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Η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η πρακτική ενός σύγχρονου management που 

βρίσκει εφαρμογές από την καθημερινή διαχείριση του νοικοκυριού μας έως την διαχείριση 

ενός καλά οργανωμένου κράτους. Σε μια σύγχρονη οικονομία τα πάντα διέπονται από 

εφοδιαστικές αλυσίδες και όλοι μας εμπλεκόμαστε σε αυτές έχοντας κάθε φορά διαφορετικό 

ρόλο, συνιστώντας κάθε φορά διαφορετικό οικονομικό κρίκο.  

Η χώρα μας αποτελεί προμηθευτή της Παγκόσμιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας ούσα παραγωγός 

ενώ, παράλληλα, αποτελεί πελάτη των παραγωγών, εμπόρων ή προμηθευτών της Παγκόσμιας 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επίσης, οι Διεθνείς Μεταφορείς είναι προμηθευτές υπηρεσιών 

μεταφοράς των Ελληνικών επιχειρήσεων ενώ αντίθετα οι Έλληνες Μεταφορείς είναι 

προμηθευτές Μεταφορικού έργου των Διεθνών Μεταφορικών εταιρειών.  

 

Παράλληλα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, είτε είναι υπηρεσίες κοινής 

ωφελείας (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), είτε είναι βιομηχανίες, είτε είναι στον κλάδο των 

υπηρεσιών (π.χ. Τράπεζες, Νοσοκομεία, Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές), είτε 
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είναι στον κλάδο των μεταφορών, έχουν τις δικές τους εφοδιαστικές αλυσίδες  οι οποίες 

αντίστοιχα συνιστούν, ανάλογα την περίπτωση, διαφορετικό κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα 

της χώρα μας: οι βιομηχανίες συνιστούν παραγωγό αλλά και προμηθευτή και πελάτη, οι 

υπηρεσίες αποτελούν πελάτη αλλά και παραγωγό κ.ο.κ.  

 

Τέλος, τα νοικοκυριά ως τελικοί αποδέκτες αυτών των εφοδιαστικών αλυσίδων και ως 

ρυθμιστές της προσφοράς και της ζήτησης συνιστούν πελάτες ή προμηθευτές αυτών.  

Το σημαντικό που η εν λόγω ανάλυση παρουσιάζει είναι ότι  πρακτική των Logistics διέπει 

απόλυτα όλο το φάσμα της Οικονομίας γεγονός που δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό ούτε από 

το κράτος, ούτε από τις επιχειρήσεις αλλά ούτε και από τους ίδιους τους Logisticians!  

 

O Έλληνας Logistician λειτουργεί στο επίκεντρο της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελληνικής 

Επιχείρησης. Ο Έλληνας Logistician δεν είναι ο αποθηκάριος, δεν είναι ο μεταφορέας και δεν 

είναι ο χειριστής κλαρκ. Ο Έλληνας Logistician είναι ο σύγχρονος manager που διαχειρίζεται 

την ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, την εφοδιαστικής της αλυσίδα, συμβάλλει άμεσα στην 

αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών 

αλλά και στη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι στρατηγικό 

λάθος αν οι Ελληνικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται μόνο στις πωλήσεις και το Marketing. 

Γιατί το δύσκολο δεν είναι να μπεις στην αγορά αλλά να παραμείνεις. Η άριστη οργάνωση 

Logistics συμπεριλαμβανομένης και της εξυπηρέτησης των πελατών θα διατηρήσουν μια 

εταιρεία στην αγορά! Ούτε οι πωλήσεις ούτε το Marketing από μόνα τους.  

 

Για να μπορέσουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις να απολαύσουν τα μέγιστα από την διαχείριση 

Logistics και τον Διευθυντή Logistics που έχουν προσλάβει, αλλά και για να μπορέσουν οι 

Έλληνες Logistician να έχουν στην διοίκησή τους όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

θα πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους τα εξής: 

 

ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη::  

  ΑΑννττιιλληηφφθθεείίττεε  όόττιι  ττοο  mmaannaaggeemmeenntt  ττηηςς  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ππέέρραα  

ττωωνν  ααπποοθθηηκκώώνν  κκααιι  ττωωνν  μμεεττααφφοορρώώνν,,  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  ππεελλααττώώνν,,  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  

ττωωνν  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  ττοονν  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ττηηςς  μμαακκρροοχχρρόόννιιααςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττωωνν  

υυπποοδδοομμώώνν  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς,,  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ρροοήήςς  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  ––  ττεελλιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ήή  

ππρρώώττωωνν  υυλλώώνν,,  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν  ((ooppeerraattiioonnss  mmaannaaggeemmeenntt))  ααλλλλάά  κκααιι  

ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς..    

  ΔΔώώσσττεε  σσττοονν  ΔΔιιεευυθθυυννττήή  LLooggiissttiiccss  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσααςς  ττηηνν  ππλλήήρρηη  εειικκόόνναα  κκααιι  ττηηνν  ππλλήήρρηη  

εευυθθύύννηη  ττηηςς  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς..  ΜΜόόννοο  έέττσσιι  θθαα  κκααττααφφέέρρεεττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεεττεε  τταα  

ππρρααγγμμααττιικκάά  οοφφέέλληη  μμιιααςς  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηηςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς..    
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  ΗΗ  θθέέσσηη  ττοουυ  ΔΔιιεευυθθυυννττήή  LLooggiissttiiccss  εείίννααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  ΓΓεεννιικκόό  ΔΔιιεευυθθυυννττήή  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποοττέέ  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  ΕΕμμπποορριικκόό  ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ήή  ττοονν  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΔΔιιεευυθθυυννττήή..  ΗΗ  

ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ΔΔιιεευυθθυυννττήή  LLooggiissttiiccss  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  ΕΕμμπποορριικκόό  ήή  ττοονν  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  

ΔΔιιεευυθθυυννττήή  όόχχιι  μμόόννοο  ααπποοδδυυννααμμώώννεειι  κκααιι  ααππααξξιιώώννεειι  ττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ααλλλλάά  σσττηηνν  οουυσσίίαα  

μμεεττααττρρέέππεειι  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  μμεεττρρήήσσιιμμηη  εείίττεε  ββάάσσεειι  

οοιικκοοννοομμιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  μμόόννοο  ((κκόόσσττοοςς  εεττααιιρρεείίααςς))  εείίττεε  ββάάσσεειι  δδεεδδοομμέέννωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  

μμόόννοο  ((πποοσσοοσσττόό  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν))..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  χχάάννεεττααιι  ττοο  

ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααιι  κκααλλόό  θθαα  εείίννααιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααννττίί  νναα  

οοννοομμάάζζοουυνν  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  θθέέσσηη  ««ΔΔιιεευυθθυυννττήή  LLooggiissttiiccss»»  νναα  ττηηςς  δδίίννοουυνν  ττηηνν  

οοννοομμαασσίίαα  ττοουυ  ββοοηηθθοούύ  ττοουυ  ΕΕμμπποορριικκοούύ  ήή  ττοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ  ΔΔιιεευυθθυυννττήή..    

  ΜΜιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  σσήήμμεερραα  δδεενν  έέχχεειι  ττμμήήμμαα  LLooggiissttiiccss  κκααιι  θθέέλλεειι  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααπποοφφαασσιισσμμέέννηη  νναα  κκάάννεειι  ττοομμέέςς..  ΑΑνν  θθέέλλεειι  ΔΔιιεευυθθυυννττήή  LLooggiissttiiccss  πποουυ  θθαα  

φφέέρρεειι  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  θθαα  σσχχεεδδιιάάσσεειι  ττηηνν  σσττρρααττηηγγιικκήή  LLooggiissttiiccss  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  

εεππόόμμεεννηη  δδεεκκααεεττίίαα  κκααιι  όόχχιι  ααππλλάά  θθαα  φφττιιάάξξεειι  έένναα  ννέέοο  κκέέννττρροο  δδιιααννοομμήήςς  κκααιι  μμεεττάά  θθαα  

ααπποοχχωωρρήήσσεειι,,  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  σσχχεεδδιιάάσσεειι  ττηηνν  μμεεττααββααττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  

όόπποουυ  τταα  ααννάάλλοογγαα  ττμμήήμμαατταα  θθαα  ππεερράάσσοουυνν  ααππόό  ττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  ΔΔιιεευυθθυυννττέέςς  σσττοονν  

ΔΔιιεευυθθυυννττήή  LLooggiissttiiccss..    

  ΟΟιι  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  οοιι  ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  οοιι  ΚΚαατταασσκκεευυέέςς,,  τταα  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίαα,,  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  

ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  κκααιι  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν,,  οοιι  ΚΚρρααττιικκέέςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττιιλληηφφθθοούύνν  

όόττιι  οο  κκααιιρρόόςς  πποουυ  σσππαασσμμωωδδιικκάά,,  ττυυχχααίίαα  κκααιι  χχωωρρίίςς  οορργγάάννωωσσηη  λλεειιττοουυρργγοούύσσαανν  ττηηνν  

εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ττοουυςς  ααλλυυσσίίδδααςς  ππέέρραασσεε  ααννεεππιισσττρρεεππττίί..    ΧΧρρεειιάάζζοοννττααιι  σσύύγγχχρροοννοουυςς  

μμάάννααττζζεερρ,,  γγννώώσσττεεςς  ττοουυ  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  γγιιαα  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυνν  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααυυττέέςς  

δδοομμηημμέένναα  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά..    

 ΕΕππεειιδδήή  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  LLooggiissttiicciiaann  εείίννααιι  ππρρααγγμμααττιικκάά  εεππίίκκααιιρροο  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ππρροοσσεεκκττιικκέέςς  σσττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  ππρροοσσλλααμμββάάννοουυνν  ωωςς  

σσττεελλέέχχηη  LLooggiissttiiccss..  ΙΙδδιιααίίττεερραα  σσττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  κκααθθώώςς  τταα  ππρρώώτταα  

μμεεττααππττυυχχιιαακκάά  σσττηηνν  χχώώρραα  μμααςς  ξξεεκκίίννηησσαανν  ππρριινν  ααππόό  55--66  χχρρόόννιιαα  κκααιι  τταα  σσττεελλέέχχηη  πποουυ  

υυππάάρρχχοουυνν  σσττηηρρίίζζοοννττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  σσττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα  ττοουυςς,,  ππααρράά  σσττοο  θθεεωωρρηηττιικκόό  ττοουυςς  

υυππόόββααθθρροο..  ΜΜιιαα  λλάάθθοοςς  εεππιιλλοογγήή  όόχχιι  μμόόννοο  μμπποορρεείί  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  

δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίεεςς  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααλλλλάά  μμπποορρεείί  νναα  ααππααξξιιώώσσεειι  έένναα  mmaannaaggeemmeenntt  

ααππόόλλυυτταα  σσηημμααννττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη..  ΑΑννααζζηηττήήσσττεε  εεππααγγγγεελλμμααττιικκέέςς  

ππιισσττοοπποοιιήήσσεειιςς,,  ππιισσττοοπποοιιήήσσττεε  όόσσοο  μμπποορρεείίττεε  ττηηνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα..   

  

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΈΈλλλληηνναα  LLooggiissttiicciiaann::  

 ΕΕξξωωσσττρρέέφφεειιαα,,  δδυυννααμμιικκόόττηητταα,,  δδιιεεκκδδίίκκηησσηη::  ΑΑππααιιττεείίσσττεε  ααυυττόό  πποουυ  χχρρεειιάάζζεεσσττεε  γγιιαα  νναα  

κκάάννεεττεε  οολλοοκκλληηρρωωμμέένναα  ττηηνν  δδοουυλλεειιάά  σσααςς..  ΔΔεείίξξττεε  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσααςς  όόττιι  τταα    LLooggiissttiiccss  

εείίννααιι  κκάάττιι  πποολλύύ  μμεεγγάάλλοο,,  εείίννααιι  οολλόόκκλληηρρηη  ηη  εεφφοοδδιιαασσττιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα  κκααιι  δδεενν  ππεερριιοορρίίζζοοννττααιι  

σσττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ααπποοθθηηκκεευυττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  ΑΑπποοδδεείίξξττεε  μμεε  ττιιςς  
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ππρροοττάάσσεειιςς  σσααςς  όόττιι  οο  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  LLooggiissttiiccss  δδεενν  κκοοιιττάάζζεειι  μμόόννοο  αανν  τταα  ρράάφφιιαα  εείίννααιι  

γγεεμμάάτταα  ααλλλλάά  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  κκααιι  εελλέέγγχχεειι  όόλληη  ττηηνν  

λλεειιττοουυρργγιικκήή  ρρααχχοοκκοοκκααλλιιάά  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..   

   ΕΕππιιδδιιώώξξττεε  ττηηνν  σσυυννεεχχήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηη..  ΕΕννηημμεερρωωθθεείίττεε  γγιιαα  κκααιιννοούύρργγιιεεςς  

ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  ππρραακκττιικκέέςς,,  σσυυμμββάάλλλλεεττεε  σσττοο  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  δδεείίκκττεεςς  

ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ααππόόδδοοσσηηςς  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  πποουυ  εελλέέγγχχεεττεε,, 

 ΣΣττααμμααττήήσσττεε  νναα  εείίσσττεε  ττοο  mmaannaaggeemmeenntt  ««ψψωωρροοκκώώσσττααιινναα»»  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  μμιιλλήήσσττεε  

μμεε  ααρριιθθμμοούύςς  κκααιι  δδεείίκκττεεςς,,  εεππιιχχεειιρρηημμααττοολλοογγήήσσττεε  μμεε  ααρριιθθμμοούύςς  κκααιι  δδεείίκκττεεςς,,  ααπποοδδεείίξξττεε  μμεε  

ααρριιθθμμοούύςς  κκααιι  δδεείίκκττεεςς,, 

 ΠΠρροοωωθθήήσσττεε  κκααιι  ααννααππττύύξξττεε  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμάά  σσααςς..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  κκλλάάδδοοιι  πποουυ  

κκάάννοουυνν  llooggiissttiiccss  κκααιι  δδεενν  ττοο  γγννωωρρίίζζοουυνν!!  ΕΕιισσχχωωρρήήσσττεε  σσεε  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  κκλλάάδδοουυςς,,  

εεννηημμεερρώώσσττεε  ττοουυςς  κκααιι  γγίίννεεττεε  οοιι  ππρρώώττοοιι  ΔΔιιεευυθθυυννττέέςς  LLooggiissttiiccss,,   

 ΜΜηηνν  υυπποοττιιμμάάττεε  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  σσααςς  δδεεχχόόμμεεννοοιι  ππαακκέέτταα  ααμμοοιιββώώνν  κκααιι  ππααρροοχχώώνν  πποουυ  

ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσεε  ««ααπποοθθηηκκάάρριιοουυςς»»..  ΔΔώώσσττεε  ααξξίίαα  σσττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  σσααςς,,  ααππααιιττήήσσττεε  

ααμμοοιιββέέςς  κκααιι  ππααρροοχχέέςς  πποουυ  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσεε  ΔΔιιεευυθθυυννττέέςς  ΕΕφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ΑΑλλυυσσίίδδααςς..   

  

 

 

 

 

 


