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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα εργασία με τίτλο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ LOGISTICS ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ορίζει και αναλύει το μάρκετινγκ και τα logistics 
καθώς και την άρρηκτη σχέση μεταξύ τους. 
 Η μελέτη αφορά μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ηλεκτρολογικού υλικού της 
Ελλάδος όπου για λόγους πολιτικής, η εταιρία δεν επιθυμεί να δημοσιευτεί η 
επωνυμία της. 
Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα logistics και η έννοια τους 
καθώς και η διοίκηση εφοδιασμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια 
του μαρκετινγκ για την οργάνωνση και λειτουργία της επιχείρησης. Στο τρίτο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εταιρίες ηλεκτρολογικού υλικού στη 
χώρα μας με στοιχεία οικονομικού περιεχομένου (μελέτη ICAP). Το τέταρτο 
κεφάλαιο πραγματευέται την έννοια της εταιρίας. Δίνονται στοιχεία για το ιστορικό 
της, τα καταστήματά της, τους κατασκευαστές που συνεργάζεται, τα προιόντα που 
εμπορεύεται καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα που τη πλαισιώνουν. Επιπλέον 
αναλύεται εκτενώς το σύστημα πρόβλεψης και αναπλήρωσης των αποθεμάτων 
SYNCRON. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν και διατυπώνονται προτάσεις. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο σημερινό ανταγνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον ο εντοπισμός νέως 
επχειρηματικών ευκαιριών είναι αποτέλεσμα αναζήτησης και αναγνώρισης 
στρατηγικών στόχων. Το οικονομικό περιβάλλον είτε τοπικό είτε παγκόσμιο, 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, εξάλλου αυτό αποδεικνύουν και οι 
αλυσιδωτές συνέπειες της πρόσφατης παγκόσμιας και εγχώριας οικονομικής κρίσης. 
Η αστάθεια της εγχώριας οικονομίας αυξάνει την επιφυλακτικότητα των 
διευθυντικών στελεχών των εταιρίων προς νέες επενδύσεις και ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων. 
Παρόλα αυτά εταιρίες όπως αυτή πάνω στην οποία έχει βασιστεί η παρούσα πτυχιακή 
εργασία, δεν αποθαρρύνονται και εν μέσω οικονομικής κρίσης τολμούν επενδύοντας 
τα κεφάλαιά τους σε νέες ιδέες όπως αυτή της δημιουργίας του τμήματαος 
μάρκετινγκ καθώς και την ενδυνάμωση των πληροφοριακών τους συστημάτων. 
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ :LOSISTICS 
 
 
1.1 Εννοιολογική Προσέγγιση των Logistics  
Σύµφωνα µε το Council of Logistics Management  ένας εύστοχος 
ορισµός για τα logistics  είναι:  το σύνολο λειτουργιών της διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει,  εφαρµόζει και ελέγχει µε 
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα την ροή και αποθήκευση των 
αγαθών υπηρεσιών καθώς και τις σχετιζόµενες µε αυτές πληροφορίες 
από το σηµείο αφετηρία έως το σηµείο κατανάλωσης µε στόχο την 
ικανοποίηση του πελάτη. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 
όρος ο οποίος εµφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και περικλείει την 
έννοια των ολοκληρωµένων logistics.  Με τον όρο αυτόν τονίζεται η 
αλληλεπίδραση µεταξύ του µάρκετινγκ, logistics και παραγωγής µέσα σε 
µια επιχείρηση και το πως αυτή υφίσταται µεταξύ των διαφόρων 
επιχειρήσεων στο ευρύ κανάλι της ροής των προϊόντων.  
Τα logistics  είναι µια σειρά από λειτουργικές δραστηριότητες 
(µεταφορά,  διαχείριση αποθεµάτων)  που επαναλαµβάνονται πολλές 
φορές στο κανάλι όπου οι πρώτες ύλες µετατρέπονται σε τελικά προϊόντα 
και προστίθενται σε αυτά καταναλωτική αξία. Επειδή είναι πολλές φορές 
ανέφικτο οι πηγές των πρώτων υλών,  οι βιοµηχανίες και τα σηµεία 
πώλησης να είναι στο ίδιο γεωγραφικό σηµείο αυτό το κανάλι 
απεικονίζει µια σειρά από βήµατα βιοµηχανικής κατασκευής,  
δραστηριοτήτων logistics  που επαναλαµβάνονται προτού φτάσει το 
προϊόν στον πελάτη.  
Ο όρος logistics  αποτελεί πολυσήµαντη και πολυσύνθετη έννοια,  
καλύπτοντας µια τεράστια γκάµα διαδικασιών σχεδιασµού,  υλοποίησης 
και ελέγχου στο επιχειρηµατικό πεδίο.  Τα βασικά στοιχεία που 
συνυφαίνουν τα logistics είναι η διοίκηση και ο στρατηγικός σχεδιασµός 
της επιχείρησης, η βέλτιστη αξιοποίηση των έµψυχων (ανθρώπινων) και 
των άψυχων (υλικών)  πόρων της,  η παραγωγή,  η αποθήκευση και η 
διανοµή των αγαθών, από την πρώτη ύλη µέχρι το έτοιµο προϊόν και από 
την παραγωγή στο ράφι.  Θεωρητικά τα logistics  εξυπηρετούν την 
κερδοφορία µιας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιµότητα 
των προϊόντων και των λοιπών πόρων της, επιτρέποντας παράλληλα την 
οµαλή ροή επιτέλεσης των διαδικασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
Τα logistics  αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων µε όσο το 
δυνατόν χαµηλότερο κόστος,  στη διατήρηση των προϊόντων µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πλήρη αξιοποίηση των υλικών µέσων της 
επιχείρησης,  στη µεταφορά των προϊόντων µε το χαµηλότερο δυνατό 
κόστος και τις µικρότερες δυνατές καθυστερήσεις και τελικά στην 
επίτευξη κερδοφορίας και οικονοµίας κλίµακας για την επιχείρηση. Αν 
και αφορούν σε κάθε είδους επιχειρηµατικό τοµέα και κάθε είδους 
επιχείρηση,  εκεί που βρίσκουν κατεξοχήν πρόσφορο έδαφος εφαρµογής 
είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα 
(εµπορικές,  µεταφορικές,  παραγωγικές,  εταιρίες αποθήκευσης κ.ά.),  
ανεξαρτήτως του τοµέα της οικονοµίας στον οποίο ανήκουν.  Ο όρος 
«εφοδιαστική αλυσίδα»  περιγράφει το πλέγµα διαδικασιών που 



 7

απαιτούνται ώστε ένα προϊόν να περάσει από τη φάση της παραγωγής 
στη φάση της κατανάλωσης. Μεταξύ των διαδικασιών αυτών ξεχωρίζει η 
παραγωγή, η τυποποίηση, η αποθήκευση, η διακίνηση και η διάθεση του 
προϊόντος 
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, logistics  και εφοδιαστική 
αλυσίδα συνδέονται άρρηκτα.  Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το 
βασικότερο πεδίο εφαρµογής των logistics,  τα οποία αποτελούν το 
βασικότερο ζητούµενο για την ορθολογικοποίηση και την επιτυχία των 
διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα logistics απαντούν στο πώς 
πρέπει να οργανωθούν οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως 
για παράδειγµα πώς πρέπει να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων, µε τι 
συχνότητα πρέπει να εκτελούνται οι παραδόσεις,  µέσω ποιου 
δροµολογίου κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια,  νέες και καινοτόµες ψηφιακές 
τεχνολογίες έχουν εισέλθει στο χώρο των logistics  και έχουν επιφέρει 
θεαµατικές αλλαγές:  εκεί που η απογραφή της αποθήκης απαιτούσε 
µολύβι, χαρτί και αρκετό χρόνο, τώρα πραγµατοποιείται αυτόµατα µέσω 
φορητών τερµατικών (σκάνερ) και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κακή 
οργάνωση της αποθήκης, ο ανεφοδιασµός χωρίς πρόγραµµα και σύστηµα 
και τόσα άλλα αρνητικά,  έχουν δώσει τη θέση τους σε ολοκληρωµένα 
συστήµατα υψηλής ευφυΐας και αποτελεσµατικότητας.  
 
  
1.2 Η σημασία της Διοίκησης Εφοδιασμού 
Σε όλους τους τύπους των οικονομικών μονάδων η διοίκηση των δραστηριοτήτων, 
που σχετίζονται με τη διαχείριση εισροών, εκροών και των πάσης φύσεως 
υποπροϊόντων της αλυσίδας εφοδιασμού έχει βαρύνουσα σημασία και πολλαπλές 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα. Οι δραστηριότητες 
αυτές απαντώνται αφενός στο στάδιο της απόκτησης των κάθε είδους εισροών 
(υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, 
και αφετέρου στο στάδιο της διάθεσης των αντίστοιχων εκροών στους πελάτες. Οι 
επιμέρους αυτές δραστηριότητες ενοποιούνται κάτω από μια ομπρέλα που 
ονομάζεται "διοίκηση εφοδιασμού". Η διοίκηση εφοδιασμού στοχεύει στον καλύτερο 
συντονισμό και στην ελαχιστοποίηση του ολικού κόστους των εισροών, έτσι ώστε να 
παράγονται προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής στάθμης με όσο το δυνατόν 
μικρότερο κόστος. 
Στις μέρες μας οι συνεχείς αλλαγές στις δομές των αγορών, η συμπίεση τόσο του 
χρόνου ζωής των προϊόντων όσο και του χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων αλλά και 
οι δυναμικές εξελίξεις στη τεχνολογία επιβάλλουν τη ριζική αναδιοργάνωση του 
τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεδομένης της τάσης των επιχειρήσεων να 
"κατασκευάζουν λιγότερα και να αγοράζουν περισσότερα", δαπανώνται τεράστια 
ποσά για προμήθειες, τα οποία μειώνουν δραστικά τα έσοδα των επιχειρήσεων. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις δαπανούν πάνω από το 
60% των εσόδων τους για προμήθειες, ποσοστό ακόμη μεγαλύτερο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του εργατικού κόστους στο 
συνολικό κόστος συνεχώς μειώνεται, λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ενώ το 
αντίστοιχο κόστος των εισροών αυξάνεται, γίνεται εύκολα αντιληπτός ο 
πρωταγωνιστικός ρόλος και η σημασία της διοίκησης εφοδιασμού στην σύγχρονη 
επιχείρηση. 
Όταν η ολοκλήρωση μεταξύ του εφοδιασμού και των άλλων λειτουργιών μιας 
επιχείρησης δεν είναι απόλυτη, προκαλούνται αύξηση των προμηθευτικών δαπανών, 
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διακοπές στην παραγωγή, απώλεια εσόδων και κατ' επέκταση μείωση της 
ανταγωνιστικότητας. Συγχρόνως, η διοίκηση εφοδιασμού μπορεί να συνεισφέρει στο 
σχεδιασμό βελτιωμένων και πιο ανταγωνιστικών προϊόντων. Τέλος, οι προμήθειες 
του δημοσίου τομέα αξιοποιούνται από τις κυβερνήσεις για την ανάπτυξη της εθνικής 
βιομηχανίας, για την προώθηση των διεθνών εμπορικών σχέσεων και για την 
υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής. 
 
1.3 Η έννοια της Διοίκησης Εφοδιασμού 
Η διοίκηση εφοδιασμού ορίζεται ως ένα σύνολο ενοποιημένων δραστηριοτήτων που 
καθιστούν δυνατή την απόκτηση υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που απαιτούνται 
για την εκπλήρωση της αποστολής κάθε οικονομικής μονάδας. Έτσι, έχει την ευθύνη 
για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση των 
εξωτερικών και των εσωτερικών συνιστωσών που συγκροτούν το σύστημα 
εφοδιασμού μιας επιχείρησης ή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 
Σε στρατηγικό επίπεδο η διοίκηση εφοδιασμού: 

 Ανιχνεύει ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον εφοδιασμού (Ανάλυση 
Αγορών Εφοδιασμού) 

 Καθορίζει στρατηγικές για την προμήθεια όλων των βασικών εισροών 
(Σχεδιασμός προμηθευτικής βάσης και στρατηγικών εφοδιασμού) 

 Διαμορφώνει τις σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών 
(Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές) 

 Καθορίζει την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας των προϊόντων (Σχεδιασμός 
προϊόντων) 

 Συμμετέχει ενεργά στην ομάδα επιχειρησιακού προγραμματισμού 
(Στρατηγική δικτύων εφοδιασμού και εταιρικές στρατηγικές) 

Σε λειτουργικό επίπεδο η διοίκηση εφοδιασμού: 
 Μετατρέπει τα πάσης φύσεως αιτήματα των χρηστών σε σαφείς περιγραφές 

αγορών (Περιγραφή απαιτήσεων και σχεδιασμός προδιαγραφών) 

 Εντοπίζει και επιλέγει τους καταλληλότερους προμηθευτές (Έρευνα πηγών, 
λήψη προφορών και επιλογή προμηθευτών) 

 Διαχειρίζεται και καλλιεργεί τις σωστές σχέσεις με τους προμηθευτές 
(Προετοιμασία, κατάρτιση, τιμολόγηση και διαχείριση συμβάσεων και 
διαπραγματεύσεις) 

 Ελαχιστοποιεί το κόστος της αλυσίδας εφοδιασμού τόσο εκτός επιχείρησης σε 
επίπεδο προμηθευτών όσο και εντός επιχείρησης κατά την μετατροπή των 
εισροών σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες (Προβλέψεις, προγραμματισμός 
εφοδιασμού, διαχείριση αποθεμάτων και προγραμματισμός απαιτήσεων 
υλικών) 

 Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διακοπών εφοδιασμού αλλά και υπέρμετρων 
αυξήσεων κόστους αγορών (Ανάλυση τιμών και κόστους, αγορές παγίων, 
ολικό κόστος) 

Ο εφοδιασμός ως λειτουργία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη λειτουργία του 
μάρκετινγκ διότι αμφότερες διατηρούν συνεχή επαφή με τις αγορές. Ο εφοδιασμός 
διενεργεί "έρευνα πηγών των προμήθειας" σε αντιστοιχία με το μάρκετινγκ που 
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διενεργεί "έρευνα πελατών". Επίσης, η διαχείριση των προμηθευτών και των πελατών 
εμφανίζουν πολλές ομοιότητες, ενώ παρόμοιες αναλογίες εντοπίζονται σε όλες 
σχεδόν τις επί μέρους δραστηριότητες των παραπάνω επιχειρησιακών λειτουργιών. 
Είναι προφανές ότι ένας έμπορος για να είναι επιτυχημένος πρέπει να συνδυάζει τόσο 
ικανότητες πωλητή όσο και αγοραστή. Εν τούτοις, μόνο τα τελευταία χρόνια ο 
εφοδιασμός έχει κατακτήσει την ίδια θέση με το μάρκετινγκ ως προς την εκτίμηση 
και τη βαρύτητα. Δυστυχώς στο παρελθόν ο εφοδιασμός αντιμετωπίστηκε ως 
λειτουργία δεύτερης γραμμής με διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. 
Στις σύγχρονες επιχειρήσεις η λειτουργία του εφοδιασμού αντιμετωπίζεται πλέον ως 
"ανάστροφο μάρκετινγκ", αφού τα υπεύθυνα στελέχη του εφοδιασμού εφαρμόζουν 
στρατηγικές προσέλκυσης προμηθευτών υψηλής στάθμης. Η συνεργασία με 
προμηθευτές υψηλής στάθμης ανυψώνει την αξία των προϊόντων της επιχείρησης, 
ενώ ο προσεταιρισμός τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε συνθήκες που παρουσιάζονται 
ελλείψεις πρώτων υλών ή συχνές τεχνολογικές καινοτομίες. Η συνεχώς αυξανόμενη 
σημασία των προμηθειών μεταξύ των επιχειρήσεων προκύπτει από το γεγονός ότι 
υπερβαίνουν κατά 3,5 φορές σε δαπάνες τις πωλήσεις που γίνονται κατευθείαν σε 
μεμονωμένους καταναλωτές. 
 
1.3.1 Οι συνιστώσες της Διοίκησης Εφοδιασμού 
Η διοίκηση εφοδιασμού είναι πολύ ευρύτερη από τις συνήθεις δραστηριότητες ενός 
τμημάτων προμηθειών ή αγορών, διότι περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
εκτελούνται σε περισσότερα του ενός τμήματα μιας επιχείρησης. Με τη σειρά του 
ένα τμήμα αγορών αποτελεί υποσύνολο ενός τμήματος προμηθειών. Κατά βάση, ένα 
τμήμα αγορών ασχολείται με τη διεκπεραίωση εντολών που προέρχονται από άλλα 
τμήματα της επιχείρησης (εσωτερικοί πελάτες - χρήστες). Με άλλα λόγια ασχολείται 
με τις ενέργειες που αποσκοπούν στην απόκτηση υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών 
εντός μιας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που κατανοούν το δυναμικό του τμήματος 
αγορών και τις προοπτικές από την αξιοποίησή του, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο 
των αρμοδιοτήτων του. Τυπικές δραστηριότητες και λειτουργίες ενός τμήματος 
αγορών είναι: 

 Η συνεργασία με χρήστες και άλλα τμήματα της επιχείρησης για τον 
εντοπισμό αγοραστικών αναγκών 

 Οι επαφές με πωλητές 

 Οι μελέτες αγοράς σημαντικών υλικών 

 Η ανίχνευση δυνητικών προμηθευτών 

 Οι διαπραγματεύσεις με προμηθευτές 

 Η αξιολόγηση προσφορών 

 Η επιλογή προμηθευτών 

 Η έκδοση εντολών παραγγελιών 

 Η διαχείριση συμβάσεων 

 Η παρακολούθηση εκτέλεσης των παραγγελιών 

 Η τήρηση προμηθευτικών αρχείων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα τμήμα προμηθειών περιλαμβάνει ένα ευρύτερο 
χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, έχει πιο αυξημένη συμμετοχή, κύρος 
και δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Τυπικές δραστηριότητες και λειτουργίες ενός 
τμήματος προμηθειών είναι: 
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 Όλες οι αγοραστικές ενέργειες ενός τμήματος αγορών 

 Ο καθορισμός απαιτήσεων και η κατάρτιση προδιαγραφών 

 Οι μελέτες υλικών και οι αναλύσεις αξίας 

 Εκτεταμένες έρευνες πηγών προμήθειας υλικών 

 Η διοίκηση ποιότητας προμηθευτών 

 Η προμήθεια μεταφορικών υπηρεσιών 

 Η διοίκηση ανάκτησης επενδύσεων 

Τέλος, ένα τμήμα διοίκησης εφοδιασμού έχει την ευθύνη ολόκληρου του δικτύου 
εφοδιασμού τόσο εντός όσο και εκτός μιας επιχείρησης. Σε επιχειρησιακό επίπεδο 
πραγματοποιεί όλες τις αγοραστικές και προμηθευτικές ενέργειες και 
δραστηριότητες. Η εστίασή του είναι κατά βάση στρατηγική εφόσον ασχολείται με 
δραστηριότητες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιχείρησης. 
Έτσι, οι εργασίες του είναι κατά βάση διατμηματικές και στοχεύουν στον συντονισμό 
και στην ολοκλήρωση των ενεργειών όλων των τμημάτων που συμμετέχουν ή 
επηρεάζονται από τις δραστηριότητες εφοδιασμού. 
Τυπικές δραστηριότητες και λειτουργίες ενός τμήματος διοίκησης εφοδιασμού είναι: 

 Όλες οι αγοραστικές και προμηθευτικές ενέργειες 

 Οι ενέργειες έγκαιρης συμμετοχής στελεχών αγορών (Early Purchasing 
Involvement - EPI) και προμηθευτών (Early Supplier Involvement -ESI) κατά 
το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών 

 Η πιστοποίηση και ο συντονισμός ομάδων επιλογής προμηθευτών 

 Ο σχεδιασμός εταιρικών συμφωνιών με προμηθευτές 

 Η ανίχνευση απειλών και ευκαιριών στο προμηθευτικό περιβάλλον 

 Η ανάπτυξη σχεδίων απόκτησης στρατηγικών υλικών 

 Η παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης 

 Η συμμετοχή στον εταιρικό προγραμματισμό 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται οι κύριες δραστηριότητες διαχείρισης υλικών και οι 
σχέσεις μεταξύ των τμημάτων Αγορών, Προμηθειών και Διοίκησης Εφοδιασμού. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες κάθε τμήματος 
είναι αποτέλεσμα της εξελικτικής πορείας που έχουν ακολουθήσει λόγω της 
αυξανόμενης σημασίας της διαδικασίας απόκτησης επιχειρησιακών πόρων από 
εξωτερικούς φορείς. 
 
Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού 
 
Αγοραστικές 
ενέργειες 

Προμηθευτικές 
ενέργειες 

Ενέργειες 
διοίκησης 
εφοδιασμού 

Αποθεματικές 
ενέργειες / Logistics 

-Ανίχνευση 
αγοραστικών αναγκών 
-Επαφές με πωλητές 
-Ανίχνευση 
προμηθευτών 
-Μελέτες αγοράς 
-Διαπραγματεύσεις 

-Αγοραστικές 
ενέργειες 
-Προδιαγραφές 
υλικών 
-Μελέτες υλικών 
-Αναλύσεις αξιών 
-Έρευνα αγοράς 

-Προμηθευτικές 
ενέργειες 
-Σχεδιασμός 
προϊόντων 
-Πιστοποίηση 
προμηθευτών 
-Προμηθευτικό 

Αποθεματικές 
αποφάσεις 
-Πρώτες ύλες 
-Υποσυγκροτήματα 
-Εξαρτήματα 
-Υλικά 
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-Ανάλυση προσφορών 
-Επιλογή 
προμηθευτών 
-Έκδοση εντολών 
-Διαχείριση 
Συμβάσεων 
-Τήρηση αρχείων 
 

-Διοίκηση 
ποιότητας 
προμηθευτών 
-Προμήθεια 
μεταφορών 
-Διοίκηση 
ανάκτησης 
επενδύσεων 
 

περιβάλλον 
-Σχέδια απόκτησης 
στρατηγικών 
υλικών 
-Συνεχής βελτίωση 
-Εταιρικά σχέδια 
 

Παραλαβή 
↓ 
Χειρισμός 
↓ 
Αποθήκευση 
↓ 
Προγραμματισμ
ός παραγωγής 
↓ 
Μεταφορά 

 

 
Σχήμα 1: Δραστηριότητες διαχείρισης υλικών και σχέσεις Αγορών, Προμηθειών και 
Διοίκησης Εφοδιασμού 
 
1.3.2 Η Σχέση της Στρατηγικής Εφοδιασμού με την Εταιρική Στρατηγική 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η στρατηγική εφοδιασμού συνιστά δραστηριότητα 
πρωταρχικής σημασίας. Η συνολική εταιρική στρατηγική μιας επιχείρησης έχει 
αφετηρία το γενικότερο όραμα, την αποστολή και τις αξίες της επιχείρησης, όπως 
διαμορφώνονται από τους διαφόρους εμπλεκόμενους, τους πόρους και άλλους 
εξωτερικούς παράγοντες ή επιδράσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος (σχήμα 2). 
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Σχήμα 2: Στρατηγική Εφοδιασμού ως συνιστώσα της εταιρικής στρατηγικής 
 
Βασική επιδίωξη είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της επιχείρησης 
μέσω προληπτικής και προγραμματισμένης ανάλυσης των αγορών εφοδιασμού, με 
στόχο τη διαχείριση όλων των αγοραζόμενων εισροών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μεγιστοποιείται η προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων ή προσφερόμενων 
υπηρεσιών και να ελαχιστοποιούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι. Μεταξύ των 
δραστηριοτήτων της στρατηγικής εφοδιασμού περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

 Ανίχνευση και κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών που πρέπει να 
ικανοποιούνται από τη λειτουργία του εφοδιασμού. 

 Προσδιορισμός της θέσης στην οργανωτική δομή της επιχείρησης και των 
αρμοδιοτήτων των στελεχών του εφοδιασμού. 

 Σχηματισμός "συμβουλίου εφοδιασμού" για την ανάλυση των στρατηγικών 
εφοδιασμού και την υποστήριξη των εκάστοτε επιλογών του. 

 Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων (π.χ. έρευνα πηγών προμήθειας). 

Εξωτερικοί Παράγοντες και Επιδράσεις 
-Πολιτικό περιβάλλον (εθνικό και διεθνές) 
-Νομοθεσία και κανονισμοί 
-Περιβάλλον ανταγωνισμού 
-Κοινωνικό περιβάλλον / Περιβαλλοντική πολιτική 
-Τεχνολογικές ανάγκες

Εμπλεκόμενοι 
-Ιδιοκτήτες και μέτοχοι 
-Εργαζόμενοι 
-Συνεργάτες – 
Συνέταιροι 
-Πελάτες 
-Προμηθευτές 

-Εταιρική κουλτούρα 
-Εταιρικό όραμα 
-Εταιρική αποστολή 
-Εταιρικοί στόχοι 
-Εταιρική πολιτική 

Πόροι 
-Ανθρώπινες δεξιότητες και 
ικανότητες 
-Γνώσεις και εμπειρίες 
-Περιουσιακά στοιχεία 
-Οικονομικοί πόροι 
-Σχέσεις και φήμη 
-Τεχνολογία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εταιρική Στρατηγική 

 

Στρατηγική Εφοδιασμού 
-Αγορές & Προμήθειες 
-Logistics 

Στρατηγική 
Παραγωγής 

Στρατηγική 
Marketing 

Στρατηγική 
Ανθρώπινων 
Πόρων 

Στρατηγική 
I.T. 

Στρατηγική 
Έρευνας και 
Ανάπτυξης 

Χρηματοοικονομική 
Στρατηγική 
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 Διαχείριση ικανοτήτων και σχεδιασμός οργανωτικών δομών (π.χ. 
συγκέντρωση/αποκέντρωση, συντονισμός ομάδων έργου). 

 Εντοπισμός και ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών και των πελατών της 
λειτουργίας του εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων εκπαίδευσης, 
υποστήριξης, εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπησης. 

 Καθορισμός πολιτικών (π.χ. τυποποίηση, ανάλυση, ανάπτυξη προμηθευτών 
και εταιρική κοινωνική ευθύνη). 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή επίκαιρων τεχνολογιών (π.χ. πληροφοριακά 
συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP και ηλεκτρονικές 
συναλλαγές). 

 Παρακολούθηση της απόδοσης και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς 
βελτίωσης. 

Η κατάστρωση στρατηγικής εφοδιασμού προϋποθέτει τον καθορισμό στόχων 
εφοδιασμού, όπως για παράδειγμα ως προς τα επίπεδα της ποιότητας και της 
καινοτομίας ή τους χρόνους παράδοσης. Με άλλα λόγια, η στρατηγική εφοδιασμού 
καθορίζει τον τρόπο ή τη μέθοδο με την οποία επιτυγχάνονται οι εκάστοτε στόχοι και 
τούτο διότι οι αγοραζόμενες εισροές είναι συνήθως ανόμοιες ως προς τη δαπάνη, τη 
σημασία και τους κινδύνους εφοδιασμού. Για την επιλογή της κατάλληλης 
στρατηγικής είναι απαραίτητη η εξέταση θεμάτων όπως: 

 Τα τμήματα της αγοράς εφοδιασμού 

 Ο αριθμός των συνεργαζόμενων προμηθευτών με την επιχείρηση 

 Οι σχέσεις και οι τύποι των συμβάσεων με τους προμηθευτές 

 Η λειτουργική οργάνωση των αγοραστικών δραστηριοτήτων 

1.3.3  Βασικοί στόχοι της στρατηγικής εφοδιασμού 
Μια επιχείρηση που διαθέτει οργανωμένη διοίκηση εφοδιασμού εφαρμόζει 
στρατηγικές που υποστηρίζουν την επίτευξη των βασικών στόχων εφοδιασμού και 
πιο συγκεκριμένα ποιότητας, χρόνων και διαθεσιμότητας, εξυπηρέτησης και 
ανταπόκρισης και μείωσης του κόστους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνεισφέρουν 
στην επίτευξη των αντίστοιχων εταιρικών στόχων 
I. Ποιότητα 
Η παροχή προϊόντων χωρίς αστοχίες στον τελικό πελάτη αποτελεί ατομική ευθύνη 
της κάθε επιχείρησης που συμμετέχει σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Εάν μια 
επιχείρηση υστερεί σε σχέση με τον συμφωνημένο στόχο ποιότητας, η επόμενη 
επιχείρηση της αλυσίδας εφοδιασμού "πληρώνει" τις συνέπειες (π.χ. εργασίες 
επιδιόρθωσης, κόστος σκάρτων). Συμπερασματικά, τις συνέπειες της κακής 
ποιότητας των αγοραζόμενων υλικών τις υφίσταται όλη η αλυσίδα και ιδίως οι 
τελικοί πελάτες. Εν συνεχεία τούτο έχει σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους των 
τελικών προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Ενδεικτικά παραδείγματα στόχων ποιότητας: 

 Να διασφαλίζεται βαθμός ικανοποίησης των εσωτερικών πελατών 
τουλάχιστον σε επίπεδο 98% ως προς τη συμμόρφωση με τις συμφωνημένες 
προδιαγραφές. 

 Να χρησιμοποιούνται πάντα τυποποιημένα υλικά, εφόσον είναι ικανά να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. 
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 Να εφαρμόζεται ένα σύστημα για το συνεχή προσδιορισμό και την εκτίμηση 
των πιο προηγμένων υλικών, συστατικών και τεχνολογιών, οι οποίες 
κρίνονται κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση. 

 Να εντοπιστούν τουλάχιστον τρεις προμηθευτές που να μπορούν να 
συνεργαστούν με την επιχείρηση για το σχεδιασμό της σειράς προϊόντων "Χ", 
υπό την προϋπόθεση ότι θα επωφελούνται πιο προηγμένων υλικών και 
τεχνολογιών. 

 Να διασφαλίζεται βαθμός αξιοπιστίας απόδοσης για τα αγορασμένα αγαθά όχι 
λιγότερο από 98%. 

II. Διαθεσιμότητα ειδών και χρόνοι παράδοσης 
Η διαθεσιμότητα ειδών εξαρτάται επίσης από παράγοντες όπως ο αριθμός των 
προμηθευτών και η παραγωγική δυναμικότητά τους, η ποικιλία διατιθέμενων 
προϊόντων και τα επίπεδα των τηρουμένων αποθεμάτων. Μπορεί να επηρεαστεί από 
ελλείψεις που οφείλονται στην αδυναμία των προμηθευτών να ικανοποιήσουν τη 
ζήτηση λόγω της περιορισμένης παραγωγικής δυναμικότητας ενός κλάδου. Για 
παράδειγμα, πριν από λίγα χρόνια οι ελλείψεις στην παραγωγή πυριτίου έστρεψαν τη 
βιομηχανία ανανεώσιμων ηλιακών πηγών ενέργειας σε εναλλακτικές τεχνολογίες 
παραγωγής (π.χ. λεπτές μεμβράνες). Επίσης, μπορεί να προκληθεί από ελλείψεις σε 
βασικές πρώτες ύλες (π.χ. το χρώμιο παράγεται σε λίγες περιοχές της υδρογείου). 
Οι χρόνοι παράδοσης εκτός από τη διαθεσιμότητα των ειδών επηρεάζονται και από 
άλλους παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση των πηγών προμήθειας, το δίκτυο 
μεταφορών, τα σημεία διανομής και τα πληροφοριακά συστήματα. Η καλή διαχείριση 
του χρόνου τόσο εσωτερικά από τη λειτουργία του εφοδιασμού όσο και από τους 
προμηθευτές επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου 
που κοινοποιείται μια ανάγκη για ένα είδος από έναν "πελάτη" και του χρόνου 
ικανοποίησής της. 
Η συμπίεση των χρονικών κύκλων παράδοσης και η διαθεσιμότητα των υλικών 
επηρεάζει θετικά τους αντίστοιχους στόχους μιας επιχείρησης.  
Παραδείγματα στόχων χρόνων παράδοσης και διαθεσιμότητας: 

 Να μειωθεί ο μέσος εσωτερικός χρόνος προετοιμασίας παραγγελιών σε δύο 
εργάσιμες μέρες για τυποποιημένες παραγγελίες και σε δέκα εργάσιμες μέρες 
για παραγγελίες μη τυποποιημένων προϊόντων υψηλής προτεραιότητας. 

 Να μειωθεί ο μέσος χρόνος παράδοσης των προμηθευτών σε τρεις εβδομάδες. 

 Να διασφαλίζεται ένας βαθμός διαθεσιμότητας ειδών σε ποσοστό όχι 
μικρότερο του 99% για είδη υψηλής προτεραιότητας. 

III. Εξυπηρέτηση και ανταπόκριση 
Όταν ένα αγοραζόμενο υλικό υφίσταται συχνές αλλαγές ή είναι πολύπλοκο, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι η ανταπόκριση και η εξυπηρέτηση που προσφέρεται από τον 
εκάστοτε προμηθευτή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στην πράξη, η ανταπόκριση 
εκδηλώνεται από την ταχύτητα και την πληρότητα (βαθμός ικανοποίησης) σε 
αιτήματα της επιχείρησης, την αξιοπιστία των παραδόσεων και τις υποδομές που 
πρέπει να διαθέτει ο προμηθευτής για να αντεπεξέρχεται άμεσα στις απαιτήσεις για 
τεχνική υποστήριξη και συντήρηση. 
Ενδεικτικά παραδείγματα στόχων εξυπηρέτησης: 

 Να διασφαλίζεται ότι όλοι οι προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης αξιολογούνται 
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με βάση την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται επαρκώς σε τεχνικά 
ερωτήματα εντός 24 ωρών. 

 Να διασφαλίζεται ότι όλοι οι προμηθευτές αξιολογούνται με βάση την 
ικανότητά τους να παραδίδουν τα αιτούμενα ανταλλακτικά εντός 48 ωρών. 

IV. Μείωση του κόστους 
Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση του κόστους απαιτεί μείωση του ολικού 
κόστους των υλικών που ενσωματώνονται στα παραγόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, πράγμα που ισοδυναμεί στην πράξη με 
μείωση των δαπανών αγοράς, μεταφοράς, αποθήκευσης, μετατροπής και υποστήριξης 
των προϊόντων μετά την πώληση. 
Ενδεικτικά παραδείγματα στόχων μείωσης κόστους: 

 Να διασφαλίζεται ότι η μέση τιμή που καταβλήθηκε για τυποποιημένα υλικά 
είναι τουλάχιστον 2% χαμηλότερη της τιμής που περιέχεται στους επίσημους 
εμπορικούς καταλόγους. 

 Να μειωθεί το μέσο κόστος διαχείρισης των παραγγελιών κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 10% εντός των επόμενων δώδεκα μηνών. 

 Να διασφαλίζεται ότι ο αγοραζόμενος εξοπλισμός αξιολογείται με βάση το 
κόστος του κύκλου ζωής του. 

Οι γενικοί στόχοι εφοδιασμού εξειδικεύονται περαιτέρω, οδηγώντας εν συνεχεία 
στην υιοθέτηση των κατάλληλων στρατηγικών είτε για μεμονωμένα υλικά που 
επιδρούν σημαντικά στα αποτελέσματα της επιχείρησης είτε για κατηγορίες υλικών 
που έχουν ταυτόσημες ή παρεμφερείς προδιαγραφές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ   
 
 
2.1. Η έννοια του μαρκετινγκ 
 
Η έννοια του µάρκετινγκ είναι µια συγκεχυµένη ιδέα για πολλές επιχειρήσεις κυρίως  
µικρού και µεσαίου µεγέθους. Θεωρώντας το κόστος της εφαρµογής και της  
εντάξεως του µάρκετινγκ στις καθηµερινές λειτουργίες µιας επιχείρησης απλησίαστο,  
κινδυνεύουν να αφανιστούν. Αυτό που δεν γίνεται άµεσα αντιληπτό είναι ότι το  
φαινοµενικά αυτό υψηλό κόστος του προσεκτικά σχεδιασµένου µίγµατος µάρκετινγκ  
θα γλίτωνε την υποβάθµιση , αν όχι την εξαφάνιση , των επιχειρήσεων αυτών και θα  
επιτύγχανε κερδοφορία. 
Για την επίτευξη κερδοφορίας όµως θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο λόγος για τον  
οποίον είναι απαραίτητο το µάρκετινγκ. Καταρχήν , η εφαρµογή των βασικών ιδεών  
του µάρκετινγκ διευκολύνει την διοίκηση των επιχειρήσεων αφού πέρα από τις  
σύγχρονες και αποτελεσµατικές τεχνικές επίλυσης προβληµάτων υιοθετείται και µια  
συγκεκριµένη φιλοσοφία. 
Το µάρκετινγκ µας βοηθά να προσαρµοστούµε στην γρήγορη εξέλιξη του  
περιβάλλοντος µιας επιχείρησης είτε αυτό αφορά Β2Β είτε Β2C σχέσεις.Η εταιρεία 
συγκεκριμένα αφορά τις B2B σχέσεις. 
 
 
2.2 Τι είναι µάρκετινγκ  
 
Το µάρκετινγκ είναι αδιαµφισβήτητα ένα από τα µεγαλύτερα εργαλεία του  
συγχρόνου µάνατζµεντ µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των επιχειρήσεων. Είναι ένα  
σύστηµα ενεργειών που µας βοηθάει να αντιληφθούµε τις αλλαγές που συµβαίνουν  
στο επιχειρησιακό περιβάλλον , στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την  
διεξαγωγή συµπερασµάτων και τελικά δίνει τις λύσεις στα προβλήµατα που  
δηµιουργούνται. Μας δίνει µια καινούρια οπτική στην προσέγγιση καταστάσεων ,  
µας βοηθά στην ανάπτυξη κατάλληλης µεθοδολογίας για την αναζήτηση λύσεων και  
µας δίνει τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων (έρευνα  
αγοράς , προώθηση , πωλήσεις , διαφήµιση).  
Πως είναι δυνατόν όµως να χρησιµοποιηθεί ένα εργαλείο στο 100% των  
δυνατοτήτων του χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις; 
Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ορισµός του µάρκετινγκ. 
Το µάρκετινγκ αφορά την πρόβλεψη της ζήτησης , την αναγνώριση της , την  
πρόκληση της και τελικά την ικανοποίηση της. 
Σύµφωνα µε το Chartered Institute Of Marketing  
«Το µάρκετινγκ είναι µια διοικητική λειτουργία η οποία οργανώνει και κατευθύνει  
όλες εκείνες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που εµπλέκονται στην αξιολόγηση  
των αναγκών του πελάτη και στην µετατροπή της αγοραστικής δύναµης του σε  
αποτελεσµατική ζήτηση για συγκεκριµένο προϊόν η υπηρεσία και στη µετακίνηση  
αυτού του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη έτσι ώστε  
να επιτευχθεί ο στόχος του κέρδους ή άλλο σύνολο αντικειµενικών στόχων από την 
εταιρία ή άλλο οργανισµό»  
Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του συγχρόνου µάρκετινγκ , ο Phillip 
Kotler , καθορίζει τις γενικές αρχές της εννοίας και εφαρµογής του µάρκετινγκ σαν  
κάτι αρκετά ευρύ που περικλείει όχι µόνο εµπορικές δοσοληψίες αλλά και  
ανταλλαγές µεταξύ οργανισµών και κοινωνικών µονάδων τελικά. Κατά τον  Kotler 
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λοιπόν «Το µάρκετινγκ είναι η ανάγκη, η οργάνωση, ο προγραµµατισµός  και ο  
έλεγχος των δραστηριοτήτων, των στρατηγικών και των πόρων µίας  επιχείρησης που  
έχουν µια άµεση επίδραση στον πελάτη, ενόψει της ικανοποίησης των επιθυµιών και  
των αναγκών επιλεγµένων οµάδων καταναλωτών κατά τρόπο επικερδή για την  
επιχείρηση».   
Σήµερα ο ορός µάρκετινγκ δηλώνει πολλές ενέργειες. Ξεκινάει από την έρευνα  
αγοράς , τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη των προϊόντων , τις µεθόδους και  
τρόπους διανοµής , την κοστολόγηση και τον καθορισµό των τιµών , τους όρους και  
τρόπους πληρωµής και γενικά την οργάνωση και διοίκηση των ασχολιών µιας  
επιχείρησης που ακολουθούν από την κατασκευή του µέχρι την χρησιµοποίηση του  
από τον τελικό καταναλωτή. 
Πέρα όµως από έναν ορισµό το µάρκετινγκ είναι µια ολόκληρη φιλοσοφία, µια  
οπτική γωνία. Η φιλοσοφία λοιπόν αυτή συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά.  
Καταρχήν είναι η συνειδητοποίηση ότι µια επιχείρηση  δηµιουργείται για την  
ικανοποίηση του πελάτη και µόνο αν φέρει αυτό το αποτέλεσµα θα επιτύχει το σκοπό  
της , που είναι η κερδοφορία. Οι στόχοι  του πελάτη θα πρέπει να εναρµονιστούν µε  
τους στόχους της επιχείρησης. Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της  
φιλοσοφίας αυτής είναι η στροφή προς την έρευνα και την καινοτοµία. Η έρευνα µας  
βοηθά να αντιλαµβανόµαστε κάθε φορά σε πιο ακριβώς σηµείο βρισκόµαστε εµείς  
και τι ακριβώς µας περιβάλλει. Η καινοτοµία ακολουθεί ακριβώς µετά από την  
έρευνα είτε για τη βελτίωση ήδη υπάρχοντος προϊόντος , είτε για τη δηµιουργία νέου.  
βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών είναι η δηµιουργικότητα  
και η φαντασία 
 
2.3 Η καταναλωτική συμπεριφορά και το ΜΚΤ 
1. Η συμπεριφορά του ατόμου σαν καταναλωτή είναι μια μόνο όψη της ενγένει 
συμπεριφοράς του. Οι άλλες όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς αναφέρονται στην 
αποταμίευση, την επένδυση, την πολιτική, την οικογένεια, την κοινωνία, την 
προσωπική ζωή, τη θρησκεία, τη μεταφυσική κ.ά. Και αυτές όμως οι όψεις άμεσα ή 
έμμεσα επηρεάζουν και επηρεάζονται από την καταναλωτική συμπεριφορά. Οι 
διάφορες όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς συσχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή η 
μια όψη έχει σχέση με τις υπόλοιπες όψεις και το αντίστροφο. Η σχέση αυτή ωστόσο, 
ιδιαίτερα στις μέρες μας, τείνει σε κατευθύνσεις που δυσκολεύουν τις τόσο 
απαραίτητες γενικεύσεις. Η έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων όψεων της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς άρχισε να παρατηρείται όλο και πιο συχνά. Βλέπουμε π.χ. 
ένα άτομο να είναι σαν οικογενειάρχης στοργικός, σαν πολίτης ορθολογικά 
σκεπτόμενος και σαν καταναλωτής να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που να 
εκδηλώνει υποσυνείδητα κίνητρα και πάθος. Το περιβάλλον επιδρά συνεχώς και 
καθοριστικά, δημιουργώντας συνθήκες που οδηγούν στη διαφοροποίηση τόσο των 
ποικίλων όψεων της συμπεριφοράς του ατόμου όσο και της συμπεριφοράς ενός 
ατόμου από τη συμπεριφορά ενός άλλου. 
Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόμενο που πάντοτε 
προσέλκυε το ενδιαφέρον των μελετητών. Ο Αριστοτέλης εντόπισε τρία βασικά 
κίνητρα, που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά, το λόγο (η ορθολογική - οργανωμένη 
σκέψη), το πάθος (ορμές, ένστικτα), και το ήθος (τι είναι κοινωνικά αποδεκτό σαν 
σωστό και τι όχι). Σε αυτές τις Αριστοτελικές θέσεις βασίζονται ορισμένες σύγχρονες 
θεωρίες που ερμηνεύουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. 
2. Η συμπεριφορά (Behavior) αναφέρεται στις πράξεις που μπορούν να 
παρατηρηθούν και έτσι να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Το ότι κάποιος 
χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για να πάει κάπου, το ότι μένει σπίτι και βλέπει 
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τηλεόραση, το ότι πετά στο δρόμο σκουπίδια, το ότι ψηφίζει το κόμμα Χ στις 
εκλογές, το ότι δεν πίνει ισχυρά ποτά, όλα είναι παραδείγματα φανερής 
συμπεριφοράς. Όλες αυτές οι πράξεις μπορούν σχετικά εύκολα να παρατηρηθούν. Η 
παρατήρηση μας βοηθάει να βρούμε τι πράγματι κάνουν τα άτομα. Αυτό όμως δεν 
είναι αρκετό, είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να βρούμε γιατί το 
κάνουν. Μόνο έτσι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα της συμπεριφοράς που θα επιτρέψει 
παίρνοντας τα ανάλογα μέτρα να την επηρεάσουμε, έστω και μερικά. 
Η συμπεριφορά είναι το αιτιατό, η εκροή. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι 
τα αίτια, οι εισροές. Μεταξύ αυτών των δύο είναι ο άνθρωπος. Στο σχήμα 3 
περιγράφονται οι σχέσεις αυτές 

 
Σχήμα 3 
Το σχήμα αυτό είναι μια απλοποιημένη περιγραφή των σχέσεων μεταξύ της 
συμπεριφοράς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί 
διαιρούνται σε δύο μεγάλες ομάδες: την Α και τη Β. Η διαίρεση αυτή διευκολύνει τη 
μελέτη των σχέσεων. Με βάση τις σχέσεις αυτές έχουμε: 
Γ = f(Α, Β) 
Για να μεταβληθεί το Γ (δηλ. να αλλάξει η συμπεριφορά), θα πρέπει να μεταβληθεί 
είτε μόνο το Α, είτε μόνο το Β, είτε και το Α και το Β μαζί. Το Α και το Β, δηλ. οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, μπορούμε να τους δούμε σαν περιοχές 
επεμβάσεων για τη μεταβολή του Γ. Συνήθως, η περιοχή Α προσφέρεται για σχετικά 
πιο εύκολη επέμβαση. Πράγματι, για πιο γρήγορα αποτελέσματα, αντί να 
προσπαθήσουμε να μεταβάλλουμε τον τρόπο επεξεργασίας των εισροών από τον 
άνθρωπο, προτιμάμε να δώσουμε περισσότερες ή διαφορετικές εισροές (π.χ. 
πληροφορίες). 
Για το μέσο άνθρωπο τα αποτελέσματα( βραχυχρόνια ή και μακροχρόνια) της 
συμπεριφοράς του αποτελούν μια αυτόνομη ομάδα παραγόντων που επηρεάζουν τη 
μελλοντική συμπεριφορά του. Το Γ δηλ. μετατρέπεται και αυτό σε μια εισροή ( Α ) 
αλλά συγχρόνως και σε μια δύναμη που ενισχύει την επεξεργασία των εισροών ( Β ). 
Με βάση τη σχέση αυτή έχουμε: 
Α = f (Γ ) και Β = f ( Γ ) 
Οι τρεις συναρτήσεις του σχήματος 3 μας δίνουν μια πλήρη εικόνα των δυναμικών 
σχέσεων που συνδέουν μεταξύ τους τα Α, Β και Γ. Εξαιτίας αυτών των σχέσεων όχι 
μόνο η μελέτη της συμπεριφοράς αλλά και η αξιοποίηση των ευρημάτων της γίνεται 
πολύ δύσκολη. 
3. Το ΜΚΤ ενδιαφέρεται ειδικότερα για την όψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς που 
αναφέρεται στην κατανάλωση. Η συμπεριφορά του καταναλωτή αφορά "τις 
αποφάσεις και τις σχετικές με αυτές δραστηριότητες των ατόμων που αναφέρονται 
ειδικά στην αγορά και τη χρησιμοποίηση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών 
(προϊόντων)".  

Επεξεργασία των εισροών 
από τον άνθρωπο 

(Β) 

 Εισροές 

(Α) 

Εκροή 

(Γ) 
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Η κατανάλωση είναι μια διαδικασία με στάδια που απαιτούν χρόνο. Σε μερικές 
περιπτώσεις (π.χ. Ι.Χ. αυτοκίνητα) ο χρόνος που απαιτείται  για κάθε στάδιο είναι 
σχετικά μεγάλος. Με βάση τον ορισμό διακρίνουμε τρία τουλάχιστον στάδια: 
Το πρώτο στάδιο αναφέρεται σε οτιδήποτε προηγείται της αγοράς. Η διαπίστωση 
της ανάγκης, η εξέταση και σύγκριση εναλλακτικών μέσων (υποκατάστατων) 
ικανοποίησής της, η αναζήτηση πληροφοριών δια μέσου της συζήτησης με άλλους 
καταναλωτές ή της προσοχής διαφημιστικών μηνυμάτων, η επίσκεψη σε 
καταστήματα (ψώνια), η μελέτη των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και η λήψη 
της απόφασης για αγορά, είναι παραδείγματα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται 
στο στάδιο αυτό. 
Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην αγορά. Ο χρόνος και ο τόπος που έγινε η αγορά, 
η ποσότητα που αγοράστηκε, η τιμή που πληρώθηκε και οι όροι πληρωμής 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο στάδιο αυτό. 
Τέλος, το τρίτο στάδιο αναφέρεται σε οτιδήποτε έπεται της αγοράς. Η αποθήκευση 
του αγορασθέντος προϊόντος, η χρήση του και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 
χρήσης αυτής, δηλαδή η σύγκριση της ικανοποίησης που αναμενόταν με εκείνη που 
επιτεύχθηκε, είναι παραδείγματα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο στάδιο 
αυτό. 
Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή (Consumer Behavior) περιλαμβάνει 
και τα τρία στάδια. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης 
αποφασίζεται ποια στάδια, ή πιο αναλυτικά, ποιες δραστηριότητες των σταδίων 
αυτών, θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και ποια όχι. 
Η κατανάλωση είναι η άμεση συνέχεια της ζήτησης και της αγοράς (εφόσον υπάρχει 
η αντίστοιχη προσφορά). Συνήθως, η επιχείρηση έχει πλήρη γνώση της προσφοράς, 
δηλαδή το τι υπάρχει για πώληση και με ποιες συνθήκες (τιμή, όροι πληρωμής, 
σημεία πώλησης κλπ.). Αλλά αυτό δεν αρκεί. Η κεντρική για το ΜΚΤ έννοια της 
συναλλαγής προϋποθέτει πλήρη γνώση και των δύο μερών, δηλαδή όχι μόνο της 
προσφοράς αλλά και της ζήτησης. Οτιδήποτε συνεπώς σχετίζεται με τη ζήτηση, θα 
πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο μιας σε βάθος μελέτης. 
Παραδείγματα τέτοιων αντικειμένων είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες των 
καταναλωτών, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους, οι τρόποι 
ικανοποίησής τους, ο χρόνος και ο τόπος ικανοποίησής τους, ο τρόπος σκέψης και 
δράσης των καταναλωτών και η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων. Η 
συσσώρευση γνώσεων πάνω στα αντικείμενα αυτά, πέρα από την καθαρά 
επιστημονική σκοπιμότητά της, υποβοηθά σημαντικά την επιτυχή υλοποίηση της 
ιδεολογίας του ΜΚΤ, γιατί βοηθάει σημαντικά την επιτυχή υλοποίηση της ιδεολογίας 
του ΜΚΤ, γιατί με τις πληροφορίες που αποκτούνται προγραμματίζονται οι 
επιχειρησιακές δραστηριότητες, και ειδικότερα το μίγμα ΜΚΤ, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ανταποκρίνονται προς τις γενικές και ιδιαίτερες προτιμήσεις των 
καταναλωτών. 
4. Υπάρχουν αρκετά υποδείγματα (μοντέλα) και θεωρίες συμπεριφοράς καταναλωτή 
που χρησιμοποιεί το ΜΚΤ για τη μελέτη, ερμηνεία και βέβαια την πρόγνωση. 
Μερικά από αυτά τα υποδείγματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και δύσκολα 
ελέγχονται στην πράξη.  
 
2.4 Ορισμός και Έννοια Βιομηχανικού Μάρκετινγκ 
Εκτός από τους αγοραστές καταναλωτικών αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών) 
υπάρχει μια άλλη κατηγορία αγοραστών βιομηχανικών αγαθών που, παρά τη μεγάλη 
οικονομική σημασία της, δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Οι βιομηχανικοί αγοραστές, 
δηλαδή οι Εμποροβιομηχανικές Επιχειρήσεις, οι Οργανισμοί του Δημοσίου, τα 
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Ιδρύματα και γενικά οι κάθε φύσης  Οργανισμοί / Επιχειρήσεις, που αγοράζουν 
αγαθά είτε για μεταπώληση είτε για διαφόρων εργασιών τους, αποτελούν μία 
τεράστια και πολύπλοκη αγορά. Το ύψος των χρηματικών συναλλαγών στη 
βιομηχανική αγορά είναι υψηλότερο από αυτό στην καταναλωτική αγορά. Όλοι οι 
οργανισμοί μέσα στην οικονομία, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, κερδοσκοπικοί ή μη 
κερδοσκοπικοί, συμμετέχουν στην ανταλλαγή βιομηχανικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
Το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ασχολείται με την ικανοποίηση των αγοραστικών 
αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών και μπορεί να ορισθεί σαν μία διαδικασία: 
α) Ανάλυσης και μελέτης της αγοραστικής συμπεριφοράς οργανισμών. 
β) Καθορισμού των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων των οργανισμών και 
γ) Σχεδιασμού των καταλληλότερων προϊόντων, τιμών, καναλιών διανομής και 
μέσων επικοινωνίας που ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις των οργανισμών 
αυτών. 
Είναι εύλογο λοιπόν ότι, ενώ ο υπεύθυνος του Μάρκετινγκ καταναλωτικών αγαθών 
ασχολείται με τη μελέτη και ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών των τελικών 
καταναλωτών που αγοράζουν αγαθά για την προσωπική τους χρήση, ο υπεύθυνος 
του Μάρκετινγκ βιομηχανικών αγαθών, αντίθετα, ασχολείται με τη μελέτη και την 
ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών που αγοράζουν 
αγαθά είτε για μεταπώληση είτε για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών 
είτε για τη διεξαγωγή των διαφόρων εργασιών τους. 
Το κίνητρο και ο σκοπός της αγοράς αγαθών είναι ο βασικότερος παράγοντας 
διαφοροποίησης του βιομηχανικού από το καταναλωτικό Μάρκετινγκ. Στη 
βιομηχανική αγορά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αγοράζονται σαν μέσα για την 
επίτευξη οικονομικών στόχων και μπορεί να είναι η μείωση του κόστους ή η 
μεγιστοποίηση των κερδών. Η επιχείρηση που αγοράζει προϊόντα ή  υπηρεσίες 
διαλέγει τον προμηθευτή εκείνο που θα της επιτρέψει να αυξήσει την απόδοση των 
δικών της δραστηριοτήτων. 
Μερικές φορές, ο βασικός λόγος για την αγορά βιομηχανικών προϊόντων είναι 
κοινωνικός ή πολιτικός, όπως όταν η κυβέρνηση επενδύει σε νοσοκομεία, δρόμους, 
σχολεία και στην άμυνα της χώρας ή όταν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
αγοράζουν τέτοια είδη, όπως λεωφορεία, συστήματα ηλεκτροφώτισης, κλπ. Τα αγαθά 
λοιπόν στη βιομηχανική αγορά αγοράζονται για να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτικών στόχων των αγοραστών. Η γενική αυτή 
θεώρηση των βιομηχανικών αγορών και αγαθών μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε 
στο χώρο του βιομηχανικού Μάρκετινγκ και όλες εκείνες τις συναλλαγές που 
αφορούν την καταναλωτική αγορά και τα καταναλωτικά προϊόντα και όπου δεν 
συμμετέχει ο τελικός καταναλωτής. Εδώ πρόκειται για τις αγορές καταναλωτικών 
προϊόντων που κάνουν τα διάφορα καταστήματα χονδρικού και λιανικού εμπορίου 
(π.χ. καταστήματα νεωτερισμών, υπεραγορές, αλυσίδες καταστημάτων κλπ.) με 
σκοπό τη μεταπώλησή τους στον τελικό καταναλωτή. Πίσω από τις αγορές αυτές 
είναι τα οικονομικά κίνητρα της συνέχισης και επέκτασης της οικονομικής 
δραστηριότητας των καταστημάτων αυτών. 
Η οριοθέτηση του όρου Βιομηχανικό Μάρκετινγκ που επιχειρήθηκε παραπάνω, δεν 
αποβλέπει στο να δείξει ότι το βιομηχανικό μάρκετινγκ είναι κάτι τελείως ξεχωριστό 
από το καταναλωτικό μάρκετινγκ. Οι βασικές αρχές και θεωρίες του μάρκετινγκ και 
γενικότερα η φιλοσοφία του μάρκετινγκ (Marketing Concept) που θέλει τον πελάτη 
σαν το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται η επιχείρηση, ισχύουν τόσο στο 
βιομηχανικό όσο και στο καταναλωτικό μάρκετινγκ. Υπάρχουν μάλιστα και 
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καθηγητές του μάρκετινγκ που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για 
τη διχοτόμηση αυτή του μάρκετινγκ. 
Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του βιομηχανικού και του καταναλωτικού 
μάρκετινγκ απαιτούν ξεχωριστή και προσεκτική μελέτη. 
Οι διαφορές αυτές σχετίζονται: 
α) Με τη φύση των αγορών, των προϊόντων και της ζήτησης. 
β) Με την αγοραστική συμπεριφορά (buying behaviour) 
γ) Με τις σχέσεις μεταξύ των αγοραστών και των προμηθευτών (buyer-seller 
relationships) 
δ) Με τις επιδράσεις του οικονομικού, νομικού και πολιτικού περιβάλλοντος και, 
κατά συνέπεια, 
ε) Με το σχεδιασμό στρατηγικής Μάρκετινγκ (Marketing Strategy). 
Στον πίνακα 1 γίνεται μια παρουσίαση των βασικών διαφορών μεταξύ του 
βιομηχανικού και καταναλωτικού Μάρκετινγκ. 
Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής F. Webster σ' ένα άρθρο του "Η αδυναμία 
αναγνώρισης των διαφορών μεταξύ του βιομηχανικού και του καταναλωτικού 
μάρκετινγκ είναι ένας βασικός λόγος, γιατί πολλοί επιστήμονες στο χώρο του 
μάρκετινγκ αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να 
εφαρμόσουν στα προβλήματα του βιομηχανικού μάρκετινγκ τα μοντέλα και τις 
τεχνικές μέτρησης που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο του καταναλωτικού μάρκετινγκ." 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Βασικές διαφορές μεταξύ βιομηχανικού και καταναλωτικού μάρκετινγκ 
 Βιομηχανικές Αγορές Καταναλωτικές Αγορές 
Δομή Αγοράς  Γεωγραφικά 

Συγκεντρωμένη 
 Σχετικά Μικρός 

Αριθμός Αγοραστών 
 Ολιγοπωλιακός 

Ανταγωνισμός 

 Γεωγραφικά 
Διεσπαρμένη 

 Μαζική Αγορά 
 Μονοπωλιακός 

Ανταγωνισμός 

Προϊόντα  Τεχνική 
Πολυπλοκότητα 

 Προσαρμοσμένα στις 
απαιτήσεις 
μεμονωμένων 
πελατών 
(Customized) 

 Σέρβις, Παράδοση 
και Διάθεση πολύ 
σημαντικά στοιχεία 

 Προτυποποιημένα 
 Σέρβις, Παράδοση και 

Διάθεση κάπως 
σημαντικά στοιχεία 

Αγοραστική 
Συμπεριφορά 

 Συμμετοχή των 
λειτουργιών / 
διευθύνσεων της 
επιχείρησης / 
οργανισμού. 

 Κυριαρχία των 
ορθολογικών 
κινήτρων αγοράς. 

 Γνώση τεχνικών 
θεμάτων. 

 Συμμετοχή της 
οικογένειας 

 Κυριαρχία των κοινων 
ικών και ψυχολογικών 
κινήτρων αγοράς. 

 Μειωμένη γνώση 
τεχνικών θεμάτων. 

 Απρόσωπες σχέσεις 
(παραγωγού - 
πελάτη). 
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 Σταθερές και 
διαπροσωπικές 
σχέσεις (παραγωγού - 
πελάτη). 

 Αμοιβαίες 
Διεπιχειρήσεις 
Συμφωνίες. 

Διαδικασία Λήψης 
Απόφασης 

 Ακολουθούνται 
διαφορετικά στάδια 
αγοραστικής 
απόφασης που 
γίνονται εύκολα 
αντιληπτά 

 Δυσδιάκριτη 
διαδικασία που 
στηρίζεται στην 
παρόρμηση του 
ατόμου. 

Κανάλια Διανομής  Άμεση επαφή με το 
πελάτη με 
περιορισμένο αριθμό 
μεσάζοντων. 

 Έμμεση επαφή με το 
πελάτη και 
χρησιμοποίηση 
μεσαζόντων. 

Προβολή  Έμφαση στη 
προσωπική πώληση. 

 'Εμφαση στη 
διαφήμιση. 

Τιμή  Μειοδοτικοί 
διαγωνισμοί με 
έγγραφες 
σφραγισμένες 
προσφορές 

 Διαπραγμάτευση της 
τιμής, σε πολύπλοκες 
αγορές / προμήθειες. 

 Τιμοκατάλογοι για 
προτυποποιημένα 
προϊόντα. 

 Τιμοκατάλογοι 

 
2.5 Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) 
Για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, 
όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι εργαλειομηχανές, ο εξοπλισμός του 
κλάδου κατασκευών κλπ., οι βιομηχανικοί αγοραστές στις βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) 
παρά στην αγορά του εξοπλισμού αυτού. 
Η μέθοδος αυτή άρχισε να αναπτύσσεται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 και ένα 
κλασικό παράδειγμα αποτελεί η επιχείρηση Rank-Xerox που προσφέρει τα 
μηχανήματά της μόνο με τη μέθοδο του Leasing. Ορισμένα από τα οφέλη που 
προσφέρει η μέθοδος αυτή στο μισθωτή (lesee) είναι: 1) Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το κεφάλαιο που απαιτείται για την απόκτηση του εξοπλισμού σαν κεφάλαιο κίνησης. 
2) Μπορεί να αποκτά τα προϊόντα εκείνα που ενσωματώνουν τις τελευταίες εξελίξεις 
της τεχνολογίας. 3) Μπορεί να τύχει φορολογικών απαλλαγών. Όσον αφορά τον 
εκμισθωτή (lessor), η μέθοδος αυτή του επιτρέπει να αυξήσει τα κέρδη του και να 
αποκτήσει νέους βιομηχανικούς πελάτες που δεν έχουν τα κεφάλαια που απαιτούνται 
για την αγορά του εξοπλισμού. 
Σχετικά πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή που αφορά τη λειτουργία του 
συστήματος χρηματοδοτικής μίσθωσης στη χώρα μας (Ν.1665/86). Η μέθοδος αυτή 
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απευθύνεται κατ' αρχήν σε μια υφισταμένη αγορά που αποτελείται από 
επιχειρηματίες και επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν ή και να βελτιώσουν την 
παραγωγική τους βάση. Βέβαια, με το νέο αυτό θεσμό έχει δημιουργηθεί μια νέα 
αγορά που περιλαμβάνει νέους επενδυτές και ιδιαίτερα νέες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 
 
2.6 Κριτήρια Επιλογής Προμηθευτών  
Ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει ν' απασχολεί συνεχώς τους υπευθύνους του 
βιομηχανικού μάρκετινγκ είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα μέλη του Κ.Α.Α 
για την επιλογή του καταλληλότερου προμηθευτή. Γενικά, τα μέλη του αγοράζοντος 
οργανισμού επηρεάζονται και από ορθολογικούς και από συναισθηματικούς 
παράγοντες, όταν επιλέγουν μεταξύ ανταγωνιστικών προσφορών. 
Ορθολογικά Κίνητρα / Κριτήρια 
Τα ορθολογικά κίνητρα είναι οικονομικά. Επειδή οι εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις 
έχουν κερδοσκοπικούς στόχους και οι υπηρεσίες του Δημοσίου και τα Ιδρύματα 
έχουν προϋπολογιστικούς περιορισμούς, τα ορθολογικά ή οικονομικά κίνητρα είναι 
πολύ σημαντικά στη βιομηχανική αγορά και περιλαμβάνουν την τιμή, την ποιότητα, 
το σέρβις και το συνεχή (αδιάκοπο) εφοδιασμό. 
Τιμή. Ο αγοραστής αξιολογεί μια προσφερόμενη τιμή από πολλές πλευρές. Για 
παράδειγμα, σε μια αγορά εξοπλισμού παγίου κεφαλαίου, ο αγοραστής θα εξετάσει 
την τιμή (επένδυση) σε σχέση με την εξοικονόμηση που θα έχει σε ανθρωπίνους 
πόρους, ενέργεια και υλικά. Με άλλα λόγια, οι προσφορές διαφόρων προμηθευτών θα 
αξιολογηθούν με βάση την απόδοση της επένδυσης (Return on Investment). Όταν ο 
βιομηχανικός αγοραστής αγοράζει ένα εξάρτημα, θα εξετάσει την τιμή του σε σχέση 
με την ευκολία ενσωμάτωσής του στο δικό του προϊόν. Μπορεί ένα σχετικά ακριβό 
εξάρτημα να προτιμηθεί από ένα λιγότερο ακριβό, εάν το πρώτο μπορεί να 
ενσωματωθεί στο προϊόν του αγοραστή πιο εύκολα και με μικρότερο κόστος. 
Οι υπεύθυνοι του βιομηχανικού μάρκετινγκ τείνουν να υπερεκτιμούν τη σημασία που 
έχει για τη λήψη μιας παραγγελίας η προσφορά της χαμηλότερης τιμής. Αυτό όμως 
δεν είναι σωστό, γιατί, όπως υποστηρίζουν και οι καθηγητές J. Kelly και J. Coaker, ο 
μειοδότης συχνά αποτυγχάνει σε άλλα τεστ. Μια έρευνα που έγινε στην Αμερική 
έδειξε τους παράγοντες εκείνους ή τα κριτήρια που μπορούν να υπερισχύσουν και ν' 
ανατρέψουν μια μειοδοτική προσφορά. Οι παράγοντες αυτοί, κατά σειρά 
σπουδαιότητας, είναι: α) Ποιότητα, β) Παράδοση, γ) Σέρβις, δ) Προηγούμενη 
Εμπειρία με τον Προμηθευτή, ε) Φήμη Προμηθευτή, στ) Τεχνικές Δυνατότητες και 
Υπηρεσίες Προμηθευτή και ζ) Οικονομική Υπευθυνότητα του Προμηθευτή. 
Ο Dempsey σε μια έρευνά του για την αξία που αποδίδεται στα διάφορα κριτήρια 
επιλογής τοποθέτησε την τιμή στην τρίτη θέση μετά τη δυνατότητα έγκαιρης 
παράδοσης και την ποιότητα. 
Βέβαια, η σημασία του κριτηρίου της τιμής στην όλη διαδικασία αξιολόγησης και 
επιλογής των προμηθευτών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους 
σημαντικότερους είναι ο βαθμός πολυπλοκότητας της αγοραστικής διαδικασίας. 
Σύμφωνα με τους Doyle, Michell και Woodside, η τιμή δεν έχει και τόση μεγάλη 
σημασία για μια απευθείας επαναγορά (straight rebuy), ενώ για μια τροποποιημένη 
επαναγορά (modified rebuy) και για ένα νέο έργο (new task) είναι από τα πρώτα 
στοιχεία που έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Ποιότητα. Γενικά οι βιομηχανικοί αγοραστές δεν προτίθενται να πληρώσουν για 
ποιότητα που δε χρειάζονται ούτε να θυσιάσουν την ποιότητα και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των προϊόντων τους για μία μειωμένη τιμή. Οι βιομηχανικοί αγοραστές 
αναζητούν συνέπεια στην ποιότητα, ιδιαίτερα για τα υλικά και εξαρτήματα που 
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αγοράζουν, γιατί έτσι εξασφαλίζεται ομοιομορφία στο δικό τους προϊόν και 
μειώνεται η ανάγκη για συνεχείς ελέγχους στη διάρκεια της παραλαβής τους. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών των Crow και Lindquist, Matthyssens και 
Faes και Krieger και Meredith, η ποιότητα μαζί με την ικανότητα για έγκαιρη 
παράδοση κατέχουν τις πρώτες θέσεις στις κλίμακες αξιολόγησης και επιλογής 
προμηθευτών. Μάλιστα, μία δημοφιλής τακτική που ακολουθείται από τους 
υποψηφίους βιομηχανικούς αγοραστές είναι να εξασφαλίζουν από τους υποψηφίους 
προμηθευτές την ελάχιστη απαιτούμενη ποιότητα ή και κάτι παραπάνω και μετά να 
διαπραγματεύονται την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής. 
Σέρβις. Η βιομηχανική αγορά απαιτεί ένα μεγάλο "πακέτο" σέρβις που περιλαμβάνει 
τεχνική βοήθεια, πληροφορίες, έγκαιρη παραλαβή, προσφορά εξαρτημάτων για 
επιδιορθώσεις και συντήρηση και ακόμα χρηματοοικονομική βοήθεια. Ένα σωστό 
"πακέτο" σέρβις επιτρέπει στον υπεύθυνο του βιομηχανικού μάρκετινγκ να 
διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές του και του δίνει αναμφισβήτητα συγκριτικό 
πλεονέκτημα. 
Ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Γιαπωνέζων στην 
παγκόσμια αγορά των εργαλειομηχανών, που τους βοήθησε να εκτοπίσουν τους 
Βρετανούς και Αμερικανούς ανταγωνιστές, ήταν η παροχή άφθονων πρόσθετων 
υπηρεσιών. 
Αδιάκοπος Εφοδιασμός (Continuity of Supply). Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον 
βιομηχανικό αγοραστή, γιατί οποιαδήποτε διακοπή στη ροή των βασικών υλικών ή 
εξαρτημάτων θα οδηγήσει στην απότομη διακοπή της παραγωγικής του διαδικασίας. 
Για να είναι σε θέση ν' αντιμετωπίσουν απρόοπτα γεγονότα, όπως είναι, για 
παράδειγμα, μία απρόβλεπτη απεργία στο εργοστάσιο του προμηθευτή, οι 
"επαγγελματίες" βιομηχανικοί αγοραστές αποφεύγουν να εξαρτώνται από μία πηγή 
προμήθειας και συνήθως κατανέμουν τις αγοραστικές τους ανάγκες μεταξύ δύο ή και 
περισσοτέρων προμηθευτών, εάν φυσικά αυτό είναι δυνατόν. 
Συναισθηματικά Κίνητρα / Κριτήρια 
Εκτός από τα ορθολογικά ή οικονομικά κίνητρα υπάρχουν και τα συναισθηματικά 
κίνητρα που αναφέρονται σε ανθρώπινες  επιθυμίες, όπως είναι, για παράδειγμα, η 
εξασφάλιση της θέσης εργασίας. Οι καθηγητές M.D. Hutt και T.W Speh 
υποστηρίζουν ότι ο υπεύθυνος του βιομηχανικού μάρκετινγκ που συγκεντρώνει την 
προσοχή του αποκλειστικά στα ορθολογικά κίνητρα έχει μία ημιτελή ή ελλιπή εικόνα 
του βιομηχανικού αγοραστή, γιατί άτομα και όχι οργανισμοί παίρνουν τις 
αγοραστικές αποφάσεις. 
Κύρος – Γόητρο και Ανταμοιβές (Status and Rewards). Τα συναισθηματικά 
κίνητρα περιλαμβάνουν επιθυμίες για κύρος και γόητρο μέσα στον οργανισμό, 
προαγωγή, αύξηση μισθού και εξασφάλιση της θέσης εργασίας. Ο βιομηχανικός 
πωλητής θα πρέπει να γνωρίζει το σύστημα ανταμοιβών του οργανισμού και να 
βοηθάει τον αγοραστή να παίρνει τις σωστές αποφάσεις που θα του εξασφαλίζουν τις 
αμοιβές που επιθυμεί. 
Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος (Perceived Risk). Ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος έχει 
μεγάλη σημασία για την κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς. Ο 
αντιλαμβανόμενος κίνδυνος είναι το επίπεδο της αβεβαιότητας του αγοραστή σχετικά 
με το αποτέλεσμα της αγοραστικής απόφασης, όπως και η σοβαρότητα των 
συνεπειών που συνδέονται με τη λήψη λανθασμένης αγοραστικής απόφασης. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα και όσο πιο σημαντικές είναι οι συνέπειες της 
αγοραστικής απόφασης, τόσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός του αντιλαμβανόμενου 
κινδύνου. 
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Ο καθηγητής Lazo πιστεύει ότι ο «φόβος» είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, ο «φόβος» δυσαρέσκειας 
του προϊσταμένου, ο «φόβος» λήψης λανθασμένης απόφασης, ο «φόβος» απώλειας 
του κύρους και του γοήτρου μέσα στον οργανισμό, ο «φόβος» απώλειας και αυτής 
ακόμα της θέσης εργασίας. 
Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι αντιλαμβανόμενου κινδύνου, ο λειτουργικός και ο 
ψυχολογικός. Ο λειτουργικός κίνδυνος έχει σχέση με την απόδοση του προϊόντος, 
ενώ ο ψυχολογικός κίνδυνος έχει σχέση με τον τρόπο που άλλα άτομα μέσα στον 
οργανισμό αντιδρούν στην αγοραστική απόφαση, όπως και με το πώς ο ίδιος ο 
αγοραστής αισθάνεται για το αποτέλεσμα της αγοραστικής απόφασης. 
Μία πρωτοποριακή έρευνα, που έκανε ο καθηγητής Bauer σχετικά  με τη σχέση 
μεταξύ των κινήτρων μείωσης του αντιλαμβανόμενου κινδύνου (risk reduction 
motives) και της αγοραστικής συμπεριφοράς, έδειξε ότι στις αγοραστικές 
διαδικασίες, που υπάρχει υψηλός βαθμός αντιλαμβανόμενου κινδύνου, η επιθυμία 
μείωσης του κινδύνου από μέρους των αγοραστών είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας που εξηγεί την αγοραστική συμπεριφορά τους. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι βιομηχανικοί αγοραστές τείνουν να χρησιμοποιούν 
τέσσερις στρατηγικές μείωσης του αντιλαμβανόμενου κινδύνου: 
Α) Εξωτερική μείωση της αβεβαιότητας (π.χ. Επίσκεψη στο εργοστάσιο του 
προμηθευτή). 
Β) Εσωτερική μείωση της αβεβαιότητας (π.χ. Λήψη συμβουλών από άλλους 
αγοραστές). 
Γ) Εξωτερική μείωση των συνεπειών (π.χ. Χρησιμοποίηση πολλών πηγών 
προμήθειας). 
Δ) Εσωτερική μείωση των συνεπειών (π.χ. Λήψη συμβουλών από την ανώτατη 
διοίκηση). 
Οι βιομηχανικοί αγοραστές μπορούν επίσης να μειώσουν το βαθμό του 
αντιλαμβανόμενου κινδύνου βασιζόμενοι σε γνωστούς και αξιόπιστους προμηθευτές. 
Η φήμη του προμηθευτή επηρεάζει το βαθμό του αντιλαμβανόμενου κινδύνου. Ο 
καθηγητής του Πανεπιστημίου του Harvard, Theodore Levitt, υποστηρίζει ότι 
γνωστές επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται σαν αξιόπιστες πηγές (credible sources) 
τείνουν να προτιμούνται από βιομηχανικούς αγοραστές που αντιμετωπίζουν 
αγοραστικές αποφάσεις «υψηλού κινδύνου». Η σημασία της αξιοπιστίας της πηγής 
(source credibility) στη βιομηχανική αγορά τείνει ν’ αυξάνει, όσο αυξάνει και ο 
βαθμός του αντιλαμβανόμενου κινδύνου. Για παράδειγμα, όταν ένας οργανισμός 
αγοράζει για πρώτη φορά έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορεί να προτιμήσει να 
διαπραγματευθεί με μια μεγάλη και γνωστή επιχείρηση, όπως είναι η IBM. 
Οι Cunningham και White σε μία έρευνά τους σχετικά με τις διαδικασίες αγοράς / 
προμήθειας εργαλειομηχανών στη Βρετανία βρήκαν ότι το 60% των αγορασθέντων 
εργαλειομηχανών που μελετήθηκαν προήρχοντο από προμηθευτές με τους οποίους ο 
αγοράζων οργανισμός είχε προηγούμενη εμπειρία· στις περιπτώσεις που ο αγοράζων 
οργανισμός ήταν μεγάλη επιχείρηση, αυτή η «υψηλή αδράνεια» έφθανε το 80%, ενώ 
στις περιπτώσεις που ο αγοράζων οργανισμός ήταν μικρή επιχείρηση, το ποσοστό 
έπεφτε στο 17%. Οι Puto, Patton και King υποστηρίζουν ότι οι στρατηγικές 
αντιμετώπισης του κινδύνου από τους βιομηχανικούς αγοραστές εμπίπτουν στις 
παρακάτω τρεις κατηγορίες: 
Α) Μείωση Αβεβαιότητας: Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη συλλογή επιπλέον 
πληροφοριών από παλαιότερους πελάτες του προμηθευτή ή άλλα μέλη της αγοράς ή 
με επίσκεψη στην επιχείρηση του προμηθευτή. Έτσι  επιτυγχάνεται, αν όχι μείωση 
του κινδύνου, τουλάχιστον ο πληρέστερος καθορισμός του. 
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Β) Ανάληψη του Κινδύνου υπό Προϋποθέσεις: Οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να 
αφορούν: i) τη χρησιμοποίηση κάποιας πολύπλοκης μεθόδου υπολογισμού των 
διαφόρων πιθανοτήτων (π.χ. μέθοδο της αναμενόμενης αξίας, δέντρα αποφάσεων, 
κριτήρια νεκρού σημείου κλπ.), ii) τη συναλλαγή μόνο με γνωστούς προμηθευτές, 
μέλη μίας «Λίστας Αποδεκτών Προμηθευτών» (Approved Vendors Lists) και iii) τη 
διατύπωση κάποιας «πρότασης τιμωρίας" » (Penalty Clause) για τον προμηθευτή στο 
συμβόλαιο που υπογράφεται μαζί του. 
Γ)  Διασπορά του Κινδύνου: Είναι ίσως η δημοφιλέστερη στρατηγική. Απλά οι 
επιχειρήσεις, όποτε μπορούν, διατηρούν πολλαπλές πηγές προμήθειας. 
Σύμφωνα με τους Pluto, Patto και King οι κυριότεροι παράγοντες επηρεασμού 
υιοθέτησης κάποιας στρατηγικής είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης του πελάτη στους 
προμηθευτές του, το πού πέφτει το βάρος στην αξιολόγηση (π.χ. τιμή, ποιότητα, 
έγκαιρη παράδοση κλπ.), καθώς και οι προσωπικές αντιλήψεις των αγοραστών για τη 
συγκεκριμένη αγοραστική κατάσταση. Μία ενδιαφέρουσα έρευνα των Hawes και 
Barnhouse έδειξε τη σχετική σημασία των διαφόρων τακτικών που ακολουθούν οι 
υπεύθυνοι προμηθειών για να αντιμετωπίζουν τον προσωπικό αντιλαμβανόμενο 
κίνδυνο (βλέπε πίνακα 2). 
Αισθήματα Φιλίας (Friendship). Τα συναισθηματικά κίνητρα μπορεί να 
επηρεάσουν αγοραστικές αποφάσεις και με έντεχνους τρόπους. Για παράδειγμα, ένας 
βιομηχανικός αγοραστής μπορεί να φαίνεται ότι επιλέγει προμηθευτές με το σύστημα 
των μειοδοτικών διαγωνισμών, αλλά μπορεί ενεργώντας με επιμέλεια να παρουσιάσει 
ανταγωνιστικό ένα φιλικό του προμηθευτή και όσον αφορά την τιμή και όσον αφορά 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Μία έρευνα των Dempsey, Bushman και Plank έδειξε ότι οι αγοραστές δεν είναι 
άτρωτοι απέναντι σε «δώρα» των προμηθευτών που γίνονται με σκοπό τη λήψη της 
παραγγελίας (π.χ. δωρεάν γεύματα, εισιτήρια για διάφορες εκδηλώσεις κλπ.). Φυσικά, 
όσο αυξάνεται η σοβαρότητα των «κινήτρων» (π.χ. προσφορά χρηματικών αμοιβών), 
τόσο οι αγοραστές τα αποφεύγουν ή, έστω, λένε ότι τα αποφεύγουν. Όσον αφορά τα 
θέματα ηθικής των αγοραστών στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, μία έρευνα των 
Browning και Zabriskie έδωσε το ακόλουθο ενδιαφέρον αποτέλεσμα: Οι ερωτώμενοι 
(προσωπικό τμήματος προμηθειών) είχαν από πλευράς ηθικής σχετικά υψηλή γνώμη 
για τον εαυτό τους, αλλά σχετικά χαμηλή για τους συναδέλφους τους άλλων 
επιχειρήσεων. Γενικό συμπέρασμα αυτών των ερευνών είναι ότι οι πιο έμπειροι 
αγοραστές των πιο μεγάλων επιχειρήσεων είναι πιο δεκτικοί σε προσφορές 
«κινήτρων» για το κλείσιμο μίας παραγγελίας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Σχετική σημασία διαφόρων τακτικών που ακολουθούν οι 
βιομηχανικοί αγοραστές για την αντιμετώπιση του προσωπικού αντιλαμβανομένου 
κινδύνου 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 Επίβλεψη στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή για μία 
εκτίμηση των δυνατοτήτων του. 

 Συγκέντρωση πληροφοριών από τους υπάρχοντες πελάτες 
του προμηθευτή σχετικά με την απόδοσή του. 

 Χρησιμοποίηση περισσότερων από μιας πηγών προμήθειας. 
 Εξασφάλιση και διατύπωση κάποιας πρότασης τιμωρίας 

(Penalty Clause) στο συμβόλαιο που υπογράφει μαζί του. 
 Συγκέντρωση πληροφοριών από συναδέλφους σχετικά με τον 

προμηθευτή. 
 Επιλογή προμηθευτών με τους οποίους υπάρχει προηγούμενη 

εμπειρία. 

 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
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 Εξασφάλιση της προτίμησης της ανώτατης διοίκησης για τον 
επιλεγόμενο προμηθευτή. 

 Ανίχνευση και επιλογή προμηθευτών από μια μικρή λίστα 
πολύ γνωστών προμηθευτών. 

 Εξασφάλιση της γνώμης της πλειοψηφίας των υπαλλήλων 
του τμήματος προμηθειών ότι ο επιλεγμένος προμηθευτής 
αποδίδει ικανοποιητικά. 

 
7 
 
8 
 
 
9 

 
2.6.1 Παράγοντες Που Επηρεάζουν τα Κίνητρα / Κριτήρια Επιλογής 
Προμηθευτών 
Η σχετική σημασία των διαφόρων κινήτρων / κριτηρίων επιλογής προμηθευτών  που 
χρησιμοποιούντα μέλη του Κ.Α.Α. τείνει να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν, από 
οργανισμό σε οργανισμό, από κλάδο σε κλάδο και από αγοραστική κατάσταση σε 
αγοραστική κατάσταση. 
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας στην οποία πάνω από 100 
βιομηχανικοί αγοραστές ρωτήθηκαν να δηλώσουν τα σημαντικότερα κριτήρια που 
χρησιμοποιούν για την αγορά τεσσάρων διαφορετικών προϊόντων. 
Πίνακας 3 – Σημαντικότερα Κριτήρια Επιλογής Προμηθευτών κατά Προϊόν 
Περίπτωση Α  
Χρώματα 

Περίπτωση Β 
Γραφεία 

Περίπτωση Γ 
Η/Υ 

Περίπτωση Δ 
Καλλιτεχνική 
Εργασία 

1) Ποιότητα 
2) Εγγυήσεις 
3) Παράδοση 
4) Απόδοση 
5) Τιμή 

1) Τιμή 
2) Ποιότητα 
3) Παράδσοη 
4) Εγγυήσεις 
5) Απόδοση 

 

1) Ποιότητα 
2) Τεχνικές 

Προδιαγραφ
ές 

3) Παράδοση 
4) Παραγωγική 

Δυνατότητα 
5) Απόδοση 

1) Παράδοση 
2) Παραγωγική 

Δυνατότητα 
3) Ποιότητα 
4) Απόδοση 
5) Συστήματα 

Επικοινωνία
ς 

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν από προϊόν σε 
προϊόν. Άλλα παραδείγματα ερευνών σχετικών με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 
για την προμήθεια συγκεκριμένων προϊόντων, αποτελούν οι εργασίες του Pingry στην 
Αμερική και του Luffman στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την 
προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και ο δεύτερος με την προμήθεια 
επεξεργασμένων πρώτων υλών. Τα πρώτα πέντε κριτήρια που προέκυψαν από αυτές 
τις έρευνες είναι τα παρακάτω: 
 
Υδραυλικά Εξαρτήματα Επεξεργασμένες Πρώτες Ύλες 

1) Αξιοπιστία Προϊόντος 
2) Αξιοπιστία Προμηθευτή 
3) Αξιοπιστία Παράδοσης 
4) Ταχύtητα Παράδοσης 
5) Τιμή 

1) Τιμή 
2) Αξιοπιστία Παράδοσης 
3) Ποιότητα 
4) Ύπαρξη Συστημάτων Ελέγχου 

στην Παραγωγική Διαδικασία του 
Προμηθευτή 

5) Ευκολία Επαφής με τον 
Προμηθευτή 

 
Μία ενδιαφέρουσα έρευνα που αφορούσε τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την 
επιλογή επαγγελματικών υπηρεσιών (professional services) δημοσίευσαν τον 
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Ιανουάριο του 1992 στο Industrial Marketing Management οι E. Day και H.C. 
Barkdale. 
Η έρευνα αυτή ασχολήθηκε με τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί πελάτες στην επιλογή της εταιρίας που θα τους 
παρέχει υπηρεσίες, καθώς και με τη δημιουργία θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων 
από τις υπηρεσίες αυτές. 
Πιο συγκεκριμένα οι τρεις επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: 

1. Η αναζήτηση των κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί πελάτες 
στην επιλογή των εταιριών. 

2. Η αναζήτηση των κριτηρίων που χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που τους παρείχαν. 

3. Η αναζήτηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία των 
συναισθημάτων της ικανοποίησης και της δυσαρέσκειας από τις υπηρεσίες. 

Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη 20 αρχιτεκτονικών εταιριών και στελέχη 17 
εταιριών που «προμηθεύονται» τις υπηρεσίες των αρχιτεκτονικών εταιριών. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες κριτηρίων που επηρεάζουν 
την επιλογή των επαγγελματικών υπηρεσιών. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν την 
τοποθέτηση της εταιρίας υπηρεσιών στη sort list του πελάτη. Οι παράγοντες αυτοί 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΑΡΟΜΟΙΑ PROJECT 
 ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 ΣΧΕΣΗ 

 ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
 ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΠΛΑΝΟ 

 
Όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία ο πελάτης αξιολογεί την ποιότητα των 
παρασχεθεισών σε αυτόν υπηρεσιών,  η έρευνα έδειξε ότι αυτά μπορούν να 
χωρισθούν σε δύο επίπεδα. Στα κριτήρια ποιότητας που χρησιμοποιούνται κατά την 
επιλογή της υπηρεσίας και στα κριτήρια ποιότητας που χρησιμοποιούνται κατά τη 
διάρκεια αλλά και μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Όσον αφορά τα κριτήρια 
ποιότητας που χρησιμοποιούνται κατά τη φάση της επιλογής της εταιρίας, αυτά 
μπορούν να χωρισθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όπως παρουσιάζονται 
παρακάτω: 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 ΦΗΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
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ΠΕΛΑΤΩΝ 
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 ΣΧΕΣΗ 

 ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ 

PROJECT 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι πελάτες για να αξιολογήσουν τις 
επαγγελματικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, αυτά μπορούν να αναλυθούν σε πέντε γενικές κατηγορίες που 
παρουσιάζονται παρακάτω. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΛΙΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΕΙ 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 ΣΧΕΣΗ 

 ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
 ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
 ΑΠΟΔΟΣΗ  ΣΩΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 

 
Όπως άλλωστε αναμενόταν, οι παράγοντες που οδηγούν είτε σε ικανοποίηση είτε σε 
δυσαρέσκεια έχουν πολλά κοινά σημεία με τα κριτήρια αξιολόγησης των πελατών. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες παραγόντων που οδηγούν 
τους πελάτες σε αυτά τα συναισθήματα. Αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω: 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΣΤΑΣΗ 
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ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΧΕΣΗ 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΔΕΚΤΟΙ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

 ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 
 ΑΠΟΔΟΣΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  Ο,ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ 

 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
 ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 
 
Τα βασικά συμπεράσματα και οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων για τον υπεύθυνο 
του βιομηχανικού μάρκετινγκ μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

1) Οι κρίσιμες κατηγορίες κριτηρίων επιλογής είναι: 
α) Επικοινωνία, β) Προηγούμενη εμπειρία, γ) Κατανόηση των αναγκών του 
πελάτη, δ) Τήρηση του προγραμματισμού και ε) Αποτελέσματα. 

2) Είναι εμφανές ότι τα κριτήρια της αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών 
και της ικανοποίησης του πελάτη συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Ο πελάτης 
σε όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας τα επιζητά και δεν τα 
διαχωρίζει. 

Η έρευνα αυτή δίνει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν 
ορισμένους τομείς της αγοραστικής διαδικασίας και να βελτιώσουν τις σχέσεις 
πελατών και πωλητών. Ο σωστός χειρισμός των παραγόντων που αναφέρθηκαν 
μπορεί να ισχυροποιήσει τις σχέσεις τους. Οι ενέργειες που θα πρέπει να 
πραγματοποιεί η εταιρία που παρέχει την υπηρεσία είναι: 

1. Κατά την φάση της παρουσίασης της πρότασης είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
πλήρεις εκθέσεις του κόστους,  καθώς και κάποιων μεταβολών που πιθανόν 
να συμβούν. Επίσης, να δίνονται και όλες εκείνες οι πληροφορίες που 
χρειάζεται ο πελάτης. 

2. Πολύ σημαντικό σημείο είναι η ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών και 
προσδοκιών των μελών του Κ.Α.Α. που θα πάρουν την απόφαση για την 
αγορά. Κάθε μέλος του Κ.Α.Α. μπορεί να έχει διαφορετικά κριτήρια που ο 
πωλητής θα πρέπει να ικανοποιεί. 
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3. Η εταιρία που παρέχει την υπηρεσία θα πρέπει να ασκεί στενή επίβλεψη της 
διαδικασίας, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα που θα 
παρουσιάζονται και να κερδίζονται οι εντυπώσεις. 

4. Ένα σημείο που η εταιρία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η 
δημιουργία καλών σχέσεων με τον πελάτη. Όπως έδειξε η έρευνα, ο 
παράγοντας της επικοινωνίας είναι ίσως ο πιο σημαντικός. 

5. Τέλος, η εταιρία πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της καλής 
της εικόνας στην αγορά. Η καλή εικόνα της επιχείρησης μπορεί να 
επηρεασθεί ακόμα και από πολύ μικρά και φαινομενικά ασήμαντα 
περιστατικά. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των στελεχών 
που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν 
και της εμπειρίας που έχουν. 

Οι καθηγητές Lehmann και O’Shaughnessy σε μια πρωτοποριακή έρευνα κατέταξαν 
τα βιομηχανικά προϊόντα σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα προβλήματα που μπορεί 
να προκύψουν από την αγορά τους και έδειξαν τα διαφορετικά κριτήρια που 
χρησιμοιποιούνται για την αγορά των τεσσάρων αυτών τύπων προϊόντων. Οι 
τέσσερις τύποι προϊόντων, σύμφωνα με τους Lehman και O’Shaughnessy είναι: 
 Τύπος I – Προϊόντα Ρουτίνας. Τα προϊόντα αυτά παραγγέλλονται και 
χρησιμοποιούνται συχνά και γενικά δε δημιουργούν προβλήματα. 
 Τύπος II – Προϊόντα με Διαδικαστικά Προβλήματα. Τα πιθανά 
προβλήματα που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά αναφέρονται στην εκμάθηση της 
χρήσης τους από μέρους του προσωπικού. 
 Τύπος III – Προϊόντα με Προβλήματα Απόδοσης. Με τα προϊόντα αυτά 
υπάρχει αβεβαιότητα, όσον αφορά την ικανότητα απόδοσής τους και τα τεχνικά 
αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση τους. 
 Τύπος IV – Προϊόντα με «Πολιτικά» Προβλήματα. Τα προϊόντα αυτού του 
τύπου δημιουργούν «πολιτικά» προβλήματα , γιατί μπορεί να είναι δύσκολο να 
καταλήξουν σε συμφωνία τα μέλη εκείνα του οργανισμού, οι εργασίες των οποίων θα 
επηρεαστούν από την προμήθεια αυτών των προϊόντων. «Πολιτικά» προβλήματα 
δημιουργούν συνήθως τα προϊόντα εκείνα που απαιτούν υψηλά κονδύλια για την 
απόκτησή τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικά τμήματα / 
διευθύνσεις του οργανισμού που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Τα πέντε πρώτα 
κριτήρια που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί αγοραστές για την αγορά των τεσσάρων 
αυτών διαφορετικών τύπων προϊόντων είναι τα παρακάτω: 
Τύπος I Τύπος II Τύπος III Τύπος IV 

1) Αξιοπιστία 
Παράδοσης 

2) Τιμή 
3) Ευελιξία 

Προμηθευτ
ή 

4) Φήμη 
Προμηθευτ
ή 

5) Τεχνικές 
Προδιαγρα
φές 

1) Σέρβις 
2) Ευκολία 

Χρήσης του 
προϊόντος 

3) Παροχή 
Εκπαίδευση
ς 

4) Αξιοπιστία 
Παράδοσης 

5) Ευελιξία 
Προμηθευτ
ή 

1) Αξιοπιστία 
Παράδοσης 

2) Ευελιξία 
Προμηθευτ
ή 

3) Σέρβις 
4) Παροχή 

Πληροφορι
ών για την 
Αξιοπιστία 
του 
Προϊόντος 

1) Τιμή 
2) Φήμη 

Προμηθευτ
ή 

3) Παροχή 
Πληροφορι
ών για την 
Αξιοπιστία 
του 
προϊόντος 

4) Αξιοπιστία 
Παράδοσης 
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5) Φήμη 
Προμηθευτ
ή 

5) Ευελιξία 
Προμηθευτ
ή 

 
Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι, εκτός από το προϊόν, και το μέγεθος του οργανισμού 
επηρεάζει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή προμηθευτών. Για 
παράδειγμα, η έρευνα των καθηγητών Banville και Dornoff  έδειξε ότι τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές κατοικιών για την προμήθεια διαφόρων 
προϊόντων (μπετόν, ξυλεία, μηχανήματα εξαερισμού, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια 
κλπ.), διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθός τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Banville και 
Dornoff  βρήκαν ότι το μέγεθος δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη σχετική σημασία των 
οικονομικών κινήτρων ή κριτηρίων (σέρβις, ποιότητα, τιμή, πιστωτική πολιτική 
προμηθευτή, τοποθεσία προμηθευτή κλπ.), όσο τη σχετική σημασία των μη 
οικονομικών ή συναισθηματικών κινήτρων (φιλία με τον προμηθευτή, 
προσωπικότητα πωλητή, συνεργασία με προμηθευτή που προδίνει γόητρο, βελτίωση 
του κύρους του αγοραστή μέσα στον οργανισμό). Οι μικρές επιχειρήσεις κατασκευής 
κατοικιών δίνουν μεγάλη σημασία στη φιλία τους με τον προμηθευτή, ενώ δεν 
επηρεάζονται καθόλου από προσωπικότητα του πωλητή, του προμηθευτή. Το 
αντίθετο ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής κατοικιών. 
Οι καθηγητές Kiser και Rao ερεύνησαν τις διαφορές και τις ομοιότητες που υπάρχουν 
μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών σχετικά με τα κριτήρια 
επιλογής προμηθευτών. Συγκρίνοντας τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι 
προμηθειών βιομηχανικών επιχειρήσεων και οι υπεύθυνοι προμηθειών νοσοκομείων, 
βρήκαν ότι ενώ και οι δύο αυτές ομάδες αγοραστών δίνουν μεγάλη έμφαση στην 
ποιότητα, στην τιμή και στην αξιοπιστία παράδοσης, οι υπεύθυνοι προμηθειών 
νοσοκομείων, σε αντίθεση με τους υπεύθυνους προμηθειών βιομηχανικών 
επιχειρήσεων, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο σέρβις και λιγότερη στις τεχνικές 
δυνατότητες του προμηθευτή και στη προηγούμενη εμπειρία με τον προμηθευτή. 
Διαφορές σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή 
προμηθευτών έχουν εντοπισθεί και μεταξύ οργανισμών που ανήκουν σε 
διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας (industries). Ο καθηγητής Dempsey, για 
παράδειγμα, μελέτησε τη σχετική σημασία που προσδίδεται σε 20 κριτήρια, από δύο 
διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας (βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών, βιομηχανία 
ηλεκτρονικών ειδών) για την προμήθεια δύο διαφορετικών προϊόντων 
(μηχανολογικού εξοπλισμού που αντιπροσώπευε "νέο έργο" και εξαρτημάτων που 
αντιπροσώπευαν "τροποποιημένη επαναγορά"). Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών που χρησιμοποιούνται από έναν 
οργανισμό δεν επηρεάζονται μόνο από τον κλάδο της οικονομίας που ανήκει ο 
οργανισμός, αλλά και από την αλληλεπίδραση (interaction) μεταξύ του κλάδου και 
του συγκεκριμένου προϊόντος που προμηθεύεται ο οργανισμός αυτός. 
Μια έρευνα των Φιλανδών καθηγητών Möller και Laaksonen έδειξε ότι η προμήθεια 
πάγιου εξοπλισμού από βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορεί να αντιπροσωπεύει τρεις 
διαφορετικούς τύπους αγοραστικών καταστάσεων (buying situations) και ότι ο κάθε 
τύπος αγοραστικής κατάστασης συνδέεται με ένα μοναδικό και ορθολογικό προφίλ 
κριτηρίων. Οι διαφορετικοί τύποι αγοραστικών καταστάσεων προέκυψαν από την 
ανάλυση των παρακάτω χαρακτηριστικών σχετικών με την προμήθεια πάγιου 
εξοπλισμού: α) τη σχετική συχνότητα και αξία της αγοράς, β) τη σχετική σημασία της 
αγοράς για την παραγωγική διαδικασία, γ) το διαθέσιμο χρόνο λήψης της 
αγοραστικής απόφασης και δ) τη συλλογικότητα ή μη της απόφασης αυτής. Οι τρεις 
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διαφορετικοί τύποι αγοραστικών καταστάσεων και τα κριτήρια που αντιστοιχούν σε 
κάθε τύπο παρουσιάζονται παρακάτω. 
Αγοραστική Κατάσταση - Τύπος 1 Κριτήρια 
- Μεγάλη Συχνότητα Αγοράς 
9 Χαμηλός Βαθμός Συλλογικότητας, 
  (η αρμοδιότητα για τη λήψη της 
αγοραστικής 
  απόφασης ανατίθεται σε ένα 
μεμονωμένο  
  άτομο) 
- Μικρής Σχετικά Οικονομικής Αξίας 

- Προηγούμενη Εμπειρία με τον 
Προμηθευτή 
- Φήμη του Προμηθευτή 

Αγοραστική Κατάσταση - Τύπος 2 Κριτήρια 
- Ψηλός Βαθμός Συλλογικότητας, 
  δηλαδή Συλλογική Απόφαση 
- Μεγάλης Σημασίας για την Παραγωγική 
  Διαδικασία 
- Μεγάλης Σχετικά Οικονομικής Αξίας 

- Κοντινή Γεωγραφική Τοποθεσία του 
Προμηθευτή 
- Τεχνολογία Προϊόντος 
- Προσφορά Υπηρεσιών και 
Εξυπηρέτησης μετά 
  την Πώληση 
- Φήμη του Προμηθευτή 

Αγοραστική Κατάσταση - Τύπος 3 Κριτήρια 
- Μεγάλης Σχετικά Οικονομικής Αξίας 
- Περιορισμένος Χρόνος για τη λήψη 
Απόφασης 
- Μικρής Σχετικά Σημασίας για την 
Παραγωγική 
  Διαδικασία 

- Αξιοπιστία Παράδοσης 
- Όροι Πληρωμής 
- Φήμη του Προμηθευτή 

  
Τέλος, διαφορές σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή 
προϊόντων / προμηθευτών έχουν εντοπισθεί και μεταξύ των μελών του Κ.Α.Α. Οι 
Choffray και Lilien στην έρευνά τους σχετικά με την αγορά / προμήθεια 
βιομηχανικών συστημάτων κλιματισμού, εντόπισαν τα κριτήρια που θεωρούνται πιο 
σημαντικά από τα διάφορα μέλη-κλειδιά του Κ.Α.Α. (πίνακας 3), ενώ η έρευνα του 
Wolter, Bacon, Duhan και Wilson έδειξε τη διαφορετική έμφαση που δίνουν στα 
συναισθηματικά κριτήρια αξιολόγησης βιομηχανικών προϊόντων οι σχεδιαστές 
(Designers) και οι υπεύθυνοι προμηθειών. 
Η παραπάνω παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής προμηθευτών και των παραγόντων 
που τα επηρεάζουν, στηρίχθηκε στα αποτελέσματα ερευνών που έχουν γίνει σε 
διάφορες χώρες, κυρίως στις ΗΠΑ, και έχουν δημοσιευτεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η αγοραστική συμπεριφορά των ελληνικών 
επιχειρήσεων, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών, δε διαφέρει από 
αυτή των ξένων επιχειρήσεων. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα ερευνών που 
έχει εκπονήσει ο συγγραφέας του βιβλίου τόσο σε συγκεκριμένες βιομηχανικές 
αγορές (π.χ. αγορά βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού, αγορά στόλου 
αυτοκινήτων - fleet car market, αγορά οργάνωσης επιχειρησιακών ταξιδιών - business 
travel, αγορά ζυγιστικών συστημάτων, αγορά αιματολογικών αναλυτών κλπ.) για 
λογαριασμό ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, όσο και σε αγορές ευρύτερου 
ενδιαφέροντος που καλύπτουν όλους τους κλάδους της μεταποίησης και 
παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου. 
Πίνακας 4 - Κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών στην αγορά βιομηχανικών 
συστημάτων κλιματισμού - διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών του Κ.Α.Α. 
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Κ.Α.Α. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Μηχανικοί 
Παραγωγής 

 Λειτουργικό κόστος 
 Εξοικονόμηση 

ενέργειας 
 Αξιοπιστία 
 Πολυπλοκότητα 

 Αρχικό κόστος 
 Δοκιμασμένο 

σύστημα 

Μηχανικοί 
Εργοστασίου 

 Αρχικό κόστος 
 Δοκιμασμένο 

σύστημα 
 Αξιοπιστία 
 Πολυπλοκότητα 

 Εξοικονόμηση 
ενέργειας 

 Τεχνολογικά επίκαιρο

Προϊστάμενοι 
Εργοστασίου 

 Λειτουργικό κόστος 
 Χρησιμοποίηση μη 

παραγωγικών χωρών 
 Τεχνολογικά 

επίκαιρο 
 Προστασία από 

ξαφνική διακοπή 
ρεύματος 

 Αρχικό κόστος 
 Πολυπλοκότητα 

Ανώτατη Διοίκηση  Τεχνολογικά 
επίκαιρο 

 Εξοικονόμηση 
ενέργειας 

 Λειτουργικό κόστος 

 Επίπεδο θορύβου στο 
εργοστάσιο 

Εξωτερικοί Σύμβουλοι  Επίπεδο θορύβου 
στο εργοστάσιο 

 Αρχικό κόστος 
 Αξιοπιστία 

 Αξιοπιστία 
 Τεχνολογικά επίκαιρο 
 Εξοικονόμηση 

ενέργειας 
 Λειτουργικό κόστος 

 
2.7 Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη Βιομηχανική Αγορά 
Η βασική θεωρία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ μπορεί να εφαρμοστεί 
επιτυχώς τόσο στις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων όσο και στις επιχειρήσεις 
βιομηχανικών προϊόντων. Όπως προκύπτει όμως από στοιχεία ερευνών που έχουν 
γίνει πάνω στο θέμα αυτό, ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις 
βιομηχανικών προϊόντων συναντά προβλήματα που πηγάζουν: 
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I. Από το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων τείνουν να 
αγνοούν την ανάγκη συμμετοχής όλων των λειτουργιών της επιχείρησης στη 
χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ. Ένα από τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά του βιομηχανικού μάρκετινγκ είναι ότι η αποτελεσματικότητά 
του εξαρτάται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό από τις άλλες λειτουργίες της 
επιχείρησης και ιδιαίτερα από την τεχνικοπαραγωγική λειτουργία, τη λειτουργία 
της έρευνας και ανάπτυξης (R & D) και τη λειτουργία της τεχνικής εξυπηρέτησης 
(technical service). Συνεπώς, ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ στις 
επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων απαιτεί μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των λειτουργιών της επιχείρησης και πιο στενή σύνδεση με το στρατηγικό 
σχεδιασμό της επιχείρησης από ό,τι στις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων. 

II. Από τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες αγορές και κανάλια διανομής που 
αντιμετωπίζουν συνήθως οι επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων. Για έναν 
παραγωγό βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού, για παράδειγμα, οι διάφοροι 
κλάδοι της βιομηχανίας (μεταποίησης), οι κατασκευαστές κτιρίων/γραφείων, οι 
μελετητές τεχνικών έργων δημοσίου, οι εργολάβοι κατοικιών και οι έμποροι 
ηλεκτρολογικού υλικού, μπορεί να αποτελούν διαφορετικά τμήματα της αγοράς 
καθώς καθένα από αυτά απαιτεί διαφορετική στρατηγική μάρκετινγκ. 

III. Από την τάση των στελεχών των επιχειρήσεων βιομηχανικών προϊόντων, που 
συνήθως είναι μηχανικοί, να ασχολούνται περισσότερο με τα τεχνικά θέματα του 
προϊόντος και της παραγωγής του, παρά με την αγορά και τις ανάγκες του πελάτη, 
υιοθετώντας έτσι έναν προσανατολισμό στην παραγωγή (production-orientation) 
παρά στο μάρκετινγκ (marketing orientation). 
Κατανοώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των λειτουργιών της επιχείρησης, 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανταπόκρισης στις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων 
τμημάτων της αγοράς και αποφεύγοντας τον προσανατολισμό στην παραγωγή, ο 
υπεύθυνος του βιομηχανικού μάρκετινγκ θα ευρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση 
αναφορικά με την κατάστρωση και την εφαρμογή ενός πετυχημένου στρατηγικού 
σχεδιασμού μάρκετινγκ. Το σχήμα 4 παρουσιάζει τη διαδικασία στρατηγικού 
σχεδιασμού βιομηχανικού μάρκετινγκ . 
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Σχήμα 4 
 
2.7.1 Ανάλυση της υπάρχουσας Κατάστασης 
Επειδή η στρατηγική μάρκετινγκ δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει 
η επιχείρηση, για να εκμεταλλευτεί ένα διαρκές συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, 
η ανάλυση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον της αποτελεί ίσως 
την σημαντικότερη δραστηριότητα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως 
υποστηρίζουν και οι καθηγητές Reeder, Brierty και Reeder, η επιχείρηση δεν μπορεί 
να αναγνωρίζει τις υπάρχουσες και δυνητικές ευκαιρίες στην αγορά και να καθορίζει 
τους στόχους και τα προγράμματα μάρκετινγκ, χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τη 
θέση της στο συνολικό περιβάλλον μάρκετινγκ (total marketing environment). 
Η ανάλυση λοιπόν της υπάρχουσας κατάστασης και της θέσης της επιχείρησης 
περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό 
όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης για την αναγνώριση α) των 
δυνατοτήτων και των αδυναμιών της σε σχέση με τους ανταγωνιστές και β) των 
ευκαιριών και απειλών που εμφανίζονται από αλλαγές στους οικονομικούς, 
πολιτικούς, κοινωνικούς, νομικούς, τεχνολογικούς και ανταγωνιστικούς παράγοντες. 
Η ανάλυση των ευκαιριών και απειλών του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες και αδυναμίες της επιχείρησης αποσκοπεί όχι μόνο στον προσδιορισμό 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΧΩΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης, αλλά και στην εναρμόνιση της στρατηγικής 
μάρκετινγκ με το περιβάλλον. Οι πληροφορίες που συλλέγονται να επεξεργάζονται 
στα πλαίσια της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης παρουσιάζονται στον πίνακα 
3. Κοιτάζοντας κανείς τον Πίνακα 5 μπορεί να βγάλει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η 
ύπαρξη ενός συστήματος πληροφοριών μάρκετινγκ (Marketing Information System) 
είναι τελείως απαραίτητη για μια αποτελεσματική ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης. Ένα τέτοιο σύστημα σε συνδυασμό με έρευνες βιομηχανικού 
μάρκετινγκ μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη πληροφόρηση. Μάλιστα, οι 
πληροφορίες γύρω από την αγορά, τους πελάτες, τον ανταγωνισμό και γενικά το 
περιβάλλον της επιχείρησης, που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της 
υπάρχουσας κατάστασης, είναι οι πληροφορίες εκείνες στη συγκέντρωση και 
επεξεργασία των οποίων συντελεί η έρευνα βιομηχανικού μάρκετινγκ. 
Πίνακας 5 - Συγκέντρωση Πληροφοριών στα Πλαίσια της Ανάλυσης της 
Υπάρχουσας Κατάστασης 
Πληροφορίες από το Εσωτερικό 
Περιβάλλον 

Πληροφορίες από το Εξωτερικό 
Περιβάλλον 

Κατηγορίες Είδος Πληροφοριών Κατηγορίες Είδος 
Πληροφοριών 

Επιχείρηση Αποστολή 
επιχείρησης και 
σκοποί. Στρατηγικοές 
ανάπτυξης. 
Χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων. 
Προβλήματα 
οργάνωσης. 
Δυνατότητες και 
αδυναμίες της 
επιχείρησης. 

Παράγοντες 
Περιβάλλοντος 

Κόστος και 
διαθεσιμότητα 
αναγκαίων 
πόρων. 
Οικονομικές 
συνθήκες (π.χ. 
ύφεση, 
πληθωρισμός, 
επιτόκια). 
Τεχνολογικές και 
κοινωνιολογικές 
αλλαγές. 
Περιβαλλοντικές 
πολιτικές και 
κανονισμοί. 
Βιομηχανική 
πολιτική. 

Χρηματοοικονομικοί 
Πόροι 

Απόδοση κατά 
προϊόν, αγορά και 
γεωγραφική περιοχή. 
Στοιχεία κόστους 
κατά προϊόν, αγορά 
και γεωγραφική 
περιοχή. 
Προϋπολογισμοί. 
Χρηματοοικονομικοί 
Δείκτες. Πιστωτική 
θέση. 

Συνθήκες 
Αγοράς 

Μέγεθος και 
ανάπτυξη αγοράς. 
Γεωγραφική 
συγκέντρωση. 
Μερίδιο αγοράς / 
πωλήσεις. 

Προβλέψεις Προβλέψεις 
πωλήσεων και 
μεριδίου αγοράς κατά 
προϊόν και αγορά. 

Τμήματα αγοράς Βαθμός χρήσης 
προϊόντος, 
εφαρμογές 
προϊόντος και 
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Προβλέψεις 
παραγωγής και 
αναγκών σε 
ανθρώπινο δυναμικό. 

πλεονεκτήματα, 
βαθμός αποδοχής 
από πλευράς 
αυτών που 
παίρνουν 
αποφάσεις και 
αυτών που τους 
επηρεάζουν 
σχετικά με τους 
πωλητές, τη 
διαφήμιση, την 
προώθηση των 
πωλήσεων, τις 
τιμές. τις αλλαγές 
στις τιμές και τα 
κανάλια 
διανομής. 

Λειτουργικές 
Δυνατότητες 

Παραγωγική 
δυναμικότητα. 
Ποιότητα 
τεχνικοπαραγωγικής 
λειτουργίας και 
λειτουργίας Έρευνας 
και Ανάπτυξης. 
Δυνατότητες 
εξυπηρέτησης του 
πελάτη και επίπεδα 
αποθεμάτων. 

Κανάλια 
Διανομής 

Παρούσες 
σχέσεις με τα 
κανάλια, 
υποκίνηση των 
καναλιών 
διανομής, κόστος 
εναλλακτικών 
διευθετήσεων, 
ύψος 
αποθεμάτων, 
επιπτώσεις των 
στρατηγικών 
τιμολόγησης. 

Ανταγωνιστικές 
Δυνατότητες και 
Αδυναμίες 

Υπάρχουσα 
δυναμικότητα της 
επιχείρησης 
αναφορικά με τα 
προϊόντα, τους 
πωλητές, τα κανάλια 
διανομής, τη 
διαφήμιση και την 
προώθηση των 
πωλήσεων σε σχέση 
με τους 
ανταγωνιστές. 

Ανταγωνιστές Αριθμός, 
τοποθεσία και 
μερίδιο αγοράς. 
Δυνατότητες και 
αδυναμίες 
σχετικά με τα 
προϊόντα, τιμές, 
διαφήμιση και 
προώθηση, 
κανάλια 
διανομής, έρευνα 
και ανάπτυξη. 
Πιθανές 
αντιδράσεις των 
ανταγωνιστών. 
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2.7.2 Καθορισμός Στόχων Μάρκετινγκ 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι 
συνεπής με τους σκοπούς της επιχείρησης. Οι στόχοι του μάρκετινγκ 
αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα (βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) 
τα οποία επιδιώκει η επιχείρηση μέσα στα πλαίσια της επίτευξης των ευρύτερων 
σκοπών της. Οι στόχοι μάρκετινγκ εκφράζουν σε συγκεκριμένους όρους ό,τι οι 
σκοποί της επιχείρησης εκφράζουν σε γενικές γραμμές και έτσι πρέπει να είναι 
συγκεκριμένοι (specific), ποσοτικοποιημένοι (quantified) και χρονικά προσδιορίσιμοι 
(dated). 
Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και συγκεκριμένα η εκτίμηση των 
υπαρχουσών και μελλοντικών συνθηκών της αγοράς οδηγεί στον καθορισμό στόχων 
του Μάρκετινγκ. Μεταξύ των πλέον συνηθισμένων και χρήσιμων στόχων είναι αυτοί 
που αναφέρονται στον όγκο των πωλήσεων, στο μερίδιο της αγοράς, στο περιθώριο 
κέρδους, στην απόδοση κεφαλαίων (return of investment-ROI) και στο κόστος 
παραγωγής εκφρασμένο σαν ποσοστό των πωλήσεων. 
Επειδή η εκτίμηση της απόδοσης της επιχείρησης γίνεται συνήθως με βάση την 
επίτευξη ή όχι των στόχων της, οι στόχοι του μάρκετινγκ θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω ιδιότητες, όπως προτείνει ο καθηγητής Steiner. 

I. Αποδοχή (Acceptability). Ο στόχος θα πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτός από 
τους υπευθύνους για την επίτευξή του και, κατά συνέπεια, πρέπει να αντανακλά 
σε ικανοποιητικό βαθμό τις αξίες και τις προτεραιότητές τους. Διαφορετικά η 
σύγκρουση του στόχου με αυτές θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των 
υπευθύνων. 

II. Ευελιξία (Flexibility). Ο στόχος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 
ώστε να είναι δυνατό να μετατρέπεται ανάλογα με κάποιες προβλεπόμενες ή μη 
εξελίξεις ή μεταβολές στο ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης. 

III. Παρότρυνση (Motivation). Ο στόχος θα πρέπει να μεταδίδει στους υπευθύνους 
για την υλοποίησή του, την έντονη επιθυμία για την επίτευξή του. Η επίτευξή 
του, δηλαδή, θα πρέπει να παρέχει κάποια κίνητρα σε αυτούς, ηθικά ή υλικά, τα 
οποία να υπονοούνται μέσα στο στόχο. Συνεπώς, ο στόχος δεν πρέπει να είναι 
ούτε πολύ εύκολα επιτεύξιμος αλλά ούτε και ακατόρθωτος. Στην πρώτη 
περίπτωση θα δημιουργούσε αδιαφορία, ενώ στη δεύτερη απογοήτευση. 

IV. Συνοχή (Consistency). Πι στόχοι θα πρέπει να έχουν εσωτερική συνοχή και 
μεταξύ τους αλλά και με την αποστολή και τους σκοπούς της επιχείρησης. Έτσι, 
η επίτευξη καθενός από αυτούς θα πρέπει να συνεπάγεται επίτευξη μέρους της 
αποστολής και των σκοπών της επιχείρησης. 

V. Ευληπτότητα (Understandability). Η διατύπωση του στόχου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, καθώς θα πρέπει να είναι πλήρως και εύκολα κατανοητός από 
εκείνους που θα τον υλοποιήσου. Έτσι το ύφος και η γλώσσα έκφρασής του θα 
πρέπει να είναι ανάλογης απλότητας και ευκρίνειας. 

VI. Εφικτότητα (Achievability). Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, ώστε να 
είναι δυνατή η επίτευξή τους στα πλαίσια των δυνατοτήτων της επιχείρησης. 
Γενικά, οι στόχοι θα πρέπει να προκύπτουν από μια διεξοδική διερεύνηση και 
αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και 
όχι από αβάσιμες επιθυμίες της ανώτατης διοίκησης. 
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2.7.3 Ανάλυση Εναλλακτικών Στρατηγικών Μάρκετινγκ 
Οι επιχειρήσεις σπάνια παράγουν και πωλούν ένα και μοναδικό προϊόν σε μία και 
μοναδική αγορά. Η γενική τάση είναι να παράγουν μια γκάμα προϊόντων διαφόρων 
τύπων και να την πωλούν σε μία ποικιλία αγορών. Γενικά, συνδυασμοί 
προϊόντων/αγορών χαρακτηρίζουν τις περισσότερες επιχειρήσεις. Συνεπώς, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει στα πλαίσια του στρατηγικού τους σχεδιασμού να λαμβάνουν 
σημαντικότατες αποφάσεις σχετικά με το "χαρτοφυλάκιο" προϊόντων και αγορών που 
διαθέτουν ή που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν στο μέλλον. 
Βέβαια, η διαμόρφωση ενός αρίστου μίγματος προϊόντων και αγορών που συμβάλλει 
στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της επιχείρησης, προϋποθέτει μία 
εμπεριστατωμένη ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών μάρκετινγκ 
κατά προϊόν/αγορά. 
Διάφορα αναλυτικά εργαλεία έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη 
διαμόρφωση στρατηγικών κατά προϊόν και την άριστη κατανομή των πόρων της 
επιχείρησης στα διάφορα προϊόντα/αγορές. Τα εργαλεία αυτά είναι ο κύκλος ζωής 
του προϊόντος, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων (product portfolios), οι καμπύλες 
εμπειρίας και το ερευνητικό έργο PIMS (Profit Impact of Marketing Strategies). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
3.1 Ζήτηση 
Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, (2010) βλέπουμε ότι η ζήτηση για 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που απευθύνεται σε ιδιώτες / ερασιτέχνες επηρεάζεται 
κυρίως από τη διάδοση της πρακτικής του «φτιάξε το μόνος σου» (do it yourself). 
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει βοηθήσει και η ανάπτυξη σχετικών αλυσίδων 
καταστημάτων όπως είναι τα Praktiker, Leroy Merlin, αλλά και τα Alex Pak, Makro 
και Ikea, στα οποία λειτουργούν και τμήματα ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτιστικών. 
Ως «αλυσίδα καταστημάτων» χαρακτηρίζεται ο οικονομικός εκείνος φορέας 
ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) καταστήματα τα οποία και λειτουργούν κάτω 
από το ίδιο εμπορικό σήμα, ελέγχονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο και ο κύκλος 
εργασιών του διαμορφώνεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τη λειτουργία των 
καταστημάτων" (ICAP, 2010:8). 
Η τιμή των προϊόντων αποτελεί στοιχείο το οποίο σε συνδυασμό με άλλους 
παράγοντες (π.χ. διαθέσιμο εισόδημα) μπορεί να επηρεάσει θετικά ή ανασταλτικά τη 
ζήτηση. 
Το διαθέσιμο εισόδημα των αγοραστών καθορίζει τόσο τη ζήτηση (εάν ο 
καταναλωτής θα πραγματοποιήσει ή όχι την αγορά), όσο και τα χαρακτηριστικά 
αυτής (είδος, τιμή και ποιότητα του προϊόντος που πρόκειται να αγορασθεί). Το 
ηλεκτρολογικό υλικό ανήκει στην κατηγορία των διαρκών καταναλωτικών αγαθών 
και κατά συνέπεια η ζήτησή του επηρεάζεται από το γενικότερο οικονομικό κλίμα 
και το διαθέσιμο εισόδημα. 
 
3.2 Θεσμικό πλαίσιο 
Όπως παρατηρήθηκε, η ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού, 
έχει ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία νέων καταστημάτων. Η δημιουργία αυτών 
είναι ανάγκη να ακολουθείται και από την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου θεσμικού 
πλαισίου. Σύμφωνα, όμως, με παράγοντες του κλάδου, δεν υφίσταται ειδικό θεσμικό 
πλαίσιο για τα καταστήματα εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού πέραν από τα όσα 
ισχύουν για τα εμπορικά καταστήματα εν γένει. Με την ψήφιση του ν. 3377/2005 
(ΦΕΚ Α’ 202) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
58 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου 
Ανάπτυξης» επιχειρείται εξορθολογισμός της πρακτικής των εκπτώσεων και των 
προσφορών στα καταστήματα λιανικής, αλλά και στο ωράριο λειτουργίας τους. 
Όσον αφορά την κατηγορία του ηλεκτρολογικού υλικού γενικότερα, αυτή 
διέπεται από αρκετά λεπτομερή και αυστηρή νομοθεσία, με την οποία και πρέπει να 
συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις κατασκευής κατά κύριο λόγο. 
Συγκεκριμένα, από το Μάρτιο του 2006 βρίσκεται σε πλήρη ισχύ το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 384/2004 βάσει του οποίου οριοθετούνται οι απαιτήσεις των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το νέο αυτό πρότυπο διαδέχθηκε τον «Κανονισμό 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του 1955 και σήμερα είναι υποχρεωτικό 
για τη μελέτη, την κατασκευή και τον έλεγχο όλων των νέων ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, ενώ μέσω αυτού η χώρα μας εναρμονίζεται πλέον με την υπόλοιπη 
Ευρώπη στο θέμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Το παρόν κεφάλαιο αναπτύχθηκε σύμφωνα με στοιχεία τα οποία 
περιλαμβάνονται σε μελέτη της ICAP, (2010). 
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3.3 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά 
Παρακάτω παρουσιάζονται (με αλφαβητική σειρά) ορισμένες από τις 
κυριότερες εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μέσω ειδικευμένων 
καταστημάτων, οι οποίες πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών άνω του €1 
εκατ., το 2008. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται επιχειρήσεις οι οποίες είτε 
λειτουργούν μεμονωμένο κατάστημα (αυτόνομο ή ενταγμένο σε όμιλο 
καταστημάτων), είτε διαθέτουν αλυσίδα καταστημάτων (με το ίδιο εμπορικό σήμα), 
καθώς και συνεταιριστικοί φορείς που λειτουργούν καταστήματα ηλεκτρολογικού 
υλικού και συναφών ειδών. 
 
DESIGN LIGHT Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.258.884 (κατά δήλωση) 
10 
Εισαγωγές και εμπόριο φωτιστικών και λαμπτήρων 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην Αθήνα. 
Ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα από μετατροπή της 
Τουλιάτος Σπ. & Σία Ο.Ε. η οποία συστάθηκε το 2002. 
Ανήκει στον όμιλο καταστημάτων Ηλεκτραποθήκη με 
5 καταστήματα. 

ELECOM - B. XALKIAS A.E.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.056.556 
9 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
τηλεπικοινωνιακού 
και τηλεφωνικού εξοπλισμού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην Αθήνα 
Ιδρύθηκε το 2001 στη Ν. Σμύρνη, από μετατροπή της 
εταιρείας 
Δρανιάς – Χαλικιάς ΕΠΕ, η οποία συστάθηκε το 
1998, προϋπάρχουσα με διάφορες άλλες νομικές 
μορφές από το 
1954. Μέχρι το 2005 διατηρούσε την επωνυμία 
Χαλκιάς – 
Μειδάνης Α.Ε. 

EXPO A.E. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

4.000.000 (κατά δήλωση) 
35 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και 
εξοπλισμού, γραμματοκιβωτίων, δομικών στοιχείων, 
δαπέδων, αξεσουάρ λουτρού, ειδών κιγκαλερίας, 
ενδοεπικοινωνιακού υλικού, εξοικονομητών ενέργειας, 
κλειδαριών, θυρών, μηχανημάτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, φωτιστικών, κλπ. Κατασκευή 
ψευδοροφών. 
Διατηρεί κατάστημα στο Μαρούσι 
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2008 από μετατροπή της 
ομώνυμης ΕΠΕ η οποία συστάθηκε το 1978. Ο 
ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αντιπροσωπεύει το 
μεγαλύτερο μερίδιο του κύκλου εργασιών της. 
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LUMINUS VUZUNERAKIS A.E.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

800.000 (κατά δήλωση) 
5 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε το 1998 στη Νέα Σμύρνη. 

SIMATOS GROUP ELECTRIC A.E.B.E.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.565.700 
18 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, αυτοματισμών, 
τηλεφωνικού εξοπλισμού, φωτιστικών και 
κλιματιστικών. 
Διατηρεί 4 καταστήματα με την επωνυμία "Simatos 
Group Electric" 
Ιδρύθηκε το 2000 στην Αθήνα και το 2001 απορρόφησε 
την εταιρεία Σιμάτος Γ. & Σία ΟΕ. 

ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.109.212 
2 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στο Κερατσίνι 
Ιδρύθηκε στο Κερατσίνι το 2006 

ΑΜΠΕΛΑΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.510.000 (κατά δήλωση) 
12 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
ανεμιστήρων, εντομοαποθητικών συσκευών και 
αυτοματισμών φωτισμού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στη Ζάκυνθο 
Ιδρύθηκε στη Ζάκυνθο το 1996 κατόπιν συγχώνευσης 
των προσωπικών επιχειρήσεων της Διονυσίας Αμπελά 
(συστάθηκε το 60 1982) και του .ιονύση Αμπελά 
(συστάθηκε το 1986). Είναι μέλος του δικτύου 
καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της Γετήλ το 
οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

13.000.000 (κατά δήλωση) 
62 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτιστικών. 
Διατηρεί 8 καταστήματα 
Ιδρύθηκε το 1998 στη Θεσσαλονίκη αρχικά υπό την 
επωνυμία Φωτοσυνθέσεις Αναστασιάδη Α.Ε., την 
οποία και άλλαξε στη σημερινή το 2004. Από το 2008 
εδρεύει στην Κατερίνη 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 

4.788.000 (κατά δήλωση) 
47 
Κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων. Εμπόριο 
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Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

ηλεκτρολογικού υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση 
Ιδρύθηκε το 2002 στις Αχαρνές από μετατροπή της 
ομώνυμης ΟΕ η οποία συστάθηκε το 1991. Κύρια 
δραστηριότητά της είναι η κατασκευή ηλεκτρολογικών 
πινάκων. 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

10 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στην Κοζάνη το 1991 και ανήκει στον 
αγοραστικό όμιλο της Προμήλ (δίκτυο 9 
καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού). 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

4.286.748 
14 (στοιχεία ICAP Databank) 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, ενδοεπικοινωνιακού 
και τηλεφωνικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας, 
ups, κλειστών κυκλωμάτων, ηλιακών θερμοσιφώνων, 
μπαταριών και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στις Σέρρες το 1991 και είναι μέλος του 
αγοραστικού ομίλου 2ΜΑ Προμηθευτική με δίκτυο 10 
καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. 

ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 

9.325.620 (κατά δήλωση) 
53 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 4 καταστήματα σε πόλεις της Πελοποννήσου 
(διευθύνσεις σε σχετικό πίνακα του παραρτήματος) 
Ιδρύθηκε στην Καλαμάτα το 2007 από μετατροπή της 
“Προμηθευτική Καταναλωτική Παραγωγική Πιστωτική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση Ηλεκτρολόγων Νότιας 
Ελλάδας Σ. Π. Ε.” (συστάθηκε το 1997 από 
συγχώνευση δύο παλαιότερων συνεταιρισμών). Αρχική 
της επωνυμία ήταν Ηλεκτρονικών Υλικών Ηλεκτρικών 
& Ηλεκτρολογικών Συσκευών Α.Ε., την οποία και 
άλλαξε στη σημερινή το 2008. Πρόκειται για 
πολυμετοχική επιχείρηση. 

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε
Κύκλος εργασιών 2008  
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.677.360 
35 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού, τηλεφώνων, συστημάτων εξαερισμού, 
ηλεκτρικών μικροσυσκευών και φωτιστικών. 
Εκμίσθωση ακινήτων. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στο Ηράκλειο και ένα στο 
Ρέθυμνο. 
Ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1990 κατόπιν συγχώνευσης 
των εταιρειών Βαβουράκη Αφοί Ε.Ε. (συστάθηκε το 
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1987) και Ηλεκάλ Αφοί Βαβουράκη Ε.Π.Ε. 
(συστάθηκε το 1983). Το 2009 απορρόφησε τις Ηλεκάλ 
Ε.Π.Ε. και Ηλεκάλ Αφοί Βαβουράκη & Σία Ο.Ε. Είναι 
μέλος του δικτύου καταστημάτων του αγοραστικού 
ομίλου Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα. 

ΓΚΕΚΑΣ ΑΕΒΕ
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.650.636 
15 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
φωτιστικών και επίπλων. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 1999. 

ΔΑΛΕΖΙΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.200.000 (κατά δήλωση) 
8 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
συστημάτων εξαερισμού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην Αθήνα. 
Ιδρύθηκε στη Νίκαια το 1986 και το 2003 απορρόφησε 
την Δέλτα Ηλεκτρολογική ΕΠΕ. Από το 2001 εδρεύει 
στη σημερινή της διεύθυνση. 

ΕΛΕΚΤΡΟΝΤΙΣ Ε.Π.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

875.767 (κατά δήλωση) 
6 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση 
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1998. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.882.527 
11 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και 
αυτοματισμών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε το 1996 στον Πειραιά αναλαμβάνοντας τις 
εργασίες της εταιρείας Στ. Κοντόπουλος – Κυρ. 
Μιχαηλίδης & Σία Ε.Ε. Το 1998 απορρόφησε την Μ. 
Ραπτοπούλου – Α. Παπακωνσταντίνου & Σία Ο.Ε. 

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.115.659 
13 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στα Ιωάννινα 
Ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 1996 υπό την επωνυμία 
“Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 
Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ιωαννίνων ΣΥΝ. Π. Ε.” 
Από το 2002 φέρει τη σημερινή επωνυμία. Μέλη του 
είναι ηλεκτρολόγοι του νομού Ιωαννίνων. 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ζ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

10 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στη Λαμία. 
Ιδρύθηκε στη Λαμία το 1986 και είναι μέλος του 
δικτύου καταστημάτων του αγοραστικού ομίλου της 
Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53  καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα. 

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.000.000 (κατά δήλωση) 
9 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και ενδοεπικοινωνιακού 
υλικού, ηλεκτρικών μικροσυσκευών, κλιματιστικών, 
επαγγελματικού φωτισμού και αυτοματισμών, 
εξοικονομητών ενέργειας, εργαλείων, θερμοσιφώνων, 
θερμαντικών και ηλιακών συστημάτων. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε το 2000 από μετατροπή της ομώνυμης Ε.Π.Ε. 
η οποία συστάθηκε το 1994. 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 
 

7 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και ένα 
στον Εύοσμο  Θεσσαλονίκης. 
Ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2003 ως συνέχεια της 
προσωπικής επιχείρησης του Νικόλαου Ζαχαρόπουλου 
η οποία συστάθηκε το 1983. Αρχική της επωνυμία ήταν 
Ζαχαρόπουλος Ν.& Σία Ο.Ε. την οποία και άλλαξε στη 
σημερινή το 2008. Ανήκει στον αγοραστικό όμιλο 
Προμήλ (δίκτυο 9 καταστημάτων εμπορίας 
ηλεκτρολογικού υλικού). 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.144.619 (κατά δήλωση) 
10 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2007 κατόπιν μετατροπής της 
ομώνυμης ΕΠΕ η οποία συστάθηκε το 2002. Ανήκει 
στον όμιλο καταστημάτων Ηλεκτραποθήκη με 5 
καταστήματα 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 
 

785.327 (κατά δήλωση) 
3 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1985 και το 1996 μετέφερε 
την έδρα της 
στο Ηράκλειο Κρήτης. Ανήκει στον όμιλο 
καταστημάτων 
Ηλεκτραποθήκη με 5 καταστήματα. 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
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Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.913.541 
10 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην Αθήνα. 
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987 αρχικά υπό την 
επωνυμία Ηλεκτραγορά Α.Ε. την οποία και άλλαξε στη 
σημερινή το 1988. Ανήκει στον όμιλο καταστημάτων 
Ηλεκτραποθήκη με 5 καταστήματα. 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 
 

825.900 (κατά δήλωση) 
5 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα 
Ιδρύθηκε στο Σχηματάρι το 2003. Ανήκει στον όμιλο 
καταστημάτων Ηλεκτραποθήκη με 5 καταστήματα. 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.200.000 (κατά δήλωση) 
24 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
φωτιστικών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 
μικροσυσκευών, στεγνωτήρων χεριών και συστημάτων 
εξαερισμού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στη Ν. Χαλκηδόνα 
Ιδρύθηκε το 1970 στην Αθήνα από μετατροπή της 
Κοντόγιωργας 
Β. & Σία Ο.Ε. η οποία προϋπήρχε από το 1958. Από το 
1995 
εδρεύει στη σημερινή της διεύθυνση. Ανήκει στον 
όμιλο 
εταιρειών Ηλεκτροεισαγωγική με 7 καταστήματα 
συνολικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.633.000 (κατά δήλωση) 
21 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού, φωτιστικών, μικροσυσκευών, συστημάτων 
ασφαλείας και συσκευών εξαερισμού. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στη Λάρισα. 
Ιδρύθηκε στη Λάρισα το 2004 κατόπιν μετατροπής της 
Ηλεκτροεισαγωγική ΕΠΕ, η οποία συστάθηκε το 1975. 
Ανήκει στον όμιλο εταιρειών Ηλεκτροεισαγωγική με 7 
καταστήματα συνολικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 
 

1.350.000 (κατά δήλωση) 
7 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού, τηλεπικοινωνιακού υλικού 
και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στις Σέρρες το 2003 από μετατροπή της 
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ομώνυμης Ε.Π.Ε. η οποία συστάθηκε το 1987. Ανήκει 
στον όμιλο εταιρειών Ηλεκτροεισαγωγική με 7 
καταστήματα συνολικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.565.928 
8 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού, τηλεπικοινωνιακού υλικού, 
φωτιστικών και μικροσυσκευών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στα Χανιά το 1981. Ανήκει στον όμιλο 
εταιρειών Ηλεκτροεισαγωγική με 7 καταστήματα 
συνολικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

7.872.095 
23 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, εργαλείων, ειδών 
κεντρικής θέρμανσης και φωτιστικών. 
Διατηρεί 3 καταστήματα στην Χαλκίδα. 
Ιδρύθηκε στην Χαλκίδα το 1995, από μετατροπή της 
ομώνυμης Ε.Π.Ε. η οποία συστάθηκε το 1976. 

ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

20.000.000 (κατά δήλωση) 
102 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών και 
εργαλείων. Εκμίσθωση ακινήτων. 
Διατηρεί 10 καταστήματα 
Ιδρύθηκε στη Ν. Σμύρνη το 1984 και το 1995 
μεταφέρθηκε στη σημερινή της διεύθυνση. Το 2008 
απορρόφησε την Γεωργόπουλος Σ.Α.Ε. και το 2009 την 
Ηλεκτροινβέστ Θεσσαλίας Α.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.550.136 (24.1.07-31.12.08) 
3 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών και 
εργαλείων. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στην Τήνο το 2007. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

7.200.000 (κατά δήλωση) 
45 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτιστικών. 
Διατηρεί 10 καταστήματα υπό την επωνυμία 
«Ήλεκτρον» 
Ιδρύθηκε στον Ταύρο το 1984 κατόπιν συγχώνευσης 
των εταιρειών Ήλεκτρον Αφοί Σιμάτου Α.Ε. 
(συστάθηκε το 1980) και Ηλεκτροναυτιλιακή Ε.Π.Ε. 
(συστάθηκε το 1981). 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 1.181.315 (κατά δήλωση) 
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Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

6 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στον Ασπρόπυργο το 1996 και το 1999 
απορρόφησε την εταιρεία Βλαμάκης Ε.- Ε. 
Γεωργουλάκος Ο.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 

41.992.052 (κατά δήλωση) 
203 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού και 
ενδοεπικοινωνιακού υλικού, φωτιστικών και 
αυτοματισμών. Κατασκευή πινάκων διανομής 
ρεύματος. 
Διατηρεί 16 καταστήματα στην Ελλάδα και ένα στην 
πόλη των 
Σκοπίων. 
Ιδρύθηκε στη Λάρισα το 1991, αρχικά υπό την 
επωνυμία Ηλεκτρόραμα Λάρισας Α.Ε. κατόπιν 
μετατροπής της Γεροβασίλης Α.& Σία Ε.Ε., η οποία 
προϋπήρχε από το 1988. Το 1997 η επωνυμία της 
άλλαξε στη σημερινή, ενώ την ίδια χρονιά απορρόφησε 
την Ηλεκτρόραμα Βόλου Α.Ε. (έτος ίδρυσης 1987). Το 
2004 απορρόφησε την Ηλεκτρόραμα Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. και το 2006 την Δίτσιου Αφοί Α.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
 
Άλλα στοιχεία 

12.100.000 (κατά δήλωση) 
65 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
ηλεκτρικών μικροσυσκευών, τηλεφώνων, 
ενδοεπικοινωνιακού εξοπλιμού, αντλητικών 
συγκροτημάτων, ειδών σήμανσης, συστημάτων 
ασφαλείας και κλιματιστικών. 
Διατηρεί 11 καταστήματα εκ των οποίων τα 4 
λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης 
(franchising). Με το όνομα «Ηλεκτροσυνεταιρική» 
λειτουργούν συνολικά 12 καταστήματα. Ιδρύθηκε στο 
Ηράκλειο Κρήτης το 1989 από μετατροπή της 
ομώνυμης ΕΠΕ η οποία συστάθηκε το 1974. Σύμφωνα 
με δήλωση των υπευθύνων, η εταιρεία πρόσφατα 
απορρόφησε την Τριμέλ Α.Ε. Πρόκειται για 
πολυμετοχική εταιρεία. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.056.536 
10 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Διατηρεί ένα κατάστημα 
Ιδρύθηκε στη Ναύπακτο το 2000 από μετατροπή της 
ομώνυμης Ε.Π.Ε. η οποία συστάθηκε το 1995. 
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ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

4.998.848 
10 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, θερμοσιφώνων, 
κλιματιστικών και θερμοσυσσωρευτών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα 
Ιδρύθηκε στο Περιστέρι το 1992. 

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

780.000 (κατά δήλωση) 
6 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, εργαλείων και 
φωτιστικών. 
Διατηρεί δύο καταστήματα στο Βόλο 
Ιδρύθηκε το 2004 στο Βόλο. 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.400.000 (κατά δήλωση) 
8 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού, αυτοματισμών και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα 
Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1999 από μετατροπή της 
προσωπικής επιχείρησης του Στυλιανού Καρυπίδη, η 
οποία συστάθηκε το 1983. 

ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.500.000 (κατά δήλωση) 
6 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση 
Ιδρύθηκε στην Αργυρούπολη το 1994. 

ΚΑΥΚΑΣ Β. Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
 
Άλλα στοιχεία 
 

70.407.000 (κατά δήλωση) 
385 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
τηλεφωνικού, τηλεπικοινωνιακού και 
ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού, μπαταριών, 
συστημάτων ups και ειδών πυρανίχνευσης. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού. 
Διατηρεί 25 καταστήματα με την επωνυμία «Καυκάς», 
ενώ σε επίπεδο ομίλου τα καταστήματα ανέρχονται σε 
28 και όλα φέρουν την επωνυμία «Καυκάς». 
Ιδρύθηκε στην Παιανία το 1989 κατόπιν συγχώνευσης 
των Καυκάς Β. ΑΕ (συστάθηκε το 1985) και της 
προσωπικής επιχείρησης του Βασίλειου Καυκά 
(συστάθηκε το 1960). Το 2002 απορρόφησε την 
Καβελλάρης Α.Ε. και το 2009 την Καστρήσιος Τεχνική 
Α.Ε. 

ΚΑΥΚΑΣ Β. – ΚΡΗΤΗ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 

3.667.024 (κατά δήλωση) 
18 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
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Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 
 

Διατηρεί ένα κατάστημα υπό την επωνυμία «Καυκάς» 
Ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 2001 από μετατροπή της 
ομώνυμης Ε.Π.Ε. η οποία συστάθηκε το 1996. Ανήκει 
στον όμιλο εταιρειών Καυκά με συνολικό αριθμό 28 
καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. 

ΚΑΥΚΑΣ – ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.353.486 
15 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού, φωτιστικών, τηλεφωνικού εξοπλισμού και 
εντομοαπωθητικών συσκευών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα υπό την επωνυμία «Καυκάς». 
Ιδρύθηκε στα Χανιά το 2002 υπό την επωνυμία Καυκάς 
– Χανιά ΑΕ την οποία και άλλαξε στη σημερινή την 
ίδια χρονιά. Ανήκει στον όμιλο εταιρειών Καυκά με 
συνολικό αριθμό 28 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Κ. & Μ. – Β. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.200.000 (κατά δήλωση) 
11 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού, τηλεφωνικών συσκευών, φωτιστικών και 
μπαταριών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στα Ιωάννινα και ένα στην 
Πρέβεζα τα 
οποία και φέρουν την επωνυμία “Elettrolinea”. 
Ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 1994. 

ΚΟΥΣΗ ΑΦΟΙ ΑΕ «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ»
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 

3.100.000 (κατά δήλωση) 
15 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην Ξάνθη και ένα στην 
Καβάλα υπό την επωνυμία «Φωτοηλεκτρική». 
Ιδρύθηκε στην Ξάνθη το 2007 από μετατροπή της 
προσωπικής επιχείρησης του Κωνσταντίνου Κούση η 
οποία προϋπήρχε από το 1999. Ανήκει στον 
αγοραστικό όμιλο Προμήλ με δίκτυο 9 καταστημάτων 
εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

37.022.000 (κατά δήλωση) 
300 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
φωτιστικών, ενδοεπικοινωνιακού υλικού, τηλεφώνων, 
αυτοματισμών και εξαεριστήρων. 
Διατηρεί 38 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1976, προκειμένου να 
συνεχίσει τις εργασίες της Κωνσταντακάτου Αφοί Ο.Ε. 
η οποία προϋπήρχε από το 1919. Το 1996 μετέφερε την 
έδρα της στη σημερινή διεύθυνση και το 2006 
απορρόφησε τις Κωνσταντακάτου Αφοί Θεσσαλονίκη 
Α.Ε., Κωνσταντακάτου Αφοί Πάτρα Α.Ε. και 
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Κωνσταντακάτου Αφοί Κρήτη Ο.Ε.. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

17 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και αυτοματισμών. 
Διατηρεί 4 καταστήματα στο νομό Ροδόπης 
Ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το 1985 ως συνέχεια της 
προσωπικής επιχείρησης του Μαρίνου Κωνσταντινίδη, 
η οποία συστάθηκε το 1974. Είναι μέλος του δικτύου 
καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της Γετήλ το 
οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα. 

ΚΩΤΣΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 

Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

4 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στην Καστοριά το 2005 ως συνέχεια της 
προσωπικής επιχείρησης του Θρασύβουλου Κωτσίδη, η 
οποία συστάθηκε το 2005. Είναι μέλος του δικτύου 
καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της Γετήλ το 
οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα. 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Κ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.350.000 (κατά δήλωση) 
5 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
αυτοματισμών, κλιματιστικών, εργαλείων, 
βιομηχανικών εφοδίων, τηλεπικοινωνιακού και 
ηλεκτρονικού υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στο Μαρούσι το 1992. 

MANTH AΦOI A.E.B.T.E. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.000.000 (κατά δήλωση) 
11 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και αυτοματισμών. 
Κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε το 1992 στον Ασπρόπυργο και είναι μέλος 
του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της 
Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα. 

ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ Κ. – Σ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

16 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στην Κέρκυρα. 
Ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1985 αρχικά υπό την 
επωνυμία Μεσημέρης Κ. – Σ. Σκιαδόπουλος ΟΕ, την 
οποία και άλλαξε στη σημερινή το 2007. Είναι μέλος 
του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της 
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Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα. 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 

7 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, κλιματιστικών, 
θερμοσιφώνων και ειδών θέρμανσης. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην Κομοτηνή και ένα στην 
Αλεξανδρούπολη. 
Ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το 1990. Ανήκει στον 
αγοραστικό όμιλο 2ΜΑ Προμηθευτική με δίκτυο 10 
καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. 

ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

13 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στη Ρόδο το 2001 και είναι μέλος του δικτύου 
καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της Γετήλ το 
οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα. 

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.300.000 (κατά δήλωση) 
15 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού. 
Διατηρεί 3 καταστήματα στο νομό Αττικής . 
Ιδρύθηκε στην Παλλήνη το 2007 από μετατροπή της 
Αδάμ ΑΧ. Μουρατίδης & Σία Ο.Ε., η οποία συστάθηκε 
το 1984 και προϋπήρχε από το 1968. 

ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.750.000 (κατά δήλωση) 
16 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Ένα κατάστημα στην Κοζάνη και ένα στα Γρεβενά. 
Ιδρύθηκε στην Κοζάνη το 1997 κατόπιν μετατροπής 
της εταιρείας Ηλεκτραποθήκη Χαρ. Μουράτογλου & 
Σία Ο.Ε. η οποία συστάθηκε το 1989. Είναι μέλος του 
δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της 
Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα. 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.559.326 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004 από μετατροπή της 
εταιρείας Χ. Μουσικός & Υιός Ο.Ε., η οποία 
συστάθηκε το 1987 και προϋπήρχε από το 1965. 
Ανήκει στον αγοραστικό όμιλο 2ΜΑ Προμηθευτική με 
δίκτυο 10 καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού 
υλικού. 

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 1.436.000 (κατά δήλωση) 
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Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών 
Διατηρεί 2 καταστήματα στη Μυτιλήνη. 
Ιδρύθηκε στη Μυτιλήνη το 2006 και είναι μέλος του 
δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της 
Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα 

ΜΥΛΩΝΑΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

9 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στην Καβάλα το 2000 και ανήκει στον 
αγοραστικό όμιλο 2ΜΑ Προμηθευτική με δίκτυο 10 
καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. 

ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.667.300 
10 
Κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων. Εμπόριο 
ηλεκτρολογικού υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στη Λάρισα το 2000 και κύρια 
δραστηριότητά της είναι η κατασκευή ηλεκτρολογικών 
πινάκων 

ΝΑΖΟΣ Σ. Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

12.800.000 (κατά δήλωση) 
60 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού. 
Διατηρεί 10 καταστήματα 
Ιδρύθηκε το 1998 στη Θεσσαλονίκη κατόπιν 
μετατροπής της Νάζος Σωτ. & Σία Ο.Ε., η οποία 
συστάθηκε το 1989 (προϋπήρχε ως προσωπική 
επιχείρηση από το 1978). Είναι μέλος του δικτύου 
καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της Γετήλ το 
οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα. 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ – ΧΑΙΚΑΛΗ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.526.504 
10 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και αυτοματισμών 
βιομηχανίας. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στη Χαλκίδα το 1998 κατόπιν συγχώνευσης 
των εταιρειών Παν. Νικολόπουλος & Σία Ο.Ε. και Π. 
Νικολόπουλος – Γ. Αγραφιώτης & Σία Ο.Ε. 

Π.Κ.Π. Σ.Ε.Η.Β.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 

4.300.000 (κατά δήλωση) 
34 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, τηλεφωνικών 
συσκευών και φωτιστικών. 
Διατηρεί 5 καταστήματα στη βόρεια Ελλάδα 
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Άλλα στοιχεία Πρόκειται για συνεταιρισμό ηλεκτρολόγων ο οποίος 
ιδρύθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη. 

ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 

2.746.578 (κατά δήλωση) 
14 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στη Δράμα και ένα στην 
Καβάλα, ενώ σε 
επίπεδο ομίλου τα καταστήματα ανέρχονται σε 5. 
Ιδρύθηκε στη Δράμα το 2004 κατόπιν μετατροπής της 
Α. Αντωνιάδης – Ι. Χριστοδουλάκης ΟΕ, η οποία 
συστάθηκε το 1985. Τα καταστήματά της φέρουν την 
επωνυμία «ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» και είναι μέλη του 
δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της 
Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα. 

ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ – Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 

9 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στην Ξάνθη, ενώ σε επίπεδο 
ομίλου τα 
καταστήματα ανέρχονται σε 5. 
Ιδρύθηκε στην Ξάνθη το 1978 και συνεχίζει τις 
εργασίες της Χριστοδουλάκης – Σαπχατζίδης ΟΕ η 
οποία συστάθηκε το 1976. Τα καταστήματά της φέρουν 
την επωνυμία  «ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» και είναι μέλη του 
δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της 
Γετήλ το οποίο περιλαμβάνει 53 καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008  
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.321.999 
6 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στη Λιβαδειά το 2005. 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. – Ι. ΧΑΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
  
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

11.800.000 (κατά δήλωση) 
52 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
φωτιστικών και αυτοματισμών. 
Διατηρεί δύο καταστήματα στον Άγιο Δημήτριο και 
την Κόρινθο. 
Ιδρύθηκε στον Άγιο Δημήτριο το 1982 από μετατροπή 
της ομώνυμης ΕΠΕ, η οποία συστάθηκε το 1971 
(προϋπήρχε από το 1965 ως ΟΕ). Ανήκει στον όμιλο 
εταιρειών Παπαχρήστου – Χαμπέρη με συνολικά 6 
καταστήματα. 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΑΜΠΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 

2.100.000 (κατά δήλωση) 
8 
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Δραστηριότητες 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 

Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
ενδοεπικοινωνιακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού, 
ειδών σήμανσης, φωτιστικών, οικιακών  
μικροσυσκευών και ανταλλακτικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.300.000 (κατά δήλωση) 
4 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στο Καματερό το 1998, αρχικά υπό την 
επωνυμία Ηλεκάλ Αφοί Βαβουράκη Α.Ε., την οποία 
και άλλαξε στη σημερινή το 2007. Από το 2002 εδρεύει 
στη σημερινή της διεύθυνση. Ανήκει στον όμιλο 
εταιρειών Παπαχρήστου – Χαμπέρη με συνολικά 6 
καταστήματα. 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΦΟΙ – ΑΦΟΙ ΧΑΜΠΕΡΗ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.480.758 
6 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών και 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση. 
Ιδρύθηκε στο Αιγάλεω το 1996. Ανήκει στον όμιλο 
εταιρειών Παπαχρήστου – Χαμπέρη με συνολικά 6 
καταστήματα. 

ΠΙΤΟΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.709.772 
6 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 5 καταστήματα στη Βέροια και τη Νάουσα 
Ιδρύθηκε το 2008 στη Βέροια από μετατροπή της 
προσωπικής επιχείρησης του Παντελή Πίτου. Είναι 
μέλος του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού 
υλικού της Γετήλ (53 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα). 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

5.000.000 (κατά δήλωση) 
25 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
ηλεκτρογεννητριών, εργαλείων, συστημάτων 
ασφαλείας και ενδοεπικοινωνιακού υλικού. 
Δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα στο Αίγιο. 
Ιδρύθηκε το 1969 στην Πάτρα, αρχικά υπό την 
επωνυμία Προμηθευτικός Καταναλωτικός & 
Παραγωγικός Συνεταιρισμός Εργοληπτών 
Ηλεκτρολόγων Δυτ. Ελλάδος & Ιονίων Νήσων 
ΣΥΝ.ΠΕ., την οποία και άλλαξε στη σημερινή το 2004. 
Μέλη του είναι ηλεκτρολόγοι της Δυτ. Ελλάδας. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

4.100.000 (κατά δήλωση) 
15 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στη Ρόδο το 1979 και μέλη του είναι 
ηλεκτρολόγοι του νομού Δωδεκανήσων. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ»
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
 
Άλλα στοιχεία 

2.600.000 (κατά δήλωση) 
14 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί από ένα κατάστημα στην Άρτα, την 
Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα με την επωνυμία 
«Ηλεκτροφώς». 
Ιδρύθηκε στην Άρτα το 1978 αρχικά υπό την επωνυμία 
Συνεταιρισμός Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Άρτας, 
την οποία και άλλαξε στη σημερινή το 2005. Μέλη του 
είναι ηλεκτρολόγοι της βορειοδυτικής Ελλάδας. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

23 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στην Κατερίνη και ένα στην 
Ελασσόνα. 
Ιδρύθηκε στην Κατερίνη το 1982 και μέλη του είναι 
εργολάβοι ηλεκτρολόγοι του νομού Πιερίας. 

ΣΚΡΕΚΗΣ Κ. Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

8.973.000 (κατά δήλωση) 
40 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτιστικών. 
Διατηρεί 3 καταστήματα στο νομό Αττικής 
Ιδρύθηκε στη Γλυφάδα το 1996. Εκτός των τριών 
καταστημάτων στην Αττική διατηρεί ένα ακόμη 
κατάστημα στο Βουκουρέστι. 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Χ. Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.014.468 
7 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, μικροσυσκευών, 
φωτιστικών, ειδών σήμανσης, κεραιών, τηλεφώνων, 
μπαταριών, αυτοματισμών, συστημάτων ασφαλείας, 
συσκευών καθαρισμού αέρα και ενδοεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1988, προκειμένου να 
συνεχίσει τις εργασίες της προσωπικής επιχείρησης του 
Χαρίδημου Σπυριδάκη που προϋπήρχε από το 1982. 
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Είναι μέλος του αγοραστικού ομίλου 2ΜΑ 
Προμηθευτική με δίκτυο 10 καταστημάτων εμπορίας 
ηλεκτρολογικού υλικού. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. Α.Ε.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.213.097 
4 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στο Αγρίνιο το 1998. 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.644.000 (κατά δήλωση) 
2 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε το 1993 στα Χανιά και είναι μέλος του 
δικτύου καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού της 
Γετήλ (53 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα). 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
«Σ.Ε.ΗΛ.Ε.» 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

11.500.000 (κατά δήλωση) 
67 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού, ενδοεπικοινωνιακού υλικού 
και φωτιστικών. 
Διατηρεί 9 καταστήματα στο νομό Αττικής 
Πρόκειται για παλαιό συνεταιρισμό ηλεκτρολόγων με 
έτος ίδρυσης το 1962. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

5.265.990 (κατά δήλωση) 
35 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 4 καταστήματα σε Τρίκαλα, Καλαμπάκα, 
Καρδίτσα και Βόλο. 
Ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002, κατόπιν συγχώνευσης 
του Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων 
Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π. Ε. και Προμηθευτικού 
Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Ν. Μαγνησίας ΣΥΝ. Π. 
Ε., που προϋπήρχαν από το 1975. Μέλη του είναι 
ηλεκτρολόγοι της Θεσσαλίας. 

ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

11.800.000 (κατά δήλωση) 
81 
Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
ηλεκτρογεννητριών, συστημάτων ασφαλείας, 
τηλεφωνικών κέντρων, σποτς και εργαλείων. 
Κατασκευή φωτιστικών. 
Διατηρεί 4 καταστήματα στο νομό με την επωνυμία 
“ΤΕΧΝΟΜΑΤ”. 
Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000 από μετατροπή της 
Π. Τυφλιώρης – Α.Μάρκος Ο.Ε., η οποία προϋπήρχε 
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από το 1994. 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

1.350.000 (κατά δήλωση) 
5 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στον Πειραιά το 2008 από μετατροπή της 
Ένωσις Πειραιώς ΕΠΕ η οποία συστάθηκε το 1972. 

ΤΟΛΙΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

6.677.336 (κατά δήλωση) 
45 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 7 καταστήματα στο νομό 
Ιδρύθηκε το 2001 στην Αθήνα κατόπιν συγχώνευσης 
των Τόλια Αφοί & Σία Ο.Ε. (συστάθηκε το 1987) και 
Τόλια Αφοί Ο.Ε. (συστάθηκε το 1976). 

ΤΡΙΜΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.377.000 (κατά δήλωση) 
10 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών και 
ενδοεπικοινωνιακού υλικού. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε στον Πειραιά το 2000 από μετατροπή της 
Ηλεκτροτεχνική ΕΠΕ, η οποία συστάθηκε το 1994. Η 
αρχική της επωνυμία ήταν Τριμέλ Ηλεκτροτεχνική ΑΕ 
την οποία και άλλαξε στη σημερινή το 2005. Είναι 
θυγατρική της Ηλεκτροσυνεταιρική ΑΕΒΕ, ενώ με το 
όνομα «Ηλεκτροσυνεταιρική» λειτουργούν 12 
καταστήματα. 

ΤΣΙΓΓΑΣ – ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.933.965 
22 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα υπό την επωνυμία «Καυκάς». 
Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000, κατόπιν 
συγχώνευσης της Τοξότης ΕΠΕ (συστάθηκε το 1998) 
και της προσωπικής επιχείρησης του Γρηγορίου Τσίγγα 
(συστάθηκε το 1978). Αρχική της επωνυμία ήταν 
Τσίγγας Γρ. Α.Ε.Ε. την οποία και άλλαξε στη σημερινή 
το 2000. Ανήκει στον όμιλο εταιρειών Καυκά με 
συνολικό αριθμό 28 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

3.347.991 (κατά δήλωση) 
8 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού, φωτιστικών και συστημάτων ήχου. 
Διατηρεί ένα κατάστημα στην Αθήνα και ένα στα 
Καλύβια Αττικής. 
Ιδρύθηκε το 1992 στην Αθήνα. 

ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΑΕ 
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Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

2.200.000 (κατά δήλωση) 
14 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, οικιακών συσκευών, 
μικροσυσκευών και φωτιστικών. 
Διατηρεί ένα κατάστημα. 
Ιδρύθηκε το 2001 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από 
μετατροπή της προσωπικής επιχείρησης της 
Αικατερίνης Φιρφιρή, η οποία συστάθηκε το 1975. 

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2009 
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

4.731.403 (κατά δήλωση) 
20 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. 
Διατηρεί 2 καταστήματα στο Ρέθυμνο. 
Ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο το 2001 από μετατροπή της Ν. 
Βογιατζάκη – Β. Ζουμπουλάκη Ο.Ε.Ε. 

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Κύκλος εργασιών 2008  
Προσωπικό 
Δραστηριότητες 
Αριθμός Καταστημάτων 
Άλλα στοιχεία 

9.617.960 (15.1.07-31.12.08) 
20 
Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού. 
Διατηρεί 4 καταστήματα στο νομό Χαλκιδικής 
Ιδρύθηκε στα Ν. Μουδανιά το 2007 κατόπιν 
συγχώνευσης των επιχειρήσεων Χρυσόπουλος Γ. & Σία 
Ο.Ε., Χρυσόπουλος Κων/νος και Χρυσοπούλου 
Ευθυμία. Είναι μέλος του δικτύου καταστημάτων 
ηλεκτρολογικού υλικού της Γετήλ (53 καταστήματα σε 
όλη την Ελλάδα) 

 
 
 
3.4 Συμπεράσματα και προοπτικές του κλάδου 
 
Η εξεταζόμενη αγορά συνδέεται με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, καθώς η 
ζήτηση για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό εξαρτάται άμεσα από την πορεία της 
οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται άμεσα από την 
εξέλιξη των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων και δανείων για ανακαινίσεις 
(κατοικιών, κτιρίων κλπ.), που με τη σειρά της εξαρτάται από τη διαμόρφωση των 
επιτοκίων και τη σχετική πολιτική των τραπεζών (όροι δανειοδότησης), 
Στις μέρες μας πλέον είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τέτοιου είδους χορηγήσεις 
με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πτώση στον κλάδο της οικοδομής με άμεση 
συνέπεια και στον κλάδο των εταιρειών ηλεκτρολογικού υλικού. 
Οπότε, η τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία χαρακτηρίζεται από 
αρνητικό κλίμα και αναμένεται να επηρεάσει τον κλάδο της οικοδομής και των 
κατασκευών μελλοντικά. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι το εμπόριο 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις κατασκευές και την 
οικοδομική δραστηριότητα, με βάση τις μέχρι σήμερα συνθήκες, οι προοπτικές του 
κλάδου δεν είναι ευνοϊκές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
 
 
 
4.1 Πληροφοριακά συστήματα και εφοδιασμός 
Τα πληροφοριακά συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning - Συστήματα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα κατά 
τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και άλλαξαν ριζικά το ρόλο των τμημάτων αγορών 
και εφοδιασμού. Τα συστήματα ERP  χαρακτηρίστηκαν εκείνη την εποχή ως τα 
"ρομπότ" των γραφείων και απελευθέρωσαν τα στελέχη από καθήκοντα ρουτίνας, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να στραφούν σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας για την επιχείρηση. Τα πληροφοριακά συστήματα ERP γνώρισαν πραγματική 
άνθηση διότι η ενοποίηση των λειτουργιών του δικτύου εφοδιασμού εντός της 
επιχείρησης μέσω ενός ενοποιημένου-ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, 
αποτελούσε για δεκαετίες εταιρικό στόχο κάθε διοίκησης. 
Η ταχεία και απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών από τις πωλήσεις στην παραγωγή 
και τις οικονομικές υπηρεσίες και η παροχή τεχνικών και εργαλείων για τη λήψη 
αποφάσεων και τη δημιουργία προγραμμάτων παραγωγής, προμηθειών και διανομών 
προσέφεραν μεγάλες προσδοκίες για μειώσεις κόστους. Ωστόσο, η απόδοση των 
επενδύσεων που αποφέρει η εισαγωγή ενός νέου συστήματος ERP είναι 
μακροπρόθεσμη. Μετά από την αρχική περίοδο εξοικείωσης, προκύπτουν κυρίως 
ποιοτικές βελτιώσεις, δηλαδή ικανοποίηση πελατών, επικοινωνία και   
αποτελεσματικότητα παραδόσεων. Οι βελτιώσεις στις καθαρά οικονομικές 
παραμέτρους (π.χ. μείωση δαπανών, αύξηση κερδών και μείωση αποθεμάτων) 
εμφανίζονται αργότερα με την καλύτερη αξιοποίησή τους και την αύξηση της 
λειτουργικότητάς τους. 
Τα συστήματα ERP αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη που σημαδεύει τις 
επιχειρήσεις. Τα εν λόγω συστήματα είναι μια μετεξέλιξη των παλαιότερων 
συστημάτων M.R.P και MRP II (Manufacturing Resource Planning) και αποτελούν 
ουσιαστικά ένα de facto πρότυπο στη σημερινή βιομηχανία. Επιτρέπουν τη 
διαχείριση των συναλλαγών που ενοποιούν πολλές διαδικασίες επεξεργασίας 
πληροφοριών και τοποθετούν τα στοιχεία σε μια βάση πληροφοριών. Πριν από την 
εμφάνιση των συστημάτων ERP, οι επιχειρήσεις διέθεταν μεμονωμένα συστήματα 
και βάσεις πληροφοριών για τις προμήθειες, το λογιστήριο, την παραγγελιοληψία και 
τους ανθρώπινους πόρους, με αποτέλεσμα η ροή των πληροφοριών μεταξύ των 
τμημάτων να καθυστερεί και να παραμορφώνεται. Η κατάτμηση των πληροφοριακών 
συστημάτων κατά μήκος των δικτύων εφοδιασμού δημιουργεί το γνωστό φαινόμενο 
Bullwhip. Ένα σύστημα ERP καταργεί τα επί μέρους συστήματα, αυξάνει τη 
διαφάνεια, μειώνει τις καθυστερήσεις και τις παραμορφώσεις και επιτρέπει την 
απρόσκοπτη ροή πληροφοριών στο δίκτυο εφοδιασμού. 
Τα συστήματα ERP συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων, 
υλικών και οικονομικών πόρων μιας επιχείρησης μέσω: 

 Πρότυπων συστημάτων δημιουργίας, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης 
συναλλαγών που επιτρέπουν την ενοποιημένη διαχείριση των πληροφοριών 
μέσα στην επιχείρηση. 

 Λειτουργικών περιοχών διαχείρισης της ροής των εργασιών που επιτρέπουν 
τον άμεσο έλεγχο των διαφόρων επαναλαμβανόμενων διαδικασιών σε μια 
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επιχείρηση (π.χ. έκδοση εντολής αγοράς, εντολές παραγγελίας και αιτήσεις 
αγορών) 

 Εργαλείων λήψης αποφάσεων που υποβοηθούν στην κατάρτιση 
προγραμμάτων (π.χ. πρόγραμμα παραγωγής και παραγγελιών) ή αποδοχή μιας 
παραγγελίας με προσδιορισμό ακριβούς ημερομηνίας παράδοσής της. 

Τα συστήματα ERP αντικατέστησαν δεκάδες παλαιότερα, ενίοτε ανεπίσημα και 
μεμονωμένα συστήματα, με σύγχρονο, ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο 
λογισμικό. Βοήθησαν στη μετατροπή των επιχειρήσεων που είχαν κάθετες 
λειτουργικές δομές σε οργανισμούς που λειτουργούν με λογική οριζόντιων 
διαδικασιών, οι οποίες διαπερνούν και ενοποιούν επί μέρους επιχειρησιακές 
λειτουργίες. Επίσης, τα συστήματα ERP συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τυποποίηση 
των πληροφοριών και των διαδικασιών εντός της επιχείρησης. Για παράδειγμα, όλες 
οι μονάδες μιας πολυεθνικής επιχείρησης υιοθετούν κοινή κωδικοποίηση υλικών, τον 
ίδιο αριθμό επιπέδων έγκρισης και τα ίδια ύψη δαπανών αγορών. Τα σύγχρονα 
συστήματα επιτρέπουν πρόσβαση από κάθε σημείο της υδρογείου και καθώς αυξάνει 
η ικανότητα συνεργασίας με το διαδίκτυο (Web enabled), οι τεχνικοί περιορισμοί 
ολοένα μειώνονται. 
 
 
4.1.1  Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP 
Η επένδυση για την εισαγωγή, εγκατάσταση και χρήση ενός πληροφοριακού 
συστήματος ERP είναι μεγάλη. Συνήθως, η εγκατάσταση - υλοποίηση του 
συστήματος στην επιχείρηση είναι χρονοβόρα, απαιτείται μεγάλη δαπάνη 
προσαρμογής και δεσμεύει πόρους. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσαρμογής και 
παραμετροποίησης του συστήματος μπορεί να ανέλθουν στο διπλάσιο της αρχικής 
τιμής αγοράς του λογισμικού. 
Γενικά, η τεκμηρίωση των εξοικονομήσεων από την εισαγωγή και χρησιμοποίηση 
συστημάτων ERP είναι δύσκολη. Αν και σε αρκετές επιχειρήσεις παρατηρείται 
μείωση του αριθμού των εργαζομένων, τα οφέλη ενδεχομένως να εξαφανίζονται 
λόγω πρόσληψης εξειδικευμένων συνεργατών με υψηλές αποδοχές. Επίσης, σε 
πολλές περιπτώσεις, το κόστος αναβαθμίσεων του συστήματος είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
Σε πολλές περιπτώσεις, είναι πιθανό ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να περιμένουν 
περισσότερο από τρία χρόνια για να μετρήσουν άμεσα οικονομικά οφέλη. Συνήθως, 
στα αρχικά στάδια αναμένεται επιδείνωση της απόδοσης, λόγω της πολυπλοκότητας 
των συστημάτων, ενώ αργότερα, με την εξοικείωση των χρηστών και την 
ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών διαδικασιών, η απόδοση βελτιώνεται. 
Η πλειοψηφία των πληροφοριακών συστημάτων ERP είναι  γενικής φύσης και 
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και λειτουργικών περιοχών. Ωστόσο, σε 
μεγάλο βαθμό οι επιχειρησιακές διαδικασίες που προτείνουν βασίζονται σε εμπειρίες 
και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από επιχειρήσεις στις οποίες έχει ήδη 
εγκατασταθεί το εκάστοτε σύστημα. Ενίοτε, οι πωλητές πληροφοριακών συστημάτων 
ERP, μέσω των υποδειγματικών πρακτικών που είναι ενσωματωμένες στα συστήματά 
τους (best practice templates), επιβάλλουν διαδικασίες σε πελάτες και προμηθευτές 
σε πανευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα (π.χ. εναρμονισμένες διαδικασίες, 
ενοποιημένες βάσεις πληροφοριών κ.α.). Επίσης, οι πωλητές καθορίζουν και κλαδικά 
πρότυπα (π.χ. Baan στην αεροπορική βιομηχανία και SAP στη βιομηχανία 
πετρελαίου και αερίου). Συνήθως, η εφαρμογή των συστημάτων ERP είναι 
αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του τρόπου που η επιχείρηση επιθυμεί να 
λειτουργήσει και του τρόπου που το σύστημα της επιτρέπει να λειτουργήσει. Η 
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υλοποίηση των συστημάτων επιβάλλει αλλαγές σε όλη την επιχείρηση και απαιτεί 
μεγάλες επενδύσεις σε λογισμικό, εξοπλισμό, κόστος άμεσης υλοποίησης και 
εκπαίδευσης χρηστών. 
Η εισαγωγή ενός συστήματος ERP αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για ριζικό 
ανασχεδιασμό των υφιστάμενων αναποτελεσματικών ή μη διαδικασιών (Business 
Process Reengineering - BPR). Αλλαγές μετά την εφαρμογή του συστήματος δεν 
είναι συνήθως επιθυμητές. Η υλοποίηση των συστημάτων ERP απαιτεί τη συμμετοχή 
ειδικών σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογίας και διοίκησης. Το 
κόστος του ανασχεδιασμού είναι συνήθως πολύ υψηλό και για το λόγο αυτό οι 
διοικήσεις το αποφεύγουν. 
Τέλος, τα συστήματα ERP πρέπει να βασίζονται σε απολύτων ακριβή στοιχεία και 
δεδομένα. Λόγω της ενοποιημένης λογικής τους, εάν κάποιος εισάγει λανθασμένα 
στοιχεία, ατά μεταδίδονται σε όλη την επιχείρηση. Προς τούτο, αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα η εκπαίδευση των χρηστών ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και 
η ακρίβεια των εισαγόμενων πληροφοριών. Σε μεγάλο βαθμό, το περιβάλλον 
εργασίας των σύγχρονων συστημάτων ERP βασίζεται στο γνωστό περιβάλλον 
"windows" και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία για τους χρήστες που είναι 
εξοικειωμένοι σε παρόμοιες εφαρμογές. 
 
4.1.2 Η περίπτωση του SAP 
Το πληροφοριακό σύστημα SAP αποτελεί τη "ναυαρχίδα" των πληροφοριακών 
συστημάτων ERP, με πληθώρα εγκατεστημένων εφαρμογών σε διάφορους κλάδους, 
τομείς και είδη επιχειρήσεων. Αυτοματοποιεί, σε μεγάλο βαθμό, τις 
επαναλαμβανόμενες διαδικασίες των προμηθειών. Τα στοιχεία καταχωρούνται μια 
φορά και αντιγράφονται αυτόματα από τη μια φάση στην επόμενη. Η αίτηση αγοράς 
(Purchase Requisition - PR) μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρονικά στο τμήμα 
προμηθειών, στη συνέχεια να σταλεί από το τμήμα προμηθειών στο προμηθευτή, να 
ζητηθεί προσφορά (Request for Proposal - RFP), να παραληφθεί η προσφορά πάλι 
ηλεκτρονικά, να αξιολογηθεί και τέλος να σταλεί η εντολή αγοράς (Purchase Order - 
PO) στον προμηθευτή πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο. 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες οδηγούν στη μείωση των χρόνων που απαιτούνται για 
τις διάφορες διεργασίες, με παράλληλη άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Η 
μείωση του χρόνου των διαδικασιών αντισταθμίζεται έως κάποιο σημείο από την 
αύξηση του χρόνου καταχώρισης της πληροφορίας. Οι δραστηριότητες του τμήματος 
εφοδιασμού που υποστηρίζονται στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι: 

1. Δημιουργία της αίτησης προμήθειας 
2. Ζήτηση προσφορών 
3. Καταχώριση προσφορών 
4. Συγκριτικός πίνακας τιμών 
5. Δημιουργία της εντολής αγοράς 
6. Διαδικασία παραλαβής των αγοραζόμενων υλικών 
7. Αναλώσεις υλικών 
8. Εισαγωγές και εξαγωγές υλικών από την αποθήκη 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, η κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί κάποιες επιπλέον 
δυνατότητες ή/και λειτουργικές περιοχές του SAP. Το εύρος των εφαρμογών 
εξαρτάται από τα στελέχη που εμπλέκονται στην εφαρμογή, από το είδος και τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης και από την προηγούμενη κατάσταση και από τις 
εμπειρίες που έχει κάθε επιχείρηση. Από μια ημερίδα που διοργανώθηκε πρόσφατα 
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από το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
διαπιστώθηκε ότι από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν SAP,  μερικές αρκούνται 
στις βασικές δραστηριότητες, ενώ άλλες ζήτησαν επιπλέον την αίτηση για προσφορά 
(RFP), το συγκριτικό πίνακα, την αξιολόγηση των προμηθευτών και της 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών των προμηθειών. 
Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τμήματος εφοδιασμού που βασίζεται σε 
ποσοτικά στοιχεία δύναται να γίνει μέσα από αναφορές κυρίως σε μηνιαίο επίπεδο. 
Οι εν λόγω αναφορές, περιέχουν στοιχεία σχετικά με χρόνους παράδοσης υλικών από 
προμηθευτές, αξίες αγορών από κάθε προμηθευτή, μηνιαίο κόστος προμηθειών, 
δραστηριότητα των εργαζομένων του τμήματος προμηθειών και αιτήματα σε 
εκκρεμότητα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι με εγκατάσταση και χρήση ενός συστήματος ERP δεν 
αλλάζει η βασική δομή του τμήματος εφοδιασμού. Ωστόσο, εισάγονται κάποιες 
μικρές οργανωτικές αλλαγές που δεν απαιτούν απαραίτητα την αύξηση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα: 

 Ο χειριστής του τμήματος εφοδιασμού γίνεται υπεύθυνος για όλα τα στάδια 
από την παραλαβή μιας αίτησης μέχρι την παραλαβή των υλικών. 

 Η καταχώρηση τιμολογίων που έχουν σχέση με εντολές αγοράς δεν 
πραγματοποιείται από το λογιστήριο αλλά από το τμήμα προμηθειών, διότι το 
συγκεκριμένο τμήμα σε σύγκριση με το λογιστήριο μπορεί ευκολότερα να 
συγκρίνει τα στοιχεία ενός τιμολογίου με τα αντίστοιχα της εντολής αγοράς. 

 Αποκεντρώνονται οι διαδικασίες των επιμέρους τοπικών τμημάτων 
εφοδιασμού, χωρίς ωστόσο να επέρχεται απώλεια κεντρικού ελέγχου. 
Επιπλέον, ο έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών και των αγορών με τη 
χαμηλότερη τιμή γίνεται άμεσα και με μεγάλη ευκολία. 

 Προστίθενται κάποιες υπηρεσίες, όπως,  για παράδειγμα,  έλεγχος αποθέματος και 

αποθεματοποιήσεων ,έλεγχος προϋπολογισμού κλπ. 

 
 
4.2 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Η εταιρεία είναι η κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρία στον χώρο του 
ηλεκτρολογικού υλικού κ φωτισμού με πωλήσεις 77,2 εκατομμυρίων ευρώ για το 
έτος 2011.Διατηρεί άριστες σχεσεις με πάνω από 300 προμηθευτές και εξυπηρετεί 
περισσότερους από 5.000 πελάτες σε καθημερινή βάση. 
Μέσα από το σύγχρονο δίκτυο καταστημάτων της,το τμήμα πωλήσεων Β2Β ,το 
εξειδικευμένο τμήμα φωτισμού,το κατασκευαστικό τμήμα ηλεκτρικών πινάκων,το 
τμήμα ενεργειακών λύσεων,το τμήμα βιομηχανικών εφαρμογών και κτιριακών 
λύσεων και το τμήμα ασθενών ρευμάτων,η εταιρία έχει τη δύναμη να προσφέρει 
στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες της. 
 
Τα πρώτα βήματα για την δημιουργία της εταιρίας ξεκινούν το 1975,αρχίζοντας από 
την αναπτυσσόμενη αγορά της ανατολίκης αττικής.Το 1989 γίνεται Ανώνυμος 
Εταιρεία και εγκαθίσταται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις,δημιουργώντας ετσι τη 
βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή της.Το 2000 αρχίζει η επέκταση του δικτύου 
καταστημάτων και η εταιρεία επενδύει σε ειδικευμένα στελέχη με σκοπό την ταχεία 
και ασφλή ανάπτυξη.Ταυτόχρονα γίνονται επενδύσεις στον τομέα των 
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πληροφοριακών συστημάτων,με την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος 
ERP.Το 2004 η εταιρεία γίνεται η πρώτη σε πωλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτισμού στην Ελλάδα και έκτοτε αποτελεί την κορυφαία επιλογή στην αγορά 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.Το 2008 η εταιρεία επενδύει στην εγκατάσταση του 
μηχανογραφικού συστήματος SAP και στην εκπαίδευση του προσωπικού της στη 
χρήση του,με σκοπό την αρτιότερη οργάνωση που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 
και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πέλατων.Το 2011 η εταιρεία επενδύει στη στέλεχωση 
του τμήματος Business Development με εξειδικευμένους Product 
Managers,οργανωμένο τμημα προσφορών και ενδυναμωμένο τμήμα Μarketing,με 
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών και την παροχή 
υποστήριξης σε έργα με εξειδικευμένες απαιτήσεις.Ταυτόχρονα η εταιρεία συνεχίζει 
να επενδύει σε νέα καταστήματα με σκοπό την αμεσότερη κάλυψη των αναγκών των 
πελατών σε όλη την Ελλάδα. 
 
4.2.1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
 
Παλαιότερα αναπλήρωση αποθεμάτων σε μαγαζί ηλεκτρολογικού υλικού γινόταν με 
το παραδοσιακό τρόπο όπου ο αποθηκάριος έλεγχε τα αποθέματα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και έκανε τις ανάλογες παραγγελίες στους αντίστοιχους προμηθευτές. 
Αυτό συνεχίζεται ακόμα σε μικρές ή μεγαλύτερες εταιρίες εμπορείας ηλεκτρολογικού 
υλικού ακόμη και σήμερα. Ο τρόπος αυτός παρουσίαζε πολλούς κινδύνους είτε γιατί 
η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να παρουσίαζε έλλειψη ορισμένων υλικών είτε να 
δημιουργούσε μεγάλο απόθεμα δεσμεύοντας χρήμτα. Η συγκεκριμένη εταιρεία την 
οποία επισκέφθηκα προσπαθώντας να λύσει τα παραπάνω προβλήματα και την 
αποφυγή ανθρώπινων και μη λαθών, έχει επιλέψει ο έλεγχος και η αναπλήρωση των 
αποθεμάτων να γίνεται αυτόματα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα 
(SYNCRON) που είναι σύστημα πρόβλεψης και αναπλήρωσης αποθεμάτων (DRFP) 
παράλληλα με το ERP της (SAP). Η συγκεκριμένη εταιρία αποτελείται από αλυσίδα 
καταστημάτων που το καθένα από αυτά αποτελούν έναν ξεχωριστό αποθηκευτικό 
χώρο που οι προμηθευτές παραδίδουν σε αυτά. Υπάρχει όμως και μία μειοψηφία 
υλικών (της τάξεως του 10%) που είναι οι εισαγωγές που παραδίδονται σε μία 
κεντρική αποθήκη και μόνο τα συγκεκριμένα υλικά μοιράζονται στα καταστήματα 
από εκεί. Αυτό σημαίνει ότι στη διαδικασία του ελέγχου και της αναπλήρωσης των 
αποθεμάτων κάθε κωδικός (υλικό) εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε κατάστημα. Για να 
λειτουργήσει το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης αποθεμάτων χρειάζεται: - 
παραμετροποίηση και πληροφορίες προερχόμενες από το ERP και τα υλικά. Η 
παραμετροποίηση στο SYNCRON ξεκινά από τη δημιουργία διάφορων data levels τα 
οποία διαχειρίζονται ομοειδή υλικά ανά αποθηκευτικό χώρο, π.χ. δεν είναι σωστό να 
έχεις στο ίδιο data level ασφάλειες, πλαστικούς σωλήνες και φωτιστικά διότι έχουν 
μεγάλη διαφορά στην τιμή και στις ποσότητες πωλήσεων και δεν μπορείς να έχεις 
σωστά αποτελέσματα από την abc και multipareto ανάλυση. 
Τις πληροφορίες τις παίρνω από το SAP με ειδικό INTERFACE ανά data level του 
SYNCRON και τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται είναι: εγκατάσταση, κωδικός, 
πωλήσεις (13 τελευταίων μηνών), τρέχον stock, lead time ( χρόνος παράδοσης από 
προμηθευτή στο κατάστημα), ποσότητα συσκευασίας, αξία υλικού και δεσμευμένες από 
παραγγελίες πωλητών ποσότητες. 
 
 
4.2.2  ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
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Η εταιρεία το 2011 απαριθμεί 32 καταστήματα στην Ελλάδα και τα προϊόντα που 
μπορεί κανεις να βρεί παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. 
   
ΚΑΛΩΔΙΑ 
 
Η εταιρεία διαθέτει καλώδια όλων των ειδών απο τους κατασκευαστές 
-Nexans 
-Cablel 
-Biokal 
-Eupen 
-Panduit 
H γκάμα περιλαμβάνει NYA,NYM,NYY(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-
ΠΟΛΥΚΛΩNA),NYLHY,NYMHY,NYFAZ,NYFAF,ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ,ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ,LIYCY,PET,TV,SAT,CCTV,RG58 & 
59,UTP,FTP,SFTP,SSTP,CAT5E,CAT6,CAT7,FIBER OPTIC,SOLAR,HALOGEN 
FREE,ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΧΑΛΚΟΣ,ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ,κ.α. 
 
ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σωλήνες εγκαταστάσεων και παρελκόμενα των εταιρείων ΚΟΥΒΙΔΗΣ,COURBI & 
VIOKAR. 
Η γκάμα περιλαμβάνει ελαφρού τύπου σωλήνες ευθείες και σπιράλ,βαρέως τύπου 
σωλήνες ευθείες και σπιράλ,κουτιά διακοπτών και διακλάδωσης κ.α. 
 
Ραγο-υλικό και πίνακες των εταιρείων 
SCHNEIDER,LEGRAND,ABB,SIEMENS,HAGER 
H γκάμα περιλαμβάνει 
-ασφάλειες 
-ασφαλειοαποζεύκτες 
-ραγοδιακόπτες 
-ρελέ διαρροής 
-ρελέ ισχύος 
-χρονοδιακόπτες 
-dimmer ράγας 
-αυτόματους κλιμακοστασίου 
-αυτόματους ισχύος 
-χρονικά αντικεραυνικά κ.α. 
 
Κανάλια διελεύσεως καλωδίων και σχάρες των εταιρειών  
LEGRAND,TEHALIT,VIOKAR,ELVAN,ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ. 
Η γκάμα περιλαμβάνει  
-κανάλια πλαστικά διάφορων διαστάσεων 
-επίτοιχα-αυτοκόλλητα-διάτρητα-αλουμινίου 
-ξύλινων αποχρώσεων-δαπέδου 
-σχάρες μεταλλικές κ.α. 
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ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
H εταιρεία προσφέρει μεγάλη γκάμα διακοπτικού υλικού με μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων και σχεδίων από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της αγοράς 
SCHNEIDER,LEGRAND,ABB,SIEMENS,VIMAR. 
H γκάμα περιλαμβάνει 
-διακόπτες και πρίζες χωνευτές-επίτοιχες-στεγανές 
-μπουτόν 
-διακόπτες ρολών-απλούς-τηλεχειριζόμενους 
-ρυθμιστές έντασης φωτισμού 
-θερμοστάτες μηχανικούς-ηλεκτρονικούς 
-χρονοδιακόπτες 
-πρίζες UPS 
-πρίζες OTE RJ11-ISDN 
-πρίζες data cat5e-cat6 
-πρίζες tv-sat-hi fi 
-κουδούνια 
-φωτιστικά ασφαλείας 
-φωτιστκά νυκτός 
-ανιχνευτές κίνησης 
-πρίζα ξυρίσματος 
-καρτοδιακόπτες δωματίου κ.α. 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
 
Η γκάμα των φωτιστικών περιλαμβάνει 
-φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 
-οροφής 
-δαπέδου 
-Επιτοίχια 
-ιστούς 
-χωνευτά 
-κρεμαστά 
-συστήματα φωτισμού 
-γραμμικά προφίλ κ.α. 
 
Οι κατασκευαστές με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία είναι  
-ΑRKOSLIGHT,GROUPLINEA,GROUP 
HAVELS,PHILIPS,OSRAM,AYGENTI,OSRAMFOSCARINI,BEL 
LIGHTING,PETRIDIS,ALDO,BERNARDI,AXO 
LIGHT,PANZERI,ITRE,MELOGRANO BLU 
 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
 
Η εταιρεία προσφέρει λύσεις με λαμπτήρες των πιο αξιόπιστων εταιρείων 
παγκοσμίως PHILIPS,OSRAM,SYLVANIA,MEGAMAN. 
H γκάμα των λαμπτήρων περιλαμβάνει 
-LED 
-ECO αλογόνων 
-φθορισμού 
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-CFL οικονομίας 
-PL 
-HQI 
-νατρίου 
-μεταλλικών αλογονιδίων 
-υδραργύρου 
-κεραμικού καυστήρα 
-μικτού φωτισμού 
-σκληράς υάλου κ.α. 
 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 
 
Η Εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις δομημένης καλωδιώσης από τις 
εταιρίες PANDUIT,LEGRAND,RITTAL,FLUKE NETWORK,CENTRAL 
Η γκάμα περιλαμβάνει  
-jack rj45 UTP-FTP-STP cat5e 
-jack rj45 UTP-FTP-STP cat6 
-patch panel UTP-FTP-STP cat5e 
-patch panel UTP-FTP-STP cat6 
-patch cord UTP-FTP-STP cat5e 
-patch cord UTP-FTP-STP cat6 
-RACK 19 επιτοίχια-επιδαπέδια 
-server 
-wire manager 
-jack fiber optic 
-pigtail 
-fiber optic patch cord 
-kit fiber optic 
-καλώδια UTP-FTP-SFTP-STP cat5e&cat6&10G 
-καλώδια SSTP cat7 
-οπτικές ίνες 
-κατανεμητές 
-οριολωρίδες 
-εκτυπωτές ετικετών κ.α. 
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Η επιλογή των υλικών εχει γίνει από τις πιο επώνυμες και αξιόπιστες εταιρείες 
παγκοσμίως 
SCHNEIDER,SIEMENS,ABB,HAGER,RITTAL,LEGRAND,PALAZZOLI,MENNE
KES,UTECO. 
Η γκάμα που προσφέρεται για τη βιομηχανία περιλαμβάνει 
-βιομηχανικούς διακόπτες και πρίζες 
-ρελέ 
-θερμικά 
-αυτομάτους ισχύος 
-υλικά αυτοματισμού 
-βιομηχανικά όργανα 
-υλικό ράγας 
-αντιεκρηκτικό υλικό 
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-πίνακες 
-ερμάρια 
-πεδία 
-ακροκιβώτια 
-μούφες 
-ρητίνες 
-κλέμμες 
-φωτιστικά βιομηχανικού χώρου 
-πλαστικά κανάλια 
-σχάρες κ.α. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Η εταιρεία προσφέρει ασφάλεια για εσάς και την περιουσία σας με αξιόπιστες λύσεις 
από τους μεγαλύτερους προμηθευτές παγκοσμίως  
LEGRAND,CTC,COOPER,UNIVEL,OLYMPIA ELECTRONICS,STEINEL,MGE 
UPS 
H γκάμα περιλαμβάνει  
-θυροτηλέφωνα 
-θυροτηλεοράσεις 
-φωτιστικά ασφαλείας 
-ανιχνευτές κίνησης 
-συναγερμούς ενσύρματους και ασύρματους 
-κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης 
-πυρανίχνευση 
-ανιχνευτές αερίων  
-UPS stand by-line interactive-on line 
-σταθεροποιητές τάσης κ.α. 
 
ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Όργανα και εργαλεία από τους γνωστούς οίκους  
BENNING,FACOM,LEICA,DIAGER,SPIT,DE WALT,MIDLAND 
ALLAN,LOTTO WORKS,METREL. 
H γκάμα περιλαμβάνει 
-ψηφιακά πολύμετρα & αμπεροτσιμπίδες 
-φασίμετρα 
-όργανα ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
- όργανα ελέγχου φωτοβολταϊκών συστημάτων 
-αποστασιόμετρα 
-αλφάδια laser 
-πνευματικά πιστολέτα 
-δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 
-σκαπτικά 
-τροχούς  
-τρυπάνια 
-καλέμια  
-χούφτες εργαλειοθήκες κ.α. 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
 
Η Εταιρεία προσφέρει μεγάλη γκάμα υλικών από τις εταιρείες  
SOLARWATT,SHARP,RENESOLA,SMA.POWER 
ONE,SIEMENS,EUPEN,NEXANS,DEHN,ΚΟΥΒΙΔΗΣ 
Η γκάμα περιλαμβάνει 
-panels 
-inverters 
-στηρικτικά 
-ειδικά καλώδια 
-πίνακες 
-αντικεραυνική προστασία 
-σωλήνες όδευσης καλωδίων  κ.α. 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
Το κατασκευαστικό τμήμα της εταιρίας δεσμεύεται να σχεδιάζει,να παράγει και να 
προσφέρει στους πελάτες του προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.Οι βασικοί 
τύποι πινάκων που κατασκευάζονται και προσφέρονται είναι 
-Πίνακες Χαμηλής Τάσης εως 6300 Α 
-Πίνακες Διαχείρισης κτιρίων ΚΝΧ-ΕΙΒ 
-Πίνακες βιομηχανικού αυτοματισμού 
-Πίνακες πυκνωτών 
-Πίνακες Μέσης Τάσης,Μετασχηματιστών ισχύος και Υποσταθμών εξωτερικών 
χώρων 
Η εγγύηση της υψηλής απόδοσης των πινάκων διασφαλίζεται από τη συνεργασία της 
εταιρείας με κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού στον κόσμο 
ABB,SCHNEIDER ELECTRIC,LEGRAND,RITTAL,SIEMENS,HAGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Βασικές Οδηγίες για την Αρχική Λειτουργία του Συστήματος Syncron DFRP 
 
 Για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα Syncron DFRP, οι ελάχιστες απαιτήσεις 
έχουν ως εξής: 
Αρχεία Παραμέτρων (Parameter Files, ΜF003 και ΜF003.idx) 
Αρχείο Interface (ΜF602, ΜF601) 
Αντίγραφο των Basefile Tables 
 
Πιο σύνθετες εγκαταστάσεις απαιτούν επιπλέον interfaces και αναλύσεις οι οποίες 
διεξάγονται σε άλλα Modules όπως το Seasonality και το Modeling προτού εισαχθεί 
στο σύστημα το αρχείο ενημέρωσης (update file). 
Η διαδικασία αρχικής λειτουργίας του συστήματος έχει ως εξής: 

 Δημιούργησε ένα folder για τα δεδομένα 



 71

 Τοποθέτησε ένα αντίγραφο των αρχείων του Basefile folder (ο οποίος 
βρίσκεται κάτω από το directory \syncm4) 

 Αντίγραψε το αρχείο ΜF602 (interface) στο folder 

 Δημιούργησε ένα αρχείο ΜF601 εάν είναι απαραίτητο (μόνο στην περίπτωση 
που το ΜF602 αρχείο είναι τύπου delimited) 

 Αντίγραψε ένα κατάλληλο αρχείο παραμέτρων στο folder (ΜF003, 
ΜF003.idx) 

 Συνδέσου με το Syncron 

 Δημιούργησε το αντίστοιχο επίπεδο δεδομένων (data level) 

 Ρύθμισε την ημερομηνία του συστήματος 

 Έλεγξε τις παραμέτρους 

 Δημιούργησε τα ημερολόγια της εταιρίας (company calendars) 

 Εισήγαγε τα δεδομένα 

 Έλεγξε την αναφορά της διαδικασίας εισαγωγής των δεδομένων 

 Έλεγξε τα δεδομένα 

 Τρέξε το initialisation 

 Δημιούργησε τις προβλέψεις (Create Forecasts) 

Σημειώνεται οτι είναι γενικά καλύτερο να ξεκινάμε με ένα σετ παραμέτρων 
(parameter set) το οποίο προέρχεται από παρόμοια εγκατάσταση - καθώς θα 
χρειαστούν λιγότερες τροποποιήσεις. 
Τα δεδομένα που χρειάζονται για να τρεξει η διαδικασία του forecasting είναι: 
Forecasting  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 
Number of periods per Year 
12 or 13 periods of demand history 
Parameter Set 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 
Number of sub-periods per period 
Supersession Information 
Seasonal Groups and Adjusters 
Volume Density Factors 
lnformation in order to determine how reactive the system needs to be 
Cost information if Multi-Pareto parameter setting is to be used 
Calendars 
Period Breakdown Distributions 
 
Τα δεδομένα που χρειάζονται για να τρέξει η διαδικασία του stock replenishment και 
του order scheduling είναι: 
Stock Replenishment  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 
Cost 
Lead-time 



 72

Min Max Multiple Order Quantities 
FOC/FOQ determination (Parameter Sets) 
Review Time 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
Order Constraints 
Order Scheduling 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Number of Sub-periods per period 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
Period Breakdown Distributions 
Placed Orders 
Calendars 
Order Constraints 
 
4.3.1 Initialisation  
Η Λειτουργία του Initialisation 
Αφού εισαχθούν τα προϊόντα στο σύστημα (μέσω interface ή άλλων διαδικασιών) 
πρέπει να τρέξει η διαδικασία του initialisation. Το initialisation πρέπει να τρέξει πριν 
τη διαδικασία του Forecasting. 
Το initialisation κυρίως αποσκοπεί στο: 

 Να κατατάξει τα προϊόντα σε Τύπους Ζήτησης και να υπολογίσει τον Ετήσιο 
Τζίρο Πωλήσεων του κάθε προϊόντος (Value of Annual Usage, VAU) 

 Να υπολογίσει τις αρχικές τιμές για το Forecasting. 

Οι τύποι ζήτησης που χρησιμοποιεί το σύστημα είναι: Fast, Erratic, Positive Trend, 
Negative Trend, Lumpy Slow, Dying, Obsolete και New.  
Ο τύπος ζήτησης δεν μπορεί να αγνοηθεί από τον χρήστη. 
 
Ο ετήσιος τζίρος πωλήσεων (ή αξία πωλήσεων) είναι το γινόμενο του Κόστους 
Μονάδας του προϊόντος με την Μέση Ετήσια Ζήτηση, και είναι μια πολύ σημαντική 
παράμετρος καθώς πολλές άλλες παράμετροι εξαρτώνται από αυτήν. 
4.3.2 Re-Initialisation  
Το σύστημα θα επαναρχικοποιήσει (re-initialise) τα είδη από καιρού εις καιρόν. Αυτό 
γίνεται γιατί οι υπολογιζόμενες παράμετροι, όπως ο τύπος ζήτησης, μπορεί να έχουν 
αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλλαγές αυτές 
θα έχουν ήδη διαπιστωθεί από το σύστημα προτού χρειαστεί να ληφθούν οι 
απαραίτητες ενέργειες.  
Εάν ένα είδος επαναρχικοποιηθεί, τότε ο αριθμός των ιστορικών περιόδων ζήτησης 
που θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς θα είναι διαφορετικός από ότι κατα το 
Initialisation. Ο αριθμός περιόδων ζήτησης που χρησιμοποιείται είναι συνήθως 
μικρότερος έτσι ώστε να δοθεί περισσότερο βαρος στην πιο πρόσφατη ζήτηση. 
 
4.3.3 Initialisation Exceptions 
Τα νέα προϊόντα (αυτά τα οποία δεν έχουν απαραίτητα ιστορικό ζήτησης) 
διαχειρίζονται με ειδικό τρόπο. Ένα προϊόν χαρακτηρίζεται ως Νέο (New) όταν δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες έτσι ώστε να αρχικοποιηθεί (initialized). Σε 
ένα τυπικό σύστημα, η παράμετρος Ζητήσεις για Κινητό Μέσο Όρο (Demands for 
Moving Average) τίθεται ίση με 4 και η παράμετρος Ζητήσεις για την Αρχικοποίηση 
Νέου Προϊόντος (Demands for New Product Initialisation) τίθεται ίση με 6. Αυτό 
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σημαίνει ότι όταν ο μετρητής ζήτησης (Demand Counter) είναι ίσος με 4 και 
υπαρχουν 4 ζητήσεις, τότε το Syncron θα θέσει την Εκτίμηση της Ζήτησης (Estimate 
of Demand) ίση με τη μεγαλύτερη τιμή από τον κινητό μέσο όρο που υπολογίζει το 
σύστημα και από την Εκτίμηση Ζήτησης για το Νέο προϊόν που ορίζεται από τον 
χρήστη (εάν έχει δοθεί μια τέτοια τιμή). Όταν το Demand Counter γίνει ίσο με 6, και 
υπαρχουν 6 έγκυρες ζητήσεις, τότε θα λάβει χωρα το Initialisation. 
Εάν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την αρχικοποίηση ενός προϊόντος, τότε ο 
τύπος ζήτησης (Demand Type) χαρακτηρίζεται ως Z, δημιουργώντας μια εξαίρεση 
(Initialisation Exception). Παραδείγματα τέτοιων exceptions είναι τα ακόλουθα: 
IGNORED 
Όταν το Ignored Flag βρίσκεται στη θέση 'Ignore' τότε δεν θα γίνει καμία διαδικασία 
πρόβλεψης και αναπλήρωσης αποθεμάτων για αυτό το προϊόν. Εάν το Ignored Flag 
είναι λάθος τότε βάλτε κενό και ξανατρέξτε τη διαδικασία. Διαφορετικά δεν 
χρειαζεται καμία ενέργεια. 
NO DETAIL RECORDS ON MURCO STOCK FILE 
Λείπει το stock file από το αρχείο δεδομένων. Δημιουργήστε ή επαναφέρετε το 
αρχείο και ξανατρέξτε τη διαδικασία. 
NOT INITIALISED - INSUFFICIENT HISTORY 
Δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά δεδομένα ζήτησης για να αρχικοποιηθεί το προϊόν, 
πιθανόν λόγω πολλών flags στο ιστορικό της ζήτησης. Είτε αφαιρέστε κάποια flags 
είτε περιμένετε μέχρι να υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα, οπότε το σύστημα θα 
αρχικοποιήσει το προϊόν αυτομάτως σαν μέρος της διαδικασίας του forecasting. Όταν 
δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, ο τύπος ζήτησης του προϊόντος χαρακτηρίζεται ως 
'Z'. 
NOT INITIALISED - NEW 
Το προϊόν αυτό είναι νέο και δεν έχει ακόμα αρχικοποιηθεί. 
PARAMETER KEY NOT FOUND - SET TO IGNORE 
Δεν υπάρχει το parameter reference του προϊόντος στο αρχείο παραμέτρων. Εάν 
υπάρχει η παράμετρος 'ZZ' τότε το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί αυτή την παράμετρο. 
Ελέγξτε το parameter reference του προϊόντος και τροποποιήστε το ανάλογα θέτοντας 
το Ignore Flag σε κενό ώστε να επανακτηθεί το προϊόν. 
PROCESSING ERROR IN ROUTINE 
Προέκυψε ένα λάθος κατά τη διαδικασία. Σημειώστε τις λεπτομέρειες που δίνονται 
και επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης. 
SEASONAL RECORD MISSING - KEY 
Το seasonal group του προϊόντος δεν υπάρχει στο seasonal file. Ελέγξτε το seasonal 
code του προϊόντος και τροποποιήστε το κατάλληλα. Η διόρθωση θα γίνει εμφανής 
όταν τρέξει το επόμενο forecasting. 
STOCK HEADER RECORD MISSING - NOW INSERTED 
Το header record δεν υπήρχε στο un-initialised αρχείο και εισήχθη τώρα. Δεν 
χρειάζεται καμία είδους ενέργεια. 
STOCK/PARAMETER FILE PERIOD NUMBER MISMATCH 
Οι ημερομηνίες στα header records στα stock και parameter files δεν συμφωνούν. 
Τροποποιήστε τα company profile parameters έτσι ώστε να συμφωνούν οι δύο 
ημερομηνίες και τρέξτε τη διαδικασία ξανά. 
SUPERSEDED 
Το Ignore Flag βρίσκεται στη θέση 'Sup'd' και δεν πρόκειται να διεξαχθούν οι 
διαδικασίες του forecasting και του stock replenishment για αυτό το προϊόν. Εάν το 
Ignore Flag είναι λάθος,τότε βάλτε κενό και επαναλάβετε τη διαδικασία 
THE PARAMETER FILE IS BUSY, TRY AGAIN LATER 
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Η διαδικασία του Initialisation δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς το parameter 
file χρησιμοποιείται από το σύστημα. Περιμένετε έως ότου κλείσουν όλα τα αρχεία 
και επαναλάβετε τη διαδικασία. 
THE SEASONALITY FILE IS BUSY, TRY AGAIN LATER 
Η διαδικασία του Initialisation δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς το seasonal 
adjusters file χρησιμοποιείται από το σύστημα. Περιμενετε έως ότου κλείσουν όλα τα 
αρχεία και επαναλάβετε τη διαδικασία. 
THE STOCK FILE IS BUSY, TRY AGAIN LATER 
Η διαδικασία του Initialisation δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς το stock file 
χρησιμοποιείται από το σύστημα. Περιμένετε εώς ότου κλείσουν όλα τα αρχεία και 
επαναλάβετε τη διαδικασία. 
TOO MANY SUPERSEDES - PRODUCT IGNORED 
Το προϊόν αντικαθιστά περισσότερα από 20 προϊόντα, πιθανώς λόγω loop της 
αλυσίδας αντικατάστασης. Ελέγξτε ξανά την αλυσίδα αντικατάστασης, κάντε τις 
απαραίτητες διορθώσεις και επαναλάβετε τη διαδικασία.  
VAU CLASS NOT IN TABLE - FIRST OCCURENCE USED 
Η VAU κλάση του προϊόντος δεν υπάρχει στο parameter reference. Χρησιμοποιήθηκε 
η χαμηλότερης αξίας κλάση αντί αυτής. Το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί ξανά και να 
επαναληφθεί η διαδικασία. 
4.3.4 Οδηγίες Λειτουργίας του Συστήματος 
Εισαγωγή 
Logging in 

 
Εικόνα 1: Signon Οθόνη 

Η πρόσβαση στο Syncron γίνεται μέσω ενός εικονιδίου στο desktop το οποίο 
προκύπτει αμέσως μετά την εγκατάσταση του συστήματος. 
Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα χρησιμοποιώντας την Signon οθονη (βλ. Εικονα 1). 
Κάθε χρήστης έχει ένα User Name και ένα password. 
Κάθε χρήστης μπορεί να μπαίνει μόνο σε ένα session την φορά. 
 
Trouble Shooting 
Security Dongle NOT Installed - Please Contact Your Supplier 
Στην περίπτωση αυτή ελέγξτε εάν το dongle έχει τοποθετηθεί σωστά. 
Syncron Login Error: Invalid User ID or Password 
Το User Name και το Password πρέπει να πληκτρολογουνται με κεφαλαία γράμματα. 
Syncron Login Error: User ID already in use 
Κλείστε το προηγουμενο session και χρησιμοποιείστε το User Reset Facility. 
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4.3.5 Το Περιβάλλον του Syncron 
Η Κύρια Οθόνη 
Κάτω από τον τίτλο του παραθύρου υπαρχει ένα Menu Bar το οποίο παρέχει 
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος του Syncron καθώς και σε 
ορισμένες από τις standard λειτουργίες του MS windows, π.χ.. Edit, Window, Help 
και μπορεί να λειτουργήσει είτε μέσω ποντικιού είτε μέσω πληκτρολογίου. 

 
Το status bar στην κάτω πλευρά της οθόνης δείχνει το software status (Ready), το σετ 
δεδομένων (data set) το οποίο χρησιμοποιείται αυτήν την στιγμή (00001, DEFAULT 
ENVIRONMENT), το όνομα του χρήστη (ADMIN) και την ημερομηνία του σετ 
δεδομένων (1999(40)). 
Toolbars 
Το Syncron έχει δυο τύπους toolbars: 
Main toolbar το οποίο είναι μονίμως διαθέσιμο και παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις 
συνήθεις διαδικασίες του συστήματος, π.χ. δυνατότητα εκτύπωσης. 
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Function specific toolbar το οποίο περιέχει λειτουργίες σχετικές με το ενεργό 
παράθυρο. 
Adding, Amending and Deleting Items 
Οι παρακάτω γενικές λειτουργίες χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να προσθέσουμε, 
να τροποποιήσουμε ή να σβήσουμε κάποια είδη όποτε αυτό επιτρέπεται: 

 
Εύρεση ενός Υπάρχοντος Προϊόντος ή Είδους 
'Οταν ένα προϊόν ή είδος αποτελεί μέρος μιας λίστας, τότε ο χρηστης μπορεί να 
εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχειο με τους ακόλουθους τρόπους: 
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 Χρησιμοποιώντας τα locator buttons για να επιλέξει το προηγούμενο ή το 
επόμενο είδος στην λίστα  

 Πληκτρολογώντας το επιθυμητό ονομα ή αριθμό 

 Επιλέγοντας ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το drop-down list. 

Δυνατότητες Εκτύπωσης 
Το Print Options στο File Menu επιτρέπουν την εκτύπωση λεπτομερειών από το 
παρόν παράθυρο. Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από το παράθυρο που 
χρησιμοποιείται. 
Η επιλογή Print Sheet είναι γενικώς διαθέσιμη και εκτυπώνει τα περιεχόμενα του 
παρόντος παραθύρου. 
Επιλογές όπως Print Orders και Print Forecasts εμφανίζονται στο File Menu όποτε 
αυτό επιτρέπεται. Αυτές οι επιλογές εκτυπώνουν τις κατάλληλες λεπτομέρειες, όπως 
για παράδειγμα τις παραγγελίες ή τις προβλέψεις μόνο για το παρόν είδος. 
 
Logging Off 
Ο συνήθης τρόπος για να κάνει κανείς log off από το σύστημα είναι μέσω του File, 
Exit. 
Ασφάλεια 
Οι λειτουργίες που δεν επιτρέπονται στον συγκεκριμένο χρήστη είναι 'γκρι' και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
4.3.6 Η Δημιουργία ενός Επιπέδου Δεδομένων (Data Level) 
Το σύστημα Syncron επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να 
χρησιμοποιήσουν επίπεδα δεδομένων, τα λεγόμενα Data Levels. Ένα Data Level 
αναφέρεται σε ένα folder που περιέχει ένα σετ αρχείων (πινάκων) τα οποία 
απαιτούνται για να λειτουργήσει το σύστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
απαιτείται ένα μόνο folder, στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται το Modelling 
Module χρειάζεται και ένα ξεχωριστό folder και σε ορισμένες πολύ-επίπεδες 
εφαρμογές χρειάζονται παραπάνω από ένα folders. 
Ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργηθεί ένα Data Level είναι ο εξής: 

 Δημιουργήστε το folder και τοποθετήστε τα δεδομένα σε αυτό 
χρησιμοποιώντας τον explorer (ή μέσω της διαδικασίας Syncron Extract) 

 Μέσα στο Syncron επιλέξτε File, Open Data Level 

 Επιλέξτε το Add Button 

 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό ονομα - 5 χαρακτήρων το μέγιστο και στην 
συνέχεια πιέστε το tab. 

 Εισάγετε μια περιγραφή του Data Level και στην συνέχεια πιέστε tab 

 Εισάγετε ολόκληρο το path name για το folder (σημείωση οτι τα path names 
δεν πρέπει να περιλαμβανουν κενά), πιέστε tab. 

 Εάν χρησιμοποιείτε το Modelling τότε εισάγετε το path name για το folder 
του Modelling (διαφορετικά βαλτε ένα default που να διαφέρει από το Live 
Data Path, π.χ. c:\) 

 Επιλέξτε το Update Button. 



 78

 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα αρχείο μπορούν να εκδοθούν και να 
τροποττοιηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή. 
4.3.7 Επιλογή Data Levels 
'Ενα σετ δεδομένων μέσα στο Syncron ονομαζεται data level. 
 Το data level περιέχει τις παραμέτρους και τα δεδομένα που απαιτούνται για να 
χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα. Κάθε data level περιέχει ένα live data path και ένα 
modelling data path. 
Εάν δεν χρησιμοποιείται το modelling module, τότε χρησιμοποιείται ένα default data 
path. 
Ένα νέο data level μπορεί να δημιουργηθεί από ένα ήδη υπάρχον μέσα στο Syncron, 
πάντως είναι συνήθως ευκολότερο να αντιγραφεί το folder των δεδομένων 
χρησιμοποιώντας τον explorer, καθώς κάθε data path αναφέρεται σε ένα 
συγκεκριμένο folder. Αφού δημιουργηθεί το folder, τότε ρυθμίζεται το Data Level 
στην οθονη System Data Levels. 
Η δυνατότητα διατήρησης των διαφόρων Data Levels μας επιτρέπει στο να 
δημιουργούμε διαφορετικα Data Levels για εκπαιδευτικούς σκοπούς, να 
διαφοροποιούμε τα δεδομένα για διαφορετικούς χώρους ή να έχουμε πρόσβαση σε 
δεδομένα πολλαπλών οργανισμών ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για modules 
πολύ-επίπεδου προγραμματισμού, όπως το Split Level Inventory και το Pipeline 
Control. 
Η οθονη System Data Level(s) προκύπτει από το File, Open Data Level 
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Για να επιλέξουμε ένα Data Level αρκεί ένα διπλό κλικ πάνω στην επιλεγμένη 
γραμμή. Η επιλογή ενος άλλου Data Level θα κλείσει αυτόματα το προηγούμενο Data 
Level. 
4.3.8 Επιλογή και Ομαδοποίηση Προϊόντων 
4.3.8.1 Ομαδοποίηση 
Υπαρχουν δύο τύποι ομάδων προϊόντων μέσα στο Syncron: οι ομάδες που 
δημιουργούνται από το ίδιο το σύστημα, όπως το Demand Type ή τα Forecasting 
Exceptions και αυτές που δημιουργούνται από τον χρήστη με την μέθοδο της λίστας 
ή των filters (queries). 
Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των ομάδων εξαρτάται από την ασφάλεια πρόσβασης 
του χρήστη. Οι χρήστες οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε Large Volume Access δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ομαδες. 
Εάν ένας χρήστης επιλέξει να εργαστεί σε μία συγκεκριμένη ομάδα ειδών, τότε θα 
μπορεί να βλέπει μόνο τα είδη αυτά που ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα. 
Μόνο μία ομαδα μπορεί να επιλεχθεί, αλλά οι ομάδες που εχουν δημιουργηθεί από 
τους χρήστες μπορεί να έχουν πολλές συνθήκες σε ισχύ. 
Οι τύποι των ομάδων που είναι διαθέσιμες είναι προσβάσιμες από την οθόνη Group 
Selection μέσω του File, Group Selection ή από το main toolbar. Οι χρήστες μπορεί 
να επιλέξουν να εμφανίζεται η οθόνη του Group Selection αμέσως μόλις συνδεθούν 
στο σύστημα. Αυτό γίνεται με την επιλογή του Show at Start-up στο κάτω μέρος της 
οθόνης: 

Σχόλιο: όταν η οθόνη 
Group Selection 
εμφανίζεται κατά το 
start-up, επιλέγονται 
αυτόματα όλα τα 
προϊόντα. Εάν 
επιλεχθεί το OK, τότε 
η διαδικασία επιλογής 
θα τρέξει πάλι για όλα 
τα προϊόντα. Εάν το 
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σετ δεδομένων είναι πολύ μεγάλο, τότε η διαδικασία αυτή μπορεί να καταναλώσει 
αρκετό χρόνο. Εάν επιλεχθεί το cancel τότε θα  επιβεβαιωθεί η τρέχουσα επιλογή, 
δηλαδή όλα τα προϊόντα. 
 
Οι ομάδες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξουμε είδη σχετικά με 
πληροφορίες ανά προϊόν ή ανα exception χρησιμοποιώντας κάποια υπολογιζόμενη 
τιμή μέσα από το σύστημα. 
Οι ομάδες δημιουργούνται για ένα συγκεκριμένο data set και το σύστημα θα θυμηθεί 
την ομάδα που χρησιμοποιείται στο επόμενο log in. 
Όταν επιλέγεται μια ομάδα, τότε αυτό ισχύει μόνο για την εμφάνιση των ειδών. Τα 
run options εφαρμόζονται σε όλο το σετ δεδομένων, με μόνες εξαιρέσεις το Single 
Product Recalculation, το Mass Update και τις batch διαδικασίες (βάσει μιας 
επιλογής). 
4.3.8.2 Δημιουργία Ομάδων 
 
Οι ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν ή να 
διαμορφωθούν στην οθόνη Group 
Maintenance, η οποία εμφανίζεται μέσω του 
Edit, Groups, Maintenance από το drop 
down menu. 
Μία νέα ομαδα δημιουργείται είτε μέσω 
λίστας ή μέσω filter και μπορεί να 
αντιγραφεί από μια ήδη υπάρχουσα ομάδα. 
Μια άλλη επιλογή είναι να εισάγουμε μία 
λίστα η οποία έχει δημιουργηθεί εξωτερικά 
από το σύστημα. 
Εάν επιλέξουμε ΟΚ τότε δημιουργείται το 
αρχείο και μπορούμε να το τροποποιήσουμε. 
Σημειώνεται ότι εάν μία ομαδα έχει ήδη 
ανοιχθεί τότε μόνο τα επιλεγμένα είδη είναι 
διαθέσιμα για να διαμορφωθεί μία λίστα. 
4.3.8.3 Δημιουργία Ομάδας από Λίστα 
Για να δημιουργήσουμε τη λίστα επιλεγμένων προϊόντων για μία ομάδα, επιλέγουμε 
ένα είδος με διπλό κλικ πάνω σε αυτό στο 'Full Product List' window. Αυτόματα το 
είδος μεταφέρεται στο Selected Products window. Το ίδιο μπορεί να γίνει με drag and 
drop. 
Κάθε φορά που καλείται η ομάδα των προϊόντων, καλείται ταυτόχρονα και το full 
product list, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ενημερώνουμε την ομάδα των 
προϊόντων με άλλα προϊόντα της full product list. 
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4.3.8.4 Δημιουργία Ομάδων μέσω Filters 
Όταν δημιουργούνται τα filters πρέπει να επιλεχθεί ένας από τούς παρακάτω πίνακες 
του Syncron: 

 Stock Table 

 Forecast Table 

 Order Schedules 

 Stock Replenishment 

 Risk of Runout (OS) 

 Excess Stocks (OS) 

 Risk of Runout (SR) 

 Excess Stocks (SR) 

 Supplier Constrained Orders 

 Service Levels 

 Set Reference File 
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Κάθε συνθήκη έχει ένα field reference, ένα operator όπως 'equal' και μια τιμή. 
Οι αλφαριθμητικές τιμές μπορούν να τοποθετηθούν με μονά εισαγωγικά. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και wildcards όπως % για μεταβλητό μήκος, _ για έναν 
χαρακτήρα. 
Καινούριες σειρές μπορούν να προστεθούν με δεξί κλικ. 
Τα είδη που έχουν επιλεχθεί με το συγκεκριμένο filter απεικονίζονται κάνοντας κλικ 
στο list tab. Το  filter μετατρέπεται τοτε σε list επιλέγοντας το Update button. 
Σημειώνεται ότι δεν μπορούμε να μετατρέψουμε μια λίστα σε filter. 
 
4.3.9 Syncron Πρόβλεψη Ζήτησης (DF - Demand Forecasting) 
Η πρόβλεψη της ζήτησης του Syncron (DF) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέσα 
από το οποίο επιτυγχάνουμε ακριβείς προβλέψεις. Επιτρέπει στους χρήστες του να 
βελτιστοποιήσουν τα επενδυμένα κεφάλαια σε αποθέματα ενώ παράλληλα να 
επιτύχουν τα επιθυμητά επίπεδα εξυπηρέτησης. 
Το Syncron DF έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με τρόπο που να εγγυάται την τέλεια 
προσαρμογή του σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και την εύκολη συνεργασία του 
με άλλες εφαρμογές. Το Syncron DF μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργεί είτε 
μέσω δικτύου είτε ανεξάρτητο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και κάτω από 
οποιοδήποτε σύστημα hardware ή ERP. Εφαρμογές έχουν γίνει κάτω από περιβάλλον 
Unix, AS400, Windows NT, SAP,κλπ. Το σύστημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
λειτουργεί σε παραθυρικό περιβάλλον, με ελεγχόμενη την πρόσβαση των χρηστών 
στα δεδομένα. Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα μαζικής παρέμβασης σε 
προϊόντα, της γραφικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων, της εισαγωγής και 
εξαγωγής δεδομένων, της δημιουργίας διαφόρων αναφορών (reports) κλπ. 
4.3.9.1 Forecasting Module 
Το Syncron DF Forecasting Module ουσιαστικά οδηγεί το σύστημα και παρέχει ένα 
ευρύ πεδίο δυνατοτήτων που επιτρέπουν στους χρήστες να αναγνωρίζουν και να 
ανταποκρίνονται στις αλλαγές της ζήτησης. Το Forecasting Module έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να παρέχει ακριβείς προβλέψεις αναξαρτήτου του είδους της επιχείρησης 
και του είδους των προϊόντων. 
Το Module αυτό υπολογίζει την πρόβλεψη χρησιμοποιώντας τα ιστορικά δεδομένα 
της ζήτησης ή των πωλήσεων. Το μοντέλο της πρόβλεψης που θα εφαρμοστεί 
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ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της ζήτησης Lumpy, Slow, Erratic, Fast, Trend, 
Negative Trend, New, Dying και Obsolete. 

 
Το Module της πρόβλεψης τρέχει κάθε περίοδο η οποία συνήθως είναι η εβδομάδα ή 
ο μήνας και για κάθε περίοδο: 

1. Ελέγχει αν υπάρχει αλλαγή στον τύπο της ζήτησης και την αναπροσαρμόζει 
αυτόματα. 

2. Ανιχνεύει και διακρίνει αυξητικές ή μειωτικές τάσεις 
3. Αναγνωρίζει εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές τιμές στην ζήτηση τις οποίες 

αγνοεί στον υπολογισμό της πρόβλεψης, οδηγώντας έτσι σε πιο ακριβή 
πρόβλεψη. 

Δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να προσαρμόζει την πρόβλεψη βάσει της εμπειρίας 
του και των όποιων εξωγενών πληροφοριών. Οι μεταβολές αυτές στην συνέχεια 
λαμβάνονται αυτόματα υπόψη από το module της αναπλήρωσης των αποθεμάτων και 
του προγραμματισμού των παραγγελιών. 
Το Syncron DF υπολογίζει τις αποκλίσεις ανάμεσα στην πρόβλεψη και την 
πραγματική ζήτηση. Στον υπολογισμό των αποκλίσεων δεν συμπεριλαμβάνει την 
επίδραση των εξωτερικών (manual) αλλαγών της πρόβλεψης που έχει κάνει ο 
χρήστης. Το αποδεκτό επίπεδο σφάλματος μπορεί να οριστεί από το χρήστη και 
μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με το πέρασμα του χρόνου. Η ενημέρωση του χρήστη 
γίνεται με διάφορες αναφορές (reports) που παράγει το σύστημα στα οποία 
αναφέρονται οι ειδικές αυτές περιπτώσεις. 
Το σύστημα δηλαδή, αυτομάτως επανεξετάζει τα προϊόντα που παρουσιάζουν μεγάλο 
σφάλμα στην πρόβλεψη ή όταν έχει παρουσιασθεί μία σημαντική αλλαγή στην 
ζήτηση. Η ταχύτητα αντίδρασης του συστήματος στις αλλαγές ελέγχεται από τον 
χρήστη. Όταν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές δημιουργείται μία αναφορά για τα 
αντίστοιχα προϊόντα. 
Το Syncron DF διαχειρίζεται τα νέα προϊόντα, τις αντικαταστάσεις των προϊόντων 
και ομάδες προϊόντων καθώς επίσης μπορεί να συνδεθεί με το μετεωρολογικό δελτίο 
καιρού για προϊόντα τα οποία είναι άμεσα εξαρτώμενα από τις καιρικές συνθήκες. 
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4.3.9.2 Forecast Period Breakdown Module 
Σε πολλές εταιρείες απαιτούνται προβλέψεις για περιόδους μικρότερες της 
εβδομάδας. Ωστόσο στις περισσότερες εταιρίες η υπάρχουσα μεταβλητότητα στην 
ημερήσια ζήτηση (θόρυβος πρόβλεψης) οδηγεί σε μη ακριβείς προβλέψεις. 
Προκειμένου να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα το Module του Forecast Period 
Breakdown, σπάει την εβδομαδιαία πρόβλεψη σε προβλέψεις μικρότερων περιόδων 
βασιζόμενο στα εβδομαδιαία προφίλ, τα οποία είτε υπολογίζονται αυτόματα από το 
σύστημα από τα ημερήσια δεδομένα είτε μπορούν να δοθούν manually, από το 
χρήστη. 
Το Module αυτό, μπορεί επίσης να σπάσει την μηνιαία πρόβλεψη σε εβδομαδιαία 
χρησιμοποιώντας τα ημερολόγια. Αυτό μας διευκολύνει στην περίπτωση που ο μήνας 
τελειώνει για παράδειγμα στα μέσα της εβδομάδας. 
Οι προβλέψεις των υποπεριόδων αυτών χρησιμοποιούνται στο σύστημα 
αναπλήρωσης αποθεμάτων. 
4.3.9.3 Module Εποχικότητας 
Το Synchron DF Seasonality Module αναγνωρίζει περιοδικές κινήσεις της ζήτησης 
που οφείλονται σε εποχικά φαινόμενα, υπολογίζει την εποχικότητα της ζήτησης των 
προϊόντων, η οποία χρησιμοποιείται ως δεδομένο σε άλλα modules του Syncron DF 
προκειμένου να γίνει η πρόβλεψη και να υπολογιστούν και προταθούν οι ποσότητες 
παραγγελίας. 
Οι βασικές αιτίες που προκαλούν εποχικά φαινόμενα είναι οι ακόλουθες: 

 Εποχές μέσα στο χρόνο 

 Καιρός 

 Επίσημες αργίες και διακοπές 

 Προωθητικές ενέργειες των πωλήσεων 

 Τυπικές δραστηριότητες του μάρκετινγκ όπως για παράδειγμα ετήσια αύξηση 
τιμών κλπ 

Το Syncron DF χρειάζεται ιστορικά δεδομένα δύο ετών για να ελέγξει την 
εποχικότητα. Ένα νέο προϊόν μπορεί να συνδέεται με μία ομάδα εποχικότητας απ' 
αυτές που ήδη υπάρχουν, προκειμένου να  παράγουμε πιο ακριβείς προβλέψεις. 
Κάθε προϊόν είναι προσδιορισμένο με μία ομάδα εποχικότητας για την οποία το 
Syncron DF υπολογίζει την βαρύτητα εποχικότητας για κάθε περίοδο. Σαν περίοδο 
ορίζουμε συνήθως την εβδομάδα ή τον μήνα. Ο χρήστης θα πρέπει αρχικά να 
ομαδοποιήσει τα προϊόντα για τα οποία πιστεύεται ότι ακολουθούν το ίδιο μοντέλο 
εποχικότητας. 
Το Module υπολογίζει τους συντελεστές εποχικότητας για κάθε ομάδα εποχικότητας 
συμπεριλαμβάνοντας τα προϊόντα για τα οποία τα ιστορικά δεδομένα των δύο ετών 
συσχετίζονται. Στην συνέχεια κάθε προϊόν της ομάδας ελέγχεται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εποχικότητα που παρουσιάζει αρμόζει με την εποχικότητα της 
ομάδας που το έχουμε συνδέσει. Αυτός ο έλεγχος γίνεται αυτόματα από το Syncron 
DF και στο τέλος παίρνουμε μια αναφορά (exception report) για τα προϊόντα που 
βγαίνουν εκτός των προκαθορισμένων ορίων. 
Ημερολόγια στα οποία ορίζουμε τις κινητές αργίες ή γεγονότα, μπορούν να 
συνδεθούν και να συνεργαστούν με την εποχικότητα. Στα ημερολόγια αυτά έχουμε 
την δυνατότητα να ορίζουμε τις άνισες περιόδους έτσι ώστε να ταιριάζουν ακριβώς οι 
δύο χρονιές. 
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4.3.9.4 Volume Density Module 
Το Volume Density Module δίνει την δυνατότητα να ληφθούν υπόψη στην πρόβλεψη 
της ζήτησης γεγονότα τα οποία δεν είναι επαναλαμβανόμενα. Χρησιμοποιώντας το 
Volume Density Module, η επίδραση των γεγονότων αυτών θα ληφθεί αυτόματα 
υπόψη κατά την πρόβλεψη ζήτησης. Τέτοια γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από 
κλάδο σε κλάδο. Μερικά παραδείγματα τέτοιων γεγονότων μπορεί να είναι η αλλαγή 
στην δομή του συστήματος διανομών της εταιρείας (π.χ. νέοι αποθηκευτικοί χώροι ή 
σημεία πώλησης), οι ώρες πτήσεων των αεροπλάνων μιας αεροπορικής εταιρείας 
λόγω της μεταβολής του στόλου, πληροφορίες για μεταβολές τιμών ή των δεδομένων 
μεριδίων της αγοράς. 
Το Volume Density Module χρησιμοποιεί αυτά τα γεγονότα και αναθεωρεί αυτόματα 
τις προβλέψεις έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις επιδράσεις των γεγονότων αυτών 
ακόμα και εάν τα ιστορικά δεδομένα είναι σε διαφορετικό επίπεδο. 
4.3.9.5 Forecast Disaggregation Module 
Το Forecast Disaggregation Module επιτρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μία 
αποθηκευτική μονάδα (stock keeping unit - SKU) βασιζόμενο στην πρόβλεψη της 
ομάδας ή της οικογένειας, την οποία ανήκει. Για παράδειγμα, σε επίπεδο ομάδας 
μπορεί να έχουμε το μοντέλο ενός αυτοκινήτου και σε ένα άλλο κατώτερο επίπεδο τις 
χρωματικές παραλλαγές του μοντέλου. 
Με μία διαδικασία κατανέμουμε, με κατάλληλους συντελεστές, τις προβλέψεις από 
το επίπεδο εταιρείας ή ομάδας στο κατώτερο επίπεδο. Αυτοί οι συντελεστές μπορεί 
να υπολογίζονται από το σύστημα Syncon DF δίνοντας τις πληροφορίες που 
απαιτούνται μέσω interfaces ή να εισάγονται απευθείας από τον χρήστη. Με τον 
τρόπο αυτό αυξάνεται η ακρίβεια της πρόβλεψης για το κατώτερο επίπεδο προϊόντων 
καθώς εξαλείφεται ο θόρυβος που εμπεριέχεται στα ιστορικά στοιχεία πωλήσεων 
αυτών των προϊόντων.  
4.3.9.6 Report Writer Module 
Το σύστημα Syncron DF περιλαμβάνει Intelligent Query, ένα έμπειρο σύστημα 
δημιουργίας αναφορών από την IQ Software Corporation Limited. Το IQ επιτρέπει 
στον τελικό χρήστη να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Syncron DF, να 
διαχειρίζεται δεδομένα, να δημιουργεί και να επεξεργάζεται query ή να δημιουργεί 
πολύπλοκες αναφορές. Λόγω της ευκολίας της χρήσης του προγράμματος αυτού, ο 
χρήστης με ελάχιστη εκπαίδευση μπορεί να ετοιμάζει τις πλέον σύνθετες αναφορές 
έτσι ώστε να αντλεί τις πληροφορίες που επιθυμεί. 
 
4.3.10 Syncron Replenishment Planning (RP) 
Η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων είναι σημαντική στο σημερινό 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πολύ χαμηλά επίπεδα στο Stock μπορεί να 
οδηγήσουν σε χαμηλή εξυπηρέτηση πελατών με συνέπεια την μείωση των μεριδίων 
αγοράς και της εμπιστοσύνης των πελατών. 
Από την άλλη η διατήρηση των αποθεμάτων σε υψηλά επίπεδα είναι ένας μη 
αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του επενδυμένου κεφαλαίου που μπορεί να 
οδηγήσει σε ακίνητο απόθεμα. Το Syncron Replenishment Planning (RP) εγγυάται 
ότι το απόθεμα θα διατηρείται πάνω από τα κατώτερα επίπεδα και κάτω από τα 
ανώτερα. 
4.3.10.1 Stock Replenishment Module 
Το Synchron RP, Stock Replenishment Module δημιουργεί προτεινόμενες 
παραγγελίες προς τους προμηθευτές της εταιρείας. Οι παραγγελίες που προτείνονται 
λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία του τρέχοντος αποθέματος, των αναμενόμενων 
παραγγελιών και των back orders. Το σημείο αναπαραγγελίας είναι αυτό που δίνει το 
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ερέθισμα για την δημιουργία παραγγελιών. Λαμβάνει υπόψη του την πρόβλεψη της 
ζήτησης και το προτεινόμενο απόθεμα ασφαλείας. 
Το Syncron RP αυτόματα προτείνει το απόθεμα ασφαλείας που απαιτείται για κάθε 
προϊόν διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η εξυπηρέτηση των πελατών θα διατηρείται 
στα επιθυμητά επίπεδα για όλα τα προϊόντα. 
Το προτεινόμενο απόθεμα ασφαλείας βασίζεται στα επίπεδα εξυπηρέτησης που 
θέλουμε να επιτύχουμε, το Lead Time, και την συχνότητα αναπαραγγελιών. Επίσης 
λαμβάνει υπόψη του και την εποχικότητα, εάν αυτό απαιτείται. 
Οι ποσότητες παραγγελιών μπορούν να εναρμονιστούν με τους περιορισμούς 
μικρότερης, μεγαλύτερης ή πολλαπλάσιας ποσότητας. Η αναγκαιότητα της κάθε 
παραγγελίας τονίζεται με τον "δείκτη επικινδυνότητας" που υπολογίζεται από το 
Syncron RP για κάθε προϊόν για το οποίο έχει γίνει πρόταση για παραγγελία. 
Το Stock Replenishment Module μέσω της ABC (Pareto) ανάλυσης, κατηγοριοποιεί 
τα προϊόντα βάσει του ετήσιου τζίρου πωλήσεων. Η κατηγοριοποίηση αυτή μπορεί να 
διευρυνθεί λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και τη συχνότητα πωλήσεων, καθώς και τη 
σημαντικότητα του προϊόντος στην εταιρεία. Διαμορφώνονται, έτσι, πολιτικές 
αποθεματοποίησης ανά κλάση προϊόντων βάσει: 

 Του επιθυμητού επίπεδου εξυπηρέτησης. 

 Της συχνότητας των παραγγελιών 

 Της ταχύτητα αντίδρασης του module στις εξωτερικές αλλαγές. 

 Της συχνότητας επιθεώρησης αποθεμάτων, η οποία μπορεί να είναι σταθερή ή 
μεταβλητή. 

4.3.10.2 Order Scheduling Module 
Ένας αποτελεσματικός προγραμματισμός παραγγελιών απαιτεί όχι μόνο στοιχεία που 
αφορούν την τρέχουσα κατάσταση αλλά και μία όσο γίνεται πιο ακριβή εικόνα του 
μέλλοντος. Πιο συγκεκριμένα η πρόβλεψη της αναμενόμενης ζήτησης, όσο και εάν 
είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό των αποθεμάτων, δεν λαμβάνει υπόψη 
τους περιορισμούς που επιβάλλονται και αφορούν τους προμηθευτές. 
Το Syncron RP Order Scheduling Module λαμβάνει υπόψη του την πρόβλεψη 
ζήτησης και προγραμματίζει τον ανεφοδιασμό ανάλογα με τους περιορισμούς του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Τέτοιοι περιορισμοί μπορεί να είναι κλείσιμο 
εργοστασίου για κάποια περίοδο, αργίες κλπ.  
Έτσι υπολογίζει ένα πλάνο για τις μελλοντικές παραγγελίες για τον χρονικό ορίζοντα 
που ορίζουμε εμείς. Επιπλέον υπολογίζεται και συστήνεται το ανά χείρας απόθεμα 
στο κλείσιμο της κάθε περιόδου για τον χρονικό αυτό ορίζοντα. 
Για τα εποχικά προϊόντα, το module αυτομάτως λαμβάνει υπόψη του τις εποχικές 
διακυμάνσεις της ζήτησης. 
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Το ΒSyncron RP Order Scheduling Module, κατά τον υπολογισμό του πλάνου των 
παραγγελιών και του απαιτούμενου αποθέματος, λαμβάνει υπόψη του ένα μεγάλο 
αριθμό περιορισμών. Ταυτόχρονα, παράγει ένα πλάνο παραγγελιών χωρίς αυτούς 
τους περιορισμούς. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται μία "gap" ανάλυση και ό,τι οδηγεί σε 
περίσσεια αποθέματος τονίζεται. 
Για τις παραγγελίες που η προτεινόμενη ποσότητα ξεπερνά τον περιορισμό της 
μέγιστης ποσότητας,  μπορεί να γίνει προς τα πίσω προγραμματισμός (back schedule) 
έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως η  απαραίτητη ποσότητα εξασφαλίζοντας έτσι, την 
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. 
Τα ημερολόγια που υπάρχουν στο σύστημα Synchron RP επιτρέπουν στο χρήστη να 
εφαρμόζει την πολιτική παραγγελιών, αυτή που απαιτείται ακριβώς, είτε σε επίπεδο 
προϊόντος είτε σε επίπεδο ομάδας προϊόντων. 
4.3.10.3 Supplier Conditions Module - Οργάνωση παραγγελιών σε προμηθευτές 
Τα Module του Stock Replenishment και του Order Scheduling προτείνουν 
παραγγελίες για κάθε αποθηκευτική μονάδα (SKU) μεμονωμένα, υπολογίζοντας τους 
περιορισμούς του κάθε προϊόντος. Ωστόσο περιορισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με τις 
παραγγελίες συνολικά ανά προμηθευτή απαιτούν πολλές φορές τον κατάλληλο 
συνδυασμό των παραγγελιών έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα διάφορα κριτήρια 
διανομών και αποθήκευσης. Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι: 
Στρογγυλοποίηση της παραγγελίας - Order Quantity Rounding 
Η προτεινόμενη παραγγελία για κάθε προϊόν αρχικά στρογγυλοποιείται στο επίπεδο 
που του ορίζει ο χρήστης, όπως για παράδειγμα κιβώτια, στρώσεις, παλέτες ή και 
πλήρη φορτηγά.  
Εκπτωτική πολιτική προμηθευτή - Supplier Volume Discounts 
Η πολιτική εκπτώσεων  προσφορών του προμηθευτή μπορεί να ληφθεί υπόψη και να 
εφαρμοστεί είτε σε ένα, ή σε όλα ή σε συνδυασμό προϊόντων που αφορούν τον 
προμηθευτή. Οι στρογγυλοποιημένες  παραγγελίες μπορεί να αναθεωρούνται 
προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι εκπτώσεις. Η δομή των εκπτώσεων μπορεί να 
καθοριστεί και σε μια ιεραρχική βάση (κλιμακωτές εκπτώσεις). 
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Στρογγυλοποίηση με βάση την δυναμικότητα του Φορτηγού-Lorry Load 
Rounding 
Οι προτεινόμενες παραγγελίες στρογγυλοποιούνται στη πιο κοντινή ποσότητα 
πλήρους φορτίου. Τα κριτήρια με τα οποία παίρνεται η απόφαση για την 
στρογγυλοποίηση αυτή, περιλαμβάνουν κριτήρια ποσοτήτων, όγκου, βάρους, 
κόστους, χωρητικότητας ή αξιοπιστίας προμηθευτή.  
Το σημείο στρογγυλοποίησης μπορεί να καθοριστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο. Όπως 
για παράδειγμα μπορεί να καθοριστεί μέσω μιας σταθεράς παραμέτρου ή σαν 
ποσοστό της ζήτησης. 
Αυξομειώσεις στην ποσότητα παραγγελίας - Increase/Decrease Order Quantity 
Οι προτεινόμενες ποσότητες παραγγελίας για κάθε προϊόν χωριστά μπορεί να 
χρειάζεται να προσαρμοστούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί 
πλήρους φορτίου.  
Τα κριτήρια για την απόφαση εάν θα πρέπει να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την 
προτεινόμενη ποσότητα παραγγελίας ακολουθούν την ακόλουθη φιλοσοφία: 

 Τα προϊόντα με μεγάλο δείκτη επικινδυνότητας για την δημιουργία 
ελλείμματος αυξάνονται πρώτα ή μειώνονται τελευταία. Γραμμές που δεν 
προτάθηκαν αρχικά μπορούν να εκλείψουν. 

 Ο περισσευούμενος χώρος να γεμιστεί με ταχυκίνητα προϊόντα. 

 Να αυξάνονται ή να μειώνονται ανάλογα με την συμβολή τους στην 
ελαχιστοποίηση του κόστους ή στην μεγιστοποίηση του κέρδους. 

 Να αυξομειώνονται με κριτήρια την ίση κάλυψη που συνήθως καθορίζεται 
από τον αριθμό ημερών σε απόθεμα. 

4.3.10.4 "Χτίσιμο" του Φορτηγού - Lorry Building 
Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα φορτηγά για κάθε προμηθευτή, η πλήρης 
φόρτωσή τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αυξάνεται ο δείκτης 
επικινδυνότητας. 
Σε αυτό το στάδιο, τα αποτελέσματα της φόρτωσης παρουσιάζονται στο χρήστη και 
από πλευράς προϊόντος και από πλευράς φορτηγού, επιτρέποντάς τους αν αλλάξουν 
τα αρχικά κριτήρια, οδηγώντας έτσι στην δημιουργία ενός διαφορετικού συνδυασμού 
παραγγελιών. 
Split Level Inventory Module 
Το Split Level Inventory Module υπολογίζει την πρόβλεψη στο κατώτερο ιεραρχικά 
επίπεδο από αυτό που αποθηκεύεται. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε 
πρόβλεψη της ζήτησης προϊόντων που αφορούν ένα πελάτη ή μια ομάδα πελατών 
ενώ τα αποθέματα ασφαλείας και η πρόταση παραγγελίας να υπολογίζονται σε 
επίπεδο μονάδας αποθήκευσης. Με αυτό τον τρόπο τροφοδοτούνται οι ιδιαιτερότητες 
και οι πληροφορίες κάθε αγοράς στο σύστημα Syncron RP για κάθε λογαριασμό 
πελάτη, χωρίς να αγνοείται καθόλου η ανάγκη εξυπηρέτησης αυτών των πελατών από 
τα αποθέματα που διατηρούνται συγκεντρωτικά. 
Modelling Module 
Το σύστημα Modelling του Syncron RP είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον 
χρήστη να δοκιμάζει και να ελέγξει την επίδραση οποιασδήποτε στρατηγικής 
απόφασης, πριν από την υλοποίησή της. Το σύστημα Modelling ενσωματώνει όλα τα 
Modules του Syncron RP σε "modeling mode" σε ένα PC, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιεί αντίγραφα ή μέρος των πραγματικών δεδομένων. 
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Επίσης παρέχεται Capital Investment modelling που προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε 
αποθεματικά κεφάλαια προκειμένου να υποστηριχθούν διάφορα σενάρια, είτε στο 
σύνολο των προϊόντων είτε στο αναλυτικό επίπεδο προϊόντος. 
Μία τέτοια αντικειμενική αποτίμηση των πιθανών στρατηγικών μπορεί να επιταχύνει 
την διαδικασία λήψης απόφασης καθώς και να μειώσει την αβεβαιότητα για το 
μέλλον. 
Επίσης δίνεται η ευχέρεια της προσομοίωσης της Πρόβλεψης και της αναπλήρωσης 
των αποθεμάτων για ένα δεδομένο ορίζοντα, το οποίο τρέχει σε συμπιεσμένο χρόνο 
επιτρέποντας στον χρήστη να συγκρίνει την επίδραση ενός δεδομένου σεναρίου σε 
σχέση με τα ιστορικά δεδομένα. Επιπλέον, παρέχονται εργαλεία για την πρόσβαση 
στην πολιτική αναπλήρωσης των αποθεμάτων και στην Pareto ανάλυση. 
4.3.11 Exception Report 

 
Exception Report on Excess Stock 

Το Syncron RP δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κάνει διαχείριση μέσω 
εξαιρέσεων (management by exception), αναφορών δηλαδή που παράγει το σύστημα 
και που μπορεί να βλέπει και να ελέγχει ο χρήστης. Όλα τα δεδομένα δημιουργούνται 
σε ένα σειριακό αρχείο και γι' αυτό η μεταφορά σε άλλα λογισμικά πακέτα είναι 
αρκετά απλή διαδικασία. Τυπικές τέτοιες αναφορές εξαιρέσεων είναι: 

 Αναγνώριση των γραμμών νια τα προϊόντα των οποίων υπάρχει κίνδυνος 
ελλείμματος μέχρι την επόμενη παραλαβή. 

 Αναγνώριση των γραμμών όπου υπάρχει περίσσεια αποθέματος. 

 Αναγνώριση των γραμμών που έχουμε χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
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4.3.12 Pipeline Control (DRP) Module 
Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί την επικοινωνία 
των πληροφοριών που σχετίζονται με τις προμήθειες και την ζήτηση κατά μήκος της 
αλυσίδας. Αυτό το ζήτημα δρομολογείται παρέχοντας έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των αποθεμάτων. 
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η αρχή του "demand pull" είναι η βάση πάνω στην οποία 
γίνεται ο προγραμματισμός και σχεδιασμός των αποθεμάτων ενώ η αρχή του 
"production push" συντελεί στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Αυτό 
σημαίνει ότι η ακριβής πρόβλεψη της ζήτησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την 
επιτυχία οποιουδήποτε συστήματος αποθεμάτων. 
Το module αυτό επιτρέπει στους σχεδιαστές να ελέγχουν την ροή των αγαθών από 
την κεντρική αποθήκη της παραγωγής σε τοπικές αποθήκες και μετά στους πελάτες 
όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα 

 
Το Pipeline Control παρέχει ένα εργαλείο προγραμματισμού κατά μήκος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και μπορεί να ελέγχει τα επίπεδα αποθεμάτων τόσο στην 
κεντρική όσο και στις τοπικές αποθήκες. 
Τα τοπικά κέντρα λειτουργούν σαν standard, ή μεμονωμένα (stand alone), Syncron 
RP συστήματα, και κάθε κέντρο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και διατήρηση 
των δικών του δεδομένων σε αποθέματα και στοιχεία ζήτησης χρησιμοποιώντας το 
standard Syncron RP ή μέσω interfaces με εξωτερικά συστήματα. 
Το κεντρικό σύστημα, είναι ένα standard σύστημα Syncron RP, παραμετροποιημένο 
και με επιπρόσθετες οθόνες έτσι ώστε να αναγνωρίζει τις τοπικές αποθήκες. Είναι 
υπεύθυνο για την διαχείριση των δικών του αποθεμάτων και της όποιας ανεξάρτητης 
ζήτησης όπως για παράδειγμα ζήτησης άλλης απ' αυτής των τοπικών αποθηκών, 
χρησιμοποιώντας το standar Syncron RP και παίρνοντας πληροφορίες από το ERP 
μέσω interfaces. 
Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις τοπικές αποθήκες ενοποιούνται και ελέγχονται 
ως προς την πληρότητά τους και την περίοδό τους (π.χ. εάν έχουν ληφθεί τα δεδομένα 
από όλες τις αποθήκες και για κάθε προϊόν). Δημιουργούνται αναφορές με τα 
ανεξέλεγκτα προϊόντα και ενημερώνουν τον χρήστη. 
Από την πλευρά της διαχείρισης των αποθεμάτων του συστήματος, ο υπολογισμός 
των αποθεμάτων ασφαλείας κεντρικά γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα 
ασφαλείας που διατηρούνται σε κάθε τοπική αποθήκη. 
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Ας υποθέσουμε ότι στο Pipeline Control έχουμε δύο επίπεδα στο επίπεδο 1, στο 
χαμηλό επίπεδο είναι μια αποθήκη και στο επίπεδο 2, ανώτερο επίπεδο είναι το 
εργοστάσιο. 
Επίιπεδο 1 
Στο χαμηλότερο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας: 

I. Πρόβλεψη της ανεξάρτητης ζήτησης 

Η πρόβλεψη της ανεξάρτητης ζήτησης υπολογίζεται βάση των ιστορικών στοιχείων. 
Η  πρόβλεψη αυτή μπορεί να τροποποιείται εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Επιπλέον υπολογίζονται τα αποθέματα ασφαλείας προκειμένου να καλύπτεται ο 
χρόνος αποστολής (τα Lead TImes) από το εργοστάσιο στην αποθήκη.  

II. Μετακινήσεις μεταξύ αποθηκών 

Εξαρτημένη ζήτηση θεωρούμε την ζήτηση που εξαρτάται από κάποιο άλλο κόμβο 
του δικτύου και γι' αυτό δεν απαιτούνται ιστορικά δεδομένα για την πρόβλεψη της 
μελλοντικής ζήτησης. Εάν  επιτρέπεται η μετακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ των 
αποθηκευτικών χώρων, και οι αποθήκες μεταξύ τους ανταλλάσσουν πληροφορίες για 
το ανά χείρας απόθεμα on line, τότε θα μπορεί να διερευνάται εάν υπάρχει περίσσεια 
αποθέματος σε κάποια αποθήκη, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία 
άλλων αποθηκών (εάν βέβαια αυτό κρίνεται ότι είναι οικονομικά συμφέρον). 
Η αποθήκη που έχει το περίσσευμα του αποθέματος καταγράφει αυτή την 
εξαρτημένη ζήτηση, η οποία προέρχεται από την ανεξάρτητη ζήτηση κάποιου άλλου 
αποθηκευτικού, χωρίς όμως να απαιτούνται και να διατηρούνται αποθέματα 
ασφαλείας για αυτή την ζήτηση και εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεμείνει η 
αποθήκη από απόθεμα. 
III. Πρόγραμμα Αναπαραγγελιών 

Χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις για την ανεξάρτητη ζήτηση και την εξαρτημένη 
ζήτηση (αφού την έχουμε σπάσει στις υποπεριόδους, εάν αυτό απαιτείται) και 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε αποθέματα ασφαλείας υπολογίζεται το πλάνο 
των παραγγελιών. Το Module του Order Scheduling  υπολογίζει παραγγελίες μέχρις 
106 μελλοντικές περιόδους. 
Επίπεδο 2 
Στο επόμενο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (στο εργοστάσιο) έχουμε: 

I. Πρόβλεψη της ανεξάρτητης ζήτησης 

Η πρόβλεψη της ανεξάρτητης ζήτησης υπολογίζεται βάσει των ιστορικών στοιχείων. 
Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να τροποποιείται εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Στο επίπεδο εργοστασίου η ανεξάρτητη ζήτηση δημιουργείται εάν για παράδειγμα οι 
διανομές γίνονται απευθείας στον τελικό χρήστη, προσπερνώντας τα αποθηκευτικά 
κέντρα. 
Επιπλέον υπολογίζονται τα αποθέματα ασφαλείας προκειμένου να καλύπτεται ο 
χρόνος παραγωγής (τα Lead Times) 

II. Προέλευση εξαρτημένης ζήτησης 

Τα πλάνα παραγγελιών από κάθε αποθηκευτικό χώρο ενοποιούνται δημιουργώντας 
έτσι την εξαρτημένη ζήτηση για κάθε παραγωγικό χώρο. Σε αυτό προστίθεται 
οποιαδήποτε προκαθορισμένη διανομή, η οποία εκλαμβάνεται σαν εξαρτημένη 
ζήτηση και δεν χρειάζεται να προβλέπεται βάσει των ιστορικών δεδομένων. 
Εάν η σχέση εργοστασίου και αποθηκευτικών χώρων δεν είναι μονοσήμαντη, δηλαδή 
ένας αποθηκευτικός χώρος μπορεί να προμηθεύεται από πάνω από ένα εργοστάσια, η 
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απόφαση για το ποιό εργοστάσιο θα εκτελέσει την παραγγελία εξαρτάται από την 
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων του κάθε εργοστασίου. 
III. Υπολογισμός Αποθεμάτων ασφαλείας για την εξαρτημένη ζήτηση 

Οι απαιτήσεις σε αποθέματα ασφαλείας για την εξαρτημένη ζήτηση υπολογίζονται με 
βάση την διαφορά του χρόνου παραγωγής (lead time εργοστασίου) και τον χρόνο 
αποστολής από το εργοστάσιο στην αποθήκη, χρησιμοποιώντας το αθροιστικό 
σφάλμα πρόβλεψης, από την πρόβλεψη της ζήτησης σε  κάθε αποθηκευτικό χώρο. 
Ωστόσο μπορεί να είναι προτιμότερο να φυλάσσεται το απόθεμα ασφαλείας στο 
επίπεδο εργοστασίου και όχι στους αποθηκευτικούς χώρους εάν οι κρίσιμοι χρόνοι 
(lead times) είναι μικροί. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται η ενοποίηση των 
προβλέψεων και γίνεται επαναπροσδιορισμός των αποθεμάτων ασφαλείας στο 
επίπεδο εργοστασίου. 
IV. Προγραμματισμός παραγγελιών 

Η εξαρτημένη ζήτηση και τα αποθέματα ασφαλείας χρησιμοποιούνται στην 
δημιουργία του πλάνου των παραγγελιών, στο επίπεδο του εργοστασίου. 

V. Διακινήσεις μεταξύ εργοστασίων 

Εάν οι διακινήσεις μεταξύ των εργοστασίων επιτρέπονται και το διαθέσιμο απόθεμα 
είναι γνωστό για όλα τα εργοστάσια, τότε θα μπορούν να γίνονται διακινήσεις της 
περίσσειας ποσότητας, από το ένα εργοστάσιο στο άλλο προκειμένου να καλύπτονται 
οι ανάγκες της ζήτησης, κρατώντας χαμηλά τα αποθέματα και εφόσον αυτό δεν 
δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργικότητα των εργοστασίων και είναι οικονομικά 
συμφέρον. 
Οι διακινήσεις αυτές δημιουργούν επιπλέον εξαρτημένη ζήτηση, η οποία δεν 
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποθεμάτων ασφαλείας. 
VI. Διανομές  

Εάν το διαθέσιμο απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών τότε 
ακολουθούν επιλεκτικές διαδικασίες διανομής και αποστολής. Η διαδικασία αυτή 
καθορίζεται από τον χρήστη, όπως για παράδειγμα 
 Την συμφέρουσα διανομή 
 Διανομή βάσει ποσοστών  
 Εξυπηρέτηση προκαθορισμένες αποθήκες πρώτα 
 Προμήθεια μόνο των ποσοτήτων βάσει της πρόβλεψης, τα αποθέματα 

ασφαλείας να αγνοούνται κλπ 

Εάν οι επιλεκτικές αυτές διαδικασίες πραγματοποιηθούν, οι περιορισμένες αυτές 
ποσότητες έχουν αντίκτυπο στο πλάνο των παραγγελιών για κάθε αποθηκευτικό 
χώρο. 
 Το Pipeline Control περιλαμβάνει:  
 Πολλαπλά επίπεδα στην εφοδιαστική αλυσίδα 
 Διακινήσεις μεταξύ των κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας 
 Πρόβλεψη της ανεξάρτητης ζήτησης σε όλα τα επίπεδα 
 Διανομές και αποστολές σε όλα τα επίπεδα με πλήρεις διαδικασίες 
 Modeling διαδικασίες στο απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να καθοριστεί η 

πιο οικονομική λύση 
 Έλεγχο ημερολογίων για τις αλλαγές στο πλάνο διανομών  
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4.3.13 Διανομή Αποθέματος - Stock Allocation 
Στην διανομή του αποθέματος κατανέμουμε το απόθεμα στις τοπικές αποθήκες 
βασιζόμενοι στις απαιτήσεις της κάθε αποθήκης. 
Ορίζουμε σαν δεσμευμένη διανομή αποθέματος την αποστολή του αποθέματος της 
πρώτης προγραμματισμένης παραγγελίας από το δεσμευμένο απόθεμα της τοπικής 
αποθήκης, που κρατείται για λογαριασμό της. 
Σαν Ελεύθερη αποστολή αποθέματος ορίζουμε την αποστολή από οποιαδήποτε μη 
δεσμευμένο ή απροσδιόριστο απόθεμα. Εάν το ελεύθερο απόθεμα δεν είναι επαρκές, 
αυτό μοιράζεται στις τοπικές αποθήκες με κριτήριο την μεγαλύτερη προτεραιότητα. 
Το συνολικό απόθεμα από την ελεύθερη διανομή και από την δεσμευμένη διανομή 
υπόκειται σε οποιονδήποτε περιορισμό επιβάλλεται στην τοπική αποθήκη. 
Report Writer Module 
Όπως το Syncron DF έτσι και το Syncron RP εφοδιάζονται με το Intelligent Query 
(IQ). Αυτό επιτρέπει την εύκολη δημιουργία αναφορών ή συνδυασμό αναφορών από 
το Syncron DF και το Syncron RP. 
 
 
4.3.14 Η Διαδικασία του Πλάνου Παραγγελιών (Order Scheduling Process) 
Η διαδικασία του Order Scheduling μπορεί να τρέχει σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή και 
μηνιαία βάση ανάλογα με τις απαιτήσεις και την συχνότητα με την οποία τρέχει η 
διαδικασία του Forecasting. 
ΤΟ FORECASTING ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ORDER 
SCHEDULING. 
Η διαδικασία του Order Scheduling πρέπει να τρέχει πάντα μετά το Forecasting. Αυτό 
συμβαίνει γιατί το Order Scheduling χρησιμοποιεί τις τιμές που έχουν υπολογιστεί 
στο Forecasting βάσει των τελευταίων πληροφοριών για τα αποθέματα.  
Εάν το Stock Replenishment και το Order Scheduling τρέχουν την ίδια μέρα, 
μπορούν να τρέξουν με οποιαδήποτε σειρά. Θα υπολογιστούν ξεχωριστά 
αποτελέσματα για την κάθε διαδικασία. 
Για να μπορέσει να εκτελέσει τις επιθεωρήσεις του, το Order Scheduling χρειάζεται 
πληροφορίες του τρέχοντος επιπέδου αποθέματος καθώς και των τελευταίων 
κινήσεων σε αποθέματα. Η πληροφορία αυτή παρέχεται από τη διαδικασία του 
inventory. Έτσι, εάν το Order Scheduling δεν τρέχει αμέσως μετά το Stock 
Replenishment ή το Forecasting, θα πρέπει να παίρνει τις τελευταίες πληροφορίες για 
τα αποθέματα μέσω της διαδικασίας του Inventory. 
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Το Order Scheduling Worksheet περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες με το Stock 
Replenishment Worksheet καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν το πλάνο 
παραγγελιών, όπως:  

 Forecasts - πρόκειται για τις προβλέψεις που ανάλογα υπο-περίοδο. Εάν έχει 
χρησιμοποιηθεί το Period Breakdown του Syncron, τότε η πρόβλεψη μιας 
περιόδου θα κατανεμηθεί στις υπο-περιόδους ανάλογα με το Period 
Breakdown  distribution. Εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί το facility αυτό, τότε η 
πρόβλεψη μιας περιόδου κατανέμεται ισόποσα στις υπο-περιόδους. 

 Order - πρόκειται για τις παραγγελίες που έχουν λάβει υπόψη τους 
περιορισμούς παραγγελιών (minimum, multiple και maximum order quality) 
και είναι αυτές που προτείνονται από το σύστημα. 

 Uncnstr. Orders - πρόκειται για τις παραγγελίες που δεν έχουν λάβει υπόψη 
τους περιορισμούς παραγγελιών. 

 Delivery - δηλώνει την υπο-περίοδο στην οποία θα παραδοθεί η παραγγελία. 
Στην οθόνη του παραδείγματος βλέπουμε ότι την υπο-περίοδο 1999/41 θα 
παραδοθούν 275 τεμάχια του προϊόντος PRODUCT_A10415. 

 Closing Stock - το Order Scheduling υπολογίζει το απόθεμα - ανά - χείρας 
που θα υπάρχει στο τέλος κάθε υπο-περιόδου. Τα closing stocks εμφανίζονται 
και γραφικά μέσω του function specific toolbar. 

 Orders Overdue - οι παραγγελίες που πρόκειται να ληφθούν σήμερα (δηλ. την 
πρώτη περίοδο ή υπο-περίοδο). 

 Review Counter - είναι ακριβώς το ίδιο με το Review Counter του Stock 
Replenishment, μόνο που ελέγχεται από το Order Scheduling. 

Από το εικονίδιο Future Orders Graph στο function specific toolbar μπορούμε να 
δούμε το πλάνο παραγγελιών γραφικά, όπως στην παρακάτω οθόνη:  
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4.3.15 Τρέξιμο του Πλάνου Παραγγελιών (Running Order Scheduling) 
Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές για το τρέξιμο του Order Scheduling ανάλογα με 
το αν χρησιμοποιείται το Period Breakdown facility για την κατανομή των 
προβλέψεων στις υπο-περιόδους ή όχι: 

 Breakdown Order Scheduling - χρησιμοποιεί τις προβλέψεις ανά υπο-περίοδο 
οι οποίες δημιουργούνται από το Period Breakdown facility έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί το πλάνο παραγγελιών. 

 Period Order Scheduling - χρησιμοποιεί τις standard προβλέψεις ανά περίοδο 
για να δημιουργηθεί το πλάνο παραγγελιών. 

Πριν το Τρέξιμο του Order Scheduling 
Πριν τρέξει το Order Scheduling θα πρέπει να έχουν οριστεί ένα ή περισσότερα  
Order Schedule  Calendars τα οποία καθορίζουν: 

 Τις περιόδους στις οποίες είναι διαθέσιμη η παραγωγή και έτσι μπορούν να 
δημιουργηθούν παραγγελίες, π.χ. όταν τα εργοστάσια παράγουν συγκεκριμένα 
προϊόντα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. 

 Το ποσοστό της μέγιστης δυναμικότητας των παραγγελιών που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε κάθε περίοδο, π.χ. σε περίπτωση παύσης των 
μηχανημάτων, περιόδων διακοπών κλπ. 

Εάν η πρόβλεψη πρόκειται να κατανεμηθεί με διαφορετικό ποσοστό στις υπο-
περιόδους μιας περιόδου χρησιμοποιώντας το Period Breakdown facility θα πρέπει να 
έχουν επίσης οριστεί και τα εξής:  

 Τα Breakdown Distributions 

 Τα Period Breakdown Calendars 
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Τρέξιμο του Order Scheduling 
1. Επιλέξτε Run - Order Scheduling 

menu  για να εμφανιστεί το Order 
Scheduling Dialog. 

2. Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω επιλογές της διαδικασίας 
του Inventory για να αυξηθεί ο 
αριθμός της περιόδου και για να 
φορτωθούν στο σύστημα τα επίπεδα 
των αποθεμάτων: 

 Stock Levels Load(Mid Period) 
Επιλέξτε αυτή την παράμετρο εάν οι 
πληροφορίες στο interface file 
περιέχουν μόνο το τρέχον επίπεδο 
αποθεμάτων, τις συνολικές 
αναμενόμενες παραγγελίες και τα 
back orders για κάθε προϊόν. 

 Full Product Load (Mid Period) - 
Επιλέξτε αυτή την παράμετρο εάν οι 
πληροφορίες στο interface περιέχουν το τρέχον επίπεδο αποθεμάτων, τις 
συνολικές αναμενόμενες παραγγελίες, τα back orders καθώς και άλλες 
πληροφορίες για το προϊόν οι οποίες χρειάζεται να καταχωρηθούν στο 
σύστημα. 

 Calculate inventory values - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να 
υπολογιστούν οι κατάλληλες Inventory παράμετροι για το απόθεμα 
ασφαλείας, το επίπεδο αναπαραγγελίας και την σταθερή ποσότητα 
παραγγελίας καθώς και το time parameter. 
 

3. Κάντε κλικ σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές του Breakdown 
Scheduling: 

 Unconfirm All Schedules - όταν παράγεται το Πλάνο Παραγγελιών όλες οι 
παραγγελίες έχουν flag confirmed, που σημαίνει ότι είναι επιβεβαιωμένες και 
έτοιμες να εκτελεστούν. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτό το flag σε unconfirmed 
επιλέξετε αυτή την παράμετρο. Μπορείτε τότε να επιβεβαιώσετε με το χέρι 
κάθε ξεχωριστή παραγγελία, εάν είναι απαραίτητο. Η παράμετρος αυτή πρέπει 
να επιλεχθεί εάν θέλετε να τρέξετε ξανά το Order Scheduling μέσα στην ίδια 
περίοδο / υπο-περίοδο. 

 Breakdown Scheduling - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να τρέξετε τη 
διαδικασία του διαδικασία και να δημιουργήσετε ένα πλάνο παραγγελιών. Η 
επιλογή αυτή περιέχει και το Back Scheduling εάν είναι επιθυμητό.  

 Cassette Order Calculation - Η παράμετρος αυτή έχει ειδικά δημιουργηθεί για 
τα ΑΤΜ των τραπεζών και δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού. 



 97

 Order Disaggregation - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να διασπάσετε τις 
παραγγελίες των προϊόντων που ανήκουν σε ένα ανώτερο επίπεδο σε 
παραγγελίες προϊόντων που ανήκουν σε ένα κατώτερο επίπεδο ανάλογα με τα 
disaggregation ratios. 

 Stock Balance - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο εάν θέλετε να 
επαναϋπολογίσετε τις τιμές των παραγγελιών για τα κατώτερου επιπέδου 
προϊόντα ώστε να εξισορροπούν με την συνολική παραγγελία για τα 
ανώτερου επιπέδου προϊόντα. 

 Delivery Schedules - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να εξάγετε τις 
πληροφορίες του προγράμματος παραδόσεων σε ένα αρχείο αποτελεσμάτων 
κατάλληλο για μεταφορά σε ένα εξωτερικό σύστημα (άλλο από το Syncron). 

 Closing Stock - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να υπολογίσετε το closing 
stock που πρέπει να διατηρείται για κάθε προϊόν. 

 Export Breakdown Scheduling - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να εξάγετε 
το πλάνο παραγγελιών σε ένα εξωτερικό αρχείο, π.χ. εάν χρειαστεί οι 
παραγγελίες να εισαχθούν σε ένα Order Processing σύστημα. 

 Transfer Breakdown Scheduling το POP - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για 
να μεταφέρετε την προτεινόμενη παραγγελία και την ημερομηνία παράδοσης 
σε ένα output file. Το output ελέγχεται από τις Transfer to POP παραμέτρους.  

 Set Breakdown Review Counters - Η διαδικασία αυτή μπορεί να τρέχει σε μία 
ad-hoc βάση έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει τους Review Counters βάσει των 
Review Times και του διαθέσιμου αποθέματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να εμποδίσει τον συνωστισμό των παραγγελιών. 
 
 

4. Κάντε κλικ σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές αναφορών για 
το Order Scheduling: 

 Breakdown Scheduling Risk of Runout - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να 
διεξαχθούν υπολογισμοί Risk of Runoutτ (Κινδύνου Εξάντλησης 
αποθέματος). 

 Breakdown Scheduling Excess Stock - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να 
διεξαχθούν υπολογισμοί Excess Stock (Κινδύνου Περίσσειας Αποθέματος). 

 Service Level - Επιλέξτε αυτή την παράμετρο για να διεξαχθούν υπολογισμοί 
του επιπέδου Εξυπηρέτησης. Οι παράμετροι της αναφοράς αυτής πρέπει να 
οριστούν πριν το τρέξιμο αυτής της διαδικασίας. 

5. Επιλέξτε Run για να τρέξετε τις επιλεγμένες διαδικασίες. 

4.3.16 Δημιουργία Παραγγελιών 
Την πρώτη φορά που τρέχει το Order Scheduling επιθεωρεί όλα τα προϊόντα και 
προτείνει παραγγελίες όπως απαιτείται. Από εκεί και πέρα, το Order Scheduling 
χρησιμοποιεί είτε το Review Time κάθε προϊόντος, σε συνδυασμό με ένα Review 
Counter, έτσι ώστε να καθορίσει κάθε πότε ένα προϊόν πρέπει να επιθεωρείται, είτε 
το Order Scheduling Calendar (Ημερολόγιο) του προϊόντος. Τα FOQ προϊόντα 
επιθεωρούνται κάθε περίοδο αυτόματα.  
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Eάν ο έλεγχος των αποθεμάτων ενός προϊόντος γίνεται μία φορά ανά περίοδο, τότε το 
Review Time του προϊόντος τίθεται ίσο με 1, και έτσι, το Order Scheduling θα 
παράγει μία προτεινόμενη παραγγελία για κάθε περίοδο του πλάνου παραγγελιών, 
ανεξάρτητα από το πώς διασπάται η περίοδος στις υπο-περιόδους.  
Εάν ο έλεγχος των αποθεμάτων ενός προϊόντος γίνεται καθημερινά, τότε το Review 
Time τίθεται ίσο με 0.2 και θεωρώντας ότι μία εβδομάδα αποτελείται από 5 ημέρες, 
το Order Scheduling θα προτείνει μία παραγγελία για κάθε υπο-περίοδο του πλάνου 
παραγγελιών.  
Για ένα FOC προϊόν, το Syncron θα ελέγξει πρώτα εάν χρησιμοποιείται κάποιο Order 
Scheduling Calendar. Εάν όντως χρησιμοποιείται, τότε τα tags του ημερολογίου 
ελέγχουν τις ημέρες επιθεώρησης του προϊόντος. Εάν δεν χρησιμοποιείται, τότε σε 
κάθε χρονικό διάστημα του πλάνου παραγγελιών (π.χ. μία ημέρα ή μία εβδομάδα), το 
σύστημα ελέγχει εάν το Review Counters  του προϊόντος έχει φτάσει στο Maximum. 
Ο μετρητής αυτός λειτουργεί σε συνδυασμό με το Review Time και το default μήκος 
τη+ς περιόδου και παίρνει τιμές από 0 εως (Review Time × Default Period Length). 
Αυξάνεται στο τέλος κάθε  τρεξίματος του Order Scheduling. Εάν το Review Counter 
είναι μηδέν, τότε το προϊόν θα επιθεωρηθεί και ο μετρητής θα αυξηθεί σε 1 στο 
επόμενο τρέξιμο. Ο μετρητής αυξάνεται μέχρις ότου φτάσει την τιμή (Review Time × 
Default Period Length), η οποία δηλώνει ότι την επόμενη φορά απαιτείται 
παραγγελία. Σε αυτό το σημείο, ο μετρητής μηδενίζεται αυτόματα και ελέγχονται τα 
αποθέματα του προϊόντος. 
Όταν επιθεωρείται ένα προϊόν, το Syncron ελέγχει το επίπεδο των αποθεμάτων του 
και τις προβλέψεις ζήτησης. Εάν το Διαθέσιμο Απόθεμα είναι μικρότερο ή ίσο του 
Επιπέδου Αναπαραγγελίας τότε προτείνεται παραγγελία.  
Το Review Counter μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη πριν από το πρώτο τρέξιμο 
του Order Scheduling έτσι ώστε να ρυθμίσει την τοποθέτηση των πρώτων 
παραγγελιών. 
4.3.17 Τοποθετημένες Παραγγελίες και Back Scheduling 
Το Order Scheduling χρησιμοποιεί το Placed Order Interface το οποίο περιέχει τις 
παραγγελίες που είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν. Λαμβάνει υπόψη του τυχόν 
αναμενόμενες παραγγελίες οι οποίες πρόκειται να παραδοθούν σε χρόνο μικρότερο 
από ένα Lead Time πριν την τρέχουσα περίοδο. Όποιες αναμενόμενες παρογγελίες 
ήταν να παραδοθούν σε χρόνο μεγαλύτερο από ένα Lead Time πριν την τρέχουσα 
περίοδο, θεωρείται ότι έχουν ληφθεί. Εάν το Lead Time (όταν εκφράζεται σε υπο-
περιόδους) περιέχει δεκαδικά ψηφία, τότε θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω μέχρι 
τον επόμενο ακέραιο αριθμό. 
Εάν οι παραγγελίες δεν έχουν ληφθεί (δηλ. έχουν καθυστερήσει), το σύνολο αυτών 
πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο Orders Overdue στο Order Scheduling Worksheet ή στο 
Placed Orders Interface  έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη. (Εάν ένα προϊόν δεν έχει 
συμπεριληφθεί στο Placed Orders Interface, τότε η τιμή placed orders έχει default είτε 
μηδέν, είτε είναι ίση με την προτεινόμενη παραγγελία της προηγούμενης περιόδου, 
ανάλογα με την Company Profile παράμετρο Placed Orders). 
Όταν η παραγγελία μίας περιόδου η μίας υπο-περιόδου είναι μεγαλύτερη από αυτή 
που επιτρέπει η διαθέσιμη δυναμικότητα (είτε λόγω του περιορισμού της μέγιστης 
ποσότητος παραγγελίας είτε λόγω των δυναμικοτήτων του Order Scheduling 
Calendar), η περίσσεια αυτή θα παραγγελθεί λογικά μετά από την περίοδο που είχε 
υπολογιστεί αρχικά. Υπάρχει, όμως, το ενδεχόμενο να υπάρξει εξάντληση 
αποθέματος καθώς δεν θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα για να ικανοποιήσουν τη 
ζήτηση. 
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Για να αποφευχθεί το παραπάνω φαινόμενο, το Order Scheduling παρέχει τη 
δυνατότητα να γίνει Back Scheduling. Η επιλογή αυτή έχει ως αποτέλεσμα η 
περισσευούμενη ποσότητα να παραγγελθεί στην περίοδο που είναι πιο κοντά στην 
περιορισμένη περίοδο, εάν υπάρχει διαθέσιμη δυναμικότητα για παραγγελία. 
Το Back Scheduling θα συνεχίσει να τοποθετεί τις παραγγελίες σε προηγούμενες 
περιόδους, μέχρις ότου δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες περίοδοι. Εάν ακόμα υπάρχει 
επιπλέον ποσότητα παραγγελίας, αυτό θα αναφερθεί στο Back Scheduling report. 
Όταν λάβει χώρα το Back Scheduling οι minimum και maximum περίοδοι κάλυψης, 
καθώς και οι minimum, multiple και maximum  ποσότητες παραγγελιών 
εφαρμόζονται ξανά, προτού εμφανιστεί η τελική προτεινόμενη παραγγελία. 
4.3.18 Πρόβλεψη Ζήτησης - Demand Forecasting 
Η βασική διαδικασία πρόβλεψης ζήτησης του Syncron δίνει τα εξής αποτελέσματα: 

 Προβλέψεις ανά είδος και ανά περίοδο (Forecasting, Period End Process) 

 Κατανομή προβλέψεων ανά υπο-περίοδο (Period Breakdown Distribution 
Analysis) 

 Ενοποίηση προβλέψεων επιλεγμένων προϊόντων σε επίπεδο ομάδας ανά 
περίοδο (Forecast Consolidation) 

Ταυτόχρονα, πέρα από τη βασική διαδικασία πρόβλεψης, υπάρχουν εξειδικευμένα 
υποσυστήματα τα οποία δίνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 Κατανομή προβλέψεων ανά υποκατηγορία προϊόντων (Forecast 
Disaggregation) 

 Συγκέντρωση πλάνων παραγγελιών σε ένα επίπεδο διανομής τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως πρόβλεψη στην κεντρική αποθήκη (Pipeline Control) 

Στο παρόν κείμενο θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας 
πρόβλεψης δηλαδή: Period End Process, Period Breakdown Distribution Analysis και 
Forecast Consolidation  καθώς επίσης και τα είδη προσαρμογών πρόβλεψης ζήτησης 
(Forecast Adjustment, το Volume Density Facility και το Suppression. 
Οι δύο βασικές λειτουργίες του forecasting module είναι: 

1. Να ελέγξει εάν η ζήτηση ενός προϊόντος ακολουθεί τον τόπο ζήτησης που έχει 
προσδιοριστεί από τη διαδικασία του Initialization, καθώς και να ελέγξει εάν 
οι προβλέψεις είναι σε συμφωνία με την πραγματική ζήτηση. 

2. Να ενημερώσει τις τιμές της πρόβλεψης ζήτησης και να υπολογίσει τις 
μελλοντικές προβλέψεις βάσει του ιστορικού της ζήτησης και της ζήτησης της 
τελευταίας περιόδου (Period End Process). 

Οι υπολογισμοί του Forecasting φαίνονται στο Forecasting Worksheet μαζί με 
κάποιες πληροφορίες από το Initialisation καθώς και κάποια χαρακτηριστικά των 
προϊόντων. Σημειώνεται ότι στο Forecasting Worksheet εμφανίζονται τα 
αποτελέσματα της πρόβλεψης ανά κωδικό πάντα. 



 100

 
Η τεχνική πρόβλεψης που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τον Τύπο Ζήτησης 
(Demand Type) του προϊόντος. Ο Τύπος Ζήτησης προσδιορίζεται κατά το 
Initialisation και στην συνέχεια ελέγχεται κάθε φορά που τρέχει το Forecasting. Εάν, 
βάσει της νέας ζήτησης, το προϊόν έχει αλλάξει τύπο ζήτησης, τότε το Syncron κάνει 
αυτόματο re-initialisation στο προϊόν. 
Ο στόχος των υπολογισμών του Forecasting είναι να παράγει μία Εκτίμηση Ζήτησης 
(Estimate of Demand). Η Εκτίμηση Ζήτησης είναι το τρέχον επίπεδο της 
αναμενόμενης ζήτησης του προϊόντος και εξαρτάται από τον Τύπο Ζήτησης, το 
πλήθος των ζητήσεων που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό και τις ακραίες τιμές 
ζήτησης (Fliers). Το σύστημα προσδιορίζει τυχόν Τάση στη ζήτηση η οποία 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της Εκτίμησης Ζήτησης. Η Εκτίμηση Ζήτησης 
μετατρέπεται σε προβλέψεις ζήτησης εφαρμόζοντας διόρθωση τάσης, 
χρησιμοποιώντας τους Trend Suppressors που ισχύουν για το Parameter Set του 
συγκεκριμένου κωδικού καθώς και τους Συντελεστές Εποχικότητας (Seasonal 
Adjusters) εάν ο κωδικός αυτός ανήκει σε μία Εποχική Ομάδα (Seasonal Group).  
Η Εκτίμηση Ζήτησης ενημερώνεται κάθε φορά που τρέχει το Forecasting βάσει της 
ζήτησης της τελευταίας περιόδου. Στην περίπτωση νέου κωδικού που βρίσκεται στην 
φάση προ εισαγωγής του στην αγορά, πρέπει να εισαχθεί μία Εκτίμηση Ζήτησης από 
τον χρήστη. 
Κανονικά η Εκτίμηση Ζήτησης που προτείνει το σύστημα δεν πρέπει να αγνοηθεί 
από τον χρήστη. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να αγνοηθεί η 
τιμή που υπολογίζεται από το Syncron, έτσι ώστε να μεριμνήσει κανείς για μία 
αναμενόμενη αλλαγή στο επίπεδο της ζήτησης. 
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εισαχθεί μία Εκτίμηση Ζήτησης για την επόμενη 
περίοδο και το Syncron θα θέσει τότε το Initialise Flag στο User Est. Το Syncron θα 
υπολογίσει τότε τις τιμές του προϊόντος καθώς και τις προβλέψεις βάσει της νέας 
Εκτίμησης Ζήτησης του χρήστη και όχι αυτής που προκύπτει από το ιστορικό της 
ζήτησης. Το αποτέλεσμα είναι να πιέζεται το σύστημα να αντιδράσει άμεσα σε μία 
αλλαγή βήματος (step-change) στο επίπεδο της ζήτησης. 
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Το σύστημα λειτουργεί με σκοπό να ελαχιστοποιήσει το Σφάλμα Πρόβλεψης, 
γεγονός το οποίο αντιπροσωπεύεται από το σημείο ανίχνευσης (Tracking Signal). Το 
Tracking Signal υπολογίζεται για τα Fast, Trend και Erratic προϊόντα 
χρησιμοποιώντας το Σφάλμα Πρόβλεψης. Εάν η τιμή του Tracking Signal υπερβεί τα 
συγκεκριμένα όρια που έχουν τεθεί στα Parameter Sets τότε το σύστημα θα 
προχωρήσει σε re-initialisation. 
4.3.19 Τρέξιμο της Πρόβλεψης Ζήτησης - Running Forecasting 
Επιλέξτε το Run - 
Forecasting menu option 
για να εμφανιστεί ο 
διάλογος του Run 
Forecasting. Πριν τρέξει 
το Forecasting θα πρέπει 
να ενημερωθεί το ιστορικό 
της ζήτησης με την ζήτηση 
της τελευταίας περιόδου. 
Για να γίνει αυτό επιλέξτε 
μία από τις δύο επιλογές: 

 Full Product Load 
(Per.End) Διαλέξτε 
αυτή την επιλογή 
εάν πρόκειται να 
φορτωθούν εκτός 
από την ζήτηση της 
τελευταίας 
περιόδου και άλλες 
αλλαγές στις τιμές 
των προϊόντων.  

 Current Demand 
Update Διαλέξτε αυτή την επιλογή εάν μόνο η ζήτηση της τελευταίας 
περιόδου πρόκειται να φορτωθεί στο σύστημα. 

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τις παρακάτω Forecasting διαδικασίες: 
 Set Reference File Load Για να φορτωθούν οι  λεπτομέρειες των ομάδων 

volume density, εάν χρησιμοποιείται αυτό το facility  

 Load Level Relationship File Για να φορτωθούν οι πληροφορίες που 
συνδέουν προϊόντα βάσει της δομής ανώτερο επίπεδο/κατώτερο επίπεδο 
προϊόντων (μόνο όταν χρησιμοποιείται το Forecast Disaggregation Facility)  

 Forecasting  
Για να υπολογισθούν οι προβλέψεις των μελλοντικών περιόδων. 

 Import Forecast Adjustments  
Για να φορτωθούν οι προσαρμογές πρόβλεψης από ένα εξωτερικό αρχείο 

 Import Orders on Hand  
Για να φορτωθούν οι μελλοντικές παραγγελίες ως προσαρμογές πρόβλεψης 
από ένα εξωτερικό αρχείο 

 Calculate Disaggregation Ratios 
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Για να υπολογιστούν τα Disaggregation Ratios των κατώτερου επιπέδου 
προϊόντων (μόνο όταν χρησιμοποιείται το Forecast Disaggregation Facility) 

 Forecast Disaggregation 
Για να κατανεμηθεί η πρόβλεψη των προϊόντων που ανήκουν σε ένα ανώτερο 
επίπεδο στα προϊόντα που ανήκουν σε ένα κατώτερο επίπεδο βάσει των 
disaggregation ratios (μόνο όταν χρησιμοποιείται το Forecast Disaggregation 
Facility). 

Επιλέξτε μία ή παραπάνω από τις επόμενες επιλογές ώστε να δημιουργηθούν τα 
απαραίτητα reports. Τα reports που είναι διαθέσιμα για το Forecasting είναι: 

 Re-Initialisation Report - παράγει report για τα προϊόντα που 
επαναρχικοποιούνται 

 Flier Report - παράγει report για τις ακραίες τιμές ζήτησης 

 Period Forecast Report - παράγει reports προβλέψεων ανά περίοδο 

 Sub-Period Forecast Report - παράγει report προβλέψεων ανά υπο-περίοδο 

 Forecast Accuracy Report - παράγει report για την Ακρίβεια της Πρόβλεψης 

Επιλέξτε Run για να αρχίσουν να τρέχουν οι επιλεγμένες διαδικασίες ή Cancel για να 
βγείτε από το menu. 
4.3.19.1 Προσαρμογές Πρόβλεψης - Forecast Adjustments 
Η οθόνη των Forecast Adjustments εμφανίζεται από το Forecast Details option (στο 
function specific toolbar) οποιουδήποτε worksheet (είτε Stock Replenishment, είτε 
Order Scheduling ή Forecasting). Η οθόνη Forecast Adjustments δείχνει τη διάσπαση 
των adjustments που έχουν εισαχθεί ανά περίοδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτόν το διάλογο για να εισάγετε ή να τροποποιήσετε τα forecast adjustments για ένα 
προϊόν:  
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Εναλλακτικά, τα forecast adjustments μπορούν να εισαχθούν με τους παρακάτω 
τρόπους: 

 Γραφικά, μέσω του Demand and Forecast γραφήματος 

 Αυτόματα, μέσω της Import Forecast Adjustments διαδικασίας στο Run Menu 

 Χρησιμοποιώντας το Forecast Consolidation feature και προσαρμόζοντας την 
συνολική πρόβλεψη 

 Χρησιμοποιώντας το Mass Update facility 

4.3.19.2Το Γράφημα της Ζήτησης σε σχέση με την Πρόβλεψη - Demand and 
Forecast Graph 
Στο function specific toolbar του Forecasting Worksheet (αλλά και στα Stock 
Replenishment και Order Scheduling Worksheet) μπορεί κανείς να δει γραφικά τη 
ζήτηση σε σχέση με την πρόβλεψη του συστήματος συν τα όποια adjustments. Τα 
γραφήματα αυτά είναι διαθέσιμα μόνο ανά κώδικα προϊόντος. 
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Το Demand είναι η ιστορική ζήτηση ανά περίοδο, το Base Forecast είναι η βασική 
πρόβλεψη του συστήματος με διόρθωση τάσης και εποχικότητας χωρίς όμως να 
περιλαμβάνει και τα adjustments ενώ το total forecast είναι η συνολική πρόβλεψη 
συμπεριλαμβάνοντας τα adjustments. 
Συγκεκριμένα, ανάλογα με τον τύπο των adjustments, αυτά προστίθενται ή δεν 
λαμβάνουν υπόψη την βασική πρόβλεψη του συστήματος. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι 
τύποι adjustments οι οποίοι θα περιγραφούν στην επόμενη ενότητα και είναι οι εξής 
ανά αύξουσα σειρά σημασίας: temporary/permanent additions, overrides, forwarding 
adjustments. Έτσι: 
Εάν δεν υπάρχουν Override Adjustments: 
 Total Forecast = Base Forecast + Permanent Adjustments + Temporary 
Adjustments +      Forwarding Adjustments 
Εάν υπάρχουν Override Adjustments: 
 Total Forecast = Override Adjustments + Forwarding Adjustments  
4.3.20 Τύποι Προσαρμογών Πρόβλεψης - Forwarding Adjustments Types 
Οι προβλέψεις μπορούν να τροποποιηθούν με την εισαγωγή προσαρμογών 
πρόβλεψης ή overrides. Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι προσαρμογών πρόβλεψης: 

 Permanent Adjustment  Είναι μία προσαρμογή πρόβλεψης που 
εφαρμόζεται πάντα στην πρόβλεψη 

 Temporary Adjustment Είναι μία προσαρμογή πρόβλεψης που  
εφαρμόζεται μόνο για την τρέχουσα 
περίοδο και δεν λαμβάνεται υπόψη στο 
επόμενο τρέξιμο της Πρόβλεψης 

 Reservation Adjustment Πρόκειται για μία γνωστή μελλοντική 
ζήτηση ως αποτέλεσμα περιορισμών 
(reservations) των πελατών 

 Forwarding Adjustment βλ. παρακάτω 

 Override Adjustment βλ. παρακάτω 
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Forwarding Adjustment 
Το Forwarding Adjustment είναι μία ειδικού τύπου μόνιμη προσαρμογή (permanent 
adjustment)  που χρησιμοποιείται για να τροποποιήσει την πρόβλεψη για ήδη γνωστά 
μελλοντικά γεγονότα, όπως προωθητικές ενέργειες ή γνώστες παραγγελίες πελατών. 
Τα adjustment αυτά προστίθενται δυναμικά στο Net Adjusted Forecast κατά το run 
time. Το Net Adjusted Forecast προκύπτει ως εξής: 
 Net Adjusted Forecast = Adjusted Forecast (= Base Forecast + Temporary 
Adjs. + Permanent 
    Adjs.) + Forwarding Adjustments 
ή, εάν υπάρχουν Overrides 
 Net Adjusted Forecast = Override + Forwarding Adjustments 
Τα Forwarding Adjustments προστίθενται, λοιπόν, στο Adjusted Forecast ή στο 
Override κατά τη διάρκεια υπολογισμού των Αποθεμάτων Ασφαλείας και των 
Επιπέδων Αναπαραγγελίας κατά τη διαδικασία του Stock Replenishment. 
Τα Forwarding Adjustments μπορεί να είναι Flagging ή Non-Flagging. Τα flagging 
και non-flagging adjustments θα περιγραφούν παρακάτω.  
Override Adjustments 
Ένα Override Adjustment αντικαθιστά ολόκληρο το adjusted forecast για την 
συγκεκριμένη περίοδο. Τα overrides είναι μόνιμα (permanent) και παραμένουν μετά 
τη διαδικασία του period end. Τα overrides adjustment μπορεί να είναι Flagging ή 
Non-Flagging. 
Flagging Adjustments 
Τα Override και Forwarding Adjustments μπορεί να είναι Flagging ή Non-Flagging. 
Εάν ένα adjustment είναι Flagging τότε η ζήτηση που αναφέρεται στην adjusted 
περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου στους υπολογισμούς πρόβλεψης για αυτή 
την περίοδο. Το adjusted forecast μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να μην χρησιμοποιηθεί 
στον υπολογισμό του Σφάλματος Πρόβλεψης ανάλογα με το αν η Company Policy 
παράμετρος Use Forecast Adjustments in Forecast Error είναι επιλεγμένη ή όχι 
αντίστοιχα.  
Για τα flagging adjustments στο Period End (δηλαδή στο Τέλος της Περιόδου όπου 
καταχωρείται η νέα ζήτηση στο σύστημα), η ζήτηση η οποία αναφέρεται στην 
περίοδο που είχε εφαρμοστεί το adjustment θεωρείται ως exceptional και δεν 
λαμβάνεται υπόψη καθόλου στους υπολογισμούς της πρόβλεψης. 
Non-Flagging Adjustments 
Εάν ένα adjustment είναι non-flagging τότε η ζήτηση που αναφέρεται στην περίοδο 
που έγινε το  adjustment λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της πρόβλεψης κατά 
το Period End, ενώ το adjusted forecast χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς της 
αναπλήρωσης των αποθεμάτων. 
Period End 
Η διαδικασία του Period End καταχωρεί την τελευταία ζήτηση στο Suncron πριν το 
τρέξιμο του Forecasting. Δύο είναι οι πιθανές επιλογές: 
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 Full Product Update (Period 
End) 

Πέρα από την καταχώρηση της τελευταίας 
ζήτησης, η διαδικασία αυτή θα 
ενημερώσει το σύστημα και με άλλες 
πληροφορίες για τα προϊόντα. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται από το 
Product Interface File το οποίο περιέχει 
ολόκληρο το ιστορικό ζήτησης για τα 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης και της 
ζήτησης της τελευταίας περιόδου. 

 Current Demand Update 
(Period End) 

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί το 
Demand Update File  για να καταχωρήσει 
μόνο τα δεδομένα της ζήτησης της 
τελευταίας περιόδου. 

Forecast History 
Η διαδικασία Period End εξάγει αυτόματα πληροφορίες για το stock και τα adjusted 
forecasts στο Forecast History File, εάν η παράμετρος Number of Historical Forecasts 
Stored δεν είναι μηδέν. Το Forecast History File χρησιμοποιείται στο Forecasting για 
να δώσει τις αρχικές τιμές για την ενημέρωση των παραμέτρων του Forecasting. 
Αυτό σημαίνει ότι το Forecasting μπορεί να τρέξει στα μέσα της περιόδου (mid-
period) για να επαναρυθμιστεί το Estimate of Demand και τα Forecasts βάσει του 
δικού σας input. 
Εάν το Forecast History File δεν έχει δημιουργηθεί (δηλαδή, εάν η παράμετρος 
Number of Historical Forecasts Stored  είναι μηδέν), τότε οι αρχικές τιμές 
λαμβάνονται από το Stock File και το Forecasting δεν μπορεί να τρέξει στα μέσα της 
περιόδου. 
Το History File δίνει δεδομένα στο Forecast Accuracy Report το οποίο ενημερώνει το 
αρχείο με στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στα σφάλματα που προκύπτουν 
μεταξύ της πραγματικής ζήτησης και των προβλέψεων, ή των προσαρμοσμένων 
προβλέψεων. 
Suprersession 
Σε πολλές επιχειρήσεις ένα υπάρχον προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 
αντικατασταθεί από ένα άλλο υπάρχον προϊόν η από ένα νέο προϊόν. 
Το Suprersession χρησιμοποιείται από το Syncron για να προσαρμόσει την πρόβλεψη 
του προϊόντος που αντικαθιστά ένα άλλο. 
Ο Κωδικός του Προϊόντος για το παλαιό προϊόν τοποθετείται στο Suprersession 
Product πεδίο του νέου προϊόντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισάγεται τεχνητά 
ιστορικό ζήτησης στο νέο προϊόν για υπολογιστικούς λόγους. 
Εάν υπάρχουν περισσότερα από δύο είδη, τότε δημιουργείται μία Αλυσίδα 
Αντικατάστασης Suprersession Chain. Έτσι, εάν το προϊόν Α και το προϊόν Β 
πρόκειται να αντικατασταθούν από το προϊόν C, τότε το προϊόν Β θα έχει το προϊόν Α 
ως αντικατεστημένο προϊόν και το προϊόν C θα έχει το προϊόν Β ως το 
αντικατεστημένο προϊόν. 
Το αντικατεστημένο προϊόν μπορεί να διατηρηθεί στο interface file, ή να 
εγκατασταθεί μέσα στο Syncron χρησιμοποιώντας τα Forecasting, Stock 
Replenishment και Order Scheduling worksheets. Οι αλυσίδες αντικατάστασης πρέπει 
να κατασκευάζονται μόλις λαμβάνει χώρα η αντικατάσταση. 



 107

 
Volume Density 
Η ζήτηση ενός προϊόντος μπορεί να επηρεάζεται από γεγονότα που δεν έχουν σχέση 
με την εποχικότητα, όπως για παράδειγμα στη βιομηχανία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων, όπου η ζήτηση ενός εξαρτήματος μπορεί να είναι κυκλική βάσει των 
κύκλων συντήρησης του προϊόντος. Μία άλλη περίπτωση που μπορεί να επηρεάσει 
τη ζήτηση ενός προϊόντος είναι για παράδειγμα η αύξηση των σημείων πωλήσεων, η 
οποία οδηγεί σε αύξηση των συνολικών πωλήσεων (βλ. οθόνη)  
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Το Volume Density Facility δίνει τη δυνατότητα να οριστούν σε ημερολογιακή βάση, 
οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να προσαρμοστούν οι 
προβλέψεις (και συνεπώς οι προτεινόμενες παραγγελίες) βάσει των γεγονότων που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως και 
οι συντελεστές εποχικότητας, δηλαδή σε κάθε περίοδο αντιστοιχεί ένας συντελεστής, 
ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με το Estimate of Demand μας δίνει την τελική 
πρόβλεψη.  
Κατά το Forecasting και το Initialisation αφαιρείται η επίδραση του volume density 
από τις τιμές ζήτησης πριν αφαιρεθεί η εποχικότητα και ενημερώνονται ή 
υπολογίζονται οι Παράμετροι Forecasting. 
Το Volume Density προστίθεται τότε ξανά στο νέο Estimate of Demand και στις 
προβλέψεις.  
Από το Configure - Volume Density Factors διαμορφώνονται οι συντελεστές που 
πρέπει να εφαρμοστούν στη ζήτηση για κάθε περίοδο. Κάθε προϊόν μπορεί να έχει 
μέχρι και τρεις διαφορετικούς Volume Density Factor, οι οποίοι εμφανίζονται στο 
SETS facility που είναι διαθέσιμο στο forecasting worksheet function specific 
toolbar. 
Κάθε Volume Density Factor έχει μία περιγραφή (Description) ενώ μπορεί να έχει 
δύο μορφές - είτε γραμμική (linear) είτε εκθετική (power). Εάν είναι γραμμική, τότε 
οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται ως πολλαπλασιαστές στους υπολογισμούς και 
έχουν default τιμή ίση με 1. 
Εάν είναι εκθετική τότε οι συντελεστές χρησιμοποιούνται ως εκθετικοί 
πολλαπλασιαστές στους υπολογισμούς. Σημειώνεται ότι για να λειτουργήσει το 
Volume Density Facility θα πρέπει να επιλεχθεί η Company Profile Παράμετρος Use 
Volume Density. Επίσης, αν Θέλουμε το volume density να ληφθεί υπόψη για ένα 
προϊόν θα πρέπει να επιλεχθεί η παράμετρος Volume Density Option στο Forecasting 
Worksheet. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε ομάδες προϊόντων μέσα από το 
Mass Update Facility. 
4.3.20.1 Ενοποίηση Προβλέψεων - Forecast Consolidation 
Το Forecast Consolidation Facility ενοποιεί τις προβλέψεις επιλεγμένων προϊόντων 
τα οποία ανήκουν σε μία ομάδα, ανά περίοδο. Παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν 
προσαρμογές στην πρόβλεψη σε επίπεδο ομάδας και στην συνέχεια να διασπαστούν 
αυτές οι προσαρμογές σε κάθε προϊόν ξεχωριστά. 
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Το Forecast Consolidation dialog προκύπτει από το View - Forecast Consolidation. 
Στην συνέχεια επιλέγεται η ομάδα των προϊόντων για την οποία επιθυμείτε να γίνει 
consolidation. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε την πρόβλεψη πρέπει πρώτα να 
επιλέξετε τι είδους προσαρμογή θέλετε να κάνετε (absolute ή percentage) και να 
επιλέξετε και το reason code εάν το default δεν είναι ικανοποιητικό. Στην συνέχεια, 
εισάγετε το adjustment στην περίοδο ή στις περιόδους στις οποίες θέλετε να γίνει στο 
άνω δεξιό μέρος της οθόνης. Καθώς βγαίνετε από το πεδίο γίνεται αυτόματα η 
διάσπαση των adjustment στα επιμέρους προϊόντα. Για να δείτε τα adjustment κάθε 
προϊόντος κάνετε διπλό κλικ πάνω στο προϊόν που επιθυμείτε να ελέγξετε και στην 
συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στο Forecast Adjustment Dialog από το function specific 
toolbar. 
Για να γίνει κατανοητό πώς ακριβώς διασπάται το adjustment στα επιμέρους 
προϊόντα, χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα. Έστω τρία προϊόντα με προβλέψεις 
ζήτησης 50, 30 και 20 αντίστοιχα. Άρα το συνολικό base forecast θα ισούται με 100. 
Κάθε προϊόν έχει ήδη μία προσαρμογή ίση με 10, άρα το συνολικό forecast μαζί με τα 
adjustments θα ισούται με 130. 
Γίνεται τότε ένα absolute adjustment ίσο με 20 ή ένα % adjustment ίσο με 20% στο 
σύνολο των προϊόντων και τα αποτελέσματα διασπώνται στα επιμέρους προϊόντα. 
Ανάλογα με το αν η παράμετρος Use Total Forecasts in Adjustments είναι επιλεγμένη 
ή όχι, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (μόνο για το Προϊόν 1):  
Παράδειγμα Use Total Forecast in 

Adjustments = κενό 
Use Total Forecast in 
Adjustments = Y 

Υπάρχει ο ίδιος τύπος 
adjustment, και γίνεται 
absolute adjustment 

(50/100*20) + 50 = 60 
Αντικατάσταση του 
adjustment 

(60/130*20) + 50 + 10 
=69 Πρόσθεση στο 
adjustment 

Υπάρχουν διαφορετικοί 
τύποι adjustments, και 
γίνεται absolute 
adjustment 

(50/100*20) + 50 + 10 = 
60 Αντικατάσταση του 
adjustment 

(60/130*20) + 50 + 10 
=69 Πρόσθεση στο 
adjustment 

Υπάρχει ο ίδιος τύπος 
adjustment, και γίνεται % 
adjustment 

(20% του 50) + 50 = 60 
Αντικατάσταση του 
adjustment 

(20% του 60) + 50 + 10 
=72 Πρόσθεση στο 
adjustment 

Υπάρχουν διαφορετικοί 
τύποι adjustments, και 
γίνεται % adjustment 

(20% του 50) + 50 +10 = 
70 Αντικατάσταση του 
adjustment 

(20% του 60) + 50 + 10 = 
72 Πρόσθεση στο 
adjustment 

 
 
4.3.21 Απόθεμα Ασφαλείας (Buffer Stock) 
Το Απόθεμα Ασφαλείας ενός προϊόντος ορίζεται ως η ποσότητα αποθέματος που 
απαιτείται ώστε να καλύψει τυχαίες διακυμάνσεις της ζήτησης κατά τη διάρκεια του 
lead time, βάσει του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης. 
Εάν η παράμετρος Seasonal Buffer Option έχει επιλεχθεί, τότε το Απόθεμα 
Ασφαλείας θα ρυθμιστεί σε σχέση με την εποχικότητα της ζήτησης του προϊόντος. 
Το Απόθεμα Ασφαλείας υπολογίζεται από τη διαδικασία του Inventory πριν το Stock 
Replenishment ή το Order Scheduling. 
Για κανονικά προϊόντα (fast, erratic, positive και negative trend) ο υπολογισμός του 
αποθέματος ασφαλείας βασίζεται στα Buffer Conversion Constant, Standard 
Deviation (Τυπική Απόκλιση), Forecast Accuracy (Ακρίβεια Πρόβλεψης), Lead-time, 
Review time (περίδος ελέγχου) και τη Normal Buffer Multiplier παράμετρο (VAU 
παράμετρος). Το Buffer Conversion Constant είναι μια σταθερά που υπολογίζεται 
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από το σύστημα και λαμβάνει υπόψη του το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης, την 
εκτίμηση της ζήτησης, το Lead Time, το Review Time και την τυπική απόκλιση. 
Για τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως Lumpy, ο υπολογισμός του αποθέματος 
ασφαλείας βασίζεται στην Εκτίμηση της Ζήτησης, στο Lead-Time, στο Review Time 
και στους Lumpy Buffer Multiplier (Inventory και VAU παράμετροι). 
Δεν υπολογίζεται απόθεμα ασφαλείας για slow προϊόντα. Το απόθεμα ασφαλείας 
συμπεριλαμβάνεται στο Επίπεδο Αναπαραγγελίας. 
Σε ένα Pipeline Control σύστημα, κατά τη διαδικασία του Inventory, εάν η 
παραμετρος Central Buffer έχει επιλεχθεί, το Απόθεμα Ασφαλείας υπολογίζεται όπως 
και προηγουμένως, μόνο που δεν βασίζεται στα lead times και review times, αλλά: 
(Lead Time + Review Time) - (Average DRP Lead Time + Average DRP Review 
Time) 
Εάν η τιμή αυτή είναι μικρότερη ή ίση με το μηδέν, τότε το Απόθεμα Ασφαλείας 
θεωρείται μηδέν. Η τιμή του Αποθέματος Ασφαλείας δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά 
μπορεί να επηρεαστεί από το Απόθεμα Ασφαλείας του χρήστη (Manual Buffer 
Stock). 
Για να αλλάξει το Απόθεμα Ασφαλείας για ένα πλήθος κωδικών, μπορείτε να 
μετατρέψετε είτε το Normal Buffer Multiplier, είτε το Επιθυμητό Επίπεδο 
Εξυπηρέτησης ανα VAU κλάση. 
4.3.21.1 Απόθεμα Ασφαλείας του Χρήστη (Manually Entered Buffer Stock) 
Η τιμή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί το επίπεδο αναπαραγγελίας του 
Stock Replenishment και του Order Scheduling (με την προϋπόθεση ότι η Manual 
Buffer Override Flag έχει επιλεχθεί).  
Σημειώνεται ότι στο Order Scheduling, εάν χρησιμοποιείτε Period Breakdown, τότε 
αυτή η τιμή θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μελλοντικές υπο-περιόδους. Η τιμή αυτή 
δεν επηρεάζεται από την εποχικότητα, το volume density, τα buffer multipliers ή τις 
period breakdown distributions. 
Η διαδικασία του Inventory θα συνεχίσει να υπολογίζει το Απόθεμα Ασφαλείας και 
να το εμφανίζει για λόγους σύγκρισης. Για να επανέλθετε στην τιμή που υπολογίζει 
το σύστημα, θα πρέπει να μην επιλέξετε την Manual Buffer Override Flag. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα ώστε 
να θέσετε το Απόθεμα Ασφαλείας για ένα προϊόν ίσο με το μηδέν, παρόλο που κάτι 
τέτοιο εμπεριέχει τον κίνδυνο να μην επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
4.3.21.2 Επίπεδο Αναπαραγγελίας (Order Level) 
Το Επίπεδο Αναπαραγγελίας ενός προϊόντος είναι η τιμή που χρησιμοποιείται για να 
καθοριστεί εάν χρειάζεται να τοποθετηθεί μια παραγγελία για το προϊόν. Στο FOC 
σύστημα, η τιμή αυτή καθορίζει και το μέγεθος της παραγγελίας που πρέπει να 
τοποθετηθεί. 
Το Επίπεδο Αναπαραγγελίας υπολογίζεται από τη διαδικασία του Inventory, πριν τις 
διαδικασίες του Stock Replenishment και του Order Scheduling. Επαναϋπολογίζεται 
κάθε φορά που γίνεται έλεγχος των αποθεμάτων σε ένα πλάνο παραγγελιών. Το 
Επίπεδο Αναπαραγγελίας υπολογίζεται ως το επίπεδο της αναμενόμενης ζήτησης 
κατά τη διαρκεια του Lead Time και του Review Time συν το Απόθεμα Ασφαλείας 
σε ένα FOC σύστημα. Σε ένα FOQ σύστημα, το επίπεδο αναπαραγγελίας είναι το 
επίπεδο της αναμενόμενης ζήτησης κατά τη διαρκεια του Lead Time συν το Απόθεμα 
Ασφαλείας. Το Επίπεδο Αναπαραγγελίας συμπεριλαμβάνει μελλοντικές προσαρμογές 
της πρόβλεψης οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο του Lead Time και του Review 
Time (= Corrective Time). 
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Όποτε ένα προϊόν επεξεργάζεται από τις διαδικαοίες του Stock Replenishment ή του 
Order Scheduling, το Syncron θα ελέγξει το Δυναμικό Απόθεμα (Effective Stock) 
έναντι του Επιπέδου Αναπαραγγελίας. Το Δυναμικό Απόθεμα είναι: 
 Τρέχον Απόθεμα + Αναμενόμενες Παραγγελίες (-Back Orders προαιρετικά) 
Εάν η τιμή αυτή είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός, τότε προτείνεται μια παραγγελία. 
Σε ένα FOC σύστημα, η ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ 
του Διαθέσιμου Αποθέματος και του Επιπέδου Αναπαραγγελίας (Effective Stock - 
Order Level). 
Σε ένα FOQ σύστημα, η ποσότητα παραγγελίας είναι σταθερή και ίση με: 
 Σταθερή Ποσότητα Παραγγελίας =  

Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Επίπεδου Αναπαραγγελίας και του Διαθέσιμου 
Αποθέματος η οποία δεν καλύπτεται από τη Σταθερή Ποσότητα Παραγγελίας, τότε 
προστίθεται σε αυτή η διαφορά για να προκύψει η προτεινόμενη παραγγελία. 
 
 
 
 
 
 
4.3.22 Company Profile Parameters 
Οι παρακάτω παράμετροι βρίσκονται στο General Tab μέσα στο Company Profile 
window (Configure, Parameters, Company Profile). 
Γενικές (General) 

 
Company Name 
Το όνομα της επιχείρησης 
Product Code Structure 
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Code Area Size: δηλώνεται το μήκος κάθε περιοχής του κωδικού του προϊόντος. Ο 
κωδικός του προϊόντος μπορεί να περιλάβει μέχρι και τέσσερις περιοχές και το 
συνολικό μήκος δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 25 χαρακτήρες. 
Εάν το Split Code έχει ενεργοποιηθεί, τότε οι περιοχές αυτές καθορίζουν τον τόπο 
(π.χ.. αποθηκευτικό χώρο) και τον κωδικό του προϊόντος. Τυπικά, χρησιμοποιούνται 
το 3ο και το 4ο μέρος του κωδικού για να δηλώσουν τον τόπο και τον κωδικό 
αντίστοιχα. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες των 2 περιοχών του κωδικού, η 
αριστερότερη περιοχή καθορίζει το μήκος του κωδικού του τόπου. Το σύνολο όλων 
των περιοχών του κωδικού λαμβάνεται ως το μήκος του κωδικού του προϊόντος 
Code Area Description 
Σύντομη περιγραφή μέχρι 10 χαρακτήρων κάθε περιοχής του κωδικού του προϊόντος. 
Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείται το Split Code Facility, μπορείτε να βάλετε τον 
κωδικό του τόπου και του προϊόντος στις αντίστοιχες περιοχές.  
Split Code  
Υποδεικνύει ότι το product key έχει διαχωριστεί σε δύο μέρη: ένα τόπο, αποθήκη ή 
άλλος χώρος της επιχείρησης, και έναν κωδικό προϊόντος. Το μήκος κάθε μέρους 
πρέπει να καθοριστεί στο Code Area Size. Αυτό επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 
ίδιοι κωδικοί προϊόντος για διαφορετικούς τόπους. Επιτρέπει επίσης την 
ομαδοποίηση και την εμφάνιση των προϊόντων ανά τόπο. 
Delimiter 
Ο ειδικός χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για να διαχωριστούν τα διαφορετικά μέρη 
του κωδικού, π.χ. \. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κενό. 
Reports 
Report Output Ο προορισμός του εξερχόμενου report (αναφοράς). 

Αυτός μπορεί να είναι  ένα flat file, ένα formatted 
report file ή ένας εκτυπωτής. 

Output Style Καθορίζει εάν οι επιλεγμένες αναφορές θα είναι  σε 
μορφή sequential, compressed file ή σαν report. 

Print Controls On Παράγει κανονικά reports. 

Print Controls Off Παράγει αρχεία χωρίς κανένα formatting ή κενά 
ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις σε μνήμη. 

Both Παράγει αρχεία και στις δύο προηγούμενες μορφές. 

Include Parameters in Report Ελέγχει αν θα εκτυπωθούν οι παράμετροι κατά τη 
διαδικασία του συστήματος. 

Period Lengths  
Number of Periods per Year Ο αριθμός των περιόδων ζήτησης σε ένα έτος. Για 

εβδομαδιαίες ζητήσεις, ο αριθμός αυτός θα ισούται 
με 52 ή 53. Για μηνιαίες ζητήσεις, ο αριθμός αυτός 
θα ισούται με 12 ή 13. Για τριμηνιαίες ζητήσεις, ο 
αριθμός αυτός θα ισούται με 4. 

Default Period Length  Το κανονικό μήκος μιας περιόδου ζήτησης, δηλαδή 
ο αριθμός των υπο-περιόδων μέσα σε μια περίοδο. 

Maximum Period Length Το μέγιστο μήκος μιας περιόδου ζήτησης. 
 
Forecasting 
Οι παρακάτω παράμετροι βρίσκονται στο Forecasting Tab μέσα στο Company Profile 
window. 
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Use Seasonality καθορίζει εάν η Εποχικότητα θα συμπεριληφθεί 
κατά τη διαδικασία του Forecasting.  
Ενεργοποιήστε αυτή την εντολή εάν θέλετε οι 
ζητήσεις να επηρεασθούν από την εποχικότητα. 

Use Volume Density καθορίζει εάν θα ληφθούν υπόψη οι συντελεστές 
του volume density κατά τη διαδικασία του 
Forecasting. 

Test for Lumpy Multipliers παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης υψηλών 
ακραίων τιμών ζήτησης (μη τυπικές ζητήσεις) μέσα 
στο ιστορικό ζήτησης προϊόντων που 
χαρακτηρίζονται ως lumpy. 

Use Initialisation Trend in 
Forecasting 

επιτρέπει τον έλεγχο της αρχικής τιμής μιας 
Θετικής Τασης μετά το initialisation. 

Use Forecast Adjustments in 
Forecast Error 

ελέγχει την ενημέρωση των τιμών της πρόβλεψης 
κατά το Forecast. Παρέχει τη δυνατότητα 
υπολογισμού της τυπικής απόκλισης, και συνεπώς 
των αποθεμάτων ασφαλείας, από τα σφάλματα που 
υπολογίστηκαν από την πρόβλεψη του 
συστήματος ή τις προσαρμογές πρόβλεψης του 
χρήστη. 

Use Total Forecast in 
Adjustments 

ενεργοποιήστε αυτή την εντολή εάν όλα τα forecast 
adjustments πρόκειται να βασιστούν στο forecast 
συν όποια ήδη υπάρχοντα adjustments 
(προτεινόμενη λύση). 

Free Forecast Required εάν έχει επιλεχθεί αυτή η εντολή, τότε υπολογίζεται 
ένα free forecast το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα 
reservations όταν 
υπολογίζει το ολικό forecast. 

All Products on interface file καθορίζει τα προϊόντα που εισάγονται στα interface 
αρχεία για τις διαδικασίες του Period End και του 
Stock Position Update. Η εντολή αυτή επιλέγεται 
εάν τα Interface αρχεία περιέχουν όλα τα προϊόντα. 
Προϊόντα που δεν βρίσκονται στο interface θα 
αγνοηθούν από το σύστημα. 

Forecast Breakdown 
Consolidation 

υποδεικνύει ότι η διαδικασία του consolidation 
χρησιμοποιείται σαν μέρος του forecast breakdown 
(δεν ισχύει για την τρέχουσα έκδοση) 

Create Total Forecast File καθορίζει εάν το total forecast  , μαζί με τα όποια 
adjustments, αποθηκεύεται σε ένα ξεχωριστό 
sequential file (MF207). Εάν 
επιλεχθεί αυτή η παράμετρος τότε το αρχείο 
δημιουργείται αυτόματα. Η παράμετρος αυτή 
πρέπει να επιλεχθεί εάν επιθυμείτε να δείτε τις τιμές 
των προβλέψεων στο Orders by Location. 

Numbers of Historical Forecast 
Stored 

προσδιορίζει τον αριθμό των περιόδων, πριν την 
τρέχουσα περίοδο, για τις οποίες το Syncron 
αποθηκεύει τις πληροφορίες για τις προβλέψεις και 
την ακρίβεια των προβλέψεων. 



 114

 
Negative Trend Ελέγχει την μέθοδο που χρησιμοποιείται για 

να καθοριστεί η Εκτίμηση Ζήτησης (Estimate 
of Demand) ενός προϊόντος όταν έχει 
ανιχνευθεί Αρνητική Τάση κατά το 
initialisation. Δύο είναι  οι πιθανές επιλογές: 

Estimate of Demand from 
history 

χρησιμοποιεί την μεγαλύτερη τιμή μεταξύ του 
υπολογιζόμενου Estimate of Demand και της 
μέσης ζήτησης των τελευταίων n περιόδων 
(όπου το n καθορίζεται από την forecasting 
παράμετρο Demands for Negative Trend 
Estimate) 

Continue Negative Trend χρησιμοποιεί πάντα το υπολογιζόμενο 
Estimate of Demand 

Step Change Καθορίζει εάν οι αρχικές τιμές του forecasting 
προϊόντων για τα οποία εντοπίστηκαν 
διαδοχικές ακραίες τιμές ζήτησης κατά το 
forecasting θα υπολογιστούν αυτόματα ή όχι. 
Υπάρχουν δύο πιθανές επιλογές: 

Automatic Reset τα προϊόντα επαναρχικοποιούνται αυτόματα. 

Report of Step Change Τα προϊόντα καταγράφονται στο Consecutive 
Fliers Report το οποίο δείχνει τις τρέχουσες 
και τις προτεινόμενες τιμές. Μπορείτε είτε να 
αφήσετε τις τιμές ως έχουν (θεωρώντας ότι η 
ζήτηση θα επανέρθει στα προηγούμενα 
επίπεδα) ή να ενθαρρύνετε το  Syncron να 
κανει Re-Initialisation στις τιμές των 
προϊόντων βάσει των προτεινόμενων τιμών 
κατά το επόμενο forecasting Run, 
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χρησιμοποιώντας το Product Level 
Initialisation Flag. 

Recalculated Standard Deviation ελέγχει το initialisation των αρχικών τιμών 
προϊόντων τα οποία έχουν αρχικοποιηθεί μετά 
από διαδοχικές ακραίες τιμές ζήτησης (δηλ. 
Step Change) ή μετά από την εκτίμηση του 
χρήστη όσον αφορά την μέση ζήτηση. 
Δύο είναι  οι πιθανές επιλογές: 

Calculate from Historical 
Values 

η ενημέρωση βασίζεται στο θεώρημα του 
Central Limit. 

Calculate from SD Limits η ενημέρωση βασίζεται στα New Product 
Standard Deviation Limits 

New Product Standard Deviation Ελέγχει την ενημέρωση των αρχικών τιμών για 
Νέα Προϊόντα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
του Κινητού Μέσου Όρου. Δύο είναι οι 
πιθανές επιλογές: 

Calculate from Demand 
History 

η ενημέρωση βασίζεται στην υπολογιζόμενη 
ακρίβεια πρόβλεψης 

Calculate from SD Limits η ενημέρωση βασίζεται στα New Product 
Standard Deviation Limits και στο Estimate of 
Demand. 

Forecast Breakdown Ελέγχει την χρήση του Period Redistribution 
facility στον υπολογισμό της αναπλήρωσης 
των αποθεμάτων. Δύο είναι  οι πιθανές 
επιλογές: 

Use Distribution   Καθορίζει εάν θα χρησιμοποιηθούν τα period 
distributions για να διασπαστεί η πρόβλεψη 
στις υπο-περιόδους κατά την αναπλήρωση των 
αποθεμάτων. Εάν έχει επιλεχθεί η παράμετρος 
αυτή και δεν υπάρχουν 
distributions ή εάν δεν έχει επιλεχθεί η 
παράμετρος, τότε αποδίδεται ένα flat 
distribution κατά όλο το μήκος της περιόδου. 

Allow Split Period ελέγχει την χρήση των period distributions 
όταν διασπάται η πρόβλεψη στις υπο-
περιόδους κατά την αναπλήρωση των 
αποθεμάτων. Η παράμετρος αυτή  πρέπει να 
επιλεχθεί όταν μια υπο-περίοδος μπορεί να 
υπερβεί το όριο μιας περιόδου, π.χ. όταν η 
περίοδος είναι ένας ημερολογιακός μήνας και 
η υπο-περίοδος είναι μια εβδομάδα. Η 
παράμετρος αυτή δεν πρέπει να επιλεχθεί εάν 
κάθε περίοδος διασπάται σε ακριβή 
αριθμό υπο-περιόδων, π.χ. όταν η περίοδος 
είναι  μια εβδομάδα και η υπο-περίοδος μια 
ημέρα. 
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Inventory  
Οι παρακάτω παράμετροι βρίσκονται στο Inventory tab μέσα στο Company Profile 
Window 

 
Seasonality 

Use in Buffer Stock 
Calculation 

Εάν η παράμετρος αυτή επιλεχθεί, τότε η  
διαδικασία του Inventory θα ρυθμίσει τα 
αποθέματα ασφαλείας σε αναλογία με τους 
συντελεστές εποχικότητας, δηλ. ο υπολογισμός 
των αποθεμάτων ασφαλείας λαμβάνει υπόψη του 
την Εποχικότητα. Σημείωση: Εάν η Company 
Profile Παράμετρος Use Seasonality δεν έχει 
επιλεχθεί τότε δεν πρέπει να επιλεχθεί και αυτή η 
παράμετρος. 

Use in FOQ Order 
Quantity Calculation 

Εφαρμόζεται στο Σταθερής Ποσότητας 
Παραγγελίας (FOQ) σύστημα ελέγχου αποθεμάτων 
και λαμβάνει υπόψη του την εποχικότητα όταν 
υπολογίζεται η Σταθερή Ποσότητα Παραγγελίας. 

Volume Density 
Use in Buffer Stock 
Calculation 

Καθορίζει εάν θα ληφθούν υπόψη οι παράγοντες 
του volume density όταν υπολογίζονται τα 
αποθέματα ασφαλείας. 

Use in FOQ Order 
Quantity Calculation 

Καθορίζει εάν θα ληφθούν υπόψη οι παράγοντες 
του volume density όταν υπολογίζεται η ποσότητα 
παραγγελίας όταν χρησιμοποιείται το σύστημα 
FOQ. 
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Exclude Back Orders Καθορίζει εάν θα χρησιμοποιηθούν τα back orders 
στον υπολογισμό του διαθέσιμου αποθέματος 
(effective stock) κατά τις διαδικασίες του Stock 
Replenishment και Order Scheduling. Η 
παράμετρος αυτή επηρεάζει το μέγεθος της 
παραγγελίας που προτείνεται από το Syncron. 

Recalculate FOQ Order 
Quantity 

Παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχεται η Σταθερή 
Ποσότητα Παραγγελίας σε σχέση με το Διαθέσιμο 
Απόθεμα και το Επίπεδο αναπαραγγελίας για κάθε 
κωδικό. Η παράμετρος αυτή είναι σχετική μόνο 
όταν χρησιμοποιείται το FOQ σύστημα. Ο σκοπός 
αυτής της παραμέτρου είναι να διατηρεί βέλτιστα 
επίπεδα αποθεμάτων όταν η πραγματική ζήτηση 
υπερβεί την αναμενόμενη και τα αποθέματα έχουν 
εξαντληθεί. 

Store Orders Levels and Buffer 
Stock 

Ελέγχει την προαιρετική εξαγωγή των 
προγραμμάτων των Αποθεμάτων Ασφαλείας και 
των Επιπέδων Αναπαραγγελίας από τη διαδικασία 
του Order Scheduling. Επιλέξτε αυτή την 
παράμετρο για να παραχθεί ένα επιπρόσθετο αρχείο 
το οποίο θα περιέχει τα προγράμματα (schedules) 
των Αποθεμάτων Ασφαλείας, των Επιπέδων 
Αναπαραγγελίας και άλλων πληροφοριών. 

Use Inventory Reminder Καθορίζει εάν θα πραχθούν Inventory Reminders 
όταν πρέπει να τοποθετηθεί μια παραγγελία για ένα 
προϊόν. 

Central Lead and Review 
Time 

Καθορίζει τον υπολογισμό του μέσου Lead Time 
και Review Time κατά μήκος όλων των Regional 
Distribution Centres (RDCs) (Τοπικά Κέντρα 
Διανομής) όταν χρησιμοποιείται το Pipeline 
Control. Αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται κατά τους 
υπολογισμούς των Αποθεμάτων Ασφαλείας στο 
Central Distribution Centre (Κεντρικό Κέντρο 
Διανομής). Δύο είναι  οι διαθέσιμες επιλογές: 

Regional Average Υπολογίζει τον πραγματικό μέσο όρο των Lead και 
Review Times που λαμβάνονται από τα RDCs. 

Weighted Regional 
Average 

Υπολογίζει τον μέσο όρο του Lead και Review 
Time για ένα προϊόν ως τον μέσο των τιμών του 
Regional Lead Time Review Time, σταθμισμένο 
βάσει της τοπικής Εκτίμησης Ζήτησης του 
προϊόντος. 

Placed Orders Καθορίζει την default τιμή των παραγγελιών όταν 
επεξεργάζονται τα Placed Orders με κάποια 
προϊόντα να απουσιάζουν. Δύο είναι  οι διαθέσιμες 
επιλογές: 

Use Imported Orders 
only  

Χρησιμοποιείται το μηδέν ως default τιμή εάν δεν 
υπάρχει παραγγελία για έναν κωδικό. 

Roll from Forward 
Orders 

Χρησιμοποιείται η προτεινόμενη παραγγελία για 
ένα προϊόν (από το order schedule) εάν δεν υπάρχει 
placed orders. 
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Use All Placed Orders Καθορίζει πώς οι τιμές που τοποθετούνται στο order 
scheduling placed orders πίνακα μεταχειρίζονται 
στους υπολογισμούς των παραγγελιών. 

Service Level Calculation Ελέγχει την μέθοδο που χρησιμοποιείται για να 
υπολογιστεί το επίπεδο εξυπηρέτησης που 
επιτυγχάνεται Service Level Exception Report. Δύο 
είναι  οι διαθέσιμες επιλογές: 

Using Demand History Θεωρεί ότι οι τιμές της ζήτησης αποθηκεύονται στο 
ιστορικό της ζήτησης και υπολογίζει το επίπεδο 
εξυπηρέτησης ως εξής: (Άθροισμα των τελευταίων 
3 ζητήσεων - Άθροισμα των τελευταίων 3 back 
orders)/ Άθροισμα των τελευταίων 3 ζητήσεων. 

Using Sales History Θεωρεί ότι αποθηκεύονται οι τιμές πώλησης και 
υπολογίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης ως εξής: 
Άθροισμα των τελευταίων 3 ζητήσεων/(Άθροισμα 
των τελευταίων 3 ζητήσεων + Άθροισμα των 
τελευταιων 3 back orders) 

Supply Constrained 
Ordering  

Η παράμετρος αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το 
Supply Constrained Ordering Facility και δεν 
χρησιμοποιείται πια. 

VAU Recalculation Επιτρέπει την επαναξιολόγηση της VAU κλάσης 
κάθε προϊόντος - είτε κατά το Inventory μόνο είτε 
σε κάθε τρέξιμο της διαδικασίας του Inventory 
Update. 

 
Multi-Pareto 
Οι παρακάτω παράμετροι βρίσκονται στο Multi Pareto tab μέσα στο Company Profile 
Window. 
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Use Multi Dimensional 
Pareto 

Πρέπει να επιλεχθεί πριν το Initialisation 
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε Multi Pareto ανάλυση. 

Parameter Reference 
Replacement 

Καθορίζει τον χαρακτήρα του parameter set name (δύο 
χαρακτήρων) το οποίο θα αντικατασταθεί από τη 
διαδικασία multi pareto. Εάν πρόκειται να 
αντικατασταθεί ο πρώτος χαρακτήρας, τότε η 
παράμετρος αυτή πρέπει να ισούται με 1 ενώ αν 
πρόκειται να αντικατασταθεί ο δεύτερος χαρακτήρας 
τότε ισούται με 2. 

Frequency Boundaries Καθορίζονται τα 5 όρια που θα χρησιμοποιηθούν για 
να κατηγοριοποιηθούν τα προϊόντα ανάλογα με το 
πόσες φορές υπήρξε ζήτηση στο ιστορικό του 
προϊόντος, άρα η μέγιστη τιμή είναι  13. Τα όρια αυτά 
πρέπει να τοποθετηθούν σε αύξουσα σειρά εάν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Εάν όχι, τότε το πρώτο 
όριο τίθεται ίσο με 100, με αποτέλεσμα όλα τα 
προϊόντα να πέφτουν στην πρώτη κλάση. 

Volume Boundaries Καθορίζονται τα 5 όρια που θα χρησιμοποιηθούν για 
να κατηγοριοποιηθούν τα προϊόντα ανάλογα με τον 
όγκο της ζήτησης στο ιστορικό του προϊόντος. Οι τιμές 
αυτές πρέπει να τοποθετηθούν σε αύξουσα σειρά, εάν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Διαφορετικά, το πρώτο 
όριο τίθεται ίσο με 9999999, με αποτέλεσμα  όλα τα 
προϊόντα να πέφτουν στην πρώτη κλάση. 

Importance Factors Το Importance Factor καθορίζεται από τον χρήστη και 
μπορεί να τεθεί για κάθε προϊόν ενώ μπορεί να έχει την 
οποιαδήποτε ερμηνεία. Μπορεί να πάρει τις τιμές 1, 2 
και 3. Για κάθε ένα από τους τρεις πιθανούς 
Importance Factors και για κάθε πιθανό συνδυασμό 
Frequency και Volume Boundaries πρέπει να 
καθορίσετε τον χαρακτήρα αντικατάστασης στο 
parameter reference name που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί 

Parameter Sets 
Ένα Parameter Set είναι  μια συλλογή παραμέτρων που εφαρμόζονται σε ένα ή 
περισσότερα προϊόντα. Οι παράμετροι που αποτελούν ένα parameter set 
διαχωρίζονται σε τρεις ομάδες - τις forecasting, τις inventory και τις VAU. Στην 
περίπτωση αυτή θα ασχοληθούμε με τις forecasting και VAU παραμέτρους. Υπάρχει 
περίπτωση να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα parameter set για όλα τα προϊόντα, ή 
διαφορετικά parameter sets, εάν για παράδειγμα θέλουμε να εφαρμόσουμε 
διαφορετικά Επίπεδα Εξυπηρέτησης για την ίδια επιχείρηση. Ένας άλλος λόγος για 
την χρήση πολλών parameter sets μπορεί να είναι  η χρησιμοποίηση της multi pareto 
ανάλυσης. 
Forecasting Παράμετροι 
Οι παράμετροι αυτές βρίσκονται στο Forecasting Tab του Parameter Sets  (μέσω του 
Configure, Parameter, Sets  ή μεσω του main toolbar) 
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General  
Smoothing Constant Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία του Forecasting όσον 

αφορά τη διακύμανση της ζήτησης για fast moving 
προϊόντα. Χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της 
Εκτίμησης της Ζήτησης, της Τάσης, της Τυπικής 
Απόκλισης και του Σφάλματος Πρόβλεψης για τα fast, 
erratic, Positive και Negative Trend προϊόντα. Όσο 
μεγαλύτερος είναι  ο Smoothing Constant (συντελεστής 
εξομάλυνσης) τόσο πιο γρήγορα θα αντιδράσει το σύστημα 
σε αλλαγές στον τύπο ζήτησης του προϊόντος. Αλλά, 
ταυτόχρονα το σύστημα θα αντιδράσει το ίδιο γρήγορα και 
στις τυχαίες διακυμάνσεις της ζήτησης. 

Average Demand for 
Slow 

Χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει ένα Slow προϊόν 
από ένα Lumpy προϊόν. Το Syncron ελέγχει την μέση 
ζήτηση και την συγκρίνει με αυτό το όριο. Εάν η μέση 
ζήτηση είναι χαμηλότερη, τότε το προϊόν χαρακτηρίζεται 
ως Slow. Εάν η μέση ζήτηση είναι υψηλότερη ή ίση, τότε 
το προϊόν χαρακτηρίζεται ως Lumpy. 

Trend Test Multiplier Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει εάν υπάρχει σημαντική 
τάση στο ιστορικό της ζήτησης ενός προϊόντος. Όσο 
χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το 
σύστημα στην ανίχνευση της τάσης στα δεδομένα της 
ζήτησης. Όσο υψηλότερη  είναι η τιμή τόσο λιγότερο  
ευαίσθητο είναι το σύστημα. 

Tracking Signal Limit Ένα μέτρο του κατά πόσο το Forecasting είναι σε 
συμφωνία με τον τρέχων τύπο ζήτησης, δηλ. ελέγχει την 
ακρίβεια των προβλέψεων ενός προϊόντος. Το Tracking 
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Signal Limit (Σημείο Ανίχνευσης) είναι η τιμή εκείνη πάνω 
από την οποία ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει βγει 'εκτός 
ελέγχου' δηλ. οι προβλέψεις δεν είναι σε συμφωνία με την 
πραγματική ζήτηση. 

Counters 
Demands in History Ο μέγιστος αριθμός ζητήσεων που μπορεί να διατηρηθεί 

στο ιστορικό ζήτησης του κάθε προϊόντος. Το μέγιστο 
είναι 13, το οποίο μπορεί να σημαίνει είτε 13 εβδομάδες, 
είτε 13 μήνες τεσσάρων εβδομάδων ή 13 ημερολογιακοί 
μήνες. Η τιμή θα πρέπει να είναι ίση με 12 εάν πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ημερολογιακοί μήνες. 

Minimum for 
Processing 

Ο ελάχιστος αριθμός ζητήσεων που απαιτείται στο 
ιστορικό ζήτησης ώστε το Syncron να ξεκινήσει 
διαδικασίες υπολογισμών.  

Demands Used in Re-
Initialisation 

Το πλήθος των ζητήσεων της πρόσφατης ιστορίας του 
προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όταν γίνεται 
re-initialisation σε ένα προϊόν. 

Demands for Negative 
Trends Estimate 

Καθορίζει το πλήθος των ζητήσεων που θα χρησιμοποιηθεί 
όταν υπολογίζεται η μέση ζήτηση έτσι ώστε να καθοριστεί 
το Estimate of Demand για προϊόντα Negative Trend (με 
την προϋπόθεση ότι η Company Profile παράμετρος 
Negative Trend έχει ενεργοποιηθεί). 

Consecutive Zeros for 
Dying 

Καθορίζει το πλήθος των διαδοχικών μηδενικών ζητήσεων 
που πρέπει να υπάρχουν στο πιο πρόσφατα ιστορικό 
ζήτησης έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως Dying. 

Forecasts Calculated Το πλήθος των μελλοντικών προβλέψεων το οποίο 
πρόκειται να υπολογίσει η διαδικασία του Forecasting για 
κάθε περίοδο, με ένα εύρος τιμών από 0 εώς 26. Η τιμή 
αυτή μπορεί να αγνοηθεί από την παράμετρο Extended 
Forecasts εάν το Extended Forecasting είναι διαθέσιμο. 

Extended Forecasts Το πλήθος των μελλοντικών προβλέψεων το οποίο 
πρόκειται να υπολογίσει η διαδικασία του Forecasting για 
κάθε περίοδο, με ένα εύρος τιμών από 26 εώς 106. Ο 
αριθμός αυτός έμμεσα καθορίζει και το μέγιστο πλήθος 
μελλοντικών περιόδων για τις οποίες θα υπολογιστούν οι 
παραγγελίες που προτείνονται από το Order Scheduling, ή 
οι μελλοντικές υπο-περίοδοι για το Breakdown Order 
Scheduling. 

Fliers 
Normal Flier Limit Καθορίζει εάν η τρέχουσα ζήτηση ενός προϊόντος είναι 

ακραία (flier) ή κυμαίνεται εντός των αναμενόμενων ορίων 
διακύμανσης της ζήτησης. Η τιμή αυτής της παραμέτρου 
πολλαπλασιάζεται με την τυπική απόκλιση του προϊόντος 
ώστε  να καθοριστεί η ποσότητα με την οποία μπορεί να 
διακυμανθεί η ζήτηση άνω ή κάτω του προκαθορισμένου 
επιπέδου, πριν θεωρηθεί ως flier. Η παράμετρος αυτή 
αφορά μόνο τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως Fast, 
Erratic ή Trend. 
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Lumpy Flier Limit Καθορίζει εάν η ζήτηση στο ιστορικό ενός lumpy 
προϊόντος είναι flier. Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο όταν 
έχει επιλεχθεί η παράμετρος Lumpy Fliers στα Company 
Profile Parameters. 

Consecutive Fliers for 
Step Change 

Το πλήθος των διαδοχικών fliers σύμφωνα με τα οποία το 
σύστημα θα επαναρχικοποιήσει το προϊόν, με την 
προϋπόθεση ότι η Company Profile παράμετρος Step 
Change έχει ρυθμιστεί στο Automatic Reset. 

New Product Counters 
Demands for Moving 
Average 

Το πλήθος των ζητήσεων που πρέπει να υπάρχουν στο 
ιστορικό ζήτησης ενός νέου προϊόντος προτού το σύστημα 
αρχίσει να υπολογίζει τον κινητό μέσο όρο της ζήτησης 
του προϊόντος, και να το χρησιμοποιήσει ως βάση για τις 
διαδικασίες του Forecasting, - Stock Replenishment και 
Order Scheduling . 

Demands for 
Initialisation 

Καθορίζει το πλήθος των ζητήσεων που πρέπει να 
υπάρχουν προτού γίνει initialisation. Νέο προϊόν θεωρείται 
αυτό που έχει τύπο ζήτησης New. Η τιμή αυτής της 
παραμέτρου δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 4. Η 
αύξηση της τιμής σημαίνει ότι τα προϊόντα διαχειρίζονται 
ως νέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα  
να καθυστερεί το σύστημα να εφαρμόσει τις διαδικασίες 
στο προϊόν. 

Standard Deviation 
Limits 

Υπάρχουν μέχρι και τρία όρια τυπικών αποκλίσεων τα 
οποία καθορίζουν τρεις ζώνες του Estimate of Demand. Η 
παράμετρος αυτή επιτρέπει να ελέγχονται τα αποθέματα 
ασφαλείας εφαρμόζοντας διαφορετικά Standard Deviation 
Limits ανάλογα με το Estimate of Demand του προϊόντος. 

Boundary Το άνω όριο για μέχρι τρεις ζώνες του Estimate of 
Demand. 

Min SD Ο ελάχιστος περιορισμός τυπικής απόκλισης για να 
διατηρούνται τα αποθέματα ασφαλείας σε ένα ελάχιστο 
επίπεδο. Η παράμετρος αυτή διασφαλίζει ότι μια ελάχιστη 
ποσότητα αποθέματος ασφαλείας θα διατηρείται ολες τις 
φορές. 

New SD Πρόκειται για την τυπική απόκλιση για νέα προϊόντα και 
για προϊόντα που έχουν επαναρχικοποιηθεί εξαιτίας 
διαδοχικών fliers, ή βασιζόμενη στο Estimate of Demand 
του χρήστη. 

Max SD Η μέγιστη τυπική απόκλιση για τον έλεγχο των μεγίστων 
επιπέδων αποθεμάτων ασφαλείας. 

Trend Suppressors Οι 13 Trend Suppressors αναφέρονται στις 13 μελλοντικές 
προβλέψεις. Εάν υπολογίζονται περισσότερες από 13 
προβλέψεις τότε το 13ο  Trend Suppressor θα εφαρμοστεί 
για τις προβλέψεις μετά την 13η. Οι τιμές αυτές 
χρησιμοποιούνται ως συντελεστές βαρύτητας ώστε  να 
μειώσουν (η να αυξήσουν) την επίδραση της τάσης κατά 
τον υπολογισμό μελλοντικών προβλέψεων, και συνεπώς 
και του επιπέδου αναπαραγγελίας. Αυτό γίνεται έτσι ώστε  
οι μελλοντικές προβλέψεις να είναι όσο το δυνατόν πιο 
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ρεαλιστικές. Εάν δεν  χρησιμοποιούνται οι Trend 
Suppressors τότε θα πρέπει να εχουν την τιμή 1. 

Inventory Παράμετροι 
Οι παράμετροι αυτές βρίσκονται στο Inventory Tab του Parameter Sets (μέσω του 
Configure, Parameter, Sets  ή μεσω του main toolbar) 

 
General 

Lumpy Buffer 
Multiplier 

Χρησιμοποιείται για να αυξήσει ή να μειώσει τα 
αποθέματα ασφαλείας για τα lumpy προϊόντα. Η default 
τιμή είναι 1, η οποία δεν θα επηρεάσει τα αποθέματα 
ασφαλείας. Η παράμετρος αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό 
με την VAU Lumpy Buffer Multiplier παράμετρο. Οι δύο 
παράμετροι πολλαπλασιάζονται όταν υπολογίζονται τα  
αποθέματα ασφαλείας. 

Service Level for 
Slow 

Ορίζει το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης που πρέπει να 
επιτευχθεί για τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία 
slow. Τα πιθανά % επίπεδα εξυπηρέτησης είναι : 90.00, 
95.00, 97.00, 99.00 και 99.90. Τα slow προϊόντα 
χρησιμοποιούν αυτήν την τιμή και όχι το επίπεδο 
εξυπηρέτησης που ορίζεται στις VAU παραμέτρους έτσι 
ώστε  να καθοριστεί η ποσότητα του αποθέματος 
ασφαλείας. 

Order Level 
Multiplier 

Χρησιμοποιείται για να εξαναγκάσει τα επίπεδα 
αναπαραγγελίας όλων των προϊόντων προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω. Για παράδειγμα, ένα order level multiplier ίσο με 
1.1 θα αυξήσει τα επίπεδα αναπαραγγελίας κατά 10%. 



 124

Additional Periods 
for Order Level 

Χρησιμοποιείται για να προστεθεί ή να αφαιρεθεί μια 
καθορισμένη ποσότητα από τα επίπεδα αναπαραγγελίας 
όλων των προϊόντων. Το επίπεδο αναπαραγγελίας 
χρησιμοποιείται κατά το - Stock Replenishment και Order 
Scheduling για να προκύψουν παραγγελίες και να 
υπολογιστεί η ποσότητα παραγγελίας. 

Order Quantity 
Rounding Limit 

Το δεκαδικό ψηφίο στο οποίο το σύστημα θα 
στρογγυλοποιήσει τις προτεινόμενες παραγγελίες στην 
πλησιέστερη πολλαπλάσια ποσότητα παραγγελίας. 

New Product as 
Slow 

Το όριο στην εκτίμηση ζήτησης στο οποίο ένα προϊόν 
διαχειρίζεται ως slow και όχι ως new για τους 
υπολογισμούς του αποθέματος ασφαλείας μόνο. 

Order Scheduling 
Forward Orders Η παράμετρος αυτή καθορίζει τον αριθμό των περιόδων 

για τις οποίες το Order Scheduling facility θα υπολογίσει 
τις προτεινόμενες παραγγελίες. Εάν οι παραγγελίες 
υπολογίζονται 
ανά υπο-περίοδο, η παράμετρος αυτή καθορίζει τον αριθμό 
των υπο-περιόδων για τις οποίες υπολογίζονται οι 
προτεινόμενες παραγγελίες. 

Review Time 
Rounding Factor 

Η διαδικασία του Order Scheduling παράγει προγράμματα 
για ολόκληρες περιόδους μόνο. Αυτός ο παράγοντας 
στρογγυλοποίησης χρησιμοποιείται για να καθορίσει το 
σημείο εκείνο στο οποίο το Syncron θα στρογγυλοποιήσει 
το Review Time έτσι ώστε  να διασφαλίσει ότι μόνο 
ολόκληρες περίοδοι χρησιμοποιούνται. 

Back Schedule 
Excess Orders 

Ενεργοποιήστε αυτή την παράμετρο εάν επιθυμείτε το 
Order Scheduling facility να συγκεντρώσει αποθέματα 
ώστε να ικανοποιήσει μεγάλες ζητήσεις όταν η  
προγραμματισμένη παραγγελία υπερβαίνει την μέγιστη 
ποσότητα παραγγελίας. 

Stock Replenishment 
Reviews Per Period Πόσες φορές τρέχει το Stock Replenishment σε σχέση με 

το Forecasting. Η τιμή αυτή καθορίζεται κατά την 
εγκατάσταση του συστήματος και δεν πρέπει να αλλάξει. 

Additional 
Inventory Periods 
Cover 

Το πλήθος των Inventory περιόδων που χρειάζεται  να 
καλύψει το σύστημα για να διασφαλίσει ότι οι 
προτεινόμενες ποσότητες  παραγγελίας συμπεριλαμβάνουν 
περιόδους όταν το Inventory 
δεν μπορεί να τρεξει (για παράδειγμα Αργίες). 

Total Demand to 
Date Multiplier 

Χρησιμοποιείται για να αυξήσει τη ζήτηση της τρέχουσας 
περιόδου (demand to date) όταν το Stock Replenishment 
τρέχει πιο συχνά από το Forecasting. Η προκύπτουσα 
τρέχουσα ζήτηση συγκρίνεται με το Επίπεδο 
Αναπαραγγελίας του προϊόντος για να καθορίσει εάν 
χρειάζεται  να τοποθετηθεί παραγγελία η όχι.  

Number of Sub – 
Periods before Inv. 
Reminder 

Ο μετρητής αυτός είναι το πλήθος των υπο-περιόδων που 
επιτρέπεται να τρέξει το σύστημα χωρίς να τοποθετήσει 
παραγγελία, προτού το σύστημα δημιουργήσει μια 
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παραγγελία reminder. 

 
 
Lumpy Sub-class  Το Όριο της Εκτίμησης Ζήτησης και το Όριο του 

Συντελεστή Διακύμανσης (Estimate of Demand Limit και 
Coefficient of Variation Limit) συγκρίνονται με την 
Εκτίμηση Ζήτησης και τον Συντελεστή Διακύμανσης του 
προϊόντος για να καθοριστεί η υπο-κατηγορία Lumpy του 
προϊόντος, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται για να 
υπολογιστεί το απόθεμα ασφαλείας για το προϊόν. 

FOQ Rounding Το εύρος των ορίων των ποσοτήτων παραγγελιών και οι 
στρογγυλοποιημένες ποσότητες  που πρέπει να εφαρμοστεί 
στις σταθερές ποσότητες  παραγγελίας εντός αυτών των 
ορίων. 

Pipeline Control – 
Central Buffer Option 

Ελέγχει τον υπολογισμό των αποθεμάτων ασφαλείας στο 
Κεντρικό κέντρο (Central center) σε ένα σύστημα Pipeline 
Control. Εάν αυτή η παράμετρος έχει επιλεχθεί τότε τα 
κεντρικά αποθέματα ασφαλείας διανέμονται κατά μήκος 
του pipeline, δηλ. το απόθεμα ασφαλείας στο Central 
Region υπολογίζεται έτσι ώστε  να καλύψει τα (Lead Time 
+ Review Time) - (Average DRP + Review Time). 

Supply Constrained 
Ordering Allocation 
Tolerance 

Η παράμετρος αυτή αναφέρεται στο Supply Constrained 
Ordering  facility και δεν χρησιμοποιείται πια. 

 
Vau Παράμετροι 
Οι παράμετροι αυτές βρίσκονται στο VAU Tab του Parameter Sets (μέσω του 
Configure, Parameter, Sets  ή μεσω του main toolbar). 
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Class Οι 12 VAU κατηγορίες εμφανίζονται σε αύξουσα σειρά ετήσιου 

τζίρου πωλήσεων, από την υψηλότερης αξίας κλάση - A1 -  στην 
χαμηλότερης αξίας κλάση - C4. Δεν είναι απαραίτητο να 
οριστούν όλες οι κλάσεις. 

Boundary Η ανώτερη τιμή ετήσιου τζίρου πωλήσεων για 
την συγκεκριμένη VAU κλάση. 

Service Level Το επιθυμητο Επίπεδο Εξυπηρέτησης εκφρασμένο σε 
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο πρέπει να επιτευχθεί για τα fast, 
trend και erratic προϊόντα που περιέχονται σε μία κλάση. 

Inventory Type Το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων που χρησιμοποιείται για την 
συγκεκριμένη κλάση. Οι επιλογές είναι είτε Σταθερή Ποσότητα 
Παραγγελίας (Fixed Order Quantity , FOQ) είτε Σταθερός 
Κύκλος Παραγγελίας (Fixed Order Cycle, FOC) 

Orders per Year Το πλήθος των ετήσιων παραγγελιών για τα προϊόντα μιας 
κλάσης. Ο αριθμός των παραγγελιών χρησιμοποιείται κατά το 
initialisation για να υπολογιστεί η ποσότητα παραγγελίας για τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούν το FOQ σύστημα. 

Review Time Η συχνότητα, εκφρασμένη σε χρονικές περιόδους, με την οποία 
επιθεωρούνται τα αποθέματα των προϊόντων της συγκεκριμένης 
VAU κλάσης για τις 
διαδικασίες του Stock Replenishment και Order Scheduling. 
Αναφέρεται μόνο στις κλάσεις εκείνες που χρησιμοποιούν FOC 
σύστημα ελέγχου αποθεμάτων. 
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Normal Buffer 
Multiplier 

Χρησιμοποιείται για να αυξήσει ή να μειώσει τα αποθέματα 
ασφαλείας για τα fast, erratic, Positive και Negative Trend 
προϊόντα. Εάν η τιμή ισούται με 1 τότε τα αποθέματα ασφαλείας 
δεν θα επηρεαστούν, μία τιμή όμως ίση με 2 θα διπλασιάσει τα 
αποθέματα ασφαλείας. 

Lumpy Buffer 
Multiplier 

Χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τα αποθέματα ασφαλείας για 
όλα τα lumpy προϊόντα. Απαιτείται γιατί προϊόντα που έχουν 
χαρακτηριστεί ως lumpy δεν έχουν τυπική απόκλιση βάσει της 
οποίας μπορεί να υπολογιστεί το απόθεμα ασφαλείας. 

Lead Time 
Multiplier 

Χρησιμοποιείται για να αυξήσει ή να μειώσει το lead time για τα 
προϊόντα της ίδιας κλάσης. Εάν η τιμή ισούται με 1, τα lead times 
δεν θα αλλάξουν. 

Activate this 
Parameter 
Reference 

Εάν η παράμετρος αυτή επιλεχθεί τότε η multi-pareto ανάλυση 
θα αλλάξει το parameter set reference για τα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο parameter set. Εάν η 
παράμετρος αυτή δεν επιλεχθεί τότε τα προϊόντα που ανήκουν σε 
αυτό το parameter set δεν θα επηρεαστούν από την ανάλυση 
multi-pareto ανεξάρτητα του όγκου και της συχνότητας 
πωλήσεων ή των importance factors. 

 
 
4.3.23 Διαχείριση Εξαιρέσεων 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα ενός ολοκληρωμένου, 
αυτοπροσαρμοζόμενου συστήματος πρόβλεψης και ελέγχου των αποθεμάτων 
είναι ότι δίνει τη δυνατότητα μιας ρεαλιστικής και αποτελεσματικής διαχείρισης 
των εξαιρέσεων. 

 
Η εφαρμογή του συστήματος Σταθερού Κύκλου Παραγγελίας (FOC) για τον 
έλεγχο των αποθεμάτων εξασφαλίζει ότι η αποδοτικότητα της πρόβλεψης και η 
κίνηση των αποθεμάτων κάθε αποθηκευτικού είδους ελέγχονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Συνήθως, ενώ η διαδικασία της πρόβλεψης τρέχει μία φορά 
τον μήνα, τα αποθέματα ελέγχονται πιο συχνά (π.χ. σε εβδομαδιαία βάση) 
παρέχοντας τη δυνατότητα να ανιχνευτεί η όποια επιδείνωση στην κατάσταση 
των αποθεμάτων προτού να είναι πολύ αργά.  

 
Οι διαθέσιμες αναφορές εξαιρέσεων περιλαμβάνουν: 

 

 Είδη προς επαναρχικοποίηση 

 Είδη με ακραία τιμή ζήτησης κατά την τελευταία περίοδο 

 Είδη με περίσσεια αποθέματος 

 Είδη που παρουσιάζουν ανεπαρκές απόθεμα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση της 
περιόδου 

 Είδη που παρουσιάζουν ανεπαρκές απόθεμα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση της 
περιόδου κάλυψης 

 Είδη για τα οποία υπάρχουν back orders 

 Είδη για τα οποία υπάρχουν μηδενικές ζητήσεις για πάνω από 12 περιόδους 
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 Είδη για τα οποία το σημείο ανίχνευσης υποδεικνύει ότι η πρόβλεψη είναι εκτός 
έλεγχου 

 Είδη των οποίων ο τύπος της ζήτησης έχει βελτιωθεί 

 Είδη των οποίων ο τύπος ζήτησης έχει επιδεινωθεί 

 Είδη με ισχυρή θετική τάση στη ζήτηση 

 Είδη με ισχυρή αρνητική τάση στη ζήτηση 

 Είδη με εποχική ζήτηση 

 Είδη με βραδυκίνητο ή περιοδικό τύπο ζήτησης 

 Νέα προϊόντα που δεν έχουν ακόμα αρχικοποιηθεί 

 Νέα προϊόντα χωρίς αρχικές τιμές 

 Νέα προϊόντα με αρχικές τιμές 

 Είδη με ακραίες ζητήσεις 

 Είδη επιλεγμένα ανά τύπο ζήτησης 
Ταχυκίνητα με κανονική κατανομή 
Άμορφα 
Περιοδικά 
Βραδυκίνητα 
Μηδενικά 

 Αποθήκες με περίσσεια αποθέματος 

 Είδη που λείπουν από το τελευταίο αρχείο ενημέρωσης 
 
Οι παραπάνω αναφορές μπορεί να δημιουργηθούν από το κύριο σύστημα. Εάν 
χρησιμοποιηθούν τα συστήματα ελέγχου του πραγματικού επιπέδου εξυπηρέτησης 
και του lead time του προμηθευτή, μπορούν να δημιουργηθούν και οι παρακάτω 
αναφορές: 
 

 Είδη για τα οποία το πραγματικό επίπεδο εξυπηρέτησης είναι κάτω από το 
επιθυμητό 

 Είδη για τα οποία το μέσο lead time του προμηθευτή είναι εκτός του 
προκαθορισμένου εύρους. 

 
Σε συνδυασμό με αυτές τις τυπικές αναφορές, υπάρχουν και αυτές που έχουν 
σχεδιαστεί για να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη Υπάρχουν 
αναφορές σχετικές με είδη που ανήκουν σε αλυσίδες αντικαταστάσεων, όπως: 

 

 Είδη που ανήκουν σε μια νέα αλυσίδα αντικατάστασης 

 Διαθεσιμότητα περίσσειας αποθέματος για όλα τα είδη που ανήκουν σε μια 
αλυσίδα αντικατάστασης 

 Ζητήσεις προηγούμενου μήνα για ήδη αντικατεστημένα προϊόντα 
 

Πολλές από τις παραπάνω αναφορές απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που 
χρειάζεται να εξακριβωθεί η αιτία ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 
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Ομοίως πολλές από τις παραπάνω αναφορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τον 
προγραμματιστή/ελεγκτή των αποθεμάτων. 

 
Για τον μάνατζερ, οι αναφορές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτές 
που αφορούν: 
 

 Το πραγματικό επίπεδο εξυπηρέτησης σε σχέση με το επιθυμητό 

 Τα πραγματικά μέσα επίπεδα αποθεμάτων σε σχέση με τα επιθυμητά 
 

Η συνολική αποδοτικότητα του συστήματος μπορεί να αξιολογηθεί από: 
 

 Τον αριθμό και την ποσότητα των back orders 

 Τις αναφορές της περίσσειας αποθέματος 

 Τις ζητήσεις που αναφέρονται ως ακραίες (υψηλές ή χαμηλές) 

 Τις διακυμάνσεις του lead time του προμηθευτή 
 
Είναι προφανές ότι μεγάλες διακυμάνσεις του lead time και ακραίες μεγάλες τιμές 
ζήτησης μπορεί να δημιουργήσουν back orders, μειώνοντας συνεπώς το πραγματικό 
επίπεδο εξυπηρέτησης. 
 

Ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί από την σκοπιά του επιπέδου εξυπηρέτησης 
θεωρεί ότι για ένα συγκεκριμένο ποσοστό του χρόνου, θα υπάρχει εξάντληση 
στοκ για κάποια από τα είδη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κάποια back 
orders. Πάντως, αν τα back orders δημιουργούνται συχνά για κάποια 
συγκεκριμένα είδη ή για ένα σημαντικό εύρος ειδών σε συγκεκριμένες περιόδους, 
τότε πρέπει να διερευνηθεί η αιτία για την οποία δημιουργούνται. 

 
Ο λόγος για τον οποίο δημιουργούνται back orders για ένα συγκεκριμένο είδος 
μπορεί να οφείλεται στο ότι το lead time που χρησιμοποιείται από το σύστημα 
είναι πολύ μικρότερος από τον πραγματικό. Μια άλλη αιτία μπορεί να είναι ότι το 
μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να ανιχνεύσει την τάση και 
έτσι η πρόβλεψη υστερεί πάντα της πραγματικής ζήτησης. 

 
Όταν προκύπτουν back orders για ένα σημαντικό μέρος των προϊόντων σε 
συγκεκριμένες περιόδους, τότε η αιτία μπορεί να σχετίζεται και πάλι με το 
γεγονός ότι τα lead times του προμηθευτή είναι μεγαλύτερα στις συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους (για παράδειγμα το lead time μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
όταν η περίοδος που αναφέρεται περιλαμβάνει περίοδο διακοπών). Επιπλέον, ο 
τόπος ζήτησης για αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνει εποχικότητα η οποία 
δεν λήφθηκε υπόψη στο μοντέλο πρόβλεψης. 

 
Οι αναφορές που αναφέρονται στην περίσσεια αποθέματος υποδεικνύουν εκείνα 
τα είδη των οποίων τα αποθέματα συμβάλλουν στην συνολική αύξηση του 
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επιπέδου των αποθεμάτων. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι ότι η ελάχιστη 
ποσότητα παραγγελίας ή η οικονομική ποσότητα παραγγελίας είναι πολύ υψηλές, 
όπου στην περίπτωση αυτή το επίπεδο εξυπηρέτησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από το επιθυμητό. Μία άλλη περίπτωση όπου το πραγματικό επίπεδο 
εξυπηρέτησης είναι υψηλότερο του επιθυμητού είναι όταν υπάρχει πολύ μεγάλη 
αρνητική τάση στη ζήτηση. 

 
Ακραίες υψηλές τιμές της ζήτησης μπορεί να υποδηλώσουν την ανάπτυξη μίας 
ισχυρής θετικής τάσης στη ζήτηση. Μία άλλη πιθανή αιτία είναι το ότι μπορεί να 
έγιναν προωθητικές ενέργειες για το συγκεκριμένο προϊόν χωρίς να ενημερωθεί 
το σύστημα.  

 
4.3.24 Κατηγοριοποίηση Αποθεμάτων  

 
Τα αποθέματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κλάσεις έτσι ώστε οι αναφορές 
εξαιρέσεων να περιοριστούν μόνο στα προϊόντα ή στις ομάδες προϊόντων που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές. Το «σημαντικό» στην συγκεκριμένη περίπτωση εννοείται από 
οικονομικής σκοπιάς. Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά στη διοίκηση 
αποθεμάτων για την κατηγοριοποίηση των προϊόντων είναι η ανάλυση Pareto. 
 

 Ο κανόνας του Pareto λέει ότι το 80% της αξίας πωλήσεων αντιπροσωπεύεται 
από το 20% των ειδών αποθεμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως A κλάσης είδη. 
Η διοίκηση θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της σε αυτά τα προϊόντα 
επιθεωρώντας τα ανά συχνά χρονικά διαστήματα. Τα B κλάσης είδη αποτελούν 
συνήθως το 60 με 70% της αξίας πωλήσεων και πρέπει να ελέγχονται σε τρίμηνη 
βάση, ενώ τα C κλάσης είδη τα οποία συνεισφέρουν ελάχιστα στον συνολικό 
τζίρο πωλήσεων, συνήθως επιθεωρούνται μία με δύο φορές τον χρόνο. Εάν 
υιοθετηθεί αυτή η μέθοδος, είναι σημαντικό να επαναϋπολογίζεται η ανάλυση 
Pareto τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε 
είδος ανήκει στην σωστή κλάση. 

 
Ο αριθμός των ειδών για τα οποία η διοίκηση πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα μπορεί 
να μειωθεί ακόμα περισσότερο επιλέγοντας τα είδη A κλάσης τα οποία 
αγοράζονται από τους 10 με 20% των πελατών των οποίων οι παραγγελίες 
συνεισφέρουν κατά 80% στα συνολικά κέρδη. Βέβαια, σε ένα σύστημα που έχει 
σχεδιαστεί από την σκοπιά του επιπέδου εξυπηρέτησης, το επιθυμητό επίπεδο 
εξυπηρέτησης πρέπει να επιτυγχάνεται για όλες τις πηγές ζήτησης για ένα 
συγκεκριμένο είδος. Επιπρόσθετα, οι σημαντικοί πελάτες περιμένουν το ίδιο 
επίπεδο εξυπηρέτησης για όλα τα είδη, ανεξάρτητα από το αν αυτά ανήκουν στην 
A, B ή C κλάση. 

 
Η ικανοποίηση της ζήτησης των πιο σημαντικών πελατών των οποίων οι 
ποσότητες παραγγελίας είναι γενικά υψηλές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με την 
έννοια της «Διαθεσιμότητας» (το ποσοστό, δηλ., των συνολικών παραγγελιών για 
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ένα συγκεκριμένο είδος το οποίο ικανοποιείται άμεσα από το στοκ). Η 
αποδοτικότητα της διαθεσιμότητας μπορεί να ενισχυθεί με την ικανοποίηση των 
ζητήσεων του μεγαλύτερου μέρους των παραγγελιών των πελατών, το οποίο 
συνήθως σημαίνει ότι ικανοποιούνται πρώτα οι μικρότερες παραγγελίες. 

 
Αυτή η διαφορά μεταξύ της αποδοτικότητας της «διαθεσιμότητας» και της 
μεγιστοποίησης της συνολικής συνεισφοράς στην κερδοφορία της επιχείρησης 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση ενός δισδιάστατου 
συστήματος, όταν δηλαδή, η κεντρική αποθήκη προμηθεύει τόσο τους τελικούς 
πελάτες όσο και τις αποθήκες διανομής. Η τοπική απόδοση της κεντρικής 
αποθήκης σε όρους διαθεσιμότητας πιθανόν να ενισχυθεί με το να προμηθεύει 
τους άμεσους πελάτες πριν από τις αποθήκες διανομής. 

Μία λύση στο πρόβλημα αυτό προκύπτει από τον έλεγχο της αναλογίας: 
 R =   

Γενικά, ο στόχος για αυτήν την αναλογία θα είναι: 
 T =  

Επομένως, όταν οι επιθυμητές τιμές είναι ίσες, η τιμή του T θα είναι ένα. Όταν η 
τιμή του R είναι μικρότερη του T τότε αυτό υποδηλώνει ότι το επίπεδο 
εξυπηρέτησης επιτυγχάνεται εις βάρος της διαθεσιμότητας Αντίθετα, αν R είναι 
μεγαλύτερο του T τότε επιτυγχάνεται διαθεσιμότητα αλλά το επίπεδο 
εξυπηρέτησης ως ποσοστό ζητούμενων μονάδων είναι φτωχό. 

 
Γενικά, πάντως, το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή κάποιας μορφής 
μηχανικής διαδικασίας καταμερισμού των αποθεμάτων όταν δεν υπάρχει επαρκές 
απόθεμα για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, το πρόβλημα της 
ικανοποίησης των στόχων της διαθεσιμότητας μπορεί να επιλυθεί εάν μειωθεί η 
ποσότητα που προμηθεύεται στον πελάτη και αυξηθεί η συχνότητα (ανάλογα με 
τα κόστη διανομής). 

 
Τα προβλήματα αυτά θέτουν το ερώτημα του κατά πόσο η διοίκηση πρέπει να 
εφιστά την προσοχή της σε αυτά τα είδη των οποίων η ζήτηση προκύπτει από 
όλες τις πηγες σε σχετικά μεγάλες ποσότητες, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες να 
επιτευχθούν οι στόχοι της διαθεσιμότητας. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να 
προκύψει αν για παράδειγμα οι παραγγελίες που δίνονται από τις τοπικές 
αποθήκες στην κεντρική χρησιμοποιούν υψηλές ελάχιστες ποσότητες 
παραγγελίας ή από τον τύπο τοποθέτησης παραγγελιών των πελατών. Και στις 
δύο περιπτώσεις, ο τύπος ζήτησης που προκύπτει είναι άμορφος ή περιοδικός. 
Έτσι, η κατηγοριοποίηση ανά τύπο ζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
προσδιορίσει αυτά τα είδη στα οποία η διοίκηση πρέπει να εφιστά την προσοχή 
της. 
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4.3.25 Εξωτερική Παρέμβαση 
  
Σε ένα ολοκληρωμένο, αυτό-προσαρμοζόμενο σύστημα η εξωτερική παρέμβαση θα 
πρέπει να είναι μια περιορισμένη και σπάνια δραστηριότητα. Οι κύριες αιτίες για την 
οποία πρέπει να γίνει εξωτερική παρέμβαση είναι: 
 

i. Να ενημερώσουμε το σύστημα για μελλοντικές ακραίες τιμές της ζήτησης 
ii. Για να ρυθμίσουμε τις πολύ ισχυρές αρνητικές ή θετικές τάσεις της ζήτησης 

(όπως υπολογίστηκαν από το σύστημα) αν υπάρχει λόγος για τον οποίο 
πιστεύουμε ότι αυτές οι τάσεις είναι προσωρινές. 

iii. Για να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους επαναρχικοποίησης για τα είδη αυτά τα 
οποία παρουσίασαν ακραίες τιμές ζήτησης σε διαδοχικές περιόδους. 

iv. Για να θέσουμε τις αρχικές τιμές που χρειάζονται για την πρόβλεψη νέων 
προϊόντων. 

v. Να διορθώσουμε τα λάθη στα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί στο σύστημα 
(π.χ. επίπεδα αποθεμάτων, δεδομένα ζήτησης, lead times) 

vi. Για να συντηρήσουμε το σύστημα όπως για παράδειγμα να σβήσουμε τα νεκρά 
αποθέματα. 

 
Ενώ οι τελευταίοι δύο λόγοι αναφέρονται στο γενικό «νοικοκυριό» του 
συστήματος, οι πρώτοι τέσσερις έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας της πρόβλεψης. Γενικά, αυτή η ανάγκη για 
διατήρηση της αποτελεσματικότητας της πρόβλεψης είναι η κύρια αιτία για 
εξωτερική παρέμβαση. 

4.3.26 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  
Εισαγωγή 
Η κλασική θεωρία ελέγχου των αποθεμάτων δεν επαρκεί όταν το πλήθος των 
πωλήσεων είναι πολύ μικρό. Η έννοια «μικρό» σημαίνει το προϊόν αυτό παρουσιάζει 
μηδενικές πωλήσεις στην πλειοψηφία των περιόδων. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το 
κριτήριο με το οποίο ένα προϊόν χαρακτηρίζεται βραδυκίνητο δεν είναι ο μέσος 
ρυθμός ζήτησης (ή πωλήσεων) αλλά το πόσες φορές πωλήθηκε σε μια συγκεκριμένη 
περίοδο. Για παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να έχει έναν μέσο ρυθμό πωλήσεων 20 
μονάδων τον μήνα αλλά εάν αυτό προκύπτει από μία πώληση 240 μονάδων τον 
χρόνο, τότε το προϊόν αυτό χαρακτηρίζεται ως βραδυκίνητο. Αντίθετα, εάν ένα άλλο 
προϊόν παρουσιάζει ετήσιες πωλήσεις 12 μονάδων με μία μονάδα πώλησης τον μήνα, 
τότε η διαχείριση αυτού του προϊόντος γίνεται βάσει των τυπικών διαδικασιών 
ελέγχου αποθεμάτων. 
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4.3.26.1 Διακύμανση Ζήτησης και Πρόβλεψη 
 
Κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων βραδυκίνητων ειδών, αντιμετωπίζονται συνήθως 
δύο προβλήματα:  
 
α) Ο τύπος της ζήτησης (ή των πωλήσεων) δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, ούτε 
καν προσεγγιστικά, δυσκολεύοντας έτσι τον υπολογισμό των αποθεμάτων ασφαλείας 
μέσω της μεθόδου της τυπικής απόκλισης  
 
β) Η πρόβλεψη των πωλήσεων με την μέθοδο της εκθετικής εξομάλυνσης ή του 
κινητού μέσου όρου δεν είναι εφικτή καθώς τον περισσότερο χρόνο δεν υπάρχουν 
δεδομένα: όλη η ζήτηση συγκεντρώνεται σε λίγες περιόδους  
 
Ο τύπος ζήτησης ενός βραδυκίνητου προϊόντος απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Από τα 
δεδομένα 29 μηνών, 69% είχαν μηδενικές πωλήσεις, 22% είχαν μία μονάδα πώλησης, 
7% δύο μονάδες πώλησης και 3% πέντε μονάδες πώλησης. Η προκύπτουσα 
κατανομή είναι γνωστή ως αρνητική εκθετική και είναι χαρακτηριστική των 
βραδυκίνητων προϊόντων: σε αυτές τις περιπτώσεις τον περισσότερο χρόνο οι 
πωλήσεις είναι μηδενικές και όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός πώλησης τόσο 
μικρότερη είναι η πιθανότητα να προκύψει μια τέτοια κατανομή. 

 
Ένα άλλο παράδειγμα τέτοιου τύπου ζήτησης είναι αυτό ενός είδους του οποίου οι 
συνολικές πωλήσεις σε 24 μήνες είναι 200 μονάδες, οι οποίες εμφανίζονται σε δύο 
μήνες. Στους υπόλοιπους 22 μήνες οι πωλήσεις είναι μηδενικές. Από την μία πώληση 
στην άλλη μεσολαβεί ένα διάστημα 19 μηνών. 
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Τα παραδείγματα αυτά υπογραμμίζουν τη δυσκολία της πρόβλεψης: οι πωλήσεις 
είναι σποραδικές και η χρονική στιγμή κατά την οποία προκύπτουν δεν μπορεί να 
προβλεφθεί. Το μόνο που μπορεί να προβλεφθεί είναι ο μέσος ρυθμός πωλήσεων 
κατά ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρόβλεψη για μία περίοδο μπροστά 
δεν χρησιμεύει σε τίποτα, αντίθετα, είναι χρήσιμη μία εκτίμηση που καλύπτει όλο το 
επόμενο έτος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη δημιουργία προβλέψεων 
βραδυκίνητων προϊόντων, οι μονάδες πώλησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
στην περίπτωση που παρέχουν ένα σωστό μέτρο του πώς προκύπτουν οι πωλήσεις: 
δηλαδή επειδή συχνά τα είδη πωλούνται σε δωδεκάδες ή σε σετ των 100 μονάδων, η 
σωστή μονάδα μέτρησης των πωλήσεων πρέπει να είναι αυτή των δωδεκάδων ή των 
σετ ανά χρόνο ή ανά μήνα. 
 
4.3.26.2 Διαδικασίες Ελέγχου Βραδυκίνητων Προϊόντων 
 
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην περίπτωση των βραδυκίνητων 
προϊόντων δεν μπορούν -να χρησιμοποιηθούν οι κλασικές μέθοδοι υπολογισμού των 
αποθεμάτων. Εάν ο τύπος ζήτησης (ή πωλήσεων) ενός είδους ακολουθεί την 
αρνητική εκθετική κατανομή, δηλ. εάν οι πωλήσεις είναι μηδενικές για παραπάνω 
από το 1/3 των μηνών, τότε οι υπολογισμοί βασίζονται σε μία διαφορετική κατανομή 
από την κανονική, η οποία είναι γνωστή ως κατανομή Poisson. Η χρήση αυτής της 
κατανομής επιτρέπει τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων που χρειάζεται 
για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο εξυπηρέτησης με τρόπο παρόμοιο με 
αυτόν που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της κανονικής κατανομής ταχυκίνητων 
προϊόντων. 
 
Η διαδικασία έχει ως εξής: 

 Εκτίμηση των συνολικών ετήσιων πωλήσεων στις κατάλληλες μονάδες μέτρησης  

 Εκτίμηση του lead time για την αναπλήρωση των αποθεμάτων 

 Υπολογισμός του μέσου όρου πωλήσεων κατά το lead time 

 Καθορισμός του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης 

 Υπολογισμός του απαιτούμενου επιπέδου αποθεμάτων για την ικανοποίηση του 
επιπέδου εξυπηρέτησης από την αθροιστική κατανομή Poisson 

 Όταν δίδεται μια παραγγελία, τότε η ποσότητα αναπλήρωσης πρέπει να είναι ίση 
με την ποσότητα παραγγελίας 

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το επίπεδο αναπαραγγελίας για βραδυκίνητο απόθεμα 
με πωλήσεις που ακολουθούν κατανομή Poisson. 
 

Μέση Ζήτηση 
κατά το Lead 
Time 

Επιθυμητό Επίπεδο Εξυπηρέτησης 

 90% 95% 99% 99,90% 
0,50 1 2 3 4 
0,60 2 2 3 4 
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0,70 2 2 3 4 
0,80 2 2 3 5 
0,90 2 3 4 5 
1,00 2 3 4 5 
1,20 3 3 4 6 
1,40 3 4 5 6 
1,60 3 4 5 7 
1,80 4 4 6 7 
2,00 4 5 6 8 

 
4.3.27 ΑΜΟΡΦΟΙ Ή ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 
 
Ο πιο δύσκολος τύπος ζήτησης όσον αφορά την πρόβλεψη είναι ο λεγόμενος 
άμορφος ή σπασμωδικός. Κατά τη διάρκεια μίας περιόδου 12 μηνών, η ζήτηση είναι 
μηδενική για τους έξι μήνες, αλλά στους υπόλοιπους μήνες η ζήτηση μπορεί να 
κυμαίνεται από μερικές μονάδες τον μήνα μέχρι εκατοντάδες ή χιλιάδες μονάδες. 
 
Έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες όσον αφορά την πρόβλεψη αυτών των τύπων 
ζήτησης αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αναπτυχθεί μια ικανοποιητική μαθηματική 
διαδικασία. Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το θέμα αυτό εφαρμόζεται από την 
Syncron: 
 

a) Η πρόβλεψη βασίζεται στον εκθετικά εξομαλυσμένο μέσο όρο της ιστορικής 
ζήτησης 

b) Δεν γίνεται ανάλυση τάσης ή εποχικότητας  
c) Χρησιμοποιείται το FOC σύστημα αναπλήρωσης των αποθεμάτων σε μηνιαία 

βάση αναπαραγγελίας. 
d) Χρησιμοποιούνται οι κανονικές διαδικασίες υπολογισμού του αποθέματος 

ασφαλείας βάσει της τυπικής απόκλισης που προκύπτει από τις μη μηδενικές 
ζητήσεις 
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4.3.27.1 ΑΜΟΡΦΟΙ-ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 
 
Αυτοί οι τύποι ζήτησης είναι ένα υβρίδιο μεταξύ κανονικής και άμορφης ζήτησης. 
Χαρακτηριστικό αυτών των τύπων ζήτησης είναι ότι κατά μία περίοδο 12 μηνών η 
ζήτηση θα είναι πολύ χαμηλή για τους μισούς μήνες, π.χ. μικρότερη από 10 μονάδες, 
ενώ η ζήτηση στους υπόλοιπους μήνες θα είναι πολύ υψηλή, όπως 50, 100 ή και 1000 
μονάδων. Η διαδικασία που αναπτύχθηκε από την Syncron είναι: 
 

a) Η πρόβλεψη γίνεται με την μέθοδο της εκθετικής εξομάλυνσης δεύτερης 
τάξης. 

b) Δεν γίνεται ανάλυση εποχικότητας  
c) Εξαιρετικά μεγάλες τιμές ζήτησης δεν συμπεριλαμβάνονται στους 

υπολογισμούς 
d) Οι υπολογισμοί είναι οι ίδιοι όπως και στην περίπτωση ταχυκίνητων 

κανονικών προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Συμπερασματικά αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η «ένωση» του τόμεα 
μάρκετινγκ με τον τομέα των logistics, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα 
μία επιχείρηση στα πλαίσια του ευρωπαικού ανταγωνισμού. 
Η δραματική άνοδος της αβεβαιότητας λόγω της εντεινόμενης κρίσης στη ζώνη του 
ευρώ, σταδιακά αποκαθίσταται μετά τις αποφασιστικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ για τη 
χορήγηση ρευστότητας. Ωστόσο οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις για το 
2013 παραμένουν αυξημένοι. Ο ρυθμός ανόδου του παγκοσμίου ΑΕΠ επιβραδύνθηκε 
στο 3,9 % το 2011 από 5,3 % το 2010. Η επιβράδυνση έγινε πιο αισθητή στις 
προηγμένες κοινωνίες οι οποίες αντιμετώπισαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες 
της εντεινόμενης κρίσης χρέους, της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος καθώς 
και έκτακτων γεγονοτων, όπως οι πρόσκαιρες πλήν σοβαρές ανωμαλίες που 
παρουσιάστηκαν στις εφοδιαστικές αλυσίδες του διεθνούς εμπορίου από τις φυσικές 
καταστροφές στην Ιαπωνία το Μάρτιο του 2011. 
Το κλίμα αβεβαιότητας αποθαρρύνει τη κατανάλωση και τις επενδύσεις σε περίοδο 
κατά την οποία οι εξαγωγές συμπιέζοντι λόγω του δυσμενούς διεθνούς 
περιβάλλοντος. 
Παρόλα αυτά όμως και εν μέσω αυτού του αρνητικού κλίματος, η εταιρία που έγινε η 
βάση μελέτης της παραπάνω εργασίας, τόλμησε σε χαλεπούς καιρούς να 
δημιουργήσει τμήμα μάρκετινγκ, επενδύοντας ένα διόλου ευκαταφρόνητο κεφάλαιο 
και αποδειχθήκε πως τελικά τολμηρά εγχειρήματα εν μέσω οικονομικής κρίσης, αν 
έχουν σωστές βάσεις, ιδέες και στόχους, μπορούν να στεφθούν με επιτυχία. 
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως ακόμη και αν το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τα 
τελευταία χρόνια στην οικονομική αγορά δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις σε 
επένδυση των κεφαλαίων τους σε νέες ιδέες, παρόλα αυτά αν υπάρχει σωστός 
σχεδιασμός τα τολμηρά εγχειρήματα μπορούν να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία, 
χαρίζοντας έτσι στις επιχειρήσεις αύξηση των κερδών τους. 
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