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• FMCG logistics: Αποτελέσματα κλαδικής έρευνας

✓ Η πλευρά των προμηθευτών (suppliers) 

✓ Η πλευρά των λιανεμπόρων (retailers-supermarkets)

• Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα

✓ Υφιστάμενη κατάσταση

✓ Ο δρόμος προς τα εμπρός

• Συμπεράσματα

Ατζέντα
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Οι πλειονότητα (80%) των προμηθευτών της έρευνας αποτελούν ΜμΕ. Το 74% του 
κύκλου εργασιών του κλάδου των supermarkets προέρχεται από 5 εταιρίες 

Προφίλ εταιριών που 
συμμετείχαν 

Κόστος κυκλώματος 
εφοδιασμού

Προμηθευτές 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων
(παραγωγοί/ 

χονδρέμποροι)
ΜμΕ: 80%

22%

32%
10%

8%

8%

18%

2%

< €1 €1 - €5 €5 - €10 €10 - €20

€20– €50 €50- €250 > €250

Προμηθευτές 
προϊόντων κρέατος

(παραγωγοί/ 
χονδρέμποροι)

ΜμΕ: 80%

28%

36%

14%

11%

11%

1M-10M 10M-50M 50M-250M 250M-750M >750M

Λιανέμποροι
ΜμΕ: 64%
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Τόσο οι προμηθευτές όσο και οι λιανέμποροι στην πλειονότητά τους επιλέγουν την 
in-house διαχείριση των διαδικασιών logistics με στόχο την ύπαρξη ευελιξίας και 

υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

Κόστος logistics:
3%-5% του κύκλου 

εργασιών

Προφίλ εταιριών που 
συμμετείχαν 

Κόστος κυκλώματος 
εφοδιασμού

25%

75%

Ενδοεπιχειρησιακά (έχετε δικούς σας αποθ. χώρους και στόλο 
οχημάτων)

Μικτό σύστημα (ενδοεπιχειρησιακά και μερική ανάθεση)

54%

5%

41%

In-House Πλήρη ανάθεση Μερική ανάθεση (*)

Προμηθευτές 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων

Λιανέμποροι

71%

29%

In-House Πλήρη ανάθεση Μερική ανάθεση (*)

* Μερική ανάθεση = αποθήκευση & διανομή

Προμηθευτές 
προϊόντων 

κρέατος

Κόστος logistics:
5%-10% του 

κύκλου εργασιών

Κόστος logistics:
5%-10% του 

κύκλου εργασιών
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Πρόβλεψη ζήτησης 

Διαχείριση αποθέματος

Αποθήκευση

Επιστροφές

Η πρόβλεψη της ζήτησης γίνεται από διατμηματική ομάδα ενώ οι προμηθευτές 
έχουν αναθέσει τη συγκεκριμένη διαδικασία κυρίως στο Τμήμα Πωλήσεων

35%

45%

20% Αυτόνομη λειτουργία που εκτελείται μόνο από 
στελέχη του τμήματος εφοδιαστικής αλυσίδας

Εκτελείται από το τμήμα εφ. αλυσίδας με την 
εμπλοκή στελεχών από άλλα τμήματα της εταιρίας 
(π.χ. μάρκετινγκ και πωλήσεων)

Αποτελεί μέρος της λειτουργίας των τμημάτων 
αγορών και πωλήσεων

Λιανέμποροι

21% 25% 8% 44% 2%

Αυτόνομη λειτουργία που εκτελείται μόνο από στελέχη του τμήματος 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Εκτελείται από το τμήμα εφ. αλυσίδας με την εμπλοκή στελεχών από 
άλλα τμήματα της εταιρίας 

Αποτελεί μέρος της λειτουργία του τμήματος μάρκετινγκ

Αποτελεί μέρος της λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων

Άλλο *

11% 32% 5% 52%

Αυτόνομη λειτουργία που εκτελείται μόνο από στελέχη του τμήματος 
εφοδιαστικής αλυσίδας
Εκτελείται από το τμήμα εφ. αλυσίδας με την εμπλοκή στελεχών από άλλα 
τμήματα της εταιρίας 
Αποτελεί μέρος της λειτουργία του τμήματος μάρκετινγκ

Αποτελεί μέρος της λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων

Προμηθευτές γαλακτοκομικών προϊόντων Προμηθευτές προϊόντων κρέατος
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Πρόβλεψη ζήτησης 

Διαχείριση αποθέματος

Αποθήκευση

Το μέσο επίπεδο αποθεμάτων στα γαλακτοκομικά προϊόντα διαφέρει ανά 
κατηγορία…Υψηλό γύρισμα αποθέματος στο φρέσκο γάλα, χαμηλότερο στα τυριά

Επιστροφές

Προϊόν Προμηθευτές Λιανέμποροι

Γάλα φρέσκο 12-24 ώρες 24 – 72 ώρες

Γάλα UHT 2 – 4 μήνες 2 – 4 εβδομάδες

Γιαούρτι 1 – 2 εβδομάδες 3 – 7 ημέρες

Φέτα 2 – 8 εβδομάδες 2 - 4 εβδομάδες

Λοιπά τυριά 4 – 8 εβδομάδες 2 – 4 εβδομάδες

Αυγά - 3 -7 ημέρες



8

Πρόβλεψη ζήτησης 

Διαχείριση αποθέματος

Αποθήκευση

Επιστροφές

Το μέσο επίπεδο αποθεμάτων στα προϊόντα κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου 
διαφέρει ανά κατηγορία…Υψηλό γύρισμα αποθέματος στο φρέσκο ψάρι, 

χαμηλότερο στο μοσχάρι και στο χοιρινό 

Προϊόν Προμηθευτές Λιανέμποροι

Μοσχάρι
(πάγκου κοπής)

2 – 4 εβδομάδες

έως

2 – 12  μήνες

3-7 ημέρες

Κοτόπουλο
(πάγκου κοπής)

1-2 ημέρες

Κοτόπουλο
(τυποποιημένο)

1 – 7 ημέρες

Αρνί
(πάγκου κοπής)

1-2 ημέρες

Χοιρινό
(πάγκου κοπής)

3-7 ημέρες

Ψάρι 1 -2 ημέρες
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Πρόβλεψη ζήτησης 

Διαχείριση αποθέματος

Αποθήκευση

Επιστροφές

Το 68% των προμηθευτών γαλακτοκομικών προϊόντων 
διαχειρίζονται ως 99 κωδικούς (SKUs)

Το 80% των  λιανεμπόρων που συμμετείχαν στην 
έρευνα αναφέρουν πως αποθηκεύουν και 

διαχειρίζονται άνω των 300 κωδικών γαλακτοκομικών 
προϊόντων

To 54% των προμηθευτών προϊόντων κρέατος διακυνούν 1-99 SKUs ενώ 
μόνο το 22% από 100-200 SKUs

Στα προϊόντα κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου η πλειονότητα των 
λιανεμπόρων (60%) διαχειρίζεται μεταξύ 150-200 κωδικούς (SKUs).

Η λιανέμποροι διαχειρίζονται μεγαλύτερο αριθμό κωδικών (SKUs) με στόχο να 
προσφέρουν πολλαπλές επιλογές στον καταναλωτή.  Αυτό σημαίνει αύξηση της 

πολυπλοκότητας και του κόστους των logistics 
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Πρόβλεψη ζήτησης 

Διαχείριση αποθέματος

Αποθήκευση

Επιστροφές

Οι επιστροφές αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του κυκλώματος εφοδιασμού το 
οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο με αντίστοιχες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

• Το  40% των λιανεμπόρων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει πως 
10%-20% των επιστροφών που δέχονται είναι μη εμπορεύσιμα
προϊόντα

• Σε ετήσια βάση 1%-5% των διακινηθέντων εμπορευμάτων αποτελούν 
οι επιστροφές εμπορευμάτων (σε επίπεδο αξίας πωληθέντων)

Λόγοι 
δημιουργίας 
επιστροφών

Πέρας της ημερομηνίας λήξης

Ελαττωματική συσκευασία

Λάθος κατά την παραγγελία

Αλλοίωση περιεχομένου

* Άλλο

Αδυναμία κατά την παράδοση

*Λανθασμένη παραγγελία από τον πελάτη
*Παραβίαση αλυσίδας ψύξης

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

33%

31%

14%

10%

8%

4%



Entrerprise Resource
Planing (ERP)

Customer Relation
Management (CRM)

Electronic Data
Interchange (EDI)

Electronic Invoicing
System (e-invoicing)

Business Intelligence 
(BI) τεχνολογίες

*Άλλο

6%
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Ενδοεπιχειρισιακά ΠΣ

ΠΣ Αποθηκών

ERP και EDI τα ενδοεπιχειρισιακά συστήματα των λαινεμπόρων – ERP και CRM των 
προμηθευτών

5

1

5

1

1

Enterprise Resource
Planning (ERP)

Customer Relation
Management (CRM)

Electronic Data
Interchange (EDI)

Electronic Invoicing
System (e-invoicing)

Business Intelligence (BI) 
τεχνολογίες

Entrerprise Resource
Planing (ERP)

Customer Relation
Management (CRM)

Electronic Data
Interchange (EDI)

Electronic Invoicing
System (e-invoicing)

Business Intelligence 
(BI) τεχνολογίες

*Άλλο

42%

14%11%

9%11%

13%

8%

8%

38%

38%

8%

19%

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

Προμηθευτές 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων

Προμηθευτές 
προϊόντων κρέατος

4%

11%

9%

51%
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Ενδοεπιχειρησιακά ΠΣ

ΠΣ Αποθηκών

WMS, φορητά τερματικά και τεχνολογία barcode αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό 
στους αποθηκευτικούς χώρους των προμηθευτών και των λιανεμπόρων

5

4

5

1

2
0

1

2

3

4

5

Warehouse
Management

System (WMS)

Φορητά 
τερματικά

Τεχνολογία 
Barcode

Τεχνολογία 
RFID

Voice/Light 
picking 

τεχνολογίες
24%

6%

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ 29%

29%

12%

Warehouse
Management

System (WMS)

Φορητά 
τερματικά

Τεχνολογία 
Barcode

Τεχνολογία RFID

Voice/Light 
picking 

τεχνολογίες

*Άλλο 24%9%

42%

4%
3%

18%

Προμηθευτές 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων

Προμηθευτές 
προϊόντων 

κρέατος

Warehouse
Management

System (WMS)

Φορητά 
τερματικά

Τεχνολογία 
Barcode

Τεχνολογία RFID

Voice/Light 
picking 

τεχνολογίες

*Άλλο

27%

8%

42%0%

0%

23%



• FMCG logistics: Αποτελέσματα κλαδικής έρευνας

✓ Η πλευρά των προμηθευτών (suppliers) 

✓ Η πλευρά των λιανεμπόρων (retailers-supermarkets)

• Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα

✓ Υφιστάμενη κατάσταση

✓ Ο δρόμος προς τα εμπρός

• Συμπεράσματα

Ατζέντα
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Οι εταιρίες στον κλάδο της εμπορίας δεν έχουν προχωρήσει μαζικά σε επενδύσεις 
στο ψηφιακό μετασχηματισμό της εφ. αλυσίδας

14

Ναι

Όχι

54%

46%

Έχετε επενδύσει στο 
ψηφιακό μετασχηματισμό 

της Εφ. Αλυσίδας της 
επιχείρησής σας;

01

37%

02

33%

03

29%

04

25%

Η εταιρία μας δεν είναι ακόμα έτοιμη για ένα ψηφιακό άλμα 

Δεν μας το έχουν ζητήσει οι πελάτες μας ή/και οι προμηθευτές μας

Τα οφέλη μιας τέτοιας επένδυσης δεν είναι ξεκάθαρα

Το κόστος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι υψηλό

05

8%

Οι πελάτες μας δεν είναι έτοιμοι να
πληρώσουν παραπάνω για ποιοτικότερες
υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν
μέσω των τεχνολογιών Logistics 4.0

Επενδύσεις

Τεχνολογίες 
Logistics 4.0

Προκλήσεις



Το 60% των εμπορικών εταιριών επανεπενδύει λιγότερο από το 1% των κερδών 
τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, την αύξηση 

της αποδοτικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους  

15

60% 35% 5%

Επανεπένδυση <1% Επανεπένδυση 1% - 5% Επανεπένδυση 5% - 10%

Ανάγκη εκσυγχρονισμού της 
εταιρίας μας

Αύξηση της αποδοτικότητας και 
μείωση λειτουργικού κόστους 

Αύξηση της εξυπηρέτησης του πελάτη και 
καλύτερη κατανόηση των αναγκών του

Οι προκλήσεις στην αγορά επιβάλλουν τον 
ψηφιακό μας μετασχηματισμό

Η επιχείρηση επιθυμεί να επενδύσει 
σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Στόχευση σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

70%

70%

50%

25%

20%

15%

20%0% 10% 50%30% 40% 60% 70%

Τεχνολογίες 
Logistics 4.0

Προκλήσεις

Επενδύσεις



Οι εταιρίες του κλάδου εμπορίας εκτιμούν πως οι ψηφιακές δεξιότητες των 
εργαζομένων τους ειναι μέτριες προς καλές (75%)
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4% 17% 50% 25% 4%

Εξαιρετικές Πολύ καλές Καλές Μέτριες Ανεπαρκείς

Ψηφιακές δεξιότητες εργαζομένων

21% 75% 4%

Τεχνολογίες 
Logistics 4.0

Προκλήσεις

Επενδύσεις



Οι κύριες τεχνολογίες στις οποίες έχουν επενδύσει οι εμπορικέςεταιρίες στις 
βασικές διαδικασίες του κυκλώματος εφοδιασμού τους ειναι τα εργαλεία BI, η 

διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και τα έξυπνα πληρ. συστήματα

69%

63%

57%

58%

36%

57%

44%

9%

11% 11%

6%

8%

18%

11%

31%

25%

43%

42%

45%

43%

44%

9%

14%

Εξυπ. Πελατών

Πρόβλεψη ζήτησης

Προμήθειες και διαχ. 
προμηθευτών

Διαχ. αποθέματος

Αποθήκευση

Μεταφορά /Διανομή

Επιστροφές

Big data & BI εργαλεία Έξυπνα γυαλιά & επαυξημένη πραγματικότητα

Τεχνολογία Blockchain Αισθητήρες / ετικέτες RFID / IoT

Εξυπνα πληρ. συστήματα Αυτοματισμοί
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Τεχνολογίες 
Logistics 4.0

Προκλήσεις

Επενδύσεις



Οι εμπορικές εταιρίες είναι διστακτικές στο να επενδύσουν πιο συστηματικά και σε 
μεγαλύτερο βαθμό στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφ. αλυσίδας. Η έλλειψη ψηφιακής 

κουλτούρας και το υψηλό κόστος των τεχνολογιών logistics 4.0 αποτελούν τα βασικότερα 
εμπόδια
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24% 38% 38%

Ναι, τα επόμενα 1-3 χρόνια Ναι, τα επόμενα 3-5 χρόνια Όχι

Έλλειψη ψηφιακής κουλτούρας

Υψηλό κόστος απόκτησης τεχνολογιών 
Logistics 4.0 

Μη ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων 

Μη ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών 
& εργαζομένων

Η αγορά δεν είναι έτοιμη για την ψηφιακή
μετάβαση

Ασφάλεια δεδομένων

Άλλο

58%

58%

50%

21%

21%

4%

4%

20%0% 10% 50%30% 40% 60%

Τεχνολογίες 
Logistics 4.0

Προκλήσεις

Επενδύσεις



• FMCG logistics: Αποτελέσματα κλαδικής έρευνας

✓ Η πλευρά των προμηθευτών (suppliers) 

✓ Η πλευρά των λιανεμπόρων (retailers-supermarkets)

• Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα

✓ Υφιστάμενη κατάσταση

✓ Ο δρόμος προς τα εμπρός

• Συμπεράσματα

Ατζέντα

19



Το 70% των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να είναι διατεθιμένες 
τα επόμενα χρόνια να επενδύσουν ως και 5% των κερδών τους για τον ψηφιακό 

τους μετασχηματισμό 

20

22% 48% 16% 14%

Επανεπένδυση <1% Επανεπένδυση 1% - 5% Επανεπένδυση 5% - 10% Επανεπένδυση >10%

1. Οι εταιρίες των κλάδων Εμπορίας/ Μεταποίησης θα επενδύσουν ως και 5% των κερδών τους στον
ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής τους αλυσίδας

<1% 1% -5%50% 50%

2. Οι εταιρίες του κλάδου συστημάτων πληροφορικής έχουν αντιληφθεί τη σημασία του ψηφιακού
μετασχηματισμού και θα επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για τη ανάπτυξη νέων συστημάτων

>10%1% -10% 44%56%

3. Οι εταιρίες του κλάδου παροχής υπηρεσιών logistics έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται τη σημασία
του ψηφιακού μετασχηματισμού (54% των εταιριών θα επενδύσει από 1%-5% ενώ 26% μεταξύ 5%-10%)

>10%

5% -10%

9%

26%54%

11%
1% -5%

<1%



Τα επόμενα χρόνια οι εταιρίες θα εστιάσουν σε πλειάδα λύσεων με έμφαση στους 
αυτοματισμούς της αποθήκης, τα εργαλεία ΒΙ καθώς και τα έξυπνα Πληρ. Συστήματα. 
Σημαντικές προοπτικές διαφαίνονται στη χρήση drones, έξυπνων γυαλιών και ρομπότ

48%

57%

54%

38%

36%

39%

33%

11%

9%

10%

12%

9%

7%

7%

11%

4%

5%

13%

7%

8%

8%

8%

12%

7%

15%

7%

8%

25%

31%

25%

27%

2%

3%

7%

3%

52%

60%

57%

50%

49%

61%

56%

26%

38%

18%

Εξυπ. Πελατών

Πρόβλεψη ζήτησης

Προμήθειες & διαχ. 
Προμηθευτών

Διαχ. Αποθέματος

Αποθήκευση

Μεταφορά, Διανομή

Επιστροφές

Big data & BI εργαλεία Έξυπνα γυαλιά & επαυξημένη πραγματικότητα

Ρομποτικοί βραχίoνες Ρομπότ, AGVs

Τεχνολογία Blockchain Αισθητήρες / ετικέτες RFID / IoT

Drones Εξυπνα πληρ. συστήματα

ASRS / αυτοματισμοί αποθήκης
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Οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα ζητούν από την πολιτεία την παροχή φορολ. 
κινήτρων ( 68%), τη δυνατότητα δανειακής χρηματοδότησης (54%) και μια πιο ξεκάθαρη 

πολιτική (56%) ώστε να μπορέσουν να επιταχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
κυκλώματος εφοδιασμού τους
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Παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσες εταιρίες 
υιοθετούν τεχνολογίες Industry 4.0

68%

Ξεκάθαρη πολιτική για το ψηφιακό 
μετασχηματισμό από την Πολιτεία & 
δημιουργία πλάνου δράσεων (Action Plan)

56%

54%
Δυνατότητα χρηματοδότησης με χαμηλότοκα 
δάνεια (από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) σε 
όσες εταιρίες επενδύουν σε τεχνολογίες 
Industry 4.0 

45%
Επένδυση στην εκπαίδευση και σε ένα 

σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα 

Χρηματοδότηση Συμπράξεων Δημόσιου & 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη δημιουργία 

κοινοπραξιών εκπόνησης έρευνας σε 
τεχνολογίες Industry 4.0 

20%

Τι ζητούν οι 
επιχειρήσεις από την 

πολιτεία για την 
επιτάχυνση του 
ψηφιακού τους 

μετασχηματισμού



• FMCG logistics: Αποτελέσματα κλαδικής έρευνας

✓ Η πλευρά των προμηθευτών (suppliers) 

✓ Η πλευρά των λιανεμπόρων (retailers-supermarkets)

• Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα

✓ Υφιστάμενη κατάσταση

✓ Ο δρόμος προς τα εμπρός

• Συμπεράσματα

Ατζέντα
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Συμπεράσματα
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• Οι λιανέμποροι, έχουν αντιληφθεί στην πλειονότητά τους τη σημασία της βέλτιστης 
διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε αντίθεση με του προμηθευτές που εστιάζουν 
κυρίως στις πωλήσεις

• Έχουν εφαρμοστεί ήδη τεχνικές για τήρηση χαμηλών αποθεμάτων σε συγκεκριμένους 
κωδικούς (με στόχο τη μείωση του κόστους αποθεματοποίησης και των ληγμένων προϊόντων) 
καθώς και της βέλτιστης διαχείρισης των αποθηκευτικών χώρων (κέντρα διανομής)

• Σε όλα τα παραπάνω έχουν συμβάλει σημαντικά τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, αλλά χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιριών.

• Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό ειναι 
η έλλειψη ψηφιακής κουλτούρας, το υψηλό κόστος απόκτησης τεχνολογιών logistics 4.0
καθώς και η έλλειψη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

• Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μόνο θέμα υιοθέτησης τεχνολογιών...Περιλαμβάνει 
και άλλα συστατικά όπως για παράδειγμα εταιρικές διαδικασίες, ανθρώπους, συνεργάτες μα 
πάνω απ΄ όλα μια νέα κουλτούρα που πρέπει να αποκτήσει η κάθε εταιρία ώστε να πετύχει 
την μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή. 



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !

Βασίλης Ζεϊμπέκης, Ph.D.
Executive Advisor

OPTILOG Advisory Services


