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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία εξετάηει τισ προκλιςεισ των logistics που 

αντιμετωπίηουν οι γαλακτοκομικζσ επιχειριςεισ, με κφριο ενδιαφζρον ςτθν 

περίπτωςθ που αυτζσ οι επιχειριςεισ ανικουν ςε νθςιωτικό χϊρο. Θ μελζτθ 

εςτιάηεται ςτο πωσ, τα logistics, βοθκοφν τισ γαλακτοκομικζσ μονάδεσ να 

ανταπεξζλκουν ςτισ ςθμερινζσ απαιτιςεισ τόςο των πελατϊν (κτθνοτρόφων), όςο 

και των καταναλωτϊν τουσ. Τα γαλακτοκομεία από τθν ςτιγμι που μαηεφουν τθν 

πρϊτθ φλθ (γάλα), θ οποία είναι πολλι ευαίςκθτθ και χρειάηεται προςοχι, μζχρι 

και τθν ςτιγμι που διοχετεφουν τα προϊόντα τουσ ςτθν αγορά, τα οποία είναι 

επίςθσ ευάλωτα, πρζπει να ζχουν παραγραμματίςει, μζςα από τθν βοικεια ειδικϊν 

προγραμμάτων, τθν όλθ πορεία τουσ. Στο πλαίςιο αυτό θ εργαςία εξετάηει, μζςα 

από βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, τισ λφςεισ που υπάρχουν προσ όφελοσ των 

γαλακτοκομικϊν μονάδων, για τθν διευκόλυνςθ των εργαςιϊν τουσ. Εξετάηει 

ςυγκεκριμζνα μοντζλα, ειδικϊν ερευνθτϊν πάνω ςτο αντικείμενο, τα οποία 

προςαρμόηονται πάνω ςτισ απαιτιςεισ των γαλακτοκομείων. Αναπτφςςει διάφορα 

προβλιματα, όπωσ προβλιματα ςυλλογισ και μεταφοράσ.    
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Θ εξζλιξθ τθσ ζννοιασ και των βαςικϊν αρχϊν των logistics και τθσ Εφοδιαςτικισ 

Αλυςίδασ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τθν εξζλιξθ τθσ βιομθχανίασ και του 

εμπορίου. Θ ζννοια των logistics ζχει τισ ρίηεσ τθσ από τθν αρχι του εμπορίου, 

ουςιαςτικά όςο υπάρχει ανταλλαγι αγακϊν (μεταφορά ι διανομι) υπάρχει και 

ζνασ μθχανιςμόσ εφοδιαςτικισ υποςτιριξθσ. 

Τθν τελευταία δεκαετία παρακολουκοφμε μια ραγδαία αλλαγι ςτον τρόπο 

δραςτθριοποίθςθσ των επιχειριςεων. Το επιχειρθματικό περιβάλλον ςυνεχϊσ 

μεταβάλλεται, θ παγκοςμιοποίθςθ του εμπορίου ςε ςυνδυαςμό με καινοτόμεσ 

μεκόδουσ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ αγακϊν όπωσ το διαδίκτυο που κεωρείται 

ζνα ςφγχρονο κανάλι διανομισ, ζδωςε κεωρθτικά ανεξάντλθτεσ ευκαιρίεσ 

ανάπτυξθσ. 

Στο νζο αυτό περιβάλλον όμωσ, οι επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν νζεσ προκλιςεισ: 

 Θ ςμίκρυνςθ του χρόνου ηωισ των νζων προϊόντων επιβάλει ςυνεχι 

καινοτομία και μειϊνει το παράκυρο ευκαιρίασ κζρδουσ από ζνα νζο 

προϊόν. 

 Συνεχι προςπάκεια εφρεςθσ τεχνικϊν, μεκόδων και ςυςτθμάτων 

προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν επιβίωςθ και ανάπτυξι τουσ. 

 Ρροςαρμοςτικότθτα απζναντι ςε απαιτθτικοφσ καταναλωτζσ με ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ. 

Επιπλζον, ο ανταγωνιςμόσ κάνεισ αναγκαία τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ 

παραγωγισ και διάκεςθσ των αγακϊν, τθ βζλτιςτθ χριςθ κρίςιμων παραγωγικϊν 

πόρων, τθ μείωςθ των αποκεμάτων, τθν ακριβζςτερθ πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, τθ 

ςμίκρυνςθ των χρόνων παράδοςθσ, κακϊσ επίςθσ και τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ 

ακριβοφσ θμερομθνίασ παράδοςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα για τθ ςφγχρονθ 

εποχι αποτελεί μια γαλακτοκομικι μονάδα. Δεν αρκεί να είναι μόνο άριςτθσ 

ποιότθτασ, αλλά πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να παραδϊςει το προϊόν ςτθν ςωςτι 

τοποκεςία, ςτο ςωςτό χρόνο με το μικρότερο δυνατόν κόςτοσ, δίχωσ φυςικά να 

αλλοιωκεί το γάλα ϊςτε να το επιλζξει ο αγοραςτισ.  

Το αβίαςτο ςυμπζραςμα που προκφπτει λοιπόν για τα Logistics ςτθ ςθμερινι εποχι 

δεν είναι άλλο από το ότι οι επιχειριςεισ πρζπει να δϊςουν ςτον τομζα αυτό τθ 

κζςθ που του αρμόηει κάνοντασ και τισ ανάλογεσ επενδφςεισ, με τθ ςιγουριά ότι 

αυτζσ κα αποδϊςουν γριγορα ςτο πολλαπλάςιο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: LOGISTICS 
 

1.1 Οριςμοί και Ζννοιεσ Logistics 
Θ ετοιμολογία του όρου logistics προζρχεται από το γαλλικό ριμα lager που 

ςθμαίνει τοποκετϊ. Ο όροσ logistics αρχικά χρθςιμοποιικθκε ωσ ςτρατιωτικόσ όροσ 

που αφοροφςε ςτθν μεταφορά και τθν τοποκζτθςθ ςτρατευμάτων. Αργότερα 

απζκτθςε ευρφτερθ ζννοια για να ςυμπεριλάβει και τθν οργάνωςθ των 

προμθκειϊν. 

  

Ο όροσ logistics είναι ζνασ αιςκθτόσ όροσ που χρθςιμοποιείτε για μία μεγάλθ 

πρόκλθςθ. Τα logistics μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μζροσ τθσ πρόκλθςθσ τθσ 

ςυνολικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Μπορεί ςυχνά οι όροι ‘’logistics’’ και ‘’αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ’’ να χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά, τα logistics είναι ςτθν 

πραγματικότθτα ζνα υποςφνολο τθσ διοίκθςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ.   

 

Μια αλυςίδα εφοδιαςμοφ ωσ ςφνολο καλφπτει από τα βαςικά αγακά μζχρι τθν 

πϊλθςθ του τελικοφ προϊόντοσ ςτον τελικό πελάτθ ακόμθ και μζχρι τθν 

ανακφκλωςθ του χρθςιμοποιοφμενου προϊόντοσ. 

Μια αλυςίδα εφοδιαςμοφ είναι ζνα δίκτυο εταίρων που ςυλλογικά 

μεταςχθματίηουν ζνα βαςικό αγακό (προσ τα πίςω) ςε ζνα τελικό προϊόν (προσ τα 

εμπρόσ) ςτο οποίο δίδετε αξία από τουσ τελικοφσ πελάτεσ και οι οποίοι (εταίροι) 

διαχειρίηονται τισ επιςτροφζσ ςε κάκε ςτάδιο (Διονφςθσ Γιαννακόπουλοσ, 2013). 

 

Logistics ορίηετε θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και θ επιςτιμθ που αςχολείται με το 

ςφνολο των δραςτθριοτιτων για τθν παραγωγι, εξαςφάλιςθ ι διακεςιμότθτα όλων 

των προςϊπων ι μζςων που αποτελοφν προχπόκεςθ, ςυνοδευτικι υποςτιριξθ ι 

εξαςφάλιςθ των διαδικαςιϊν ενόσ ςυςτιματοσ (wikibooks, 2012). 

 

Εκτόσ από τον παραπάνω οριςμό, ζχουν δοκεί και πολλοί άλλοι από διακεκριμζνουσ 

επιςτιμονεσ ι από επιςτθμονικζσ εταιρίεσ. 

 Θ ολοκλιρωςθ δφο ι και περιςςοτζρων δραςτθριοτιτων με ςκοπό το 

ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τον ζλεγχο τθσ αποδοτικισ ροισ των πρϊτων 

υλϊν, προϊόντων υπό καταςκευι και τελικϊν προϊόντων από το ςθμείο 

προζλευςθσ ςτο ςθμείο κατανάλωςθσ με ςκοπό τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με 

τισ απαιτιςεισ του πελάτθ (wikibooks, 2012). 

 Logistics είναι θ διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ των προμθκειϊν, 

τθσ κίνθςθσ και αποκικευςθσ πρϊτων υλϊν, εξαρτθμάτων και τελικϊν 

αποκεμάτων (και ςχετικϊν πλθροφοριϊν για τισ ροζσ τουσ) μζςα ςτθ 

επιχείρθςθ και τα κανάλια του Marketing με τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ τρζχουςα 

και θ μελλοντικι κερδοφορία να μεγιςτοποιοφνται με τθν εκπλιρωςθ των 

παραγγελιϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του κόςτουσ 

(Christopher, 2007). 
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 Integrated logistics consist of a single logic to guide the process of planning, 

allocating, and controlling financial and human resources committed to 

physical distribution, manufacturing support, and purchasing operations 

(wikibooks, 2012). 

 Θ δραςτθριότθτα του ςυντονιςμοφ τθσ ροισ υλικϊν και τθσ ροισ 

πλθροφοριϊν κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ προκειμζνου να 

ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ του τελικοφ πελάτθ (Διονφςθσ Γιαννακόπουλοσ, 

2013). 

 Θ διαδικαςία διαχείριςθσ, τόςο των μεταφορϊν, όςο και τθσ αποκικευςθσ 

αγακϊν και υλικϊν, από τθν πθγι προζλευςθσ ι καταςκευισ τουσ μζχρι το 

ςθμείο τελικισ κατανάλωςθσ, αλλά και τθσ διακίνθςθσ των ςχετικϊν 

πλθροφοριϊν που τα ςυνοδεφουν (Jessοp, 2001). 

 

 

  
 Logistics είναι εκείνο το τμιμα τθσ Διαχείριςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ που 
ςχεδιάηει, υλοποιεί και ελζγχει τθν αποδοτικι και αποτελεςματικι κανονικι και 
αντίςτροφθ ροι και αποκικευςθ των προϊόντων, υπθρεςιϊν και των ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν από το ςθμείο προζλευςισ τουσ ζωσ το ςθμείο κατανάλωςισ τουσ, 
ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ των πελατϊν. 
 

 

1.2  Βαςικά θζματα logistics 

 

Μια επιχείρθςθ κακορίηεται από το ςφνολο των βθματικϊν διαδικαςιϊν που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ των βαςικϊν τθσ λειτουργιϊν και ςυγκεκριμζνα του 

ςχεδιαςμοφ, παραγωγισ, αγορϊν, πωλιςεων, διανομισ και εξυπθρζτθςθσ των 

πελατϊν (Φωλίνα, 2003).    

Ο επιςτιμων πρζπει να μελετιςει, να οργανϊςει και να παρουςιάςει τρία κζματα, 

τα οποία είναι ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ logistics, ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ 

logistics και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ςχετίηονται με τα logistics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[7] 
 

χεδιαςμόσ Ζλεγχοσ Εκτζλεςη 

 Στρατθγικι  Ζλεγχοσ εφαρμογισ  Αγορζσ  

 Χρονικόσ ορίηοντασ  Ζλεγχοσ αποτελεςμάτων  Μεταφορζσ 

 Μονάδα διακίνθςθσ  Ραραγωγικότθτα  Αποκικευςθ 

 Συςκευαςία  Κόςτοσ/ Κζρδθ  Αποκζματα 

 Κανάλια διανομισ  Εξυπθρζτθςθ πελατϊν  Διανομζσ 

 Αρικμόσ φορτθγϊν 
διανομισ  

 Ροιοτικόσ ζλεγχοσ  

 Κανάλια μεταφοράσ  Ροςοτικόσ ζλεγχοσ  

 Αρικμόσ κζντρων διανομισ  Διαρκισ απογραφι  

 Τοποκεςία κεντρικισ 
διανομισ 

 Λόγοι αςτοχίασ  

 Τεχνολογία  Αξιολόγθςθ προςωπικοφ  

 Ανακφκλωςθ  Αξιολόγθςθ εξοπλιςμοφ  

  Ζλεγχοσ αποκεμάτων  
Πίνακασ1. Βαςικά κζματα logistics 

 

1.2.1  χεδιαςμόσ logistics  

 

Αυτι θ λειτουργία περιλαμβάνει όλο το πλάνο του ςχεδιαςμοφ μζςα από 

λεπτομερι ςχεδιαςμό των προϊόντων, ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ανάπτυξθσ, δοκιμισ και αξιολόγθςθσ του ςχεδιαςμοφ.  

Θ ςτρατθγικι των logistics αποτελείται από ζναν μακροχρόνιο ςυνδυαςμό 

χρθματοοικονομικϊν και ανκρϊπινων πόρων ςτισ λειτουργίεσ μεταφοράσ και 

αποκικευςθσ μιασ επιχείρθςθσ. Στόχοσ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου είναι να παρζχει 

μια λειτουργικι δομι ικανι να επιτφχει τουσ ςτόχουσ απόδοςθσ με το μικρότερο 

ςυνολικό κόςτοσ. Το ςτρατθγικό ςχζδιο που κα αποκθκευτοφν οι ποςότθτεσ 

πρϊτων υλϊν και ζτοιμων προϊόντων, πωσ κα εκτελεςτεί θ μεταφορά, ποιεσ 

τεχνικζσ διαχείριςθσ υλικϊν κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ μεκόδουσ 

παραγγελιολθψίασ και παραγγελιοδοςίασ. Το ςθμαντικότερο ςτοιχείο του 

ςτρατθγικοφ ςχεδίου είναι ότι παρζχει τον μθχανιςμό με τον οποίο οι λειτουργίεσ 

των logistics ςυντονίηονται ςε μια ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία (Kalogerakos, 2015).  

Τα κζματα του ςχεδιαςμοφ είναι πολλά και αναφζρονται, ςτθν επιλογι μονάδα 

διακίνθςθσ, ςτθν επιλογι καναλιϊν διανομισ, ςτθν εξεφρεςθ του άριςτου αρικμοφ 

αποκθκευτικϊν κζντρων ι κζντρων διανομισ, ςτθν επιλογι τοποκεςίασ, ςτθν 

επιλογι τεχνολογίασ και πολλά άλλα κζματα (wikibooks, 2012). 

Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ, και ειδικότερα ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ κα 

οδθγιςει τθν επιχείρθςθ ςτθν λιψθ πολφ ςοβαρϊν αποφάςεων, που κα 

επιδράςουν κακοριςτικά ςτθν λειτουργικότθτα, ςτθν εκτζλεςθ των κακθμερινϊν 

εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κα διαμορφϊςουν το τελικό κόςτοσ και κα επθρεάςουν 

τθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ. Στθ φάςθ αυτι κρίνονται, μερικζσ φορζσ και 

τελεςίδικα, θ βιωςιμότθτα ι θ επιτυχία ι θ αποτυχία τθσ επιχείρθςθσ. 

Θ διαδικαςία ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςαν μια ςυνεχισ διαδικαςία. Το αρχικό 

ςχζδιο υπόκειται ςε τροποποιιςεισ μζςα ςτο υπάρχον ςφςτθμα logistics. Οι 
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τροποποιιςει αυτζσ εφαρμόηονται ςε εκτεταμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Ζτςι οι 

ςυνκικεσ ςχεδιαςμοφ εμφανίηονται ςαν επαναςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ. Σε 

κάκε οργανιςμό υπάρχει ζνα όριο ςχετικά με τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που 

μποροφν να εφαρμοςτοφν αποτελεςματικά ςτθν διάρκεια μιασ δεδομζνθσ χρονικισ 

περιόδου. Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν ενεργοποίθςθ μιασ ςτρατθγικισ 

ςυνολικοφ ςυςτιματοσ logistics ςθμαίνει ότι υπάρχει μια καλι ευκαιρία αλλαγισ 

του αρχικοφ ςχεδίου πριν από τθν τελικι εφαρμογι του. Θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 

κακϊσ και οι τεχνικζσ ανάλυςθσ απαιτοφν περιοδικι επανεκτίμθςθ των 

εναλλακτικϊν του ςχεδιαςμοφ του ςυςτιματοσ, ςτθν διάρκεια τθσ εφαρμογισ, θ 

οποία δεν τελειϊνει ποτζ ςε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον.  

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ είναι από τισ ποιο ςθμαντικζσ εργαςίεσ ςε μια 

επιχείρθςθ. Είναι δφςκολο να βρεκεί πετυχθμζνθ επιχείρθςθ και να μθν γνωρίηει ι 

να μθν ζχει αςχολθκεί με τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό. Βζβαια υπάρχουν πολλζσ 

περιπτϊςεισ που ο διευκφνων τθσ επιχείρθςθσ δεν γνωρίηει τθν ζννοια του 

ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και παρόλα αυτά ζχει επιτφχει. Ο ςυγκεκριμζνοσ 

διευκφνων ζχει κάνει τον ςχεδιαςμό, χωρίσ να το γνωρίηει, με τθν διαίςκθςι του και 

γι’ αυτό ζχει επιτφχει και ζχει κζρδθ. 

Στον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τίκενται πολλζσ ερωτιςεισ, που πρζπει να απαντθκοφν 

από τθν διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ και τίκενται πολλά προβλιματα που πρζπει να 

λφςει ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ logistics. 

Τα ερωτιματα που κζτει ο ςχεδιαςμόσ: 

 Σι; Οι ςτόχοι 

 Πότε; Κα πρζπει να επιτευχκοφν οι ςτόχοι 

 Που; Σε ποιο ακριβϊσ ςθμείο κα πρζπει να επιτευχκοφν οι ςτόχοι  

 Ποιοσ; Ροιοσ κα εκπλθρϊςει τα ςυγκεκριμζνα κακικοντα 

 Πωσ; Με ποια μζκοδοσ κα υλοποιθκοφν οι ςτόχοι 

 Πόςο; Ρόςο κοςτίηει ςε πόρουσ θ προςπάκεια 

 Υπάρχουν αρκετοί ταλαντοφχοι επιχειρθματίεσ, με μεγάλθ διορατικότθτα, που 

μελετοφν και ςχεδιάηουν με επιτυχία και με λεπτομζρεια όλεσ αυτζσ τισ ερωτιςεισ 

και τα προβλιματα για τθν εξζλιξθ τθσ επιχείρθςθσ τουσ, χωρίσ να ζχουν τθν 

κατάλλθλθ παιδεία, ζχοντασ όμωσ το ταλζντο  (wikibooks, 2012). 

 

Θ επιτυχία μιασ επιχείρθςθσ βαςίηεται ςτθν επίδοςθ και ςτθν επίτευξθ των 

κακθμερινϊν ςτόχων. Θ επιχείρθςθ χρειάηεται ικανοποιθμζνουσ πελάτεσ και 

ςυνεργάτεσ που κα επαναλάβουν τισ παραγγελίεσ τουσ. Θ κακθμερινι ικανοποίθςθ 

των πελατϊν είναι θ βάςθ τθσ επιτυχίασ. Θ κάκε επιχείρθςθ πρζπει να διαχειρίηεται 

ζνα ςφςτθμα κακθμερινισ λειτουργίασ που επιτυγχάνει τθν ικανοποίθςθ των 

πελατϊν τθσ. Για το λόγο αυτό κακιερϊνει ζνα δυναμικό ςφςτθμα με αποφάςεισ 

που αλλάηουν γριγορα και ςυχνά, με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ. 

 

Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ logistics περιλαμβάνει, εκτόσ από τον ςτρατθγικό 

ςχεδιαςμό, τον τακτικό ςχεδιαςμό και τον λειτουργικό ςχεδιαςμό. Τα προβλιματα 

που αντιμετωπίηει, ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ, δεν είναι τα μόνα ι δεν είναι τα ποιο 

δφςκολα που αντιμετωπίηει θ επιχείρθςθ. Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει ζνα 
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χρονικά μακροχρόνιο προςανατολιςμό, που αυτό ςθμαίνει ότι οι ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ ζχουν ςχζςθ με τθν μακροχρόνια λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και οι 

ςτρατθγικζσ αποφάςεισ κα επθρεάςουν τα αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ. Μζςα 

ςε αυτό το διάςτθμα οι ςτρατθγικζσ αποφάςεισ δεν είναι εφκολο να αλλάξουν ι κα 

κοςτίςει πολφ μια μικρι αλλαγι των αποφάςεων και των ςτρατθγικϊν ςχεδίων μιασ 

επιχείρθςθσ.   

Εκτόσ από τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, ιδιαίτερο ενδιαφζρον, παρουςιάηουν και ο 

«τακτικόσ ςχεδιαςμόσ» αλλά και ο «λειτουργικό ςχεδιαςμόσ».     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 τρατηγικόσ Σακτικόσ Λειτουργικόσ 

Μεταφορά Επιλογι μζςου  Χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ οχθμάτων 

Δρομολόγθςθ  

Απόκεμα Τοποκεςία Μζκοδοσ 
ελζγχου 

Επίπεδο αποκεμάτων 
αςφαλείασ 

Διαδικαςία διαχείριςθσ 
αποκικθσ και υλικϊν 

Διαδικαςία 
διεκπεραίωςθσ 
παραγγελιϊν  

Σχεδιαςμόσ 
ςυςτιματοσ 
παραγγελιϊν 

 Διαδικαςία λιψθσ 
παραγγελίασ 

Αποκικευςθ Επιλογι εξοπλιςμοφ Διάταξθ χϊρων Διαδικαςία φυςικισ 
παραλαβισ 

Επιλογι τοποκεςίασ Αρικμόσ και μζγεκοσ 
αποκθκϊν 

  

Πίνακασ 2.τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ              

 

Ενϊ ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ αναφζρεται ςτον μακροχρόνιο ςχεδιαςμό τθσ 

επιχείρθςθσ, ο τακτικόσ ςχεδιαςμόσ αναφζρεται ςτο μεςοπρόκεςμο ςχεδιαςμό και 

ο λειτουργικόσ ςτον βραχυχρόνιο. Κάκε επιχείρθςθ κα πάρει τακτικζσ αποφάςεισ 

που κα τθν δεςμεφουν για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα και κα παίρνει λειτουργικζσ 

αποφάςεισ, που ςχετίηονται με τθν κακθμερινι ι άμεςθ εργαςία και λειτουργία 

τθσ. 

 

Σφμφωνα με τα προαναφερκζν, είναι εμφανζσ ότι ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ 

logistics ζχει πάρα πολλζσ επιπτϊςεισ ςτθν επιχείρθςθ. Θ ςθμαςία των logistics 

γίνετε ποιο κατανοθτι όταν ςυγκρίνεισ μια επιχείρθςθ που εφαρμόηει τουσ 

παραπάνω ςτρατθγικοφσ ςχεδιαςμοφσ, με μια επιχείρθςθ που δεν τουσ εφαρμόηει. 

Αυτζσ που δεν τουσ εφαρμόηουν, ηουν ςε μια αβεβαιότθτα, και κακθμερινά πρζπει 
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να αντιμετωπίςουν απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ, και να αυτοςχεδιάηουν για τθν 

επίλυςθ αυτϊν.  

Οι λεγόμενεσ απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ μπορεί να αναφζρονται ςε πολλά 

διαφορετικά κζματα και οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων να βρίςκουν ωσ 

δικαιολογία, ότι για παράδειγμα το πρόβλθμα ιταν αφξθςθ ι μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, ι 

μια απρόβλεπτθ βλάβθ των μθχανθμάτων κτλ. Στα logistics όμωσ οι περιςςότερεσ 

από τισ απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ είναι προβλζψιμεσ και γι’ αυτό πρζπει να 

παίρνονται ζγκαιρα τα κατάλλθλα μζτρα. Βζβαια είναι αδφνατον να μπορεί να 

προβλζψει κάποιοσ, ακριβϊσ τθν μζρα που κα ζρκει το απρόβλεπτο γεγονόσ, αλλά 

είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κάποια μζρα κα ςυμβεί και το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει 

ςχεδιάςει τθν δράςθ των αρμόδιων ςτελεχϊν για τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ που κα 

πρζπει να γίνουν, για τθν ζκτακτθ και ζγκαιρθ αντιμετϊπιςι του (wikibooks, 2012). 

 

 

 

 

 

1.2.2  Ζλεγχοσ logistics 

 

 Ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ αναφζρεται ςτον ζλεγχο των αποτελεςμάτων του 

ςχεδιαςμοφ και ςτον ζλεγχο τθσ ςωςτισ εφαρμογισ των ςχεδίων. Για να είναι 

αποτελεςματικόσ ο ζλεγχοσ πρζπει να γίνετε ςυςτθματικά και να διαπερνά 

ολόκλθρο το ςφςτθμα. Ο ζλεγχοσ είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία μζςα ςτθν 

επιχείρθςθ και καλφπτει όλεσ τισ εργαςίεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν, για να 

φτάςουν τα προϊόντα από τουσ προμθκευτζσ τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ τελικοφσ 

πελάτεσ τθσ, περνϊντασ από τθν παραγωγι  (wikibooks, 2012).  

Ο ςκοπόσ του ελζγχου είναι διπλόσ. Ο πρϊτοσ αναφζρεται ςτο αν ζγιναν ςωςτά ι 

αν εφαρμόςτθκαν, δθλαδι, οι εντολζσ τθσ επιχείρθςθσ από τουσ υπευκφνουσ. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο ζλεγχοσ διακρίνεται ςε 

 ποςοτικό και 

 ποιοτικό.   

 

Ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να αναφζρεται ςτον αρικμό των μονάδων των 

προϊόντων που περιλαμβάνει θ επιχείρθςθ από κάποιο προμθκευτι τθσ και θ 

διαπίςτωςι του αν ο αρικμόσ αυτόσ ακολουκεί τθν πολιτικι αποκεμάτων τθσ 

επιχείρθςθσ ι αν τα προϊόντα αυτά αντιπροςωπεφουν αποκζματα πολλϊν μθνϊν  ι 

ελαχίςτων θμερϊν. 

Ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί ακόμα να αναφζρεται και ςτισ παραγγελίεσ των 

πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι αν οι ποςότθτεσ των μονάδων που 

αποςτζλλονται ςτουσ πελάτεσ είναι οι ςωςτζσ και κάκε πότε και πόςα λάκθ γίνονται  

(wikibooks, 2012). 

 

Ροιοσ ςθμαντικόσ από τον προθγοφμενο, είναι ο δεφτεροσ ςκοπόσ του ελζγχου, ο 

οποίοσ ςχετίηεται με τθν επιτυχία του ςυςτιματοσ που ςχεδιάςτθκε. Κάκε 
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επιχείρθςθ ςτθρίηει τα ποιοτικά ςυμπεράςματά τθσ βάςθ οριςμζνων ςτόχων και 

κανόνων. Οι επιχειριςεισ δεν βαςίηονται μόνο ςτα κζρδθ για να ελζγξουν τθν 

απόδοςι τουσ, αλλά ζχουν και ποιοτικά κριτιρια που διαμορφϊνουν διαχρονικά 

τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ προσ τρίτουσ και κυρίωσ προσ τουσ πελάτεσ τθσ. 

 

Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ αναφζρεται ςτισ προδιαγραφζσ που πρζπει να ικανοποιοφν τα 

προϊόντα του προμθκευτι τθσ επιχείρθςθσ ι τα προϊόντα που παράγει θ 

επιχείρθςθ. Ο ςυγκεκριμζνοσ ζλεγχοσ δεν ςταματά ςτθν παραγωγι, αλλά φτάνει 

μζχρι τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων που αποςτζλλονται ςτουσ 

πελάτεσ τθσ και μζςα ςτισ εγκαταςτάςεισ του πελάτθ. Ακόμα φτάνει και μζχρι τα 

ράφια του καταςτιματοσ.  

Θ κατάςταςθ των προϊόντων κατά τθν παράδοςθ, θ ςυχνι κακυςτζρθςθ ςτισ 

παραδόςεισ, τα ςυχνά λάκθ ςτισ παραγγελίεσ και πολλά άλλα κζματα μπορεί να 

βλάψουν μακροχρόνια τθν επιχείρθςθ και να χάςει πελάτεσ για πάντα. Αυτζσ οι 

καταςτάςεισ κα διαμορφϊνουν τα κζρδθ των επόμενων χριςεων. 

 

Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείτε και για οικονομικοφσ λόγουσ, πρζπει δθλαδι να 

ελζγχεται αν επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που τζκθκαν από τθν διοίκθςθ τθσ 

επιχείρθςθσ ςε ότι αφορά ςτθν παραγωγικότθτα και αν το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ 

που επζλεξε θ επιχείρθςθ επιτυγχάνετε ςυνεχϊσ και με ςυνζπεια, αν τα 

δεςμευμζνα κεφάλαια ςε αποκζματα είναι αυτά που είχαν κακοριςτεί κτλ. 

(wikibooks, 2012). 

 

Ο ζλεγχοσ γίνετε για ςυγκεκριμζνο ςκοπό, γίνετε δθλαδι, για να αξιολογοφνται τα 

αποτελζςματα και να γίνονται διορκωτικζσ επεμβάςεισ, αν αυτό χρειάηεται, ςτο 

ςφςτθμα που ςχεδιάςτθκε. Λογικό είναι κανζνασ να μθν μπορεί να ςχεδιάςει το 

τζλειο και αλάνκαςτο ςφςτθμα που δεν κα χρειαςτεί καμία μεταβολι. Αντικζτωσ 

μόλισ ολοκλθρωκεί ζνα νζο ςφςτθμα ξεκινά θ μελζτθ βελτίωςθσ του.  

 

 

1.2.3 Εκτζλεςη των logistics        

    

Θ εκτζλεςθ των logistics, αναφζρεται ςτθν εκτζλεςθ, ςε κακθμερινι βάςθ, όλων 

εκείνων των επαναλαμβανόμενων εργαςιϊν που απαιτοφνται για να φτάςουν τα 

προϊόντα από τον προμθκευτι ςτον πελάτθ ι ςε κάποιο ενδιάμεςο προοριςμό 

(αποκικθ τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ). Θ ςωςτι εκτζλεςθ των κακθμερινϊν εργαςιϊν 

των logistics, κα διαμορφϊςει και το τελικό αποτζλεςμα, κα φανεί δθλαδι αν θ 

επιχείρθςθ κατορκϊνει να κάνει όλα όςα ςτοχεφει και υπόςχεται ςτουσ πελάτεσ τθσ 

(wikibooks, 2012). Θ κακθμερινι εργαςία ςτοχεφει και βοθκάει τθν επιχείρθςθ, για 

τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ βοθκάει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων, αλλά όςα ςενάρια δεν ζλαβε 

υπόψιν του, όςα ςτοιχεία δεν ζχει προβλζψει ςωςτά, όποιεσ εξελίξεισ δεν 

αντιμετϊπιςε, πρζπει να τισ αντιμετωπίςει θ κακθμερινι πρακτικι  (wikibooks, 

2012). 
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Πτι πρόβλθμα δεν αντιμετωπίςτθκε από το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ, οι κακθμερινζσ 

πρακτικζσ, κα βοθκιςουν για τθν επίλυςι του και που τελικά κα αποδείξουν αν οι 

ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ είναι ρεαλιςτικοί και κοςτίηουν όςο ζχει εκτιμθκεί. 

 

Οι εργαςίεσ των logistics είναι ζνα κομμάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κακθμερινά 

ςε όλεσ τθσ επιχειριςεισ και δυςτυχϊσ δεν ζχουν οργανωκεί με τθν ίδια προςοχι 

που ζχουν οργανωκεί άλλα κομμάτια τθσ επιχείρθςθσ. Οι εργαςίεσ που πρζπει να 

γίνουν για να φτάςει το προϊόν ςτον προοριςμό του ςτο ςωςτό χρόνο, ςτθν ςωςτι 

κατάςταςθ, με το ςωςτό κόςτοσ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, διακρίνονται ςε 

πζντε ομάδεσ  (wikibooks, 2012): 

 Αγορζσ ι Ρρομικειεσ 

 Μεταφορζσ 

 Ζλεγχοσ (διαχείριςθ) Αποκεμάτων 

 Αποκικευςθ 

 Διανομι 

 

Σε όλεσ τισ επιχειριςεισ, οι εργαςίεσ των logistics, πρζπει να εκτελοφνται και να 

ςυντονίηονται από τθν διεφκυνςθ. Στθν Ελλάδα ζνα ςφνθκεσ φαινόμενο είναι αυτζσ 

οι εργαςίεσ, που εκτελοφν οι εργαηόμενοι και τα ςτελζχθ, να αναφζρονται ςε 

διαφορετικζσ διευκφνςεισ. Οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ ζχουν μοιραςτεί ςε 

διαφορετικοφσ διευκυντζσ και ζτςι δεν υπάρχει ζνασ ςυντονιςμόσ ι μια ςυνολικι 

αντιμετϊπιςθ των κεμάτων των logistics. Από τθν ςτιγμι που δεν ζχει διαδοκεί, 

ακόμθ ςτθν πράξθ, θ ζννοια των logistics, τα αποτελζςματα δεν είναι αυτά που κα 

ζπρεπε να είναι από τισ επιχειριςεισ, δεν είναι τα άριςτα. Αν καταφζρουν να 

αναπτφξουν και να οργανϊςουν τισ εργαςίεσ των logistics τουσ, οι ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ, ζχουν μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τουσ. 

 

1.3 κοπόσ και Αντικείμενο των logistics  
 

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ των logistics είναι να παραλθφκοφν οι πρϊτεσ φλεσ, να 

παραχκοφν και να διανεμθκοφν τα προϊόντα ςτισ ςωςτζσ ποςότθτεσ, ςτα ςωςτά 

ςθμεία πϊλθςθσ, ςτο ςωςτό χρόνο και ςτθν κατάλλθλθ ποιότθτα και με το 

καλφτερο δυνατό κόςτοσ ςε όλο το μικοσ τθσ, παράλλθλα δε εξυπθρετϊντασ τισ 

προςδοκίεσ των πελατϊν. 

Τα logistics είναι θ διαχείριςθ τθσ ροισ των προϊόντων και τθσ πλθροφορίασ από το 

ςθμείο προζλευςθσ ςτο τελικό ςθμείο πϊλθςθσ.  

Τα logistics είναι μια βαςικι λειτουργία που υποςτθρίηει τα επιχειρθςιακά 

ςυςτιματα παραγωγισ και marketing. Επιδιϊκει να ικανοποιιςει τουσ 

επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ με το μικρότερο κόςτοσ. Με λίγα λόγια, επιδιϊκει να 
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βρίςκεται το ςωςτό προϊόν, ςτθ ςωςτι ποςότθτα, ςτο ςωςτό τόπο, ςτο ςωςτό 

χρόνο, ςτθν ϊρα του, με το ςωςτό κόςτοσ.   

 

Με τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα logistics για να ικανοποιοφν τισ επιδιϊξεισ τθσ 

επιχείρθςθσ πρζπει να ικανοποιοφν δφο κριτιρια. Το ζνα κριτιριο είναι θ ποιότθτα 

των υπθρεςιϊν που επιτυγχάνουν και το δεφτερο είναι το χαμθλό κόςτοσ με το 

οποίο επιτυγχάνουν τθν ποιότθτα αυτϊν των υπθρεςιϊν. Ζνα άριςτο ςφςτθμα 

logistics πρζπει να ικανοποιεί και τα δφο κριτιρια. Ρρζπει να παρζχει υπθρεςίεσ 

υψθλισ ποιότθτασ, τόςο ςτο τμιμα παραγωγισ, όςο και ςτο τμιμα του marketing, 

κακϊσ και ςτουσ πελάτεσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά με χαμθλό κόςτοσ. 

 

 Τα ποιοτικά ςτοιχεία των  logistics είναι πολλά, τα ςθμαντικότερα από τα οποία 

είναι (wikibooks, 2012): 

 

1. Διαθεςιμότητα (availability). Θ ικανότθτα του ςυςτιματοσ να ζχει πάντοτε 

αρκετά διακζςιμα αποκζματα για να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ παραγωγισ 

ι των πελατϊν, καλείτε διακεςιμότθτα. Οι ηθτοφμενεσ ποςότθτεσ 

προϊόντων πρζπει να εξαςφαλίηονται ςυνεχϊσ από το ςφςτθμα, τθν ϊρα 

που τισ χρειάηεται θ παραγωγι ι ο καταναλωτισ. 

2. Δυναμικότητα (capacity). Θ ικανότθτα του ςυςτιματοσ να διακινεί, μζςα 

ςτο χρονικό διάςτθμα που του ζχουν ορίςει, τισ ηθτοφμενεσ ι τισ 

παραγόμενεσ ποςότθτεσ, ονομάηεται δυναμικότθτα. Θ ταχφτθτα εκτζλεςθσ 

μιασ παραγγελίασ και θ ςυνζπεια, δθλαδι θ επίτευξθ αυτισ τθσ ταχφτθτασ 

κακθμερινά είναι ςτοιχεία που, επίςθσ, αφοροφν τθν δυναμικότθτα. 

3. υνζπεια (consistency). Θ ςυνζπεια, δθλαδι θ δυνατότθτα του ςυςτιματοσ 

να παραδίδει, ςυνεχϊσ και επί κακθμερινισ βάςθσ, ςτουσ χριςτεσ του 

ςυςτιματοσ, τα προϊόντα που ηθτάνε ςε καλι κατάςταςθ, χωρίσ λάκθ, 

ςωςτά επιςθμαςμζνα ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να είναι βζβαιοσ ότι τα προϊόντα 

που παραλαμβάνει είναι αυτά που παριγγειλε και μάλιςτα ςτθ ςωςτι 

κατάςταςθ, αποτελεί το τρίτο ςτοιχείο τθσ ποιότθτασ.  

 

Τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ ποιότθτασ του ςυςτιματοσ logistics μιασ επιχείρθςθσ 

είναι κεωρθτικά, και είναι δυνατόν να επιτευχκοφν και να ικανοποιθκοφν μόνο ςτο 

επίπεδο 100% .  

Για παράδειγμα, μπορεί θ επιχείρθςθ να διακζτει τεράςτια αποκζματα ϊςτε θ 

πικανότθτα ζλλειψθσ και μθ ικανοποίθςθσ τθσ ηιτθςθσ να είναι μθδενικι. Μπορεί 

επίςθσ να διακζτει ζνα πολφ μεγάλο ςτόλο αυτοκινιτων, ζτςι ϊςτε ςε πρϊτθ 

ηιτθςθ να μεταφζρει τα προϊόντα ςτα ςθμεία που ηθτοφνται. Μπορεί, ακόμθ, να 

ζχει τζτοια ςυςκευαςία ςτα προϊόντα τθσ ϊςτε να μθν αλλοιϊνονται και να μθν 

καταςτρζφονται από οποιαδιποτε μεταχείριςθ και να ζχουν και ζτςι να 

παραδίδονται πάντα όπωσ πρζπει. Τζλοσ, θ επιχείρθςθ μπορεί να επιβάλλει δφο και 

τρεισ και όςουσ ελζγχουσ χρειάηονται πριν εκτελζςει μία παραγγελία, ζτςι ϊςτε 

πάντοτε να φτάνει το ςωςτό προϊόν, ςτισ ςωςτζ ποςότθτεσ, ςτα ςωςτά χζρια. Θ 
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ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, όμωσ, επιτυγχάνεται μόνο με αφξθςθ του κόςτουσ 

(wikibooks, 2012). 

 Το ηθτοφμενο όμωσ των logistics δεν είναι μόνο θ άριςτθ ποιότθτα αλλά και θ 

επίτευξθ αυτισ με χαμθλό κόςτοσ. 

 

Θ επιχείρθςθ πρζπει να επιλζξει μεταξφ διαφόρων εναλλακτικϊν λφςεων. Ακόμα 

πρζπει να αναγνωρίηει το γεγονόσ ότι κάκε μείωςθ τθσ ποιότθτασ των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ logistics μπορεί να φζρει ωσ ςυνζπεια 

τθ μείωςθ του κόςτουσ ι αντίςτροφα κάκε αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν, 

κα ςυνοδευτεί από αφξθςθ του κόςτουσ. 

 

Θ κατάςταςθ που προαναφζρκθκε παραπάνω, ςθμειϊνεται όταν θ επιχείρθςθ ζχει 

εξαντλιςει όλα τα οργανωτικά περικϊρια ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι. Σε πολλζσ 

επιχειριςεισ είναι ακόμθ δυνατόν να επιτευχκεί ουςιαςτικι μείωςθ του κόςτουσ 

και ταυτόχρονα μεγάλθ αφξθςθ ςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ και ςτθν ποιότθτα των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν. 

  

Ροιο είναι το επικυμθτό επίπεδο ποιότθτασ και εξυπθρζτθςθσ που πρζπει να 

κακοριςτεί από τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται το καλφτερο 

δυνατό κόςτοσ;  

 

Σε ότι αφορά το ςτοιχείο του κόςτουσ, θ ςωςτι προςζγγιςθ ςτα logistics, απαιτεί 

τον υπολογιςμό όλων των ςχετικϊν δαπανϊν που ςυνδζονται µε τισ εργαςίεσ και τισ 

δραςτθριότθτεσ των logistics, δθλαδι τθσ διακίνθςθσ των προϊόντων από τον 

προμθκευτι μζχρι τον καταναλωτι. Ρρζπει, µε λίγα λόγια, να λαμβάνεται υπόψθ το 

ςυνολικό κόςτοσ και όχι το κόςτοσ των επιμζρουσ ςτοιχείων. Είναι πολφ εφκολο να 

γίνουν λάκθ όταν θ προςπάκεια ςυγκεντρϊνεται ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ 

ςε ζνα µόνο από τα ςθμεία του ςυςτιματοσ και όχι του ςυνόλου. Για παράδειγμα, 

µία προςπάκεια μείωςθσ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ, µε τθ μείωςθ των 

υπερωριϊν των εργαηομζνων ςτθν αποκικθ, μπορεί να οδθγιςει ςε µία αφξθςθ 

του κόςτουσ διανομισ, αφοφ µε τθν παραπάνω μείωςθ μπορεί να κακυςτεροφν τα 

φορτθγά να φεφγουν από τθν αποκικθ και αυτό να ζχει ςαν επακόλουκο τθν 

επιςτροφι τουσ μετά τθ λιξθ του κανονικοφ ωραρίου. 

 

 Δραςτθριότθτεσ των οποίων το κόςτοσ περιλαμβάνεται μζςα ςτο κόςτοσ του 

ςυςτιματοσ logistics είναι οι δαπάνεσ μεταφορϊν, οι δαπάνεσ αποκικευςθσ, το 

κόςτοσ διατιρθςθσ αποκεμάτων, το κόςτοσ ελζγχου και απογραφισ των 

αποκεμάτων, το κόςτοσ τθσ φυςικισ μετακίνθςθσ των προϊόντων μζςα ςτουσ 

χϊρουσ τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν αποκικθ, το κόςτοσ τθσ διακίνθςθσ των 

πλθροφοριϊν ςχετικά µε τθ λιψθ παραγγελιϊν, το κόςτοσ τθσ προςτατευτικισ 

ςυςκευαςίασ, το κόςτοσ των κτιρίων και των μθχανθμάτων, οι αποςβζςεισ τουσ και 

πολλά άλλα.  
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Θ τιμι αγοράσ του προϊόντοσ είναι ςθμαντικι, αλλά πρζπει να αξιολογθκεί ςε 

ςυνδυαςμό µε τισ υπθρεςίεσ logistics που προςφζρει ο προμθκευτισ. Ο 

υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ πραγματικοφ κόςτουσ είναι αρκετά δφςκολοσ, γιατί, 

είναι πολφ πικανό, όταν αναλφονται οι εναλλακτικζσ λφςεισ του ςυςτιματοσ, να 

διαπιςτωκεί ότι θ μείωςθ του κόςτουσ ς’ ζνα ςθμείο, αντιςτακμίηεται ι 

εξανεμίηεται από µία αφξθςθ του κόςτουσ ςε κάποιο άλλο ςθμείο τθσ αλυςίδασ 

διακίνθςθσ των αγακϊν. Το ηθτοφμενο είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ για κάκε δεδομζνο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν. ∆εν επιδιϊκεται θ 

εξεφρεςθ του απόλυτου minimum κόςτουσ, αλλά του ελάχιςτου κόςτουσ για κάποιο 

ςυγκεκριμζνο και αποδεκτό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν.  

 

Οι δυςκολίεσ είναι μεγάλεσ για ζναν ακόμθ λόγο. Θ ςχζςθ μεταξφ αφξθςθσ κόςτουσ 

και αφξθςθσ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ δεν είναι γραμμικι. ∆εν επιτυγχάνεται, θ 

αφξθςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ κατά µία μονάδα, µε αφξθςθ των δαπανϊν 

κατά Χ μονάδεσ και µία αφξθςθ κατά δφο μονάδεσ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, µε 

µία αφξθςθ των δαπανϊν διπλάςια του Χ. Αντίκετα, κάκε αφξθςθ 16 κατά µία 

μονάδα επιπλζον, του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, απαιτεί τθ δαπάνθ αναλογικά πολφ 

περιςςότερων μονάδων κόςτουσ (wikibooks, 2012).  

 

Θ προςζγγιςθ του κόςτουσ πρζπει να γίνεται ςτο ςφνολο, γιατί είναι εφκολο να 

γίνουν λάκθ και να λθφκοφν λανκαςμζνεσ αποφάςεισ. Για παράδειγμα ο 

διευκυντισ ι ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ παραγωγισ, για να ελαχιςτοποιιςει το 

κόςτοσ ςτο τμιμα του, μπορεί να επιδιϊξει και να επιλζξει να παράγει μεγάλεσ 

ποςότθτεσ ενόσ ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, χωρίσ να ςταματιςει τισ μθχανζσ για να 

αλλάξει το προϊόν που παράγεται. ∆εν επικυμεί να κάνει ςυχνζσ αλλαγζσ των 

προϊόντων που μποροφν να παραχκοφν από κάκε μθχανι, προκειμζνου να 

αποφφγει τουσ νεκροφσ χρόνουσ τθσ μθχανισ. Αυτό, όμωσ, κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν 

αφξθςθ των αποκεμάτων και ακολοφκωσ τθν αυτόματθ μεταφορά του κόςτουσ ςε 

κάποιο άλλο ςθμείο τθσ αλυςίδασ των logistics.  

 

Ρρζπει, λοιπόν, το ςφςτθμα logistics να ςχεδιάηεται λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο 

των δαπανϊν και όχι µόνο μζροσ αυτϊν. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ κα 

διαπιςτϊςουν ότι θ ςχζςθ ποιότθτασ/κόςτουσ είναι τζτοια που εξιςορροπείται ςε 

ζνα ςχετικά υψθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ, µε ζνα ρεαλιςτικά χαμθλό κόςτοσ. Είναι 

αδφνατο και ποτζ δε κα επιτευχκεί το minimum του κόςτουσ, µε τθν ταυτόχρονθ 

επίτευξθ του maximum του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ  (wikibooks, 2012).  

 

Το ςφςτθμα Logistics, για να κεωρθκεί πετυχθμζνο και αποδοτικό, πρζπει να μπορεί 

να ελζγχει τισ αποκλίςεισ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν και πρζπει να είναι ικανό να προςφζρει ςτουσ πελάτεσ τθσ επιχείρθςθσ, 

µία ςτακερι ποιότθτα, µία ςτακερι ποςότθτα, για μεγάλα χρονικά διαςτιματα και 

αυτό να το επιτυγχάνει µε όςο το δυνατόν λιγότερα αποκζματα, ςε όλα τα ςτάδια 

τθσ παραγωγισ, δθλαδι πρϊτεσ φλεσ, υλικά ςυςκευαςίασ, ενδιάμεςα προϊόντα, 

τελικά προϊόντα και εμπορεφματα. Ρρζπει, επίςθσ, να επιτυγχάνει το ελάχιςτο 
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δυνατό κόςτοσ μεταφορϊν, επιδιϊκοντασ να κυκλοφοροφν τα φορτθγά γεμάτα και 

ςχεδιάηοντασ το ςφςτθμα πιο ςωςτά  (wikibooks, 2012). 

 

Το αντικείμενο των logistics είναι ευρφτατο και καλφπτει ζνα μεγάλο φάςμα των 

δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ, που οι δραςτθριότθτεσ ζχουν να κάνουν  με τισ 

διαδικαςίεσ του ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και ελζγχου μιασ επιχείρθςθσ (όπωσ 

προμικειεσ, ςτρατθγικι, διακίνθςθ υλικϊν, ςυςκευαςία, κανάλια διανομισ, 

αρικμόσ και τοποκεςία κζντρων διανομισ, τεχνολογία, ανακφκλωςθ, αγορζσ, 

μεταφορζσ, ζλεγχοσ αποκεμάτων, εξυπθρζτθςθ πελατϊν κλπ.) (Φωλίνα, 2003).  

 

 

1.4  τόχοι των logistics 
 

Στόχοσ των logistics είναι να γίνει εφικτι θ επίτευξθ των βαςικϊν ςτόχων τθσ 

παραγωγισ και τθσ διάκεςθσ των προϊόντων, δθλαδι θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ 

τθσ παραγωγισ, που ςυνίςταται ςτθν αποφυγι διακοπϊν που επιφζρουν αυξθμζνο 

κόςτοσ και μείωςθ τθσ παρεχόμενεσ ποιότθτασ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνεχοφσ ροισ αγακϊν ςτο ςφςτθμα διανομισ, χωρίσ όμωσ τθν φπαρξθ αυξθμζνθσ 

και δαπανθρισ υπερχωρθτικότθτασ. 

Πταν ςχεδιάηεται ζνα ςφςτθμα logistics πρζπει να επιδιϊκεται θ επίτευξθ των 

γενικϊν και ειδικϊν επιχειρθςιακϊν ςτόχων που ζχει κζςει θ διοίκθςθ και 

ταυτόχρονα πρζπει να επιδιϊκεται θ επίτευξθ των επιμζρουσ ςτόχων που 

ςυνδζονται με το χϊρο και τισ λειτουργίεσ των logistics. Ζνασ τζτοιοσ ςτόχοσ είναι να 

επιτυγχάνεται το επικυμθτό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ με το ελάχιςτο δυνατό φψοσ 

αποκεμάτων ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ παραγωγισ και διακίνθςθσ. Είναι 

πλζον πολφ δαπανθρό να διατθροφνται αποκζματα ςε κάκε φάςθ τθσ παραγωγισ, 

να διατθροφνται αποκζματα υλικϊν ςυςκευαςίασ, πρϊτων υλϊν, ενδιάμεςων 

αγακϊν και τελικϊν προϊόντων. 

 

Γφρω από το κζμα των αποκεμάτων, ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ κεωρίεσ, ζχουν 

αναπτυχκεί και διαδοκεί νζεσ φιλοςοφίεσ, όπωσ το γνωςτό Just in Time (JIT), το 

Materials Requirement Planning (MRP) κ.α. 

 

Ζνασ δεφτεροσ ςθμαντικόσ ςτόχοσ των logistics είναι ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ. 

Σκοπόσ του ςυςτιματοσ logistics δεν είναι μόνο θ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του 

προϊόντοσ, ςε όλθ τθν διαδρομι του από τον προμθκευτι ςτον καταναλωτι, 

δθλαδι των προϊόντων αυτϊν κακαυτϊν που διακινεί το ςφςτθμα, αλλά και θ 

επίτευξθ μιασ αποδεκτισ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν logistics. Χρόνοι εκτζλεςθσ 

παραγγελίασ, ορκότθτα εκτζλεςθσ παραγγελίασ, ςυνζπεια ςτισ μεταφορζσ, 

γνωςτοποίθςθ ςτουσ πελάτεσ που βρίςκετε το προϊόν που ζχουν παραγγείλει, 

μείωςθ των φκορϊν και των ηθμιϊν, είναι μερικά από τα ςτοιχεία που 

διαμορφϊνουν τθν ποιότθτα του ςυςτιματοσ logistics. Στόχοσ λοιπόν πρζπει να 

είναι θ επίτευξθ, ςυνεχϊσ, τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ. 
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Θ ποιότθτα του ςυςτιματοσ logistics παίηει πολφ μεγάλο ρόλο ςτθν επίτευξθ του 

χαμθλοφ κόςτουσ. Τα λάκθ είναι πολφ δαπανθρά, κοςτίηουν ςτθν επιχείρθςθ διπλά, 

γιατί αν π.χ. θ επιχείρθςθ παραδϊςει ςτον πελάτθ άλλα προϊόντα, όχι αυτά που 

ηιτθςε, τότε κα υποχρεωκεί να τα πάρει πίςω, να εκδόςει όλα τα ςχετικά 

παραςτατικά μεταφοράσ, παραλαβισ, ειςαγωγισ ςτθν αποκικθ κ.λπ. και τελικά 

πρζπει να ξαναεπιςτρζψει ςτον πελάτθ με τθν ςωςτι παραγγελία ( αν φυςικά ο 

πελάτθσ τθν κζλει ακόμα και δεν το μετάνιωςε μετά από το λάκοσ) εκδίδοντασ εκ 

νζου νζα παραςτατικά. Βζβαια εκτόσ από τα παραςτατικά, πρζπει να διακινιςει και 

τα προϊόντα, πρζπει να επαναλάβει τθ διαδρομι από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του πελάτθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ επιχείρθςθ χάνει τθν φιμθ, 

τθν αξιοπιςτία τθσ και ίςωσ για πάντα και τον πελάτθ τθσ.  

 

Ζνασ τρίτοσ, ιδιαίτερα και αυτόσ ςθμαντικόσ, ςτόχοσ των logistics είναι θ μείωςθ ι θ 

ελαχιςτοποίθςθ των αποκλίςεων από τουσ επιλεγμζνουσ ςτόχουσ. Ράντοτε ςε 

όςουσ ςχεδιάηουν το ςφςτθμα logistics υπάρχει μια αβεβαιότθτα, ωσ προσ τθν 

ςυνζπεια των προμθκευτϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςχετικά με τισ προτιμιςεισ των 

πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ, ωσ προσ τθν αξιοπιςτία των προβλζψεων των άλλων 

τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ για τθν ηιτθςθ των προϊόντων και τισ ανάγκεσ του 

ςυςτιματοσ. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ, χάρισ ςε αυτιν τθν αβεβαιότθτα, 

γίνετε δυςκολότεροσ, αλλά μπαίνοντασ το ςφςτθμα ςε λειτουργία πρζπει να είναι 

ικανό ν’ αντιμετωπίηει αυτζσ τισ αβεβαιότθτεσ. 

 

Αν ο ςχεδιαςτισ του ςυςτιματοσ προβάλλει ωσ δικαιολογία ότι αυτό το πρόβλθμα 

δεν  το είχε δει, δεν το είχε προβλζψει και γι’ αυτό υπάρχουν αυτζσ οι αποκλίςεισ, 

αντί να δεχκεί ότι ςχεδίαςε ζνα κακό ι χαμθλισ ποιότθτασ ςφςτθμα, πρζπει να γίνει 

κατανοθτό ότι είναι το ίδιο πράμα. Ρρζπει να γνωρίηει εξαρχισ, ο υπεφκυνοσ, να 

είναι ενιμεροσ για τισ αβεβαιότθτεσ του ςυςτιματοσ και ότι δεν υπάρχουν βζβαια 

γεγονότα για ο μζλλον. Πλεσ οι προβλζψεισ και κυρίωσ ςε ότι αφορά τθ ηιτθςθ, 

παρουςιάηουν αυτζσ τισ αποκλίςεισ και με βάςθ αυτζσ πρζπει να ςχεδιάςει το 

ςφςτθμα, ζτςι ϊςτε να καλφψει όλεσ τισ πικανότθτεσ  (wikibooks, 2012). 

 

Ππωσ ζχει αναφερκεί, δε κα επιτευχκεί ποτζ το 100% ςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ, 

αλλά μπορεί να επιτευχκεί ζνα αρκετά υψθλό επίπεδο. Φυςικά υπάρχουν και 

κάποιεσ ακραίεσ, τελείωσ απρόβλεπτεσ περιπτϊςεισ που είναι πικανό να μθν 

καταφζρει να τισ καλφψει το ςφςτθμα. 

 

 

1.5 τοιχεία των logistics    

 

Θ προςζγγιςθ, θ μζκοδοσ, τθν οποία επιλζγει ο κάκε υπεφκυνοσ που ςχεδιάηει ζνα 

ςφςτθμα logistics διαφζρει. Κάποιοι ξεκινοφν από τθν αρχι, από τουσ προμθκευτζσ, 

από το ςφςτθμα αγορϊν, παρακολουκοφν τθν πορεία των προϊόντων ςε όλθ τθν 

διαδρομι που κάνουν ωσ που να καταλιξουν ςτουσ πελάτεσ και ςτουσ τελικοφσ 

καταναλωτζσ. Άλλοι βζβαια επιςτιμονεσ ξεκινοφν από το τζλοσ, από τουσ 
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καταναλωτζσ και τουσ πελάτεσ και με κάποιο ςφςτθμα πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ ςε 

μια χρονικι ςτιγμι, επιδιϊκουν να χαράξουν τθν ποιο οικονομικι πορεία που κα 

φζρει τα προϊόντα ςτουσ πελάτεσ και καταλιγουν ςτουσ προμθκευτζσ ςτουσ 

οποίουσ πρζπει να παραγγείλουν ζγκαιρα, όλα όςα χρειάηεται θ παραγωγι. 

Εννοείται πωσ και οι δφο μζκοδοι είναι επιςτθμονικά αποδεκτζσ  (wikibooks, 2012). 

Για να επιλεχκεί κάποια από τισ δφο μεκόδουσ, παίηει ρόλο θ μορφι τθσ 

επιχείρθςθσ. Δεν διαχωρίηεται θ μία από τθν άλλθ. Θ πρϊτθ εφαρμόηεται κυρίωσ 

ςτισ επιχειριςεισ που παράγουν κατόπιν παραγγελίασ, ενϊ θ δεφτερθ ςτισ 

επιχειριςεισ που παράγουν μαηικά με βάςθ το πρόγραμμα των προβλεπόμενων 

πωλιςεων. 

 

Τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ logistics  και οι λειτουργίεσ που κα πρζπει να 

διεκπεραιϊνει κακθμερινά το τμιμα του, με βάςθ τθ ςειρά που ακολουκοφν ςτθν 

αλυςίδα, ςτθν διαδρομι του, δθλαδι, τα αγακά από τουσ προμθκευτζσ προσ τουσ 

καταναλωτζσ, είναι οι ακόλουκεσ  (wikibooks, 2012): 

 

 Αγορζσ- προμικειεσ 

 Διαχείριςθ αποκεμάτων 

 Μεταφορά 

 Αποκικευςθ 

 Διανομι 

 Ρλθροφόρθςθ 

 

 

    

  

 

    

 

   

  

             

 

 

Ρριν γίνει όμωσ θ ανάλυςθ τθσ κάκε μιασ από τισ παραπάνω λειτουργίεσ, κα πρζπει 

θ επιχείρθςθ να προςδιορίςει τθν ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει τθν εικόνα τθσ, 

τθν πορεία τθσ, τθν επιτυχία ι αποτυχία τθσ. 

 

Σι είναι όμωσ η ςτρατηγική? 

«Στρατηγική των logistics είναι το ςφνολο των κατευκυντιριων αρχϊν, των 

κινθτιριων αξόνων και των ζμφυτων ςτάςεων που βοθκοφν ςτον ςυντονιςμό των 

Ρλθροφόρθςθ  Ρλθροφόρθςθ  Ρλθροφόρθςθ  Ρλθροφόρθςθ 

Αγορζσ  Αποκζματα  Αποκικευςθ  Μεταφορά  Διανομι  
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ςτόχων, των ςχεδίων και των πολιτικϊν και οι οποίεσ ενιςχφονται μζςω 

ενςυνείδθτων και υποςυνείδθτων ςυμπεριφορϊν ςε κάκε εταίρο και ανάμεςα ςε 

διαφορετικοφσ εταίρουσ ςε ολόκλθρο το δίκτυο» (Διονφςθσ Γιαννακόπουλοσ, 2013). 

Θ ςτρατθγικι λαμβάνει υπόψθ τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εςωτερικό και 

εξωτερικό τθσ περιβάλλον πριν κακορίςει τθν αποςτολι τθσ, τουσ αντικειμενικοφσ 

ςτόχουσ, τισ ςτρατθγικζσ τθσ επιλογζσ και τον τρόπο υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ 

αυτϊν.  

Κάκε επιχείρθςθ μπορεί να ςχεδιάηει ζνα ςφςτθμα logistics, με διαφορετικό τρόπο, 

ανάλογα με τθν μορφι και τισ ανάγκεσ τθσ. Ραρόλα αυτά οι εργαςίεσ που πρζπει να 

διεκπεραιϊνει το τμιμα logistics  είναι ςυγκεκριμζνεσ και είναι οι εξισ: 

 Αγορζσ- προμικειεσ: 

Ο όροσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν απόκτθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν από 

τρίτουσ, από προμθκευτζσ, από πθγζσ εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ. Αυτζσ οι 

αγορζσ αναφζρονται ςε προϊόντα, που κα ενςωματωκοφν ςτο τελικό 

προϊόν, μπορεί να είναι πρϊτεσ φλεσ, υλικά ςυςκευαςίασ, μπορεί ακόμα να 

είναι και υπθρεςίεσ.  

Οι προμικειεσ, δθλαδι οι δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ οι πόροι 

παραγωγισ μετατρζπονται ι μεταςχθματίηονται ςε προϊόντα και 

υπθρεςίεσ. 

Το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν που ορίηει θ επιχείρθςθ, επθρεάηει ςε 

μεγάλο βακμό τισ ποςότθτεσ αγοράσ. Στθν ςθμερινι οικονομία οι πθγζσ 

των πρϊτων υλϊν, μπορεί να είναι διαςκορπιςμζνεσ ς’ όλο τον κόςμο και 

γι’ αυτό το κομμάτι των αγορϊν παίηει νευραλγικό ρόλο (Εμίρθσ, 2011). 

Επίςθσ οι τιμζσ δεν αποτελοφν πλζον το κφριο κριτιριο που κακορίηει τισ 

αγορζσ αλλά απαιτείται ςυνεργαςία προμθκευτϊν, βιομθχανίασ και 

αγοραςτϊν. Οι εξελίξεισ δθλαδι απαιτοφν μια ςυμπεριφορά ςτενισ 

ςυνεργαςίασ αυτϊν και όχι μια ςυμπεριφορά ανταγωνιςτικι. Δεν 

διαπραγματεφονται για κερδίςει ο ζνασ εισ βάροσ του άλλου, αλλά για να 

μπορζςουν και οι δυο να ζχουν κζρδοσ. 

 

 

 

 

 

 

 Αποκζματα: 

Ο όροσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν εργαςία του υπολογιςμοφ του άριςτου 

επιπζδου των προϊόντων που πρζπει να διατθρεί μια επιχείρθςθ για να 

πραγματοποιεί με επιτυχία τισ εργαςίεσ τθσ.  

Θ ςθμαςία των αποκεμάτων ςε μια επιχείρθςθ είναι ςθμαντικι γιατί 

βοθκάει ςτθν ομαλι και οικονομικι λειτουργία τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ. Οι επιχειριςεισ για να μποροφν να ανταποκρίνονται άμεςα 
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εξυπθρετϊντασ τθν ηιτθςθ, καλοφνται να διακζςουν αποκζματα. Θ 

επζνδυςθ που απαιτείται για τα αποκζματα επιβάλει προςοχι ςτον 

προγραμματιςμό των αναγκϊν και ςτον ζλεγχο αποκεμάτων. Ο ςτόχοσ τθσ 

διαχείριςθσ των αποκεμάτων είναι διπλόσ γιατί από τθν μια πλευρά κα 

πρζπει να εξαςφαλίηεται το βζλτιςτο επίπεδο αποκεμάτων και από τθν 

άλλθ δε κα πρζπει να εξαςφαλίηεται μζςω μιασ αποκεματικισ πολιτικισ θ 

ςυνολικι ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ του ςυςτιματοσ logistics. 

 

 Μεταφορά: 

Ο όροσ μεταφορά ςυνδζεται με τθν εφρεςθ του βζλτιςτου τρόπου 

μετακίνθςθσ, με τα κατάλλθλα μζςα, των προϊόντων που παραγγζλνει θ 

επιχείρθςθ από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτισ δικζσ τθσ 

εγκαταςτάςεισ. 

Κατά το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ logistics, οι μεταφορζσ και ειδικότερα 

το κόςτοσ των μεταφορϊν, αποτελεί ζνα από τα ποιο ςθμαντικά ςτοιχεία 

του ςυνολικοφ κόςτουσ που πρζπει να μελετθκεί προςεκτικά. 

Σθμαντικι είναι και θ χρονικι διάρκεια, δθλαδι πρζπει να μελετθκεί και ο 

χρόνοσ, ζτςι ϊςτε τα προϊόντα που ζχει ανάγκθ θ επιχείρθςθ να φτάνουν 

όταν τα κζλει ο πελάτθσ, όταν τα ζχει ανάγκθ και όχι με κακυςτζρθςθ.  

 

 Αποκικευςθ: 

Ο όροσ αποκικευςθ είναι οι διαδικαςίεσ υποδοχισ, εκφόρτωςθσ, 

εναπόκεςθσ ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και αποςτολισ των προϊόντων 

ςτον επόμενο προοριςμό τουσ (Εμίρθσ, 2011). 

Θ διαδικαςία τθσ αποκικευςθσ είναι πολλι ςθμαντικι. Θ ανάγκθ τθσ 

αποκικευςθσ και τθσ δθμιουργίασ αποκθκευτικϊν χϊρων γίνεται για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ ροισ και διακίνθςθσ των προϊόντων, από τθν 

παραγωγι ωσ τθν  κατανάλωςθ.  

Οι αποκικεσ αποτελοφνται είτε από μικροφσ χϊρουσ, είτε από μεγάλουσ 

και αποτελοφνται από αςφαλζσ μζρθ, τόςο από προςταςία από τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ όςο και προςταςία από κλοπζσ. Οι εργαςίεσ μζςα ςτθν 

αποκικθ ξεκινοφν με τθν οργάνωςθ των χϊρων, τθν επιλογι των μζςων 

που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μετακίνθςθ των προϊόντων, τθν επιλογι 

του εξοπλιςμοφ ραφιϊν και των άλλων μθχανθμάτων, τθν παρακολοφκθςθ 

των αποκεμάτων και τθν εξαςφάλιςι τουσ από κλοπζσ ι από διαρροζσ ι 

και ακόμα από φκορζσ.  

 

 Διανομι: 

Θ διανομι, δθλαδι οι δραςτθριότθτεσ που εξαςφαλίηουν τθν διακίνθςθ 

των προϊόντων, τθν ικανοποίθςθ των παραγγελιϊν και τθν διάκεςθ των 

προϊόντων ςτθν αγορά (Εμίρθσ, 2011). 

Ππωσ και θ μεταφορά, ζτςι και θ διανομι αναφζρονται ςτθν μεταφορά 

από τισ αποκικεσ ι τισ εγκαταςτάςεισ μιασ επιχείρθςθσ ςτουσ πελάτεσ. 

Βζβαια ζχουν μια διαφορά ςτο γεγονόσ ότι οι διανομζσ αναφζρονται ςε 
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διακίνθςθ πολλϊν προϊόντων ςε μικρζσ ποςότθτεσ και μεγάλο αρικμό 

πελατϊν, ενϊ οι μεταφορζσ αναφζρονται ςτθ διακίνθςθ λίγων αρικμϊν ςε 

μεγάλεσ ποςότθτεσ και ςε μικρό αρικμό πελατϊν. 

 

 Ρλθροφόρθςθ: 

Τθν εφκολθ επικοινωνία των απομακρυςμζνων εγκαταςτάςεων και τθν 

δθμιουργία βάςεων δεδομζνων, που επιτρζπουν τθν καταγραφι και τον 

ζλεγχο των αποκεμάτων και των διανομϊν, το επιτρζπουν οι τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ που επικρατοφν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΛΑΔΟ ΓΑΛΑΚΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 

2.1 Γενικά  κλάδου 
Ο κλάδοσ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων ζχει ςθμαντικι κζςθ ςτον ευρφτερο 

κλάδο των τροφίμων. Ο εξεταηόμενοσ κλάδοσ με τθν πάροδο των χρόνων, ζχει 

αλλάξει ςθμαντικά τόςο ςτθ μορφι του όςο και ςτθ δομι του. Στον ςυγκεκριμζνο 

κλάδο δραςτθριοποιείται ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ παραγωγικϊν επιχειριςεων, οι 

περιςςότερεσ από τισ οποίεσ είναι μικροφ μεγζκουσ με χαμθλι παραγωγικι 

δυναμικότθτα. Οι μικρζσ γαλακτοκομικζσ βιομθχανίεσ, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ πόρων 

αλλά και πολλϊν δυςχερειϊν που αντιμετωπίηουν, λειτουργοφν ςε περιοριςμζνθ 

κλίμακα και καλφπτουν κυρίωσ τθν γεωγραφικι περιοχι ςτθν οποία 

δραςτθριοποιοφνται. Αντίκετα οι μεγάλεσ προςφζρουν ςτθν αγορά μεγάλεσ 

ποικιλίεσ προϊόντων, κακϊσ διακζτουν ζνα καλό και οργανωμζνο δίκτυο διανομισ 

με ςφγχρονο μθχανολογικό εξοπλιςμό. Τον κλάδο ςυμπλθρϊνει ζνασ αξιόλογοσ 

αρικμόσ εταιριϊν, που πραγματοποιοφν ειςαγωγζσ γαλακτοκομικϊν προϊόντων και 

εντάςςονται ςτον κλάδο των ειδϊν διατροφισ (wikibooks, 2012). 

Θ ηιτθςθ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων παρουςιάηει ςχετικά χαμθλι 

ελαςτικότθτα ωσ προσ το διακζςιμο ειςόδθμα και τθν τιμι, κακϊσ αποτελοφν 

βαςικό είδοσ διατροφισ. Θ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου, θ ανάγκθ τθσ ςτροφισ 

των καταναλωτϊν ςε υγιεινότερουσ τρόπουσ διατροφισ και θ αφξθςθ του 

διακζςιμου ειςοδιματοσ βοικθςαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων.   

Εκτόσ από τον παραγωγικό τομζα, ο κλάδοσ περιλαμβάνει αρκετζσ μεγάλεσ 

ειςαγωγικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον ευρφτερο κλάδο των 

ειδϊν διατροφισ και διακζτουν κυρίωσ επϊνυμα γαλακτοκομικά προϊόντα 

(wikibooks, 2012).  

 

Θ εικόνα που παρουςιάηει ο κλάδοσ τθσ γαλακτοβιομθχανίασ είναι το αποτζλεςμα 

μιασ ςειράσ αλλθλεπιδράςεων εξωγενϊν παραγόντων. Στο παγκόςμιο περιβάλλον, 

οι ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτθν τεχνολογία που επιβάλλει νζουσ τρόπουσ 

οργάνωςθσ, παραγωγισ και ελζγχου, οδθγεί ςτθν δθμιουργία επιχειρθματικϊν 

μονάδων υψθλοφ μεγζκουσ και δυναμικότθτασ. Ακόμα, οι μεταβολζσ ςτισ 

παγκόςμιεσ μεταφορζσ δίνουν διζξοδο ςτισ γιγαντωμζνεσ αυτζσ επιχειρθματικζσ 

μονάδεσ. Ρλαιςιωμζνα όλα αυτά από το φαινόμενο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, 

οδθγοφν ςε μεγάλθ κινθτικότθτα των επιχειριςεων ςε διεκνζσ επίπεδο (Φζκα, n.d.).    

 

    

 

2.2 Ο κλάδοσ ςτην Ελλάδα  

 

Στθν χϊρα μασ ο κλάδοσ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων αποτελεί τον 

παραδοςιακό τομζα δραςτθριότθτασ. Ελλθνοαμερικάνοι μετανάςτεσ, με 
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πρωτοβουλία τουσ το 1934, ιδρφεται ςτθν Ακινα για πρϊτθ φορά 

γαλακτοβιομθχανία, για τθν παραγωγι παςτεριωμζνου γάλακτοσ από αγελαδινό 

γάλα. Ο κλάδοσ κεωρικθκε οργανωμζνοσ και αναπτφχκθκε μετά τον 20ο αιϊνα, που 

τότε ξεκίνθςαν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ μερικζσ από τισ βαςικότερεσ 

γαλακτοβιομθχανίεσ του κλάδου.  

Ο κλάδοσ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίηεται από μία 

τάςθ ςυγκζντρωςθσ τόςο ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ και παραγωγισ 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων, όςο και ςτισ μονάδεσ παραγωγισ πρϊτθσ φλθσ με το 

80% τθσ αγοράσ να βρίςκεται ςτα χζρια ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν. Αρκετοί 

παράγοντεσ του κλάδου εκτιμοφν ότι ςτο άμεςο μζλλον οι τάςεισ ςυγκζντρωςθσ κα 

εντακοφν, λόγω του υψθλοφ ενδιαφζροντοσ που εκδθλϊνουν πολυεκνικοί όμιλοι 

είτε για εξαγορζσ, είτε για ςυνεργαςίεσ εμπορικζσ με εγχϊριεσ βιομθχανίεσ. Με λίγα 

λόγια ο κλάδοσ είναι ολιγοπωλιακόσ. Θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ κατθγορεί 

ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανίεσ τόςο για οριηόντια ςφμπραξθ, με ςκοπό να μοιράςουν 

μεταξφ τουσ τθν αγορά νωποφ γάλακτοσ και να επιβάλλουν τιμζσ ςτουσ 

κτθνοτρόφουσ, όςο και για κάκετθ ςφμπραξθ με super markets για τον κακοριςμό 

ενιαίων λιανικϊν τιμϊν ςτο παςτεριωμζνο γάλα. 

Με τθν πάροδο των χρόνων, με τθν ςυνδρομι χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

κακϊσ και με τθν χοριγθςθ επενδυτικϊν κινιτρων από τθν πολιτεία, ο κλάδοσ 

ςθμείωςε ςθμαντικι ανάπτυξθ με ταυτόχρονθ αφξθςθ του βακμοφ 

βιομθχανοποίθςθσ, αποτελϊντασ δυναμικι ςυνιςτϊςα του κλάδου των 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων και γενικότερα του τομζα (wikibooks, 2012).    

Μεγάλο γεγονόσ αναφοράσ του εξεταηόμενου κλάδου υπιρξε θ εφαρμογι τθσ 

τεχνικισ παςτερίωςθσ Ultra High Temperature (UHT). Το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ 

ζδωςε τθν δυνατότθτα να παραχκεί γάλα χωρίσ ςυμπφκνωςθ και τθν διατιρθςι του 

εκτόσ ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Θ εξζλιξθ αυτι άλλαξε τα δεδομζνα 

ςτθν κατανάλωςθ γάλακτοσ, κακϊσ το ςυμπυκνωμζνο γάλα που αποτελοφςε το 

κυρίαρχο προϊόν, αντικαταςτάκθκε ςταδιακά από το γάλα UHT και το φρζςκο 

παςτεριωμζνο γάλα.  

Στθν ελλθνικι πραγματικότθτα θ ηιτθςθ εμφανίηεται αυξθμζνθ, με πτωτικοφσ 

ρυκμοφσ, επθρεαηόμενθ από τθν ςυςκευαςία και τθν ποιότθτα των προϊόντων, τθν 

οργάνωςθ του δικτφου διανομισ, τθν βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου, τισ αλλαγζσ 

ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ. Οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ ζχουν ςτραφεί ςε υγιεινά 

με χαμθλότερα λιπαρά προϊόντα (Φζκα, n.d.). 

Ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ, θ Ελλάδα είναι θ δεφτερθ ποιο ακριβι χϊρα 

ςτα γαλακτοκομικά προϊόντα, που αυτό οφείλεται ςτθν ελλιπι ανάπτυξθ τθσ 

κτθνοτροφίασ και τθν χαμθλι απόδοςθ των γαλακτοφόρων ηϊων. Αυτζσ οι υψθλζσ 

τιμζσ που επικρατοφν ςτα ελλθνικά προϊόντα, είναι ζνα πρόβλθμα που κάνει 

δυςκολότερο τον ανταγωνιςμό μεταξφ των ντόπιων και των ειςαγόμενων 

προϊόντων και εμποδίηει τθν επζκταςθ εκτόσ ςυνόρων των ελλθνικϊν επιχειριςεων 

(Φζκα, n.d.). 

 

Οι παρακάτω παράγοντεσ επθρεάηουν τθν άνκθςθ του κλάδου τα τελευταία χρόνια: 

(Φζκα, n.d.). 
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 Σθμαντικζσ επενδφςεισ ςτισ μονάδεσ του κλάδου και εκςυγχρονιςμόσ 

 Διαρκισ τοποκζτθςθ νζων προϊόντων ςτθν αγορά 

 Ζντονθ δραςτθριοποίθςθ των μεγάλων μονάδων 

 Συςκευαςία και ποιότθτα των προϊόντων 

 Διεφρυνςθ των δικτφων διανομισ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: LOGISTICS ΣΙ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 
 

3.1 Μετάβαςη και παγκοςμιοποίηςη 
 

Ο ςυνδυαςμόσ τθσ μετάβαςθσ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, από τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1990, ζχει προκαλζςει δραματικζσ αλλαγζσ ςτισ αλυςίδεσ των 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ. Μζςα από 

ςτοιχεία ερευνϊν, από διάφορεσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ, 

τεκμθριϊνεται θ ανάπτυξθ του κάκετου ςυντονιςμοφ ςτθν αλυςίδα παραγωγισ 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων, θ ςχζςθ τθσ με πολιτικζσ μεταρρυκμίςεισ, οι 

επιπτϊςεισ και οι ςυνζπειεσ για τισ μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. Σε αρκετζσ 

χϊρεσ, βάςθ ςτοιχείων, οι μικρζσ γαλακτοκομικζσ εκμεταλλεφςεισ ζχουν ωφελθκεί 

από τισ κάκετεσ διαδικαςίεσ ςυντονιςμοφ, παρζχοντάσ τουσ πρόςβαςθ ςτισ 

ειςόδουσ και ςτισ αγορζσ μεγαλφτερθσ αξίασ (Liesbeth Dries, 2009) 

 

Οι αγρότεσ ςε λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ του κόςμου αντιμετωπίηουν τισ 

απαιτιςεισ και τα πρότυπα αυτϊν των ςφγχρονων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων 

(Liesbeth Dries, 2009).  Οι αλλαγζσ λοιπόν ςτθν οργάνωςθ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ αφξθςε όχι μόνο τισ απαιτιςεισ, αλλά ζφερε και ευκαιρίεσ για τουσ 

μικροφσ και φτωχοφσ αγρότεσ, να ζχουν πρόςβαςθ ςε αγορζσ υψθλισ αξίασ και θ 

κατακόρυφθ ανάδυςθ ςυντονιςμζνων ςυςτθμάτων, ςε αυτζσ τισ αλυςίδεσ 

εφοδιαςμοφ, βοθκάει τουσ γεωργοφσ που αντιμετωπίηουν πολλοφσ περιοριςμοφσ 

ςτθν αγορά για τθν ενςωμάτωςθ των ςφγχρονων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων (Liesbeth 

Dries, 2009).      

Τα τελευταία χρόνια οι ςυνδυαςμζνεσ δυνάμεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ 

μετάβαςθσ ζχουν προκαλζςει δραματικζσ αλλαγζσ ςτισ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ 

γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ όςον αφορά τθν παραγωγι, τθν παραγωγικότθτα, 

τθν απαςχόλθςθ, τισ επενδφςεισ, τισ προδιαγραφζσ των προϊόντων, τθν οργάνωςθ 

των αλυςίδων εφοδιαςμοφ, κακϊσ και τον ρόλο των ξζνων επενδφςεων. Για 

παράδειγμα, το 2004, οι μιςοί από τουσ κορυφαίουσ προοριςμοφσ των άμεςων 

ξζνων επενδφςεων (ΑΞΕ) βρίςκονταν ςε χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ: ωςία, Σλοβενία, Κροατία, Λετονία και Σλοβακία. Θ ωςία, για δεφτερθ 

ςυνεχόμενθ χρονιά, ζλαβε τισ περιςςότερεσ ΑΞΕ ςτθν λιανικι πϊλθςθ ςε όλο τον 

κόςμο. Επιπλζον, θ Ρολωνία, θ Ουγγαρία και θ Τςζχικθ Δθμοκρατία δεν ιταν 

μεταξφ των κορυφαίων προοριςμϊν, επειδι ιταν ιδθ ¨ϊριμεσ αγορζσ¨, μετά τισ 

μαηικζσ επενδφςεισ κατά τα προθγοφμενα ζτθ.  

Οι επενδφςεισ αυτζσ ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ςτροφι γφρω από το ςφνολο του 

τομζα των γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

παραγωγικότθτασ και των επενδφςεων ςε επίπεδο γεωργικισ εκμετάλλευςθσ, μζςω 

τθσ ειςαγωγισ ςυςτθμάτων κάκετου ςυντονιςμοφ (Liesbeth Dries, 2009). Ενϊ ςτισ 

αρχζσ τθσ μετάβαςθσ, θ ιδιωτικοποίθςθ και θ εταιρεία αναδιάρκρωςθσ που 

προκαλείται από τθν κατάρρευςθ των κάκετα ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων που 

υπάρχουν ςτο πλαίςιο τθσ ςχεδιαςμζνθσ οικονομίασ, ςτθ ςυνζχεια προκφπτουν 
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νζεσ δομζσ και κεςμοί τθσ εταιρείασ. Αυτζσ οι νζεσ δομζσ που χρθςιμοποιοφν ζναν 

κάκετο ςυντονιςμό μεταξφ των μεταποιθτϊν και των αγροκτθμάτων για να 

ξεπεράςουν τισ ατζλειεσ τισ αγοράσ ςε επίπεδο γεωργικισ εκμετάλλευςθσ που 

εμπόδιςαν αγροκτιματα που προμθκεφουν το είδοσ και το πρότυπο τθσ ποιότθτασ, 

και των προϊόντων ςφγχρονων επεξεργαςτϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ 

λιανοπωλθτζσ, που οδθγεί με τθ ςειρά του ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

παραγωγικότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων.     

 

3.1.1 Επιςκόπηςη των γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςτην Ανατολική Ευρϊπη 

 

Ο γαλακτοκομικόσ τομζασ είναι πολφ ςθμαντικόσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Ωςτόςο, θ 

παραγωγι γάλακτοσ μειϊκθκε ζντονα κατά τα πρϊτα ζτθ τθσ μετάβαςθσ λόγω του 

ςυνδυαςμοφ τθσ ελευκζρωςθσ των τιμϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των περικοπϊν 

των επιδοτιςεων) και τθσ ιδιωτικοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αναδιάρκρωςθσ τθσ εταιρείασ).  

Καταρχιν, ενϊ θ παραγωγι και θ κατανάλωςθ γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

επιδοτοφνται ςε μεγάλο βακμό υπό το κομουνιςτικό κακεςτϊσ, θ τιμι και θ 

απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ προκάλεςε ζντονθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ 

προςφοράσ.  

Μετά, θ μείωςθ αυτι ενιςχφκθκε από τισ διαταραχζσ που ςυνδζονται με τισ 

οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ. Σε ςυνδυαςμό, που προκάλεςε τθν κατάρρευςθ τθσ 

παραγωγισ και του αρικμοφ των αγελάδων γαλακτοπαραγωγισ. Σε πολλζσ χϊρεσ 

τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ οι αγελάδεσ γαλακτοπαραγωγισ μειϊκθκαν με ποςοςτό 

πάνω από 40% και το αγελαδινό γάλα παραγωγισ μειϊκθκε περίπου 25%. Στο 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ ΚΑΕ, οι αποδόςεισ μειϊκθκαν ςτισ αρχζσ του 1990, αλλά 

άρχιςε να αυξάνεται αργότερα και ζχει αυξθκεί δυναμικά ςτο μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ κατά τα τελευταία ζτθ. (βλζπε εικόνα) 
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Εικόνα 1: Ποςοςτό απόδοςθσ αγελαδινοφ γάλακτοσ ςε επιλεγμζνεσ χϊρεσ τθσ ΚΑΕ. 

Πθγι: (Liesbeth Dries, 2009) 

 

Μετά τθν ιδιωτικοποίθςθ ςτθ δεκαετία του 1990, ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι 

Ευρϊπθ ζχει τϊρα ζνα ενδιαφζρον μείγμα των ιδιωτικϊν δομϊν, γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ, ο γαλακτοκομικόσ τομζασ βαςίηεται κυρίωσ ςε 

μικρι κλίμακα παραγωγισ των νοικοκυριϊν. Σε μερικζσ χϊρεσ πάνω από το 85% του 

ςυνόλου των παραγωγϊν γάλακτοσ ζχουν λιγότερο από 5 αγελάδεσ. Υψθλό 

ποςοςτό τθσ παραγωγισ τουσ χρθςιμοποιείται για ιδιωτικι κατανάλωςθ και το 

υπόλοιπο πωλείται ςυχνά ςτα γαλακτοκομεία από τα ςθμεία ςυλλογισ του χωριοφ.   

Υπάρχουν και άλλεσ χϊρεσ, με διαφορετικι δομι, ςτισ οποίεσ επικρατεί ζνα μίγμα 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων μικρισ κλίμακασ και εταιρικϊν εκμεταλλεφςεων 

μεγάλθσ κλίμακασ. Για παράδειγμα ςτθ Σλοβακία το 1999 μόνο το 10% των 

οικογενειακϊν εκμεταλλεφςεων είχε αγελάδεσ γαλακτοπαραγωγισ και 

περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ, από αυτοφσ, παράγουν γάλα αποκλειςτικά για δικι 

τουσ κατανάλωςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, το 81% των μεγάλων  αγροτικϊν 

επιχειριςεων είχαν αγελάδεσ γαλακτοπαραγωγισ και το 100% αυτισ τθσ 

παραγωγισ πωλικθκε.    

Επίςθσ, κατά τθν μετάβαςθ, ςτο επίπεδο μεταποίθςθσ προκλικθκαν ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ. Ρριν τθν μετάβαςθ, θ μεταποίθςθ γαλακτοκομικϊν προϊόντων ιταν ζνα 

κρατικό μονοπϊλιο, με εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ που βριςκόντουςαν ςτισ 

μεγαλφτερεσ πόλεισ. Θ ιδιωτικοποίθςθ προκάλεςε αρχικά ςθμαντικά προβλιματα 

ςτο επίπεδο τθσ επεξεργαςίασ, που οδιγθςε ςε μείωςθ τθσ παραγωγισ. Αργότερα, 

όταν αναπτφχκθκε ο ιδιωτικόσ τομζασ από τισ αναδιαρκρϊςεισ, οι επενδφςεισ 

αυξικθκαν και θ ποιότθτα βελτιϊκθκε ςε μεγάλο μζροσ τθσ Κεντρικισ και 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ.  

Ωςτόςο, θ αφξθςθ των δθμόςιων και των ιδιωτικϊν προτφπων και οι ανάγκεσ 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για τισ ςυναφείσ απαιτιςεισ οδιγθςαν ςε εξυγίανςθ 

πολλζσ χϊρεσ.  
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Για παράδειγμα υπιρχαν χϊρεσ που ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιχειριςεων 

μεταποίθςθσ γαλακτοκομικϊν προϊόντων, με περιςςότερουσ από 50 εργαηομζνουσ, 

μειϊκθκε κατά 22%. Θ ιςχυρότερθ μείωςθ ιταν μεταξφ των ςυνεταιριςτικϊν 

εταιριϊν επεξεργαςίασ, ενϊ ο αρικμόσ των ιδιωτικϊν εταιριϊν διπλαςιάςτθκε 

(Liesbeth Dries, 2009).  

 

3.1.2 Αναςτάτωςη και αναδιοργάνωςη τησ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων   

 

Καταρχάσ, θ ταυτόχρονθ ιδιωτικοποίθςθ και θ αναδιάρκρωςθ των αγροκτθμάτων, 

των προμθκευτϊν ειςροϊν, των μεταποιθτϊν και των εταιρειϊν λιανικισ πϊλθςθσ, 

προκάλεςε ςθμαντικζσ διαταραχζσ ςτισ ςχζςεισ ανταλλαγισ, κατά τθν διάρκεια τθσ 

μετάβαςθσ, ςτθν αλυςίδα παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Ζνα παράδειγμα 

προβλιματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ μετάβαςθσ ιταν οι μεγάλεσ κακυςτεριςεισ 

πλθρωμϊν ι οι μθ πλθρωμζσ για προϊόντα που παραδόκθκαν. Τζτοιεσ 

κακυςτεριςεισ προκάλεςαν ςθμαντικζσ διαρροζσ ςτισ αναγκαίεσ ταμειακζσ ροζσ 

των προμθκευτϊν. Μια ζρευνα των εταιρειϊν τροφίμων από τουσ Gordon, Buckwell 

και Davidova (2000) διαπίςτωςε ότι αυτό ιταν το υπ’ αρικμό ζνα πρόβλθμα των 

επιχειριςεων που αντιμετωπίηουν οι εταιρίεσ ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ. Αυτό ζχει 

ωκιςει τουσ γαλακτοπαραγωγοφσ να πωλοφν το γάλα τουσ απευκείασ ςε αςτικζσ 

αγορζσ ι και να το πθγαίνουν οι ίδιοι για να παίρνουν τα χριματά τουσ ςε μετρθτά 

και άμεςα.  

Το πρόβλθμα αυτό φαίνεται να ζχει μειωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια με τισ 

επενδφςεισ που γίνονται ςτθν αλυςίδα παραγωγισ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

και τισ βελτιϊςεισ ςτο γενικό οικονομικό ςφςτθμα.  

Ζνασ λόγοσ για τθν πρόςφατθ μείωςθ των κακυςτεριςεων ςτισ πλθρωμζσ των 

αγροκτθμάτων, είναι το πρόβλθμα που είχαν οι γαλακτοκομικοί μεταποιθτζσ ςτθν 

προμικεια επαρκισ ποςότθτασ, ιδιαίτερα τθσ υψθλισ ποιότθτασ. Με τθν μείωςθ 

του αρικμοφ των ηϊων και τα προβλιματα των αγροκτθμάτων γαλακτοπαραγωγισ 

που αντιμετωπίηουν με τθν απόκτθςθ ηωοτροφϊν, πιςτωτικϊν και άλλων ειςροϊν, 

θ προμικεια γάλακτοσ και ιδιαίτερα θ υψθλι ποιότθτα του γάλακτοσ, ιταν ςυχνά 

χαμθλότερθ από τθν δυναμικότθτα επεξεργαςίασ. Ρροκειμζνου να εξαςφαλίςουν 

προμικειεσ, οι μεταποιθτζσ, αναγκάςτθκαν να καταβάλουν ςτουσ γεωργοφσ, τα 

χριματα, ςτθν ϊρα τουσ. 

Ωςτόςο, αυτό δεν ιταν αρκετό αφοφ τα προβλιματα ανταλλαγισ μεταξφ των 

μεταποιθτϊν και των αγροκτθμάτων επιδεινϊνονται από τθν ζλλειψθ δθμοςίων 

κεςμϊν που απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ των ςυναλλαγϊν που βαςίηονται ςτθν 

αγορά, όπωσ για τθν επιβολι των ςυμβάςεων. Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν και άλλων 

διαταραχϊν ανταλλαγϊν, οι εταιρείεσ δεν διζκεταν αξιόπιςτεσ προμικειεσ τθσ 

ποιότθτασ του γάλακτοσ, ενϊ τα αγροκτιματα αντιμετωπίηουν ςοβαροφσ 

περιοριςμοφσ ςτθν πρόςβαςθ βαςικϊν ειςροϊν (π.χ. των ηωοτροφϊν και των 

κεφαλαίων) και ςτθν πϊλθςθ των προϊόντων τουσ (Liesbeth Dries, 2009). 
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Δεφτερον, θ ζλλειψθ προςφοράσ τθσ υψθλισ ποιότθτασ του γάλακτοσ, θ οποία ιταν 

χαρακτθριςτικι ςτο μεταγενζςτερο ςτάδιο τθσ μετάβαςθσ που προκαλείται από τον 

κάκετο ςυντονιςμό και από τα γεωργικά πακζτα ςτιριξθσ. Θ ηιτθςθ για ποιότθτα 

προζρχεται από δθμόςια και ιδιωτικά πρότυπα. Από τθν δθμόςια πλευρά, οι 

κανονιςμοί και τα πρότυπα τθσ ΕΕ είχαν μια πολφ ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ 

γαλακτοκομικζσ αλυςίδεσ, ςτισ υπό ζνταξθ χϊρεσ και τισ χϊρεσ που 

διαπραγματεφονται με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Από τθν ιδιωτικι πλευρά, ςφγχρονοι 

επεξεργαςτζσ και αλυςίδεσ λιανικισ πϊλθςθσ επιβάλουν ιδιωτικά υψθλά τουσ 

πρότυπα, ακόμθ και ςε χϊρεσ όπου οι καταναλωτζσ δεν μποροφν να απαιτοφν τα εν 

λόγω πρότυπα ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ (Liesbeth Dries, 2009). 

Διάφοροι λόγοι γι’ αυτό είναι ότι οι εταιρείεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφν τθν ποιότθτα ωσ 

ςτρατθγικό εργαλείο και ωσ μζςο για να διαφοροποιιςουν τα προϊόντα τουσ από 

τουσ ανταγωνιςτζσ. Άλλοσ λόγοσ είναι ότι θ ςυνοχι των κανόνων ποιότθτασ μείωςθσ 

του κόςτουσ ςυναλλαγϊν ςτισ διαςυνοριακζσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ.  

Θ ςχζςθ μεταξφ των δθμοςίων και των ιδιωτικϊν προτφπων είναι λεπτι. Σε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν προτφπων είναι ςυμπλθρωματικζσ (Liesbeth 

Dries, 2009). Σφμφωνα με ζρευνα, για να επιτευχκεί το απαιτοφμενο επίπεδο 

ποιότθτασ, οι περιςςότερεσ εταιρείεσ ζχουν αναπτφξει προγράμματα για να 

βοθκιςουν τουσ αγρότεσ να βελτιϊςουν τουσ μεκόδουσ παραγωγισ τουσ. 

 

Τρίτον, ςε περίπτωςθ απουςίασ του κατάλλθλου δθμόςιου ιδρφματοσ, ιδιωτικζσ 

ςυμβατικζσ πρωτοβουλίεσ ζχουν εμφανιςτεί για να ξεπεραςτοφν τα προβλιματα 

που οι μεταποιθτζσ αντιμετωπίηουν ςτθν προςπάκεια υψθλισ ποιότθτασ   

αναλϊςιμων και ότι οι γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ είχαν ςτθν παραγωγι ςφμφωνα 

με τισ απαιτιςεισ. Μια ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν, 

ςυνικωσ είναι κάποια μορφι κάκετου ςυντονιςμοφ. Θ επιτυχισ κάκετθ 

ανακζτουςα ζχει λάβει πολλζσ μορφζσ, αλλά ςυνικωσ περιλαμβάνονται όροι για 

τθν παράδοςθ του προϊόντοσ και τισ πλθρωμζσ, κακϊσ και τα προγράμματα 

βοθκείασ του αγροκτιματοσ για τουσ προμθκευτζσ. Επιχειριςεισ μεταποίθςθσ 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων, ςυχνά ωσ μζροσ τθσ δικισ τουσ αναδιάρκρωςθσ, 

ξεκίνθςαν τθν ςφναψθ ςυμβάςεων με τισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και παρζχουν 

ειςροζσ ςε αντάλλαγμα για τθν εγγυθμζνθ ποιότθτα και τισ προμικειεσ (Liesbeth 

Dries, 2009). 

Ρρογράμματα Farm βοικειασ ζχουν λάβει πολλζσ μορφζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

οριςμζνων περιπτϊςεων, τα προγράμματα προμικειασ ειςροϊν, επενδυτικϊν 

προγραμμάτων βοθκείασ, εμπορικϊν πιςτϊςεων, τραπεηικά προγράμματα 

εγγφθςθσ δανείων, των υπθρεςιϊν επζκταςθσ και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

διαχείριςθσ.  

 

Τζταρτον, θ αναδιάρκρωςθ τθσ αλυςίδασ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

επθρεάηεται από τισ επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ και τα ςτάδια μετάβαςθσ. 

Ρροφανϊσ, όλοι αυτοί οι παράγοντεσ επθρεάηονται από ποιο κεμελιϊδθσ αλλαγζσ, 

όπωσ οι μεταρρυκμίςεισ που ζχουν επθρεάςει το επενδυτικό κλίμα, τισ ατζλειεσ τθσ 

αγοράσ και τουσ περιοριςμοφσ, οι οποίεσ ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν 
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αναδιάρκρωςθ τθσ αλυςίδασ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων και των επενδφςεων. 

Οι μεταρρυκμίςεισ και θ πολιτικι περιβάλλοντοσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τισ 

επενδφςεισ και για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων και κάκετου ςυντονιςμοφ, διότι 

απαιτοφνται για τθν εξαςφάλιςθ των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, μακρο-οικονομικισ 

ςτακερότθτασ για τθν διευκόλυνςθ εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ. Αυτό το ςυμπζραςμα 

μπορεί να ςυναχκεί από τθν ςφγκριςθ των προγραμμάτων βοθκείασ των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων ςτισ χϊρεσ ςε διάφορα ςτάδια τθσ μεταρρφκμιςθσ.    

 

3.2 Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτην αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

 

Γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ςθμαντικά ςυςτατικά ςε πολλζσ 

χϊρεσ. Αρκετζσ χϊρεσ ςυνιςτοφν κακθμερινι κατανάλωςθ 0,5 λίτρα γάλα ι μια 

αντίςτοιχθ ποςότθτα γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια ζχει 

προκφψει μια μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ του γάλακτοσ και αφξθςθ ςτα άλλα 

γαλακτοκομικά προϊόντα. Για παράδειγμα ςτθν Σουθδία το 1985, θ κατανάλωςθ 

γάλακτοσ ζφτανε τα 150 kg ανά άτομο τον χρόνο, αλλά από το 1999 αυτό ζχει πζςει 

ςτα 110 kg. Αντίκετα θ κατανάλωςθ ςε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα αυξικθκε 

από τα 26 κιλά, ςε ςυγκεκριμζνο προϊόν, ςτα 30 κιλά ανά άτομο. Αυτι θ αλλαγι 

ςτθν ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν επθρεάηει το ςφνολο τθσ παραγωγισ 

γάλακτοσ ςτο ςφςτθμα γαλακτοκομικισ επεξεργαςίασ, τθ μεταφορά, το λιανικό 

εμπόριο και τθν παραγωγι νοικοκυριϊν. Εκτόσ από τθν αλλαγι των προτφπων 

κατανάλωςθσ, υπιρξαν επίςθσ αλλαγζσ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ γάλακτοσ. 

Υπάρχουν λιγότερα γαλακτοκομεία, και αυτά που ζμειναν εξακολουκοφν να είναι 

μεγαλφτερα, γεγονόσ που αυξάνει τισ απαιτιςεισ μεταφοράσ (U Sonesson, 2003).  

Πταν αλλάηει θ δομι τθσ αλυςίδασ γάλακτοσ, το ίδιο ςυμβαίνει και με τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τισ. Διερεφνθςθ των επιπτϊςεων αυτϊν απαιτεί μια 

προςζγγιςθ ανάλυςθσ του ςυςτιματοσ, όπωσ είναι ολόκλθρο το ςφςτθμα των 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων, που είναι υπό μελζτθ. Αρκετζσ μεκοδολογίεσ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ςε περιβαλλοντικζσ μελζτεσ των ςκλθρϊν ςυςτθμάτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάλυςθσ του κφκλου ηωισ (ΑΚΗ), τθσ λογιςτικισ ροισ 

υλικϊν (ΛΥ), και τθσ ανάλυςθσ ροισ ουςιϊν (ΑΟ).  

 

Θ ανάλυςθ του κφκλου ηωισ μετρά το δυναμικό των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

ενόσ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, εςτιάηοντασ ςτθν λειτουργία του προϊόντοσ ι τθσ 

υπθρεςίασ. Για κάκε μζροσ του κφκλου ηωισ πραγματοποιείτε λογιςτικι των πόρων, 

των εκπομπϊν, των απαιτιςεων ενζργειασ και των αποβλιτων, και ςυςχετίηεται με 

τθν λειτουργικι μονάδα. Ραραδείγματα μελετϊν ΑΚΗ των γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων είναι εκείνεσ των Hogaas Eide και Nilsson και Lorentzon. Και οι δφο 

μελζτεσ εξζταςαν το γάλα που προορίηεται για κατανάλωςθ. Θ Hogaas Eide 

διερεφνθςε τρία γαλακτοκομεία και διαπίςτωςε ότι θ επεξεργαςία των 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων και των υλικϊν ςυςκευαςίασ απαιτοφςαν τθν 

περιςςότερθ ενζργεια. Θ μελζτθ του Nilsson και Lorentzon εξζταςε τισ διαδικαςίεσ 

εντόσ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων, τθν παραγωγι των χθμικϊν ουςιϊν, τθν 



[31] 
 

μεταφορά χθμικϊν ουςιϊν και τον κακαριςμό τθσ εξόδου νεροφ. Το ςυμπζραςμα 

τουσ ιταν πωσ το υλικό ςυςκευαςίασ χρθςιμοποιεί τθν περιςςότερθ ενζργεια.  

 

Θ λογιςτικι ροισ υλικϊν περιγράφει όλεσ τισ ειςροζσ και τισ εκροζσ και τθν 

ςυςςϊρευςθ ενόσ υλικοφ, μιασ ουςίασ ι ενόσ ςτοιχείου ςε μια γεωγραφικι περιοχι 

πάνω από ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Ανάλογα με το είδοσ του υλικοφ που 

μελετικθκε, θ ΛΥ μπορεί να υποδιαιρεκεί περαιτζρω ςε ανάλυςθ τθσ ροισ 

μαηικϊν υλικϊν και ανάλυςθ τθσ ροισ ουςίασ. οζσ τθσ ομάδασ ςτοιχείων όπωσ 

ενϊςεισ αηϊτου και ενιαίων ςτοιχείων, όπωσ το κάδμιο ι μόλυβδο μζςα ςε μια 

περιοχι που μελετικθκε ςε μια ΑΟ.  

Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ ΑΟ είναι να αποκτιςει μια ςυνολικι εικόνα των 

οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν ροϊν εντόσ μιασ γεωγραφικισ περιοχισ. Σε μια 

μελζτθ ΑΟ, μπορεί ακόμα, να ςυμπεριλθφκοφν κοινωνικζσ εξελίξεισ, όπωσ και τα 

ςενάρια που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθν μελζτθ, που κα επθρεάςουν τισ 

αλλαγζσ ςτθν ροι ουςίασ. Ραραδείγματα μελετϊν ΑΟ που χρθςιμοποιοφν τα 

ςενάρια είναι  Sonesson et al. και Björklund et al. Και οι δφο μελζτεσ ιταν ςενάρια 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων για τθν διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν Σουθδία.  

 

 

3.2.1 Περιβαλλοντικζσ πτυχζσ  

 

Υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ περιβαλλοντικισ επίδραςθσ το ςφςτθμα 

που μελετικθκε. Θ μελζτθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ αποτελεςμάτων, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ορολογία τθσ ΑΚΗ: θ χριςθ των φορζων πρωτογενοφσ 

ενζργειασ, θ χριςθ τθσ κακαρισ ενζργειασ, δυναμικό κζρμανςθσ του πλανιτθ, τον 

ευτροφιςμό, οξίνθςθ, φωτοχθμικά οξειδωτικά και ΝΟ. Αυτζσ είναι οι ποιο 

ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ για το μελετθμζνο ςφςτθμα. Θ χριςθ των 

υλικϊν ςυςκευαςίασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν αξιολόγθςθ ςυςτθμάτων 

παραγωγισ τροφίμων, και ςε αυτι τθ μελζτθ αυτι θ φλθ που χρθςιμοποιείται ςε 

μεγάλο βακμό καλφπτεται ςτθ χριςθ των φορζων πρωτογενοφσ ενζργειασ, κακϊσ 

το μεγαλφτερο μζροσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ είναι είτε ζλαιο (πλαςτικό) ι ξφλο 

(χαρτί). Δεδομζνου ότι τα ςυγκριτικά ςυςτιματα παρζχουν διαφορετικζσ ποςότθτεσ 

τροφίμων για τον καταναλωτι, και αξιοποίθςθ των πρωτεϊνϊν, ζχει αναφερκεί ωσ 

μζτρο τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων. Υπάρχουν και άλλεσ ςθμαντικζσ 

περιβαλλοντικζσ πτυχζσ, που ςε αυτι τθν περίπτωςθ μελζτθσ δεν περιλαμβάνονται 

όπωσ π.χ. χριςθ του νεροφ (U Sonesson, 2003).  

 

 

3.2.2 Μοντζλο SAFT (systems analysis of food processing and transport) 

 

Το μοντζλο SAFT ζχει ςχεδιαςτεί για να διευκολφνει πειράματα προςομοίωςθσ που 

περιλαμβάνουν αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τροφίμων από το αγρόκτθμα μζχρι τθν 

κατανάλωςθ. Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςε ςχζςθ με τουσ πόρουσ που 
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καταναλϊνονται και τισ εκπομπζσ από το ςφςτθμα. Για τον χαρακτθριςμό των 

εκπομπϊν και τθν χριςθ των πόρων, χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι από τθν ανάλυςθ 

του κφκλου ηωισ (U Sonesson, 2003).  

Δεδομζνου ότι θ ποιο ςθμαντικι λειτουργία των τροφίμων είναι να προμθκεφςει 

τον ανκρϊπινο πλθκυςμό και με κρεπτικά ςυςτατικά, είναι ςθμαντικό να είναι ςε 

κζςθ να παρακολουκεί τισ κφριεσ κρεπτικζσ ουςίεσ μζςω του ςυςτιματοσ. Το 

μοντζλο SAFT είναι ζνα μοντζλο ΛΥ/ΑΟ που χρθςιμοποιεί μεκοδολογία ΑΚΗ για 

τθν αξιολόγθςθ των κεμάτων βιωςιμότθτασ που αφοροφν τόςο τθ χριςθ των πόρων 

και των εκπομπϊν, κακϊσ και για τθν χαρτογράφθςθ τθσ ουςίασ που ρζει μζςα από 

το ςφςτθμα. Χρθςιμοποιϊντασ SAFT, ζνα οριςμζνο ποςό τροφίμων πρϊτων υλϊν 

μποροφν να ειςαχκοφν ςτο μοντζλο, το προϊόν ςτθ ςυνζχεια ρζει μζςω του 

ςυςτιματοσ και θ χριςθ τθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν που προκφπτουν από τθν 

ροι μπορεί να υπολογιςτεί. Το ςφςτθμα καταγράφει επίςθσ το ποςό των προϊόντων 

που καταναλϊνονται και τθν περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνεσ. Θ κλίμακα του χρόνου 

ζχει οριςτεί ςε ετιςιο μζςο όρο, όπωσ οι ςκοποί του μοντζλου που είναι θ μελζτθ 

των ςυνολικϊν περιβαλλοντικϊν επιδόςεων των μελλοντικϊν ςυςτθμάτων. Σε 

ολόκλθρο το μοντζλο SAFT, οι φορείσ χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν όλεσ 

τισ φυςικζσ ροζσ μεταξφ υπομοντζλων, όπωσ υλικϊν και ενζργειασ. Το διάνυςμα 

ροισ υλικϊν μπορεί να χωριςτεί ςε τζςςερισ ομάδεσ:  

 

 «Χθμικι ςφνκεςθ τθσ ροισ, π.χ. διαφορετικόσ άνκρακασ αποικοδόμθςθσ, 

ενϊςεισ αηϊτου και φωςφόρου. 

 

 Φυςικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ ο όγκοσ και θ περιεκτικότθτα ςε ξερι ουςία.  

 

 Μόλυνςθ από βαρζα μζταλλα (π.χ. κάδμιο) και οργανικζσ ουςίεσ (π.χ. 

διοξίνεσ) 

 

 Ροι υλικοφ από τθν άποψθ τθσ μάηασ των διαφορετικϊν υλικϊν 

ςυςκευαςίασ και των αποβλιτων» (U Sonesson, 2003).  

 

Υπάρχουν δφο φορείσ για τθν ενζργεια: μια που περιγράφει τθν κακαρι χριςθ 

ενζργειασ (π.χ. το ποςό τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που απαιτείται για μια διαδικαςία 

ι τθν ποςότθτα των καυςίμων που απαιτοφνται από ζναν οριςμζνο τφπο 

μεταφοράσ) και ζναν άλλο που περιγράφει τθν χριςθ των φορζων πρωτογενοφσ 

ενζργειασ (π.χ. ορυκτό πετρζλαιο). 

 

Το μοντζλο, χρθςιμοποιϊντασ τουσ ίδιουσ φορείσ αποκτά μια ςπονδυλωτι δομι, 

δθλαδι αποτελείται από ανεξάρτθτα υπομοντζλα που μποροφν να ςυνδυαςτοφν. 

Το μοντζλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν μελζτθ διαφορετικϊν τροφίμων μετά 

τισ προςαρμογζσ για τα γενετικά τμιματα μοντζλου (π.χ. μεταφορζσ, νοικοκυριά) 

και τθν ζνταξθ ειδικϊν τμθμάτων του ςυςτιματοσ (γαλακτοκομεία). 
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Το μοντζλο αποτελείται από δφο κφρια μζρθ: ζνα ιςτορικό και ζνα ςφςτθμα με νζα 

ςτοιχεία. Το ςφςτθμα προςκινιο είναι θ πραγματικι διαχείριςθ των 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Ωςτόςο, για τθν τροφοδότθςθ του ςυςτιματοσ 

προςκινιο με τζτοιεσ απαραίτθτεσ ειςροζσ ωσ υλικό ςυςκευαςίασ, του νεροφ και 

τθσ ενζργειασ ςε διάφορεσ μορφζσ, αλλά και για να αναλάβει τθν φροντίδα των 

υπολειμμάτων του, τα ςυςτιματα φόντο είναι απαραίτθτα. Τα αποτελζςματα από 

τθν προςομοίωςθ περιλαμβάνουν ζτςι τισ εκπομπζσ τόςο από προχπάρχοντα και 

νζα ςυςτιματα, κακϊσ και κάκε χριςθ των φορζων πρωτογενοφσ ενζργειασ που 

προκαλείται από τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ γάλακτοσ. Οι αλλαγζσ ςτθν αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ τροφίμων δεν προκαλοφν ριηικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα φόντο (U 

Sonesson, 2003).      

 

 

3.2.3 Μοντζλα πίςω από το ςφςτημα 

 

Θ βαςικι δομι ςτισ μεταφορζσ με φορτθγά είναι ίδια για όλα: ςτθ κατανάλωςθ που 

υπάρχει ςτα καφςιμα ,ςτθν ποςότθτα προϊόντων, ςτισ αποςτάςεισ και το μζγεκοσ 

είναι θ ςυνάρτθςθ που ζχει υπολογιςτεί. Ο πλθκυςμόσ κακϊσ και θ δθμογραφικι 

προςζγγιςθ είναι κάποια από τα ςτοιχεία που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

γαλακτοκομεία κακϊσ και για τθν παραγωγι γάλακτοσ.  

Τα μοντζλα ιδιωτικϊν αυτοκινιτων είναι διαφορετικά δομθμζνα: θ απόςταςθ που 

διανφκθκε, υπολογίςκθκε ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ςυχνότθτασ για ψϊνια ,το ποςοςτό 

των καταναλωτϊν, θ θμεριςια κατανάλωςθ και οι αποςτάςεισ. Τα δεδομζνα με τθν 

παράδοςθ είναι θ απόςταςθ που διανφκθκε, θ ςυχνότθτα και το ποςοςτό των 

καταναλωτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν κατοίκον διανομι. 

Οι τφποι γαλακτοκομείων είναι δυο: γαλακτοκομεία παραγωγισ γάλακτοσ και 

τυριϊν κακϊσ και τα εναλλακτικά γαλακτοκομεία που παράγουν προϊόντα γάλακτοσ 

όπωσ κρζμα γάλακτοσ βοφτυρο και γάλα ςε ςκόνθ. Τα γαλακτοκομεία αυτά δεν 

διαφζρουν ςτον τρόπο λειτουργείασ τουσ και παραγωγισ τουσ. Τα δεδομζνα από τισ 

εκκζςεισ από εταιρείεσ γαλακτοκομικϊν προϊόντων χρθςιμοποιοφν βιβλιογραφία 

για να κακορίςουν τισ ςυνδζςεισ του γάλακτοσ και τθν χριςθ ενζργειασ για 

γαλακτοκομεία διαφορετικοφ μεγζκουσ. Υπολογίηεται ότι θ ςπατάλθ νεροφ γίνετε 

με τον ίδιο τρόπο. Θ ποςότθτα κακϊσ και ο τφποσ του υλικοφ που χρθςιμοποιείται 

είναι θ ςυνάρτθςθ τθσ ποςότθτασ.  

Οι τφποι καταςτθμάτων ςτθν λιανικι πϊλθςθ είναι 3: 1) λιανοπωλθτζσ γειτονιάσ 

2)εξωτερικι λιανικι πϊλθςθ 3)πϊλθςθ και αποκικεσ e-shopping. Για τα δυο πρϊτα 

μοντζλα τα ςτοιχεία επιδόςεων είναι παρόμοια κακϊσ το τρίτο είναι και αυτό 

χαμθλό ςε κατανάλωςθ ενζργειασ γιατί παραδίδονται ςε νοικοκυριά γι’ αυτό και θ 

διαίρεςθ του λιανικοφ εμπορείου είναι κυρίωσ ότι ςυνδζεται με διάφορα είδθ 

ςπιτιοφ μεταφοράσ (U Sonesson, 2003).  

Σο SAFT ζχει δυο τφπουσ νοικοκυριϊν: τον ιδιωτικό και τον κεςμικό, που ο 

τελευταίοσ περιλαμβάνει εςτιατόρια, ςχολεία, νοςοκομεία κλπ. Οι λόγοι γι’ αυτι τθν 
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διάκριςθ είναι διττοί: 1) πικανζσ διαφορζσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ, τθν 

ςπατάλθ κλπ., μπορεί να ζχει ςθμαςία αν τα ςενάρια με μεγάλεσ διαφορζσ ςτθν 

δομι μελετϊνται, 2) θ μεταφορά από κλάδο ςε διάφορουσ τφπουσ νοικοκυριϊν 

διαφζρει, με τα  τρόφιμα ςυχνά να παραδίδονται απευκείασ από τθν βιομθχανία 

προσ τα νοικοκυριά (U Sonesson, 2003). 

Θ παραγωγι τροφίμων γενικά απαιτεί μεγάλεσ ποςότθτεσ πόςιμου νεροφ, κυρίωσ 

για τον εξοπλιςμοφ του νεροφ, αλλά και για άλλουσ ςκοποφσ, όπωσ ψφξθ, 

μεταφορά, τον κακαριςμό των προϊόντων αλλά και για ςυςτατικό. Το μοντζλο για 

το πόςιμο νερό υπολογίηει τισ εκπομπζσ και τθν χριςθ τθσ ενζργειασ ωσ ςυνάρτθςθ 

τθσ ποςότθτασ του νεροφ που χρθςιμοποιείται.  

Οι επιλογζσ για τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ είναι θ αποτζφρωςθ, θ υγειονομικι 

ταφι και θ ανακφκλωςθ. Τα ςτοιχεία που περιγράφουν τισ εκπομπζσ και τθν χριςθ 

ενζργειασ ανά χιλιόγραμμο αποβλιτων περιλαμβάνει όλεσ τισ μεταφορζσ και 

επεξεργαςίασ αποβλιτων. Ακόμα με το μοντζλο υπολογίηεται θ ποςότθτα τθσ 

εξοικονοφμενθσ ενζργειασ και υλικϊν ςε περιπτϊςεισ όπου τα απόβλθτα 

αξιοποιοφνται ςε ενζργεια φυτϊν ι ανακφκλωςθ υλικϊν. Στθν περίπτωςθ τθσ 

ανακφκλωςθσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ, το μοντζλο υπολογίηει τθν ποςότθτα τθσ 

ενζργειασ και των υλικϊν που εξοικονομείται χάρισ τθν ανακφκλωςθ και τθν 

παρουςιάηει ωσ αρνθτικι κατανάλωςθ ενζργειασ και υλικϊν από το ςφςτθμα 

διαχείριςθσ των αποβλιτων.  

 

3.2.4 Αποτελζςματα μελζτησ 

 

Γενικά, τα υποςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τθν ποιο κακαρι ενζργεια είναι τα 

γαλακτοκομεία. Το ςφςτθμα διαχείριςθσ των αποβλιτων δίνει αρνθτικι χριςθ τθσ 

ενζργειασ, δθλαδι τα απόβλθτα που χρθςιμοποιοφνται ωσ καφςιμα και υλικά 

ςυςκευαςίασ ανακυκλϊνονται.  

Θ μεγαλφτερθ κλίμακα τθσ παραγωγισ οδθγεί ςε μεγαλφτερθ μεταφορά προσ και 

μεταξφ των γαλακτοκομείων, οπότε το κακαρό αποτζλεςμα είναι μια ποιο 

ενεργειακι αποδοτικι αλυςίδα μζχρι τον λιανοπωλθτι. Ωςτόςο, θ αυξθμζνθ χριςθ 

των εξωτερικϊν ςοφπερ μάρκετ και θ αντίςτοιχθ αφξθςθ των μεταφορϊν με 

ιδιωτικά αυτοκίνθτα επιςκιάηει αυτι τθν βελτίωςθ (U Sonesson, 2003). Το γεγονόσ 

ότι χρθςιμοποιείται λιγότερο υλικό ςυςκευαςίασ δεν κάνει καμία διαφορά: το 

κακαρό αποτζλεςμα για το ςφνολο του ςυςτιματοσ είναι θ αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 

ηιτθςθσ.  

Τα γαλακτοκομεία είναι λιγότερο αποτελεςματικά, δεδομζνου ότι παράγουν ζνα 

ευρφτερο φάςμα προϊόντων. Μεταφορά των καταναλωτϊν ςυνεπάγεται αυξθμζνθ 

χριςθ των μεταφορϊν με το αυτοκίνθτο για τα εξειδικευμζνα καταςτιματα, τα 

οποία αναςτακμίηει με τθν μείωςθ των μεταφορϊν λόγω τθσ αυξθμζνθσ e-shopping 

για άλλα προϊόντα. Ακόμθ και αν ο όγκοσ των προϊόντων μειϊνεται, θ χριςθ τθσ 
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ενζργειασ για να παράγει ςυςκευαςίεσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ χριςθσ μπουκαλιϊν για 

το γάλα. Θ αυξθμζνθ χριςθ των πλαςτικϊν αυξάνει επίςθσ τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ζτςι ϊςτε θ κακαρι διαφορά 

είναι μικρι.  

Ο κακαρόσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ενζργειασ δεν κάνει διάκριςθ μεταξφ των 

διαφόρων τφπων ενζργειασ, όπωσ ο θλεκτριςμόσ και θ κερμότθτα. Για τον 

υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ φορζων πρωτογενοφσ ενζργειασ χρθςιμοποιικθκε 

κακαρι ενζργεια. Οι φορείσ ενζργειασ περιλαμβάνουν επίςθσ τα υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυςκευαςία. Για παράδειγμα το ορυκτό πετρζλαιο είναι θ 

ποιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ φορζασ ενζργειασ, κυρίωσ λόγω τθσ χριςθσ ων 

πλαςτικϊν ςε υλικά ςυςκευαςίασ, και δεφτερον λόγω τθσ χριςθσ του ςτον τομζα 

των μεταφορϊν και τθσ παραγωγισ κερμότθτασ. Ακόμθ μεγάλθ πθγι ενζργειασ 

είναι και το ουράνιο. Θ ςυμβολι τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ με τθν κακαρι 

παροχι ενζργειασ είναι ίςθ με εκείνθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ, αλλά δεδομζνου ότι 

θ απόδοςθ είναι υψθλότερθ ςε υδροθλεκτρικι από ότι για τθν πυρθνικι ενζργεια, 

θ χριςθ του πρωτογενοφσ ενεργειακοφ φορζα είναι χαμθλότερθ.   

Πταν θ αλυςίδα εφοδιαςμοφ γάλακτοσ προςπακεί να βελτιωκεί, ι οποιαδιποτε 

αλυςίδα εφοδιαςμοφ τροφίμων, από περιβαλλοντικι άποψθ, είναι ςυμπαντικό να 

εξετάςει το ςφνολο τθσ αλυςίδασ, ειδικά αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν 

τουσ καταναλωτζσ, όπωσ θ μεταφορά των προϊόντων για το ςπίτι και το ποςό τθσ 

ςπατάλθσ εντόσ των νοικοκυριϊν. 

Θ αυξανόμενθ ηιτθςθ για τα περιςςότερα προϊόντα, που οδθγεί ςε ποιο ςυχνζσ 

παραδόςεισ και περιςςότερα ψϊνια, επθρεάηει τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από 

διάφορα μζρθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ γάλακτοσ. Τα προϊόντα και οι ςυχνότερεσ 

παραδόςεισ ςτουσ εμπόρουσ μπορεί να οδθγιςει ςε λιγότερο αποδοτικά τα 

γαλακτοκομεία. Στθν χρθςιμοποίθςθ ενόσ μοντζλου θ μελζτθ μποροφςε να 

βελτιωκεί πλιρωσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και να ζχουμε ενδείξεισ για τισ 

επιπτϊςεισ τισ περιβαλλοντικζσ. 

Θ ςυνολικι ενζργεια υλικϊν ςυςκευαςίασ ζχει ηωτικι ςθμαςία για τθν ζκβαςθ. Θ 

γνϊςθ του ποςοφ που ςπαταλιζται από νοικοκυριά είναι ςθμαντικι τόςο ςτον 

απόλυτο αρικμό  όςο και που επθρεάηει το είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ. 

 Μελζτεσ ςτον μζλλον κα ιταν ενδιαφζρουςεσ να ςυμπεριλάβουν τθν γεωργία ςτθν 

ανάλυςθ δεδομζνου και ςε μελλοντικά ςενάρια που κα επθρεάςουν τθν δομι τθσ 

γεωργίασ. Θ μελζτθ αυτι κα είναι ςχετικά με τα ςχιματα γεωργικισ και κα 

διαφζρουν ςτο ςενάριο μεγάλθσ κλίμακασ των περςινϊν κυμάτων που κα ζχουν 

διαφορετικζσ επιπτϊςεισ ωσ προσ το περιβάλλον. Θ ζνταξθ τθσ γεωργίασ κα 

διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ αλλαγϊν ςτθν κατανάλωςθ γάλακτοσ (U Sonesson, 

2003). 
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3.3 Προγραμματιςμόσ logistics για ελαχιςτοποίηςη κόςτουσ 
 

 

Θ δραςτθριότθτα διακίνθςθσ τθσ παραγωγισ των επιχειριςεων αποτελείται από 

τρία ςτάδια: 

 Τθν προμικεια 

 Τθν παραγωγι 

 Τθν διανομι 

Τα τελευταία χρόνια ζνα μεγάλο μζροσ τθσ λογοτεχνίασ ζχει ςπουδάςει 

προγραμματιςμό logistics που ενςωματϊνει τον προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ 

και τθν απαςχόλθςθ παράδοςθσ ςτουσ πελάτεσ. Αυτι θ ζρευνα εςτιάηεται ςτθν 

βελτιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ διανομισ και εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν 

(Xiuli Wang, 2009).  

 

Το μοντζλο προγραμματιςμοφ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ κεωρεί τον 

προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ, τθν προμικεια πρϊτων υλϊν και τθν παράδοςθ 

του προϊόντοσ τθν ίδια ςτιγμι. Υποκζτει ότι ο προμθκευτισ, ο παραγωγόσ και ο 

πελάτθσ βρίςκονται ςε τρεισ διαφορετικζσ τοποκεςίεσ. Θ υπθρεςία μεταφοράσ 

παρζχεται από τρίτο μζροσ, ζτςι ϊςτε τα οχιματα μεταφοράσ να είναι διακζςιμα 

ανά πάςα ςτιγμι. Ο καταςκευαςτισ πρζπει να πλθρϊςει το τρίτο μζροσ για τισ 

υπθρεςίεσ του, δθλαδι για τθν μεταφορά υλικϊν ςτο εργοςτάςιο και για τθν 

παράδοςθ των προϊόντων ςτουσ πελάτεσ (Xiuli Wang, 2009). Μια εργαςία μπορεί να 

μεταφζρεται από τθν αποκικθ του προμθκευτι ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι 

οποιαδιποτε ςτιγμι, λίγο πριν αρχίςει τθν επεξεργαςία και ζνα προϊόν να είναι 

διακζςιμο για παράδοςθ ςτον πελάτθ αμζςωσ μόλισ ολοκλθρωκεί θ επεξεργαςία 

ςτο εργοςτάςιο. Από τθν άλλθ πλευρά, δεδομζνου ότι το κόςτοσ τθσ επεξεργαςίασ 

όλων των κζςεων εργαςίασ ςε μια περίοδο προγραμματιςμοφ είναι ςυνικωσ 

ςτακερό και ανεξάρτθτο από το πρόγραμμα παραγωγισ που χρθςιμοποιείται, 

κεωρείται ότι μόνο το κόςτοσ  κατζχει ενδιάμεςθ απογραφι, θ οποία αντιςτοιχεί 

ςτο επίπεδο αποκζματοσ τθσ επεξεργαςία ςτθν εργαςία (WIP) του εργοςταςίου. Το 

πρόβλθμα είναι να βρεκεί ζνα βζλτιςτο κοινό χρονοδιάγραμμα για τθν προμικεια 

υλικϊν, τον προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ και τθσ παράδοςθσ ζτςι ϊςτε το 

άκροιςμα των WIP κόςτουσ αποκεμάτων και κόςτουσ μεταφοράσ να 

ελαχιςτοποιείται.  Αυτόσ ο προγραμματιςμόσ μοντζλου τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

ζχει πρόβλθμα ςτθν πρακτικι κατάςταςθ όπου μία ενιαία δεςπόηουςα επιχείρθςθ 

ελζγχει τόςο τα άνωκεν όςο και τα κάτωκεν ςτάδια μιασ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

Ζτςι, θ εταιρεία κα μποροφςε βραχυπρόκεςμα, απλά να βελτιςτοποιεί τισ 

επιχειρθςιακζσ αποφάςεισ τθσ, ανεξάρτθτα από τισ επιπτϊςεισ των αποφάςεων 

αυτϊν ςτα άλλα ςτάδια τθσ αλυςίδασ (Xiuli Wang, 2009). 

 

Με τον ζλεγχο των μεγεκϊν τθσ προςφοράσ και παράδοςθσ παρτίδων, οι χρόνοι  

άφιξθσ των παρτίδων τθσ προςφοράσ, οι ϊρεσ αναχϊρθςθσ των παρτίδων 

παράδοςθσ και επιλζγοντασ τθν κατάλλθλθ ακολουκία για τθν επεξεργαςία των 
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κζςεων εργαςίασ ςτο εργοςτάςιο, θ εταιρεία επιδιϊκει να ελαχιςτοποιθκεί το 

άκροιςμα των δαπανϊν WIP και το κόςτοσ μεταφοράσ.  

Το κόςτοσ των αποκεμάτων WIP ςτο εργοςτάςιο κα πρζπει κεωρθτικά να είναι 

ςυνάρτθςθ του ακροίςματοσ του χρόνου που κάκε δουλειά περνά από το 

εργοςτάςιο. 

 

Υπάρχουν βζλτιςτεσ λφςεισ ςτισ οποίεσ ιςχφουν οι ακόλουκεσ ιδιότθτεσ (Xiuli Wang, 

2009): 

 

 «Όταν μια παρτίδα τροφοδοςίασ φκάνει ςτο εργοςτάςιο, μια δουλειά ςτθν 

παρτίδα αρχίηει για τθν επεξεργαςία. 

 Όταν όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ, μιασ παρτίδασ παράδοςθσ, θ επεξεργαςία 

τουσ ζχει ολοκλθρωκεί, θ παρτίδα παράδοςθσ κα πρζπει να απομακρυνκεί 

από το εργοςτάςιο. 

 Δεν πρζπει να υπάρχει αδρανισ χρόνοσ μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ 

τελευταίασ επεξεργαςίασ κζςεων εργαςίασ ςτο εργοςτάςιο. 

 Οι κζςεισ εργαςίασ που ανικουν ςτθν ίδια παρτίδα προςφοράσ κα πρζπει να 

υποβάλλονται ςε επεξεργαςία διαδοχικά και μια παρτίδα παράδοςθσ πρζπει 

να αποτελείται από διαδοχικζσ επεξεργαςίεσ κζςεων εργαςίασ».     

 

Με βάςθ το μοντζλο όταν όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ ζχουν ίδιουσ χρόνουσ 

επεξεργαςίασ, το αποτζλεςμα μασ δείχνει ότι το ςφςτθμα τροφοδοςίασ και το 

ςφςτθμα διανομισ μπορεί να δθμιουργθκεί ξεχωριςτά. Ραρτίδεσ προςφοράσ είναι 

ςχεδόν ίδιο μζγεκοσ και το ίδιο κάνουν και οι παρτίδεσ παράδοςθσ με βελτιωμζνθ 

λφςθ. Το ςφςτθμα τροφοδοςίασ ζχει ςχεδόν ίδια μεγζκθ παρτίδασ ωσ κάποιο βακμό 

και είναι ςυμβατό με τθν ποιότθτα τθσ οικονομικισ παραγγελίασ (ΕΟQ) μοντζλο 

διαχείριςθσ αποκεμάτων. Ενδιαφζρον είναι το αποτζλεςμα, γιατί το μοντζλο δεν 

κεωρείτε μόνο υλικό εφοδιαςμοφ και τθν απογραφι WIP, αλλά λαμβάνει τθν 

παράδοςθ των προϊόντων υπόψιν. Το φορτθγό πλιρουσ φορτίου για προμικεια και 

παράδοςθ αποτελεί βελτίωςθ για το πρόβλθμα που είναι υπό μελζτθ. Μπορεί να 

κάνει τθν μεταφορά του κόςτουσ μικρότερθ ενϊ κα οδθγιςει ςε υψθλότερο κόςτοσ 

των αποκεμάτων ςτο εργοςτάςιο.  

 

3.4 υλλογή γάλακτοσ 
 

Τα ζξοδα μεταφοράσ και ςυλλογισ γάλακτοσ είναι πάντα μια ςθμαντικι ςυνιςτϊςα 

του ςυνολικοφ κόςτουσ για μια εταιρεία όπου απαιτείται θ μετακίνθςθ των πρϊτων 

υλϊν ι προϊόντων. Σθμαντικζσ ςυνιςτϊςεσ αυτϊν των εξόδων περιλαμβάνουν το 

κόςτοσ εργαςίασ των οδθγϊν, το κόςτοσ των καυςίμων και το κόςτοσ των 

φορτθγϊν. Οι δαπάνεσ αυτζσ είναι πολφ ςθμαντικζσ ιδιαίτερα όταν μεταφζρουν 

ευπακι προϊόντα και απαιτείται εξειδικευμζνθ παράδοςθ. Αυτό ςυμβαίνει 

περιςςότερο ςτθ μεταφορά γεωργικϊν προϊόντων, όπωσ τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, που προκφπτει πρόβλθμα τόςο ςτθ ςυλλογι του γάλακτοσ από τουσ 

γεωργοφσ αλλά και ςτθ διανομι των τελικϊν προϊόντων ςτα καταςτιματα. Το 
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κόςτοσ τθσ παράδοςθσ των προϊόντων αυτϊν είναι ζνα βαςικό ηιτθμα, το οποίο 

ζχει κάτι κοινό με άλλεσ εφαρμογζσ παράδοςθσ  (Martin Butler, 2005).  

 

Το γάλα είναι ζνα ςπάνιο αγακό, ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ, και ζτςι γαλακτοκομικζσ 

εταιρείεσ προςπακοφν, μζςα ςε κάποιεσ περιοχζσ, να προςελκφςουν όςο το 

δυνατόν περιςςότερα αγροκτιματα για να τουσ προμθκεφςουν γάλα. Το ποιο 

ελκυςτικό κίνθτρο που μπορεί να προςφζρει μια εταιρεία ςτον παραγωγό του 

αγροκτιματοσ είναι μια καλι τιμι ανά λίτρο του γάλακτόσ του. Υπάρχει 

ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ εταιρείεσ για το ποια κα καταφζρει να ¨κερδίςει¨ τον 

παραγωγό και αυτό βοθκάει τον ίδιο για να του προςφερκεί υψθλότερθ τιμι.  

 

Το κόςτοσ του γάλακτοσ ζχει δφο ςυνιςτϊςεσ: το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ και το 

κόςτοσ τθσ πλθρωμισ του αγρότθ για το γάλα. Είναι φυςικό ότι το γαλακτοκομείο 

ζχει μικρό περικϊριο για να αυξάνει το ςυνολικό κόςτοσ ςυνεχϊσ, οπότε για κάκε 

αφξθςθ τθσ τιμισ ανά λίτρου ςτο γάλα  προσ τον παραγωγό κα πρζπει να 

αντιςτακμιςτεί από τθν μείωςθ του κόςτουσ ανά λίτρο ςτθ ςυλλογι του γάλακτοσ. 

Μια αποτελεςματικι λειτουργία ςτισ μεταφορζσ μπορεί να επιτρζψει μια 

υψθλότερθ τιμι του γάλακτοσ για τουσ αγρότεσ, με τθ ςειρά του θ προςζλκυςθ 

μεγαλφτερων όγκων μπορεί να δθμιουργιςει οικονομίεσ κλίμακασ ςτθ ςυλλογι του 

γάλακτοσ. Γι’ αυτό εταιρείεσ ειςάγουν μεγαλφτερα φορτθγά ςυλλογισ. Στα 

γαλακτοκομεία υπάρχουν προγραμματιςτζσ που ελζγχουν τισ εργαςίεσ ςυλλογισ 

γάλακτοσ, από τθν επιλογι του οχιματοσ που κα επιςκεφκεί τον πελάτθ. 

Σχεδιάηουν δθλαδι ζνα αποδοτικό ςφνολο δρομολογίων, κατά τρόπο που να 

ελαχιςτοποιεί το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςυλλογισ γάλακτοσ (Martin Butler, 2005).   

 

Στα περιςςότερα γαλακτοκομεία ο προγραμματιςτισ, που μπαίνει κάποιοσ από τθν 

ομάδα τθσ οργάνωςθσ των οδθγϊν, είναι υπεφκυνοσ για τθν κατανομι των 

φορτθγϊν και των οδθγϊν που κα αποςταλοφν ςτουσ αγρότεσ για τθν ςυλλογι του 

γάλακτοσ. Θ διοίκθςθ από τθν πλευρά τθσ ηθτάει ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα 

ςυλλογισ και όςο το δυνατό φκθνότερο, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά οι εργαηόμενοι- 

οδθγοί αντιςτζκονται ςε αλλαγζσ που επιδροφν πάνω ςτθν εργαςία τουσ. Θ 

αντιλθπτι απροκυμία των προγραμματιςτϊν, που ανικουν ςε αυτζσ τισ ομάδεσ 

οργάνωςθσ, να κάνουν αλλαγζσ ζχει οδθγιςει ςτθν αντίλθψθ ότι το κόςτοσ 

μεταφοράσ ςτθ ςυλλογι γάλακτοσ είναι υψθλότερθ από ότι κα ζπρεπε να είναι.  

 

3.4.1 Ζρευνα για την ςυλλογή γάλακτοσ 

 

Με τθν αφξθςθ του κόςτουσ και τθσ εργαςίασ είχε επακόλουκεσ επιπτϊςεισ ςτο 

κόςτοσ των μεταφορϊν, που αυτό οδιγθςε για ζρευνα ςτισ τεχνικζσ για τθν μείωςθ 

του κόςτουσ. Θ τεχνολογία των υπολογιςτϊν, θ οποία είναι αρκετά ιςχυρι, είναι ςε 

κζςθ να βοθκιςει. Οι τεχνικζσ αυτζσ φιλοδοξοφςαν να παρζχουν βζλτιςτεσ λφςεισ 

ςε προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ διαδρομισ. Αρχικά αυτό το λογιςμικό 

εφαρμόςτθκε για τθν μεταφορά των προβλθμάτων που αφοροφν τθν διανομι των 

προϊόντων ωσ απάντθςθ ςτισ μεταβαλλόμενεσ παραγγελίεσ των πελατϊν. Ο 
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προγραμματιςμόσ για τα δρομολόγια αυτά ιταν αρκετά δφςκολοσ, κακϊσ ο 

προγραμματιςτισ είχε μικρό χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ λιψθσ των παραγγελιϊν 

των πελατϊν και τθσ προετοιμαςίασ των διαδρομϊν παράδοςθσ (Martin Butler, 

2005). 

 

Ο Fisher, επιφανισ ερευνθτισ ςτα δρομολόγια οχθμάτων, ςθμείωςε ότι οι 

ςυνολικζσ διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ αρχζσ του λογιςμικοφ 

δρομολόγθςθσ ιταν υπο-βζλτιςτεσ, που το πρόβλθμα δρομολόγθςθσ είναι ακριβείσ 

για να επιτευχκεί ανιχνεφςιμο (Martin Butler, 2005). Υπζδειξε ότι οι αλγόρικμοι 

δρομολόγθςθσ ζχουν καλζσ επιδόςεισ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αλλά και ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ παραδίδονται παράλογα αποτελζςματα με ελαφρϊσ διαφορετικά 

δεδομζνα. Ο ερευνθτισ πρότεινε ότι μια ςειρά από ςτρατθγικζσ κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν βελτίωςθ του αλγόρικμου. Αυτζσ περιλαμβάνουν τθν 

χριςθ δεδομζνων καλφτερου οδικοφ δικτφου, που αυτό ζχει διευκολυνκεί από τθν 

ειςαγωγι των γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν (GIS). Ακόμα ο ερευνθτισ, 

προτείνει ότι θ χειροκίνθτθ παρζμβαςθ κα μποροφςε να βελτιϊςει τθν χρθςιμότθτα 

των αλγορίκμων, που αυτι είναι θ προςζγγιςθ που ενςωματϊνονται ςε ςφςτθμα 

υποςτιριξθσ αποφάςεων (DSS).  

 

Ο κλάδοσ τθσ ςυλλογισ του γάλακτοσ ζχει το μεγαλφτερο πρόβλθμα, από άλλουσ 

κλάδουσ, ςτθν μεταφορά δρομολόγθςθσ από το γεγονόσ ότι οι διαδρομζσ ζχουν 

ςτατικό χαρακτιρα και ποικίλουν οριακά ςε μια μζρα. Οι πελάτεσ, οι οδθγοί και 

άλλεσ ομάδεσ ςυμφερόντων αναμζνουν ότι οι διαδρομζσ ςυλλογισ γάλακτοσ κα 

καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ (Martin Butler, 2005).  

Γενικά θ ςυλλογι γάλακτοσ είναι πολφπλοκθ και διαφορετικι από άλλεσ εφαρμογζσ 

δρομολόγθςθσ. Κατά ςυνζπεια, αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι θ τεχνολογία 

που υποςτθρίηει το χρονοδιάγραμμα, παρά τθν τεχνολογία που επιχειρεί να 

αντικαταςτιςει το χρονοδιάγραμμα. Αυτι θ υποςτθρικτικι προςζγγιςθ και ςχετικι 

τεχνολογία άρχιςαν να αναδφονται ςτον τομζα ςυλλογισ γάλακτοσ με τθν ανάπτυξθ 

του DSS. 

 

 

3.4.2 φςτημα υποςτήριξησ αποφάςεων (DSS)     

 

Οι περιοριςμοί των αλγόρικμων ζγιναν φανερό ςε πολλοφσ τομείσ. Αυτό οδιγθςε 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζννοια του DSS  (Martin Butler, 2005). Ζνα DSS όπωσ υποδθλϊνει 

και το όνομα, ζχει ςχεδιαςτεί για να υποςτθρίξει και όχι να αντικαταςτιςει μια 

απόφαςθ καταςκευισ. Ζνα τζτοιο ςφςτθμα περιλαμβάνει υπολογιςτικζσ τεχνικζσ, 

αλλά ςε αντίκεςθ με τθν παραδοςιακι προςζγγιςθ αυτά λειτουργοφν υπό τον 

ζλεγχο τθσ λιψθσ αποφάςεων μζςα από ζνα φιλικό περιβάλλον προσ τον χριςτθ. Ο 

Barbosa και Hirko (1980) πρότειναν μια ςφντομθ γραμμι κατευκυντιριων γραμμϊν 

για τον ςχεδιαςμό τθσ βάςθσ του DSS. Αυτζσ οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

επικεντρϊνονται ςτον ζλεγχο των χρθςτϊν, τθν ευελιξία και τθν ανατροφοδότθςθ 

του ςυςτιματοσ μζςα από ζνα φιλικό προσ τον χριςτθ περιβάλλον.  
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Θ δρομολόγθςθ ζχει αναγνωριςτεί ωσ ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ 

εφαρμογισ του DSS (Martin Butler, 2005).Το ςφςτθμα ανάλυςθσ των πλθροφοριϊν 

απεικόνιςθσ (GADS) ιταν το πρϊτο ςφςτθμα, με ςχετικά εξελιγμζνα γραφικά, που 

ανζδειξε τισ δυνατότθτεσ του DSS (Martin Butler, 2005).  

 

Κατά ςυνζπεια υπιρχε ανάγκθ ειςαγωγισ του ςυςτιματοσ DSS. Θ ειςαγωγι των 

υπολογιςτϊν με καλά γραφικά διευκόλυνε τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ, και αυτό 

ιςχφει ιδιαίτερα για τθν δρομολόγθςθ των DSS. Για παράδειγμα ο προγραμματιςτισ 

χρθςιμοποίθςε χρωματιςτζσ καρφίτςεσ πάνω ςτον χάρτθ για να προςδιορίςει τα 

αγροκτιματα. Λόγω τθσ πρόωρθσ ειςαγωγισ τα ςυςτιματα δεν ιταν ςε κζςθ να 

αντικαταςτιςουν πλιρωσ τουσ χάρτεσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ποςότθτασ 

πλθροφοριϊν που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ.  

Με τθν βοικεια τθσ πρϊτθσ DSS γενιάσ, ζνασ προγραμματιςτισ κα μποροφςε να 

πάρει μια ζγχρωμθ οκόνθ τθσ λειτουργίασ ςυλλογισ γάλακτοσ και κα μποροφςε να 

δει το αποτζλεςμα τθσ μετακίνθςθσ ενόσ αγροκτιματοσ από μια διαδρομι ςε μια 

άλλθ. Αυτι θ λειτουργία ιταν χριςιμθ όταν ο ςυνολικόσ όγκοσ γάλακτοσ μιασ 

διαδρομισ υπζρβαινε τθν ικανότθτα όγκου ενόσ φορτθγοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

προγραμματιςτισ κα πρζπει να προχωριςει ζνα αγρόκτθμα από μια διαδρομι ςε 

άλλθ (Martin Butler, 2005). 

Το DSS ςχεδιάςτθκε για να λειτουργεί ςε ζνα υποςτθρικτικό ρόλο ςτο 

χρονοδιάγραμμα.  

 

Οι περιοριςμοί τθσ τεχνολογίασ ςθμαίνει ότι θ πρόωρθ εφαρμογι DSS ζχει μια 

αραιι διαςφνδεςθ που παρζχει μόνο μερικά από τα ςτοιχεία που παρουςιάηουν 

ενδιαφζρον για μια απόφαςθ. Από τθν ςτιγμι που τα ςυςτιματα υπολογιςτϊν 

βελτιϊκθκαν, ςτόχοσ του DSS ιταν να προςφζρει μια ποιο πλοφςια πλθροφορία 

περιβάλλοντοσ για τθν λιψθ αποφάςεων. Αυτό περιλαμβάνει περιςςότερεσ 

γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ, περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ πελάτεσ. 

Αυτό που άλλαξε με τθν καινοφρια γενιά είναι θ ποιότθτα των γεωγραφικϊν 

χαρτϊν, κακϊσ και το επίπεδο των πλθροφοριϊν που διατίκενται ςτο 

χρονοδιάγραμμα για κάκε πελάτθ.  

Αυτό το πλουςιότερο περιβάλλον μπορεί να επιτευχκεί με προςαρμοςμζνο 

προγραμματιςμό ι χρθςιμοποιϊντασ ζνα κατάλλθλο εργαλείο λογιςμικοφ. Θ 

διακεςιμότθτα των ςυςτθμάτων γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν βαςιςμζνων ςε PC 

(GIS) ζχει κάνει μια ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν δρομολόγθςθ DSS. Τα ςυςτιματα 

αυτά επιτρζπουν τθν αποκικευςθ και τον χειριςμό των γεωγραφικϊν 

πλθροφοριϊν. Το GIS μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια γεννιτρια για τθν οικοδόμθςθ 

ενόσ DSS δρομολόγθςθσ, με τθν προςκικθ των ςυγκεκριμζνων δεδομζνων και 

υπολογιςμϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ δρομολόγθςθσ (Martin Butler, 

2005). Σφγχρονο λογιςμικό GIS παρζχει μια αποτελεςματικι διαςφνδεςθ DSS, μια 

ιςχυρι γλϊςςα μακροεντολϊν και τθν ικανότθτα να αλλθλοεπιδροφνε με εξωτερικά 

προγράμματα. Συνεπϊσ, μια δεφτερθ γενιά DSS μπορεί να καταςκευαςτεί με μία 
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πολφ πλοφςια μορφι διαςφνδεςθσ και τεχνολογίασ GIS βάςθ πολλϊν ςφγχρονων 

ςυςτθμάτων δρομολόγθςθσ (Martin Butler, 2005).  

 

 

 

 

3.4.3 Μελζτη περίπτωςησ του DSS 

 

Ραραδοςιακά το γαλακτοκομείο χρθςιμοποιεί τουσ οδθγοφσ που ιταν άμεςα 

υπάλλθλοί τουσ για να ςυλλζγουν το γάλα. Αυτοί οι εργαηόμενοι ιταν 

ςυνδικαλιςμζνοι, και όλα αυτά τα χρόνια είχαν αναπτυχκεί πολλζσ πρακτικζσ 

εργαςίασ που ιταν υπεφκυνοι για το υψθλότερο κόςτοσ από ότι το αποδεκτό για 

τθν ςυλλογι του γάλακτοσ. Αυτζσ οι πρακτικζσ εργαςίασ καλφπτουν κζματα όπωσ: 

διαλείμματα για φαγθτό, μζγιςτο μζγεκοσ φορτθγοφ, διακοπζσ κ.α. (Martin Butler, 

2005).  

 

Θ προςζγγιςθ που ευνοείται από τθν διαχείριςθ ιταν να κάνει περιττοφσ όλουσ 

τουσ οδθγοφσ και να τουσ αντικαταςτιςει με πολλζσ μικρζσ εταιρείεσ ςυλλογισ. 

Κεωρικθκε ότι κάκε εταιρεία ςυλλογισ κα χτιηόταν γφρω από ζνα υπάρχον 

πρόγραμμα οδιγθςθσ και κάκε εταιρεία κα πρζπει να διακζτει ζνα ςφμπλεγμα από 

αγροκτιματα με τθν εταιρεία να καταβάλει μια ςτακερι τιμι ανά λίτρο για τθν 

ςυλλογι του γάλακτοσ. Ιταν αναμενόμενο ότι δφο δρομολόγια θμερθςίωσ κα 

ςυλλζγουν το γάλα από ζνα ςφμπλεγμα κατά τθν περίοδο αιχμισ τθσ παραγωγισ 

γάλακτοσ και μια διαδρομι ανά θμζρα κατά τθν διάρκεια τθσ εκτόσ αιχμισ (Martin 

Butler, 2005). 

 

Τα κζματα για τισ διαπραγματεφςεισ μεταξφ τθσ διοίκθςθσ και των εργαηομζνων 

ιταν (Martin Butler, 2005): 

 

I. Το βζλτιςτο μζγεκοσ του ςυμπλζγματοσ. Υποκζτοντασ ότι κάκε ςφμπλεγμα 

κα διατεκεί για μια εταιρεία που ανικει και εργάηεται με ζναν υπάρχον 

εργαηόμενο, τότε πόςο κα μποροφςε ζνασ οδθγόσ να ςυλλζξει κατά τθν 

διάρκεια μιασ θμζρασ ςε ϊρεσ αιχμισ και πόςο κατά τθν διάρκεια μιασ 

μζρασ ςε εκτόσ ϊρεσ αιχμισ; Από αυτά τα μζγιςτα κα υπαγορεφςει πόςο 

γάλα, θ διαχείριςθ κα πρζπει να διακζςει ςε ζνα ςφμπλεγμα. Κεωρικθκε 

ότι κάκε εταιρεία ζχει μια κινθτιρια δφναμθ και ότι το πρόγραμμα οδιγθςθσ 

κα ζχει κλιςθ ςε πρόςκετα προγράμματα οδιγθςθσ για να καλφψει τισ 

διακοπζσ και τισ θμζρεσ ανάπαυςθσ κ.α. Θ ευκφνθ του γαλακτοκομείου κα 

ιταν να διακζςει το γάλα ςε μια επιχείρθςθ. Θ λεπτομζρεια των 

απαιτοφμενων δρομολογίων για τθν εξυπθρζτθςθ του ςυμπλζγματοσ κα 

είναι θ ευκφνθ τθσ εταιρείασ, που διαχειρίηεται τθν βαςικι κινθτιρια 

δφναμθ. 

II. Θ κατανομι των εκμεταλλεφςεων ςε ζνα ςφμπλεγμα.  Στο παράδειγμα ο 

διαπραγματευτισ από τθν πρϊτθ φάςθ πρότεινε ότι 9 εκατομμφρια λίτρα 
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ετθςίωσ, ςε οριςμζνθ ϊρα αιχμισ, κα είναι ο ςτόχοσ. Το δεφτερο κζμα ιταν 

πϊσ να διαμερίςει το ςυνολικό γάλα τθσ γαλακτοβιομθχανίασ ςε ςυνεκτικά 

ςυμπλζγματα κατάλλθλου μεγζκουσ. Αυτό είναι όπου θ διαφάνεια του DSS 

ζγινε ζνα ανεκτίμθτο εργαλείο. Θ προςζγγιςθ που χρθςιμοποιικθκε ιταν να 

δθμιουργιςει ζνα DSS που να περιζχει ςχετικά δεδομζνα για όλα τα 

αγροκτιματα που εξυπθρετοφνται από το γαλακτοκομείο, που ςτο 

ςυγκεκριμζνο παράδειγμα είναι 800 αγροκτιματα. Τα 800 αυτά 

αγροκτιματα που βρίςκονται ςτον χάρτθ τθσ πόλθσ DSS από χρωματιςτά 

ςφμβολα, τα οποία δεδομζνα πίςω από κάκε ςφμβολο ιταν θ ετιςια 

παραγωγι γάλακτοσ από το αγρόκτθμα, θ μζγιςτθ θμεριςια παραγωγι από 

τθν εκμετάλλευςθ και θ θμεριςια παραγωγι ςε ϊρα μθ αιχμισ. Σε αυτι τθν 

διαδικαςία, το χρονοδιάγραμμα ιταν ςε κζςθ να ςυγκεντρϊςει τα 

αγροκτιματα με μθ αυτόματο τρόπο, εξετάηοντασ τθν οπτικι απεικόνιςθ του 

ςυνόλου των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτο DSS. Ο προγραμματιςτισ 

μεταφζρεται από ςφμπλεγμα ςε ςφμπλεγμα, χρθςιμοποιϊντασ το DSS ζωσ 

ότου λθφκεί μια ςειρά εφικτϊν ςυςτάδων. 

III.  Θ κυριότθτα των ςυλλογικϊν εταιρειϊν. Το γαλακτοκομείο ζχει ςτόχο να 

διακζςει ςε μια μζρα δουλειάσ ςε μια μεταφορικι εταιρεία που ανικει ζνα 

υπάρχον πρόγραμμα οδιγθςθσ,  θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για όλεσ τισ 

πτυχζσ των δραςτθριοτιτων τθσ. Το γαλακτοκομείο κε διακζςει ςε κάκε 

ςυλλογι τθσ εταιρείασ ζνα ςφμπλεγμα από αγροκτιματα, όπου το 

γαλακτοκομείο κα καταβάλει μια ςυμφωνθμζνθ τιμι ανά λίτρο ςτθν 

εταιρεία να ςυλλζγει το γάλα από τα αγροκτιματα τθσ δικαιοδοςίασ τθσ. 

Συμφωνικθκε ςυμβόλαιο πενταετζσ ανάμεςα ςτο γαλακτοκομείο και τθν 

εταιρεία ςυλλογισ. 

IV. Οι ςυηθτιςεισ πραγματοποιικθκαν μεταξφ τθσ διοίκθςθσ και των οδθγϊν ωσ 

προσ το ποιοσ κα προςφζρει τθν κυριότθτα των ςυλλογικϊν εταιρειϊν. 

Συνολικά το γαλακτοκομείο απαςχολείται από 80 οδθγοφσ και οι πρϊτεσ 

εκτιμιςεισ ζδειξαν ότι κα χρθςιμοποιθκοφν 32. Οι υπόλοιποι 48 κα 

προςφζρονταν για απόλυςθ, που ρόλο κα ζπαιηε θ θλικία των οδθγϊν. 

Οπότε θ διαπραγμάτευςθ κα μποροφςε να αρχίςει με τουσ 32 

εναπομείναντεσ οδθγοφσ, ωσ προσ τθν τελικι ςφνκεςθ των ομάδων. Σε 

μεγάλθ αίκουςα ςυνεδριάςεων με τθλεοπτικζσ οκόνεσ, χρθςιμοποιικθκε το 

DSS για να εμφανίςει τισ προτεινόμενεσ ομάδεσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν 

τοπικι γνϊςθ των οδθγϊν, μαηί με μια ςυλλογικι αίςκθςθ τθσ δικαιοςφνθσ, 

ςυμφωνικθκαν οι τελικζσ ςυςτάςεισ. Το DSS παρζχει μια ανεκτίμθτθ 

δυνατότθτα να δείτε και να αλλάξετε τθν λφςθ με διαφανι τρόπο. Χωρία 

αυτι τθ τεχνολογία, θ ςυμφωνία κα ιταν ποιο δφςκολο να επιτευχκεί. 

V. Τιμι ανά λίτρο για τθν ςυλλογι γάλακτοσ.  Μζχρι τϊρα το γαλακτοκομείο 

είχε μια ςυμφωνία που κα αντικαταςτιςει τα υπάρχοντα προγράμματα 

οδιγθςθσ από ανεξάρτθτεσ εταιρείεσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ. Ζχει επίςθσ 

ςυμφωνθκεί το μζγεκοσ και θ ςφνκεςθ των 32 ομάδων. Επίςθσ ζχει 

κακοριςτεί ο κάκε οδθγόσ ςε ποια ςυςτάδα ανικει. Το τελικό ςτάδιο ιταν 

να ςυμφωνιςει το χρονοδιάγραμμα πλθρωμϊν τθσ ςυλλογισ.     
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Τα ζςοδα κάκε εταιρείασ προζρχονται από τον αρικμό των λίτρων που 

ςυλλζγονται από το ςφμπλεγμα και πολλαπλαςιάηεται με τθν ςτακερι τιμι 

ανά λίτρο που ςυμφωνικθκε με το γαλακτοκομείο. Θ ςυλλογι του γάλακτοσ 

αντιςτοιχεί ςτο ότι αφορά το κόςτοσ για τθν εταιρεία. Αυτζσ περιλαμβάνουν 

το κόςτοσ φορτθγοφ, το κόςτοσ των καυςίμων, το πρόςκετο κόςτοσ του 

οδθγοφ, κακϊσ και θ πρόβλεψθ για το κόςτοσ των ςυντάξεων. Κεωρικθκε 

ότι το κζρδοσ τθσ ςυλλογισ τθσ εταιρείασ κα είναι θ πλθρωμι με τθν κφρια 

κινθτιρια δφναμθ αντί του μιςκοφ. Θ τιμι ανά λίτρο για ζνα ςφμπλεγμα 

δθμιουργείται όταν από το ετιςιο ποςό  εςόδων διαιρείται ο ετιςιοσ όγκοσ 

ςυλλογισ γάλακτοσ αιχμισ.  

 

Θ διαχείριςθ του γαλακτοκομείου πρότεινε, ότι το DSS ιταν ζνα ηωτικισ ςθμαςίασ 

εργαλείο για τισ διαπραγματεφςεισ, διότι επζτρεψε ςτθν διαχείριςθ και τουσ 

οδθγοφσ να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν διαδικαςία ομαδοποίθςθσ και εξαςφαλίηει 

ότι οι οδθγοί  κα μποροφςαν να αναλάβουν τθν ευκφνθ για τισ αποφάςεισ. 

Θ παραπάνω διαδικαςία ζλαβε ςθμαντικι κάλυψθ ςτον τομζα των γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων και είχε ςε κάποιο βακμό αποκαταςτακεί θ εμπιςτοςφνθ τθσ διοίκθςθσ 

ςτθν επιχειρθςιακι ζρευνα, και τθν ικανότθτα τθσ τεχνολογίασ να διαδραματίςει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθ βελτιςτοποίθςθ του κόςτουσ ςυλλογισ του γάλακτοσ αιχμισ 

(Martin Butler, 2005).   

 

 

3.4.4 Γενικά ςφςτημα DSS   

 

Μια επιχειρθςιακι ζρευνα ζχει παράγει πολλζσ χριςιμεσ τεχνικζσ λφςεισ, αλλά δεν 

ιταν πάντα απόλυτα επιτυχείσ όςον αφορά τθν εφαρμογι αυτϊν των τεχνικϊν για 

τα πραγματικά παγκόςμια προβλιματα. Τα λογιςμικά προςπάκθςαν να 

βελτιςτοποιιςουν το πρόβλθμα απλοποιθμζνθσ ζκδοςθσ δρομολόγθςθσ, αλλά 

κάλυψαν τισ ανάγκεσ οριςμζνων βιομθχανιϊν. Ωςτόςο όταν αυτζσ οι εκδόςεισ 

διζφεραν από τον πραγματικό κόςμο, γινόντουςαν προςπάκειεσ για να 

απλοποιθκεί το πρόβλθμα και να χωρζςει ςτο λογιςμικό. Αυτι θ προςζγγιςθ 

αποδείχτθκε ςε μεγάλο βακμό ανεπιτυχισ, ςτον τομζα ςυλλογισ γάλακτοσ.  

Αυτι θ εικόνα ενζπνευςε τον τομζα DSS. Στον τομζα τθσ δρομολόγθςθσ ζχει γίνει 

πλζον κατάλλθλθ θ προςζγγιςθ DSS. 

 

Το αποτζλεςμα είναι ότι δθμιουργικθκε εμπιςτοςφνθ ςτθ χριςθ φιλικϊν 

ςυςτθμάτων προσ τον χριςτθ και αυτό που ζχει ςυμβεί είναι ότι οι τεχνικζσ 

βελτιςτοποίθςθσ και το DSS ζχουν ςυναντθκεί. Για να παράςχει μεγαλφτερθ 

ςτιριξθ, το DSS χρειάηεται τισ ποιο εξελιγμζνεσ τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ. Το DSS 

παρουςιάηεται ωσ ζνα υποςτθρικτικό εργαλείο που ςυμπλθρϊνει παρά αντικακιςτά 

το χρονοδιάγραμμα. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με ευρφτερθ αποδοχι από τον 

χριςτθ και ζχει τθν δυνατότθτα να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν διαχείριςθ ςυλλογισ 

γάλακτοσ, ϊρεσ αιχμισ (Martin Butler, 2005).      
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3.4.5 υλλογή υψηλήσ ποιότητασ γάλακτοσ 

 

Γάλα με ιδιότθτεσ υψθλισ αξίασ μπορεί να διαχωρίηεται από το χφμα γάλα, τόςο 

ςτα αγροκτιματα όςο και μεταξφ των αγροκτθμάτων, ϊςτε να μποροφν να 

μεταποιθκοφν ςε εξειδικευμζνα προϊόντα, π.χ. το γάλα με ςυγκεκριμζνεσ 

πρωτεΐνεσ, βιολογικό γάλα, κ.α. Ο διαχωριςμόσ του γάλακτοσ υψθλισ αξίασ ςτα 

αγροκτιματα ζχει ςυνδζςει ςυνζπειεσ για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα τθσ ςυλλογισ 

γάλακτοσ. Στο παράδειγμα, ςτθ Νζα Ηθλανδία, οι γαλακτοκομικζσ εταιρείεσ 

αφαιροφν περίπου 0,04$ ανά λίτρο από τισ πλθρωμζσ των αγροτϊν για τθν κάλυψθ 

των δαπανϊν που ςυνδζονται με τθν μεταφορά και τθν αποκικευςθ του γάλακτοσ 

και τθν απομάκρυνςθσ του νεροφ από το εργοςτάςιο (A.E. Dooley, 2005). Το γάλα 

που διαχωρίηεται ςτο αγρόκτθμα είναι πικανόν να αυξιςει το κόςτοσ αυτό, λόγω 

του υψθλότερου κόςτουσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ γάλακτοσ. Από τθν ςτιγμι 

που θ ςυλλογι γάλακτοσ πραγματοποιείται χωριςτά, είτε ωσ ανεξάρτθτεσ 

διαδρομζσ για τα διάφορα είδθ γάλακτοσ, ι θ αποκικευςθ διαφορετικϊν τφπων 

γάλακτοσ ςτισ μονάδεσ φορτθγοφ, μπορεί να αυξιςει το μικοσ και τον αρικμό των 

ταξιδιϊν που απαιτοφνται. Επομζνωσ, τα προϊόντα από το διαχωριςμζνο γάλα κα 

πρζπει να ζχουν υψθλότερθ τιμι ςτθν αγορά ι να ζχουν μειωμζνο κόςτοσ 

επεξεργαςίασ για να μπορζςει να αντιςτακμιςτεί το πρόςκετο κόςτοσ (A.E. Dooley, 

2005).  

Το λογιςμικό που χρθςιμοποιείται από τα γαλακτοκομεία και άλλεσ εταιρείεσ 

μεταφορϊν για να βελτιςτοποιιςουν τισ αποφάςεισ προγραμματιςμοφ είναι 

εμπορικά ευαίςκθτο και ειδικό για ςυγκεκριμζνθ λειτουργία μιασ εταιρείασ. 

Επιπλζον, αυτό το λογιςμικό ςχετίηεται με τθν ςυλλογι ενόσ μόνο τφπου γάλακτοσ. 

Μοντζλο προςομοίωςθσ για τθν μελζτθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ των 

μεταφορϊν, καταςκευάςτθκε για να ποςοτικοποιθκεί το κόςτοσ και οι πρακτικζσ 

τθσ ςυλλογισ διαφόρων ειδϊν γάλακτοσ.  

 

 

3.4.6 Παράδειγμα προβλήματοσ 

 

Στο πρόβλθμα εξετάςτθκαν δφο αντίκετεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ γαλακτοκομείων. 

Οι μικρότερεσ, ποιο ςυγκεντρωμζνεσ γαλακτοκομικζσ εκμεταλλεφςεισ 

εκπροςωπικθκαν από γαλακτοπαραγωγζσ ςτα Βόρεια Νθςιά τθσ Νζασ Ηθλανδίασ, 

ενϊ τα μεγαλφτερα εκπροςωπικθκαν από περιοχζσ των Νότιων Νθςιϊν. Το 

μοντζλο αναπτφχκθκε χρθςιμοποιϊντασ υπολογιςτικά φφλλα Excel. 

 

Ζνα υποκετικό ςφνολο 30 αγροκτθμάτων ορίςτθκε για κάκε περιφζρεια, με βάςθ τα 

πραγματικά ςτοιχεία τθσ γεωργικισ παραγωγισ γάλακτοσ που παραδίδεται από μια 
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γαλακτοκομικι εταιρεία τθσ Νζασ Ηθλανδίασ. Το ςφνολο των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων ςτα Βόρεια Νθςιά αντιπροςωπεφεται από περιοχζσ με μικρά 

κοπάδια, με μζςο όρο 177 αγελάδεσ ανά αγρόκτθμα, που ιταν κοντά ςτο 

εργοςτάςιο, ενϊ τα αγροκτιματα ςτα Βόρεια Νθςιά είχαν μεγάλα κοπάδια, με μζςο 

όρο 500 αγελάδεσ ανά αγρόκτθμα, που ιταν διάςπαρτα ςε χωριά. Κάκε αγρόκτθμα 

παράγει δφο τφπουσ γάλακτοσ (γάλα Α και γάλα Β). Θ ςυλλογι του κάκε τφπου 

γάλακτοσ, για κάκε εκμετάλλευςθ, ορίςτθκε ωσ μια ξεχωριςτι ςτάςθ, δίνοντασ 60 

πικανζσ ςτάςεισ ςυλλογισ γάλακτοσ (A.E. Dooley, 2005).  

Το μοντζλο προςομοιϊνει τισ επιδράςεισ οριςμζνων γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 

μζςα ςε ζνα μεταβαλλόμενο από τθν παραγωγι τθσ λεκάνθσ απορροισ και τον 

διαχωριςμό από το γάλα Α ςτο γάλα Β με τθν πάροδο του χρόνου ςχετικά με τθν 

αλλαγι του όγκου γάλακτοσ από τουσ δφο τφπουσ, τισ απαιτιςεισ ςυλλογισ και τα 

ζξοδα είςπραξθσ. Διερευνοφνται τζςςερα ςενάρια αλλαγισ ςε μια περιοχι 

ςυλλογισ γάλακτοσ: δεν υπάρχουν αγροκτιματα (status quo (SQ)), 25% (8 

αγροκτιματα), 50% (15 αγροκτιματα) και όλα τα αγροκτιματα.  

 

Το ςυνολικό κόςτοσ ςυλλογισ είναι μεγαλφτερο ςτισ ϊρεσ αιχμισ, από ότι ςτισ μθ 

ϊρεσ αιχμισ, κακϊσ υπάρχει μεγαλφτεροσ όγκοσ γάλακτοσ; Θ απάντθςθ είναι ότι 

ςτισ ϊρεσ μθ αιχμισ, το κόςτοσ είναι μεγαλφτερο κακϊσ για να ςυλλζξει τθν ίδια 

ποςότθτα γάλακτοσ, με τισ ϊρεσ αιχμισ, ταξιδεφει περιςςότερο. Μζςο κόςτοσ 

ςυλλογισ ςτα Βόρεια Νθςιά ανά χιλιόλιτρο ιταν 16,4, 14,7 και 14,1% περιςςότερο 

ςτα τζλθ του κθλαςμοφ ςε ςφγκριςθ με τθν αιχμι του κθλαςμοφ για το SQ , 25 και 

50% των αγροκτθμάτων. Το μζςο κόςτοσ ςυλλογισ γάλακτοσ ετθςίωσ κυμαινόταν 

από 1 ζωσ 23% περιςςότερο ανά χιλιόλιτρο ςτα τζλθ του κθλαςμοφ από ότι ςτθν 

αρχι και θ διαφορά αυτι κα μποροφςε να εξθγθκεί ςχεδόν εξ ολοκλιρου από τον 

αρικμό των ταξιδιϊν που απαιτοφνται για τθν ςυλλογι του γάλακτοσ.  

Άλλοι παράγοντεσ εκτόσ από τον όγκο του γάλακτοσ ςε ςχζςθ με τθν κορυφι του 

όγκου γαλουχίασ, μπορεί να επθρεάςει τθν αλλαγι ςυλλογι γάλακτοσ κάκε 

δεφτερθ μζρα. Για παράδειγμα, θ αλλαγι ςε δφο τφπουσ γάλακτοσ μπορεί να 

ςθμαίνει ότι ζνα αγρόκτθμα κινείται προσ ςυλλογι γάλακτοσ κάκε δεφτερθ μζρα, 

ιδιαίτερα κατά τθν διάρκεια τθσ μεταβατικισ χρονιάσ, όταν οι όγκοι του ενόσ εκ των 

δφο τφπων γάλακτοσ κα είναι λιγότερο από ότι για τθν κατάςταςθ SQ. Το κόςτοσ 

ανά χιλιόλιτρο μπορεί να είναι μεγαλφτερο ακόμα ςτο τζλοσ του κθλαςμοφ, ι πριν 

από όλεσ τισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ςυμβαίνει ςε κάκε δεφτερθ μζρα ςυλλογισ, 

κακϊσ ο όγκοσ του γάλακτοσ που ςυλλζγεται ανά ςτάςθ κα είναι χαμθλότεροσ ςε 

αυτοφσ τουσ χρόνουσ από ότι για τθν διαμορφωμζνθ κατάςταςθ ςτθν λιξθ του 

κθλαςμοφ (A.E. Dooley, 2005).             

 

Το κόςτοσ ςυλλογισ του γάλακτοσ μζςα ςε ςενάρια μεταβάλλεται με το χρόνο, 

ανάλογα με τισ ποςότθτεσ των διαφόρων ειδϊν γάλακτοσ που ςυλλζγονται, 

αυξάνοντασ κατακόρυφα τθν ςτιγμι ενόσ επιπλζον πειράματοσ που απαιτείται για 

τθν ςυλλογι του γάλακτοσ και ςτθ ςυνζχεια μειϊνεται ςταδιακά, κακϊσ το κόςτοσ 

απλϊνεται πάνω από ζνα μεγαλφτερο όγκο γάλακτοσ. Το κόςτοσ ςυλλογισ του 

γάλακτοσ δεν είναι μεγάλο ςε ςχζςθ με το ειςόδθμα του γάλακτοσ. Για παράδειγμα, 
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θ ςυλλογι του γάλακτοσ ςτα Βόρεια Νθςιά τθσ Ηθλανδίασ είναι μικρότερο από 1 

λεπτό/ λίτρο ενϊ ςτα Νότια Νθςιά αγγίηει το 1,4 λεπτά/ λίτρο. Τα αυξθμζνα ζξοδα 

μεταφοράσ που ςυνδζονται με τθν είςπραξθ των δφων τφπων γάλακτοσ, δεν είναι 

υψθλά.          

 

 

 

3.5 Πρόβλημα ςυλλογήσ (παράδειγμα) 

    

    Θ ειςαγωγι που κακορίηεται από το ςφςτθμα των τιμϊν γάλακτοσ για το 

αγελαδινό γάλα το 1984 ζχει ζνα ιςχυρό ερζκιςμα για τθν ετιςια αφξθςθ του 

αιγοπρόβειου γάλακτοσ ςτθν Ολλανδία που χρθςιμοποιικθκε για επαγγελματικι 

χριςθ. Λόγο τθσ ανάπτυξθσ που ςθμειϊκθκε από το 1984 και τα κζρδθ από τθν 

παραγωγι κατςικίςιου γάλακτοσ, εντάχκθκε ςε μια βιολογικι και επαγγελματικι 

κλίμακα (G.D.H. Claassen, 2007).  

     

     Σιμερα τα Ολλανδικά goatherds παράγουν για επαγγελματικι χριςθ περίπου 40 

εκατομμφρια λίτρα γάλακτοσ ετθςίωσ. Ζνα μεγάλο μζροσ χρθςιμοποιείτε για τθν 

εγχϊρια παραγωγι τυριοφ, άλλα για εξαγωγζσ νωποφ γάλακτοσ ςτο Βζλγιο, τθ 

Γερμανία και το Θνωμζνο Βαςίλειο είναι επίςθσ κοινό. Ενϊ το υπόλοιπο τθσ 

παροχισ πωλείται ςε ζνα ελκυςτικό επίπεδο τιμϊν για τα τρόφιμα (γάλα ςε ςκόνθ) 

των νεαρϊν ηϊων και τθν ςυμπυκνϊματα γαλακτοκομικϊν προϊόντων (G.D.H. 

Claassen, 2007). 

    

    Ο ρυκμόσ αφξθςθσ του τομζα κακϊσ και θ αυξανόμενθ ανιςορροπία μεταξφ τθσ 

ςυνεχοφσ παραγωγισ γάλακτοσ ςτο επίπεδο προςφοράσ και τουσ όρουσ παράδοςθσ 

των γαλακτοκομικϊν εργοςταςίων, παρότρυνε εργοςτάςια να αναηθτιςουν μια 

διαφορετικι προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα ςυλλογισ γάλακτοσ. Θ ςυλλογι γάλακτοσ 

ςε αυτόν τον τομζα δεν ζχουν ςυςτακεί από μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ ι εταιρείεσ 

μεταφορϊν. Οι αγρότεσ είναι ενωμζνοι ςε ςυνεταιριςτικζσ ενϊςεισ. Κακϊσ όλα τα 

ζξοδα και ζςοδα είναι από κοινοφ ςτα μζλθ του ςυλλόγου. Οι διαπραγματεφςεισ με 

τθ βιομθχανία για τθν μεταποίθςθ ,τθν ποςότθτα, τθν παράδοςθ, τισ τιμζσ πϊλθςθσ 

και τισ ςυμβάςεισ με τοπικζσ εταιρίεσ μεταφορϊν και ςυλλογισ  γάλακτοσ 

καλφπτονται από τθν ςυνεταιριςτικι ζνωςθ. Θ μελζτθ αυτι ζχει γίνει από μια από 

τισ μεγαλφτερεσ ςυνεταιριςτικζσ ενϊςεισ ςτθν βιομθχανία γιδοβοςκϊν ςτθν 

Ολλανδία.      

Βαςικά  ερωτιματα (G.D.H. Claassen, 2007): 

    

1. Ρϊσ να ςτθρίξει το όχθμα προγραμματιςμοφ τθσ ςυνεταιριςτικισ ζνωςθσ ςτθν 

κακθμερνι εργαςία για να κτίςει τα προγράμματα ςυλλογισ γάλακτοσ ζτςι 

ϊςτε τα οικονομικά ςυμφζροντα των αγροτϊν να εξυπθρετοφνται όςο το 

δυνατόν καλφτερα. Σθμαντικό είναι να καταλάβουμε πωσ θ αποτελεςματικι 

ςυλλογι γάλακτοσ από τα αγροκτιματα προμθκευτι και θ παράδοςθ 

γάλακτοσ ςε διάφορα μζρθ ςχετικά με το επίπεδο ηιτθςθσ δεν περιορίηεται 
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ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων δρομολόγθςθσ οχθμάτων. Τα γαλακτοκομικά 

εργοςτάςια απαιτοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ πρϊτων υλϊν και το αίτθμα για 

κατςικίςιο γάλα ζχει προγραμματιςτεί να καταλιξουμε ςε περιοριςμζνο 

αρικμό ςτακερϊν θμερϊν. Κατά ςυνζπεια τα χρονοδιαγράμματα ςυλλογισ 

του γάλακτοσ πρζπει να εξιςορροποφν τθν προςφορά γάλακτοσ κατά τθν 

ηιτθςθ ζτςι ϊςτε θ πρϊτθ φλθ να μπορεί να πωλθκεί ςτο καλφτερο δυνατό 

επίπεδο τιμϊν.  

 

2. Ρϊσ να υποςτθρίξουν άλλουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων του ςυνεταιριςμοφ 

ζνωςθσ, ςτθν ετιςια διαπραγμάτευςθ με τισ μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ 

μεταφορικϊν εταιρειϊν και προμθκευτϊν. 

   

Ραρά το γεγονόσ ότι πολλζσ λογοτεχνίεσ ζχουν αφιερωκεί ςτθν εφαρμογι των 

προβλθμάτων δρομολόγθςθσ οχθμάτων ακόμθ και για τα προβλιματα ςυλλογισ 

γάλακτοσ ςτθν κοινι βιομθχανία γαλακτοκομικϊν προϊόντων, το πρόβλθμα 

ςυλλογισ για κατςικίςιο γάλα χαρακτθρίηεται από ςυγκεκριμζνεσ λεπτομζρειεσ. Θ 

πτυχι τθσ δρομολόγθςθσ οχθμάτων κα μποροφςαμε να τθν ποφμε ωσ ζνα περιοδικό 

πρόβλθμα δρομολόγθςθσ οχθμάτων (PVRP). Θ PVRP είναι ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα 

για τθν γενίκευςθ τθσ κλαςςικισ δρομολόγθςθσ  οχθμάτων (VRP). Το κάκε όχθμα 

ζχει χωρθτικότθτα ςτακερι και δεν μπορεί να ξεπεραςτεί. Κάκε όχθμα πρζπει να 

επιςτρζφει ςτθν περιοχι από τθν οποία αναχωρεί. Οι πελάτεσ πρζπει να 

ικανοποιοφνται πλιρωσ για τθν ηιτθςθ που ζχουν. 

Οι πελάτεσ επιςκζπτονται μόνο μια φόρα και μόνο από ζνα όχθμα. Μπορεί να 

υπάρχουν περιοριςμοί που περιορίηουν τθν απόςταςθ που διανφει κάκε όχθμα.  Θ 

περίοδοσ του προγραμματιςμοφ ςυνικωσ είναι μια μζρα. Θ VRP είναι ζνα δφςκολο 

πρόβλθμα ςυνδυαςτικισ, που ζλαβε μεγάλθ προςοχι ςτθν λογοτεχνία και ςυνικωσ 

το πρόβλθμα αντιμετωπίηεται με τθν βοικεια των ερευνθτικϊν μεκόδων.  

      

H  PVRP γενικεφει το κλαςικό VRP τθσ παράταςθσ περιόδου προγραμματιςμοφ. 

Ράνω από αυτό τον ςχεδιαςμό ορίηονται πελάτεσ που δεν πρόκειται να επιδοκοφν 

ςε κακθμερινι βάςθ, αλλά χαρακτθρίηονται από τθν άποψθ κάποιου είδουσ 

περιοδικότθτα τθσ ηιτθςθσ. 

Κάκε πελάτθσ πρζπει να κακορίηει τθν ςυχνότθτα των υπθρεςιϊν από ζνα ςφνολο 

επιτρεπόμενων ςυνδυαςμϊν των θμερϊν επίςκεψθσ. Ο κάκε πελάτθσ κα πρζπει να 

επιςκζπτεται τουλάχιςτον μια φορά, αν και οριςμζνοι από αυτοφσ απαιτοφν πιο 

πολλζσ επιςκζψεισ κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου. Το πρόβλθμα ςυνίςταται 

ταυτόχρονα τθν επιλογι ςυνδυαςμοφ  επίςκεψθσ για κάκε πελάτθ για τθν κζςπιςθ 

του οχιματοσ για κάκε μζρα του προγραμματιςμοφ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ VRP 

όπωσ περιγράφεται παραπάνω.  Ζνα ςκεφαςμα προγραμματιςμοφ  PVRP μπορεί να 

βρεκεί. 

Θ ηιτθςθ τθσ περιοδικότθτασ ςυνεπάγεται ςτο ότι δεν είναι δυνατόν να λυκεί το 

πρόβλθμα ςε κακθμερινι βάςθ και ςτθν ςυνζχεια να αντιγράφουν το διάλυμα ςτθν 

πάροδο του χρόνου. Ο Chao ταξινομεί το PVRP ωσ πολυεπίπεδο πρόβλθμα 

ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ. 
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Ωσ πρϊτο επίπεδο πρζπει να ορίςετε απαραίτθτα  ζνα επιτρεπόμενο ςυνδυαςμό 

επίςκεψθσ κάκε πελάτθ. Στο δεφτερο επίπεδο μια κλαςικι VRP, δθλαδι τθν 

ανάκεςθ οχθμάτων ςε δρομολόγια για κάκε μζρα τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 

που κα πρζπει να λυκεί. Στο τρίτο επίπεδο κα πρζπει να λυκεί το κλαςικό 

πρόβλθμα Travelling Salesman (G.D.H. Claassen, 2007). 

Ωςτόςο θ PVRP  αναλαμβάνει δραςτθριότθτεσ είτε  pick up  ι  παράδοςθσ, όμωσ όχι 

και τα δφο. Με άλλα λόγια αφορά είτε τθν καταςκευι των οδϊν μεταφοράσ είτε τον 

καταςκευαςτι  από ζναν προμθκευτι, π.χ. μια αποκικθ ςε διάφορουσ πελάτεσ. 

Το πρόβλθμα ςυλλογισ γάλακτοσ μασ αφορά ςτθν καταςκευι διαδρομϊν από μια 

μζρα περιόδου, που ςε αυτι τθν περίπτωςθ τόςο οι προμθκευτζσ όςο και οι 

πελάτεσ κακορίηουν τθν ςυχνότθτα ςε διαφορετικζσ διαδρομζσ. Επιπλζον οι 

πελάτεσ μποροφν να επιςκζπτονται περιςςότερα από ζνα οχιματα, από 

διαφορετικζσ διαδρομζσ. Σε αντίκεςθ με τθν κοινι ζμφαςθ PVRP  δεν είναι πρϊτθ 

προσ τθν δρομολόγθςθ του κόςτουσ ι προσ το μζγεκοσ του ςτόλου, αλλά προσ τθν 

τοποκζτθςθ και τθν εξιςορρόπθςθ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ με τθν ανάκεςθ 

των επιτρεπόμενων ςυνδυαςμϊν, με επίςκεψθ ταυτόχρονα ςτουσ αγρότεσ και τουσ 

πελάτεσ του γάλακτοσ. 

    

 Ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ είναι ότι: 

 

Ρρϊτα κζλει να ςυηθτιςει για το πϊσ μια προςζγγιςθ, οι ςχετικζσ τεχνικζσ 

βελτιςτοποίθςθσ, ερωτιματα δεδομζνων και πρόςκετα εργαλεία ανάλυςθσ μπορεί 

να υποςτθρίξει ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ςυλλογισ γάλακτοσ ζτςι ϊςτε πολλζσ 

ωσ επί το πλείςτο αντικρουόμενεσ να είναι οι ςτόχοι των ςχετικϊν φορζων, δθλαδι 

οι αγρότεσ , θ βιομθχανία μεταποίθςθσ και οι μεταφορείσ λαμβάνονται υπόψθ. Για 

τθν ανάκεςθ των επιτρεπόμενων και ςτακερϊν ςυνδυαςμϊν επίςκεψθσ, 

προτείνουμε ζνα μοντζλο ακζραιο γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, που λφνεται με 

τθν εφαρμογι  Beale και Tomlin τθν ζννοια του ειδικοφ διατεταγμζνα ςφνολα, 

τφπου 1 (SOS1). Ραρά το γεγονόσ ότι υπάρχει μεγάλο υπολογιςτικό πλεονζκτθμα να 

αποκτθκεί από τθν SOS τυποποίθςθ,  τα ερωτιματα «γιατί, πότε και πϊσ να 

εφαρμόηουν Ειδικά διατεταγμζνα ςφνολα τφπου 1» δεν πιρε πολλι προςοχι ςτθν 

λογοτεχνία ακόμα (G.D.H. Claassen, 2007).  

 

Ζνασ δεφτεροσ ςτόχοσ είναι να ςυμβάλει ςτισ ιδζεσ μιασ αποτελεςματικισ χριςθσ 

των Ειδικϊν διατεταγμζνα ςφνολα τφπου 1. Κανζνα πλεονζκτθμα δεν υπάρχει από 

κεωρθτικι άποψθ  ςε διακλάδωςθ ςε ςφνολα των μεταβλθτϊν με τθν χριςθ SOS1 ι 

διακλάδωςθ ςε μεμονωμζνεσ μεταβλθτζσ ςε μια διακλάδωςθ και οριοκζτθςθ. Σε 

κάκε ςετ δείχνουμε τθν αποτελεςματικότθτα SOS1 που εξαρτάται ζντονα από τθ 

διάταξθ των μεταβλθτϊν (G.D.H. Claassen, 2007).    

Μιλάει και περιγράφει για τα περιβαλλοντικά προβλιματα με ποιο πολλζσ 

λεπτομζρειεσ και ζχει επικεντρωκεί ςτισ κφριεσ διαφορζσ μεταξφ του προβλιματοσ 

ςυλλογισ του γάλακτοσ για τισ αγελάδεσ και κατςικίςιο γάλα ςτθν Ολλανδικι 

βιομθχανία γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Γίνετε παρουςίαςθ ςε ζνα μοντζλο 

διατφπωςθσ που αποδεικνφει ότι είναι αρκετά δφςκολο να λυκεί το πραγματικό 
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μζγεκοσ των προβλθμάτων. κα επικεντρωκεί ςτθν αποτελεςματικι χριςθ του SOS1  

τυποποίθςθ και τθ ςχετικι υπολογιςτικι απόδοςθ. 

 

 

 

 3.5.1 Περιγραφή του προβλήματοσ  

 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ ετιςια προμικεια κατςικίςιου γάλακτοσ είναι ίδιασ ςθμαςίασ 

για τθν ολλανδικι βιομθχανία γαλακτοκομικϊν προϊόντων, θ αγορά για τα ςχετικά 

τελικά προϊόντα αυξάνεται κάκε χρόνο. Τα τελικά προϊόντα και κυρίωσ το τυρί, 

υποβάλλονται ςε επεξεργαςία από ζναν περιοριςμζνο αρικμό, από γαλακτοκομικά 

εργοςτάςια. Αυτό ςθμαίνει ότι θ πρϊτθ φλθ πρζπει να μαηεφεται, πριν από τθν 

θλικία γάλακτοσ να υπερβαίνει τισ 3 μζρεσ. Ζτςι από τθν μια πλευρά τα 

γαλακτοκομικά εργοςτάςια απαιτοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ πρϊτων υλϊν και ηιτθςισ 

τουσ για να καταλιξουμε ςε κάποιεσ ςτακερζσ τιμζσ. Από τθν άλλθ πλευρά 

κοιτάηοντασ το επίπεδο τθσ προςφοράσ, ο αρικμόσ των αιγϊν για επαγγελματικι 

χριςθ είναι μικρόσ ςε ςφγκριςθ με τα κοινά γαλακτοκομεία, ςε επίπεδο 

προςφοράσ. Ζτςι από ζνα ςθμείο τθσ πολυπλοκότθτασ μεταφοράσ του 

προβλιματοσ ςυλλογισ για κατςικίςιο γάλα είναι αρκετά διαφορετικι από τθν 

ςυλλογι αγελαδινοφ γάλακτοσ. Αν πάρουμε υπόψθ το γεγονόσ ότι θ αποκικευςθ 

του γάλακτοσ ςτο επίπεδο τθσ προςφοράσ περιορίηεται το πολφ ςε 3 μζρεσ και τα 

γαλακτοκομικά εργοςτάςια να ζχουν μόνο τθν παράδοςθ του κατςικίςιου γάλακτοσ 

ςε ζνα μικρό αρικμό θμερϊν. Αυτό με τθν ςειρά του ενιςχφει το πρόβλθμα ότι το 

μεταφερόμενο ποςό του γάλακτοσ μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ ςτο 

επίπεδο είναι ςυχνά εκτόσ ιςορροπίασ με τθν ικανότθτα των ςφγχρονων οχθμάτων 

μεταφοράσ (G.D.H. Claassen, 2007). 

  

Αυτά τα αντικρουόμενα ςυμφζροντα, μαηί με μια ετιςια ανάπτυξθ του τομζα 

κάλεςε για μια διαφορετικι προςζγγιςθ τθσ κακθμερινισ ςυλλογισ γάλακτοσ ςτον 

τομζα των γιδοβοςκϊν. Ζκεςε το ερϊτθμα να αναπτφξει ζνα διαδραςτικό εργαλείο 

ςχεδιαςμοφ, προκείμενου να ςτθρίξει το πρόβλθμα ςυλλογισ του γάλακτοσ και 

ςυντονίηει τθν ανιςορροπία μεταξφ προςφοράσ γάλακτοσ από τθν μια πλευρά και 

τα επιμζρουσ επίπεδα τθσ ηιτθςθσ γαλακτοκομικϊν εργοςταςίων από τθν άλλθ 

πλευρά. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει μια ςθμαντικι εςτίαςθ για τθν ςτακερι 

καταςκευι, βραχυπρόκεςμα, και ςχζδια ςυλλογισ και παράδοςθσ γάλακτοσ 

μεςοπρόκεςμα και όχι τθν επίλυςθ τθσ θμεριςιασ VRP δθλαδι τθν ανάκεςθ 

οχθμάτων ςε οδοφσ και ςτθν ςυνζχεια το πρόβλθμα TSP για κάκε όχθμα. 

 

 

3.5.2 Διατφπωςη  Μοντζλου 

   

Μζροσ του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςε ζνα μοντζλο γραμμικοφ προγραμματιςμοφ. 

Αυτό το μοντζλο παίρνει ζνα κυλιόμενο ςχεδιαςμό με χρονικό ορίηοντα. Οι 

μεμονωμζνεσ εκμεταλλεφςεισ ςυγκεντρϊνονται ςε μεγαλφτερεσ οντότθτεσ. Αυτι θ 
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ομαδοποίθςθ είναι θ κφρια βάςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων και τθν κακθμερινι διακζςιμθ ποςότθτα γάλακτοσ μζςα ςε μια 

ςυςτάδα. Θ διακζςιμθ ποςότθτα γάλακτοσ μετά από 1,2 ι 3 θμζρεσ εντόσ του 

ορίηοντα προγραμματιςμοφ, πρζπει να ταιριάηει με τισ διάφορεσ δυνατότθτεσ 

μεταφοράσ των οχθμάτων. Το πλεόναςμα του γάλακτοσ ςτο επίπεδο τθσ 

προςφοράσ, μπορεί να πωλθκεί ςε ζνα μθ ελκυςτικό επίπεδο των τιμϊν, ςε ζνα 

επιλεγμζνο αρικμό των πλεοναςματικϊν επιχειριςεων. Ρροκειμζνου να 

ικανοποιθκοφν τα πιο ςθμαντικά πρότυπα ποιότθτασ του γάλακτοσ που είχε 

ςυλλεχκεί, θ χρονικι περίοδοσ μεταξφ δφο διαδοχικϊν επιςκζψεων ςε ζνα 

ςφμπλεγμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τθσ 3 μζρεσ. Θ ςυλλογι γάλακτοσ τισ Κυριακζσ 

δεν επιτρζπεται. Αφοφ οι ρυκμοί ςυλλογισ γάλακτοσ επαναλαμβάνεται κάκε 2 

βδομάδεσ (G.D.H. Claassen, 2007). 

 

 

 
Εικόνα 2: Ρυκμόσ ςυλλογισ γάλακτοσ. 

Πθγι: (G.D.H. Claassen, 2007) 

 

Με τθν ειςαγωγι αυτϊν των λεγόμενων ρυκμϊν ςυλλογισ γάλακτοσ ζχει μειωκεί θ 

πολυπλοκότθτα του προβλιματοσ ςθμαντικά. Μετά από όλα, το πρόβλθμα είναι 

τϊρα που ο ρυκμόσ ςυλλογισ γάλακτοσ κα πρζπει να ανατεκεί ςε κάκε ομάδα ζτςι 

ϊςτε θ επιμζρουσ ηιτθςθ θμεριςιασ επίςκεψθσ να εξυπθρετείτε καλφτερα. 

Αυτό το πρόβλθμα μπορεί να μορφοποιθκεί ωσ ζνα μοντζλο γραμμικοφ 

προγραμματιςμοφ. Ασ ποφμε ότι ορίηουμε : 

  

ΔΕΛΚΤΕΣ  

c = 1 … C διαφορετικζσ ομάδεσ ςε επίπεδο προςφοράσ  

β = 1 … Β διάφοροι αγοραςτζσ θ εργοςτάςια ςτο επίπεδο τθσ ηιτθςθσ  

r = 1 … K οι ρυκμοί ςυλλογισ γάλακτοσ  
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t = 1 … T οι ςχετικζσ θμζρεσ του ορίηοντα προγραμματιςμοφ 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

S c,r,t  θ προςφορά γάλακτοσ c κατά τθν θμζρα t, ςφμφωνα με το γάλα ρυκμό 

ςυλλογισ r  

 

D b,t θ ηιτθςθ γάλακτοσ για αγοραςτι β κατά τθν ιμερα t. 

P,b πρόςτιμο για κάκε μονάδα γάλακτοσ που παραδίδεται ςυμπλθρωματικά προσ 

τθν πραγματικι ηιτθςθ για αγοραςτι β. 

 

P,b πρόςτιμο για κάκε μονάδα γάλακτοσ που παραδίδεται μικρότερθ από τθν 

πραγματικι για αγοραςτι β (G.D.H. Claassen, 2007). 

 

 

3.5.3 Σελικά αποτελζςματα μοντζλου 

 

Σκοπόσ του μοντζλου ιταν να βρει αποτελεςματικοφσ τρόπουσ για τθν λιψθ 

αποφάςεων, ςε μια ςυνεταιριςτικι ζνωςθ. Θ διαχείριςθ τθσ ζνωςθσ 

ςυνειδθτοποίθςε, ότι λόγω τθσ ετιςιασ αφξθςθσ, θ αυξανόμενθ ανιςορροπία 

μεταξφ τθσ παραγωγισ ςτο επίπεδο προςφοράσ και των ςτακερϊν ςυνκθκϊν 

παράδοςθσ ςε επίπεδο ηιτθςθσ, δεν κα μποροφςε να λυκεί μόνο με λεπτομερι 

προγραμματιςμό των δρομολογίων και περιθγιςεισ ςε κακθμερινι βάςθ. Θ 

ςθμερινι προςζγγιςθ του προβλιματοσ, ςτο επίπεδο ςυλλογισ γάλακτοσ ιταν 

δφςκολο βιϊςιμο ςτο μζλλον. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει μια ςθμαντικι εςτίαςθ 

ςτουσ βραχυπρόκεςμουσ και μεςοπρόκεςμουσ προγραμματιςμοφσ, αντί για τθν 

καταςκευι λεπτομερϊν διαδρομϊν και περιθγιςεων ςε κακθμερινι βάςθ. Ζνασ 

ςτόχοσ ιταν να καταςκευαςτεί ζνα πιλοτικό ςφςτθμα για τθν παραγωγι ςχεδίων 

ςυλλογισ γάλακτοσ (G.D.H. Claassen, 2007). 

 

Το πιλοτικό ςφςτθμα χωρίηεται ςε τρία βαςικά ςυςτατικά: 

 

 Διαςφνδεςθ χριςτθ 

 Βάςθ δεδομζνων 

 Μονάδα βελτιςτοποίθςθσ 

 

Θ επίτευξθ τθσ αποςτολισ του DSS, για να βοθκιςει τουσ τελικοφσ χριςτεσ ςτθν 

λιψθ καλφτερων αποφάςεων, ςυνεπάγεται ότι ζνα τζτοιο ςφςτθμα δεν αντικακιςτά 

τθν απόφαςθ καταςκευαςτι. Μόνο οι τελικοί χριςτεσ ζχουν τισ ικανότθτεσ και 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για να επανεξετάςουν τθν ποιότθτα των παραγόμενων 

ςχεδίων.  

Το DSS ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει τθν λιψθ αποφάςεων και δεν πρζπει να 

κεωρείται ωσ βελτιςτοποιθτισ, αλλά ωσ εργαλείο για τθν παραγωγι και τθν 

αποκικευςθ υψθλισ ποιότθτασ ςχεδίων που κα χρθςιμοποιθκοφν για περαιτζρω 
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αναλφςεισ. Στο πλαίςιο αυτό, οι εγκαταςτάςεισ προσ τον χριςτθ και θ διαδραςτικι 

διαςφνδεςθ ανκρϊπου-μθχανισ είναι απαραίτθτθ (G.D.H. Claassen, 2007).  

Θ διαςφνδεςθ χριςτθ ζχει διαιρεκεί ςε μια ειςροι και ςτο ςχεδιαςμό, αναλφοντασ 

τμιμα. Μια βαςικι οκόνθ εκκίνθςθσ προςφζρει πρόςβαςθ ςε κάκε τμιμα. 

Οποιαδιποτε άλλθ οκόνθ του χριςτθ διαςφνδεςθσ περιλαμβάνει μια ςφνδεςθ για 

να επιςτρζψει ςτθν φόρμα εκκίνθςθσ. Θ οκόνθ προςφζρει ακόμα μια επιλογι για 

να ξεκινιςει μια επιχείρθςθ από τθν ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ.  

 

Θ ςθμαντικι ζμφαςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι θ ςτιριξθ τθσ λιψθσ 

αποφάςεων ςε διάφορα επίπεδα εντόσ τθσ ςυνεταιριςτικισ ενϊςεωσ. Οι 

προγραμματιςτζσ του οχιματοσ κακϊσ και οι διαχειριςτζσ τθσ ςυνεταιριςτικισ 

ενϊςεωσ ζψαχναν τρόπουσ για να τουσ βοθκιςουν να πάρουν καλφτερεσ 

αποφάςεισ.  

Κατά κάποιο τρόπο το πρόβλθμα μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα παράδειγμα τθσ 

περιοδικισ δρομολόγθςθσ οχθμάτων προβλιματοσ (PVRP) με τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά: πρόκειται για pick-up και τισ πράξεισ παράδοςθσ ταυτόχρονα. Κατά 

ςυνζπεια υπάρχει μια μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν εξιςορρόπθςθ τθσ προςφοράσ και 

τθσ ηιτθςθσ, ςε αντίκεςθ με τθν δρομολόγθςθ των οχθμάτων. Το βραχυπρόκεςμο 

ζωσ μεςοπρόκεςμο μοντζλο ςχεδιαςμοφ αποδεικνφεται ότι είναι μια επιτυχθμζνθ 

προςζγγιςθ για το πρϊτο επίπεδο του PVRP, ςτισ οποίεσ είναι αναγκαίο να ανατεκεί 

επιτρεπόμενοσ ςυνδυαςμόσ επίςκεψθσ ςε προμθκευτζσ κακϊσ και ςε πελάτεσ, ζτςι 

ϊςτε θ ςυνεχισ παραγωγι ςε επίπεδο προςφοράσ κα πρζπει να εξιςορροπείται με 

περιοδικι ηιτθςθ. Τα παραγόμενα ςχζδια χρθςιμεφουν και ςαν ςθμείο εκκίνθςθσ 

για το επόμενο επίπεδο τθσ PVRP. Αυτό το επίπεδο αποτελείται από τθν επίλυςθ 

πολλϊν VRP (δρομολόγθςθσ οχθμάτων προβλιματα) για κάκε θμζρα τθσ περιόδου 

προγραμματιςμοφ. Τα ςχζδια προςφζρουν ζνα ςτερεό και ςτακερό ςθμείο 

εκκίνθςθσ για τθν κακθμερινι VRP. Θ ιδζα τθσ ανάκεςθσ ςε ςυςτάδεσ των 

προμθκευτϊν, για τον ρυκμό ςυλλογισ γάλακτοσ, εκδόκθκε ςε πρϊιμο ςτάδιο από 

τουσ προγραμματιςτζσ του οχιματοσ. Μόλισ ομαδοποιθκοφν τα αγροκτιματα του 

προμθκευτι ςε ςυςτάδεσ και θ πλιρθσ παραγωγι γάλακτοσ μζςα ςε ζνα 

ςφμπλεγμα με ςτακερό ρυκμό ςυλλογισ, το κακθμερινό πρόβλθμα δρομολόγθςθσ 

ζχει απλοποιθκεί ςθμαντικά. Επίςθσ αποδεικνφεται και είναι πολλι χριςιμθ, θ 

επιςκόπθςθ των διακεςίμων οχθμάτων μεταφοράσ με τθν ικανότθτα φόρτωςθσ ι 

τισ μζςεσ αποςτάςεισ μεταξφ του ςθμείου αναχϊρθςθσ του οχιματοσ, του κζντρου 

ενόσ ςυμπλζγματοσ ςυλλογισ γάλακτοσ και το προβλεπόμενο ςθμείο προοριςμοφ. 

Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αποφαςίςει να τελικά να δθμιουργιςει ζνα τελικό 

ςχζδιο ανάπτυξθσ λογιςμικοφ διαχείριςθσ, κα πρζπει να επανεξετάςει τουσ 

λειτουργικοφσ χαρακτιρεσ και πάλι. Ακόμα ςθμαντικι είναι θ επζκταςθ του 

πιλοτικοφ ςυςτιματοσ από μια πρόςκετθ μονάδα που επιτρζπει τθν καταςκευι 

λφςεων για τθν κακθμερινι PVR. Αυτι βζβαια θ καταςκευι, αυτοφ του τφπου 

ςυςτθμάτων, ςε ζνα πραγματικό περιβάλλον τείνει να είναι ζνα χρονοβόρο 

λογιςμικό πρόγραμμα ανάπτυξθσ (G.D.H. Claassen, 2007).  
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Ρροκειμζνου να προςαρμοςτεί ςτο μζλλον θ ανιςορροπία μεταξφ προςφοράσ του 

γάλακτοσ και των επιμζρουσ επιπζδων ηιτθςθσ γαλακτοκομικϊν εργοςταςίων, είναι 

χριςιμα, τα ειδικά αποκθκευμζνα προγράμματα με τισ πλθροφορίεσ τουσ ςχετικά 

με τισ ποςότθτεσ γάλακτοσ που παραδόκθκαν ςτισ λεγόμενεσ εταιρείεσ 

πλεονάςματοσ ι τισ ελλείψεισ των παραδόςεων ςε τελικοφσ αγοραςτζσ ςε 

ελκυςτικά επίπεδα τιμϊν. Μια καλι ανάλυςθ αυτϊν των δεδομζνων κα είναι πολφ 

επωφελισ για τθν ζκβαςθ των ετιςιων διαπραγματεφςεων, ςχετικά με το επίπεδο 

ηιτθςθσ ςε ςχζςθ με τισ αναμενόμενεσ ποςότθτεσ του γάλακτοσ και τισ επικυμθτζσ 

θμζρεσ παράδοςθσ. Επιπλζον θ ανάλυςθ των αποκθκευμζνων ςχεδίων μπορεί να 

είναι αρκετά χριςιμθ για τισ διαπραγματεφςεισ με τρίτεσ εταιρείεσ μεταφορϊν 

ςχετικά με τισ απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ του οχιματοσ ςε διαφορετικζσ εποχζσ του 

ζτουσ. 

 

3.6 Δρομολόγηςη οχημάτων μεταφοράσ 

 

Κατά τθν διαδικαςία παραγωγισ γάλακτοσ, ο τρόποσ διαχείριςθσ ςτο γάλα είναι μία 

από τισ κρίςιμεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα παραγωγισ γάλακτοσ, 

εφόςον το γάλα είναι ευπακισ προϊόν. Θ ποιο ςυχνι και χρθςιμοποιοφμενθ 

μζκοδοσ για τθν επιβράδυνςθ τθσ φκοράσ του γάλακτοσ, ςτο δρόμο που διανφει 

από το αγρόκτθμα προσ το εργοςτάςιο, είναι θ ψφξθ (Kanchana Sethanan, 2016). Το 

γαλακτοκομεία για να παραλάβει το γάλα ςτο χϊρο του, χρθςιμοποιεί ελεγχόμενθ 

κερμοκραςία ςτα οχιματά του. Τα ςυγκεκριμζνα οχιματα ζχουν ςτάνταρ 

εξοπλιςμό ψφξθσ και αποκικευςθσ, και είναι ςυνικωσ ποιο ακριβά, ζχουν πολλά 

διαμερίςματα και καταναλϊνουν περιςςότερα καφςιμα από ότι τα ςυνθκιςμζνα 

οχιματα. Το γάλα και ςυγκεκριμζνα το νωπό γάλα, ζχει μικρι διάρκεια ηωισ και 

αυτό απαιτεί τθν ζγκαιρθ παράδοςι του ςτο εργοςτάςια και τθν άμεςθ 

επεξεργαςία από αυτό. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει ςυνεχισ παραγωγι 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων από το εργοςτάςιο, που αυτό αυξάνει και το κόςτοσ 

του. Επιπλζον, αυτι θ απαίτθςθ για να εξυπθρετιςει το εργοςτάςιο εντόσ τθσ 

επιτρεπόμενθσ διάρκειασ ηωισ του γάλακτοσ, αυξάνει τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

δρομολόγθςθσ των οχθμάτων και το πρόβλθμα των προγραμματιςτϊν. Σθμαντικόσ 

παράγοντασ για τθν ςωςτι ψφξθ του γάλακτοσ είναι και ότι μερικά αγροκτιματα 

που ςυλλζγουν οι αγρότεσ μόνοι τουσ το γάλα, είναι απρόςιτα από τα οχιματα με 

τθν ελεγχόμενθ κερμοκραςία. Το πρόβλθμα ςυλλογισ γάλακτοσ κεωρείται ότι είναι 

μια ειδικι περίπτωςθ του προβλιματοσ δρομολόγθςθσ οχθμάτων (VRP) (Kanchana 

Sethanan, 2016).  

 

Στο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα που μελετάται, οχιματα ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ 

που βρίςκονται ςτθν αποκικθ δρομολογοφνται για να πάρουν το γάλα από 

γεωγραφικά διάςπαρτα κζντρα ςυλλογισ. Θ ποςότθτα του γάλακτοσ ςε κάκε κζντρο 

ςυλλογισ διαφζρει ανάλογα με το ποςό παρζχεται από τουσ αγρότεσ ςε εκείνεσ τισ 

περιοχζσ. Μόλισ μαηευτεί το γάλα από τα κζντρα ςυλλογισ, από τα ςυγκεκριμζνα 

οχιματα ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, κα πρζπει να παραδοκεί το γάλα ςτα 

γαλακτοκομεία, εντόσ τθσ μζγιςτθσ προκεςμίασ που ζχει δοκεί από αυτά. Το όχθμα 
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ξεκινά από τθν αποκικθ, δθλ. το εργοςτάςιο γαλακτοκομικϊν προϊόντων, μαηεφει 

το γάλα από τα κζντρα ςυλλογισ, μζχρι τθν μζγιςτθ χωρθτικότθτά του. Στθν 

ςυνζχεια το όχθμα πθγαίνει πίςω για να παραδϊςει το γάλα ςτθν αποκικθ. Ράντα, 

κατά τθν παράδοςθ του γάλακτοσ ςτο γαλακτοκομείο, πρζπει να γίνετε ζλεγχοσ για 

τθν κατάςταςι του. Στθν περίπτωςθ που είναι καλό, το όχθμα ηυγίηεται και ςτθν 

ςυνζχεια κακαρίηεται και απολυμαίνετε, ενϊ το γάλα μεταφζρεται ςε ειδικά δοχεία 

για περαιτζρω επεξεργαςία.  

Ωςτόςο, τα πρϊτα προβλιματα ςυλλογισ γάλακτοσ είναι πολφπλοκα ςε ςφγκριςθ 

με το γενικό VRP ςε πζντε ςθμεία (Kanchana Sethanan, 2016): 

 

1.  Σε αντίκεςθ με το γενικό VRP πρόβλθμα, κάκε όχθμα περιλαμβάνει 

περιςςότερεσ από μία δεξαμενζσ, με ετερογενι ικανότθτα να ςυλλζγουν 

νωπό γάλα. Ωςτόςο κάκε όχθμα ζχει περίπου τρία μεμονωμζνα 

διαμερίςματα. 

 

 
              Εικόνα 3: Όχθμα με πολλά διαμερίςματα  

             Πθγι: (Kanchana Sethanan, 2016) 

 

2. Ρροκειμζνου να διατθρθκεί θ ιχνθλαςιμότθτα του προϊόντοσ, γάλα από 

διάφορα κζντρα ςυλλογισ δεν μπορεί να μεταφερκεί ςτο ίδιο διαμζριςμα 

του φορτθγοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι όταν τοποκετιςω, από ζνα κζντρο 

ςυλλογισ γάλακτοσ, ςε ζνα ςυγκεκριμζνο διαμζριςμα, νωπό γάλα, δεν 

μπορϊ να τοποκετιςω από άλλο κζντρο ςυλλογισ και άλλο γάλα, μζχρι το 

διαμζριςμα του φορτθγοφ να ξανά κακαριςτεί και να απολυμανκεί από το 

εργοςτάςιο γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Θ χωριςτι ςυλλογι γάλακτοσ για τα 

διάφορα είδθ ι θ αποκικευςθ διαφορετικϊν τφπων ςε ξεχωριςτά 

διαμερίςματα του οχιματοσ, μπορεί να αυξιςει το μικοσ και τον αρικμό των 

διαδρομϊν που απαιτοφνται.  

3. Κάκε κζντρο ςυλλογισ ανάλογα με τθν ηιτθςθ που ζχει μπορεί να το 

επιςκεφτεί πάνω από μία φορά το όχθμα, και κάκε όχθμα μπορεί να 

επιςκεφτεί πάνω από ζνα κζντρο ςυλλογισ, ανάλογα με τθν ικανότθτα του 

φορτθγοφ.  

4. Κάκε όχθμα κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για παραπάνω από μία 

διαδρομι για τθν ςυλλογι του γάλακτοσ. 

5. Τα ζξοδα των διαδρομϊν και το κόςτοσ κακαριςμοφ των οχθμάτων 

κεωρείται ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Αυτό ςθμαίνει ελαχιςτοποίθςθ όχι 
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μόνο ςτθν απόςταςθ ταξιδιοφ, αλλά και ςτον αρικμό των οχθμάτων με τθν 

πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ.  

 

    
Εικόνα 4: περιοδεία που αντιπροςωπεφει λφςθ προβλιματοσ 

Πθγι: (Kanchana Sethanan, 2016) 

 

Λόγω τθσ πολυπλοκότθτα του, είναι δφςκολο να διαχειριςτεί αποτελεςματικά τθν 

διανομι, ειδικά τθν διαχείριςθ των διαδρομϊν των οχθμάτων. Αναποτελεςματικι 

μεταφορά μπορεί να προκαλζςει υποβάκμιςθ του γάλακτοσ λόγω επζκταςθ χρόνου 

διαδρομισ του οχιματοσ και των ςυχνϊν ςτάςεων κατά τθν διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςυλλογισ. Αποτζλεςμα αυτϊν είναι ότι το εργοςτάςιο γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων πρζπει να αντιμετωπίςει (Kanchana Sethanan, 2016): 

 «Σο υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ, ειδικά αν θ ποςότθτα του γάλακτοσ είναι 

μικρότερθ από τθν χωρθτικότθτα του οχιματοσ.  

 Σο υψθλό κόςτοσ κακαριςμοφ των δεξαμενϊν των οχθμάτων, δθλαδι το 

θλεκτρικό ρεφμα, τον λογαριαςμό φδρευςθσ, τα χθμικά ζξοδα κ.α. 

 Σθν ποιότθτα τθσ πρϊτθσ ποςότθτασ γάλακτοσ που φορτϊκθκε ςτο όχθμα, 

λόγω τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ ταξιδιοφ του οχιματοσ και τουσ ςυχνοφσ 

κακαριςμοφσ ςτα διαμερίςματα αυτϊν». 

 

Το ποιο ςθμαντικό λοιπόν είναι το γάλα από τα διάφορα κζντρα ςυλλογισ, να μθν 

τοποκετοφνται ςτο ίδιο διαμζριςμα. Ο περιοριςμόσ αυτόσ προκαλεί μια ςθμαντικι 

επίπτωςθ ςτο υψθλό κόςτοσ παραγωγισ γάλακτοσ. Για να πραγματοποιθκεί 

ςυλλογι μεγαλφτερου όγκου, με ενδεχόμενθ παραγωγι οικονομία κλίμακασ ςτθν 

ςυλλογι γάλακτοσ, διατθρϊντασ το ίδιο οριακό κζρδοσ, βελτιςτοποιϊντασ το κόςτοσ 

μεταφοράσ και τον κακαριςμό των οχθμάτων, το εργοςτάςιο γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων μπορεί να αυξιςει τισ τιμζσ γάλακτοσ των αγροτϊν με τθν εξιςορρόπθςθ 

τθσ μείωςθσ του κόςτουσ ςυλλογισ γάλακτοσ (Kanchana Sethanan, 2016).  

 

Για να ελαχιςτοποιθκοφν τα κόςτθ του γαλακτοκομείου μπορεί να τοποκετθκοφν 

πολλαπλά διαμερίςματα δεξαμενισ ςε ζνα όχθμα, επιτρζποντασ τθν μζγιςτθ 

διάρκεια ταξιδιοφ. Το ςυνολικό κόςτοσ αποτελείται από δφο  ςυςτατικά : το κόςτοσ 

των καυςίμων και το κόςτοσ του κακαριςμοφ και τθσ απολφμανςθσ των δεξαμενϊν 

ςτα οχιματα.  
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Το κόςτοσ των καυςίμων μπορεί να ελαχιςτοποιθκεί με τθν μείωςθ τθσ απόςταςθσ 

του ταξιδιοφ, ενϊ το κόςτοσ κακαριςμοφ των οχθμάτων ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ 

μπορεί να μειωκεί με τθν ελαχιςτοποίθςθ του αρικμοφ των οχθμάτων με πλιρθ 

αξιοποίθςθ των ικανοτιτων τουσ. Για να λυκεί το πρόβλθμα, ζνα αποτελεςματικό 

μικτό μοντζλο ακζραιου προγραμματιςμοφ αναπτφχκθκε για προβλιματα μικροφ 

μεγζκουσ. Επειδι το πρόβλθμα χαρακτθρίηεται ωσ μεγάλο πρόβλθμα, αναπτφχκθκε 

ζνασ αλγόρικμοσ μα βάςθ Διαφορικι Εξζλιξθ (DE) (Kanchana Sethanan, 2016). 

Ρροκειμζνου να βελτιωκεί θ ποιότθτα λφςθσ όςον αφορά το κόςτοσ των ταξιδιϊν 

και των κακοριςμό των δοχείων γάλακτοσ, ςτον αλγόρικμο DE προτάκθκαν δφο 

επιπλζον ςτάδια: θ διαδικαςία μετενςάρκωςθσ και θ διαδικαςία επιβίωςθσ 

(Kanchana Sethanan, 2016).     

 

 

 

3.6.1 Ανάπτυξη DE ( Διαφορική Εξζλιξη) 

 

Ο αλγόρικμοσ DE αρχικά αποτελείται από τζςςερα γενικά βιματα τα οποία είναι τα 

εξισ (Kanchana Sethanan, 2016): 

 Δθμιουργία αρχικισ λφςθσ 

 Εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ μετάλλαξθσ 

 Εκτζλεςθ διαδικαςίασ αναςυνδυαςμοφ 

 Εκτζλεςθ διαδικαςίασ επιλογισ 

Ρροκειμζνου να βελτιωκεί θ ποιότθτα από πλευράσ κόςτουσ ταξιδιοφ και κόςτοσ 

κακαριςμοφ δεξαμενισ γάλακτοσ, τροποποιικθκε ο αλγόρικμοσ DE και 

προςτζκθκαν δφο επιπλζον ςτάδια, θ διαδικαςία τθσ μετενςάρκωςθσ και θ μζκοδοσ 

τθσ επιβίωςθσ.  

 

Ο αρικμόσ των διανυςμάτων που επιλζγονται τυχαία ιςοφται με τρία για κάκε 

επανάλθψθ. Μετά από τα τρία διανφςματα που εφαρμόηονται ςτθν διαδικαςία 

μετάλλαξθσ, κα ςχθματιςτοφν μεταλλαγμζνοι φορείσ. Στθν ςυνζχεια ζνασ φορζασ 

δοκιμισ παράγεται από τθν διαδικαςία αναςυνδυαςμοφ. Μετά τθν επιλογι φορζα, 

εκτελείται θ διαδικαςία μετενςάρκωςθσ. Στθ ςυνζχεια, οι καλφτεροι φορείσ κα 

εφαρμόςουν τθν διαδικαςία επιβίωςθσ για να πάρουν ζνα νζο διάνυςμα, ςτόχο για 

τθν επόμενθ γενιά (Kanchana Sethanan, 2016).  

 

Συμπεραςματικά το πρόβλθμα DE είναι ποιο ςφνκετο από το πρόβλθμα 

δρομολόγθςθσ οχθμάτων (VRP), ειδικά επειδι κάκε όχθμα περιλαμβάνει 

περιςςότερεσ από μία δεξαμενζσ με ετερογενι ικανότθτα να ςυλλζγουν νωπό γάλα, 

το οποίο νωπό γάλα από τα διάφορα κζντρα ςυλλογισ δεν μπορεί να μεταφερκεί 

ςτα ίδια διαμερίςματα (Kanchana Sethanan, 2016).  

Το τροποποιθμζνο DE αναπτφςςονται επίςθσ ςτθν διαδικαςία αποκωδικοποίθςθσ 

προκειμζνου να λάβει μικρότερθ απόςταςθ ταξιδιϊν και οι χαμθλότερεσ χριςεισ 
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φορτθγϊν ςτο ςφςτθμα, ειδικά εάν χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τισ 

διαδικαςίεσ μετενςάρκωςθσ και επιβίωςθσ.  

Ακόμα, θ μζκοδοσ είναι χριςιμθ όχι μόνο για τθν μείωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ, 

αλλά επίςθσ και για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του αρικμοφ των οχθμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται.     

 

 

3.7 Χωρικά ςυςτήματα Τποςτήριξησ Αποφάςεων (SDSS) 

 

 

Το χωρικό ςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων εφαρμόηεται για τον ςυντονιςμό και 

τθν διάδοςθ των κακθκόντων και των ςχετικϊν πλθροφοριϊν για τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ δρομολόγθςθσ οχθμάτων (VRP) χρθςιμοποιϊντασ μια μζκοδο 

metaheuristic.  

Το SDSS προςφζρει μια λφςθ για ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ 

ότι το GIS παρζχει μια εξαιρετικά εξελιχκιςα τεχνικι εργαλειοκικθ, που ζχει 

ςχεδιαςτεί για να λειτουργεί για πολλαπλζσ εφαρμογζσ (MD Crossland, 1995).  

Για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ χρθςιμοποιικθκαν πολλά οχιματα με ςτακερι 

ικανότθτα, που βρίςκονται ςε μια κεντρικι αποκικθ, που πρζπει να παραδϊςουν 

παραγγελίεσ ςε ποςότθτεσ ίδιων ι διαφορετικϊν προϊόντων, ςε ζνα αρικμό 

πελάτων. Εάν θ απόςταςθ μεταξφ των πελατϊν είναι γνωςτι, το πρόβλθμα είναι να 

βρεκοφν τα ταξίδια των οχθμάτων κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε: α) θ ςυνολικι 

απόςταςθ που διανφεται από τα οχιματα να ελαχιςτοποιείται, β) δεν μπορεί να 

υπερβεί το όριο χωρθτικότθτασ του οχιματοσ, γ) ζνα ενιαίο όχθμα τροφοδοτεί τθ 

ηιτθςθ, του κάκε πελάτθ (C.D Tarantilis, 2002).  

Το SDSS μπορεί να χειριςτεί απεριόριςτο αρικμό πελατϊν. Θ χωρθτικότθτα των 

οχθμάτων και θ ηιτθςθ των προϊόντων κακορίηονται από τα αρχεία καταγραφισ 

ςτθ βάςθ δεδομζνων.  

 

Θ αρχιτεκτονικι του SDSS περιλαμβάνει ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο τθσ τεχνολογίασ 

των γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν (GIS) που είναι εξοπλιςμζνο με 

διαδραςτικζσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ μεταξφ των περιφερειακϊν εργαλείων 

λογιςμικοφ (C.D Tarantilis, 2002). Βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ κατανεμθμζνου 

περιβάλλοντοσ για τθν ενςωμάτωςθ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ, που μοιράηονται 

τα δεδομζνα και οι λειτουργίεσ μζςα από ζνα κοινό αποκετιριο δεδομζνων και οι 

οποίεσ μποροφν να υποςτθρίξουν τθν επεξεργαςία και τθν ανάκτθςθ των 

δεδομζνων ενόσ οργανιςμοφ μεγάλθσ κλίμακασ. Αυτι θ προςπάκεια βαςίηεται 

κυρίωσ ςτουσ προςεκτικοφσ οριςμοφσ των αντικειμζνων τφπου δεδομζνων και ςτθν 

καταςκευι εςτιαςμζνθσ μεκόδουσ για να τουσ χειραγωγιςουν. Υπάρχουν πολλζσ 

ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται ςε αυτό το ςφςτθμα, για τουσ τρζχοντεσ αλλά και 

τουσ μελλοντικοφσ του χριςτεσ. Επωφελοφνται από τθν ςυνεπι ςυμπεριφορά και 

αίςκθςθ του ςυςτιματοσ, ελαχιςτοποιϊντασ τθν απογοιτευςθ και τον χρόνο που 

δαπανάται για τθν εκμάκθςθ των μθχανικϊν πτυχϊν των προγραμμάτων, 

δεδομζνου ότι οι παρόμοιεσ διαςυνδζςεισ χριςτθ εφαρμόηονται ςτισ εργαςίεσ. Με 
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τθν χριςθ και τθν ανάπτυξθ εςτιαςμζνων εφαρμογϊν για ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ 

αντικειμζνων, οι χριςτεσ όςο και οι προγραμματιςτζσ επωφελοφνται από τθν 

αφξθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ (C.D Tarantilis, 2002).  

 

Θ ενθμζρωςθ του προγραμματιςτι για το ποιοι τφποι αντικειμζνων είναι 

διακζςιμοι, επιτρζπει ςτισ εφαρμογζσ να μεγαλϊςουν και να αναπτυχκοφν ι να 

παραμείνουν ςε λειτουργία. Οι χριςτεσ επωφελοφνται από τισ πλθροφορίεσ που 

λαμβάνονται από ζνα παλιό ςχζδιο με τισ νζεσ εξελίξεισ του ζργου.  

 

Το SDDS καταφζρνει να ξεπεράςει αποτελεςματικά τισ τεχνικζσ και διαχειριςτικζσ 

δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε κατά τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ με ςυνδζςεισ 

μεταξφ του GIS, του ςυςτιματοσ εξζλιξθσ διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων (DBMS), 

κακϊσ και τισ μεκόδουσ δρομολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό 

των ςυντομότερων μονοπατιϊν μεταξφ όλων των ηευγϊν των πελατϊν και το ςχζδιο 

δρομολόγθςθσ (C.D Tarantilis, 2002).   

 

 

3.7.1 τοιχεία λογιςμικοφ (SDSS) 

 

Το SDSS βαςίηεται ςε διανεμθμζνα ςτοιχεία λογιςμικοφ. Για να ενκαρρυνκεί θ 

ανάπτυξθ των μικρϊν ςτενϊν εςτιαςμζνων εφαρμογϊν που εκτελοφν 

εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ, ενςωματϊνονται εφαρμογζσ λογιςμικοφ που μοιράηονται 

από ζνα κοινό αποκετιριο δεδομζνων. Αυτό επιτρζπει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ 

των ςυςτατικϊν ςτοιχείων λογιςμικοφ και τθν ανάπτυξθ μιασ ςυνεποφσ 

διαςφνδεςθσ χριςτθ. Συνικωσ αποφεφγεται θ δθμιουργία τεράςτιων εφαρμογϊν, 

επιτρζποντασ τθν ανάπτυξθ προςαρμόςιμων εργαλείων και τθν δυνατότθτα 

ςυνζργειασ αναπτυςςόμενων μικρϊν εργαλείων χριςθσ. Θ χριςθ τεχνικϊν 

αντικειμενοςτραφισ επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να προςαρμόςουν το ςφςτθμα ςτισ 

απαιτιςεισ και ςτισ ανάγκεσ τουσ. Κατανεμθμζνα ςυςτιματα λογιςμικοφ, 

επιτρζπουν ςτουσ διαχειριςτζσ του ζργου να διαιρζςουν ζνα ζργο. Διαφορετικοί 

άνκρωποι ι ομάδεσ μπορεί να διαχειριςτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ του ζργου και 

να είναι ςε κζςθ να εργάηονται ςε αυτό. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ζχει πρόςβαςθ 

ςτθν εργαςία άλλων ανκρϊπων μζςα από τισ διευκολφνςεισ που παρζχονται από το 

ςφςτθμα (C.D Tarantilis, 2002).  

 

Θ αρχιτεκτονικι του SDSS αποτελείται από πζντε ενότθτεσ (C.D Tarantilis, 2002): 

 

 Το ςφςτθμα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν (GIS) 

 Το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων (DBMS) 

 Το εργαλείο ανάλυςθσ δικτφου (NAT) 

  Το εργαλείο βελτιςτοποίθςθσ δρομολόγθςθσ οχθμάτων (VROT) 

 Θ διαςφνδεςθ χριςτθ 

 



[59] 
 

Το GIS χαρακτθρίηεται από τθν διαδραςτικι επικοινωνία ςε ζνα DBMS με ατομικά 

εργαλεία λογιςμικοφ που εκτελοφν όλουσ τουσ αρικμθτικοφσ υπολογιςμοφσ και όλα 

τα χαρτογραφικά και γραφικά κακικοντα που ςχετίηονται με ζνα VRP. Το GIS 

χρθςιμοποιείται από το ςφςτθμα βαςικϊν πλθροφοριϊν SDSS, δεδομζνου ότι 

περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ χαρτογραφικζσ πλθροφορίεσ. Αυτζσ 

προζρχονται από γενικοφσ χάρτεσ, ενθμερϊνεται με κατάλλθλεσ φωτογραμμετρικζσ  

μεκόδουσ, με διάφορα επίπεδα ανάλυςθσ και ακρίβειασ (C.D Tarantilis, 2002).  

 

Το DBMS ζχει ζνα ρόλο δφο φορζσ. Χρθςιμεφει για τα χωρικά και τα μθ χωρικά 

δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν αποκικθ και τουσ πελάτεσ με τισ διευκφνςεισ 

τουσ, κακϊσ και το οδικό δίκτυο, οδικοφσ χάρτεσ, κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ 

μεταφορϊν τθσ περιοχισ. Επιπλζον, χρθςιμεφει ωσ το κοινό αποκετιριο όλων των 

εργαλείων για τθν αποκικευςθ και τθν ανταλλαγι δεδομζνων ςε κάκε εφαρμογι. 

Κάκε εργαλείο διατθρεί δικιά του βάςθ δεδομζνων για τθν αλλθλεπίδραςθ με τον 

χριςτθ. Το επίπεδο και θ πολυπλοκότθτα τθσ διαφάνειασ τθσ βάςθσ δεδομζνων για 

κάκε εργαλείο εξαρτάται από τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ κάκε αίτθςθσ για κάκε 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία (C.D Tarantilis, 2002).  

 

«Σο NAT κακορίηει τα ςυντομότερα μονοπάτια, εκφραηόμενο ςε διανυκείςα 

απόςταςθ, μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο οδικό δίκτυο» (C.D Tarantilis, 2002). 

 

«Η VROT χρθςιμοποιεί BATA για να κακορίςει το καλφτερο ςχζδιο δρομολόγθςθσ 

(ποιο όχθμα κα πρζπει να παραδϊςει, ςε ποιο καταναλωτι και με ποια ςειρά), 

ελαχιςτοποιϊντασ ταυτόχρονα τθν ςυνολικι απόςταςθ που διανφεται από τα 

οχιματα» (C.D Tarantilis, 2002).  

 

Θ διαςφνδεςθ χριςτθ είναι θ μόνθ ορατι μονάδα ςτο χριςτθ. Σθμαντικόσ 

επιςθμαίνεται ο ρόλοσ τθσ διαςφνδεςθσ ςτθν κατανόθςθ και αποδοχι του SDSS. Θ 

διαςφνδεςθ του SDSS επιτρζπει ςτον χριςτθ να αλλθλοεπιδρά με τα δεδομζνα και 

τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επίλυςθ του VRP, ενϊ μετατρζπει για 

τον χριςτθ αιτιματα, ερωτιματα και ενθμερϊνει ςε κατάλλθλεσ ακολουκίεσ 

εντολζσ προσ τισ άλλεσ ενότθτεσ. Θ μετατροπι ενόσ ερωτιματοσ του χριςτθ 

επιτυγχάνεται με τθν παροχι παραμζτρων ςε προκακοριςμζνα ερωτιματα, ενϊ 

επιτρζπει τθν ενθμζρωςθ των μορφϊν και τθν άμεςθ χειραγϊγθςθ των δεδομζνων 

με απλά κλικ ςτα κατάλλθλα κουμπιά διαςφνδεςθσ (C.D Tarantilis, 2002).  

 

 

3.7.2 Δεδομζνα του SDSS 

 

Σθμαντικό ρόλο ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, παίηει θ διαχείριςθ των 

δεδομζνων. Ο ρόλοσ αυτόσ αποκτά μεγαλφτερθ ςθμαςία όταν το ςφςτθμα είναι 

μεγάλο με λεπτομερι οδικό δίκτυο.  

Για να παραχκεί προτεινόμενο ςχζδιο δρομολόγθςθσ, θ SDSS χρθςιμοποιεί 

πλθροφορίεσ ςχετικά με (C.D Tarantilis, 2002): 
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 Οι κζςεισ τθσ αποκικθσ και των πελατϊν εντόσ του οδικοφ δικτφου. 

 Θ ηιτθςθ των πελατϊν. 

 Θ χωρθτικότθτα των οχθμάτων. 

 Τα χωρικά χαρακτθριςτικά των οδικϊν τμθμάτων του δικτφου. 

 Θ τοπογραφία του οδικοφ δικτφου. 

 Θ ταχφτθτα του οχιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του 

δρόμου και τθν περιοχι εντόσ τθσ οποίασ κινείται.   

 

Ο ςυνδυαςμόσ των γεωμετρικϊν και χαρτογραφικϊν και θ ποιότθτα των 

δεδομζνων, που προζρχεται από τθν ανάλυςθ των δικτφων, ςυλλζγεται και 

χειραγωγείται με το SDSS. 

Κατά ςυνζπεια, το SDSS ςυνδυάηει, ςε πραγματικό χρόνο, τα διακζςιμα χωρικά 

δεδομζνα, εργαλεία μοντελοποίθςθσ, χωρικά, μθ χωρικά και μθχανιςμοφσ 

ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνασ, κλπ., ςχθματίηοντασ ζνα επεκτάςιμο 

και διαλειτουργικό περιβάλλον εφαρμογισ (C.D Tarantilis, 2002).  

 

Το SDSS βοθκά τουσ διαχειριςτζσ προβολισ πλθροφοριϊν ςε ζνα νζο τρόπο για να 

εξετάςει κζματα όπωσ (C.D Tarantilis, 2002): 

 

 Μζςο κόςτοσ ανά όχθμα και διαδρομι. 

 Χρθςιμοποίθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ του οχιματοσ. 

 Επίπεδο εξυπθρζτθςθσ και το κόςτοσ. 

 Τροποποίθςθ του υπάρχοντοσ ςεναρίου δρομολόγθςθσ προςκζτοντασ ι 

αφαιρϊντασ τουσ πελάτεσ. 

 

Θ διαςφνδεςθ του SDSS παρζχει μια ποικιλία από ανάλυςθ των γεωγραφικϊν 

δεδομζνων. Ακόμα, μπορεί να αντιπροςωπεφει κάκε διαδρομι οχιματοσ 

ξεχωριςτά, ζξω από το τελικό ςχζδιο δρομολόγθςθσ και επιτρζποντασ ςτον χριςτθ 

να δει το οδικό δίκτυο και τισ κζςεισ τθσ αποκικθσ και των πελατϊν με κάκε 

λεπτομζρεια.   

 

3.7.3 Πλεονεκτήματα του SDSS 

 

Τα οφζλθ από τθν χριςθ ενόσ SDSS είναι: μείωςθ του κόςτουσ των μεταφορϊν, 

βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν, αποτελεςματικόσ ςτρατθγικόσ 

ςχεδιαςμόσ, λιγότερθ εξάρτθςθ από ατομικζσ δεξιότθτεσ, αυςτθρότεροσ ζλεγχοσ 

τθσ διανομισ, αποτελεςματικι ςτιριξθ των θμι-δομθμζνων ι των αδόμθτων 

λιψεων αποφάςεων δρομολόγθςθσ οχθμάτων από το εμφανιηόμενο οδικό δίκτυο, 

διοικθτικά όρια, πολφπλοκουσ περιοριςμοφσ διαδρομισ και δίνει προςοχι ςε 

χωρικά δεδομζνα. Ωςτόςο, τα πραγματικά πλεονεκτιματα πθγάηουν από τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφρεςθ διαδρομϊν 

των οχθμάτων, δεδομζνου ότι αυτοί οι παράγοντεσ κακορίηουν τθν 
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αποτελεςματικότθτα του γενικοφ ςυςτιματοσ. Ζτςι τα κφρια πλεονεκτιματα ενόσ 

SDSS είναι (C.D Tarantilis, 2002):   

 

 Θ αποτελεςματικι εκπροςϊπθςθ του δικτφου, επιτρζποντασ τθν γριγορθ 

εφαρμογι των μεκόδων δρομολόγθςθσ. 

 

 Θ απόδοςθ τθσ μεκόδου BATA ςε εφαρμογζσ δρομολόγθςθσ οχθμάτων, θ 

οποία μπορεί να λφςθ τθν πραγματικι ηωι προβλθμάτων δρομολόγθςθσ 

οχθμάτων, γριγορα και αποτελεςματικά.  

 

 

 

 

3.8 Καινοτομία ςυμπαραγωγήσ ςτον γαλακτοκομικό τομζα 
 

Ο τομζασ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων αςχολείται με πολλζσ προκλιςεισ, όπωσ θ 

υγεία και θ ευηωία των ηϊων, θ αςφάλεια των τροφίμων, θ βιϊςιμθ διαχείριςθ τθσ 

γθσ, θ αλλαγι του κλίματοσ και θ απελευκζρωςθ των αγορϊν, όπου ηθτείται από 

τον τομζα να είναι ςυνζχεια καινοτόμοσ (Laurens Klerkx, 2013), όςον αφορά τισ 

μεκόδουσ παραγωγισ, τισ ρυκμίςεισ των επιχειριςεων και τισ ζννοιεσ μάρκετινγκ.  

Θ καινοτομία του γαλακτοκομικοφ τομζα περιλαμβάνει τθν επιχειρθματικότθτα ςε 

επίπεδο γεωργικισ εκμετάλλευςθσ και καινοτομίασ, προςαρμογζσ ςτθν αλυςίδα 

των γαλακτοκομικϊν προϊόντων αξίασ και τισ διατροφικζσ μορφζσ υποςτιριξθσ από 

τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν, όπωσ θ βιομθχανία μεταποίθςθσ 

αγροτικϊν προϊόντων (Laurens Klerkx, 2013). Θ καινοτομία κεωρείται μια 

διαδικαςία ςυμπαραγωγισ, ςφμφωνα με τθν οποία φορείσ κατά μικοσ μιασ 

αλυςίδασ αξίασ εργάηονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο ενδιαφζροντοσ, 

ςυνεργάηονται και ςυντονίηουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ για να δθμιουργιςουν νζεσ 

γνϊςεισ τεχνολογιϊν και πρακτικϊν για επικυμθτζσ αλλαγζσ (Laurens Klerkx, 2013).  

 

Θ ςυμμετοχι των διαφόρων παραγόντων ςτθν καινοτομία μπορεί να ενιςχφςει τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ, όςον αφορά τισ καινοτομίεσ που πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ των χρθςτϊν και τθν δυνατότθτα των νζων τεχνολογιϊν. Οι κφριεσ 

προκλιςεισ για τθν επίτευξθ των δικτφων για τθν ςυμπαραγωγι καινοτομίασ ζχουν 

αναγνωριςτεί ωσ εξισ (Laurens Klerkx, 2013): 

 

1. Να πάρει τα ςωςτά δίκτυα των φορζων μαηί με τα ςωςτά πράγματα: πολλοί 

παράγοντεσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν καινοτομία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που παραδοςιακά ςυνδζονται με τθν 

καινοτομία, όπωσ ερευνθτικοί οργανιςμοί και επιχειριςεισ που παράγουν 

αγακά.  
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2. Επαρκϊσ αρκρϊνοντασ οράματα για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

και των προκλιςεων, και ςτθν ςυνζχεια, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των οραμάτων: ο βακμόσ ςτον οποίο διάφοροι παράγοντεσ που 

εμπλζκονται ςτθν καινοτομία μποροφν να προςαρμοςτοφν και θ αλλαγι ωσ 

απάντθςθ ςε ζνα κοινό όραμα είναι καίριασ ςθμαςίασ.  

 

 

3. Κάνοντασ ςυμπαραγωγι ςτα δίκτυα εργαςίασ: λόγω των διαφορετικϊν 

ςτρατθγικϊν και κατεςτθμζνων ςυμφερόντων των διάφορων παραγόντων, 

διαφορετικοί ορίηοντεσ ςχεδιαςμοφ, διαφορετικά κίνθτρα και μθχανιςμοί 

λογοδοςίασ, τα δίκτυα δεν λειτουργοφν αυτόματα καλά. Θ καινοτομία 

ςυμπαραγωγισ πρζπει να γίνει κατανοθτι ωσ μια διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ ςτθν οποία υπάρχει μια ςυνεχισ αναηιτθςθ για τθν 

ευκυγράμμιςθ .  

 

Οι παραπάνω προκλιςεισ προχποκζτουν ποιεσ ικανότθτεσ χρειάηονται ςτθν 

καινοτομία ςυμπαραγωγισ. Ρρζπει να υπάρξουν φορείσ να αναπτφξουν τθν 

ικανότθτα, να αμφιςβθτιςουν τθν κοςμοκεωρία τουσ και τθν κζςθ τουσ ςτο 

ςφςτθμα ι ςτον τομζα ςτον οποίο ζχουν ενςωματωκεί και ςτο άνοιγμα προσ τισ 

προοπτικζσ των άλλων παραγόντων (Laurens Klerkx, 2013). 

 

Για να ενεργοποιθκεί θ καινοτομία ςυμπαραγωγισ, ζχει υποςτθριχτεί ότι οι μεςίτεσ 

δικτφου και οι διαμεςολαβθτζσ είναι απαραίτθτοι για τθν διαμεςολάβθςθ ςφνδεςθσ 

μεταξφ των φορζων και βοθκϊντασ τουσ ςτθν επίτευξθ των κοινϊν μάκθςθσ 

(Laurens Klerkx, 2013). Οι κφριεσ λειτουργίεσ των μεςιτϊν δικτφου και των 

διαμεςολαβθτϊν, με κοινι ονομαςία «μεςίτεσ τθσ καινοτομίασ» (Laurens Klerkx, 

2013): 

 

 Τισ ανάγκεσ τθσ καινοτομίασ και τα οράματα και τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ 

όςον αφορά τθν τεχνολογία, τθ γνϊςθ, τθν χρθματοδότθςθ και τθν πολιτικι, 

που επιτυγχάνεται με τθν διάγνωςθ προβλθμάτων και των προοπτικϊν 

άςκθςθσ. 

 Σάρωςθ ςτο πεδίο εφαρμογισ, φιλτράριςμα και παντρολογιματα των 

πικανϊν εταιριϊν τθσ ςυνεργαςίασ ςε δίκτυα καινοτομίασ ςυμπαραγωγισ.  

 Διαςφαλίηει ότι θ καινοτομία ςυμπαραγωγισ των δικτφων να γίνουν 

παραγωγικά, π.χ. μζςω τθσ οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ, προϊκθςθ τθσ 

μάκθςθσ, τθ διαχείριςθ των ςυγκροφςεων και τθν διαχείριςθ τθσ 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

 

Εκτόσ από πρόςωπα ςτον ρόλο των μεςιτϊν δικτφου και διαμεςολαβθτϊν, όλο και 

περιςςότερο θ καινοτομία ςυμπαραγωγισ διευκολφνεται περιςςότερο από 

εφαρμογζσ ICT για τθν βελτίωςθ του ςχθματιςμοφ των εικονικϊν κοινοτιτων να 

ενιςχφςουν τθν ανταλλαγι γνϊςεων μεταξφ των φορζων  (Laurens Klerkx, 2013).  
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3.8.1 Πλαίςιο λειτουργίασ ICS: Ολλανδική και Αυςτραλιανή βιομηχανία 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

 

Στθν Ολλανδία και τθν Αυςτραλία, οι βιομθχανίεσ γαλακτοκομικϊν προϊόντων,  

είναι  παρόμοιου μεγζκουσ και χαρακτθρίηονται από ζνα ιςχυρό εξαγωγικό 

προςανατολιςμό. Οι εξελίξεισ ςτον γαλακτοκομικό τομζα των δφων χωρϊν 

εμφανίηουν παρόμοιεσ τάςεισ με παραλλθλιςμοφσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, μεταξφ 

των οποίων (Laurens Klerkx, 2013):  

 

 Αυξανόμενθ ηιτθςθ ςτο γάλα και ςτα γαλακτοκομικά προϊόντα, με μείωςθ 

του αρικμοφ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και αφξθςθ τθσ κλίμακασ τθσ 

παραγωγισ. 

 

 Θ αφξθςθ τθσ κλίμακασ αγροκτιματοσ, που απαιτεί κεφάλαια και 

επενδφςεισ ςε υποδομζσ και ανκρϊπουσ. 

 

 Αυξανόμενθ αβεβαιότθτα ςτισ τιμζσ που ειςπράττουν οι αγρότεσ, φζρνει 

αποτζλεςμα ενοποίθςθσ ςτθν παγκόςμια αγορά. 

 

 Μεγάλθ πίεςθ για αφξθςθ των εκμεταλλεφςεων ςτισ εξαγωγζσ 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων. 

 

 Αναδυόμενεσ μορφζσ παραγωγισ και εμπορίασ γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων, με οριςμζνουσ αγρότεσ και μεταποιθτζσ να εξερευνοφν 

εξειδικευμζνεσ αγορζσ όπωσ θ βιολογικι γαλακτοκομία. 

 

 Οι μεγάλοι πρόοδοι ςτθν αναπαραγωγι ηϊων, ςτθν βιοτεχνολογία και τθν 

γονιδιωματικι επιτρζπουν ςτουσ παραγωγοφσ να επιλζγουν καλφτερα 

κοπάδια και να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτο ςφςτθμα παραγωγισ. 

 

 Αυξανόμενθ ηιτθςθ για καλφτερθ διαχείριςθ των ηϊων και τθσ 

κτθνοτροφίασ για τθν διαβίωςθ και ςυμπεριφορά των ηϊων. 

 

 Αυξανόμενθ προςοχι ςε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ γαλακτοκομίασ για το 

περιβάλλον, κζτουν προκλιςεισ για τθν παραγωγι ηωοτροφϊν, τθν 

ειςαγωγι ηωοτροφϊν, τθν διατροφι και τθν απόδοςθ μετατροπισ τροφισ.  

 

 Αυξανόμενθ ζμφαςθ ςτθν διαχείριςθ των επιχειριςεων γεωργικισ 

εκμετάλλευςθσ, με ζμφαςθ ςτθν ςτρατθγικι τθσ επιλογισ των διαδρομϊν 

που ανταποκρίνονται καλφτερα ςτουσ αγρότεσ.      
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Οι παραπάνω τάςεισ γαλακτοκομικοφ τομζα, παρουςιάηουν πολλζσ προκλιςεισ, 

που θ Ολλανδία και θ Αυςτραλία επείγει να καινοτομιςει προκειμζνου να 

διατθρθκεί ζνασ οικονομικόσ βιϊςιμοσ γαλακτοκομικόσ τομζασ (Laurens Klerkx, 

2013). Θ αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων απαιτεί τθν ενςωμάτωςθ των βαςικϊν 

ενδιαφερόμενων του γαλακτοκομικοφ τομζα, όπωσ οι αγρότεσ, θ βιομθχανία 

μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων (Laurens Klerkx, 2013). 

 

3.8.2 Προκλήςεισ ςυμπαραγωγήσ καινοτομίασ (ICS) 

 

Και ςτισ δφο χϊρεσ, ζχουν προκλθκεί ICS από μεςίτεσ δικτφου και διαμεςολαβθτζσ. 

Οι διαφορζσ είναι ςτουσ χρθματιςτζσ, ςτθν διευκόλυνςθ λειτουργίασ και ςτουσ 

ρόλουσ. Στθν Αυςτραλία, οι μεςίτεσ και οι διαμεςολαβθτζσ, προζρχονται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςε ζργα από το εςωτερικό των υφιςτάμενων οργανιςμϊν, όπωσ 

είναι οι γαλακτοκομικοί επιςτιμονεσ και οι διαχειριςτζσ των προγραμμάτων τθσ 

βιομθχανίασ. Θ Ολλανδικι ICS ςτρζφεται περιςςότερο προσ τθν οργάνωςθ και 

οδθγείται ςφμφωνα με τθν οποία ζνασ μεςίτθσ και διαμεςολαβθτισ ορίηεται ςτο 

πλαίςιο του ζργου (Laurens Klerkx, 2013).  

 

Αν ο ρόλοσ μεςίτθσ και διαμεςολαβθτισ είναι μζςα ςε ζνα οργανιςμό ι είναι ζνασ 

ρόλοσ για τουσ ερευνθτζσ, θ μεςιτεία και θ διευκόλυνςθ των εργαςιϊν 

αντιμετωπίηει προβλιματα όςον αφορά τθν αναγνϊριςι τουσ ωσ ςθμαντικζσ και 

επίςθμεσ λειτουργίεσ για τθν ICS.  

Ρολλοί ICS  ζχουν προκφψει ωσ αντίδραςθ ςτθν αδυναμία τθσ επζκταςθσ και των 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων να αντιμετωπίςουν τισ ςθμερινζσ προκλιςεισ ςτα 

γαλακτοκομικά (Laurens Klerkx, 2013). Για παράδειγμα, τθ διαμεςολάβθςθ των 

ερευνθτϊν και το ζργο τθσ διευκόλυνςθσ δεν ανταμείβεται ςε οργανιςμοφσ, ςτθν 

Ολλανδία και ςτθν Αυςτραλία.  

Ακόμα, τα μεγάλα δίκτυα για τθν καινοτομία ςυμπαραγωγισ απαιτοφν πολλοφσ 

πόρουσ και ότι το ζργο διευκόλυνςθσ τθσ ICS ζχει μερικζσ φορζσ ζνα μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα πλθρωμισ και είναι αόρατο ςε όςουσ βρίςκονται εκτόσ τθσ άμεςθσ 

προςπάκειασ ςυμπαραγωγισ. Θ δυςκολία αποτελεςματικότθτασ επθρεάηει τθν 

προκυμία να επενδφςουν ςε αυτι τθν πρωτοβουλία. Αυτό δυςκολεφει το ζργο των 

ιδιωτικϊν επενδφςεων και ανοίγει των δθμόςιων (Laurens Klerkx, 2013). Υπάρχει, 

δθλαδι μια ανάγκθ για ιςχυρι εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν ότι οι πρωτοβουλίεσ 

κινοφνται προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ . 

 

Το ICS εξετάηει διαφορετικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι χϊρεσ ςτα 

γαλακτοκομικά προϊόντα, με τθν κάκε χϊρα να ζχει διαφορετικι προςζγγιςθ, αλλά 

να μποροφν να βρουν κοινά ςθμεία (Laurens Klerkx, 2013). Το ICS βοθκάει να 

ςυνδεκοφν και να ςυνεργαςτοφν φορείσ μεταξφ τουσ που αςχολοφνται με τον 

γαλακτοκομικό τομζα, κακϊσ και  διάφορεσ ομάδεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ.   
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υμπεράςματα  - Προτάςεισ   
 

Ο κλάδοσ τθσ γαλακτοβιομθχανίασ ςτθν χϊρα μασ αποτελεί παραδοςιακό τομζα 

δραςτθριότθτασ. Με τθν πάροδο των χρόνων, με τθν χοριγθςθ επενδυτικϊν 

κινιτρων από τθν πολιτεία, ο κλάδοσ ςθμείωςε ανάπτυξθ. Στισ μζρεσ μασ, 

αναπτφςςονται ςυνεχϊσ νζεσ εμπορικζσ και οικονομικζσ τεχνολογίεσ λόγω τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ και του αυξανόμενου ανταγωνιςμοφ. Οι διαφορετικζσ 

διαδικαςίεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που ιςχφουν για πολλά χρόνια και βρίςκουν 

εφαρμογι ςτισ γαλακτοβιομθχανίεσ είναι θ διανομι και θ μεταφορά. Στόχοσ πλζον, 

είναι θ βελτίωςθ κάκε ςταδίου τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, μεμονωμζνα ϊςτε να 

δθμιουργθκεί θ μζγιςτθ δυνατι αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ.  

 

Μεγάλθ βοικεια για τθν λειτουργία τθσ μεταφοράσ, είναι θ εφαρμογι τθσ Ultra 

High Temperature, που δίνει τθ δυνατότθτα να διατθρθκεί το γάλα για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα εκτόσ ψυγείου. 

 

Με τθν παγκοςμιοποίθςθ θ παραγωγι γάλακτοσ μειϊκθκε λόγω τθσ ελευκζρωςθσ 

των τιμϊν και τθσ ιδιωτικοποίθςθσ. Ο γαλακτοκομικόσ τομζασ βαςίηεται κυρίωσ ςτα 

νοικοκυριά. Αποτζλεςμα αυτϊν ιταν οι κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ των 

αγροτϊν. Αυτό για να βελτιωκεί χρειάηεται επζνδυςθ ςτθν αλυςίδα παραγωγισ των 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων.  

 

Τα τελευταία χρόνια ζχει προκφψει μείωςθ ςτο γάλα και αφξθςθ ςτα 

γαλακτοκομικά προϊόντα. Αλλάηοντασ τθν δομι τθσ αλυςίδασ, αλλάηουν και οι 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ. Το μοντζλο SAFT (ανάλυςθ ςυςτθμάτων τθσ 

επεξεργαςίασ τροφίμων και των μεταφορϊν) διευκολφνει πειράματα 

προςομοίωςθσ για τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. 

 

Για να ελαχιςτοποιθκεί το άκροιςμα των δαπανϊν και το κόςτοσ μεταφοράσ, θ 

εταιρεία πρζπει να ελζγχει τουσ χρόνουσ άφιξθσ και παράδοςθσ των προϊόντων. 

Δθλαδι δεν πρζπει να υπάρχει αδρανισ χρόνοσ μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ 

τελευταίασ κζςθσ επεξεργαςίασ ςτο εργοςτάςιο.  

Θ μεταφορά των πρϊτων υλϊν και των τελικϊν προϊόντων, ςτα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, είναι ςθμαντικι για το κόςτοσ μιασ εταιρείασ. Βζβαια μια καλι 

λειτουργία μεταφοράσ επιφζρει κζρδοσ ςτθν εταιρεία αλλά και ςτουσ αγρότεσ. Σε 

αυτό βοθκάνε τα μεγάλα φορτθγά και οι προγραμματιςτζσ.  

Λφςθ του προβλιματοσ είναι θ χριςθ καλφτερων οδικϊν δικτφων με τθν βοικεια 

του γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν (GIS).  

Λόγω περιοριςμϊν αναπτφχκθκε το ςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων (DSS), το 

οποίο υποςτθρίηει και δεν αντικακιςτά μια απόφαςθ. Συμπεραςματικά για να 

παράςχει μεγαλφτερθ ςτιριξθ το DSS, χρειάηεται τισ ποιο εξελιγμζνεσ τεχνικζσ 

μοντελοποίθςθσ.  
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Σθμαντικό είναι να προγραμματιςτεί ο ςωςτόσ ρυκμόσ ςυλλογισ γάλακτοσ, ζτςι 

ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ χιλιομετρικι απόςταςθ που διανφει το φορτθγό, και 

ςυνεπϊσ το κόςτοσ τθσ εταιρείασ. 

Το VRP (πρόβλθμα δρομολόγθςθσ οχιματοσ) χρθςιμεφει για τθν επίλυςθ 

προβλιματοσ δρομολόγθςθσ οχθμάτων, για τθν ςυλλογι γάλακτοσ. Οχιματα με 

ξεχωριςτά διαμερίςματα και με ελεγχόμενθ κερμοκραςία (ψφξθ) είναι ςθμαντικοί 

ςυντελεςτζσ ςτθν ςυλλογι γάλακτοσ.  

 

Στθν Ελλθνικι πραγματικότθτα, με τθν γεωγραφικι μορφολογία τθσ χϊρασ είναι 

δφςκολο να βρεκεί βζλτιςτθ λφςθ για τισ εταιρείεσ. 

Καταρχιν για τισ εταιρείεσ γαλακτοκομικϊν προϊόντων, που ανικουν ςε περιοχζσ 

τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ, το όχι και τόςο καλό οδικό δίκτυο, δυςκολεφει τθν 

γριγορθ και άμεςθ πρόςβαςθ των οχθμάτων ςυλλογισ, αλλά και μεγαλϊνει το 

κόςτοσ για το γαλακτοκομείο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι εταιρείεσ κα πρζπει να 

προμθκευτοφν μεγαλφτερα οχιματα ςυλλογισ ςε χωρθτικότθτα, με πολλά 

διαμερίςματα και με ελεγχόμενθ κερμοκραςία, για να ελαχιςτοποιθκοφν τα 

ταξίδια. Ρρογραμματιςτζσ πρζπει να ςχεδιάςουν, μζςα από τθν βοικεια του DSS ςε 

ςυνδυαςμό με το GIS, δρομολόγια ταξιδιϊν για τα οχιματα, όςο το δυνατόν 

μικρότερθσ απόςταςθσ, και να προςπακοφν να εκμεταλλεφονται όλθ τθν 

χωρθτικότθτα των φορτθγϊν, χρθςιμοποιϊντασ περιςςότερα κζντρα ςυλλογισ. 

Κάκε φορτθγό κα πρζπει να περνάει τουλάχιςτον μία φορά από κάκε κζντρο 

ςυλλογισ. 

 

Στθν νθςιωτικι Ελλάδα τϊρα, θ όχι καλι μορφολογία των εκτάςεων των νθςιϊν, θ 

μακρινι απόςταςθ μεταξφ των κζντρων ςυλλογισ, αλλά και θ δφςκολθ πρόςβαςθ 

ςε όλα τα κζντρα, ζχουν  κάνει πολφπλοκθ τθν διαδικαςία τθσ ςυλλογισ γάλακτοσ. 

Σθμαντικόσ παράγοντασ, ακόμα για τα νθςιά, είναι θ αργι επικοινωνία που ζχουν 

μεταξφ τουσ ι ακόμα περιςςότερο με τθν θπειρωτικι χϊρα. Σε ςυνδυαςμό με τθν 

μικρι χρονικι διάρκεια ηωισ των προϊόντων αυτό είναι καταςτροφικό.  

Τα γαλακτοκομεία, τθν ςυλλογι γάλακτοσ ςτα νθςιά και ειδικά ςτα μικρά, μποροφν 

να τθν παραχωριςουν ςε κάποια ανεξάρτθτθ εταιρεία ςυλλογισ, ζτςι ϊςτε να 

ζχουν μόνο κόςτοσ τθν πλθρωμι αυτϊν.  

Βζβαια μποροφν να ςχεδιάςουν με τθν βοικεια προγραμματιςτϊν, μζςω 

ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ, βαςιηόμενο ςε γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν, τα 

κατάλλθλα δρομολόγια, με τα κατάλλθλα φορτθγά, ελαχιςτοποιϊντασ των αρικμό 

των οχθμάτων, αγοράηοντασ φορτθγά μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ, 

ελαχιςτοποιϊντασ τισ αποςτάςεισ των φορτθγϊν. Ζτςι ελαχιςτοποιείται και το 

κόςτοσ τθσ εταιρείασ, προςφζροντασ τθν δυνατότθτα ςτθν εταιρεία να επενδφςει 

ςτθν γριγορθ επεξεργαςία των πρϊτων υλϊν, κερδίηοντασ χρόνο για να ςτείλει τα 

τελικά προϊόντα (μικρισ διάρκειασ ηωισ) ςτουσ τελικοφσ πελάτεσ.     

 

Αρωγόσ ςτθν προςπάκεια για ταχφτερθ και ποιοτικότερθ εξυπθρζτθςθ των 

κατοίκων των νθςιϊν για γάλα, πρζπει να ςτακεί και θ πολιτεία. Θ  δθμιουργία 

μικρϊν τοπικϊν μονάδων παραγωγισ και εκμετάλλευςθσ γαλακτοκομικϊν 
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προϊόντων ςε κεντρικά ι μθ νθςιά τθσ χϊρασ, κα ζδινε τθν πολυπόκθτθ λφςθ για 

τθν ζγκαιρθ μεταφορά του γάλακτοσ ωσ πρϊτθ φλθ, αλλά και τθν ζγκαιρθ διάκεςι 

του γάλακτοσ ωσ τελικό προϊόν ςτουσ καταναλωτζσ. Θ πολιτεία κα ςυνζβαλλε με 

χρθματοδότθςθ μζςω Κοινοτικϊν κονδυλίων, δθμιουργϊντασ παράλλθλα και νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ για τουσ νθςιϊτεσ.     

 

Επιπλζον, κακϊσ οι προβλζψεισ για τθν πορεία του κλάδου ςτθν Ελλθνικι 

επικράτεια είναι αιςιόδοξεσ, τα επόμενα βιματα τθσ γαλακτοβιομθχανίασ πρζπει να 

ςτραφοφν πζρα από τα Ελλθνικά ςφνορα. Θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων προσ τρίτεσ χϊρεσ φαίνεται πωσ είναι ζνα 

πραγματοποιιςιμο ςενάριο με αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ.   
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«Δθλϊνω ρθτά ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρκρα 2,4,6 

παρ. 3 του Ν. 1256/1982, θ παροφςα εργαςία αποτελεί αποκλειςτικά προϊόν 

προςωπικισ εργαςίασ και δεν προςβάλλει κάκε μορφισ πνευματικά δικαιϊματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικισ ι ολικισ αντιγραφισ, οι δε πθγζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν περιορίηονται ςτισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και μόνον». 


