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Εισαγωγή 
 

Η εξέλιξη της βιοµηχανίας αλλά και του εµπορίου οδήγησε στην 

διαφοροποίησης των βασικών αρχών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρατηρείται 

µια σηµαντική εξέλιξη στον τρόπο µεταφοράς και διανοµής των διαφόρων 

προϊόντων, από τα σηµεία παραγωγής τους, προς τα σηµεία κατανάλωσής τους.  

 Στη σύγχρονη εποχή που ζούµε παρατηρείται µια ραγδαία αλλαγή στον 

τρόπο µε τον οποίο συναναστρέφονται οι επιχειρήσεις µεταξύ τους αλλά και µε 

τους άµεσα αποδέκτες τους – τους πελάτες. Η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου σε 

συνδυασµό µε τις καινοτόµες δράσεις έχουν επιφέρει αλλαγές στο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, αλλαγές που εντοπίζονται στον τρόπο διαφήµισης και προώθησης 

των προϊόντων τους αλλά και στις µεθόδους διακίνησής τους. 

 Επιπροσθέτως, ο ανταγωνισµός επιβάλει και την ελαχιστοποίηση του 

κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τη βέλτιστη χρήση κρίσιµων 

παραγωγικών πόρων, τη µείωση των αποθεµάτων, την ακριβέστερη πρόβλεψη 

της ζήτησης, τη σµίκρυνση των χρόνων παράδοσης, καθώς επίσης και τη 

δυνατότητα επικοινωνίας ακριβούς ηµεροµηνίας παράδοσης.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η απόκτηση γνώσης και σαφούς 

εικόνας για τον τρόπο εφοδιασµού και γενικότερα της διακίνησης των 
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εµπορευµάτων εταιρειών εµπορίας έργων τέχνης, πάνω στην οποία θα µπορούσαν 

να στηριχτούν µελλοντικές έρευνες.  

Για την εκπλήρωσή του υλοποιήθηκε και πρωτογενής έρευνα. Η εν λόγω 

έρευνα αφορά τη συλλογή, ανάλυση και επιλογή στοιχείων συναφή µε το υπό 

εξέταση θέµα. Για την πληρέστερη και αναλυτικότερη εξέταση του θέµατος,  

εκτός από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, αναζητήθηκε σχετικό υλικό και στο 

διαδίκτυο. 

Οι δε υποθέσεις της εν λόγω έρευνας είναι οι ακόλουθες:  

� Αν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετίζονται µε το έτος ίδρυσης της 

επιχείρησης. 

� Αν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετίζονται µε το πλήθος των 

υπαλλήλων της επιχείρησης.  

Αναφέρεται, σε σχέση µε τις ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν, 

ότι αρχικά υποθέτουµε ότι οι απόψεις των υποκειµένων της έρευνας, δηλαδή 

ιδιοκτητών επιχειρήσεων εµπορίας έργων τέχνης, είναι προσανατολισµένες προς 

στις ενέργειες της εφοδιαστικής αλυσίδας και  της λειτουργίας των επιχειρήσεών 

τους µέσω αυτής. 

Συγκεκριµένα η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, 

βιβλιογραφία, αναφορές διαδικτύου καθώς και από πέντε παραρτήµατα, 

απαραίτητα για την κατανόηση των αναγραφόµενων στα προαναφερόµενα 

κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας φέρει τον τίτλο «Εφοδιαστική αλυσίδα» 

και σ’ αυτό αναλύονται οι βασικοί ορισµοί και οι απαραίτητες έννοιες. 

Στο επόµενο κεφάλαιο «Κανάλια διανοµής της εφοδιαστικής αλυσίδας» 

αναφέρεται ο τρόπος υλοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι που 

ολοκληρώνεται στο τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο αυτού «∆ραστηριότητες της 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας». Οι γενικές έννοιες σχετικές µε την 

εφοδιαστική αλυσίδα εξειδικεύονται µε την αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα 

εταιρειών εµπορίας έργων τέχνης.  

Τα επόµενα δύο κεφάλαια «Ερευνητική µεθοδολογία» και «∆ιεξαχθείσα 

έρευνα» αναφέρονται στα γενικά περί έρευνας και συγκεκριµένα στη διεξαχθείσα 

έρευνα. Τα δύο αυτά κεφάλαια ακολουθεί και το τελευταίο κεφάλαιο «Ανάλυση 
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αποτελεσµάτων διεξαχθείσας έρευνας» στο οποίο υλοποιείται στατιστική 

ανάλυση των λαµβανόµενων ερευνητικών αποτελεσµάτων. 

Συνεπώς έγινε προσπάθεια διερεύνησης θεµάτων που συνδέονται, άµεσα 

ή έµµεσα, µε το ρόλο και την ουσία της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα κίνητρα 

χρήσης της από τις διάφορες επιχειρήσεις, τα προβλήµατα που συναντούν στην 

εκτέλεση αυτής και τον τρόπο που τα αντιµετωπίζουν, µε άξονα το νοµοθετικό 

πλαίσιο. 

 
 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 1ο 
 

Εφοδιαστική αλυσίδα 

 

 

1.1 Εφοδιαστική  

1.1.1 Ιστορική αναδροµή 

Για πρώτη φορά ιστορικά ο όρος εφοδιαστική (Logistics) εµφανίστηκε ως 

αναγκαιότητα δηµιουργίας εµπορικών συναλλαγών και δοµών µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να καταστεί δυνατή,  µε τον ταχύτερο τρόπο, µε µετάδοση κυρίως 

στρατιωτικών εντολών, στρατιωτικών υλικών αλλά και ανδρών. Για να 

διασφαλιστεί η ακεραία µετάδοση αυτών και αυτό λόγω των διαφόρων 

επιδροµών, οι δηµιουργηµένες εµπορικοί οδοί φυλάσσονταν. Χρονικά αυτά 

τοποθετούνται στη Ρωµαϊκή εποχή. 

Στη σύγχρονη εποχή και εξαιτίας της δοµής της κοινωνίας, η εφοδιαστική 

καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την οµαλότητα των δραστηριοτήτων των ανθρώπων 

µε αποτέλεσµα να εγκλειστεί αυτή ακόµη µε στον πολιτικό τοµέα και 

συγκεκριµένα σε ενέργειες που σχετίζονται µε τη διακυβέρνηση αλλά και µε την 

ιδιωτική επιχειρηµατικότητα (Μαρινάκης & Μυγδαλιάς, 2008).  
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1.1.2 Ορισµός της εφοδιαστικής  

Με τον όρο εφοδιαστική (Logistics)  εννοούµαι τον τρόπο µε τον οποίο 

υλοποιείται η διαχείριση της ροής αγαθών από το σηµείο παραγωγή τους προς το 

σηµείο κατανάλωσής τους ή προς το σηµείο απόθεσής τους. 

Βάσει το Council of Logistics Management ως διαχείριση εφοδιαστικής 

(logistics management) ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που περιλαµβάνουν 

τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και τέλος τον έλεγχο της ακέραιης διανοµής 

των παραγόµενων προϊόντων αλλά και επιπροσθέτως των υπηρεσιών και των 

πληροφοριών που πρέπει να συνοδεύουν τα παραγόµενα προϊόντα. Όλα αυτά από 

το σηµείο παραγωγής τους προς το σηµείο κατανάλωσης και πάντα µε απώτερο 

στόχο την ικανοποίηση των πελατειακών απαιτήσεων (http://www.clm1.org). 

Βάσει αυτών δύναται να ειπωθεί ότι η διαχείριση εφοδιαστικής 

απευθύνεται στη διακυβέρνηση, στα νοσοκοµεία, στις τράπεζες, στις λιανικές και 

χονδρικές πωλήσεις, στη διοίκηση και στη βιοµηχανία. Η δε δοµή της διαχείρισης 

εφοδιαστικής παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.1 που ακολουθεί (Μαρινάκης & 

Μυγδαλιάς, 2008).  

 

Είσοδος Εφοδιαστική Έξοδος  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.1: ∆οµή εφοδιαστικής διαχείρισης 

 

 

Πελάτες Προµηθευτές 

Φυσικοί  

πόροι 

Ανθρώπινοι 

πόροι 

Χρηµατικοί 

πόροι 

Πόροι 

Πληροφοριών 

Φυσικοί  

πόροι 

Ανθρώπινοι 

πόροι 

Χρηµατικοί 

πόροι 

Πόροι 

Πληροφοριών 

∆ιαχειριστικές ενέργειες 

Προγραµµατισµός Υλοποίηση Έλεγχος 

Εφοδιαστική διαχείριση 

Πρώτες 

ύλες 

Αποθέµατα Έτοιµα 

προϊόντα 

Εφοδιαστική δραστηριότητα 

Πρόβλεψη ζήτησης, εξυπηρέτηση πελατών, 

διαχείριση παραγγελιών, συσκευασία, 

τροφοδοσία, µεταφορά, διανοµή, 

αποθήκευση κ.α. 
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Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι η εφοδιαστική διαχείριση σχετίζεται και µε 

την ανάπτυξη καθώς και την υλοποίηση συγκεκριµένων µεθόδων ώστε να 

επιτευχθεί οι τεθέντες επιχειρησιακοί στόχοι. Το γεγονός αυτό όµως σε αρκετές 

περιπτώσεις µπορεί να προκαλέσει ακόµη και ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις µε 

άλλους τοµείς της επιχείρησης. Αυτές οι καταστάσεις οδήγησαν στη λήψη 

κατάλληλων επιχειρησιακών µέτρων έτσι ώστε η εφοδιαστική διαχείριση της 

επιχείρησης να είναι κοστολογικά αποτελεσµατική για την επιχείρηση. 

 

 

 

1.2 Εφοδιαστική αλυσίδα 

Με τον όρο εφοδιαστική αλυσίδα εννοούµε τη ροή προϊόντων, υπηρεσιών 

αλλά και πληροφοριών από τους χώρους παραγωγής, δηλαδή τα εργαστήρια, τα 

εργοστάσια κ.α. και τις αποθήκες, προς στους τελικούς πελάτες ώστε να 

εκπληρωθεί η παραγγελία µε τον οικονοµικότερο αλλά και ασφαλέστερο τρόπο 

(Σιφνιώτης, 1997). 

Αναφέρεται ότι η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας υλοποιείται σε δύο 

επίπεδα και συγκεκριµένα στα ακόλουθα: 

� Προγραµµατισµός: Αναλύονται όλα τα δεδοµένα παραγωγής, 

προµηθειών, αποθεµάτων και πωλήσεων. Εκτός αυτού υλοποιούνται 

προβλέψεις αλλά και επιχειρησιακά πλάνα. 

� Εκτέλεση: Σε συνέχεια µε το προηγούµενο επίπεδο, στο εν λόγω επίπεδο 

εκτελείται το καθορισµό επιχειρησιακό πλάνο. Επιπροσθέτως  

παρακολουθείται και η εξέλιξη αυτού βάσει των δεδοµένων και των 

πληροφοριών που, µέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχουν συγκεντρωθεί. 

Εν συνεχεία θα αναφερθούν τα βήµατα που είθισται να ακολουθεί η 

εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να χαρακτηριστεί επιχειρησιακά αποτελεσµατική. 

Συγκεκριµένα είναι τα ακόλουθα πέντε: 

Βήµα 1ο: Εντοπισµός του προβλήµατος και εφαρµογή µεθόδων ανάλυσης 

µε απώτερο στόχο τον καθορισµό όλων εκείνων των στοιχείων που το 

επηρεάζουν καθώς επίσης και τον εντοπισµό των επιχειρησιακών στόχων και των 

περιορισµών που τους επηρεάζουν. Αναφέρεται ότι το εν λόγω πρόβληµα δεν έχει 
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αρνητική σηµασία αλλά προσδιορίζει µια επιχειρησιακή – πελατειακή 

κατάσταση. 

Βήµα 2ο: Μαθηµατική µοντελοποίηση του προαναφερόµενου 

εντοπισµένου προβλήµατος. 

Βήµα 3ο: Εύρεση µεθόδων επίλυσης του προαναφερόµενου 

επιχειρησιακού προβλήµατος και αυτό µε τη βοήθεια του µαθηµατικού µοντέλου.  

Βήµα 4ο: Χρήση υπολογιστικών µεθόδων επίλυσης του προβλήµατος – 

µαθηµατικού µοντέλου. Η χρήση νέων τεχνολογιών σαφέστατα οδηγεί στην 

ταχύτερη επίλυση του επιχειρησιακού προβλήµατος, αλλά σχετίζεται άµεσα µε τη 

δοµή και τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης και τις οικονοµικές της 

δυνατότητες. 

Βήµα 5ο: ∆όµηση συστηµάτων διαχείριση πελατειακών σχέσεων τα οποία 

περιέχουν τον/τους τρόπο/ους επίλυσης του προβλήµατος (∆ηµητριάδης, 2007).  

Στο Σχήµα 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πέντε στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριµένα γίνεται λόγος για τα ακόλουθα: 

� Προµηθευτές 

� Κατασκευαστές 

� Εγκαταστάσεις  

� Πωλητές 

� Πελάτες 

Επισηµαίνεται δε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν και τα πέντε 

προαναφερόµενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγµα σε µια 

επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται µέσω διαδικτύου το τέταρτο στάδιο 

πιθανότατα να µην υπάρχει. (Μαρινάκης & Μυγδαλιάς, 2008). 
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Σχήµα 1.2: Στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Για να θεωρηθεί µια εφοδιαστική αλυσίδα αποδοτική θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη της τα ακόλουθα πέντε βασικά κριτήρια. (Μαρινάκης & 

Μυγδαλιάς, 2008): 

i) Ολικό κόστος: είναι το ποσό το οποίο προκύπτει από την παραγωγή 

ενός συγκεκριµένου προϊόντος, την αποθήκευση, τη µεταφορά και τη 

διανοµή του. Το εν λόγω ποσό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

γίνεται µικρότερο. Συνεπώς επιδιώκεται πάντα η ελαχιστοποίησή του. 

ii)  Ολικό κέρδος: είναι το ποσό το οποίο προκύπτει από το συνολικό 

κέρδος που πρέπει να παρέχει το συγκεκριµένο παραγόµενο προϊόν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγοί, 

µεσάζοντες, πωλητές κ.α.).  

iii)  Ολική αξία: είναι το ποσό το οποίο προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ 

του ολικού κόστους και του ολικού κέρδους ενός παραγόµενου 

προϊόντος. Με άλλα λόγια είναι η τελική τιµή – αξία του εν λόγω 

Κόστος 
αποθεµάτων 

Κόστος 
παραγωγής 

Έξοδα 
µεταφορών 

Έξοδα 
µεταφορών 

Έξοδα 
µεταφορών Έξοδα 

µεταφορών 

Κόστος 
υλικών 

Προµηθευτές 

Κατασκευαστές 

Πωλητές 
λιανικής 

Πελάτες 
Εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και 

διανοµής 
λιανικής 

∆ηµιουργία 
προσόδων 
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προϊόντος, αυτή δηλαδή που ο πελάτης γνωρίζει και πάντα γίνεται 

προσπάθεια, µέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του τελικού πελάτη.  

iv) Χρονικός κύκλος: είναι ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται µια 

επιχείρηση να ολοκληρώσει την παραγωγή ενός συγκεκριµένου 

προϊόντος έως αυτό να φράσεις στον τελικό του προορισµό, δηλαδή 

τον πελάτη.   

v) Συνολική προσέγγιση του συστήµατος: αναφέρεται στη γνώση της 

κάθε λειτουργίας που υλοποιείται µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

από την παραγωγή ενός συγκεκριµένου προϊόντος έως και την 

παράδοσή του στο πελάτη.  

 Όλα τα προαναφερόµενα είναι µια ιδανική, σε αρκετές περιπτώσεις, 

κατάσταση. Συγκεκριµένα δύναται και να µην µπορούν να επιτευχθούν και τα 

προαναφερόµενα πέντε. Αυτό όµως δε σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι θα 

ακολουθήσει και µείωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων ή κακές 

πελατειακές σχέσεις. Για παράδειγµα µπορεί µια επιχείρηση να µην κατορθώσει 

κάποια σηµαντική µείωση ολικού κόστους παραγωγής αλλά και ταυτόχρονα να 

βελτιώσει το επίπεδο των προσφερόµενων πελατειακών υπηρεσιών της. Αυτό 

δύναται να είναι έτσι για δύο βασικούς λόγους: 

� Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα σύστηµα το οποίο δοµείται και 

εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου. Οπότε µε κάθε αύξηση της 

κατανάλωσης η επιχείρηση µπορεί εµµέσως να πιεστεί και για την 

παραγωγή µεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων αλλά και υψηλότερης 

ποιότητας προϊόντων και πελατειακών σχέσεων. 

� Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα σύστηµα το οποίο αποτελείται από 

διάφορα µέρη τα οποία µπορεί και διαφορετικούς στόχους. Έτσι για 

παράδειγµα µπορεί οι προµηθευτές να επιθυµούν να κάνουν συναλλαγές 

µε µεγάλες αγορές µε ελαστικές ηµεροµηνίες παράδοσης των προϊόντων, 

κάτι που έρχεται σε σύγκρουση µε την ελαστική ζήτηση που µπορεί να 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. 
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1.3 ∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  

∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ονοµάζεται ο σχεδιασµός, η 

οργάνωση και ο συντονισµός όλων των ενεργειών που αφορούν την εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Έχει µεγάλη επιρροή στο ποσοστό της αποτελεσµατικότητας στις 

πωλήσεις, στην εκπλήρωση δηλαδή των παραγγελιών, των επιχειρήσεων.  

Εκτός αυτού σχετίζεται άµεσα µε τη διασφάλιση της ποιότητας των 

διαφόρων διαδικασιών (http://el.wikipedia.org). 

  Παρατηρείται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, µια σηµαντική ανάπτυξη της 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, γεγονός που προφανώς είναι αποτέλεσµα της 

γνώσης των σηµαντικών αποτελεσµάτων της προς την επιχείρηση και τους 

πελάτες της, αλλά και της ανάπτυξης της σύγχρονης τεχνολογία.  

Τα εν λόγω αποτελέσµατα παρατηρούνται προς δύο βασικές κατευθύνσεις 

και συγκεκριµένα:  

� µείωση του κόστους των παραγόµενων προϊόντων και 

� µέγιστος συντονισµός των επιχειρησιακών ενεργειών που σχετίζονται µε 

τους: 

� προµηθευτές και 

� διανοµείς 

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι η διαχείριση εφοδιαστική αλυσίδα 

συνδέεται άµεσα µε τον όρο λογισµικό διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας ο 

οποίος περιλαµβάνει µέσα ή/και ενότητες που χρησιµοποιούνται ώστε να 

υλοποιηθούν τα ακόλουθα (http://el.wikipedia.org): 

� η εκτέλεση των διαφόρων συναλλαγών της εφοδιαστικής αλυσίδας,  

� η διαχείριση των σχέσεων µε τους προµηθευτές και  

� ο έλεγχος που συνδέεται µε τις επιχειρηµατικές διαδικασίες 

Σχετικά δε µε τις προαναφερόµενες στρατηγικές εφοδιαστής αλυσίδας, το 

2004 ο Heins διατύπωσε τον ακόλουθο πελατοκεντρικό ορισµό:  

«Οι στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτούν µια συνολική εικόνα των 

συστηµάτων διασύνδεσης στην αλυσίδα, τα οποία συνεργάζονται αποτελεσµατικά 

για να δηµιουργήσουν ικανοποίηση στον πελάτη κατά το τελικό στάδιο παράδοσης 

(των προϊόντων) σ’ αυτόν. Ως συνέπεια, το κόστος πρέπει να µειώνεται διαµέσου 

της αλυσίδας µε το να αποκλείονται µη απαραίτητα κόστη και να εστιάζεται η 



Σελίδα 14 από 61 
 
 

προσοχή στην πρόσθετη αξία. Μέσα απ' όλα αυτά, πρέπει να αυξάνεται η 

αποτελεσµατικότητα, να παρακάµπτονται τα κωλύµατα και η µέτρηση της απόδοσης 

πρέπει να εστιάζεται στην αποτελεσµατικότητα των ολικών συστηµάτων και στην 

δίκαιη κατανοµή ανταµοιβής σε αυτά. Το σύστηµα εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη.» (http://el.wikipedia.org) 

Βάσει αυτών δύναται να ειπωθεί ότι η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι ο σχεδιασµό, η εκτέλεση, ο έλεγχο και η παρακολούθηση των λειτουργιών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας µε απώτερους στόχους τη δόµηση µιας υγιούς και 

ανταγωνιστικής επιχείρησης, τη δηµιουργία έντιµης πελατειακής σχέσης, το 

συγχρονισµό της παροχής προϊόντων µε τη ζήτηση της αγοράς και τέλος, τη 

µέτρηση της παγκοσµίως απόδοσης της επιχείρησης.  

 

1.4 Αναγκαιότητα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα και παρατηρώντας τις διάφορες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη σύγχρονη εποχή, γεννιέται το εύλογο 

ερώτηµα της αναγκαιότητας ύπαρξης της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στις 

επιχειρήσεις ώστε αυτές να αποκτήσουν σηµαντικά εφόδια τα οποία θα τους 

εξασφαλίσουν άριστες πελατειακές σχέσεις αλλά και ανταγωνιστικό προβάδισµα. 

(http://www.plant-management.gr).  

Με την πάροδο του χρόνου διατυπώθηκαν δύο διαφορετικές ιδέες οι 

οποίες σχετίζονται µε το θέµα της στρατηγικής της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (http://el.wikipedia.org):  

� Η πρώτη ιδέα σχετίζεται µε τον όρο στρατηγική προσαρµογής και 

συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι πρέπει οι επιχειρησιακοί πόροι µιας επιχείρησης να 

συµβαδίζουν µε το περιβάλλον της επιχείρησης στο οποίο λειτουργεί. 

� Η δε δεύτερη ιδέα σχετίζεται µε τον όρο στρατηγική διεύρυνσης και 

συγκεκριµένα υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν πάνω στην 

προσπάθεια να αποκτήσουν νέους επιχειρησιακούς πόρους και µε τον τρόπο αυτό να 

δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες. 

Επισηµαίνεται ότι οι δύο προαναφερόµενες ιδέες µπορεί να συνυπάρχουν 

στον επιχειρησιακό σχεδιασµό µιας επιχείρησης, δεν είναι όµως και υποχρεωτικό.  

Ανάλογα µε την πολιτική που επιλέγει η επιχείρηση να εφαρµόσει, 

επιλέγεται η πρώτη, η δεύτερη ή και οι δύο προαναφερόµενες ιδέες. 
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1.5 Έννοια και ορισµός των Logistics 

Τα Logistics είναι το τµήµα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας το 

οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποτελεσµατική διανοµή και 

αποθήκευση των παραγόµενων προϊόντων, υπηρεσιών αλλά και πληροφοριών,  

από το σηµείο παραγωγής τους έως το σηµείο κατανάλωσής τους. 

Βρίσκει εφαρµογή στα ακόλουθα δύο βασικά πεδία: 

� Στην εξασφάλιση τέτοιας κατάστασης ώστε η επιχείρηση να υλοποίηση τη 

µέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της και αυτό οργανώνοντας, µε 

τον καλύτερο τρόπο, τη διακίνηση των παραγόµενων προϊόντων της.  

� Στην εφοδιαστική αλυσίδα, βάσει της οποίας οργανώνονται και 

υλοποιούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες ώστε ένα 

προϊόν από την παραγωγή του να καταλήξει στον πελάτη – καταναλωτή. 

Τα δε βασικά στοιχεία που συνυφαίνουν τα Logistics είναι τα εξής: 

� ο επιχειρησιακός σχεδιασµός 

� η επιχειρησιακή διοίκηση, 

� η εύρυθµη λειτουργία του έµψυχου επιχειρησιακού δυναµικού,  

� η εύρυθµη λειτουργία των άψυχων επιχειρησιακών πόρων,  

� η παραγωγή προϊόντων,  

� η αποθήκευση προϊόντων και 

� η διανοµή προϊόντων 

Συνεπώς δύναται να ειπωθεί ότι τα Logistics στοχεύουν στη µέγιστη απόδοση 

της επιχείρησης και κατά συνέπεια στη βελτιστοποίηση του κέρδους της. Με 

άλλα λόγια τα Logistics αποσκοπούν στα ακόλουθα επτά βασικά 

επιχειρησιακά σηµεία (Κυριαζόπουλος, 1996): 

� στην αξιοποίηση των επιχειρησιακών µέσων, έµψυχων και άψυχων,  

� στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής των παραγόµενων 

προϊόντων, 

� στην ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς των παραγόµενων 

προϊόντων, 

� στην ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταφοράς των παραγόµενων 

προϊόντων, 
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� στην άριστο τρόπο διατήρησης των παραγόµενων προϊόντων, 

� στην άριστο τρόπο αποθήκευσης των παραγόµενων προϊόντων και 

� στη µεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης. 

Τέλος, όλα τα προαναφερόµενα σε καµία περίπτωση δε σχετίζονται µε την 

οικονοµική κλίµακα στην οποία ανήκει µια συγκεκριµένη επιχείρηση. 

Εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις όπως µεταφορικές, εµπορικές, µεταπώλησης, στις 

οποίες εντάσσονται και οι επιχειρήσεις εµπορίας έργων τέχνης, παραγωγικές, 

αποθήκευσης κ.α.  

(http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2013/SartzetakiKalliopi/attached-

document-1381859641-980321-4729/SartzetakiKalliopi2013.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2ο 
 

Κανάλια διανοµής της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Τα κανάλια διανοµή της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρονται σε εκείνες 

τις ενέργειες οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τον τρόπο ή τους τρόπους µε 

εφοδιασµού της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Γίνεται µε άλλα λόγια λόγος 

για τον τρόπο µε τον οποίο µεταφέρονται τα διάφορα προς πώληση προϊόντα από 

την παραγωγή προς τα σηµεία πώλησης, δηλαδή την αγορά. 

Με τον τρόπο αυτό οι διάφορες επιχειρήσεις επιδιώκουν στον τρόπο µε 

τον οποίο θα καταστήσουν τη λειτουργία τους περισσότερο ευέλικτη και επίσης 

ανταγωνιστικότερη. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται µε τη συνεργασία µε άλλες 
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εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό και µπορούν να εκτελούν 

τις εν λόγω ενέργειες ταχύτερα και αποδοτικότερα. 

Έτσι ο επιχειρηµατίας ως απώτερο σκοπό θέτει την αύξηση του αριθµού 

αυτών που συµµετέχουν στη διαδικασία δόµησης των καναλιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται η ικανοποίηση 

των πελατών της. Όλα αυτά πάντα σε συνδυασµό µε τη µείωση των λειτουργικών 

εξόδων της εφοδιαστικής (Κυριαζόπουλος, 1996). 

    

2.2 ∆ραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, δύναται να διακριθούν 

συνολικά δέκα λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες µπορεί να 

ειπωθεί ότι έτσι όπως εν συνεχεία αναφέρονται, έχουν και λογική αλληλουχία και 

λειτουργική δοµή (Μπαλτά & Παπαβασιλείου, 2003).  

Γίνεται συγκεκριµένα λόγος για τις ακόλουθες εφοδιαστικές λειτουργίες ή 

διαφορετικά δραστηριότητες καναλιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Kellesher, El-

Rhalibi, & Arshad, 2003): 

1. Προσδιορισµός επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών: Βάσει τη 

λειτουργία αυτή η επιχείρηση ορίζει την πολιτική της µε την οποία θα 

ανταπεξέρθει και θα εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις των πελατών της. Όλα αυτά 

πάντα σε συνδυασµό τις επιχειρησιακές δυνατότητες της εν λόγω επιχείρησης. 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η επιχείρηση, µέσω των υπαλλήλων της και των 

διαφόρων συνεργατών της, να θέσει τις επιθυµίες των πελατών της ως άµεσο 

σκοπό και στόχο της. 

2. Ενέργειες παραγγελιών προϊόντων: Η εν λόγω λειτουργία µπορεί να 

χωριστεί σε άλλες υπολειτουργίες όπως είναι καταγραφή µιας παραγγελίας, η 

τυχόν τροποποίησή της, ο σχεδιασµός παράδοσης της παραγγελίες, η τιµολόγησή 

της κ.α. στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι και ο χρόνος διεκπεραίωσης µιας 

παραγγελίας, µε άµεση σκέψη για τη δυνατή ελαχιστοποίησή του, είναι από τους 

βασικότερους στόχους του επιχειρηµατία. 

3. Μεταφορά προϊόντων: Η συγκεκριµένη λειτουργία αποτελεί µια από 

τις σηµαντικότερες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ίσως να είναι και η 
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δαπανηρότερη από τις εφοδιαστικές λειτουργίας ιδιαίτερα όταν τα διακινούµενα 

προϊόντα θα πρέπει να καλύψουν µεγάλη γεωγραφική περιοχή. 

4. Επικοινωνίες διανοµής των προϊόντων: Στη λειτουργία αυτή 

αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίους υλοποιείται η επικοινωνία µιας 

επιχείρησης µε τους πελάτες της, µε έµφαση στην καλύτερη και ασφαλέστερη 

διακίνηση των προσωπικών τους πληροφοριών (των πελατών αλλά και των 

επιχειρήσεων). Για την υλοποίηση της εν  λόγω εφοδιαστικής λειτουργίας 

δύναται να χρησιµοποιηθεί τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών, όπως Laptop, 

Netbook, tablet, PDA κ.α.  

5. Πρόβλεψη ζήτησης των προϊόντων: Ένα από τα κρισιµότερα αλλά 

και σηµαντικότερα στοιχεία µιας εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε αυτή να θεωρηθεί 

αποτελεσµατική, είναι να καθοριστεί, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, η 

ποσότητα των προϊόντων που θα χρειαστεί µια επιχείρηση. Εκτός αυτού και σε 

συνδυασµό µ’ αυτό άκρος σηµαντική είναι και η δυνατή πρόβλεψη των διαφόρων 

υπηρεσιών που µπορεί οι πελάτες της εν λόγω επιχείρησης να απαιτήσουν και 

αυτό µέσα σε συγκεκριµένο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας τους. 

6. ∆ιοίκηση αποθεµατικών των προϊόντων: Υπαρκτή κατάσταση είναι 

σε µια επιχείρηση να περισσέψει ποσότητα παραγόµενων προϊόντων, τα λεγόµενα 

αποθεµατικά. Αυτά αποτελούν κεφάλαια τα οποία δεσµεύονται και είναι µια 

παραγωγικά. Τα εν λόγω αποθέµατα αναφέρεται ότι µπορούν να είναι πρώτες 

ύλες ή/και έτοιµα προϊόντα προς διάθεση – πώληση. Αναφέρεται ότι τα 

αποθεµατικά είναι επιτακτική ανάγκη για µια επιχείρηση ώστε αυτή να µπορεί σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα να ανταπεξέλθει στις πελατειακές τις ανάγκες, δηλαδή 

στις παραγγελίες της. 

7. Αποθήκευση των προϊόντων: Σε συνέχεια µε την προηγούµενη 

εφοδιαστική λειτουργία, το αποθεµατικό των προϊόντων δηµιουργεί και την 

αναγκαιότητα της αποθήκευσης των παραγόµενων προϊόντων. Η αποθήκευση 

αυτή επεκτείνεται φυσικά και στη φύλαξή τους, αλλά µε στην άρτια συντήρησή 

του. Έτσι η επιχείρηση µεταξύ των άλλων επενδύει και στην ασφάλεια των 

παραγόµενων προϊόντων ώστε αυτά να παραδοθούν στους µελλοντικούς της 

πελάτες στην επιθυµητή – άρτια κατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή τα προϊόντα που 
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θα διακινηθούν να αποθηκεύονται και να φυλάσσονται σε τέτοιες εγκαταστάσεις 

που εξασφαλίζουν την άριστη κατάστασή τους. 

8. Χώρος εγκατάστασης και αποθήκευσης των προϊόντων: Η 

επιχείρηση λαµβάνοντας υπόψη της την άρτια παροχή υπηρεσιών – εξυπηρέτηση  

των πελατών της, θα πρέπει να επιλέξει το καταλληλότερο µέρος για τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά και για τη φύλαξη και την αποθήκευση των 

αποθεµατικών των παραγόµενων προϊόντων της. Η επιλογή αυτών επιτυγχάνεται 

λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως είναι γρήγορη πελατειακή εξυπηρέτηση, η 

πρόσβαση, η ασφάλεια, το κόστος κ.α. 

9. ∆ιαχείριση υλικών των προϊόντων: Βάσει την εν λόγω εφοδιαστική 

λειτουργία, η επιχείρηση θέτει τους ακόλουθους στόχους διαχείρισης υλικών των 

παραγόµενων προϊόντων: 

� Ελάττωση, στο δυνατό εφικτό, του κόστους της διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

� ∆ιάθεση µιας ενιαίας παραγωγικής γραµµής η οποία θα διευκολύνει 

την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος και αυτό δίχως  

συµφορήσεις, εξυπηρετώντας έτσι, η επιχείρηση,  καλύτερα και 

αποτελεσµατικότερα, του πελάτες της.  

� Μείωση έως και εξάλειψη απωλειών λόγω ζηµιών, φθορών, κλοπών ή 

σπατάλης προϊόντων.  

10. Ανεφοδιασµός και διαδικασίες προµηθειών: Η τελευταία 

εφοδιαστική λειτουργία αναφέρεται τόσο στον τρόπο εφοδιασµού των προϊόντων 

προς τους πελάτες µιας επιχείρησης, όσο και στο πώς δύναται αυτό να 

υλοποιηθεί. ∆ίνεται ιδιαίτερη βάση στο σχεδιασµό και αλλά και την υλοποίηση 

βασικών επιχειρησιακών αποφάσεων κατά τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τέλος αναφέρεται ότι οι προαναφερόµενες δέκα λειτουργίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία δοµούν το κανάλι της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και θα µπορούσε να ειπωθεί ότι όλες είναι 

απαραίτητες για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία µιας επιχείρησης.  

Συνεπώς η κάθε επιχείρηση που σέβεται τους πελάτες της αλλά και τον 

εαυτό της θα πρέπει να τις τηρεί µε σύνεση και να τις εφαρµόζει µε επιχειρησιακή 

ευλάβεια. 
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Κεφάλαιο 3ο 
 

∆ραστηριότητες της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 Όπως έχει γίνει κατανοητό και από τα προηγούµενα δύο κεφάλαια της εν 

λόγω πτυχιακής εργασίας, για την εύρυθµη λειτουργία της διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, επιβάλλεται η λήψη αποφάσεων όσων αφορά, τόσο την 

παραγωγή και διακίνηση αγαθών και πληροφοριών, όσο και κεφαλαίων.  

Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται, όπως θα δούµε και στο επόµενο 

κεφάλαιο, µε το άψυχο και έµψυχο δυναµικό της επιχείρησης και αυτές 

καθορίζουν, ίσως απόλυτα, τη δοµή, τη λειτουργία και ίσως όλη της την 

επιχειρησιακή ύπαρξη. 
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3.2 Ανάλυση δραστηριοτήτων  

Οι δραστηριότητες της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες όπως 

θα αναλυθεί και εν συνεχεία, διακρίνονται σε συνολικά δεκαεννέα οµάδες. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο απ’ 

όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης τονίζεται ότι ούτε όλες οι επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν και εφαρµόζουν µε τον ίδιο τρόπο όλες αυτές τις εφοδιαστικές 

δραστηριότητες. 

Θα ακολουθήσει ανάλυση των προαναφερόµενων δεκαεννέα 

δραστηριοτήτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (http://eureka.lib.teithe.gr). 

1) Εξυπηρέτηση πελατών: Όπως είναι προφανές, η εν λόγω 

δραστηριότητα απευθύνεται στους πελάτες µιας επιχείρησης. Η όλη δοµή της 

στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη µε την παράδοση σ’ αυτόν το σωστό 

προϊόν. Σχετίζεται επίσης µε την παράδοση του προϊόντος στο σωστό πελάτη, 

πάντα το χρόνο που το ζητά και φυσικά µε τη σωστή – τιµολογηµένη τιµή. 

2) Ανταλλακτικά προϊόντων και υπηρεσίες µετά την πώληση: Η εν 

λόγω δραστηριότητα σχετίζεται κατά βάση µε την υποστήριξη των πελατών µε 

ανταλλακτικά για το προϊόν που έχει προµηθευτεί. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη 

αποθηκών καθώς επίσης και τη δόµηση µιας οδού µετακίνησης – παραλαβής των 

ελαττωµατικών προϊόντων από τους πελάτες προς τα σηµεία παραγωγής – την 

επιχείρηση.  

3) Συσκευασία προϊόντων: Βάσει τη δραστηριότητα αυτή εξασφαλίζεται 

η προστασία των προϊόντων που παράγει µια επιχείρηση, τόσο κατά τη 

διαδικασία της αποθήκευσής τους, όσο και την µεταφορά τους.  

4) ∆ιαφήµιση προϊόντων: Για την καλύτερη υποστήριξη του 

παραγόµενου προϊόντος από µια επιχείρησης, απαιτείται η  δηµοσίευσή του, 

δηλαδή η διαφήµισή του, έντυπη ή/και ηλεκτρονική. 

5) Τροφοδοσία προϊόντων: Η συγκεκριµένη εφοδιαστική δραστηριότητα 

στοχεύει στην αγορά υλικών αλλά και υπηρεσιών µε απώτερο σκοπό την 

υποστήριξη την παραγωγής των προϊόντων καθώς και τις πωλήσεις αυτών. 

6) ∆ιαχείριση υλικού: Η εν λόγω δραστηριότητα σχετίζεται µε τις 

κινήσεις των πρώτων υλών, την επεξεργασία καθώς και τα έτοιµα προϊόντα µέσα 

στους χώρους παραγωγής ή/και αποθήκευσης της επιχείρησης.  
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7) ∆ιαχείριση αποθηκών και κέντρων διανοµών προϊόντων:  

Απαιτούνται εγκαταστάσεις αποθήκευσης των παραγόµενων προϊόντων από µια 

επιχείρηση έως ότου διανεµηθούν από τους προµηθευτές της αυτά στα διάφορα 

εµπορικά σηµεία. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις µπορεί να ανήκουν ή και όχι στην 

συγκεκριµένη επιχείρησης παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν άµεση 

σχέση, πέραν της άρτιας κτηριακής τους κατάσταση και µε το χρόνο πρόσβασης 

σ’ αυτές. 

8) ∆ιαχείριση επιστρεφόµενων προϊόντων: Η επιστροφή κάποιων 

προϊόντων δύναται να γίνει είτε γιατί ο πελάτης άλλαξε γνώµη, στα χρονικά 

πάντα πλαίσια που έχουν οριστεί, είτε λόγω της ακαταλληλότητάς τους. 

Επιβεβληµένη επίσης είναι η δόµηση οδού µεταφοράς των εν λόγω προϊόντων 

από τον πελάτη προς την επιχείρηση και η τυχόν αντικατάστασή τους. 

9) Αντίστροφη εφοδιαστική: Η συγκεκριµένη επιχειρησιακή 

δραστηριότητα υλοποιείται συνήθως από τον πελάτη προς την επιχείρηση και 

αφορά την αποµάκρυνση και απόθεση απορριµµάτων. Υλοποιείται δε από την 

παραγωγή, τη διανοµή και τέλος τη συσκευασία χρησιµοποιηµένων προϊόντων.  

10) Πρόβλεψη ζήτησης προϊόντων: Στη δραστηριότητα αυτή η ενέργεις 

σχετίζονται µε τις παραγγελίες από τους προµηθευτές καθώς και τις ποσότητες 

των παραγόµενων προϊόντων που θα µεταφερθούν. 

11) Χωροθέτηση εγκαταστάσεων: Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αυτή 

επηρεάζει τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, την εξυπηρέτηση των πελατών 

καθώς και την αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης κάποιου 

προϊόντος.  

12) ∆ιαχείριση αποθεµάτων προϊόντων: Τα αποθεµατικά των 

επιχειρήσεων σε προϊόντα που παράγουν ή απαιτούνται για την παραγωγή τους, 

είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δε ποσότητα 

αυτών προσδιορίζεται βάσει των πελατειακών απαιτήσεων, ώστε αυτόι να 

εξυπηρετηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

13) Μεταφορές και διανοµές προϊόντων: Η εν λόγω δραστηριότητα 

σχετίζεται µε τον τρόπο αλλά και τα µέσα µε τα οποία διανέµονται τα 

παραγόµενα προϊόντα από το χώρο παρασκευής τους ή/και αποθήκευσής τους, 

προς τους πελάτες. Για το σκοπό αυτό επιλέγεται το καταλληλότερο µεταφορικό 
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µέσο και εν συνεχεία η διαδροµή αυτού.  Επισηµαίνεται ότι οι µεταφορές και οι 

διανοµές των προϊόντων προσδιορίζουν την παράδοση των προϊόντων στο σωστό 

τόπο, τη σωστή χρονική τιµή και φυσικά σε άριστη κατάσταση.  

14) Επικοινωνία και τεχνολογία επικοινωνίας: Κατά τη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας δηµιουργούνται ανάγκες για αυτοµατοποιηµένες αλλά και 

γρήγορες επικοινωνίες και αυτά µεταξύ επιχείρησης – προµηθευτών – πελατών. 

Αφορούν ενέργειες όπως ο συντονισµός των αποθηκευτικών χώρων, τις 

τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής, τους χώρους διανοµής – διακίνησης των 

παραγόµενων προϊόντων και τέλος τα ίδια τα έτοιµα προϊόντα.  

15) Επεξεργασία παραγγελιών και τεχνολογία πληροφορικής και 

επικοινωνιών: Η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί ίσως τη βασική επαφή µεταξύ 

της επιχείρησης και των πελατών. Συγκεκριµένα αναφέρεται στη διαπίστωση των 

αποθεµάτων, εξέταση του αποθεµατικού επιπέδου, στη συσκευασία του 

προϊόντος, στην τιµολόγηση αυτού και τέλος στην αποστολή του, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις και στον έλεγχο της παραλαβής του από τον πελάτη. Για 

το σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις εφοδιάζονται µε ηλεκτρονικά συστήµατα, όπως 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI) και ηλεκτρονικής µεταφοράς 

κεφαλαίων (EFT), και φυσικά το διαδίκτυο.  

16) Εκπαίδευση προσωπικού: Το προσωπικό µιας επιχείρηση αποτελεί 

ένα ακριβό αλλά άκρως απαραίτητο στοιχείο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το δε 

κόστος του µπορεί να µειωθεί, όχι µόνο µέσω προσεκτικής επιλογής του, αλλά 

και µε σωστή και αποτελεσµατική εκπαίδευσής του. 

17) Εφοδιαστική τρίτου και στρατηγικός συνεταιρισµός: Υπάρχει 

πιθανότητα η εφοδιαστική αλυσίδα να µην ελέγχεται από µία µόνο επιχείρηση, 

αλλά από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, στις ίδιες εγκαταστάσεις ή/και σε 

διαφορετικές. Έτσι η επιχείρηση και σχετικά µε την εφοδιαστική της αλυσίδα, θα 

πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικές µε το αν θα τη διαχειρίζεται αυτή 

εξολοκλήρου ή θα αναθέσει και δραστηριότητες σε τρίτους – άλλες επιχειρήσεις. 

Έτσι µε τον τρόπο αυτό δοµείται ένας στρατηγικός συνεταιρισµός ο οποίος 

προϋποθέτει τη συµµετοχή σε πληροφόρηση των συνεταίρων αλλά και το 

αντίστροφο.  
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18) Συγκέντρωση και κεντροποίηση: Υπάρχει πιθανότητα µια 

επιχείρηση, µε την πάροδο του χρόνου, να αυξήσει την παραγωγή της και να 

οδηγηθεί έτσι στην αύξηση της δυναµικότητας της. Αυτό θα την οδηγήσει σε 

ενέργειες όπως δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων, εξαγορά άλλων σχετικών 

επιχειρήσεων κ.α. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις 

παραγωγικές τις ανάγκες και στην πελατειακή της εξυπηρέτηση. 

19) Παγκοσµιοποιηµένη εφοδιαστική: Η εφοδιαστική αλυσίδα 

περιπλέκεται όταν σχετίζεται και µε συναλλαγές (πρώτες ύλες, παραγωγή και 

πώληση) πέραν των συνόρων της χώρας. Παράγονται όπως οι γεωγραφικές 

αποστάσεις, οι χρονικές διαφοροποιήσεις, οι διαφορετικές γλώσσες, οι συνήθειες 

και οι πολιτιστικοί παράγοντες, τα χρηµατικά συναλλάγµατα κ.α κάνουν τη 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας πολυπλοκότερη. Για την αποφυγή ή 

ακόµη και την ελαχιστοποίηση των προαναφερόµενων, λαµβάνονται αποφάσεις 

στρατηγικού τακτικού και επιχειρησιακού επιπέδου. Οι πρώτες αποφάσεις 

αφορούν το δοµικό σχεδιασµό της εφοδιαστικής αλυσίδας και έχουν συνεπώς 

µακρόχρονη επίδραση στην εταιρεία (χωροθέτηση,  επιλογή προϊόντων, 

µεταφορές, συστήµατα επικοινωνίας κ.α.). Οι δεύτερες αποφάσεις ανανεώνονται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά εξάµηνο, ανά έτος κ.τ.λ.) και λαµβάνονται 

πάντα µε βάση τις αποφάσεις του πρώτου επιπέδου. το προηγούµενο επίπεδο 

αποφάσεων. Τέλος, οι τρίτες οι αποφάσεις λαµβάνονται σε εβδοµαδιαία, 

ηµερήσια ή ωριαία και αφορούν κυρίως τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. 

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι και οι τρεις προαναφερόµενες αποφάσεις 

λαµβάνονται έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί  η απόδοση της επιχείρησης. 

 

3.3 Εφοδιαστική αλυσίδα εταιρειών εµπορίας έργων τέχνης 

Η διανοµή των έργων τέχνης, προϊόντων δηλαδή που εµπορεύονται οι 

εταιρείες εµπορίας έργων τέχνης, είναι µια σύνθετη διαδικασία, τόσο ό,τι αφορά 

τη µεταφορά τους από τα σηµεία παραγωγής τους προς τα σηµεία πώλησης, όσο 

και από τα σηµεία πώλησης προς τους τελικούς αποδέχτες – τους πελάτες. 

 Οι ιδιοκτήτες των σχετικών εταιρειών, οι µεταφορείς αλλά και οι πελάτες 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ασφάλεια των έργων τέχνης, των προϊόντων τους. 

Έτσι για τους προαναφερόµενους η συσκευασία παίζει σηµαντικό ρόλο. Τα δε 
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σχετικά κόστη είναι ιδιαίτερα υψηλά και έτσι οι πάντες προσπαθούν να βρουν 

φθηνές αλλά πάντα ασφαλείς λύσεις. 

Το Ινστιτούτο Fraunhofer Institute for Material Flow & Logistics, εδρεύει 

στο Ντόρτµουντ της Γερµανίας, έχει αναπτύσσει την κατάλληλη τεχνολογίες στη 

διακίνηση των έργων τέχνης. Θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν ένα έργο τέχνης να 

διακινηθεί µέσω ενός συνηθισµένου κουτιού, όπως η πλειοψηφία των 

διακινούµενων προϊόντων της σύγχρονης παγκόσµιας αγοράς. Απώτερο σκοπό 

έχουν θέσει, όχι απλά την ελαχιστοποίηση των τυχόν ζηµιών κατά τη διάρκεια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας έργων τέχνης, αλλά τον απόλυτο µηδενισµό αυτών 

(http://www.logistics-management.gr/). 

Η διακίνηση τν έργων τέχνης δοκιµάζονται σε πραγµατικές συνθήκες και 

τεχνικές συσκευασίας, καθώς και µεθόδους αποστολής προϊόντων. Με τον τρόπο 

αυτό επιλέγεται ο καταλληλότερος τρόπος συσκευασία και µεταφοράς του 

προϊόντος, του έργου τέχνης, σε συνάρτηση µε το είδος αυτού, αν για παράδειγµα 

είναι γλυπτό, πίνακας κ.ο.κ.  

Τα προϊόντα και οι συσκευασίες αυτών περνάνε από ειδικό σύστηµα 

ελέγχου σχετικό µε το στήσιµο των παλετών καθώς την αντοχή αυτών που αφορά 

την ανθεκτικότητά τους τόσο στη θερµοκρασία όσο και στις κλιµατολογικές 

συνθήκες. Όλα αυτά πάντα µέσα από προσοµοίωση πραγµατικών συνθηκών.  

Ένα από τα πιο συχνά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν και 

αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι καταστροφές προϊόντων κατά την 

αποστολή τους, καταστροφή που έχει προκληθεί χωρίς να είναι εµφανείς µε 

γυµνό µάτι. Για το λόγω αυτό δηµιουργούνται εργοστασιακές συνθήκες σε 

κλίµακα για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και εξετάζονται οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν και συγκεκριµένα: 

� η συνεργαζόµενη µεταφορική εταιρεία,  

� το είδος του φορτηγού που χρησιµοποιείται,  

� η απόσταση που µεταφέρεται το αγαθό και  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συσκευασία ενός προϊόντος παίζει ρόλο 

προωθητικού εργαλείου, αφού το προϊόν πρόκειται να εκτεθεί µαζί µε τη 

συσκευασία του. Το να καταφέρεις να φτάσουν τα προϊόντα απόλυτα ασφαλή 

µαζί µε τη συσκευασία τους είναι µια πρόκληση για τα logistics.  
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Επίσης αναφέρεται ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η συσκευασία κάθε 

προϊόντος σε επίπεδο µονάδας είναι εξαιρετική, ενώ σε επίπεδο παλέτας είναι 

πολύ φτωχή.  

Τέλος αναφέρεται ότι όλα τα προαναφερόµενα είναι καταστάσεις 

διεκπεραίωσης εφοδιαστικής αλυσίδας των σύγχρονων εταιρειών παραγωγής ή/ 

και διακίνησης σχετικών προϊόντων. Τα δε σηµεία πώλησης αυτών, οι 

επιχειρήσεις εµπορίας έργων τέχνης, φυσικά δεν έχουν τη δυνατότητα όλων των 

προαναφερόµενων τεχνικών ελέγχου αντοχής των προϊόντων που εµπορεύονται. 

Παρόλα αυτά κρατούν τις βασικές συσκευασίες των προϊόντων, τις οποίες 

προσφέρουν στους πελάτες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4ο 
 

∆ιεξαχθείσα έρευνα 

 

 

4.1 Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια βιβλιογραφική και όχι µόνο 

ανασκόπηση του εν λόγω θέµατος. Θα υλοποιηθεί και έρευνα µε δείγµα 

ελληνικές εταιρείες εµπορίας έργων τέχνης.  

Η διανοµή του ερωτηµατολογίου υλοποιήθηκε µέσω ηλεκτρονικής 

φόρµας που δηµιουργήθηκε µέσω http://www.google.gr και στάλθηκε µε e-mail 

στις προαναφερόµενες εταιρείες.  

Οι πηγές για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας περιλαµβάνουν βιβλία 

σχετικά µε το θέµα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε εταιρίες εµπορίας έργων 
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τέχνης, άρθρα από διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και πληροφορίες από το 

διαδίκτυο.  

 

4.2 Σκοπός και υποθέσεις διεξαχθείσας έρευνας  

Σκοπός της διεξαχθείσας έρευνας είναι η απόκτηση γνώσης και σαφούς 

εικόνας για τον τρόπο εφοδιασµού και γενικότερα της διακίνησης των 

εµπορευµάτων εταιρειών εµπορίας έργων τέχνης, πάνω στην οποία θα µπορούσαν 

να στηριχτούν µελλοντικές έρευνες. 

Οι δε υποθέσεις της εν λόγω έρευνας είναι οι ακόλουθες:  

� Αν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετίζονται µε το έτος ίδρυσης της 

επιχείρησης. 

� Αν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετίζονται µε το πλήθος των 

υπαλλήλων της επιχείρησης.  

 

4.3 Μέθοδος υλοποίησης διεξαχθείσας έρευνας 

Ο υπερσύνδεσµος του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου, η δηµιουργία του 

οποίου περιγράφεται σε σχετικό παράρτηµα στο τέλος της εν λόγω εργασίας, 

στάλθηκε σε συνολικά 62 εταιρίες εµπορίας έργων τέχνης που 

δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Τα δε e-mail ελήφθησαν από την 

ιστοσελίδα http://www.vrisko.gr. Από τους προαναφερόµενους απάντησαν 

ηλεκτρονικά οι 35, ποσοστό 56,45%. 

Χρονολογικά αναφέρεται ότι η αποσταλεί των ηλεκτρονικών µηνυµάτων 

προς τις προαναφερόµενες εταιρείες έγινε την 24η Ιανουαρίου 2015, ενώ η παύση 

λήψης απαντήσεων, µέσω του Drive της Google, υλοποιήθηκε την 30η Ιουλίου 

2015. Αναφέρεται επίσης ότι η αποστολή των ηλεκτρονικών µηνυµάτων 

υλοποιήθηκε τρεις φορές, κατά τους µήνες Ιανουάριο, Ιούνιο και Ιούλιου του 

τρέχοντος έτους. 

Για τη διασφάλιση της µοναδικότητας των απαντήσεων από τους 

συµµετέχοντες την έρευνα διευθυντές σχολικών µονάδων, επιλέχθηκε η εντολή 

«Να επιτρέπεται µόνο µία απάντηση ανά άτοµο (απαιτείται σύνδεση)», επιλογή την 

οποία παρέχει η φόρµα της google. 
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 Αρχικά υλοποιήθηκε πιλοτική έρευνα βάσει την οποία διανεµήθηκαν 10 

ερωτηµατολόγια τα οποία απάντησαν ισάριθµοι παραλήπτες – επιχειρηµατίες. 

Από τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα οδηγηθήκαµε σε κάποιες βασικές 

αναδιατυπώσεις ορισµένων εκ των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

Τέλος, η συλλογή των αποτελεσµάτων θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικά και οι 

δε καταχώρησή τους καθώς φυσικά και η επεξεργασία τους θα γίνουν µε τη 

βοήθεια του στατιστικού λογισµικού προγράµµατος Microsoft Excell. 

 

4.4 ∆οµή ερωτηµατολογίου διεξαχθείσας έρευνας 

 Η διεξαχθείσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, υλοποιήθηκε µε τη βοήθεια 

ενός δοµηµένου ερωτηµατολογίου αποτελούµενο από συνολικά 24 ερωτήσεις 

χωρισµένες σε τρεις οµάδες: ∆ηµογραφικά στοιχεία επιχείρησης, Ειδικές 

ερωτήσεις, Ερωτήσεις διαχείρισης προϊόντων και Γενικές ερωτήσεις. 

 Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων αποτελείται από συνολικά 4 ερωτήσεις όπως 

για παράδειγµα αυτή που ερωτά για το είδος της επιχείρησης. Η δεύτερη οµάδα 

ερωτήσεων αποτελείται από τις υπόλοιπες 6 ερωτήσεις όπως για παράδειγµα αυτή 

που ερωτά το συµµετέχοντα επιχειρηµατία για τη σχέση του µε τους 

προµηθευτές. Η τρίτη οµάδα αποτελείται από 4 ερωτήσεις, ενώ η τέταρτη και 

τελευταία οµάδα από τις υπόλοιπες 10  ερωτήσεις. Στην τρίτη και τέταρτη οµάδα 

ερωτήσεων χρησιµοποιείται η κλίµακα Likert 1 – 5. Το ερωτηµατολόγιο 

ολοκληρώνεται µε σχετικό ελεύθερο χώρο όπου ο συµµετέχον θα µπορεί να 

παραθέτει τυχόν παρατηρήσεις. 

Αναφέρεται επιπροσθέτως ότι µέρος των ερωτήσεων (ερωτήσεις 11 – 20), 

αλλά µε ουσιαστική αναδιατύπωση ώστε να ανταποκρίνονται στο στόχο και τις 

υποθέσεις της δικής µας έρευνας, προέρχονται από την εργασία «Η 

πελατοκεντρική προσέγγιση CRM στον τοµέα των υπηρεσιών» της Μπόλλα Χ., 

για την κτήση αντίστοιχου τίτλου στο ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Πληροφορικής & ∆ιοίκησης του ΑΠΘ.  

Στις εν λόγω ερωτήσεις, πέραν της διατύπωσης, έχει αλλάξει και η 

κλίµακα Likert από 1-7 σε 1-5  ώστε να απαιτείται και µικρότερο δείγµα, µιας και 

οι επιχειρήσεις εµπορίας έργων τέχνης είναι περιορισµένες σε αριθµό στον 

ελλαδικό χώρο (invenio.lib.auth.gr/record/113240). 



Σελίδα 29 από 61 
 
 

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι αποτέλεσµα της αναζήτησης στο διαδίκτυο 

και έχουν διατυπωθεί µε τρόπο τέτοιο ώστε εκ νέου να ανταποκρίνονται στο 

στόχο και τις υποθέσεις της διεξαχθείσας έρευνας. 

Η δε µορφή του εν λόγω ερωτηµατολογίου είναι η ακόλουθη: 

Ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ό γ ι ο  
(Το παρόν ερωτηµατολόγιο υλοποιείται στα πλαίσια έρευνας για τις ανάγκες της πτυχιακής 

εργασίας του σπουδαστή ∆ηµητρίου Αγιώτη, του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 

ΤΕΙ Πειραιά. Η συµµετοχή είναι προαιρετική και οι απαντήσεις ανώνυµες. Τα δε 

ερευνητικά δεδοµένα του θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες της 

εν λόγω πτυχιακής εργασίας.) 

Ι .  ∆ηµογραφικά  στο ιχε ία  επ ιχε ίρησης   

Είδος επιχείρησης 

……………………………………………………………………………………… 

Έτος ίδρυσης επιχείρησης  

� Πριν το 1980    � 1981–1990      � 1991–2000     � 2001–2010     � Μετά το 

2010 

Πλήθος υπαλλήλων στην επιχείρηση 

� 0–2   � 3–5    � 6 και πάνω 

 Εµπορεύσιµα είδη 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ι Ι .  Ειδ ικές  ερωτήσε ι ς  

1. Πώς καταγράφετε τα σφάλµατα (ζηµία, διεύθυνση παράδοσης κ.α.); 

� ∆ε γίνεται καταγραφή  � Εγγράφως   � Προφορική ενηµέρωση  

� Τηλεφωνική ενηµέρωση  � Ηλεκτρονική ενηµέρωση  � Άλλο 

2. Ποιος χρόνος διανοµής προϊόντων (σε ηµέρες); 

� 1–5   � 6–10   � 11–15   � 16 και πάνω     

3. Ποιος ο µέσος χρόνος εξυπηρέτησης παραγγελίας; 

� 1–5   � 6–10   � 11–15   � 16 και πάνω     

4. Ποιος ο µέσος χρόνος προγραµµατισµού της κάθε παραγγελίας (σε ηµέρες); 

� 1–5   � 6–10   � 11–15   � 16 και πάνω     

5. Ποια η σχέση σας µε τους προµηθευτές σας;  
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� Καθόλου καλή   � Μέτρια   � Πολύ καλή    

6. Ενηµερώνεστε εγκαίρως από τους προµηθευτές σας για τυχόν ελλείψεις 

προϊόντων; 

� Ναι   � Όχι    

 

Ι I I .  Ερωτήσε ι ς  δ ιαχε ίρ ισης  προ ϊόντων   

1 2 3 4 
Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά 

 

 1 2 3 4 

7. Έχετε παραλάβει ελαττωµατικά προϊόντα.     

8. Έχετε παραλάβει ελλιπή παραγγελία προϊόντων.     

9. Η παραγγελία παραδίδεται στο χώρο σας.     

10. Σας επιστρέφετε παραγγελία.     

 

 

 

 

ΙV.  Γεν ικές  ερωτήσε ι ς   

1 2 3 4 5 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ εν 
µέρει Συµφωνώ 

Συµφωνώ εν 
µέρει 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

 

 1 2 3 4 5 

11. Η επιχείρησή µας έχει σαφείς επιχειρησιακούς στόχους 

σχετικά µε την απόκτηση πελατών, την ανάπτυξη, τη 

διατήρηση και την εκ νέου ενεργοποίηση πελατειακών 

σχέσεων. 

     

12. Η επιχείρησή µας κατέχει διαφηµιστικές γνώσεις και τους 

πόρους ώστε να επιτύχει στην εφαρµογή συστήµατος 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.  

     

13. Η οργανωτική δοµή της επιχείρησής µας είναι σχεδιασµένη      
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γύρω από τους πελάτες.  

14. Μια από τις βασικές αρχές της επιχείρησής µας είναι το ότι 

η δυνατότητα να ενηµερώνονται για τις ευκαιρίες της αγοράς 

αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνεχή βελτίωσή της. 

     

15. Οι υπάλληλοι που συναλλάσσονται µε τους πελάτες έχουν 

πάντα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε κάθε πελάτη 

υψηλής σηµασίας.  

     

16. Η επιχείρησή µας έχει το κατάλληλο λογισµικό για την 

εξυπηρέτηση των πελατών της.  
     

17. Η επιχείρησή µας έχει την κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδοµή για την εξυπηρέτηση των πελατών της.  
     

18. Η επιχείρησή µας διατηρεί πλήρη βάση δεδοµένων των 

πελατών της. 
     

19. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των 

προϊόντων µας, έχουν δώσει στην επιχείρησή µας σηµαντικά 

οφέλη, οικονοµικά και κοινωνικά.   

     

20. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των 

προϊόντων µας, είναι πολύ σηµαντικές για την επιχείρησή µας   
     

Κεφάλαιο 5ο 
 

Ανάλυση αποτελεσµάτων διεξαχθείσας έρευνας 

 

 

5.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Βάσει των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσας έρευνας, εν συνεχεία, 

παρουσιάζονται τα δηµογραφικά στοιχεία που σχετίζονται µε το έτος ίδρυσης των 

συµµετεχόντων στην έρευνα εταιρειών, καθώς επίσης και το πλήθος των 

υπαλλήλων που αυτές απασχολούν.   

Από το συνολικό δείγµα των 35 εταιρειών, το 80,0% το µοιράζονται 

εξίσου οι επιχειρήσεις εµπορίας έργων τέχνης µε έτος ίδρυσης 1991 – 2000 και 
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2001 – 2010. Το υπόλοιπο 20,0% αφορά επιχειρήσεις µε έτος ίδρυσης 1981 - 

1990 (Γράφηµα 5.1). 

 

 

Γράφηµα 5.1: Έτος ίδρυσης επιχείρησης  

 

Από τις ερωτηθέντες επιχειρήσεις το 85,7% απασχολούν 0 – 2 άτοµα, ενώ 

το υπόλοιπο, το 14,3%, απασχολούν 3 – 5 υπαλλήλους (Γράφηµα 5.2). 

 

 



Σελίδα 33 από 61 
 
 

Γράφηµα 5.2: Πλήθιος υπαλλήλων στην επιχείρηση 

 

 Το Γράφηµα 5.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδοµένα του έτους 

ίδρυσης της επιχείρησης και το πλήθος των υπαλλήλων που αυτές απασχολούν. 

Βάσει των αποτελεσµάτων, 14 εκ των 35 επιχειρήσεων απασχολούν 0 – 2 

υπαλλήλους και έχουν έτος ίδρυσης 2001 – 2010.  

 

 

Γράφηµα 5.3: ∆ιασταύρωση έτος ίδρυσης επιχείρησης και πλήθος υπαλλήλων της 

 

5.2 Στατιστικά δεδοµένα ερωτήσεων  

 Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν τα στατιστικά αποτελέσµατα 

των 20 ερωτήσεων και αυτό επί του συνόλου των 35 ερωτηµατολογίων που 

απαντήθηκαν. Στα εν λόγω γραφήµατα παρουσιάζονται τα ποσοστά των 

απαντήσεων των συµµετεχόντων στην έρευνα επιχειρήσεων. 
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Ερώτηση 1η: Πώς καταγράφετε τα σφάλµατα (ζηµία, διεύθυνση παράδοσης 

κ.α.); 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επιχειρήσεων και 

συγκεκριµένα το 57,1% (20 από 35) καταγράφει εγγράφως τις τυχόν ζηµιές, ενώ 

µόλις το 5,7% (2 από 35) δεν υλοποιεί κανένα είδος καταγραφής αυτών 

(Γράφηµα 5.2). 

 

Γράφηµα 5.2: Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 1η  
 

 

 

 
Ερώτηση 2η: Ποιος χρόνος διανοµής προϊόντων (σε ηµέρες); 

 Το 80,0% των ερωτηθέντων (28 από 35) απάντηση από 1 – 5 σχετικά µε 

το χρόνο διανοµής των προϊόντων. Το δε υπόλοιπο 20,0% (7 από 35) απάντησε 6 

– 10, ενώ δεν υπάρχει καµία απάντηση για τις υπόλοιπες δύο δυνατές επιλογές 

(Γράφηµα 5.3). 

 

 

 

 
 
 
 

5,70%

28,60%

8,60%

57,10%

Δε γίνεται καταγραφή

Εγγράφως

Τηλεφωνική ενημέρωση

Ηλεκτρονική ενημέρωση



 
 

Γράφηµα 5.3: Γράφηµα

Ερώτηση 3η:

 Όπως και στην προηγούµενη

ποσοστό 82,9% (29 από

– 10 (Γράφηµα 5.4). 

 

Γράφηµα 5.4: Γράφηµα
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Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 2η  
 

: Ποιος ο µέσος χρόνος εξυπηρέτησης παραγγελίας

Όπως και στην προηγούµενη ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων

 82,9% (29 από 35) απάντησε 1 – 5, ενώ το 17,1% (6 από

 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 3η  

 

 

 
 

80%

20%

 

παραγγελίας; 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 

από 35) απάντησε 6 

 

1-Μαϊ

6-Οκτ



 
 

Ερώτηση 4η: Ποιος

Σχετικά µε το µέσο

ηµέρες, το 80,0% (28 από

υπόλοιπο 20,0% (7 από

 

Γράφηµα 5.5: Γράφηµα

Ερώτηση 

 Βάσει το Γράφηµα

επιχειρήσεων έχουν µέτρια

45,7% (16 από 35) έχουν

Καθόλου καλή στην εν λόγω

 
Γράφηµα 5.6: Γράφηµα
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Ποιος ο µέσος χρόνος προγραµµατισµού της κάθε παραγγελίας

(σε ηµέρες); 

Σχετικά µε το µέσο χρόνο για τον προγραµµατισµό των παραγγελιών

 80,0% (28 από 35) των επιχειρήσεων απάντησε 1 – 5 ηµέρες

 20,0% (7 από 35) απάντησε 6 – 10 ηµέρες (Γράφηµα 7.5).

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 4η  

 

Ερώτηση 5η: Ποια η σχέση σας µε τους προµηθευτές σας

Γράφηµα 5.6 που ακολουθεί, το 54,3% (19 από

επιχειρήσεων έχουν µέτρια σχέση µε τους προµηθευτές τους, ενώ

από 35) έχουν πολύ καλή σχέση. ∆εν υπάρχει καµία

καλή στην εν λόγω ερώτηση. 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 5η  

της κάθε παραγγελίας 

προγραµµατισµό των παραγγελιών σε 

5 ηµέρες, ενώ το 

7.5). 

 

προµηθευτές σας; 

 54,3% (19 από 35) των 

προµηθευτές τους, ενώ το υπόλοιπο 

υπάρχει καµία απάντηση 

 



 
 

Ερώτηση 6η: Ενηµερώνεστε

 Σχετικά µε την τελευταία

ερωτηµατολογίου, η συντριπτική

το 94,3% (33 από 35), 

τυχόν ελλείψεις προϊόντων

 

Γράφηµα 5.7: Γράφηµα

5.2.1 Ερωτήσεις διαχείρισης

 Ακολουθεί η ανάλυση

για τις συνολικά

ερωτηµατολογίου της διεξαχθείσας

 

Ερώτηση

 Σπάνια (91,4%) 

σχετικά µε το αν έχουν

ερωτηθέντων δεν απάντησε

(Γράφηµα 5.8). 
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νηµερώνεστε εγκαίρως από τους προµηθευτές σας

ελλείψεις προϊόντων; 

Σχετικά µε την τελευταία ερώτηση της δεύτερης οµάδας ερωτήσεων

ερωτηµατολογίου η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων και συγκεκριµένα

από 35), ενηµερώνεται εγκαίρως από τους προµηθευτές

οϊόντων (Γράφηµα 5.7). 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 6η  

Ερωτήσεις διαχείρισης προϊόντων 

ανάλυση των πινάκων συχνοτήτων και σχετικών

συνολικά τέσσερις ερωτήσεις διαχείρισης προϊόντων

ερωτηµατολογίου της διεξαχθείσας έρευνας 

Ερώτηση 7η: Έχετε παραλάβει ελαττωµατικά προϊόντα

Σπάνια (91,4%) έως και ποτέ (8,6%) απάντησαν όλοι οι

το αν έχουν παραλάβει ελαττωµατικά προϊόντα. Κανένας

ερωτηθέντων δεν απάντησε ποτέ ή συχνά στην εν λόγω ερευνητική

προµηθευτές σας για τυχόν 

δεύτερης οµάδας ερωτήσεων του 

ερωτηθέντων και συγκεκριµένα 

τους προµηθευτές τους για 

 

και σχετικών συχνοτήτων 

διαχείρισης προϊόντων του 

προϊόντα. 

απάντησαν όλοι οι ερωτηθέντες 

προϊόντα. Κανένας εκ των 

λόγω ερευνητική ερώτηση 



 
 

Γράφηµα 5.8: Γράφηµα

Ερώτηση 8

 Το 82,9% (29 από

παραγγελία προϊόντων ενώ

εν λόγω ερώτηση (Γράφηµα

 

Γράφηµα 5.9: Γράφηµα

Ερώτηση

 Το 85,8% (30 

παραδίδει τις παραγγελιές

υλοποιεί το προαναφερόµενο

λόγω ερώτηση (Γράφηµα
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Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 7η  

8: Έχετε παραλάβει ελλιπή παραγγελία προϊόντων

 82,9% (29 από 35) των ερωτηθέντων σπάνια έχει παραλάβει

προϊόντων, ενώ το υπόλοιπο 17,1% (6 από 35) απάντησε

Γράφηµα 5.9). 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 8η  

Ερώτηση 9η: Η παραγγελία παραδίδεται στο χώρο σας

 85,8% (30 από 35) των ερωτηθέντων συχνά ή/και

τις παραγγελιές του στο χώρο του. Το δε υπόλοιπο 14,3% (5 

προαναφερόµενο σπάνια, ενώ κανένας δεν απάντηση

Γράφηµα 5.10).  

 
προϊόντων. 

σπάνια έχει παραλάβει ελλιπή 

απάντησε σπάνια στην 

 
χώρο σας. 

συχνά ή/και πολύ συχνά 

υπόλοιπο 14,3% (5 από 35) 

δεν απάντηση ποτέ στην εν 



 
 

Γράφηµα 5.10: Γράφηµα

 

 

Ερώτηση

 Σχετικά µε την

ερευνητικού ερωτηµατολογίου

απάντησε ότι σπάνια τους

 

Γράφηµα 5.11: Γράφηµα

Ερώτηση 11η: Η επιχείρησή

µε την απόκτηση πελατών

Σελίδα 39 από 61 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 9η  

Ερώτηση 10η: Σας επιστρέφετε παραγγελία. 

Σχετικά µε την τελευταία ερώτηση της τρίτης οµάδας ερωτήσεων

ερευνητικού ερωτηµατολογίου, η απόλυτη πλειοψηφία των

ότι σπάνια τους επιστρέφονται παραγγελίες προϊόντων (

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 10η  

 

 

 

Η επιχείρησή µας έχει σαφείς επιχειρησιακούς στόχους

απόκτηση πελατών, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την

ενεργοποίηση πελατειακών σχέσεων. 

 

οµάδας ερωτήσεων του 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

προϊόντων (Γράφηµα 5.11). 

 

επιχειρησιακούς στόχους σχετικά 

διατήρηση και την εκ νέου 



 
 

 Το 97,2% (34 από

µέρει µε την τεθείσα

Επισηµαίνεται δε ότι

(Γράφηµα 5.12). 

 

 Γράφηµα 5.12: Γράφηµα

Ερώτηση 12η: Η επιχείρησή

πόρους ώστε να επιτύχει

Το 91,5% (32 από

µέρει µε την τεθείσα ερώτηση

απόλυτα. Κανείς δεν απάντησε

5.13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 5.13: Γράφηµα

Σελίδα 40 από 61 

 97,2% (34 από 35) των ερωτηθέντων συµφωνούν ή/και συµφωνούν

την τεθείσα ερώτηση. Μόλις το 2,9% αυτών συµφωνεί

Επισηµαίνεται δε ότι κανείς δεν απάντησε διαφωνώ απόλυτα

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 11η  

Η επιχείρησή µας κατέχει διαφηµιστικές γνώσεις

να επιτύχει στην εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης

σχέσεων. 

 91,5% (32 από 35) των ερωτηθέντων συµφωνούν ή/και συµφωνούν

την τεθείσα ερώτηση. Το δε υπόλοιπο 8,6% (3 από 35) αυτών

Κανείς δεν απάντησε επίσης διαφωνώ απόλυτα ή εν µέρει

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 12η  

συµφωνούν ή και συµφωνούν εν 

αυτών συµφωνεί απόλυτα. 

διαφωνώ απόλυτα ή εν µέρει 

 

διαφηµιστικές γνώσεις και τους 

διαχείρισης πελατειακών 

συµφωνούν ή και συµφωνούν εν 

από 35) αυτών συµφωνεί 

απόλυτα ή εν µέρει (Γράφηµα 



 
 

Ερώτηση 13η: Η οργανωτική

 Σχετικά µε την

σχεδιασµένη – επηρεασµένη

(57,1%) συµφώνησαν Το

µέρει µε την τεθείσα ερώτηση

διαφώνησε απόλυτα µε την

Γράφηµα 5.14: Γράφηµα

Ερώτηση 14η: Μια από

δυνατότητα να ενηµερώνονται

παράγοντα

 Το 60,0% (21 από

ερώτηση. Παρατηρείται

έρευνα απάντησαν θετικά
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Η οργανωτική δοµή της επιχείρησής µας είναι σχεδιασµένη

γύρω από τους πελάτες. 

Σχετικά µε την οργανωτική δοµή της επιχείρησης και αν

επηρεασµένη από τους πελάτες της, περισσότεροι από

συµφώνησαν. Το δε 37,2% (13 από 35) συµφώνησε απόλυτα

την τεθείσα ερώτηση, ενώ µόλις το 5,7% διαφώνησε εν µέρει

απόλυτα µε την εν λόγω ερώτηση (Γράφηµα 5.14). 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 13η  

Μια από τις βασικές αρχές της επιχείρησής µας είναι

να ενηµερώνονται για τις ευκαιρίες της αγοράς αποτελεί

παράγοντα για τη συνεχή βελτίωσή της. 

 60,0% (21 από 35) των ερωτηθέντων συµφώνησε µε

Παρατηρείται δε ότι η απόλυτη πλειοψηφία των συµµετεχόντων

απάντησαν θετικά στην εν λόγω ερώτηση (Γράφηµα 5.15).

 
είναι σχεδιασµένη 

επιχείρησης και αν αυτή είναι 

περισσότεροι από τους µισούς 

συµφώνησε απόλυτα ή/και εν 

διαφώνησε εν µέρει. Κανείς δε 

 
επιχείρησής µας είναι το ότι η 

αγοράς αποτελεί βασικό 

συµφώνησε µε την τεθείσα 

των συµµετεχόντων στην 

.15). 



 
 

Γράφηµα 5.15: Γράφηµα

Ερώτηση 15: Οι υπάλληλοι

πρόσβαση σε πληροφορίες

 ∆ιαφώνησαν αλλά

υπόλοιπο 80,0% (28 από

διαφώνησε απόλυτα (

 

Γράφηµα 5.16: Γράφηµα

 

 

Ερώτηση 16η: Η επιχείρησή

Σελίδα 42 από 61 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 14η  

Οι υπάλληλοι που συναλλάσσονται µε τους πελάτες

σε πληροφορίες σχετικές µε κάθε πελάτη υψηλής σηµασίας

∆ιαφώνησαν αλλά εν µέρει το 20,0% (7 από 35) των ερωτηθέντων

 80,0% (28 από 35) ήταν θετικοί στην τεθείσα ερώτηση, ενώ

απόλυτα (Γράφηµα 5.16). 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 15η  

 

 

 

Η επιχείρησή µας έχει το κατάλληλο λογισµικό

εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 
πελάτες έχουν πάντα 

υψηλής σηµασίας. 

των ερωτηθέντων. Το δε 

ερώτηση, ενώ κανείς δεν 

 

λογισµικό για την 



 
 

 Το 85,7% (30 από

εξυπηρέτηση των πελατών

µε την τεθείσα ερώτηση

 

Γράφηµα 5.17: Γράφηµα

Ερώτηση 17η: Η επιχείρησή

 Η πλειοψηφία

απάντησαν θετικά στην

επίσης εκ νέου κανείς δεν

(Γράφηµα 5.18). 

 

Γράφηµα 5.18: Γράφηµα

Ερώτηση 18η: Η επιχείρησή

Σελίδα 43 από 61 

 85,7% (30 από 35) των επιχειρήσεων διαθέτει λογισµικό

εξυπηρέτηση των πελατών τους. Μόλις το 14,3% (5 από 35) διαφώνησαν

τεθείσα ερώτηση (Γράφηµα 5.17). 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 16η  

Η επιχείρησή µας έχει την κατάλληλη υλικοτεχνική

την εξυπηρέτηση των πελατών της. 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 91,4% (32 

θετικά στην εν λόγω ερώτηση. Μόλις το 8,6% διαφώνησε

νέου κανείς δεν απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα στην τεθείσα

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 17η  

Η επιχείρησή µας διατηρεί πλήρη βάση δεδοµένων

της. 

διαθέτει λογισµικό για την 

διαφώνησαν εν µέρει 

 
υλικοτεχνική υποδοµή για 

ποσοστό 91,4% (32 από 35) 

διαφώνησε εν µέρει και 

απόλυτα στην τεθείσα ερώτηση 

 
δεδοµένων των πελατών 



 
 

 Σχετικά µε το αν

πελατών της, η απόλυτη

µεγαλύτερο δε ποσοστό

ερώτηση. 

Γράφηµα 5.19: Γράφηµα

Ερώτηση 19η: Οι ηλεκτρονικές

µας, έχουν δώσει στην

Σχετικά µε το αν

προϊόντων, επίσης η απόλυτη

µεγαλύτερο δε ποσοστό

ερώτηση. 

Γράφηµα 5.20: Γράφηµα

Ερώτηση 20η: Οι ηλεκτρονικές

µας, είναι

Σελίδα 44 από 61 

Σχετικά µε το αν η επιχείρηση διατηρεί πλήρη βάση δεδοµένων

της η απόλυτη πλειοψηφία απάντησε θετικά (Γράφηµα

δε ποσοστό αυτών, το 57,1% (20 από 35), συµφώνησε µε

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση18η  

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των

δώσει στην επιχείρησή µας σηµαντικά οφέλη, οικονοµικά

κοινωνικά. 

Σχετικά µε το αν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες βοηθούν τη διακίνηση

επίσης η απόλυτη πλειοψηφία απάντησε θετικά (Γράφηµα

δε ποσοστό αυτών, το 65,7% (23 από 35), συµφώνησε µε

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 19η  

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των

µας, είναι πολύ σηµαντικές για την επιχείρησή µας

πλήρη βάση δεδοµένων των 

Γράφηµα 5.19). Το 

συµφώνησε µε την τεθείσα 

 
διακίνηση των προϊόντων 

οφέλη οικονοµικά και 

βοηθούν τη διακίνηση των 

Γράφηµα 5.20). Το 

συµφώνησε µε την τεθείσα 

 
διακίνηση των προϊόντων 

επιχείρησή µας. 



 
 

 Σχετικά

ερωτηµατολογίου, η οποία

υπηρεσιών γενικά για την

θετικά (Γράφηµα 5.21). 

συµφώνησε µε την τεθείσα

 

Γράφηµα 5.21: Γράφηµα
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Σχετικά µε την τελευταία ερώτηση του

ερωτηµατολογίου η οποία σχετίζεται µε την προσφορά των ηλεκτρονικών

γενικά για την επιχείρηση, εκ νέου η απόλυτη πλειοψ

.21). Το µεγαλύτερο δε ποσοστό αυτών, το 65,7% (23 

µε την τεθείσα ερώτηση. 

Γράφηµα ποσοστών για Ερώτηση 20η  

 

 

ερώτηση του ερευνητικού 

προσφορά των ηλεκτρονικών 

απόλυτη πλειοψηφία απάντησε 

αυτών το 65,7% (23 από 35), 
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Συµπεράσµατα 

 
Ανακεφαλαιώνοντας τη θεωρία που παρουσιάστηκε στα προηγούµενα 

κεφάλαια της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου και της 

διεξαχθείσας έρευνας, δύναται να ειπωθεί ότι η εφοδιαστική καθορίζει κατά 

κύριο λόγο τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των διαφόρων επιχειρήσεων και 

φυσικά αυτών που ασχολούνται µε το εµπόριο έργων τέχνης. 

 Η σωστή µεταφορά και διανοµή των προϊόντων σε διαφορετικά 

γεωγραφικά σηµεία για µια εταιρία είναι µια άκρως σηµαντικά, απαραίτητη αλλά 

και απαιτητική εργασία υψηλού ρίσκου. Απαιτείται εξειδίκευση στις σχετικές 

γνώσεις για τις µεταφορές και αυτό σε συνάρτηση µε το υπαλληλικό εργατικό 

δυναµικό, οδηγούν στην αναζήτηση νέων τρόπων διαχείρισής τους, τρόπων που 

βασίζονται κατά πολύ στη νέα τεχνολογία των υπολογιστών και του διαδικτύου. 

 Επιπροσθέτως η διεθνής εκδοχή της λειτουργίας των Logistics είναι 

ιδιαίτερα σύνθετη διεργασία που απαιτεί ικανότητες πόρους και γνώση. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η δηµιουργία µεγάλων εταιρειών µε απώτερο σκοπό τη 

µείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ενδιάµεσοι φορείς και εν 

συνεχεία οι προµηθευτές αυτών, έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν αυτές τις 

ανάγκες σε περιπτώσεις δραστηριοποίησης. 

Συγκεκριµένα στην εν λόγω εργασίας έγινε προσπάθεια διερεύνησης 

θεµάτων που συνδέονται, άµεσα ή έµµεσα, µε το ρόλο και την ουσία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τα κίνητρα χρήσης της από τις διάφορες επιχειρήσεις, τα 

προβλήµατα που συναντούν στην εκτέλεση αυτής και τον τρόπο που τα 

αντιµετωπίζουν, µε άξονα το νοµοθετικό πλαίσιο. 

Απώτερος σκοπός τέθηκε και εκπληρώθηκε στο έπακρο, η απόκτηση 

γνώσης και σαφούς εικόνας για τον τρόπο εφοδιασµού και γενικότερα της 

διακίνησης των εµπορευµάτων εταιρειών εµπορίας έργων τέχνης που εδρεύουν 

και δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. 

Η έρευνα που διεξήχθη ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της εργασίας, ήταν 

πρωτογενής και αφορούσε τη συλλογή, ανάλυση και επιλογή στοιχείων συναφή 

µε το υπό εξέταση θέµα. Τέθηκαν δύο ερευνητικές υποθέσεις. Η πρώτη σχετίζεται 

µε το αν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετίζονται µε το έτος ίδρυσης της 
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επιχείρησης και τα ερευνητικά συµπεράσµατα έδειξαν ότι δεν ισχύει. Η δεύτερη 

δε αφορά το αν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετίζονται µε το πλήθος των 

υπαλλήλων της επιχείρησης και βάσει των ερευνητικών ευρηµάτων επίσης δεν 

ισχύει. 

  Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επιχειρήσεων καταγράφει 

εγγράφως τις τυχόν ζηµιές. 

 Ο µέσος χρόνος διανοµής των προϊόντων είναι 1 – 5 ηµέρες, ο µέσος 

χρόνος εξυπηρέτησης παραγγελίας επίσης 1 – 5 ηµέρες. Το αυτό ισχύει και για το 

µέσο χρόνο προγραµµατισµού της κάθε παραγγελίας. 

Η σχέση τους µε τους προµηθευτές κατά το µεγαλύτερο ποσοστό είναι 

µέτρια, ενώ ενηµερώνονται εγκαίρως απ’ αυτούς για τυχόν ελλείψεις προϊόντων. 

Μικρό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει παραλάβει 

ελαττωµατικά προϊόντα ή/και ελλιπή. Απειροελάχιστο δε είναι το ποσοστό των 

επιστροφών προϊόντων.  

Η συντριπτική πλειοψηφεία των συµµετεχόντων στην έρευνα εταιριών 

εµπορίας έργων τέχνης έχει σαφείς επιχειρησιακούς στόχους σχετικά µε την 

απόκτηση πελατών, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την εκ νέου ενεργοποίηση 

πελατειακών σχέσεων. Το αυτό ισχύει και για τις διαφηµιστικές γνώσεις και τους 

πόρους ώστε να επιτύχει στην εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων. Βάσει αυτών οι µισοί έχουν τέτοια οργανωτική δοµή της επιχείρησής 

τους ώστε αυτή να βασίζεται και να σχεδιάζεται γύρω από τους πελάτες τους 

Μια από τις βασικές αρχές της επιχείρησής τους είναι το ότι η δυνατότητα 

να ενηµερώνονται για τις ευκαιρίες της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για τη 

συνεχή βελτίωσή της. Οι δε υπάλληλοι που συναλλάσσονται µε τους πελάτες 

έχουν πάντα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε κάθε πελάτη υψηλής 

σηµασίας. 

 Επίσης η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει το κατάλληλο λογισµικό για 

την εξυπηρέτηση των πελατών της όπως και την κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδοµή για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Αποτέλεσµα αυτών είναι η 

διατήρηση βάσης δεδοµένων των πελατών της. 

 Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των προϊόντων µας, έχουν 

δώσει στην επιχείρησή τους σηµαντικά οφέλη, οικονοµικά και κοινωνικά. Επίσης  
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οι εν λόγω υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των προϊόντων µας, είναι πολύ 

σηµαντικές για την επιχείρησή µας. 

Ευελπιστούµε η εν λόγω έρευνα να επεκταθεί και σε άλλες σχετικές 

παρεµφερή εταιρείες της χώρας και να υλοποιηθεί συγκριτική ανάλυση των 

λαµβανόµενων αποτελεσµάτων λαµβάνοντας υπόψη και τους παράγοντες «Είδος 

εταιρείας» και «Εµπορεύσιµα είδη». 

Τέλος, δεν παύει η εν λόγω ερευνητική εργασία, πλαισιωµένη από όλη τη 

θεωρητική και βιβλιογραφική επισκόπηση, να αποτελεί κάτι σηµαντικό και ένα 

βήµα προόδου, ότι φυσικά αφορά την ερευνητική χρήση που σχετίζεται µε την 

εφοδιαστική αλυσίδα εταιρειών εµπορίας έργων τέχνης. 
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Παραρτήµατα 
 

 

Παράρτηµα 1ο: Ερωτηµατολόγιο διεξαχθήσας έρευνας 

 

Ε ρω τ η µ α τ ο λ ό γ ι ο  
(Το παρόν ερωτηµατολόγιο υλοποιείται στα πλαίσια έρευνας για τις ανάγκες της πτυχιακής 

εργασίας του σπουδαστή ∆ηµητρίου Ατιώτη, του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 

ΤΕΙ Πειραιά. Η συµµετοχή είναι προαιρετική και οι απαντήσεις ανώνυµες. Τα δε 

ερευνητικά δεδοµένα του θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες της 

εν λόγω πτυχιακής εργασίας.) 

 

Ι .  ∆ηµογραφικά  στο ιχε ία  επ ιχε ίρησης   

Είδος επιχείρησης 

………………………………………………………………………………………

………... 

Έτος ίδρυσης επιχείρησης  

� Πριν το 1980    � 1981–1990      � 1991–2000     � 2001–2010     � Μετά το 

2010 

Πλήθος υπαλλήλων στην επιχείρηση 

� 0–2   � 3–5    � 6 και πάνω 

 Εµπορεύσιµα είδη 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ι Ι .  Ειδ ικές  ερωτήσε ι ς  

1. Πώς καταγράφετε τα σφάλµατα (ζηµία, διεύθυνση παράδοσης κ.α.); 

� ∆ε γίνεται καταγραφή  � Εγγράφως   � Προφορική ενηµέρωση  

� Τηλεφωνική ενηµέρωση  � Ηλεκτρονική ενηµέρωση  � Άλλο 

2. Ποιος χρόνος διανοµής προϊόντων (σε ηµέρες); 

� 1–5   � 6–10   � 11–15   � 16 και πάνω     
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3. Ποιος ο µέσος χρόνος εξυπηρέτησης παραγγελίας; 

� 1–5   � 6–10   � 11–15   � 16 και πάνω     

4. Ποιος ο µέσος χρόνος προγραµµατισµού της κάθε παραγγελίας (σε ηµέρες); 

� 1–5   � 6–10   � 11–15   � 16 και πάνω     

5. Ποια η σχέση σας µε τους προµηθευτές σας;  

� Καθόλου καλή   � Μέτρια   � Πολύ καλή    

6. Ενηµερώνεστε εγκαίρως από τους προµηθευτές σας για τυχόν ελλείψεις 

προϊόντων; 

� Ναι   � Όχι    

 

Ι I I .  Ερωτήσε ι ς  δ ιαχε ίρ ισης  προ ϊόντων   

1 2 3 4 
Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά 

 

 1 2 3 4 

7. Έχετε παραλάβει ελαττωµατικά προϊόντα.     

8. Έχετε παραλάβει ελλιπή παραγγελία προϊόντων.     

9. Η παραγγελία παραδίδεται στο χώρο σας.     

10. Σας επιστρέφετε παραγγελία.     

 

ΙV.  Γεν ικές  ερωτήσε ι ς   

1 2 3 4 5 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ εν 
µέρει Συµφωνώ 

Συµφωνώ εν 
µέρει 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

 

 1 2 3 4 5 

11. Η επιχείρησή µας έχει σαφείς επιχειρησιακούς στόχους 

σχετικά µε την απόκτηση πελατών, την ανάπτυξη, τη 

διατήρηση και την εκ νέου ενεργοποίηση πελατειακών 

σχέσεων. 

     

12. Η επιχείρησή µας κατέχει διαφηµιστικές γνώσεις και τους 

πόρους ώστε να επιτύχει στην εφαρµογή συστήµατος 
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διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.  

13. Η οργανωτική δοµή της επιχείρησής µας είναι σχεδιασµένη 

γύρω από τους πελάτες.  
     

14. Μια από τις βασικές αρχές της επιχείρησής µας είναι το ότι 

η δυνατότητα να ενηµερώνονται για τις ευκαιρίες της αγοράς 

αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνεχή βελτίωσή της. 

     

15. Οι υπάλληλοι που συναλλάσσονται µε τους πελάτες έχουν 

πάντα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε κάθε πελάτη 

υψηλής σηµασίας.  

     

16. Η επιχείρησή µας έχει το κατάλληλο λογισµικό για την 

εξυπηρέτηση των πελατών της.  
     

17. Η επιχείρησή µας έχει την κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδοµή για την εξυπηρέτηση των πελατών της.  
     

18. Η επιχείρησή µας διατηρεί πλήρη βάση δεδοµένων των 

πελατών της. 
     

19. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των 

προϊόντων µας, έχουν δώσει στην επιχείρησή µας σηµαντικά 

οφέλη, οικονοµικά και κοινωνικά.   

     

20. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τη διακίνηση των 

προϊόντων µας, είναι πολύ σηµαντικές για την επιχείρησή µας   
     

 

Παρατηρήσε ις  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας! 
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Παράρτηµα 2ο: Μορφή ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου 
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Παράρτηµα 3ο: ∆όµηση ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου 

 

1) Σύνδεση σε ήδη υπάρχον λογαριασµό gmail 
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2) http://www.google.gr � Drive 

 

 

3) ΝΕΟ � Περισσότερα � Φόρµες Google 
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4) Αρχική µορφή φόρµας 

 

 

5) Τίτλος φόρµας 
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6) Καταχώρηση ερωτήσεων 

 

 

 

7) Αλλαγή φόντου – θέµατος 
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8) Αποστολή φόρµας: Αρχείο � Αποστολή φόρµας 

 

 

9) Προβολή απαντήσεων σε MS – Excel 
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10) Αποδοχή ή απόρριψη απαντήσεων 

 

  

11) Σύνδεση στη φόρµα 

 


