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Είναι Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Παραγωγής ΕΜΠ, ιδρυτικό 

μέλος του Ινστιτούτου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCISCE), και επιστημονικός 

συνεργάτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών. Ιδρυτής και Executive Consultant της εταιρείας συμβούλων 

επιχειρήσεων PLANNING Α.Ε. Έχει εκτελέσει πάνω από 300 έργα σε θέματα 

reengineering και supply chain στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Reach me at: info@scisce.eu   



Τι ξημερώνει αύριο; 

 Λυπάμαι που θα στεναχωρήσω, αλλά η 

ΚΡΙΣΗ του COVID είναι ισοδύναμη με την 

ΚΡΙΣΗ 2008-2018 

 Την πήραμε αψήφιστα. Δεν τελειώνει το 2021. 

Τουλάχιστον 5ετία 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου μιλάει 

για μείωση εμπορίου κατά 18% 

 Η Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας λέει ότι 

στον COVID εξανεμίστηκαν 10 χρόνια 

ανάπτυξης με απώλεια ΑΕΠ 10,1% και άνοδο 

ανεργία 6,4% 

ΑΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 





Τα χαρακτηριστικά της νέας κρίσης 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΘΝΟKEΝΤΡΙΣΜΟΣ 
ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ-
ΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΛΛΑΓΗ 
CUSTOMER 

EXPERIENCE 

ΑΛΛΑΓΗ  
ΔΟΜΗΣ  
RETAIL 



 Μείωση πλήθους σημείων retail. Μικρότερα – πλησιέστερα σε καταναλωτή 

 Άνοδος μικρού retail σημείου γειτονιάς 

 Μείωση ρόλου mall και μεγάλων σημείων 

 Μικρότερο το retail καλάθι. Μεγαλύτερο το e-Com καλάθι 

 Διαφοροποίηση προτεραιοτήτων καταναλωτή τροφίμων  

(Δεκ 2019-Απρ 2020, Λ.Κιοσσές ΙΕΛΚΑ) 

o Υγιεινή Ασφάλεια (9%-31%) 

o Χρόνος/Ευκολία (9% - 23%) 

o Χρήματα που δίνω (31% - 17%) 

o Ποιότητα (37% - 14%) 

 

 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ – ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΔΟΜΗΣ 
RETAIL 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

1. Ανάγκη πληροφόρησης – status παραγγελίας (σε όλο το μήκος – κρίκους της αλυσίδας) 

2. Ταχύτητα παράδοσης (next day / same day / instant) 

3. Διευρυμένο ωράριο παραδόσεων (απόγευμα, βράδυ, πρωί, ΣΚ) 

4. Παράθυρα παραδόσεων (4+2 παράθυρα με 1h κενό ανάμεσα) 

5. Rescheduling χρόνου – τόπου παράδοσης (δυναμικό / on going) 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ 
CUSTOMER 

EXPERIENCE 



Οφείλουμε να προσφέρουμε στον τελικό παραλήπτη 
πολλές επιλογές, συνεχή ενημέρωση και πλήρη έλεγχο του 
χρόνου και του τόπου παράδοσης 

Ιεράρχηση προσδοκιών e-αγοραστή στη διανομή 

1 Πηγή: Ερεύνα της PLANNING για 15 retail 
πελάτες, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – IOYNIΟΣ 2020 

Πόσο σημαντική κρίνετε την ακόλουθη υπηρεσία1; 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Real time info 

Collect from store 

Time slots 

In-store lockers 

Same day delivery 

Saturday & Sundays 

Extended window 

Instant delivery 

Convenient points 

Real time mgmt 







ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Μείωση εισοδήματος καταναλωτή 

 Λόγω e-Ordering πρόσβαση σε σύγκριση τιμών 

 Περισσότερες επιλογές 

 Μικρότερα τα περιθώρια MARK-UP επί COGS 

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 



ΠΥΚΝΟΤΕΡΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ – ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 Καταναλωτής προτιμά περισσότερα Ελληνικά προϊόντα (Λ. Κιοσσές ΙΕΛΚΑ) 

o Συμφωνώ (59%-71%) 

o Ουδέτερο (30% - 22%) 

o Διαφωνώ (11% - 8%) 

 Δυσκολία διεθνοποίησης εντείνει προτεραιότητα σε εθνικούς προμηθευτές 

 Λόγω αβεβαιότητας μικρότερα batch size (MOQ). Όχι ρίσκο με μεγάλα 

αποθέματα λόγω χαμηλότερης τιμής 

ΕΘΝΟΚΕ-
ΝΤΡΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ-
ΤΟΛΟΓΙΟΥ 



Τα χαρακτηριστικά της νέας κρίσης 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΘΝΟΚΕ-
ΝΤΡΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ-
ΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΛΛΑΓΗ 
CUSTOMER 

EXPERIENCE 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΔΟΜΗΣ 
RETAIL 

Συχνότερες 

Μικρότερες 

Ασφαλέστερες  

Παραδόσεις 

Πληροφόρηση 

Ταχύτητα 

Ευελιξία 

Χαμηλό  

Κόστος 

Λειτουργίας 

Πυκνότερη 

Τροφοδοσία 

Μικρά 

Αποθέματα 

ΑΛΛΑΓΗ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

DIGITALIZATION AUTOMATION PERSONALIZATION 

LOGISTICS 4.0 



Την επόμενη 5ετία διεθνώς θα 
ανταγωνίζονται εφοδιαστικές 

αλυσίδες 
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ  

RETAILERS 

 Amazon 

 Ali Baba 

 Inditex 

 IKEA 

 Wall Mart 

 Lidl 

 … 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Όμιλος Φουρλή 

 Cosmossport 

 … 

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

 Amazon 

 Ali Baba 

 Inditex 

 IKEA 

 Wall Mart 

 Lidl 

 … 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Όμιλος Φουρλή 

 Cosmossport 

 … 



Τα 4 μοντέλα του OMNI CHANNEL 

MODEL I 

“Classic 

Retail” 

(PC/DC) 

MODEL II 

“Home 

Delivery” 

(PC/DR) 

MODEL III 

“Click & 

Collect” 

(PR/DC) 

MODEL IV 

“Classic  

e-Shop” 

(PR/DR) 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

(PICKING) 

Customer 

(PC) 

Customer 

(PC) 

Retailer 

(PR) 

Retailer 

(PR) 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

(LAST MILE DISTRIBUTION) 

Customer 

(DC) 

Retailer 

(DR) 

Customer 

(DC) 

Retailer 

(DR) 



……………………. 

PICKING BY CUSTOMER PICKING BY RETAILER 

Πολλά φυσικά καταστήματα για γεωγραφική 

προσέγγιση καταναλωτή  

(1κατ. / 30.000 … 60.000 κατοίκους) 

Λίγα σημεία εκτέλεσης παραγγελιών, είτε από 

φυσικό κατάστημα είτε από dark store 

(max 1κατ. / 1.000.000κατοίκους) 

Κόστος ενοικίων & utilities επί τζίρου 

2,5% … 5% 

Κόστος ενοικίων & utilities επί τζίρου 

0,8% … 2,4% 

 

Κόστος προσωπικού στελέχωσης 

5,5%...10% 

ανάλογα με πολιτική (disc/reg) και ωραρίου 

Κόστος προσωπικού στελέχωσης 

1,8%...4,5% 

που με αυτοματοποίηση μπορεί να πέσει κάτω 

από 1,3% 

 



Ο τελικός παραλήπτης θέλει να έχει τον έλεγχο να επιλέξει 
τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης που επιθυμεί 

Home or 

Office 

Parcel 

Lockers 

Pick-Up & 
Drop-off 
points 

Special 

deliveries 

Παράδοση στο σπίτι, στο 
γραφείο, ή σε γείτονα 

Convenience stores, 
Βενζινάδικα, Drive Through 

Παραλαβή από το 
κατάστημα 

Δυνατότητα 24/7  

Αυτοματοποιημένα, μη 
επανδρωμένα 

Παράδοση σε πορτπαγκάζ,  

Lockers σε διαμερίσματα 

Specific time 
Προτιμώμενη ώρα (10:00-

21:00)  

Ειδικές ώρες 
Απόγευμα 18:00 -21:00  

Πρωί (07:00-10:00)  

Συγκεκριμένη μέρα Γενέθλια, επέτειος, κλπ 

Ευέλικτες 

επιστροφές 

Επιστροφές χωρίς 

προβλήματα & 

επιβαρύνσεις  

Ακύρωση - 

αναδρομολόγηση 

Διαχείριση μη-

παραδόσεων 

Εναλλακτικές στην 

πληρωμή 

POS, αντικαταβολή, 

subscription, εκπτώσεις 

Τόπος και τρόπος παράδοσης Χρονικά Παράθυρα 

Ευελιξία 

Τρόπος πληρωμής 



Ακριβός ο ίδιος στόλος, φτηνοί οι courier 

Courier prices 

Εξέλιξη μέσης τιμής πώλησης υπηρεσιών ταχυμεταφορών* 

(€/ αποστολή)  

*Περιέχει και κόστος αντικαταβολής 

Μέσο κόστος ανά παράδοση  

€2,1 - €3,2  

• Χρήση ιδιόκτητου στόλου 

• Επιλογή μεταφορέων με track & trace και POD 

• Time slots παραδόσεων 

• Αποστολή μηνυμάτων στον πελάτη 

• Μόνιμες συνεργασίες για διασφάλιση capacity 

στα peaks 

… οι retailers επενδύουν στο Customer 

experience αν και με υψηλότερο κόστος 

Κόστος ανά παράδοση 

€2,8 - €5,6 

Ενδεχομένως, και εις βάρος του κόστους 





Χρειάζεται να έχουμε μία ενιαία και συνολική εικόνα για τις 
λειτουργίες logistics στο last mile 
Όλα συνδεδεμένα: Ψηφιοποίηση και συνεχής ενημέρωση 

Warehouse, καταστήματα, 
στόλος, Couriers-Μεταφορείς 

Retailer ERP- WMS 

Courier 

TMS 

Own Fleet 

TMS 

E-Transport 

Docs 
One integrated 

box label 

Σύστημα ελέγχου 

status 

παράδοσης  

Κόστος € 150-200 per 

vehicle/per year 

Γεφύρωση με 

πληροφορίες 

συνεργατών 

  

(3PLs courier-μεταφορείς) 

Status 

Ολοκληρώθηκε σωστά 

Αδυναμία παράδοσης 

Ακύρωση παράδοσης 

Order damaged 

Παραγγελία χάθηκε 

Status 

Προς Παράδοση 

Αποθήκη/Hub 

Προσπάθεια παράδοσης 

Κατάσταση παράδοσης 

Επιστροφή 

Web Services, Control 

Tower 

Εφαρμογή 

ενημέρωσης 

παραλήπτη 

POS και 

POD στην 

παραλαβή 

Ε-invoicing 



Κόστος fulfillment (2) σε 14 ελληνικά eCOMs (2017-2020) 



Επιλογή μοντέλου αποθήκης 

Κατάστημα ή 
mini-hub 

Store converted 
warehouse 

Υψηλής 
ταχύτητας 
αποθήκη 

Χαμηλής 
ταχύτητας 
αποθήκη 

Same/Next day 2-3 days Same/Next day Next – 2 Days 









Συμπεράσματα 

 Η εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικά τα logistics του retail θέλουν ανασχεδιασμό με βάση τα νέα 

δεδομένα του omni channel και του customer experience 

 To digitalization πρώτη προτεραιότητα για πληροφόρηση του πελάτη 

 Η αυτοματοποίηση των αποθηκών σημαντική προτεραιότητα με μείωση του κόστους εκτέλεσης της 

παραγγελίας 

 Το last mile με σημαντικά προβλήματα. Διερεύνηση του βαθμού in/out 

 Προσπάθεια για μείωση αντικαταβολών (COD) 

 CONTROLLING (KPI’s)  – ΕΥΕΛΙΞΙΑ  -  ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

   



Το μέλλον δεν περιμένει 

In the digital world, it is not the big fish that eats the small fish, it is the 

fast fish which eats the slow fish 

K. Schwab, Founder, WEF 

 

 

Big data will spell the death of customer segmentation and force to 

understand each customer as an individual or risk being left in the 

dust 

G.Rometty, CEO, IBM 



Thank You 
Reach me at: info@scisce.eu , 6937321091, 2106180104  


