοιβής των 

εταιρειών είναι πάντα στον όγκο, δηλαδή εισαγωγή προϊόντων, αποθήκευση και 

διανοµή. Η εταιρεία έχει 13 φορτηγά όπου όλα είναι ψυχώµενα. 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη στρατηγικής ποιότητας 

µε περιορισµένη τεκµηρίωση και κάλυψη των λειτουργιών της. Η επιχείρηση έχει 

πιστοποιηθεί κατά ISO 9000, κατά ΕΝ 14000, για περιβαλλοντική διαχείριση κατά 

EMAS και κατά HACCP ή άλλο που αντιστοιχεί στον κλάδο της. Επιπροσθέτως, έχει 

αποκτηθεί άλλο πιστοποιητικό/βραβείο ποιότητας πλην των παραπάνω, για την 
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εξοικονόµηση ενεργείας, χωρίς να είναι η διαδικασία απόκτησης κάποιου 

πιστοποιητικού σε εξέλιξη και χωρίς να έχει αποκτηθεί πιστοποιητικό ποιότητας για 

τα προϊόντα της.(Αδάµ., ∆. Συνέντευξη, 2009) 

 

3.3. Στοιχεία Ερωτώµενων   

 

3.3.1. Μέρος  Α 

 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ερώτηση 1, που αφορούν το ρόλο 

ή την αρµοδιότητα που κατέχετε στην επιχείρηση παρουσιάζονται στο διάγραµµα 1.      

Όπως παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (90%),  

δήλωσαν ότι ανήκει στην κατηγορία “Άλλο” και ένα µικρότερο ποσοστό (10%), 

δήλωσαν ότι ανήκουν στην κατηγορία “∆ιευθυντές”. Η έρευνα έγινε σε 30 άτοµα µε 

τις εξής ειδικότητες: Εργάτες, ∆ιευθυντές, Λογιστές, ∆ιανοµείς/Μεταφορείς, 

Υπεύθυνοι Marketing και Άλλο. 

Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΛΛΟ... 27 90,0 90,0 90,0 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1. Η αρµοδιότητα στην επιχείρηση 
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Στην επόµενη ερώτηση (ερώτηση 2), που αφορά  τον κλάδο που ανήκει η 

επιχείρηση οι απαντήσεις του δείγµατος φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα 

(∆ιάγραµµα 2). 

Όπως παρατηρείται  το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 53.3% 

απάντησε ότι ασχολείται µε το Λιανεµπόριο, το 30% µε κάτι Άλλο και ένα 16.7%  µε 

τα Τρόφιµα. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό, γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό των 

εταιρειών στην εξεταζόµενη περιοχή ασχολείται µε το χώρο του λιανεµπορίου. 

 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΛΛΟ... 9 30,0 30,0 30,0 

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ 16 53,3 53,3 83,3 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

∆ιάγραµµα 2. Κλάδος της επιχείρησης 
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Στην ερώτηση 3, σχετικά µε τα πόσα χρόνια δουλεύετε στην εταιρεία τα 

αποτελέσµατα του δείγµατος παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 3. 

Παρατηρείται ότι από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων  το µεγαλύτερο 

ποσοστό 26,7%, δήλωσαν ότι τα χρόνια εργασίας τους στην εταιρεία ανέρχονται στα 

6 χρόνια, το 23,3%, δήλωσαν ότι είχαν 4 χρόνια εργασίας, το 20% δήλωσαν ότι 

εργάστηκαν 6 µήνες, το 16,7% ότι είχαν 2 χρόνια εργασίας, ενώ ένα 13,3% του 

ποσοστού ανήκαν στην κατηγορία “Άλλο”.  

 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΧΡΟΝΙΑ 5 16,7 16,7 16,7 

4 ΧΡΟΝΙΑ 7 23,3 23,3 40,0 

6 ΜΗΝΕΣ 6 20,0 20,0 60,0 

6 ΧΡΟΝΙΑ 8 26,7 26,7 86,7 

ΑΛΛΟ... 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3. Χρόνια εργασίας στην εταιρεία και χρόνια προϋπηρεσίας 
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Στην ερώτηση 4, η οποία αφορά τα χρόνια συνεργασίας των επιχειρήσεων µε 

την εταιρεία Α∆ΑΜ, παρουσιάζει τις απαντήσεις του δείγµατος στο παρακάτω 

διάγραµµα (∆ιάγραµµα 4). 

Όπως παρατηρείται από το ∆ιάγραµµα 4 το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων απάντησαν ότι συνεργάζονται πολλά χρόνια µε την εταιρεία Α∆ΑΜ, 

καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των ατόµων που ρωτήθηκαν φάνηκε  να 

είναι ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που τους παρέχει, όσον αφορά την ποιότητα, 

την αξιοπιστία κ.α, ενώ τα µικρότερα ποσοστά που αποτυπώνονται στο ∆ιάγραµµα 

φαίνεται να συνεργάζονται λιγότερο από ένα χρόνο.  

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α∆ΑΜ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 ΧΡΟΝΟ 5 16,7 16,7 16,7 

2-3 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ 4 13,3 13,3 30,0 

5 ΧΡΟΝΙΑ 8 26,7 26,7 56,7 

9 ΜΗΝΕΣ 1 3,3 3,3 60,0 

ΑΛΛΟ... 9 30,0 30,0 90,0 

ΤΩΡΑ 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ 

3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

∆ιάγραµµα 4. Χρόνια συνεργασίας µε την εταιρεία Α∆ΑΜ 
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Στην επόµενη ερώτηση (ερώτηση 5), σχετικά µε το πόσο ευχαριστηµένοι 

µπορεί να είναι οι πελάτες από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εταιρείας Α∆ΑΜ, οι 

απαντήσεις απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 5. 

∆ιαπιστώνουµε από τα αποτελέσµατα του δείγµατος ότι  το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων, δηλαδή το 76.7% δήλωσαν ότι είναι “Πάρα Πολύ 

Ευχαριστηµένοι” από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εταιρείας και ένα µικρότερο 

ποσοστό του συνόλου, το οποίο ανέρχεται στο 23.3% δήλωσαν  ότι είναι “Πολύ 

Ευχαριστηµένοι”. Παρατηρούµε ότι οι υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει µια 3PL 

εταιρεία στην αγορά θεωρούνται χρήσιµες και αξιόπιστες για τους πελάτες της. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α∆ΑΜ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΥ 7 23,3 23,3 23,3 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

∆ιάγραµµα 5. Ευχαρίστηση από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εταιρείας Α∆ΑΜ 
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Στην  ερώτηση 6, σχετικά µε τους λόγους που σας οδήγησαν να 

συνεργαστείτε µε την εταιρεία Α∆ΑΜ, τα αποτελέσµατα του δείγµατος φαίνονται 

στο ∆ιάγραµµα 6. 

Όπως φαίνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 33.3% δήλωσαν ότι 

το οφείλουν στη “Γρήγορη Εξυπηρέτηση”, ένα µικρότερο ποσοστό 30% δήλωσαν 

στην “Καλή Τιµολογιακή Πολιτική”, ένα άλλο ποσοστό 23.3% στην “Άµεση 

Ανταπόκριση” ενώ το µικρότερο ποσοστό 6.7%  του δείγµατος δήλωσαν ότι το 

οφείλουν στην “Άµεση Επικοινωνία” και ένα ελάχιστο ποσοστό στην  επιλογή 

“Άλλο”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 6. Λόγοι συνεργασίας µε την εταιρεία Α∆ΑΜ 

 

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α∆ΑΜ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΛΛΟ... 2 6,7 6,7 6,7 

ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

7 23,3 23,3 30,0 

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 6,7 6,7 36,7 

ΓΡΗΡΟΡΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

10 33,3 33,3 70,0 

ΚΑΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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3.4. Αξιολόγηση Κριτηρίων Ποιότητας - Υπηρεσιών 

 

3.4.1. Μέτρηση Σηµαντικότητας Κριτηρίων  

 

3.4.1.1 Μέρος  Β 

 

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου επιδιώκει να αξιολογήσει τα 

ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά - κριτήρια ποιότητας υπηρεσιών της 

εξεταζόµενης εταιρείας. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο ServQual διακρίνονται πέντε (5) ποιοτικά 

χαρακτηριστικά – κριτήρια: 

 

 

1. Αξιοπιστία 

Στην κατηγορία αξιοπιστία αναλύονται τέσσερις (4) ερωτήσεις – υποκριτήρια: 

Α) Τήρηση όλων των προγραµµατισµένων παραγγελιών 

Β) Ο χρόνος ανταπόκρισης των παραγγελιών 

Γ) Ενηµέρωση του πελάτη για ην εκτέλεση της παραγγελίας 

∆) Αξιοπιστία σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες του 

 

 

2. ∆ιασφάλιση 

Στην κατηγορία διασφάλιση αναλύονται πέντε (5) ερωτήσεις – υποκριτήρια: 

Α) Συµπεριφορά των εργαζοµένων που εµπνέει εµπιστοσύνη στους πελάτες 

Β) ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους πελάτες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

παραγγελιών 

Γ) Προθυµία εξυπηρέτησης από το προσωπικό 

∆) Καταρτισµένο προσωπικό 

Ε) ∆ιασφάλιση σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες του 
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3. Περιουσιακά στοιχεία 

Στην κατηγορία περιουσιακά στοιχεία αναλύονται πέντε (5) ερωτήσεις – 

υποκριτήρια: 

Α) Σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως αποθήκη, οχήµατα κ.α 

Β) Χρηστικές και ελκυστικές, για τους πελάτες, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

Γ) Προσεγµένη εµφάνιση εργαζοµένων 

∆) Πληροφοριακά συστήµατα πληροφόρησης 

Ε) Τα περιουσιακά του στοιχεία στο σύνολο 

 

 

4. Εξατοµίκευση 

Στην κατηγορία εξατοµίκευση αναλύονται αναλύονται πέντε (5) ερωτήσεις – 

υποκριτήρια: 

Α) Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών του κάθε πελάτη 

Β) Κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη από τους εργαζοµένους 

Γ) Αποτελεσµατική διαχείριση παραπόνων και προβληµάτων 

∆) Ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας 

Ε) Οι υπηρεσίες είναι προσανατολισµένες στις ανάγκες των πελατών 

 

 

5. Ανταπόκριση 

Στην κατηγορία ανταπόκριση αναλύονται τέσσερις (4) ερωτήσεις – 

υποκριτήρια: 

Α)  Πρόθυµη και άµεση ανταπόκριση των εργαζοµένων σε κάθε περίπτωση 

Β)  Ικανοποιητική επικοινωνία και άµεση πληροφόρηση σε κρίσιµες καταστάσεις 

Γ) ∆υνατότητα ευελιξίας ανάλογα µε τις συνθήκες και τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

∆)  Η ανταπόκριση του συνόλου της εταιρείας σε κάθε περίπτωση. 

 

Ο παρακάτω πίνακας 3.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους 30 ερωτηθέντες σχετικά µε την σηµαντικότητα των ανωτέρω 

κριτηρίων. Πιο συγκεκριµένα οι απαντήσεις τους φαίνονται αναλυτικότερα στους 

πίνακες που υπάρχουν στο παράρτηµα από την σελίδα 183 – 187. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ % 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 148 25% 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 131 22% 

Π. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 60 11% 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 122 20% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 129 22% 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 590 100% 

Πίνακας 3.1 Σηµαντικότητα των πέντε (5) κριτηρίων 

 

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών που λαµβάνουν οι πελάτες, η 

ανάλυση έδειξε ότι τα κριτήρια µε τα υψηλότερα ποσοστά (άρα και τους 

υψηλότερους βαθµούς ικανοποίησης) είναι εκείνα της Αξιοπιστίας (25%) και 

ακολουθούν τα κριτήρια της ∆ιασφάλισης και Ανταπόκρισης (22%) µε µικρή 

διαφορά από εκείνο της Εξατοµίκευσης (20%) και µε µεγαλύτερη διαφορά 

ακολουθούν τα Περιουσιακά Στοιχεία (11%).  

Τα ποσοστά αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις των 30 ερωτηθέντων που 

δόθηκαν βαθµολογώντας τη σηµαντικότητα των ανωτέρω κριτηρίων µε µία κλίµακα 

από το ένα (1) έως το πέντε (5), όπου το πέντε (5) αντιστοιχεί στο  “Πολύ Σηµαντική” 

και το ένα (1) αντιστοιχεί στο “Καθόλου Σηµαντική”.  

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από των παραπάνω πίνακα 3.1 µας 

βοήθησαν να καταλήξουµε στο συµπέρασµα, πώς οι πελάτες δίνουν µεγαλύτερη 

βαρύτητα στους παράγοντες Αξιοπιστία, ∆ιασφάλιση και Ανταπόκριση, καθώς οι 

ίδιοι θεωρούν ότι χωρίς τα παραπάνω κριτήρια δεν θα µπορεί να υπάρξει σωστή 

συνεργασία µεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της. Αν δεν υπάρχει το κριτήριο 

Αξιοπιστία το οποίο αφορά την αξιοπιστία σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες της 

εταιρείας, δεν θα µπορεί να υπάρξει ούτε το κριτήριο ∆ιασφάλιση, διότι δε θα 

υφίσταται η δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους πελάτες για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της και ακολούθως δε θα υπήρχε και το κριτήριο Ανταπόκριση γιατί δε θα  

υπήρχε η δυνατότητα ευελιξίας και ανταπόκρισης σε τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις και οι πελάτες δεν θα ήταν ικανοποιηµένοι εν τέλει. 
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Ο τρόπος που ακολουθήσαµε για να συµπληρώσουµε τα αποτελέσµατα, που 

φαίνονται στον παραπάνω πίνακα (3.1)έγινε µε τον εξής τρόπο: 

 

Α) Καταγράψαµε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση µε τη σηµαντικότητα 

των κριτηρίων. 

Β) Βρήκαµε τα σύνολα των απαντήσεων από κάθε κριτήριο ξεχωριστά. 

Για το κριτήριο “Αξιοπιστία” ακολουθήσαµε τον εξής τρόπο: 

Προσθέσαµε µία – µία τις απαντήσεις σε σχέση µε το συγκεκριµένο κριτήριο από τον 

Ερ.1+Ερ.2+Ερ.3+…………………..+Ερ.30= Σύνολο 

Τον ίδιο τρόπο ακολουθήσαµε και για τα υπόλοιπα κριτήρια (∆ιασφάλιση, Π. 

Στοιχεία, Εξατοµίκευση, Ανταπόκριση), ώστε να καταλήξουµε στο τελικό 

αποτέλεσµα. Έπειτα βρήκαµε το Γεν. σύνολο του συνόλου. 

Γ) Με την “απλή µέθοδο των τριών” καταφέραµε να βρούµε το ποσοστό για κάθε ένα 

κριτήριο ξεχωριστά. 

Για το κριτήριο Αξιοπιστία ακολουθήσαµε τον εξής τρόπο: 

590*148  =  Χ =100*148   =  25,08 = 25% 

 100*  Χ                 590 

Τον ίδιο τρόπο ακολουθήσαµε και για τα υπόλοιπα κριτήρια. 

∆) Έπειτα, βρήκαµε το τελικό ποσοστό για όλα τα κριτήρια. Όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 3.1 το τελικό ποσοστό ανέρχεται στο 100%,γι’αυτό το λόγο θεωρούµε πώς 

είναι αξιόπιστο το δείγµα µας. 

Ε) Στη συνέχεια, συγκρίναµε το βαθµό προσδοκίας µε το βαθµό αντίληψης και 

βρίσκοντας την απόκλιση που υπάρχει µεταξύ τους, καταλήξαµε στο µέσο όρο για 

κάθε ένα από τα κριτήρια, τα οποία αφορούν και τους 30 πελάτες. Τα αποτελέσµατα 

αυτά φαίνονται σους παρακάτω πίνακες του Γ & ∆ µέρους του ερωτηµατολογίου. 

ΣΤ) Τέλος, η βαθµολογία (χάσµα) υπολογίζεται εάν πολλαπλασιάσουµε το µέσο όρο 

κάθε κριτηρίου µε την σηµαντικότητα και αθροίσουµε το γινόµενο. 
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3.5.  Μέτρηση Προσδοκίας και Αντίληψης 

 

3.5.1  Μέρος Γ & ∆ 

 

Το τρίτο (3) και (4) τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου διερευνά την 

απόσταση µεταξύ προσδοκίας και αντιλαµβανόµενης αντίληψης για το παρεχόµενο 

επίπεδο εξυπηρέτησης. 

Ειδικότερα, για κάθε ερωτώµενο – πελάτη δηµιουργείται ένας πίνακας που για 

κάθε ερώτηση παρουσιάζεται ο βαθµός προσδοκίας και ο αντίστοιχος βαθµός 

αντίληψης για κάθε από τα πέντε (5) κριτήρια καθώς και υποκριτήρια. 

 

 

 

Ερωτώµενος 1 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

3 1 +2  

 
 
 
2 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

3 3 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

4 1 +3 

Καταρτισµένο προσωπικό 4 1 +3 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

1 2 -1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 1 +1  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 1 +1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

3 3 0 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

4 1 +3 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

3 2 +1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.2 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 1. 
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Ο ερωτώµενος 1 (Στιάβας Αριστοµένης), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο χώρο 

του Λιανεµπορίου έχει αναπτύξει συνεργασία µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία 

τρία (3) χρόνια.  Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και 

την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.2. Οι απαντήσεις 

αυτές είναι διαµορφωµένες σύµφωνα µε το µοντέλο ServQual  για να µας δείξουν εν 

τέλει το χάσµα – βαθµολογία, που υπάρχει µεταξύ τους.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 1 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*2 + 11*0 + 20*1 + 22*0 = 89. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 1 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι σχετικά 

µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 2 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

4 1 +3 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

3 3 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

4 1 +3 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 
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∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 
Π

. Σ
Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 3 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

5 3 +2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 2 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.3 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  

αντιλαµβανόµενες υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 2. 
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Ο ερωτώµενος 2 (Ντίνας Μιχαήλ), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο χώρο του 

Λιανεµπορίου έχει αναπτύξει συνεργασία µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία πέντε 

(5) χρόνια.  Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.3. 

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 2 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*0 = 103. Από το αποτέλεσµα φαίνεται ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 2 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς το ποσοστό ξεπερνάει το 100% των προσδοκώµενων 

υπηρεσιών και σε αυτήν την περίπτωση τα περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών της 

λιγοστεύουν. 

 

Ερωτώµενος 3 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 1 0  

 
 
 
0 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

1 1 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 +1  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 1 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

1 3 -2  

 
 
 
 
 

-1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

1 3 -2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

1 1 0 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 1 0 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 2 -1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.4 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 3 . 
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Ο ερωτώµενος 3 κατέχει τη ∆ιευθυντική θέση στο χώρο του Λιανεµπορίου 

(Στρατιωτικό Πρατήριο Λάρισας), έχει αναπτύξει συνεργασία µε την εταιρεία Α∆ΑΜ 

τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.  Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την 

προσδοκία και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.4.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 3 έχουµε τα εξής: 

25*0 + 22*0 + 11*0 + 20*(-1) + 22*(-1) = - 42. Από το αποτέλεσµα φαίνεται ότι ο 

πελάτης - ερωτώµενος 3 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 4 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
0 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

1 1 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

1 2 -1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 2 0 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 3 -2  

 
 
 

-1 
∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

1 2 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 2 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 3 -1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 3 -2 



114 
 

Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 2 -1  

 
 
 
 

-1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 3 -1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

1 2 -1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 2 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 3 -2 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

1 4 -3  

 
 
 
 
 

-1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 3 -1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

3 3 0 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

3 2 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 2 -1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 3 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 2 -1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

1 2 -1 

Πίνακας 3.5 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 4.  
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Ο ερωτώµενος 4 κατέχει τη ∆ιευθυντική θέση στο χώρο των Σούπερ Μάρκετ 

(Αβέλας Ο.Ε) και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ από το 1992. Οι απαντήσεις 

που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.5.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 4 έχουµε τα εξής: 

25*0 + 22*(-1) + 11*(-1) + 20*(-1) + 22*(-1) = -75. Από το αποτέλεσµα φαίνεται ότι 

ο πελάτης – ερωτώµενος 4 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 5 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

3 1 +2  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

3 1 +2  

 
 
 
2 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

3 2 +1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

4 1 +3 

Καταρτισµένο προσωπικό 3 1 +2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 3 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

3 3 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

3 2 +1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

3 1 +2 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

3 3 0  

 
 
 
 
 
1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 2 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.6 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 5. 
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Ο ερωτώµενος 5 (Καπνόπουλος Γεώργιος), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο 

χώρο του Λιανεµπορίου έχει συνεργασία µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία πέντε 

(5) χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.6.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 5 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*2 + 11*1 + 20*1 + 22*1 = 147. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 5 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς το ποσοστό είναι αρκετά µεγάλο, οπότε δεν υπάρχουν 

και πολλά περιθώρια βελτίωσης, όχι όµως ότι δεν µπορούν να υπάρξουν αργότερα. 

 

 

Ερωτώµενος 6 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

3 1 +2  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 3 1 +2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

5 1 +4 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

3 3 0  

 
 
 
 
 
2 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

3 2 +1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

4 2 +2 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

4 1 +3 

Πίνακας 3.7 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 6. 
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Η ερωτώµενη 6 (Τσάτσου Άννα), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο χώρο του 

Λιανεµπορίου έχει συνεργασία µε την εταιρεία Α∆ΑΜ εδώ και µερικούς µήνες. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.7. 

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 6 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*2 = 147. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 6 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς το ποσοστό είναι αρκετά µεγάλο, οπότε δεν υπάρχουν 

και πολλά περιθώρια βελτίωσης, όχι όµως ότι δεν µπορούν να υπάρξουν αργότερα. 

 

 

Ερωτώµενος 7 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 3 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 2 +1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

3 2 +1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

3 1 +2 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

3 2 +1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

4 1 +3 

Πίνακας 3.8 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 7. 
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Ο ερωτώµενος 7 (Καζάκης Γεώργιος), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο χώρο του 

Λιανεµπορίου έχει συνεργασία µε την εταιρεία Α∆ΑΜ εδώ και ενάµισι χρόνο. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.8.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 7 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*1 = 100. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 7 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι 

οριακό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 8 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 3 1 +2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

4 1 +3 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

3 1 +2 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 +1  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

1 1 0 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 2 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.9 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 8.  
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Η ερωτώµενη 8 (Χαρµάνη Ελένη), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο χώρο του 

Λιανεµπορίου και ξεκίνησε την συνεργασία της µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τον 

τελευταίο χρόνο. Οι απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και 

την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.9. 

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 8 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*0 = 78. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 8 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι σχετικά 

µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 9 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

1 3 -2 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

3 1 +2 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

3 3 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

3 2 +1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

5 3 +2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

4 2 +2 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.10 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 9. 
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Η ερωτώµενη 9 (Λιούρα Ροδιά), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο χώρο του 

Λιανεµπορίου και ξεκίνησε την συνεργασία της µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τον 

τελευταίο χρόνο. Οι απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και 

την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.10.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 9 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*1 = 100. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 9 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι 

οριακό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 10 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

3 1 +2  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 3 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

1 3 -2 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 2 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

3 2 +1  

 
 
 
 
 
2 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

3 

 

2 +1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

4 2 +2 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.11 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 10. 
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Ο ερωτώµενος 10 (Γιαννούλας Ευάγγελος), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο 

χώρο του Λιανεµπορίου και ξεκίνησε την συνεργασία του µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τον 

τελευταίο χρόνο. Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία 

και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.11.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 10 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*1 + 11*0 + 20*1 + 22*2 = 136. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 10 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς το ποσοστό είναι αρκετά µεγάλο, οπότε δεν υπάρχουν 

και πολλά περιθώρια βελτίωσης, όχι όµως ότι δεν µπορούν να υπάρξουν αργότερα. 

 

 

Ερωτώµενος 11 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 3 -2  

 
 
 

-1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 2 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 3 -1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

1 2 -1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 2 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 2 0  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 1 +1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 3 0 

Πίνακας 3.12 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 11.  
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Ο ερωτώµενος 11, κατέχει την ∆ιευθυντική θέση στον κλάδο των τροφίµων 

(Πέντε Α.Ε)και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. 

Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.12.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 11 έχουµε τα εξής: 

25*(-1) + 22*0 + 11*1 + 20*1 + 22*0 = -56. Από το αποτέλεσµα φαίνεται ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 11 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 12 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

3 1 +2  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 3 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 3 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 1 +1  

 
 
 
 
 
2 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

5 3 +2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

4 1 +3 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

3 

 

2 +1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 2 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 -2 

Πίνακας 3.13 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 12.  
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Η ερωτώµενη 12, (Σδάνη Αικατερίνη), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο χώρο 

του Λιανεµπορίου συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ περισσότερο από ένα (1) 

χρόνο. Οι απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.13.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 12 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*0 + 11*0 + 20*2 + 22*(-1) = 68. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 12 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι 

πολύ µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 13 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 3 0 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 3 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 1 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

3 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

3 3 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.14 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 13.  
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Η ερωτώµενη 13, (Φιλίπούλη Ιωάννα), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια σε 

Κρεοπωλείο συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ περισσότερο από ένα (1) χρόνο. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα  3.14.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 13 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*1 + 11*1 + 20*0 + 22*0 = 58. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 13 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι πολύ µικρό 

για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών της. 

 

 

Ερωτώµενος 14 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 3 -1  

 
 
 
0 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 2 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 3 -1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

3 2 +1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 2 +1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 2 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

3 2 +1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 2 0  

 
 
 
 
 
1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

3 1 +2 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 3 +1 

Πίνακας 3.15 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 14. 
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Ο ερωτώµενος 14, (Παπαστεργίου ∆ηµ.& ΣΙΑ Ο.Ε), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης 

στον κλάδο των τροφίµων και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ περισσότερο από 

ένα (1) χρόνο. Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και 

την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.15.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 14 έχουµε τα εξής: 

25*0 + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*1 = 75. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 14 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι σχετικά 

µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 15 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 1 0  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

1 2 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 1 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

1 3 -2 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

3 2 +1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

3 2 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

3 1 +2 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

3 3 0  

 
 
 
 
 
1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

3 2 +1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.16 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 15.  
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Η ερωτώµενη 15, (Παπαδοπούλου Ευαγγελία), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο 

χώρο του Λιανεµπορίου και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία τρία 

(3) χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.16.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 15 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*0 + 11*0 + 20*1 + 22*1 = 67. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 15 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι πολύ µικρό 

για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών της. 

 

 

Ερωτώµενος 16  

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

3 1 +2  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 3 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

3 1 +2 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

3 1 +2 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 2 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

3 1 +2 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

1 

 

2 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 2 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.17 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 16.  
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Η ερωτώµενη 16, (Μπούσια Φρειδερίκη), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο χώρο 

του Λιανεµπορίου και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία τρία (3) 

χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.17.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 16 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*(-1) = 86. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 16 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι 

σχετικά µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 17 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 3 1 +2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

3 1 +2 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 2 -1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.18 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 17. 
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Ο ερωτώµενος 17, (Μήσιος Χρόνης), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο χώρο του 

Λιανεµπορίου και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τον τελευταίο χρόνο. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.18.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 17 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*1 + 11*1 + 20*0 + 22*0 = 83. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 17 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι σχετικά 

µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 18 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

3 1 +2  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 3 -1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 1 +1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 2 -1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 1 +1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 3 -1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

3 3 0 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 3 -1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 3 -1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

3 1 +2  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

3 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 3 -2 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.19 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 18. 
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Ο ερωτώµενος 18, (Ντόκος Γεώργιος), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης σε κυλικείο 

και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τον τελευταίο χρόνο. Οι απαντήσεις που 

µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.19.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 18 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*1 + 11*0 + 20*0 + 22*0 = 47. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 18 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι πολύ µικρό 

για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών της. 

 

 

Ερωτώµενος 19 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 1 0  

 
 
 
0 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

1 1 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 1 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 1 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

3 3 0  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

1 3 -2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

1 1 0 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 1 0 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 2 -1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.20 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 19.  
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Η ερωτώµενη 19, (Cjyeli  Mariana), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο χώρο του 

Λιανεµπορίου και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ εδώ και µερικούς µήνες. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.20.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 19 έχουµε τα εξής: 

25*0 + 22*0 + 11*0 + 20*0 + 22*(-1) = -22. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 19 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, , καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 20 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

3 2 +1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 3 1 +2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

3 1 +2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

1 

 

2 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 2 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.21 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 20.  
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Η ερωτώµενη 20, (Κοροµηλά Ουρανία), η οποία είναι Ιδιοκτήτρια στο χώρο 

του Λιανεµπορίου και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τον τελευταίο χρόνο. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.20.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 20 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*1 + 11*1 + 20*0 + 22*0 = 83. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 20 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι σχετικά 

µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 21 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 1 +1  

 
 
 
0 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

1 1 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 2 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 2 -1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 3 -2  

 
 
 

-1 
∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 2 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 3 -2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 3 -2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 2 -1  

 
 
 
 

-1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 3 -1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 2 -1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 3 -2 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

1 4 -3  

 
 
 
 
 

-2 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 3 -1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

1 3 -2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

1 2 -1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 2 -1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

3 

 

3 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

3 2 +1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 2 0 

Πίνακας 3.22 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 21.  

 

 



149 
 

Ο ερωτώµενος 21, (Τσιάτσικας Θεόδωρος), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης σε  

Σούπερ Μάρκετ και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία πέντε (5) 

χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.22.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 21 έχουµε τα εξής: 

25*0 + 22*(-1) + 11*(-1) + 20*(-2) + 22*0 = -73. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 21 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, , καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 22 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

3 1 +2  

 
 
 
2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 1 +1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

2 1 +1  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 1 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

5 3 +2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

3 

 

2 +1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 2 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.23 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 22.  
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Ο ερωτώµενος 22, (Ανιφαντής Αθανάσιος), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο 

χώρο του Λιανεµπορίου και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ περισσότερο από 

ένα (1) χρόνο. Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και 

την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.23. 

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 22 έχουµε τα εξής: 

25*2 + 22*0 + 11*1 + 20*1 + 22*0 = 81. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 22 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι σχετικά 

µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 23 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 1 0  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

3 1 +2 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 2 +1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 2 -1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 3 -2  

 
 
 

-2 
∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

1 2 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 2 -1 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 3 -2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 3 -2 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 2 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 3 -1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 2 +1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 2 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 3 -2 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

1 4 -3  

 
 
 
 
 

-1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 3 -1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

2 3 -1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

4 2 +2 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 2 -1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

3 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 2 -1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 2 0 

Πίνακας 3.24 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 23. 
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Ο ερωτώµενος 23, (Μπαράς Νικόλαος), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στο χώρο 

του Λιανεµπορίου και συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ από το 1995. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.24.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 23 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*(-2) + 11*0 + 20*(-1) + 22*(-1) = -61. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 23 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, , καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 24 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

3 1 +2  

 
 
 
1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

1 1 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 1 +2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 2 -1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

1 2 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 1 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 3 -1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 2 +2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

1 1 0 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 1 0 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 2 0  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 1 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 1 +1 

Πίνακας 3.25 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 24.  
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Ο ερωτώµενος 24, ο οποίος είναι Υπεύθυνος αποθήκης σε µεγάλο Σούπερ 

Μάρκετ (Carrefour) συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ από το 1995. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.25.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 24 έχουµε τα εξής: 

25*1 + 22*0 + 11*0 + 20*0 + 22*0 = 25. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο πελάτης 

– ερωτώµενος 24 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι πολύ µικρό 

για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών της. 

 

 

Ερωτώµενος 25 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 1 0  

 
 
 
0 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

1 1 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 3 0 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

3 1 +2 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 3 1 +2 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

3 1 +2  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

3 1 +2 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

1 2 -1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

3 2 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

1 1 0  

 
 
 
 
 

-1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

1 3 -2 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

3 3 0 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

3 3 0 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 3 -2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 1 0  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

1 

 

3 -2 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 3 -2 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

3 1 +2 

Πίνακας 3.26 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 25.  
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Ο ερωτώµενος 25 (∆εληζώνας),ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης σε Σούπερ Μάρκετ 

και  συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ από το 1995. Οι απαντήσεις που µας έδωσε 

ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο 

παραπάνω πίνακα 3.26.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 25 έχουµε τα εξής: 

25*0 + 22*1 + 11*1 + 20*(-1) + 22*(-1) = -9. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 25 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, , καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 26 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 3 -2  

 
 
 

-1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 2 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

1 3 -2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

1 2 -1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

1 3 -2 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 1 0 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 2 -1  

 
 
 
 
 
1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

1 

 

2 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

4 1 +3 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

4 3 +1 

Πίνακας 3.27 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 26.  
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Ο ερωτώµενος 26 (Κριάρας Κωνσταντίνος),ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης στον 

κλάδο των τροφίµων και  συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία πέντε 

(5) χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.27.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 26 έχουµε τα εξής: 

25*(-1) + 22*1 + 11*0 + 20*0 + 22*1 = 19. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 26 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι 

πολύ µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 27 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 3 -2  

 
 
 

-1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

1 2 -1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 3 -1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 1 0 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

1 1 0 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

1 2 -1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

3 3 0 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

1 1 0 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 2 0  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

1 

 

2 -1 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 1 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

1 3 -2 

Πίνακας 3.28 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 27.  
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Ο ερωτώµενος 27, ο οποίος κατέχει την ∆ιευθυντική θέση στον κλάδο των 

τροφίµων ( Coop Ενωτική Θεσσαλίας  ΑΒΕΕ) και  συνεργάζεται µε την εταιρεία 

Α∆ΑΜ τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα 

µε την προσδοκία και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω 

πίνακα 3.28.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 27 έχουµε τα εξής: 

25*(-1) + 22*0 + 11*0 + 20*0 + 22*(-1) = -47. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 27 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, , καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

Ερωτώµενος 28 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

2 3 -1  

 
 
 
0 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 3 -1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

3 3 0 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

4 3 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
0 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 3 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

2 1 +1  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

2 1 +1 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 3 -1  

 
 
 
 
 
0 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 3 -1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 3 -1  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

3 3 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 3 -1 

Πίνακας 3.29 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 28. 
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Ο ερωτώµενος 28 (Λιµνίδης Κώστας), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης σε εµπόριο 

ποτών και  συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Οι 

απαντήσεις που µας έδωσε ο ίδιος ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.29.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 28 έχουµε τα εξής: 

25*0 + 22*0 + 11*1 + 20*0 + 22*(-1) = -11. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 28 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, , καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

Ερωτώµενος 29 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 3 -2  

 
 
 

-1 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 2 0 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

2 3 -1 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

1 1 0  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 2 0 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

2 1 +1 

Καταρτισµένο προσωπικό 2 1 +1 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
0 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

1 1 0 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

2 2 0 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

1 1 0 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

2 2 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 2 0 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

4 3 +1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

2 1 +1 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

2 1 +1 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

2 2 0  

 
 
 
 
 
0 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

1 1 0 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 3 -1 

Πίνακας 3.30 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 29. 
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Η ερωτώµενη 29 (Μακρυγιώργου Γεωργία & ΣΙΑ Ε.Ε), η οποία είναι 

Ιδιοκτήτρια στον κλάδο των τροφίµων και  συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα 

τελευταία τέσσερα (4) χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την 

προσδοκία και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.30.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 29 έχουµε τα εξής: 

25*(-1) + 22*1 + 11*0 + 20*1 + 22*0 = 17. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 29 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, όµως δεν θεωρείται κακό σηµάδι, καθώς το ποσοστό είναι 

πολύ µικρό για να πούµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης των 

υπηρεσιών της. 

 

Ερωτώµενος 30 

 

 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μ. Ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 

Τήρηση όλων των προγραµ- 

µατισµένων παραγγελιών 

1 3 -2  

 
 
 

-2 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

παραγγελίας 

2 3 -1 

Ενηµέρωση του πελάτη για 

την εκτέλεση της παραγγελίας 

1 3 -2 

Αξιοπιστία σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

1 3 -2 

∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

Συµπεριφορά των εργαζοµέ- 

νων που εµπνέει εµπιστοσύνη 

στους πελάτες 

3 1 +2  

 
 
 
1 

∆ηµιουργία αισθήµατος ασφά- 

λειας στους πελάτες κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης παρ/λιών 

2 3 -1 

Προθυµία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό 

3 1 +2 

Καταρτισµένο προσωπικό 1 1 0 

∆ιασφάλιση σε όλες τις παρε- 

χόµενες υπηρεσίες του 

2 1 +1 
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Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

αποθήκη – οχήµατα κ.α. 

1 1 0  

 
 
 
 
1 

Χρηστικές και ελκυστικές για 

τους πελάτες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης 

2 1 +1 

Προσεγµένη εµφάνιση 

εργαζοµένων 

3 2 +1 

Πληροφοριακά συστήµατα 

πληροφόρησης 

2 1 +1 

Τα περιουσιακά του στοιχεία 

στο σύνολο 

1 1 0 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών του κάθε πελάτη 

3 3 0  

 
 
 
 
 
1 

Κατανόηση των αναγκών του 

κάθε πελάτη από τους 

εργαζόµενων 

2 3 -1 

Αποτελεσµατική διαχείριση 

παραπόνων & προβληµάτων 

2 3 -1 

Ικανοποιητικό ωράριο λειτου- 

ργίας 

4 1 +3 

Οι υπηρεσίες είναι προσαρµο- 

σµένες στις ανάγκες των 

πελατών 

3 1 +2 

Α
Ν
Τ
Α
Π
Ο
Κ
Ρ
ΙΣ

Η
 

Πρόθυµη και άµεση ανταπό- 

κριση των εργαζοµένων σε 

κάθε περίπτωση 

1 3 -2  

 
 
 
 
 

-1 

Ικανοποιητική επικοινωνία και 

άµεση πληροφόρηση σε 

κρίσιµες καταστάσεις 

2 

 

2 0 

∆υνατότητα ευελιξίας 

ανάλογα µε τις συνθήκες και 

τυχόν άλλες έκτακτες 

καταστάσεις 

2 3 -1 

Η ανταπόκριση του συνόλου 

της εταιρείας σε κάθε 

περίπτωση 

2 3 -1 

Πίνακας 3.31 Σύγκριση των πέντε (5) κριτηρίων ως προς τις προσδοκώµενες και  αντιλαµβανόµενες 

υπηρεσίες για τον ερωτώµενο 30.  
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Ο ερωτώµενος 30 (Μπέλος Β. & Χ.Ο.Ε), ο οποίος είναι Ιδιοκτήτης σε 

εµπόριο ποτών και  συνεργάζεται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ τα τελευταία πέντε (5) 

χρόνια. Οι απαντήσεις που µας έδωσε η ίδια ανάλογα µε την προσδοκία και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα 3.31.  

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τον πολλαπλασιασµό της βαρύτητας 

(δηλαδή το ποσοστό του κάθε κριτηρίου, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους 

ερωτώµενους) µε τον κάθε µέσο όρο. Για τον ερωτώµενο 30 έχουµε τα εξής: 

25*(-2) + 22*1 + 11*1 + 20*1 + 22*(-1) = -19. Από το αποτέλεσµα φαίνεται, ότι ο 

πελάτης – ερωτώµενος 30 είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της εταιρείας, , καθώς το ποσοστό δείχνει ότι πήρε πολλά περισσότερα από 

ότι προσδοκούσε. 

 

 

 

3.6  Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα  

 

 

Ο παρακάτω πίνακας 3.32 παρουσιάζει συνολικά την απόσταση ( χάσµα ) για 

κάθε ερωτώµενο -  αποθέτη - πελάτη της εταιρείας Α∆ΑΜ. Συγκεκριµένα 

παρουσιάζεται για κάθε εταιρεία του δείγµατος ένας αριθµός που υπολογίστηκε µε 

βάση τα αναγραφόµενα της σελίδας 106. Αυτή η βαθµολογία ερµηνεύετε ως εξής:  

Ένας θετικός αριθµός σηµαίνει ότι η προσδοκία είναι υψηλότερη από την 

αντίληψη. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός αυτός τόσο περισσότερη δυσαρέσκεια 

υπάρχει µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση αρνητικού αριθµού η αντίληψη είναι µεγαλύτερη από την 

προσδοκία που σηµαίνει ότι οι πελάτες είναι ευχαριστηµένοι από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. 

Σύµφωνα µε την εφαρµογή του µοντέλου ServQual το συγκεκριµένο δείγµα 

έβγαλε ότι από το σύνολο των 30 ερωτηθέντων πελατών οι 20 πελάτες αποδείχθηκαν 

ότι  δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εταιρείας 

Α∆ΑΜ, καθώς τα θετικά ποσοστά τους δείχνουν ότι η προσδοκία είναι µεγαλύτερη 

της αντίληψης και οι υπόλοιποι 10 πελάτες φαίνεται να είναι απόλυτα 

ικανοποιηµένοι, καθώς τα αρνητικά ποσοστά τους δείχνουν ότι λαµβάνουν την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε σχέση µε αυτά που προσδοκούσαν. 



168 
 

Η τελική βαθµολογία – Χάσµα ( µέσος όρος ) η οποία αντιστοιχεί στο 

νούµερο 67,47 δείχνει την απόκλιση µεταξύ προσδοκώµενης  και αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτός ο αριθµός δείχνει, ότι οι πελάτες δεν είναι τόσο 

ευχαριστηµένοι από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εταιρείας Α∆ΑΜ, καθώς οι 

προσδοκίες τους ήταν υψηλότερες σε βαθµολογία από την αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα που λαµβάνουν στο τέλος. Όµως αυτός ο αριθµός δεν µπορούµε να πούµε 

ότι δεν ικανοποιεί τόσο πολύ τους πελάτες, διότι το ποσοστό είναι µικρό, άρα 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της. 

Εποµένως, η  εταιρεία µετά τη λήψη διορθωτικών ενεργειών σε συγκεκριµένα 

σηµεία, τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα “Προτάσεις” της εργασίας µας θα 

ξαναυπολογήσει το νούµερο αυτό για να εξακριβώσει την αποτελεσµατικότητα των 

προτάσεων της. 

 

 

Πίνακας 3.32 Παρουσίαση χάσµατος 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΧΑΣΜΑ 

1 89 

2 103 

3 -42 

4 -75 

5 147 

6 147 

7 100 

8 78 

9 100 

10 136 

11 -56 

12 68 

13 58 

14 75 

15 67 

16 86 

17 83 
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18 47 

19 -22 

20 83 

21 -73 

22 81 

23 -61 

24 25 

25 -9 

26 19 

27 -47 

28 -11 

29 17 

30 -19 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 67,47 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µία συνδυαστική ερµηνεία των πορισµάτων 

που συνάγονται από τα ερωτηµατολόγια τα οποία απαιτηθήκαν από τους πελάτες της 

εταιρείας Α∆ΑΜ. Το εισαγωγικό αυτό τµήµα του κειµένου σκοπό έχει να 

«φωτογραφήσει» την συµµετέχουσα στην έρευνα εταιρεία δίνοντας χρήσιµες, για την 

κατανόηση του µετέπειτα κειµένου, πληροφορίες. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι πελάτες, που συνεργάζονται µε την εταιρεία 

Α∆ΑΜ, (η οποία ανήκει όπως είδαµε παραπάνω στον κλάδο των 3PL εταιρειών) 

µπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε κλάδο της Ελληνικής αγοράς, καθώς 

παρατηρείται ότι στη συγκεκριµένη έρευνα το δείγµα των πελατών προέρχεται από 

πέντε (5) διαφορετικούς κλάδους. 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας συµπεραίνουµε ότι µία επιχείρηση – 

πελάτης απευθύνεται σε ένα 3PL συνεργάτη µε βάση γεωγραφικά κριτήρια καθώς, 

µια 3PL εταιρεία µπορεί να τους παρέχει Αξιοπιστία, όσον αφορά την εκτέλεση µιας 

παραγγελίας, ∆ιασφάλιση σε ότι αφορά την δροµολόγηση των παραγγελιών, καθώς 

οι αποστάσεις είναι κοντινές και Ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε έκτακτες 

καταστάσεις. Η εταιρεία Α∆ΑΜ δραστηριοποιείται κυρίως στο Νοµό Θεσσαλίας και 

στα Περιφερειακά τµήµατα της και  ανήκει στον κλάδο τροφίµων ενώ οι κύριες 

κατηγορίες προϊόντων που εµπορεύεται είναι τα τρόφιµα, τα ποτά και τα καλλυντικά. 

Η  ανάγκη της 3PL εταιρείας δεν τους οδήγησε µέχρι τώρα στην εκτέλεση 

παραγγελιών εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Ίσως αργότερα να µπορέσουν να 

επεκταθούν και στο εξωτερικό αναλαµβάνοντας νέους κλάδους δραστηριοποίησης 

της οικονοµίας, εκτός των καταναλωτικών αγαθών. 

Όσον αφορά τη συγκέντρωση δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα 

ερωτηµατολόγιο το οποίο  κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της 

έρευνας βασιζόµενο πάνω στο µοντέλο ServQual όπου αναφέρεται στην αξιολόγηση 

της ποιότητας των υπηρεσιών και απεστάλθηκε  σε 30 πελάτες που συνεργάζεται η 

εταιρεία Α∆ΑΜ και οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα 2.2 της σελίδας 92. 

 Αρχικά απαντήθηκαν τα στοιχεία των ερωτώµενων σε σχέση µε την 

αρµοδιότητα, τον κλάδο, τα χρόνια  συνεργασίας και τους λόγους συνεργασίας µε την 

εταιρεία Α∆ΑΜ. 

Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα ένα  ποσοστό (10%) των ερωτηθέντων 

κατέχουν την θέση του ∆ιευθυντικού στελέχους, ανήκουν στο χώρο του 
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Λιανεµπορίου (53,3%), συνεργάζονται παραπάνω από πέντε χρόνια µε την εταιρεία 

Α∆ΑΜ κατά ποσοστό (26,7%), είναι πολύ ευχαριστηµένοι από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες κατά ποσοστό (76,7%) και οι λόγοι που τους οδήγησαν να συνεργαστούν 

µαζί της είναι η γρήγορη εξυπηρέτηση κατά ποσοστό (33,3%). 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών που λαµβάνουν οι πελάτες η 

ανάλυση έδειξε ότι τα κριτήρια  µε τα υψηλότερα ποσοστά (άρα και τους 

υψηλότερους βαθµούς ικανοποίησης) είναι εκείνα της Αξιοπιστίας (25%) και 

ακολουθούν τα κριτήρια της ∆ιασφάλισης και Ανταπόκρισης (22%) µε µικρή 

διαφορά από εκείνο της Εξατοµίκευσης (20%) και µε µεγαλύτερη διαφορά 

ακολουθούν τα Περιουσιακά Στοιχεία (11%).  

Βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας παρατηρείται ότι όσον αφορά τα 

κριτήρια Π. Στοιχεία  και Εξατοµίκευση δείχνουν να µην απασχολούν ιδιαίτερα τους 

πελάτες, καθώς εστιάζουν περισσότερο στις υπηρεσίες και στην ποιότητα  που µπορεί 

να προσφέρει µια 3PL εταιρεία, όπως είναι η εταιρεία Α∆ΑΜ. Αντίθετα, στα 

κριτήρια Αξιοπιστία, Ανταπόκριση και ∆ιασφάλιση οι πραγµατικές υπηρεσίες έλαβαν 

υψηλότερα ποσοστά από τις προσδοκώµενες επιβεβαιώνοντας την καλή λειτουργία 

των υπηρεσιών αναφορικά µε τα συγκεκριµένα κριτήρια. 

Από τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι πελάτες 

δίνουν µεγαλύτερη βάση στην Αξιοπιστία για την επιλογή µιας 3PL εταιρείας, 

γεγονός που σηµαίνει ότι περιµένουν από την εταιρεία να είναι ικανή να παρέχει την 

υπηρεσία µε συνέπεια, ακρίβεια και εγκυρότητα. 

Το φαινόµενο αυτό, δηλαδή η απόκλιση µεταξύ του τι υπόσχεται µια εταιρεία 

3PL ότι θα προσφέρει στους πελάτες της και σε αυτό που τελικά είναι σε θέση  να 

τους προσφέρει οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Όπως κάθε άλλη επιχείρηση 

έτσι και µια επιχείρηση 3PL µέσα από τα κανάλια προσωπικής αλλά και µη 

προσωπικής επικοινωνίας δίνει συνεχώς υποσχέσεις στους πελάτες της αναφορικά µε 

το τι µπορούν αυτοί να περιµένουν από την επιχείρηση. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι ο συνολικός δείκτης 

ποιότητας είναι ίσος µε 67,47. Η τιµή του δείκτη δείχνει ότι, σύµφωνα µε τους 

ερωτηθέντες, υπάρχει απόκλιση µεταξύ παρεχόµενων και προσδοκώµενων 

υπηρεσιών. Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός της προσδοκίας από τη αντίληψη τόσο 

περισσότερη δυσαρέσκεια υπάρχει µε τις  παρεχόµενες υπηρεσίες;, ενώ όσο 

µεγαλύτερος είναι ο βαθµός της αντίληψης από την προσδοκία τόσο ευχαριστηµένοι 

είναι οι πελάτες από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Συµπεραίνουµε πως οι ερωτώµενοι 
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επισηµαίνουν τη σηµαντικότητα στην ακρίβεια της παρεχόµενης υπηρεσίας καθώς 

και την συνέπεια και εγκυρότητα από την εταιρεία Α∆ΑΜ. Συγκρίνοντας τα στοιχεία 

της προηγούµενης ενότητας, γίνεται κατανοητό πως σε ότι αφορά το επίπεδο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από την εταιρεία οι πελάτες δεν δείχνουν να είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιηµένοι, δε σηµαίνει όµως πως η τιµή αυτή είναι αρνητική, καθώς µπορούµε 

να ισχυριστούµε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών της. 

Όσον αφορά τα οικονοµικά στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία του ενεργητικού 

συνόλου ανέρχονται στα 6.000.000 €, ενώ την προηγούµενη χρονιά ανέρχονται στα 

8.000.000 €. Η αναπόσβεστη αξία του ενεργητικού παγίου της προηγούµενης χρονιάς 

είναι ίδια µε των τελευταίων στοιχείων στα 4.600 €. Επίσης οι επενδύσεις, δηλαδή η 

τρέχουσα αξία κτήσης πάγιου ενεργητικού – προηγούµενη αξία κτήσης πάγιου 

ενεργητικού, ανέρχονται στο ποσό των 600.000 € και των τελευταίων στοιχείων και 

της προηγούµενης χρονιάς. Οι αποσβέσεις είναι όµοιες µε τα ποσά της αναπόσβεστης 

αξίας του ενεργητικού παγίου. Ακόµη  διαθέτει απόθεµα της τάξεως των 800.000 € το 

µήνα. Οι απαιτήσεις από πελάτες µε 30|10 έχουν ως τελευταία στοιχεία 1.180 €. Το 

Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο 1.000.800. Οι βραχυπρόθεσµης και οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι 2.000.950 € έκαστος. Επίσης ο κύκλος εργασιών 

είναι 800.000 € το µήνα, το µεικτό κέρδος αγγίζει το 14.7%, τα κέρδη προ φόρων 

είναι 650.000 € το έτος και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή 

κέρδη προ φόρων/σύνολο ιδίων κεφαλαίων, αγγίζει το 6.4%. Ο δείκτης περιθωρίου 

καθαρού κέρδους (κέρδη προ φόρων/σύνολο πωλήσεων) ανέρχεται στο 3.1%. 

Αναλύοντας τα διοικητικά στοιχεία συµπεραίνουµε ότι η στρατηγική της 

επιχείρησης έχει ορισθεί εγγράφως και κοινοποιηθεί στους εργαζοµένους, έχοντας ως 

επίκεντρο την ικανοποίηση των πελατών. Οι στόχοι της επιχείρησης ορίζονται όχι 

µόνο για το σύνολο της επιχείρησης αλλά ξεχωριστά για κάθε τµήµα ή οµάδα 

εργασίας. Κυρίως είναι οι µέτοχοι αυτοί που ορίζουν την στρατηγική και τους 

στόχους ώστε η ύπαρξη κοινής αντίληψης µεταξύ των µελών της διοίκησης. Ως επί το 

πλείστον η διοίκηση της επιχείρησης είναι συλλογική µεταξύ των διευθυντών. Με 

κλίµακα από 1 έως 10, η αξιολόγηση της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης σε 

συνεργασία µε τα λειτουργικά τµήµατα όπως και µε τους πελάτες και τους 

προµηθευτές για την βελτίωση της επίδοσης της είναι 5. Οι πληροφορίες αξιολόγησης 

και απόδοσης της επιχείρησης και των τµηµάτων της γίνονται γνωστές σε όλους τους 

υπαλλήλους. Αν και η επικοινωνία στην επιχείρηση είναι ιεραρχική από πάνω προς 

τα κάτω, κάθε εργαζόµενος για να µεταφέρει τα αιτήµατα του µπορεί να 
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επικοινωνήσει απ’ ευθείας µε την ανώτατη διοίκηση. Όσον αφορά το ανθρώπινο 

δυναµικό, όλοι οι εργαζόµενοι αξιολογούνται και εκπαιδεύονται σε τακτικά 

διαστήµατα αφού πραγµατοποιούνται µετρήσεις της ικανοποίησης τους. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι δεν υπάρχει την τελευταία διετία εργαζόµενος που να αποχώρησε από 

την επιχείρηση ούτε δηµιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, στην 

αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι οι θέσεις στάθµευσης στο προαύλιο είναι 

προκαθορισµένες και ίδιες για όλους. Αξίζει να τονίσουµε ότι λειτουργούν 

συστήµατα εργονοµίας, υγιεινής και ασφάλειας  και γίνονται συχνοί έλεγχοι και 

εκπαίδευση. Περιστασιακά, όταν πρόκειται να γίνουν αλλαγές στην επιχείρηση, η 

διοίκηση παρακολουθεί τις τάσεις στην αγορά, στην τεχνολογία και τις επιδώσεις των 

ανταγωνιστών. Στην εταιρεία εφαρµόζεται benchmarking σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

Υπάρχει αναπτυγµένη υποδοµή πληροφορικής µε χρήση του συστήµατος MIS 

(Management Information System). Οι µονάδες διοίκησης, παραγωγής, διανοµής, 

έρευνας και ανάπτυξης που έχει η επιχείρηση είναι λογιστήριο-αποθήκη/διανοµή-

πωλήσεις, ενώ υπάρχει λειτουργική, χωρική και ηλεκτρονική σύνδεση µεταξύ των 

µονάδων, χωρίς να υπάρχει ιδιοκτησιακή (µετοχική) σύνδεση. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που αναλύθηκαν σχετικά µε τα προϊόντα και 

τις αγορές διάθεσης των προϊόντων συµπεραίνουµε ότι η διαχείριση του κύκλου ζωής 

των προϊόντων γίνεται µε σαφή χρονικό προγραµµατισµό και ειδικά µοντέλα και 

µεθόδους. Η ανταγωνιστικότητα βασίζεται κυρίως στο brand name και το µερίδιο 

αγοράς της επιχείρησης την τελευταία τριετία παρέµεινε σχεδόν το ίδιο. 

Σύµφωνα µε την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει Τµήµα Έρευνας και 

Ανάπτυξης. Όσον αφορά για το ανθρώπινο δυναµικό, το ποσοστό των πτυχιούχων 

ΑΕΙ/ΤΕΙ επί των εργαζοµένων ανέρχεται στο 23.8%.  ∆εν υπάρχει κανένας κάτοχος 

µεταπτυχιακού διπλώµατος (MBA, MSc, MA, PhD) επί των εργαζοµένων και καµία 

δαπάνη για Ε&Α επί του κύκλου εργασιών. Την τελευταία τριετία, έχουν εισαχθεί 

452 κωδικοί νέων προϊόντων. Την τελευταία διαχειριστική περίοδο, οι δαπάνες για 

νέα µηχανήµατα ,συστήµατα ποιότητας, εκπαίδευση προσωπικού, αγορά τεχνολογίας, 

αµοιβή συµβουλών κ.α. ανέρχονται στα 4.600.000 €. Ουσιαστική συµµετοχή της 

επιχείρησης σε προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δεν υπάρχει. Την 

τελευταία τριετία έχει υποβληθεί µόνο µια πρόταση έργου σε εθνικές και ευρωπαϊκές 

προσκλήσεις τέτοιων προγραµµάτων και µόνο µια έγινε αποδεκτή. 
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Επιπλέον, η επιχείρηση έχει αναπτύξει δικό της δίκτυο διανοµής. Η κατανοµή 

των αγορών γίνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά των επιµέρους οµάδων στόχου 

(target groups), αλλά χρησιµοποιούνται ειδικά µοντέλα προσδιορισµού των οµάδων 

αυτών. Μπορεί να µην υπάρχει συνεργασία µε αντιπροσώπους, αλλά υπάρχει 

ξεχωριστή διαχείριση των µεγάλων λογαριασµών. 

. Επίσης, εφαρµόζονται συστήµατα µηχανογραφικής παρακολούθησης και 

σύνδεσης της αποθήκης, συστήµατα bar code και συστήµατα αυτοµατισµών και 

ροµποτικής στις αποθήκες. 

Μετά από την εκπόνηση µιας σειράς µελετών και αντίστοιχων ερευνών µέσω 

ερωτηµατολογίων και όχι µόνο, σχετικά µε το εξωτερικό περιβάλλον, διερευνήθηκε 

ότι οι πελάτες είναι µεγάλα super market, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

µεταπώληση στα προϊόντα της εταιρείας. Ο λόγος ύπαρξης είναι ότι δεν παράγουν 

αλλά αποθηκεύουν προϊόντα άλλων εταιρειών. Στις κατηγορίες πελατών 

συµπεριλαµβάνονται οι εθνικές αλυσίδες, δηλαδή µεγάλα super market όπως πχ 

Carrefour κλπ, που έχουν εθνικό δίκτυο, οι τοπικές αλυσίδες ,δηλαδή αυτά που 

βρίσκονται σε τοπικό δίκτυο όπως Σ.Μ. Λάρισα, coop, προµηθέας κλπ, η Μικρή 

Αγορά, που αναφερόµαστε σε Retail σηµεία, δηλαδή σε µικρά καταστήµατα όπως 

Ψιλικατζίδικα, περίπτερα κλπ και τα Cash and Carry, που αναφερόµαστε σε Εθνικές 

αλυσίδες όπως Makro, Metro κλπ. 

Ακόµα, αξίζει να αναφέρουµε  ότι.  κάποιες εταιρείες έχουν αποκλειστική 

διάθεση ανταγωνισµού, όπως Εταιρείες Logistics στην Λάρισα που είναι 

Λαµπρούλης ΑΕ, Μπέζος ΟΕ, Νάκας, Καραγιάννης και Μπάγκος. Συνεπώς, 

προκύπτει ότι η Πορεία του κλάδου στα τρόφιµα τα τελευταία 5 έτη έχει µια αύξηση 

της τάξεως 5%. Η πορεία των Πελατών έχει διαφορετική ανάπτυξη από τα τρόφιµα. 

Οι εθνικές αλυσίδες παρουσιάζουν ανάπτυξη της τάξεως του 15%. Οι τοπικές 

αλυσίδες παρουσιάζουν ανάπτυξη της τάξεως του 3%. Η Μικρή κατηγορία έχει 

αρνητική ανάπτυξη και τα Cash and Carry έχουν µηδενική ανάπτυξη γιατί πωλούν 

στα µικρά σηµεία. Αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση ότι την υψηλότερη ανάπτυξη 

έχει το νερό, η οποία κυµαίνεται περίπου στο 15%. 

. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Με την ολοκλήρωση του τελευταίου κεφαλαίου εξετάζονται οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει µια 3PL εταιρεία, όπου στη συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι η εταιρεία Α∆ΑΜ. Στόχος του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι να 

αντικατοπτρίσουµε τα κυριότερα συµπεράσµατα από τη σύνοψη των αποτελεσµάτων 

της έρευνας  ώστε να µπορέσουµε να παραθέσουµε προτάσεις οι οποίες θα 

βελτιώσουν τις λειτουργίες της εταιρείας και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της. 

Γενικότερα, τα logistics αναπτύσσονται στις µέρες µας µε ταχύτατους 

ρυθµούς. Αιτία της ανάπτυξης αυτού του νέου κλάδου της επιστήµης οφείλεται στην 

παγκοσµιοποίηση της αγοράς, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός µεταξύ οµοειδών 

επιχειρήσεων να είναι πολύ µεγάλος. Έτσι οι επιχειρήσεις προσπαθούν αφενός να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του καταναλωτή και αφετέρου προσπαθούν να 

διατηρήσουν το κόστος στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Εδώ έρχονται τα logistics 

ώστε να βοηθήσουν την επιχείρηση να πραγµατοποιήσει όλες τις διαδικασίες του 

σχεδιασµού και της εκτέλεσης της φυσικής ροής των αγαθών και του ελέγχου, ώστε 

να καταφέρει η επιχείρηση να παράγει προϊόντα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, να 

αξιοποιήσει όλα τα υλικά µέσα τα οποία διαθέτει στη µεταφορά προϊόντων µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος και τις µικρότερες δυνατές καθυστερήσεις και τελικά 

στην επίτευξη κερδοφορίας και οικονοµίες κλίµακας για την επιχείρηση. Πιο 

συγκεκριµένα µια εξειδικευµένη εταιρεία 3PL Third Party Logistics επιτυγχάνει 

οικονοµίες κλίµακας µε τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, την εξειδίκευση και την 

εµπειρία που διαθέτει και έτσι µπορεί να προσφέρει οικονοµία, ποιότητα και 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες Logistics. Αν και αφορούν κάθε είδος επιχειρηµατικού 

τοµέα πλήρης εφαρµογής τα logistics βρίσκουν χώρο στις επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε την εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η εποχή µας αναµφισβήτητα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό και 

αυξηµένη καταναλωτική διάθεση. Γενικά φαίνεται ότι οι σύγχρονες εταιρείες 

προκειµένου να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό, υποχρεώνονται να 

µειώσουν το κόστος τους και παράλληλα να διαθέτουν ένα σύνολο πληροφοριών οι 

οποίες θα συµβάλλουν στην σωστή λειτουργία και οργάνωση του δικτύου διανοµής 

τους.  
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Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η αποδοχή της ανάθεσης µέρους ή συνόλου 

κάποιων διαδικασιών σε τρίτους µε στόχο τη µείωση του κόστους και τη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας για συγκεκριµένες λειτουργίες των επιχειρήσεων. Έτσι 

σιγά – σιγά αναπτύχθηκαν εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics. Τα βασικά 

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν απ’ αυτές τις εταιρείες είναι: 

- Συνεχή αναβάθµιση υποδοµών 

- Εξοικονόµηση πόρων για τις επιχειρήσεις που αναθέτουν αυτές τις υπηρεσίες 

τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στο κόστος διαχείρισης – διακίνησης 

- Τεχνογνωσία, εµπειρία και υποδοµή 

- Αποτελεσµατικότητα στο δίκτυο διανοµής µια επιχείρησης 

 Όλα τα παραπάνω απορρέουν και από την έρευνα που έγινε στην εταιρεία 

Α∆ΑΜ Α.Ε. που κάνει χρήση υπηρεσιών logistics. Όσο καλά όµως και να λειτουργεί 

µια επιχείρηση πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

• Σύµφωνα µε την έρευνα τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι πελάτες που 

συνεργάζονται µε την εταιρεία Α∆ΑΜ προέρχονται από πέντε (5) 

διαφορετικούς κλάδους της Ελληνικής αγοράς. 

• Η έρευνα επικεντρώνεται στο Νοµό Θεσσαλίας καθώς βρίσκει 

εφαρµογή και στα περιφερειακά τµήµατά της.  

• Επίσης, τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα της 

εταιρείας που υποστηρίζουν πελάτες που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά είτα πολλά χρόνια είτα λιγότερα. 

• Τα κριτήρια Αξιοπιστία, ∆ιασφάλιση και Ανταπόκριση αποτελούν τις 

σηµαντικότερες απαιτήσεις των πελατών από την εταιρεία Α∆ΑΜ. 

• Οι προσδοκώµενες υπηρεσίες σε σχέση µε την αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα δείχνουν να έχουν κάποια απόκλιση, καθώς κάποιοι πελάτες 

φαίνεται να είναι ικανοποιηµένοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. 

• Γενικά οι πελάτες της εταιρείας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι 

από τις υπηρεσίες που λαµβάνουν αλλά είναι προφανές ότι υπάρχουν 

µεγάλα περιθώρια βελτίωσης ιδιαίτερα σε θέµατα Περιουσιακών 

Στοιχείων και Εξατοµίκευσης. 

• Η εταιρεία θα έπρεπε να εφαρµόζει τµήµα έρευνας. 

• Μια τέτοια 3PL εταιρεία µπορεί κάποιες φορές  να µην 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη καθώς αυτό µπορεί να 
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οφείλεται στο ότι η διοίκηση, η τεχνολογία, τα συστήµατα και το 

ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης να µην αποδίδουν σύµφωνα µε 

το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

• Είναι πιθανό να µην έχει προσληφθεί το κατάλληλο ανθρώπινο 

δυναµικό, γι’αυτό το λόγο η εταιρεία Α∆ΑΜ θα πρέπει να εκπαιδεύει 

τους εργαζόµενους µε διάφορα σεµινάρια και άλλους τρόπους 

εκµάθησης, ώστε να είναι έτοιµοι σε τυχόν αλλαγές στα 

πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήµατα 

 

 

  

Προτάσεις  

 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο “Συµπεράσµατα – Προτάσεις” εκτιµούµε ότι η 

βασικότερη πρόταση είναι ότι η εταιρεία Α∆ΑΜ θα µπορούσε µελλοντικά να 

ακολουθήσει µια παρόµοια µέθοδο σύγκρισης των προσδοκώµενων και πραγµατικών 

υπηρεσιών, που παρέχει η ίδια, σαν τη δική µας, ώστε να διαπιστώσει που “χωλαίνει” 

και που υπερτερεί στις χρόνιες συνεργασίες µε τους πελάτες της.   
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Αγαπητέ  - (η) πελάτη, 
 
Στα πλαίσια σχετικής έρευνας που πραγµατοποιείται, επιχειρείται η αξιολόγηση του επιπέδου των 
παρεχόµενων υπηρεσιών των logistics. Στην προσπάθεια αυτή η συµβολή σας θεωρείται κάτι παραπάνω από 
πολύτιµη. Σας διαβεβαιώνουµε ότι οι απαντήσεις σας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για τον 
παραπάνω σκοπό. Παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε µε κάθε ειλικρίνεια το ερωτηµατολόγιο που 
ακολουθεί. 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ποιος ο ρόλος/αρµοδιότητα που κατέχετε στην επιχείρηση; 
- Εργάτης                                               -∆ιευθυντής                                       -Λογιστής 
-∆ιανοµέας/Μεταφορέας                      -Υπεύθυνος Marketing                      -Άλλο 
 
Σε πιο κλάδο ανήκει η επιχείρηση; 
-Τροφίµων                                             -Λιανεµπορίου                                  -Φαρµάκων 
-Εµπορίας ηλ.ειδών                               -Logistics                                          -Άλλο 
 
Πόσα χρόνια δουλεύετε  στην εταιρεία και πόσα τα χρόνια προϋπηρεσίας που µπορεί να έχετε; 
-2 χρόνια                                                -6 µήνες                                            -Καθόλου 
-9 µήνες                                                 -4 χρόνια                                           -Άλλο 
 
Πόσο καιρό συνεργάζεστε µε την εταιρεία Α∆ΑΜ; 
-1 χρόνο                                                 -2-3 εβδοµάδες                                 -5 χρόνια 
-9 µήνες                                                 -Τώρα ξεκινήσαµε                            -Άλλο 
 
Είστε ευχαριστηµένοι από τις παρεχόµενες υπηρεσίες που σας προσφέρει η εταιρεία Α∆ΑΜ; 
-Πολύ                                                    -Καθόλου                                          -Μέτρια 
-Λίγο                                                     -Πάρα πολύ                                       -Άλλο 
 
Ποιοι οι λόγοι που σας οδήγησαν να συνεργαστείτε µε την εταιρεία Α∆ΑΜ; 
-Άµεση ανταπόκριση                                           -Καλή τιµολογιακή πολιτική 
-Γρήγορη εξυπηρέτηση                                       -∆εν ξέρω, δεν απαντώ 
-Άµεση επικοινωνία                                             -Άλλο 
 

2. Παρακαλώ αξιολογήστε  την σηµαντικότητα των ακόλουθων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 
υπηρεσίες των Logistics, γενικά 

                                                                             Πολύ            Αρκετά    Σηµαντική        Λίγο        Καθόλου 
                                                                         Σηµαντική     Σηµαντική                      Σηµαντική   Σηµαντική 
 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (διεξαγωγή των προγραµ- 
µατισµένων παραγγελιών, έγκαιρη ενηµ- 
έρωση για τυχόν αλλαγές στις παραγ/λίες) 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ (αίσθηση ασφάλειας κατά 
τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και  
ικανότητες των εργαζοµένων που εµπνέουν  
εµπιστοσύνη στον πελάτη) 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σύγχρονα  
οχήµατα, χρηστικές εγκαταστάσεις, ηλεκτ- 
ρονικό σύστηµα πληροφόρησης) 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ (ικανοποιητικό ωράριο ερ- 
γασίας, αποτελεσµατική διαχείρηση παραπόνων) 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (ικανοποιητική εξυπηρέτηση 
σε κρίσιµες καταστάσεις, πρόθυµη ανταπόκριση  
των εργαζοµένων σε κάθε περίπτωση) 
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3. ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ποια είναι η προσδοκία σας (σύµφωνα µε την εικόνα που έχετε γενικά ή από παλαιότερες 
συνεργασίες σας)για το καθένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στις υπηρεσίες των Logistics.                                                                                   
 
                                                                                       Πολύ          Σχετικά     Υψηλή        Αρκετά         Πολύ 
                                                                                      Υψηλή         Υψηλή                         Υψηλή        Υψηλή 
                                                                                                                                                                                                                                                        
 Α  Τήρηση όλων των προγραµµατισµένων 
                  παραγγελιών 
 Β   Ο χρόνος ανταπόκρισης 
 Γ   Ενηµέρωση του πελάτη για την εκτέλεση 
                  της παραγγελίας 
 ∆   Αξιοπιστία σε όλες τις παρεχόµενες υπ- 
                  ηρεσίες 
 
 Α   Συµπεριφορά των εργαζοµένων 
                   που εµπνέει εµπιστοσύνη στους πελάτες 

Β   ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους  
                  πελάτες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης  
                  παραγγελιών 
 Γ   Προθυµία εξυπηρέτησης από το προσωπικό 
 ∆   Καταρτισµένο προσωπικό 
 Ε   ∆ιασφάλιση σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες του 
 
 Α   Σύγχρονες εγκαταστάσεις (αποθήκη, οχήµατα κ.α) 
 Β   Χρηστικές & ελκυστικές για τους πελάτες εγκατασ- 
                  τάσεις εξυπηρέτησης 
 Γ   Προσεγµένη εµφάνιση εργαζοµένων 
 ∆   Πληροφοριακό σύστηµα πληροφόρησης 
 Ε   Τα περιουσιακά του στοιχεία στο σύνολο 
 
 Α    Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών του 
                   κάθε πελάτη 
 Β    Κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη 
                  από τους εργαζόµενους 
 Γ   Αποτελεσµατική διαχείριση παραπόνων &  
                  προβληµάτων 
 ∆    Ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας 
 Ε   Οι υπηρεσίες είναι προσανατολισµένες στις 
                 ανάγκες των πελατών  
 
 Α   Πρόθυµη και άµεση ανταπόκριση των ερ- 
                   γαζοµένων σε κάθε περίπτωση 
 Β   Ικανοποιητική επικοινωνία και άµεση πληρ- 
                  οφόρηση σε κρίσιµες καταστάσεις 
 Γ   ∆υνατότητα ευελιξίας ανάλογα µε τις συνθήκες  
                  και τυχόν άλλες έκτακτες καταστάσεις 
 ∆   Η ανταπόκριση του συνόλου της εταιρείας σε  
                  κάθε περίπτωση 
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Παρακαλούµε αξιολογήστε, κατά τις τωρινές σας συνθήκες παρεχόµενων υπηρεσιών των Logistics 
την ποιότητα των υπηρεσιών που λάβατε από τις υπηρεσίες των Logistics, σε σχέση µε το καθένα 
από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά.  
 
                                                                                                  Πολύ     Σχετικά   Υψηλή   Αρκετά     Πολύ 
                                                                                                Υψηλή    Υψηλή                  Υψηλή    Υψηλή 
 
 
 
                 Α  Τήρηση όλων των προγραµµατισµένων 
                      παραγγελιών 
                 Β  Ο χρόνος ανταπόκρισης 
                 Γ Ενηµέρωση του πελάτη για την εκτέλεση 
                    της παραγγελίας 
                 ∆  Αξιοπιστία σε όλες τις παρεχόµενες υπ- 
                     ηρεσίες του 
 
                 Α  Συµπεριφορά των εργαζοµένων  
                      που εµπνέει εµπιστοσύνη στους πελάτες 
                 Β  ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους 
                      πελάτες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης  
                      παραγγελιών 
                 Γ  Προθυµία εξυπηρέτησης από το προσωπικό 
                 ∆  Καταρτισµένο προσωπικό  
                 Ε  ∆ιασφάλιση σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες του 
 
                 Α  Σύγχρονες εγκαταστάσεις (αποθήκη, οχήµατα κ.α) 
                 Β  Χρηστικές & ελκυστικές για τους πελάτες εγκατασ- 
                      τάσεις εξυπηρέτησης 
                 Γ  Προσεγµένη εµφάνιση εργαζοµένων 
                 ∆  Πληροφοριακό σύστηµα πληροφόρησης 
                 Ε  Τα περιουσιακά του στοιχεία στο σύνολο 
 
 
                 Α Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών του  
                     κάθε πελάτη 
                 Β  Κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη  
                     από τους εργαζόµενους 
                 Γ  Αποτελεσµατική διαχείριση παραπόνων & 
                     προβληµάτων 
                 ∆  Ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας 
                 Ε  Οι υπηρεσίες είναι προσανατολισµένες στις  
                     ανάγκες των πελατών 
 
                 Α  Πρόθυµη και άµεση ανταπόκριση των ερ- 
                      γαζοµένων σε κάθε περίπτωση 
                 Β  Ικανοποιητική επικοινωνία και άµεση πληρ- 
                     οφόρηση σε κρίσιµες καταστάσεις 
                 Γ  ∆υνατότητα ευελιξίας ανάλογα µε τις συνθήκες  
                     και τυχόν άλλες έκτακτες καταστάσεις 
                 ∆  Η ανταπόκριση του συνόλου της εταιρείας σε 
                      κάθε περίπτωση 
 
 
 



186 
 

Πίνακας 3.1 Αποτελέσµατα σηµαντικότητας για το κριτήριο Αξιοπιστία 

 

 

ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΛΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

(5) 

ΑΡΚΕΤΑ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

 
(3) 

 

ΛΙΓΟ 
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(2) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

(1) 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 
ΕΡ.1  4    

ΕΡ.2 5     

ΕΡ.3  4    

Ερ.4 5     

ΕΡ.5 5     

ΕΡ.6 5     

ΕΡ.7 5     

ΕΡ.8 5     

ΕΡ.9 5     

ΕΡ.10 5     

ΕΡ.11 5     

ΕΡ.12 5     

ΕΡ.13 5     

ΕΡ.14 5     

ΕΡ.15 5     

ΕΡ.16 5     

ΕΡ.17 5     

ΕΡ.18 5     

ΕΡ.19 5     

ΕΡ.20 5     

ΕΡ.21 5     

ΕΡ.22 5     

ΕΡ.23 5     

ΕΡ.24 5     

ΕΡ.25 5     

ΕΡ.26 5     

ΕΡ.27 5     

ΕΡ.28 5     

ΕΡ.29 5     

ΕΡ.30 5     

 

ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΛΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

(5) 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

 
(3) 

 

ΛΙΓΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

(2) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

(1) 

Α
Ξ
ΙΟ

Π
ΙΣ

Τ
ΙΑ

 
ΕΡ.1  4    

ΕΡ.2 5     

ΕΡ.3  4    

Ερ.4 5     

ΕΡ.5 5     

ΕΡ.6 5     

ΕΡ.7 5     

ΕΡ.8 5     

ΕΡ.9 5     

ΕΡ.10 5     

ΕΡ.11 5     

ΕΡ.12 5     

ΕΡ.13 5     

ΕΡ.14 5     

ΕΡ.15 5     

ΕΡ.16 5     

ΕΡ.17 5     

ΕΡ.18 5     

ΕΡ.19 5     

ΕΡ.20 5     

ΕΡ.21 5     

ΕΡ.22 5     

ΕΡ.23 5     

ΕΡ.24 5     

ΕΡ.25 5     

ΕΡ.26 5     

ΕΡ.27 5     

ΕΡ.28 5     

ΕΡ.29 5     

ΕΡ.30 5     
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∆
ΙΑ

Σ
Φ
Α
Λ
ΙΣ

Η
 

ΕΡ.1  4    

ΕΡ.2 5     

ΕΡ.3  4    

Ερ.4 5     

ΕΡ.5 5     

ΕΡ.6 5     

ΕΡ.7 5     

ΕΡ.8 5     

ΕΡ.9  4    

ΕΡ.10  4    

ΕΡ.11 5     

ΕΡ.12  4    

ΕΡ.13  4    

ΕΡ.14  4    

ΕΡ.15  4    

ΕΡ.16  4    

ΕΡ.17 5     

ΕΡ.18 5     

ΕΡ.19  4    

ΕΡ.20 5     

ΕΡ.21  4    

ΕΡ.22  4    

ΕΡ.23  4    

ΕΡ.24  4    

ΕΡ.25  4    

ΕΡ.26  4    

ΕΡ.27  4    

ΕΡ.28  4    

ΕΡ.29  4    

ΕΡ.30 5     
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Πίνακας 3.1 Αποτελέσµατα σηµαντικότητας για το κριτήριο Π. Στοιχεία 

 

 

Π
. Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

 

ΕΡ.1    2  

ΕΡ.2    2  

ΕΡ.3    2  

Ερ.4    2  

ΕΡ.5    2  

ΕΡ.6    2  

ΕΡ.7    2  

ΕΡ.8    2  

ΕΡ.9    2  

ΕΡ.10    2  

ΕΡ.11    2  

ΕΡ.12    2  

ΕΡ.13    2  

ΕΡ.14    2  

ΕΡ.15    2  

ΕΡ.16    2  

ΕΡ.17    2  

ΕΡ.18    2  

ΕΡ.19    2  

ΕΡ.20    2  

ΕΡ.21    2  

ΕΡ.22    2  

ΕΡ.23    2  

ΕΡ.24    2  

ΕΡ.25    2  

ΕΡ.26    2  

ΕΡ.27    2  

ΕΡ.28    2  

ΕΡ.29    2  

ΕΡ.30    2  
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Πίνακας 3.1 Αποτελέσµατα σηµαντικότητας για το κριτήριο Εξατοµίκευση 

Ε
Ξ
Α
Τ
Ο
Μ

ΙΚ
Ε
Υ
Σ
Η

 

ΕΡ.1  4    

ΕΡ.2  4    

ΕΡ.3  4    

Ερ.4  4    

ΕΡ.5  4    

ΕΡ.6 5     

ΕΡ.7  4    

ΕΡ.8  4    

ΕΡ.9  4    

ΕΡ.10  4    

ΕΡ.11  4    

ΕΡ.12  4    

ΕΡ.13  4    

ΕΡ.14  4    

ΕΡ.15  4    

ΕΡ.16  4    

ΕΡ.17  4    

ΕΡ.18  4    

ΕΡ.19  4    

ΕΡ.20  4    

ΕΡ.21  4    

ΕΡ.22  4    

ΕΡ.23  4    

ΕΡ.24  4    

ΕΡ.25  4    

ΕΡ.26  4    

ΕΡ.27  4    

ΕΡ.28  4    

ΕΡ.29  4    

ΕΡ.30  4    
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Πίνακας 3.1 Αποτελέσµατα σηµαντικότητας για το κριτήριο Ανταπόκριση 

 

 

Α
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Π
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Κ
Ρ
ΙΣ
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ΕΡ.1 5     

ΕΡ.2  4    

ΕΡ.3 5     

Ερ.4  4    

ΕΡ.5  4    

ΕΡ.6 5     

ΕΡ.7 5     

ΕΡ.8 5     

ΕΡ.9  4    

ΕΡ.10  4    

ΕΡ.11 5     

ΕΡ.12  4    

ΕΡ.13 5     

ΕΡ.14  4    

ΕΡ.15  4    

ΕΡ.16  4    

ΕΡ.17  4    

ΕΡ.18 5     

ΕΡ.19  4    

ΕΡ.20  4    

ΕΡ.21  4    

ΕΡ.22  4    

ΕΡ.23  4    

ΕΡ.24  4    

ΕΡ.25  4    

ΕΡ.26  4    

ΕΡ.27  4    

ΕΡ.28  4    

ΕΡ.29  4    

ΕΡ.30 5     
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Εικόνα 1: Στέγαστρο κάθετου διαδρόµου 

 

Εικόνα 2: Ράφια αποθήκευσης 
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Εικόνα 3: Παλετοθέσεις 

 

 

Εικόνα 4: Παλετοθέσεις  
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Εικόνα 5: Παλετοθέσεις 

 

Εικόνα 6: Παλετοθέσεις  
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Εικόνα 7: Ράφια εστίασης 

 

 

 

Εικόνα 8: Παλετοθέσεις 
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Εικόνα 9: Παλετοθέσεις 

 

Εικόνα 10: Παλετοθέσεις  
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Εικόνα 11: ∆ιάδροµοι 

 

Εικόνα 12: ∆ιάδροµοι  
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Εικόνα 13: Rich truck 4m 

 

Εικόνα 14: Ρόµπα προέκταση µικροκλίµατος  
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Εικόνα 15: ∆ιάδροµος συλλογής προϊόντων 

 

Εικόνα 16: Rich truck (9m) (παλετοφόρο – ανυψωτικό) 
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Εικόνα 17: Μηχάνηµα απολύµανση δαπέδου – Απλό παλετοφόρο ηλεκτροκίνητο  

 

Εικόνα 18: Μεταφορέας – Σάροθρο (απλή σκούπα) 
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