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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Παρουσίαση του Logistics Center 
της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 

Εφοδιαστική αλυσίδα και 
αλυσίδα αξίας.  

Βέλτιστες πρακτικές στην 
Διεύθυνση Logistics. 

Συντονισμός Διαδικασιών. 
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Logistics Center Διαμαντής Μασούτης Α.Ε 

3 

62.000 μ2 καλυπτόμενος χώρος οικοπέδου έκτασης 145.000 μ2   55εκ. € επένδυση το 2011 510 άτομα προσωπικό 62.000 γραμμές ημερησίως σε ξηρό φορτίο 15.000 SKU s Ιδιόκτητος στόλος 52 φορτηγών ψυγείων Εξυπηρετεί τις ανάγκες 275 καταστημάτων 75% ποσοστό κεντρικοποίησης Λειτουργούν τμήματα ξηρού φορτίου, ψυχόμενου, μαναβικής, 
κρεοπωλείου 

Λειτουργούν τμήματα υποστήριξης ΙΤ, Τεχνικό, Συνεργείου 
καθώς και σταθμός υγρών καυσίμων 
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Martin Cristopher 2005 
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Αλυσίδα αξίας 

Martin Cristopher 2005 
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Εφοδιαστική 
αλυσίδα 

Απόδοση 
δραστηριοτήτων  

Βέλτιστες 
πρακτικές. 

Συντονισμός .  

Αποτελεσματική 
αλυσίδα αξίας 

Παραγωγή 
πηγών 

ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 



Βέλτιστες πρακτικές της Διεύθυνσης Logistics 

Εφαρμογή 
συστήματος 
VMI (Vendor 

Managed 
Inventory) με 

στρατηγικούς 
προμηθευτές 

Διακίνηση 
προϊόντων με 

σύστημα 
εσωτερικής 
αυτόματης 

μεταφοράς  E-
TOW με χρήση 

τεχνολογίας 
RFID.  

Multilevel 
Analysis 

Πολυεπίπεδη 
ανάλυση 
αιτιών μη 

εξυπηρέτησης 
καταστημάτων 
(καταναλωτή) 

backhauling process  

Μεταφορά 
εμπορευμάτων από 

προμηθευτές στην Κ. 
Αποθήκη 
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Εφαρμογή ςυςτήματοσ VMI 
 (Vendor Managed Inventory) με 
ςτρατηγικοφσ προμηθευτέσ. 

 
Τι είναι? 

•Ανταλλαγή 
πληροφοριών και 
στοιχείων με 
στρατηγικούς 
προμηθευτές με 
χρήση EDI 
(Electronic Data 
Interchange). 

Τι 
περιλαμβάνει? 

•Ορισμός κοινού 
Scorecard που 
συμπεριλαμβάνει 
δείκτες απόδοσης 
(KPI’ s) και 
παρακολούθηση 
σε καθορισμένα 
χρονικά 
διαστήματα. 

•Ορισμός κοινών 
στόχων όπως η 
κάλυψη 
καταστημάτων, 
τα επίπεδα 
αποθέματος, οι 
On time 
παραγγελίες. 

Επιλογή 
προμηθευτών 

•Αναγνώριση, 
μέσα από 
εφαρμογή ABC 
Analysis, των 
σημαντικότερων 
προμηθευτών με 
βάση τον όγκο 
διακίνησης. 

Benchmarkin
g 

•Benchmarking 
των 
προμηθευτών με 
χρήση του 
Scorecard (ίδιο 
για όλους) και 
ανάδειξη των 
προβλημάτων – 
λαθών αλλά και 
των ευκαιριών 
για βελτίωση. 



11 

Οφέλη από την εφαρμογή 
του ςυςτήματοσ VMI. 

Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης της Κ. 
Αποθήκης από τον προμηθευτή. 

Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 
καταστημάτων από την Κ. Αποθήκη. 

Μείωση του μέσου αποθέματος των 
συγκεκριμένων προμηθευτών στην Κ. 
Αποθήκη της Δ. Μασούτης Α.Ε. 

Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους 
προμηθευτές και εφαρμογή στρατηγικών 
Win-Win. 



Αστόματο σύστημα μεταυοράς εμπορεσμάτων 

(E-TOW) με τρήση τετνολογίας RFID. 

 Σύστημα ενδοδαπέδιας αλυσίδας 

μεταφοράς, μήκους 1.500m και ταχύτητας 

1,2χλμ/ώρα, με χρήση τεχνολογίας RFID 

(Radio Frequency Identification). 

 Τα εμπορεύματα παραγγελιών 

καταστημάτων τοποθετούνται σε 

καλαθούνες (Roll Cages) ή σε παλέτες. 

 Οι καλαθούνες ή οι παλέτες διακινούνται 

εσωτερικά της αποθήκης με το σύστημα E-

TOW και με την χρήση της τεχνολογίας RFID, 

η οποία “δείχνει” τον προορισμό που έχει 

προγραμματιστεί. 

 Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την άφιξη του 

μέσου μεταφοράς (καλαθούνα- παλέτα) 

στην σωστή ράμπα αποστολής για το 

κατάστημα. 
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Οφέλη από την εφαρμογή 
του συστήματος  E-TOW. 

Μείωση των αποστάσεων εργασίας. 

Αύξηση της απόδοσης εργασίας. 

Αύξηση της παραγωγικότητας της  

Κ. Αποθήκης. 

Αποτελεσματική προώθηση της σωστής 
παραγγελίας στην σωστή ράμπα. 
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Multilevel Analysis 

 

4ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ποσοτική ανάλυση του 3ου επιπέδου σε βάθος κωδικού. 

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ποσοτική ανάλυση του 2ου επιπέδου ανά υποκατηγορία. 

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (Ποιοτική ανάλυση – Αναδεικνύει 20 
υποκατηγορίες προβλημάτων.) 

Έλλειψη 
προμηθευτή. 

ΕΛΛΕΙΨΗ 
OTIF 

Υπαιτιότητα 
αποθήκης. 

Συστημικά 
προβλήματα. 

Άλλα αίτια. 

1o ΕΠΙΠΕΔΟ 

Γενική κάλυψη καταστημάτων(Service 
Level)) 

Παρουσίαση των ελλείψεων ανά 
κατηγορία προϊόντων. 
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Οφέλη από την 
εφαρμογή της 

multilevel analysis. 

Εύρεση των ακριβή αιτιών που προκαλούν 
δυσλειτουργία εξυπηρέτησης της ζήτησης. 

Στοχευμένες ενέργειες για εξάλειψη της 
δυσλειτουργίας εξυπηρέτησης. 

Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης ζήτησης 
καταστημάτων (καταναλωτών). 
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Τι είναι το Backhauling??? 
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Backhauling… 
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Backhauling… 
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Βackhauling process  

 
Μασούτης DC Μασούτης DC 

Κατάστημα 
Κατάστημα 

Προμηθεστής Προμηθεστής 
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Οφέλη από την 

διαδικασία 

backhauling. 

 Μείωση δρομολογίων. 

 

 Μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου 
του άνθρακα. 

 

 Αύξηση διαχειριστικού οφέλους για 
την Δ. Μασούτης . 

 

 Μείωση κόστους για τον προμηθευτή. 

 

 Υιοθέτηση κουλτούρας συνεργασιών 
με τους προμηθευτές και τους 3PL. 

   (Win – Win – Win) 
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Εφοδιαστική 
αλυσίδα 

Απόδοση 
δραστηριοτήτων  

Βέλτιστες 
πρακτικές. 

Συντονισμός .  

Αποτελεσματική 
αλυσίδα αξίας 

Παραγωγή 
πηγών 

ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 
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Πρακτικές συντονισμού 

Εξομάλυνση ζήτησης και μείωση 
του peak factor(Workload 

smoothing) 

Ανακατανομή πόρων για την 
εκτέλεση των εργασιών (Resource 

Leveling) 



24 

1)Καταγραφή των 
ημερήσιων 

γραμμών ανά 
κατηγορία 

προϊόντων και 
ζώνη picking. 

2)Ανάλυση μέσου 
όρου και 

μεταβολών(peak 
factor analysis). 

Παραγωγή 
μηνιαίων δεικτών. 

3)Διάγνωση 
προβληματικών 

κατηγοριών ή 
ζωνών. 

4)Προτεινόμενες 
λύσεις επιρροής 
είτε της ζήτησης 
είτε των πόρων, 
είτε συνδυασμό 

τους. 

Βήματα του project συντονισμού. 
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 Ετήσια μεταβολή γραμμών ανά μήνα. 

 Μεταβολή του Μέσου όρου των γραμμών ανά μήνα. 

 Μέγιστο σημείο γραμμών και ετήσια μεταβολή του ανά 
μήνα. 

 Ελάχιστο σημείο γραμμών και ετήσια μεταβολή του ανά 
μήνα. 

 Δείκτης εύρους γραμμών (Max – Min) και ετήσια μεταβολή 
του ανά μήνα. 

 Δείκτης μεταβλητότητας  Peak Factor όπου δείχνει την 
ποσοστιαία μεταβολή του μέγιστου από τον μέσο όρο. Με 
λίγα λόγια ο δείκτης αυτός είναι σπουδαίος, καθώς δείχνει 
κατά πόσο μεταβάλλεται ο όγκος εργασίας από τον μέσο 
όρο, κατά πόσο δηλαδή διαταράσσεται η ροή εργασίας 
(workload). 

 

Καταγραφή και ανάλυση Δεδομένων 
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Διάγνωση του προβλήματος. 



27 

Λύσεις συντονισμού  

Επιρροή της 
ζήτησης 

• Συνέργεια με 
Διεύθυνση 
Πωλήσεων 

• Ομαδοποίηση 
παραγγελιών 
κατηγοριών 
χαμηλής 
ζήτησης 
(οικιακής) 

Συνέργεια με 
προμηθευτές 

• Ομαδοποίηση 
προμηθευτών 

• Παραλαβή 
συγκεκριμένων 
ημερών 
χαμηλής 
έντασης 

Ανακατανομή 
πόρων 

• Κατανομή 
προσωπικού 
και 
μηχανημάτω
ν σύμφωνα 
με τα νέα 
δεδομένα  
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Αποτελέσματα δράσεων συντονισμού 

ΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΩΝ (MAX - MIN) 

ΜΗΝΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 2015 - 2016 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ -29,2% 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ -1,0% 

ΜΑΡΣΙΟ 8,5% 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2,9% 

ΜΑΙΟ -16,6% 

ΙΟΤΝΙΟ -57,6% 

ΙΟΤΛΙΟ -13,4% 

ΑΤΓΟΤΣΟ 8,8% 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 13,8% 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ -13,4% 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ -67,2% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 20,3% 

ΤΝΟΛΟ ΕΣΟΤ -20,4% 
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Αποτελέσματα δράσεων συντονισμού 

PEAK FACTOR 

ΜΗΝΑ 2015 2016 ΜΕΣ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 14% 10% -4% 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 7% 7% 0% 

ΜΑΡΣΙΟ 8% 6% -2% 

ΑΠΡΙΛΙΟ 11% 7% -4% 

ΜΑΙΟ 8% 5% -3% 

ΙΟΤΝΙΟ 11% 6% -5% 

ΙΟΤΛΙΟ 12% 6% -6% 

ΑΤΓΟΤΣΟ 7% 4% -2% 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 7% 5% -2% 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 8% 11% 3% 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 15% 6% -8% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 9% 11% 1% 
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Αποτελέσματα δράσεων συντονισμού 
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Συνολικά οφέλη 

 Μείωση του χρόνου περάτωσης των 
παραγγελιών κατά 2 ώρες. 

 Μείωση των υπερωριών κατά 43% και 
του ποσοστού τους επί των καθαρών 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Αύξηση του δείκτη παραγωγικότητας 
κωδικοί / εργατοώρα κατά 15%. 

 Μείωση των ασθενειών από 
προβλήματα κόπωσης κατά 30%. 

 Μείωση των λαθών ταξινόμησης 
(picking) κατά 21%. 
 



32 

Τι 
κρατάμε 

Καταγραφή των κρίσιμων μεγεθών (Data 
Mining, Data base) 

Δημιουργία KPI s με κανόνες SMART (Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant, Time scaled) 

Ανάλυση των μεγεθών και δεικτών (Peak factor 
Analysis, ABC Analysis, Fishbone Analysis) 

Έλεγχος των επιπέδων συντονισμού και της 
ευθυγράμμισης με εταιρική στρατηγική 

Συνέργειες με άλλα τμήματα και ολιστική 
προσέγγιση κόστους-ωφέλειας 
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Δίνουμε αξία ………. 
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Στους πελάτες mas 
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