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«e-Supply Chain» 



Μια Συνταγή Μαγειρικής 

Aρνίσιο φιλέτο με σάλτσα φασκόμηλου  
Υλικά 
•4 φέτες από φιλέτο αρνιού 
•20 γρ. Φασκόμηλο 
•1 κιλό πατάτες 
•60 γρ. βούτυρο γάλακτος λιωμένο 
•150 ml φρέσκο γάλα 
•2 γρ. κρόκο (σαφράν) προαιρετικά 
•130 ml ζωμό βοδινού 
•λίγο ελαιόλαδο 
•1 ντομάτα 
•1 πράσο 
•50 ml λευκό κρασί 
•1 κουταλάκι του γλυκού κορν φλάουρ 
•λίγο χυμό λεμονιού 
•αλάτι-πιπέρι 
Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά τις πατάτες και τις βράζουμε με τη φλούδα. Όταν βράσουν τις καθαρίζουμε και τις περνάμε από 
το μύλο των λαχανικών. 
Προσθέτουμε τον κρόκο, λίγο λίγο το βούτυρο, το γάλα και ανακατεύουμε. 
Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε τις φέτες από το αρνίσιο φιλέτο και προσθέτουμε το φασκόμηλο, λίγο αλάτι και πιπέρι. 
Όταν είναι έτοιμο αφήνουμε το κρέας στην άκρη και σβήνουμε το ελαιόλαδο με το λευκό κρασί. Προσθέτουμε 
την τομάτα, το ζωμό βοδινού και το κορν φλάουρ. Αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά και η σάλτσα είναι έτοιμη. 
Κόβουμε το πράσο σε κομμάτια και το σοτάρουμε σε ένα μικρό τηγάνι με λίγο βούτυρο. 
Σερβίρουμε στα πιάτα το αρνάκι με τη σάλτσα και τον πουρέ και το πράσο σαν γαρνιτούρα. 



Που Βρισκόμαστε ? 



Ισχύει ? 

Τα πάντα 
εξαρτώνται από το 

εμπόριο 



Θα γίνουν  ? 

Σημαντικές αλλαγές 
στη μορφή του 

διεθνούς εμπορίου 



Άποψη !!! 

Το εμπόριο θα αυξηθεί 
δίνοντας μια εξειδίκευση 

στην οικονομία για την 
περαιτέρω εξέλιξη 



Οι εξελίξεις! 

 Θα δαπανηθούν Δισεκατομμύρια στα Logistics 
που έχουν βάση τους το Διαδίκτυο. 

 B2C αγορά $ 7.7      $ 28 δισεκατομμύρια(08-17) 

 B2B αγορά $ 2.1      $ 81δισεκατομμύρια (15-20) 

 Αν διατηρηθεί η παρούσα οικονομική κατάσταση, 
τα συστήματα της εφοδιαστικής πρέπει να είναι σε 
θέση λειτουργίας. 

 Οι επενδύσεις σε e-logistics θα είναι επίσης 
μεγάλες. 

   

ερώτημα: Ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις; 



Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ?  

 



E-Logistics Technology (examples) 

 The personal computer 
 Electronic data interchange (EDI) among carriers, shippers and customers 
 Barcoding and scanning 
 Advance ship notices (ASNs) 
 Shipment and package tracking systems 
 Satellite global positioning systems (GPS) and geographic information systems 

(GIS)  
 The World Wide Web 
 The Internet, intranets and extranets 
 Web-enabled relational databases, data warehouses and data marts 
 Decision support systems 
 Electronic signature technology 
 Wireless technology  
 Enterprise resource planning systems  



Τομείς Εφαρμογής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
 Προσέγγιση βασισμένη στους πόρους (RBV).  

 Ανάλυση Κόστους Συναλλαγών (TCA).  

 Προσέγγιση βασισμένη στην γνώση (KBV).  

 Θεωρία στρατηγικής επιλογής (SCT).  

 Θεωρία του Οργανισμού (AT).  

 Θεσμική θεωρία (InΤ).  

 Θεωρία συστημάτων (ST).  

 Προοπτική δικτύου (NP).  

 Διαχείριση υλικών logistics (MLM).  

 Just-in-Time (JIT).  

 Σχεδιασμός απαιτήσεων υλικών (MRP).  

 Θεωρία των Περιορισμών (TOC).  

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM).  

 Ευέλικτη παραγωγή.  

 Ανταγωνισμός με βάση την ώρα (TBC).  

 Βιομηχανία γρήγορης απόκρισης (QRM).  

 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM). 

  Διαχείριση απαιτήσεων αλυσίδας (RCM). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD


Η Ολοκλήρωση & η Διαχείριση μιας 
Επιχειρηματικής διαδικασίας  

 Σχεδιασμός και έλεγχος. 

 Δομή εργασίας. 

 Οργανωτική δομή. 

 Εγκατάσταση δομής ροής προϊόντων. 

 Εγκατάσταση δομής ροής πληροφοριών. 

 Διαχείριση των μεθόδων. 

 Εξουσία και δομή ηγεσίας. 

 Κίνδυνος και δομή ανταμοιβής. 

 Πολιτισμός και συμπεριφορά. 

 



Η Ολοκλήρωση επιχειρηματικών 
Διαδικασιών  μέσω Mobile  

 Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων.  

 Διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών.  

 Τρόποι διαχείρισης της ζήτησης.  

 Εκτέλεση παραγγελιών.  

 Διαχείριση βιομηχανικής ροής.  

 Διαχείριση των σχέσεων με προμηθευτές.  

 Ανάπτυξη προϊόντος και εμπορευματοποίηση.  

 Διαχείριση Επιστροφών 



Παγκόσμια διαχείριση του e – 
Supply Chain  

 1. Διάφορα νομίσματα και αποτιμήσεις σε 
διάφορες χώρες.  

 2. Διαφορετικούς φορολογικούς νόμους (Τρόπος 
Αποτελεσματικής Διαχείρισης Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας).  

 3. Διαφορετικά πρωτόκολλα συναλλαγών  

 4. Έλλειψη διαφάνειας του κόστους και του 
κέρδους. 

 



Περιοχή ελέγχου 
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Εταιρεία Εφοδιαστική 
αλυσίδα 

H θέση του e - Supply Chain 
Management στην επιχείρηση 

Το μέλλον του  Supply Chain δείχνει… 
…..e-supply chain   





Εταιρική Δομή  

 Business Units  

• Λογισμικά  

 

                Activity Based Costing  
             Better Costing for Better Decisions   



Ποιοι είμαστε ; 
 Έτος ίδρυσης 2009 

 

 Αριθμός Υπαλλήλων 12  

 

 Κεντρικά Γραφεία Ευριπίδου 12 Αθήνα  

 

Υποκαταστήματα : 

 ΒΙΠΕ Τρίπολης , Αρκαδίας  

 Άρτα  

 Libya North Africa 

 Algeria  



Υπηρεσίες & Προιόντα  

 Ανάπτυξη & Σχεδιασμός λειτουργιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 Ανάπτυξη & Εφαρμογή Λογισμικών  (e - logistics )  
 

 Ανάπτυξη &Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Λειτουργιών  

 Έλεγχος & Λειτουργία  Υπηρεσιών Logistics  4PL (Fourth Party logistics) 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης  (Prolog Center )  

 Ανάπτυξη Εμπορικού Δικτύου για την προώθηση Ελληνικών Προϊόντων 

 Ξενοδοχειακά  Logistics  



Η επιβράβευση στα Transport & 
Logistics Awards 2014  

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Βέλτιστες 
Συνεργασιακές Σχέσεις στα Transport & Logistics 
Awards 2014 



Exclusive Cooperation 
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By 

President of Gold Storage & Logistics Association 



Οι στόχοι μας  
 
  
1.Συνέργειες μείωσης του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
2.Η βελτιστοποίηση των αποθεμάτων. 
3.Η δημιουργία αξίας. 
4.Ο εξορθολογισμός της διανομής . 

 
       Διευκόλυνση στην καινοτομία της εφοδιαστικής αλυσίδας . 

Η πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού . 
Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στον τελικό πελάτη . 
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και διαδικασιών . 
Εξασφάλιση στην υποστήριξης των επενδύσεων των πελατών μας . 
Προσδιορισμός της συμπεριφοράς των πελατών και των αναγκών τους. 
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Ο δικός μας τρόπος….. 

1. Καταγραφή 

2. Ανάλυση 

3. Σχεδίαση 

4. Εφαρμογή 

5. Αξιολόγηση 

6. Βελτιστοποίηση 



Εσείς ποιον δρόμο θα ακολουθήσετε ; 


