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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To πλήθος των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται ηλεκτρονικά αυξάνεται 

συνεχώς, αναδιαμορφώνοντας υφιστάμενα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα 

σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου. Πολλοί παραδοσιακοί 

λιανέμποροι έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό τους κανάλι 

χρησιμοποιώντας το υπάρχον φυσικό τους δίκτυο και ταυτόχρονα νέοι παίκτες με μόνο 

διαδικτυακή παρουσία και χωρίς φυσικά καταστήματα έχουν επίσης μπει στην αγορά 

του λιανεμπορίου. Το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο (online grocery) σε σύγκριση με το 

παραδοσιακό λιανεμπόριο προσφέρει ευκολία στις αγορές και εξοικονόμηση χρόνου, 

καθώς και 24ωρη προσβασιμότητα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων οδηγώντας την 

στην αυξημένη ανάπτυξή του. Το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο στην Ευρώπη αναμένεται 

να αυξηθεί στα 21 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023 με ρυθμό ανάπτυξης 66%1. 

Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων και οδήγησε σε 

αύξηση της διείσδυσης του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου.  

Το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο δημιουργεί νέες και πολλές προκλήσεις για τους 

λιανεμπόρους και τους προμηθευτές που σχετίζονται κυρίως με την περισυλλογή των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών και τη διανομή του τελευταίου χιλιομέτρου καθώς 

υπόκειται σε διάφορους λειτουργικούς περιορισμούς που σχετίζονται με το ότι πολλά 

προϊόντα είναι ευπαθή, βαριά, εύθραυστα, ογκώδη με συνήθως χαμηλή αξία σε 

αναλογία με το βάρος τους ή απαιτούν ειδικές συνθήκες μεταφοράς, όπως αποθήκευση 

ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Ο ανταγωνισμός για την αφοσίωση των καταναλωτών 

απαιτεί γρηγορότερες παραδόσεις και στενότερα χρονικά παράθυρα παράδοσης, 

αυξάνοντας έτσι το κόστος παράδοσης στο τελευταίο χιλιόμετρο καθώς δημιουργεί 

πίεση στις εσωτερικές διαδικασίες περισυλλογής και πακεταρίσματος των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο μέσω της πιο 

ακριβούς καταγραφής δεδομένων και νέων πληροφοριών όπως οι ελλείψεις προϊόντων 

στην αρχική παραγγελία και τα προϊόντα αντικατάστασης δίνει τη δυνατότητα για 

καλύτερη κατανόηση των αγοραστικών συνηθειών των πελατών καθώς και απαντήσεις 

σε παραδοσιακά ερωτήματα όπως το πώς οι ελλείψεις επηρεάζουν τις αγορές των 

καταναλωτών.  

Για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις οι λιανέμποροι και οι προμηθευτές τους και 

να παραμείνουν ανταγωνιστικοί χρειάζεται να εφαρμόσουν νέες καινοτόμες λύσεις για 

την προσαρμογή και την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας 

ενώ παράλληλα θα πρέπει να μετρούν την απόδοσή της. Με δεδομένα τα παραπάνω, 

το ECR Hellas οργάνωσε μία ομάδα εργασίας με θέμα το “e-supply chain”, 

αποτελούμενη από εταιρείες μέλη από τον χώρο του λιανεμπορίου, της βιομηχανίας 

και 3PLs, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Δρ. Ελένης Ζάμπου, επιστημονική 

συνεργάτη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως e-

supply chain στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας θεωρήσαμε την εφοδιαστική αλυσίδα 

που εξυπηρετεί το ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεων των λιανεμπόρων και των 

                                            
1 https://www.igd.com/articles/article-viewer/t/igd-online-global-growth-of-163-predicted-by-2023-
adding-257bn-to-food-and-consumer-goods-industry/i/21745 

https://www.igd.com/articles/article-viewer/t/igd-online-global-growth-of-163-predicted-by-2023-adding-257bn-to-food-and-consumer-goods-industry/i/21745
https://www.igd.com/articles/article-viewer/t/igd-online-global-growth-of-163-predicted-by-2023-adding-257bn-to-food-and-consumer-goods-industry/i/21745
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προμηθευτών. O στόχος της ομάδας εργασίας ήταν διττός, αφενός να δημιουργήσει 

έναν οδηγό με δείκτες απόδοσης για το e-supply και αφετέρου να εκτελέσει κάποια 

πιλοτικά με βάση τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο. 

Αναφορικά με τον οδηγό δεικτών απόδοσης της ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας, 

η ομάδα εργασίας στηρίχθηκε και επέκτεινε προηγούμενη δουλειά του ECR Hellas που 

αφορούσε δείκτες απόδοσης στην παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα2. 

Αναγνωρίστηκαν επτά (7) κατηγορίες δεικτών εκ των οποίων οι δύο καινούριες: οι 

Γενικοί, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Αναπλήρωσης & Αποθήκευσης, 

Διαχείρισης Αποθέματος, Διανομής Τελευταίου Χιλιομέτρου και Επιστροφών Η πρώτη 

καινούργια κατηγορία, αφορά το κομμάτι της περισυλλογής και πακεταρίσματος των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών που συνιστά μια νέα διαδικασία και η δεύτερη εστιάζει σε 

ένα νέο κομμάτι του e-supply αυτό της διανομής τελευταίου χιλιομέτρου.  

Οι παρακάτω δείκτες αναπτύχθηκαν με στόχο να βοηθήσουν τις εταιρίες: 

 Να λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζονται με ποσοτικά δεδομένα. Με ένα 

σαφώς ορισμένο οδηγό δεικτών απόδοσης, μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα 

για να επικυρώσουν τις αποφάσεις και να καθοδηγήσουν τα βήματά που 

απαιτούνται προς την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.   

 Να αξιολογούν πληρέστερα τις παρεχόμενες / λαμβανόμενες υπηρεσίες και να 

συγκρίνουν την απόδοση / εξέλιξή τους. Με ένα σαφώς ορισμένο οδηγό δεικτών 

απόδοσης δημιουργείται μια βάση παρακολούθησης των διαφόρων δεικτών σε 

διάφορα επίπεδα ανάλυσης και σε βάθος χρόνου.  

 Να προσδιορίσουν τις σωστές διαδικασίες μέτρησης στον οργανισμό τους και τους 

κατάλληλους δείκτες απόδοσης ώστε να αποφύγουν τη συλλογή πολλών 

δεδομένων και δεικτών απόδοσης που μπορεί να αποδειχθεί κοστοβόρο και να 

αποπροσανατολίσει τη λήψη αποφάσεων.  

 Να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών πελατών, να 

βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα των επιμέρους διαδικασιών. Αναγνωρίζοντας τις 

προβληματικές περιοχές και εστιάζοντας σε αυτές, μπορούν να γίνουν οι 

απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση της απόδοσης σε διάφορες επιχειρηματικές 

διαδικασίες. Η συμπερίληψη κατηγοριών δεικτών που καλύπτουν ευρύ φάσμα 

διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να υποστηρίξει τη βελτίωση δεικτών 

που είναι αντικρουόμενοι.  

 Να υποστηρίξουν την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του 

ηλεκτρονικού καναλιού. Η συμπερίληψη κατηγοριών δεικτών που εντάσσονται σε 

επτά διακριτές κατηγορίες και καλύπτουν την παραγωγικότητα, την 

αποτελεσματικότητα και το κόστος των επιμέρους διαδικασιών μπορεί να 

υποστηρίξει αποφάσεις που απαιτούνται για τη επίτευξη οικονομικής και 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του ηλεκτρονικού καναλιού.  

                                            
2 https://www.ecr.gr/2016/12/06/anaptixi-deikton-kpi/ 

https://www.ecr.gr/2016/12/06/anaptixi-deikton-kpi/
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Η ομάδα εργασίας “e-supply chain” αποτελείται από τα εξής μέλη: 

Πίνακας 1. Μέλη της ομάδα εργασίας  

 

Δρ. Ζάμπου Ελένη 

 

Μποσνίδης Δημήτρης 

 

Μπαλκάμος Γιάννης 

 

Γαλιατσάτος Χρήστος 

 

Καρανικόλα Μαρία 

 

Κουμαντάκης Μάνος 

 

 

 

Φάτση Αικατερίνη 

 

Πρέκας Αντώνης 

 

 

 

Παπουτσίδου Δώρα 

Πλαβούκου Κατερίνα 
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Πυρομάλλης Βασίλης 

 

 

 

Σιαφλάς Μπάμπης 

 

Καμολίνος Φραγκίσκος 

Στις επόμενες ενότητες του οδηγού περιγράφεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε 

για την επιλογή και τον ορισμό των κύριων δεικτών απόδοσης της ηλεκτρονικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επτά (7) κατηγορίες δεικτών 

απόδοσης που προέκυψαν και συγκεντρωτικά οι δείκτες που επιλέχθηκαν. 

Ολοκληρώνοντας παρατίθενται αναλυτικά όλοι οι δείκτες υιοθετώντας τις έντεκα (11) 

διαστάσεις που προτάθηκαν στον οδηγό του ECR Hellas που αφορούσε δείκτες 

απόδοσης στην παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Για την ανάπτυξη του οδηγού με τους κύριες δείκτες απόδοσης της ηλεκτρονικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας υιοθετήθηκε μια προσέγγιση που συνίσταται από τέσσερα 

διακριτά βήματα (Σχήμα 1) και η κύρια μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι η 

διεξαγωγή συναντήσεων στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας. Σε διάρκεια ενός έτους 

διεξήχθησαν 7 συναντήσεις της ομάδας εργασίας με θέμα την επιλογή και ορισμό των 

δεικτών απόδοσης. Συμπληρωματικά αξιοποιήθηκαν δεδομένα διαθέσιμα στη διεθνή 

βιβλιογραφία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό λιανεμπόριο.  

http://www.unilever.gr/
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Σχήμα 1. Μεθοδολογία μελέτης 

Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα της μεθοδολογίας είναι τα ακόλουθα: 

 Αναγνώριση περιοχών ενδιαφέροντος: Oι εμπλεκόμενοι στην ομάδα εργασίας 

κλήθηκαν να αναγνωρίσουν περιοχές ενδιαφέροντος στις 3 ακόλουθες κατηγορίες 

που αφορούν το e-supply: α) διαδικασίες & τεχνολογίες συλλογής και ενοποίησης 

προϊόντων της παραγγελίας του πελάτη (picking & packing) β) μοντέλα 

εφοδιαστικής αλυσίδας και γ) τρόποι παράδοσης προϊόντων (last mile delivery). 

Στόχος ήταν να αναγνωριστούν παράλληλα οι διαφοροποιήσεις του ηλεκτρονικού 

λιανεμπορίου από το παραδοσιακό λιανεμπόριο και να αναγνωριστούν οι κύριοι 

δείκτες αξιολόγησης που απαιτούνται για την παρακολούθησή του. Το βήμα αυτό 

οδήγησε στην αναγνώριση έξι διακριτών κατηγοριών.  

 Δημιουργία λίστας με υποψήφιους δείκτες απόδοσης (KPIs pool): Οι 

εμπλεκόμενοι στην ομάδα εργασίας κλήθηκαν να αποστείλουν μια σειρά από 

δείκτες που εντάσσονται στις επιμέρους κατηγορίες και αφορούν την 

παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και το κόστος των διαδικασιών. Η λίστα 

εμπλουτίστηκε με δείκτες που προέκυψαν κατόπιν σχετικής βιβλιογραφικής 

αναζήτησης και αξιοποίησης του οδηγού του ECR «Κύριοι Δείκτες για την 

Αξιολόγηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Το βήμα αυτό οδήγησε σε 75 δείκτες 

απόδοσης.  

 Διαλογή δεικτών απόδοσης: Στο βήμα αυτό επιλέχθηκαν από την ομάδα 

εργασίας 36 δείκτες απόδοσης και αναδείχθηκε μια ακόμη κατηγορία δεικτών, οι 

γενικοί που περιγράφουν συνολικά το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο.  

 Ανάπτυξη του οδηγού με τους δείκτες απόδοσης: Στο βήμα αυτό οι 

εμπλεκόμενοι περιέγραψαν τους δείκτες απόδοσης με βάση συμφωνηθέν πρότυπο. 

Για την περιγραφή των δεικτών αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν οι διαστάσεις και 
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το πρότυπο που είχε προταθεί από προηγούμενη ομάδα εργασίας του ECR «Κύριοι 

Δείκτες για την Αξιολόγηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Πιο συγκεκριμένα, οι 

δείκτες αναλύονται ως εξής: 

o Περιγραφή 

o Σκοπός 

o Μονάδα μέτρησης 

o Στόχος 

o Συχνότητα μέτρησης 

o Μεθοδολογία – Υπολογισμός 

o Παράδειγμα υπολογισμού 

o Εταιρικές διαδικασίες 

o Οφέλη 

o Παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη 

o Σχόλια 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τις κατηγορίες δεικτών απόδοσης που προέκυψαν και ο 

Πίνακας 2 συνοψίζει τους δείκτες ανά κατηγορία.  

 

Σχήμα 2. Κατηγορίες δεικτών απόδοσης  
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Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας με τους δείκτες απόδοσης ανά κατηγορία  

Κατηγορία  
Δείκτη 

Δείκτες  

Γενικοί   Παραστατικά / Εργατοώρες (Invoices / working hour) 

 Συλλεχθέντα τεμάχια / εργατοώρα (Items / working hour) 

 Παραγγελίες ανά ημέρα (Orders per day) 

 Παραγγελίες ανά χρονικό διάστημα (Orders per time slots)  

 Πλήθος ηλεκτρονικών παραγγελιών που εξυπηρετήθηκαν μέσω 

των βασικών εναλλακτικών τρόπων παράδοσης (α) παράδοση 

στο σπίτι β) παραλαβή από κατάστημα γ) παραλαβή από σημεία 

παραλαβής (Number of online orders delivered through each 

option α) home delivery b) store delivery c) pickup point)  

 Τέλεια παραγγελία (Perfect order (On time – Complete – 

Accurately Invoiced) 

 Ακρίβεια παραγγελίας (Order Accuracy / Items fill rate) 

 Ακρίβεια τιμολογήσεων (Invoice Accuracy) 

 Κόστος ανά παραγγελία (Cost per order) 

 Καταστροφές (Defect per total orders) 

 Κόστος ανά παραγγελία (Cost per order) 

Πωλήσεις  Μέγεθος παραγγελίας (Order size) 

Διαχείριση 
Αποθέματος  

 Ημέρες Αποθέματος (Inventory days) 

 Επίπεδα αποθέματος (Inventory Levels) 

 Κύκλος αποθέματος (Inventory Turnover) 

 Ακρίβεια αποθέματος (Inventory Accuracy) 

 Ακρίβεια πρόβλεψης (Forecast Accuracy) 

 Μη διαθέσιμα προϊόντα ανά παραγγελία (Out-of-stock per order) 

 Υποκατάσταση προϊόντων (Substitute  products) 

 Συχνότητα υποκατάστασης SKU (Substitution SKU frequency) 

Αναπλήρωση και 
Αποθήκευση   

 Χρόνος περισυλλογής και πακεταρίσματος  (Picking and Packing 

Time) 

 Παραγγελίες που συλλέχθηκαν ανά Picker and Packer (Order 

processed per Picker and Packer) 

 Ακρίβεια περισυλλογής (Picking Accuracy) 
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 Κόστος περισυλλογής ανά Παραγγελία (Picking/ Packing Cost per 

Order) 

 Παραγγελίες ανά timeslot και Hub (Orders per Timeslot per Hub) 

 Παραγγελίες ανά timeslot και όχημα παράδοσης (Orders per 

timeslot per truck) 

 Πλήθος διακριτών SKUS που εξυπηρετούνται ανά timeslot και 

μέρα (# of served SKUs (distinct) / TimeSlot or Day) 

 Χρόνος εκτέλεσης παραγγελιών (Order cycle time) 

 Καταστροφές (Stock Losses / Damages / Shrinkages) 

Επιστροφές  Επιστροφές (Returns) 

Εξυπηρέτηση 
Πελατών  

 Παράπονα πελατών (Customer complaints) 

 Βαθμολογία εξυπηρέτησης πελατών (Customer Satisfaction 

Score) 

Διανομή Τελευταίο 

Χιλιομέτρου 

 Παραδόσεις ανά φορτηγό (Deliveries per van ) 

 Παραδόσεις ανά ημέρα ή εργατοώρες (Deliveries per day or / 

working hours ) 

 Διανυθείσα απόσταση ανά δρομολόγιο (Distance travelled / 

route) 

 Αξία παραγγελίων ανά δρομολόγιο (Orders value / route ) 

 Έγκαιρες παραδόσεις (Deliveries on time) 

 Χρησιμοποίηση οχημάτων (Vehicle utilization) 

 Kόστος διανομής τελευταίου χιλιομέτρου (Last-mile delivery 

cost) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
Γενικοί  

 

Δείκτης KPI Παραστατικά / Εργατοώρα (Invoices / Working hour) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος των παραστατικών (αποδείξεις ή τιμολόγια) 

που κόβονται προς τον πελάτη, προς τις ώρες εργασίας που 

απαιτήθηκαν. 

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων στη διαχείριση παραστατικών. 

Μονάδα μέτρησης Παραστατικά / εργατοώρα 
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Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση της 

παραγωγικότητας στη δημιουργία παραστατικών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ετησίως, μηνιαίως, εβδομαδιαίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή των παραστατικών και των εργατοωρών. 

Ο αριθμός των εργατοωρών αφορά τις δηλωμένες ώρες που έχουν 

πληρωθεί (8ωρο, 6ωρο, 4ωρο) συν τις υπερωρίες που μπορεί να 

έχουν γίνει. Δεν διαχωρίζεται ο παραγωγικός χρόνος από τον μη 

παραγωγικό και εμπεριέχονται τα νεκρά διαστήματα (ώρες 

διαλείμματος, κενές ώρες χωρίς παραστατικά). 

Υπολογισμός στο τέλος του ορισμένου χρονικού ορίζοντα (έτος , 

μήνας, εβδομάδα) του δείκτη: 

Συνολικός αριθμός παραστατικών που εκδόθηκαν σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

 

Συνολικός αριθμός  εργατοωρών εντός της 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

Παράδειγμα Έστω ότι απασχολούνται 2 άτομα (8h) για τη διαχείριση των 

παραστατικών και σε μία εβδομάδα έχουν εργαστεί 80 ώρες. Έστω 

ότι την εβδομάδα έχουν εκδοθεί 1.000 παραστατικά, ο δείκτης που 

προκύπτει είναι: 

1000/80 = 12,5 παραστατικά / εργατοώρα την εβδομάδα. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής των παραστατικών και 

των εργατοωρών, καθώς και μία στήλη παραγωγής του παραπάνω 

δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αύξηση της ταχύτητας έκδοσης παραστατικών 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης παραστατικών 

 Βελτίωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης 

 Ικανότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πελατών 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ικανότητα άντλησης αξιόπιστων δεδομένων (συστημικό) 

 Ικανότητα ανταπόκρισης του εργατικού δυναμικού 

 Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς 

παρεμβολές (εργασίες εκτός προγράμματος) 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για την πορεία του δείκτη 

και τα προβλήματα που προκύπτουν και τον επηρεάζουν  
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Σχόλια Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιείται 

καθώς αφορά μία διαδικασία η οποία δεν παράγει κάποια αξία προς 

τον πελάτη. Βασικός στόχος λοιπόν είναι να γίνεται η 

συγκεκριμένη διαδικασία γρήγορα, αξιόπιστα και με ελάχιστους 

πόρους. 

 

Δείκτης KPI Συλλεχθέντα τεμάχια / εργατοώρα (Items / working hour) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος των τεμαχίων που συλλέγονται για  τον  

ηλεκτρονικό πελάτη προς τις ώρες εργασίας που απαιτήθηκαν σε 

μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων που διενεργούν το picking των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών. 

Μονάδα μέτρησης Τεμάχια / εργατοώρα 

Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

παραγωγικότητας της συλλογής των ηλεκτρονικών παραγγελιών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ετησίως, μηνιαίως, εβδομαδιαίως, ημερησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή των τεμαχίων που συλλέχτηκαν και των 

ωρών εργασίας. Ο αριθμός των εργατοωρών αφορά τις δηλωμένες 

ώρες που έχουν πληρωθεί (8ωρο, 6ωρο, 4ωρο) συν τις υπερωρίες 

που μπορεί να έχουν γίνει. Δεν διαχωρίζεται ο παραγωγικός χρόνος 

από τον μη παραγωγικό και εμπεριέχονται τα νεκρά διαστήματα 

(ώρες διαλείμματος, κενές ώρες χωρίς παραστατικά κοκ.) 

Υπολογισμός στο τέλος του ορισμένου χρονικού ορίζοντα (έτος , 

μήνας, εβδομάδα, ημέρα) του δείκτη: 

Συνολικός αριθμός τεμαχίων που συλλέχτηκαν σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

 

Συνολικός αριθμός εργατοωρών εντός της συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου 

Παράδειγμα Έστω ότι απασχολούνται 10 άτομα (8h) για τη διαχείριση των 

παραγγελιών και σε μία εβδομάδα έχουν εργαστεί 40 ώρες συν 1 

ώρα υπερωρίας ο καθένας σε ημερήσια βάση άρα συνολικά 450 

ώρες. Αν την εβδομάδα έχουν συλλεχθεί  45.000 τεμάχια ο δείκτης 

που προκύπτει είναι: 

45.000 / 450 = 100 τεμάχια / εργατοώρα. 
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Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής των τεμαχίων και των 

εργατοωρών, καθώς και μία στήλη παραγωγής του παραπάνω 

δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αύξηση της ταχύτητας της συλλογής (picking) 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης μίας παραγγελίας 

 Βελτίωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης του 

ηλεκτρονικού καναλιού  

 Ικανότητα εξυπηρέτησης περισσοτέρων πελατών 

 Αύξηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ικανότητα άντλησης αξιόπιστων δεδομένων (συστημικό) 

 Αξιοπιστία θέσεων προϊόντων και κωδικών (συστημικό) 

 Σωστή τοποθέτηση προϊόντων στο χώρο picking 

 Αποστάσεις διαδρομών picking (travelling) 

 Ικανότητα ανταπόκρισης του εργατικού δυναμικού 

 Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς 

παρεμβολές (εργασίες εκτός προγράμματος) 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για την πορεία του δείκτη 

και για τα προβλήματα που προκύπτουν και τον επηρεάζουν  

Σχόλια Ο παραπάνω δείκτης είναι από τους σημαντικότερους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα καθώς η διαδικασία συλλογής παραγγελιών 

επηρεάζει τη συνολική της απόδοση και παράγει αξία για τον 

πελάτη. Η εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας (Goods to man systems) 

για τη συλλογής παραγγελιών προτείνεται για τη διαδικασία 

συλλογής παραγγελιών καθώς αυξάνει δραματικά την απόδοση και 

εκμηδενίζει τα λάθη. Εάν πραγματοποιείται με παραδοσιακό τρόπο 

χωρίς τεχνολογία, κλειδί αποτελεί η σωστή τοποθέτηση των 

προϊόντων ώστε να μειώνονται οι αποστάσεις «ταξιδιού» του 

πικαδόρου (travelling). Το travelling στις διαδικασίες 

παραδοσιακού picking ξεπερνά το 60% του χρόνου και αποτελεί 

διεργασία περιττή καθώς δεν παράγει αξία στον πελάτη.  

 

Δείκτης KPI Παραγγελίες ανά ημέρα (Orders per day) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο μέσος αριθμός ηλεκτρονικών παραγγελιών που 

δέχεται η εταιρία ανά ημέρα.  

Σκοπός Η καταγραφή του ημερήσιου όγκου παραγγελιών που έχει να 

διαχειριστεί η εφοδιαστική αλυσίδα.  
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Μονάδα μέτρησης Αριθμός παραγγελιών / ημέρα 

Στόχος Η αύξηση του αριθμού των παραγγελιών / ημέρα ως κριτήριο 

ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καναλιού πωλήσεων. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερήσια 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Ημερήσια καταγραφή του αριθμού των παραγγελιών που 

εισέρχονται στο σύστημα. Υπολογισμός του μέσου όρου ανά 

ημέρα για συγκεκριμένο διάστημα. 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο  

 

Αριθμός ημερών εντός της συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου 

Παράδειγμα Έστω έχουμε τις ακόλουθες παραγγελίες ανά ημέρα, τη Δευτέρα 

300 παραγγελίες, την Τρίτη 80, την Τετάρτη 120, την Πέμπτη 230, 

την Παρασκευή 340 και το Σάββατο 750. Ο μέσο όρος ανά ημέρα 

θα είναι:  

(300+80+130+230+340+750) / 6 =  305 παραγγελίες / ημέρα. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Ημερήσια καταγραφή των παραγγελιών και υπολογισμός του 

δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αύξηση πελατολογίου 

 Διεύρυνση του target group πελατών 

 Αύξηση πωλήσεων εταιρίας 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Υψηλά επίπεδα ποσοτικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης  

 Εμπορικοί παράγοντες (προσφορές, γκάμα, ποιότητα, τιμές) 

 Απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Σχόλια Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει το έργο που έχει να διαχειριστεί 

ημερησίως η εφοδιαστική αλυσίδα. Ο μέσος όρος αλλά και η 

διακύμανση επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τους πόρους 

(εργατικό δυναμικό, προηγμένα συστήματα, μηχανήματα) που 

απαιτούνται. 

 

Δείκτης KPI Παραγγελίες ανά χρονικό διάστημα (Orders per time slots)  

Περιγραφή Ορίζεται ως ο μέσος αριθμός ηλεκτρονικών παραγγελιών που 

εξυπηρετεί η εταιρία ανά ορισμένο χρονικό διάστημα. 
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Σκοπός Η καταγραφή του όγκου παραγγελιών που έχει να διαχειριστεί η 

εφοδιαστική αλυσίδα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 

εξυπηρέτησης. 

Μονάδα μέτρησης Παραγγελίες / Χρονικό διάστημα (π.χ. 3 ώρες) 

Στόχος Η αποτύπωση του όγκου εργασίας ώστε να προγραμματιστούν οι 

πόροι που θα πρέπει να διατεθούν.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καταγραφή των παραγγελιών που εκτελούνται στα χρονικά 

διαστήματα που έχουν ορισθεί. Υπολογισμός του συνολικού 

αριθμού των παραγγελιών ανά χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο προς τον συνολικό αριθμό των χρονικών 

διαστημάτων αυτής της περιόδου. 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών ανά χρονικό διάστημα σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

 

Αριθμός χρονικών διαστημάτων εντός της συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου  

Παράδειγμα Έστω πως εξετάζουμε τη χρονική περίοδο μίας εβδομάδας και 

έχουμε χρονικά διαστήματα 3 ωρών τότε έχουμε 4 χρονικά 

διαστήματα ανά ημέρα (ωράριο 09:00 – 21:00) και 4 x 6 = 24 

χρονικά διαστήματα ανά εβδομάδα. Εάν στην εβδομάδα αυτή 

έχουμε συνολικά 2.000 παραγγελίες, ο δείκτης προκύπτει ως: 

2.000 / 24 = 83 παραγγελίες / χρονικό διάστημα. 

Αν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε ένα χρονικό διάστημα ο 

υπολογισμός ακολουθεί την παρακάτω λογική. Έστω ότι θέλουμε 

να υπολογίσουμε τον δείκτη για το περιθώριο 9.00-12.00 σε μια 

εβδομάδα και οι παραγγελίες σε αυτό το διάστημα τη Δευτέρα 

είναι 30, την Τρίτη 40, την Τετάρτη 50, την Πέμπτη 60, την 

Παρασκευή 30 και το Σάββατο 20 τότε ο δείκτης έχει την 

ακόλουθη τιμή: (30+25+30+45+30+50)/6 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή των ημερήσιων παραγγελιών ανά χρονικό διάστημα. 

Εβδομαδιαίος υπολογισμός του δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αύξηση του πελατολογίου 

 Διεύρυνση του target group πελατών 

 Αύξηση πωλήσεων εταιρίας 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας 
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Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Υψηλά επίπεδα ποσοτικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης  

 Εμπορικοί παράγοντες (προσφορές, γκάμα, ποιότητα, τιμές) 

 Απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας   

Σχόλια Ο δείκτης αποτελεί ένα κριτήριο για τον σωστό ορισμό των 

χρονικών διαστημάτων (time slots). Καταγράφεται το κόστος 

εξυπηρέτησης και η ικανότητα της εταιρίας να ανταποκριθεί στην 

απαιτήσεις των πελάτων. Είναι σημαντικός δείκτης καθώς 

επηρεάζει την αξιοπιστία της επιχείρησης και την απόδοση του 

ηλεκτρονικού καναλιού. 

 

Δείκτης KPI Πλήθος ηλεκτρονικών παραγγελιών που εξυπηρετήθηκαν 

μέσω των βασικών εναλλακτικών τρόπων παράδοσης  

(α) παράδοση στο σπίτι β) παραλαβή από κατάστημα γ) 

παραλαβή από σημεία παραλαβής  

(Number of online orders delivered through each option 

α) home delivery b) store delivery c) pickup point) 

Περιγραφή Ο δείκτης ορίζει τον αριθμό των ηλεκτρονικών παραγγελιών που 

αφορούν την παράδοση στο σπίτι, την παραλαβή  από το 

κατάστημα και την παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία 

παραλαβής (click and collect points).  

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι η εκτίμηση του έργου στις τρεις βασικές 

εναλλακτικές παράδοσης. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός παραγγελιών ανά τρόπο παράδοσης (παράδοση στο σπίτι,   

παραλαβή από κατάστημα, παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία 

παραλαβής) 

Ποσοστιαία συμμετοχή ανά τρόπο παράδοσης (παράδοση στο 

σπίτι,   παραλαβή από κατάστημα, παραλαβή από συγκεκριμένα 

σημεία παραλαβής)  

Στόχος Η αποτύπωση της συμμετοχής της κάθε μορφής εξυπηρέτησης. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, Εβδομαδιαίως, Μηνιαίως, Ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καταγραφή των ημερήσιων παραγγελιών ανά τρόπο παράδοσης 

και καταγραφή της συμμετοχής τους με τρεις δείκτες: 

Α) παράδοση στο σπίτι 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών που αφορούν παράδοση 

στο σπίτι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο x100 
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Συνολικός αριθμός παραγγελιών σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 

Β) παραλαβή από κατάστημα 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών που αφορούν παραλαβή 

από κατάστημα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο x100 

 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 

Γ) παραλαβή από σημεία παραλαβής 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών που αφορούν παραλαβή 

από συγκεκριμένα σημεία παραλαβής σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο x100 

 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 

Παράδειγμα Έστω ότι σε μία εβδομάδα οι συνολικές παραγγελίες είναι 1.000 

και από αυτές οι 200 αφορούν παράδοση στο σπίτι, οι 500 

αφορούν παραλαβή και οι 300 αφορούν από συγκεκριμένα σημεία 

παραλαβής, οι δείκτες θα είναι: 

 Παράδοση στο σπίτι: 20% 

 Παραλαβή από κατάστημα: 50% 

 Παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία παραλαβής: 30%  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή και διαχωρισμός των παραγγελιών σε ημερήσια βάση 

ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αποτύπωση του έργου διαχείρισης για την εφοδιαστική 

αλυσίδα  

 Αποτύπωση της πολυπλοκότητας εξυπηρέτησης των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών 

 Ποσοτικά δεδομένα για τη διαμόρφωση στρατηγικής διανομών 

των ηλεκτρονικών παραγγελιών και ανάλογων κινήτρων προς 

συγκεκριμένη κατεύθυνση (π.χ. προσφορά για παραλαβή από 

κατάστημα) 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ποιότητα εξυπηρέτησης σε κάθε εναλλακτική  

 Εμπορικά κριτήρια και κίνητρα 

Σχόλια Αφορά έναν σημαντικό δείκτη καθώς σχετίζεται με στρατηγικές 

αποφάσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση του ηλεκτρονικού 

καναλιού και τη διανομή των παραγγελιών όπως για παράδειγμα 
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ποιος τρόπος εξυπηρέτησης θα προωθηθεί, ποιος μπορεί να 

εξυπηρετηθεί αξιόπιστα, ποιος μπορεί να διαφοροποιήσει την 

εταιρία από τους ανταγωνιστές της κοκ. 

 

Δείκτης KPI Τέλεια παραγγελία (On time – Complete – Accurately 

Invoiced). 

Περιγραφή Ο δείκτης ορίζει το ποσοστό των παραγγελιών οι οποίες 

παραδίδονται στον προκαθορισμένο χρόνο (on time) , στην ακριβή 

παραγγελθείσα ποσότητα (complete), και με ορθή τιμολόγηση 

(accurately invoiced). 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι η καταγραφή του αριθμού των «τέλειων» 

παραγγελιών ως μέτρηση της αποδοτικότητας των παραδόσεων. 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό «τέλειων» παραγγελιών (%) 

Στόχος Μέτρηση της αποδοτικότητας της εξυπηρέτησης του 

ηλεκτρονικού καναλιού. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, Μηνιαίως, Ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Αριθμός «τέλειων» ηλεκτρονικών παραγγελιών σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο x100 

  

Συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών παραγγελιών σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Παράδειγμα Έστω πως σε μία εβδομάδα έχουμε 1.000 ηλεκτρονικές 

παραγγελίες και ο αριθμός των παραγγελιών που εξυπηρετήθηκαν 

στην ώρα τους, στην σωστή ποσότητα και με σωστή τιμολόγηση, 

ήταν 820. Ο δείκτης «τέλειας» παραγγελίας είναι στο 82%.  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καθημερινή καταγραφή των συνολικών ηλεκτρονικών 

παραγγελιών και των «τέλειων» παραγγελιών, καθώς και 

υπολογισμός του δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Μέτρηση της απόδοσης εξυπηρέτησης και εντοπισμός 

ενδεχόμενης προβληματικής λειτουργίας με δυνατότητα 

άμεσης διόρθωσης 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Λάθος επικοινωνία της παραγγελίας  

 Διαχείριση αποθεμάτων 

 Συντονισμός στη δρομολόγηση 

Σχόλια Σημαντικός δείκτης με αυστηρά κριτήρια καθώς ακόμη και αν ένας 

παράγοντας δεν ικανοποιηθεί (π.χ. ένα τεμάχιο λιγότερο) 

προσμετράται ως μη «τέλεια» παραγγελία. 
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Δείκτης KPI Ακρίβεια παραγγελίας (Order Accuracy / Items fill rate) 

Περιγραφή Ο δείκτης καθορίζει το ποσοστό των τεμαχίων / κιλών των 

παραγγελιών που παραδίδονται σε σχέση με την ποσότητα που 

παραγγέλθηκε. O δείκτης ισοδυναμεί με τον δείκτη items fill rate.  

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να καταγραφεί η ακρίβεια εξυπηρέτησης 

των παραγγελιών ως προς την ποσότητα παράδοσης. 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό ακρίβειας ποσότητας παραγγελίας (%). 

Στόχος Η μέτρηση της απόδοσης ακριβούς ποσότητας μίας ή 

περισσότερων παραγγελιών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Αριθμός τεμαχίων/κιλών που παραδόθηκαν σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο x100 

 

Συνολικός αριθμός τεμαχίων/κιλών παραγγελίας σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Παράδειγμα Έστω πως μία παραγγελία είχε 1 απορρυπαντικό σκόνης, 1 τεμάχιο 

χαρτί υγείας, 2 τεμάχια μπισκότα, 1 εξάδα αναψυκτικά και 1 γάλα 

φρέσκο. Εάν η παράδοση δεν είχε το 1 τεμάχιο από τα μπισκότα 

και το 1τεμάχιο γάλα ο δείκτης ακρίβειας της παραγγελίας θα είναι: 

(4/6) x 100 = 66%. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Ημερήσια καταγραφή ανά παραγγελία των τεμαχίων/κιλών 

παραγγελίας και των τεμαχίων/κιλών παράδοσης. Υπολογισμός 

των δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αύξηση της αξιοπιστίας παράδοσης  

 Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη 

 Αύξηση του τζίρος του ηλεκτρονικού καναλιού ecommerce και 

της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Σωστή επικοινωνία παραγγελίας 

 Σωστή διαχείριση αποθεμάτων 

Σχόλια Ο δείκτης μπορεί να αφορά και περισσότερες από μία παραγγελίες 

για τις οποίες προκύπτει ένας μεσοσταθμικός δείκτης Ακρίβειας 

παραγγελίας που λαμβάνει υπόψη το άθροισμα των συνολικών 

τεμαχίων παραγγελίας και των συνολικών τεμαχίων παράδοσης. 

 

Δείκτης KPI Ακρίβεια τιμολογήσεων (Invoice Accuracy) 
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Περιγραφή Ο δείκτης ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των 

τιμολογίων μιας χρονικής περιόδου και τον αριθμό των πιστωτικών 

σημειωμάτων (που εκδόθηκαν λόγω διαφοράς στην αξία ή στην 

ποσότητα) ως προς το σύνολο των τιμολογίων της συγκεκριμένης 

περιόδου. 

Σκοπός Σκοπός είναι η μείωση του διαχειριστικού κόστους έκδοσης 

εγγράφων μέσω της μείωσης λανθασμένων τιμολογίων (είτε λόγω 

αξίας είτε λόγω ποσότητας). 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό ακρίβειας τιμολόγησης παραγγελίας (%). 

Στόχος Η μέτρηση της απόδοσης ακριβούς τιμολόγησης. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Για τον υπολογισμό του δείκτη καταγράφονται σε καθημερινή 

βάση τα πιστωτικά σημειώματα που εκδόθηκαν λόγω τιμολογίων 

με διαφορά στην αξία ή στις ποσότητες. Στο τέλος του μήνα 

υπολογίζεται ο δείκτης με βάση τον τύπο: 

 Συνολικός αριθμός τιμολογίων - αριθμός πιστωτικών 

σημειωμάτων λόγω διαφοράς στην αξία ή την ποσότητα 

σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

 

 Αριθμός τιμολογίων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Καταγραφή των αιτιών που προκάλεσαν τις λάθος τιμολογήσεις 

Παράδειγμα Έστω πως σε μία εβδομάδα υπήρχαν 1000 τιμολόγια εκ των 

οποίων τα 20 είχαν διαφορά στην ποσότητα ή στην αξία. Συνεπώς, 

εκδόθηκαν αντίστοιχα 20 πιστωτικά σημειώματα για να 

τακτοποιηθούν οι διαφορές. Ο δείκτης θα είναι (1000 - 20)/1000 

x 100 = 98%. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Οι εσωτερικές διαδικασίες για την ακριβή μέτρηση του δείκτη 

είναι: 

 Σύστημα καταγραφής - παρακολούθησης (αυτοματοποιημένο 

ή μη). 

 Ορισμός υπευθύνου για τη συγκεκριμένη μέτρηση. 

 Καταγραφή, έλεγχος και κατηγοριοποίηση των πιστωτικών 

σημειωμάτων που προήλθαν από λάθος τιμολόγηση. 

 Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των αιτιών που προκάλεσαν 

τις λάθος τιμολογήσεις. 

 Ενέργειες για την εξάλειψη των λανθασμένων τιμολογήσεων. 
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Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Μείωση διαχειριστικού κόστους και χρόνου έκδοσης εγγράφων 

 Βελτίωση της αξιοπιστίας/ εμπιστοσύνης 

 Μείωση κόστους εφοδιαστικής αλυσίδα 

 Μείωση της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Αποτελεσματικότερη συμφωνία υπολοίπων 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Συστήματα τιμολόγησης 

 Επικοινωνία 

 Λάθη παραγγελιών 

 Έλλειψη data synchronization μεταξύ προμηθευτή-πελάτη 

 Συχνές αλλαγές τιμών 

 Αυξημένος όγκος promotion 

 Πολυπλοκότητα συστήματος εκπτώσεων/ προσφορών (π.χ. 

αυτόματες προσφορές, ειδικά εκπτωτικά πλάνα, κ.λ.π.) 

Σχόλια Σημαντικός δείκτης με αυστηρά κριτήρια επιτυχίας καθώς στις 

περισσότερες εταιρίες το ποσοστό δεν πρέπει να πέφτει από το 

99%. 

 

Δείκτης KPI Καταστροφές (Defect per total orders) 

Περιγραφή Ο δείκτης αφορά τα ελλαττωματικά προϊόντα (ληγμένα, 

κατεστραμμένα) που περιλήφθηκαν στις ηλεκτρονικές 

παραγγελίες. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να καταγραφεί το ποσοστό των 

ελαττωματικών προϊόντων που στέλνονται στους ηλεκτρονικούς 

πελάτες. 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων (%). 

Στόχος Στόχος του δείκτη είναι να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της 

εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού πελάτη όσον αφορά τα 

ελαττωματικά προϊόντα που παραδίδονται. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Αριθμός ελαττωματικών προϊόντων σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο x100 
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Συνολικός αριθμός προϊόντων online παραγγελιών σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Παράδειγμα Έστω πως σε μία εβδομάδα τα προϊόντα των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών που εστάλησαν ήταν 20.000 και βρέθηκαν 10 

ληγμένα και 57 κατεστραμμένα κατά την μεταφορά. Ο δείκτης 

είναι (57+10)*100/20000 = 0,33%. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή των ημερήσιων προϊόντων που αποστέλλονται στους 

πελάτες και των ελαττωματικών που προκύπτουν. 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

Σημαντικά οφέλη από την μείωση στην ικανοποίηση καταναλωτή 

και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ασφαλής μεταφορά  

 Διαχείριση αποθέματος και ημερομηνιών 

 Κατάλληλη θερμοκρασία και διατήρηση αλυσίδας ψύξης (για 

ψυχόμενα προϊόντα) 

 Έλεγχος κατά την φόρτωση παραγγελίας 

Σχόλια Ο δείκτης είναι κρίσιμος για την απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας τόσο όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη και κυριότερα 

τα ποιοτικά κριτήρια ικανοποίησης πελατών. 

 

Δείκτης KPI Κόστος ανά παραγγελία (Cost per order) 

Περιγραφή Ο δείκτης αφορά το κόστος διαχείρισης μίας ηλεκτρονικής 

παραγγελίας και περιλαμβάνει κόστος περισυλλογής, 

πακεταρίσματος και διανομής.  

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να μετρηθεί το κόστος μίας παραγγελίας 

στα διακριτά μέρη των διαδικασιών εξυπηρέτησής της. 

Μονάδα μέτρησης Κόστος ανά παραγγελία (€/order) 

Στόχος Στόχος του δείκτη είναι να προσδιοριστεί το κόστος ανά 

ηλεκτρονική παραγγελία, ώστε να καθοριστεί η τιμολογιακή 

πολιτική και τα περιθώρια κέρδους στο συγκεκριμένο κανάλι. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Άθροισμα κόστους ηλεκτρονικών παραγγελιών (picking, 

packing, shipping) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

 

Συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών παραγγελιών σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
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Παράδειγμα Έστω πως το κόστος για την προετοιμασία 150 παραγγελιών σε 

μια μέρα είναι : 

60€ για το picking με βάση τις απαιτούμενες ανθρωποώρες,  

40€ για το packing με βάση τις απαιτούμενες ανθρωποώρες 

Και 200€ για το shipping 

Το κόστος παραγγελίας θα είναι (60+40+200) /150 = 2€ 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Μέτρηση και καταγραφή του πλήθους των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών καθημερινά 

Καταγραφή του κόστους που προκύπτει για το εργατικό δυναμικό 

σε ημερήσια βάση καθώς και του κόστους διανομής  

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

Σημαντικά οικονομικά οφέλη που επηρεάζουν και την εμπορική 

πολιτική. 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Κόστος μισθοδοσίας 

 Τεχνολογία picking και packing. 

 Μέσα μεταφοράς 

 Σωστή δρομολόγηση 

 Συντονισμός διαδικασιών 

Σχόλια Αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες για τον έλεγχο της 

βιωσιμότητας του ηλεκτρονικού καναλιού. 

 

Πωλήσεις  
 

Δείκτης KPI Μέγεθος παραγγελίας (Order size)  

Περιγραφή Ορίζεται ως το μέσο μέγεθος ηλεκτρονικής παραγγελίας 

εκπεφρασμένο σε τεμάχια, γραμμές και αξία. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να μετρηθεί το μέγεθος μίας παραγγελίας 

έτσι ώστε να αξιολογηθεί το διαχειριστικό βάρος στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

Μονάδα μέτρησης  Aριθμός τεμαχίων ανά παραγγελία (Items per order) 

 Aριθμός γραμμών ανά παραγγελία (Lines per order)  

 Aξία σε ευρώ ανά παραγγελία (Value per order) 

Στόχος Στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών μας ώστε να αυξήσουμε 

τις πωλήσεις δημιουργώντας τις συνέργειες που θα επιτρέψουν τη 
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μείωση του κόστους διανομής και θα αυξήσουν τα περιθώρια 

κέρδους. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Καθημερινή καταγραφή των παραπάνω δεικτών σε όλες τις 

μονάδες μέτρησης, συγκεντρωτική αναφορά εβδομαδιαία, μηνιαία 

και ετήσια. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Για τον υπολογισμό του δείκτη καταγράφονται τα 

τεμάχια/γραμμές/αξία ανά παραγγελία:  

Συνολικά τεμάχια/γραμμές/αξία ηλεκτρονικών 

παραγγελιών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο   

 Συνολικές ηλεκτρονικές παραγγελίες σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο  

Παράδειγμα Έστω έχουμε 3 παραγγελίες σε μια μέρα με τα ακόλουθα μεγέθη, 

25, 30, 35 τεμάχια, το μέσος μέγεθος παραγγελίας εκείνη την 

ημέρα είναι 30 τεμάχια / παραγγελία.  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Μέτρηση και καταγραφή του μεγέθους των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών καθημερινά.  

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

Σημαντικά οικονομικά οφέλη που επηρεάζουν την κερδοφορία, και 

την εμπορική πολιτική καθώς και τη βιωσιμότητα του 

ηλεκτρονικού καναλιού.  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Κακή εξυπηρέτηση πελατών λόγω αστοχιών κατά την 

προετοιμασία της παραγγελίας  

 Out of stock (OoS) προϊόντων   

Σχόλια  

 

Διαχείριση Αποθέματος  
 

Δείκτης KPI Ημέρες αποθέματος (Inventory days) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο μέσος όρος των ημερών που τα προϊόντα μένουν ως 

απόθεμα πριν πωληθούν.  

Σκοπός Σκοπός είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα της εταιρίας να 

μετατρέπει γρήγορα το απόθεμά της σε πωλήσεις. 

Μονάδα μέτρησης Ημέρες 

Στόχος Η μείωση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη ανανέωση 

του αποθέματος και μικρό συνολικό κόστος αποθέματος. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Μηνιαίως, ετησίως 
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Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Ο υπολογισμός του Μέσου Αποθέματος εξαρτάται από το αν η 

εταιρία χρησιμοποιεί την Average μέθοδο υπολογισμού του 

αποθέματος ή τις FIFO/ LIFO μεθόδους. Οι ημέρες στην εξίσωση 

υπολογισμού εξαρτώνται από το διάστημα στο οποίο θέλουμε να 

υπολογιστεί ο δείκτης (π.χ. 30 ημέρες για τον μηνιαίο δείκτη, 365 

ημέρες για τον ετήσιο δείκτη) 

Ημέρες  * (Κόστος Μέσου Αποθέματος) 

 

Συνολική Αξία Πωληθέντων Ειδών σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 

Παράδειγμα Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τον μηνιαίο δείκτη, η Αξία 

Μέσου αποθέματος είναι 1000 μονάδες και  η Αξία Πωληθέντων 

Ειδών είναι 700 μονάδες. Η εξίσωση υπολογισμού θα είναι : 

Ημέρες Αποθέματος = 30*(1000/700) = 42,8 ημέρες. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται καταγραφή του κόστους των αποθεμάτων και 

υπολογισμός του μέσου κόστους τους (με προκαθορισμένη 

μέθοδο), όσο και της αξίας των πωληθέντων ειδών.  

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Το απόθεμα μετατρέπεται σε πωλήσεις σε μικρότερο χρόνο 

 Η εταιρία δείχνει να ισορροπεί καλά μεταξύ αποθέματος και 

ζήτησης 

 Η εταιρία δεσμεύει λιγότερα χρήματα σε απόθεμα που δεν θα 

εξυπηρετήσει άμεσα πωλήσεις 

 Μειώνεται το ρίσκο και το κόστος κράτησης και διαχείρισης 

του αποθέματος 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ικανότητα μέτρησης του μέσου κόστους αποθεμάτων 

 Το κόστος παραγωγής / αγοράς και κτήσης αποθεμάτων 

 Η αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και η αξία των 

πωληθέντων ειδών 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με τους υπευθύνους για την πορεία του 

δείκτη 

Σχόλια Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιείται 

καθώς αναφέρεται σε μία διαδικασία η οποία παράγει αξία τόσο 

για την επιχείρηση όσο και για τον πελάτη.  
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Δείκτης KPI Επίπεδα αποθέματος (Inventory Levels) 

Περιγραφή Ορίζεται ως η ποσότητα των προϊόντων που η εταιρία 

διατηρεί/καταγράφει ως απόθεμα. 

Σκοπός Σκοπός είναι η μέτρηση/καταγραφή της ποσότητας των 

προϊόντων που η εταιρία διατηρεί ως απόθεμα με σκοπό την 

πώλησή τους. 

Μονάδα μέτρησης Εξαρτάται από το είδος των προϊόντων: τεμάχια, κιλά, κιβώτια. Η 

μέτρηση γίνεται τόσο σε απόλυτο νούμερο όσο και ως o μέσος 

όρος (ανά ημέρα, μήνα, έτος κλπ) 

Στόχος Η διατήρηση του αποθέματος σε ισορροπημένα επίπεδα ώστε να 

καλύπτεται πλήρως η ζήτηση με μικρό κόστος διατήρησης 

αποθέματος. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Ο υπολογισμός του αποθέματος γίνεται με φυσική 

απογραφή/μέτρηση του πραγματικού αποθέματος σε χρόνο και 

συχνότητα που ορίζει η εταιρία. Πιο συχνή μέτρηση αποθεμάτων 

γίνεται συστημικά με παρακολούθηση των εισερχομένων / 

εξερχομένων προϊόντων. Η παρακολούθηση του αποθέματος 

συστημικά γίνεται με την εξίσωση:  

Αρχικό απόθεμα + Αγορές (Εισερχόμενα) – Πωλήσεις 

(Εξερχόμενα) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Παράδειγμα Η απογραφή γίνεται με φυσική καταμέτρηση όλου του 

αποθέματος είτε με απλή καταγραφή, είτε με ηλεκτρονικά μέσα 

(scanners).  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται φυσική απογραφή – τουλάχιστον ετησίως – για τον 

υπολογισμό του Αρχικού Αποθέματος και συστημική καθημερινή 

παρακολούθηση των εισερχομένων & εξερχομένων ποσοτήτων.  

Το τελικό απόθεμα υπολογίζεται με την παραπάνω εξίσωση και 

επιβεβαιώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με φυσική 

απογραφή. 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Σε κάθε περίπτωση το απόθεμα πρέπει να είναι ισορροπημένο 

και να καλύπτει πλήρως τη ζήτηση 

 Χαμηλό απόθεμα σημαίνει χαμηλό κόστος κεφαλαίου και 

χαμηλό ρίσκο διαχείρισής του 

 Καλύτερη διαχείριση αποθηκών 

 Λιγότερα ποιοτικά προβλήματα αποθήκευσης και διακίνησης 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Η σχέση ποσότητας εισερχομένων – εξερχομένων ειδών 
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 Η διαχείριση του αποθέματος (ποσότητα σκάρτου λόγω 

διαχείρισης) 

 Η ακρίβεια της ποσότητας απογραφής 

 Η σωστή συστημική αποτύπωση της ποσότητας εισερχομένων 

– εξερχομένων 

 Η ποσότητα του αποθέματος εξαρτάται πλήρως από τη ζήτηση 

των προϊόντων και τον χρόνο αναπλήρωσής του 

Σχόλια Ο παραπάνω δείκτης είναι από τους σημαντικότερους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα καθώς επηρεάζει παράγοντες κόστους της 

επιχείρησης και δεικτών εξυπηρέτησης των πελατών. Το επίπεδο 

αποθέματος πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία τόσο με την ζήτηση 

πωλήσεων  όσο και με τους δείκτες εξυπηρέτησης πελατών. Το 

επίπεδο αποθέματος δεσμεύει λειτουργικά κεφάλαια της εταιρίας 

με σκοπό να δημιουργήσει πωλήσεις και κέρδος. 

 

Δείκτης KPI Κύκλος αποθέματος (Inventory Turnover) 

Περιγραφή Ο δείκτης δείχνει πόσες φορές έχει καταναλωθεί (πωληθεί) το 

απόθεμα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο π.χ. ενός έτους. 

Σκοπός Η μέτρηση της αποδοτικότητας διαχείρισης αποθεμάτων μέσω της 

παρακολούθησης του ύψους αποθέματος σε συνάρτηση με τις 

πωλήσεις. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός  

Στόχος Η αύξηση του κύκλου αποθέματος με ταυτόχρονα υψηλό δείκτη 

εξυπηρέτησης. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Ο υπολογισμός του Μέσου Κόστους Αποθέματος εξαρτάται από τη 

μέθοδο που έχει επιλέξει η κάθε εταιρία (π.χ. FIFO/LIFO, Average 

etc) ενώ η αξία πωλήσεων είναι η συνολική αξία για την 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο (μήνας, έτος κτλ). Ο κύκλος 

αποθέματος υπολογίζεται ως εξής: 

Συνολική Αξία Πωλήσεων  

 

Μέσο Κόστος Αποθέματος σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο   

Παράδειγμα Έστω ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε τον Κύκλο Αποθέματος για 

το χρονικό διάστημα ενός έτους. Αν το μέσο κόστος αποθεμάτων 
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είναι 530.000 Ευρώ ενώ η Συνολική Αξία Πωλήσεων είναι 

6.500.000 Ευρώ, τότε ο υπολογισμός είναι:  

Κύκλος Αποθέματος = 6.500.000 / 530.000 = 12,26 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Χρήση συστημικών στοιχείων κόστους αποθεμάτων και αξίας 

πωλήσεων για τον υπολογισμό του δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αυξάνεται η αποδοτικότητα διαχείρισης αποθεμάτων 

 Αυξάνεται ο δείκτης ποιότητας και εξυπηρέτησης, καθώς 

μεγάλος Κύκλος Αποθεμάτων υποδεικνύει πιο φρέσκο προϊόν, 

μικρό δείκτη ημερών αποθέματος και μικρότερη χρονική 

δέσμευση κεφαλαίου 

 Εφόσον συνδυάζεται με υψηλό δείκτη εξυπηρέτησης, δείχνει 

καλό JIT προγραμματισμό ζήτησης και διαθεσιμότητας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Η απόδοση του supply chain  

 Η πρόβλεψη ζήτησης 

 Η ικανότητα λειτουργίας με JIT μοντέλο 

 Το περιθώριο κέρδους για κάθε προϊόν 

Σχόλια Οι εταιρίες με χαμηλό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν πρέπει να 

έχουν αυξημένο κύκλο αποθέματος, καθώς στοχεύουν σε αύξηση 

τζίρου από την πώληση μεγάλου αριθμού προϊόντων. Ο δείκτης 

είναι συγκρίσιμος μόνο μεταξύ ομοειδών εταιρειών. 

 

Δείκτης KPI Ακρίβεια αποθέματος (Inventory Accuracy) 

Περιγραφή Ο δείκτης ορίζει τη διαφορά πραγματικού μετρούμενου 

αποθέματος με την αντίστοιχη εγγραφή του μέσα σ’ ένα σύστημα 

καταγραφής του αποθέματος (π.χ. σύστημα αποθήκης, SAP, κτλ). 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να μετρήσει την απόκλιση του 

πραγματικού φυσικού αποθέματος από τον όγκο συστημικής 

καταχώρησης. 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό % 

Στόχος Η μείωση του δείκτη, που υποδεικνύει μείωση της διαφοράς 

φυσικού – συστημικού αποθέματος. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Η συχνότητα μέτρησης ποικίλει, αναλόγως του επιθυμητού 

βαθμού ακρίβειας σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα σε μια 

αποθήκη ετοίμου προϊόντος, η ακρίβεια αποθέματος στην περιοχή 

picking είναι επιθυμητή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, ενώ 

στον υπόλοιπο αποθηκευτικό χώρο η ακρίβεια ελέγχεται 1-2 φορές 

το έτος. 
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Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Η φυσική απογραφή του αποθέματος γίνεται με φυσική 

καταμέτρηση των προϊόντων στη μονάδα μέτρησης της 

αποθήκευσής τους. Τα στοιχεία της απογραφής συγκρίνονται με 

τα στοιχεία του συστήματος και η ακρίβεια εκτιμάται σύμφωνα με 

την παρακάτω εξίσωση: 

 Inventory Accuracy = (
| 𝑸𝒆 − 𝑸𝒓 | 

𝑸𝒆
 *100%) – 100%  

(απόκλιση φυσικού αποθέματος 𝑸𝒓 από το συστημικό απόθεμα 𝑸𝒆 )  

σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο   

Παράδειγμα Εάν μετά από φυσική απογραφή το απόθεμα μετρηθεί 100 

μονάδες και την ίδια στιγμή συστημικά καταγράφονται 110 

μονάδες, η ακρίβεια αποθέματος θα είναι: 

Inventory Accuracy = (
| 𝟏𝟏𝟎 − 𝟏𝟎𝟎 | 

𝟏𝟏𝟎
 *100%) – 100% = 90,9% 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Σωστή φυσική απογραφή όλου του αποθέματος τουλάχιστον 1 

φορά/έτος, επιμέρους απογραφές σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και όσο το δυνατό πιο αξιόπιστες συστημικές κινήσεις σχετικά με 

την κίνηση αποθέματος. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη  

 Μείωση λειτουργικού κόστους λόγω μείωσης της απώλειας 

αποθεμάτων 

 Ακρίβεια στην εκτίμηση διαθέσιμου αποθέματος 

 Καλύτερη διαχείριση παραγγελιών 

 Αυξημένη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση πελατών 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Διαχείριση αποθέματος (απώλειες κατά την διαχείριση, ελλιπείς 

ή πλεονάζουσες κινήσεις παραγγελιών, διαχείριση 

επιστροφών, διαχείριση αποθέματος προβληματικών 

προϊόντων κοκ) 

 Διαχείριση συστήματος κίνησης αποθεμάτων (ελλιπείς 

συστημικές κινήσεις, ατελές σύστημα διαχείρισης αποθήκης, 

ελλιπείς εγγραφές, λάθος εγγραφές κοκ) 

 Ακρίβεια της φυσικής απογραφής 

 Μέγεθος του αποθέματος 

 Τρόπος αποθήκευσης (π.χ. μη ενιαίος αποθηκευτικός χώρος, 

μοντέλο αποθήκευσης) 

Σχόλια Η ακρίβεια αποθέματος είναι κρίσιμο σημείο ελέγχου των 

ελεγκτικών εταιριών, καθώς αφορά τα στοιχεία του δημοσιεύονται 

επίσημα για κάθε εταιρία. Η διαχείριση των αποθηκευμένων 

προϊόντων τόσο συστημικά όσο και φυσικά είναι ο κύριος 

παράγοντας ύπαρξης διαφορών. Η απόκλιση μεταξύ συστημικού 

και φυσικού αποθέματος δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη 
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λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας που καταλήγουν σε αύξηση 

λειτουργικού κόστους, μείωση πωλήσεων και χαμηλή 

εξυπηρέτηση πελατών. 

 

Δείκτης KPI Ακρίβεια πρόβλεψης (Forecast Accuracy) 

Περιγραφή Ο δείκτης ορίζει τη διαφορά μεταξύ προβλεπόμενου και 

πραγματικού όγκου πωλήσεων. Συμπληρωματικά εκτιμάται και το 

forecast error που ορίζει το σφάλμα πρόβλεψης και έχει στόχο το 

0%. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να μετρήσει την απόκλιση της πρόβλεψης 

ζήτησης από τον πραγματικό όγκο πωλήσεων. 

Μονάδα μέτρησης Καθαρός Αριθμός ή Ποσοστό % 

Στόχος Η ανάλυση προέλευσης του σφάλματος πρόβλεψης, ώστε να 

μειωθεί κατά το δυνατό η απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και 

πραγματικών αποτελεσμάτων. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Η συχνότητα μέτρησης καθώς και το πεδίο ορισμού της μέτρησης 

διαφέρουν αναλόγως με το επιθυμητό επίπεδο ανάλυσης και τα 

συμπεράσματα που θέλουμε να εξαχθούν.  

Η ανάλυση μπορεί να γίνει σε κάθε προϊόν ξεχωριστά και για κάθε 

ημέρα ή μπορεί να γίνει με στοιχεία που αφορούν ολόκληρη 

κατηγορία προϊόντων σε διάστημα μεγαλύτερο της ημέρας (π.χ. 

εβδομάδα, μήνας). Ο δείκτης που μετρείται σε κάθε περίπτωση 

είναι διαφορετικός και τα συμπεράσματα που εξάγονται επίσης 

διαφορετικά. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καταγραφή τόσο των στοιχείων της πρόβλεψης όσο και των 

πραγματικών στοιχείων πωλήσεων για το ίδιο προϊόν/κατηγορία 

στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

  Forecast bias = Σ (Forecast – Sales) 

                        Σ(Forecast)   

                   Σ (Sales)  

 

Η εξίσωση υπολογισμού του σφάλματος πρόβλεψης είναι 

η ακόλουθη: 

MAPE = 
1

𝑛
 Σ 

𝐴𝑏𝑠 (𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡−𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠)

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 *100% 

 

Παράδειγμα Για τα 3 προϊόντα με τα στοιχεία που φαίνονται παρακάτω, 

γίνονται οι ακόλουθοι υπολογισμοί: 

Forecast bias% 

Εικόνα 1 

100% 
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 Sales Forecast Bias MAPE 

Product A 100 110 +10 10% 

Product B 80 70 -10 10% 

Product C 110 110 0 0% 
 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή τόσο των στοιχείων της πρόβλεψης όσο και των 

πραγματικών στοιχείων πωλήσεων για το ίδιο προϊόν/κατηγορία 

και στο ίδιο χρονικό διάστημα.  

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη  

 Είναι εργαλείο που βοηθά στην επίτευξη επιθυμητών 

αποτελεσμάτων: μεγάλου όγκου πωλήσεων, χαμηλού όγκου 

αδιάθετου προϊόντος, καλής διαθεσιμότητας προϊόντος, 

κέρδους, και κατ’ επέκταση ικανοποίησης πελατών 

 Υποστηρίζει τη διαδικασία προγραμματισμού σε όλο το φάσμα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Αναλύει παράγοντες αύξησης πωλήσεων (π.χ. εποχικότητα, 

προωθητικές ενέργειες) και υποστηρίζει την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για τις διάφορες ενέργειες 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Οι διαφορές στον όγκο πωλήσεων μεταξύ των προϊόντων 

(slow or fast moving items) 

 Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων (seasonable 

products, shelf-life, etc) 

 Ενέργειες πωλήσεων που δεν ήταν επιβεβαιωμένες κατά τον 

υπολογισμό της πρόβλεψης 

 Τα χαρακτηριστικά πώλησης ενός προϊόντος (καθημερινή 

κατανάλωση ή όχι). 

 Η χρονική διάρκεια υπολογισμού της πρόβλεψης. Οι 

βραχυχρόνιες προβλέψεις είναι πιο ακριβής από τις 

μακροχρόνιες. 

 Τα χαρακτηριστικά της αγοράς π.χ. οι τάσεις αγοράς για κάθε 

προϊόν ή κατηγορία προϊόντων 

 Ο βαθμός ωριμότητας και διείσδυσης του προϊόντος στην 

αγορά π.χ. νέο προϊόν, προϊόν σε ώριμη φάση πωλήσεων, 

προϊόν σε φθίνουσα φάση πωλήσεων 

 Τα εργαλεία υπολογισμού της πρόβλεψης 

Σχόλια Ο δείκτης είναι ένα καλό υποστηρικτικό εργαλείο για την 

εφοδιαστική αλυσίδα εφοδιασμού αλλά δεν πρέπει να αποτελεί 

αυτοσκοπό ή τη μοναδική μονάδα μέτρησης απόδοσης. 

Χρησιμεύει στην ανάλυση των αιτιών και στην πρόβλεψη 

διακύμανσης της ζήτησης με κύριο στόχο την προετοιμασία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας για την κάλυψη της ζήτησης με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Η καλυτέρευση του δείκτη θα πρέπει 

να συνδέεται με στόχους όπως το επίπεδο αποθεμάτων, ο 
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παραγωγικός κύκλος για κάθε προϊόν, το επίπεδο αγορών πρώτων 

υλών και υλικών, το επίπεδο μη διάθεσης/απόρριψης προϊόντων, 

δηλαδή με στόχους καλύτερου προγραμματισμού και λειτουργίας 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Δείκτης KPI Μη διαθέσιμα προϊόντα ανά παραγγελία (Out-of-stock per 

order)  

Περιγραφή Ο δείκτης ορίζει το ποσοστό των προϊόντων εκτός διαθεσιμότητας 

ανά παραγγελία και την αξία τους. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να αναδείξει το πλήθος ή ποσοστό των 

παραγγελιών που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως, λόγω μη 

διαθεσιμότητας συγκεκριμένου αριθμού προϊόντων και να 

μετρήσει την χαμένη αξία τιμολόγησης μιας παραγγελίας, λόγω μη 

διαθεσιμότητας προϊόντων. 

Μονάδα μέτρησης Τεμάχια/Kg Καθαρός Αριθμός ή Ποσοστό % 

Αξία σε ευρώ ή Ποσοστό % 

Στόχος Η μείωση του δείκτη, με αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και στόχο την προστασία του τζίρου της εταιρίας και της 

καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καταγραφή ανά παραγγελία του αριθμού των μη διαθέσιμων 

προϊόντων (σε τεμάχια ή κιλά) και της αξίας τους και σύγκριση με 

την αρχική παραγγελία. Η μέτρηση του δείκτη γίνεται με τις 

παρακάτω εξισώσεις: 

Αριθμός μη διαθέσιμων προϊόντων (τεμ ή κιλά) στις 

παραγγελίες συγκεκριμένης περιόδου 

 

Συνολικός αριθμός προϊόντων (τεμ ή κιλά) στην συνολική 

παραγγελία 

και  

Αξία τιμολόγησης μη διαθέσιμων προϊόντων στις παραγγελίες 

συγκεκριμένης περιόδου 

 

Αξία τιμολόγησης των παραγγελιών της συγκεκριμένης 

περιόδου 

Παράδειγμα Έστω ότι η αρχική παραγγελία περιλαμβάνει 25 διαφορετικά 

τεμάχια προϊόντων και η αξία τιμολόγησής της παραγγελίας είναι 

100 Ευρώ. Αν 2 προϊόντα με αξία τιμολόγησης 20 ευρώ είναι μη 
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διαθέσιμα, τότε ο δείκτης out of stock με βάση τα τεμάχια 

υπολογίζεται ως εξής: 

(2/25)*100% = 8%  

και με βάση την αξία τιμολόγησης είναι (20/100)*100% = 20%,  

δηλαδή το 8% των προϊόντων και 20% της αξίας τιμολόγησης της 

αρχικής παραγγελίας χάνεται λόγω μη διαθεσιμότητας προϊόντων.  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή ανά παραγγελία των μη διαθέσιμων προϊόντων (σε τεμ 

ή κιλά) και της αξίας τους.  

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Αποτύπωση του έργου διαχείρισης για την εφοδιαστική 

αλυσίδα  

 Αύξηση του δείκτη απόλυτης κάλυψης παραγγελιών 

 Αύξηση του δείκτη εξυπηρέτησης πελατών 

 Αύξηση του δείκτη ικανοποίησης πελατών 

 Επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας 

και μείωση της πολυπλοκότητας εξυπηρέτησης 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης παραγγελίας 

 Μείωση του δείκτη υποκατάστασης προϊόντων 

 Περιορισμός μείωσης πωλήσεων (τζίρου), λόγω έλλειψης 

διαθεσιμότητας ειδών 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Η απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Το ύψος και η διαχείριση αποθεμάτων 

 Εμπορικοί παράγοντες  

 Η ικανότητα εξυπηρέτησης παραγγελίας 

Σχόλια Ο δείκτης αποτελεί κριτήριο τόσο για την υποστήριξη των 

πωλήσεων (τζίρου), όσο και για την απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα προϊόντων και είναι 

κρίσιμος για το ηλεκτρονικό κανάλι. Ιδανικά ο δείκτης πρέπει να 

πλησιάζει το μηδέν, καθώς αυτό υποδεικνύει πλήρη κάλυψη των 

παραγγελιών. Τα υποκατάστατα προϊόντα δεν πρέπει να 

αποτελούν μόνιμη εναλλακτική πρόταση προς τον καταναλωτή 

καθώς ο χαμηλός δείκτης out of stock διαφοροποιεί θετικά μια 

εταιρία. Τα παραπάνω πρέπει να επιτυγχάνονται με ταυτόχρονη 

διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων, ώστε να μην προκύπτει 

οικονομική ζημιά από την προσπάθεια επίτευξης του δείκτη. 

 

Δείκτης KPI Υποκατάσταση προϊόντων (Substitute products) 
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Περιγραφή Ορίζεται ως το πλήθος ή/ και ποσοστό των προϊόντων μιας 

παραγγελίας που υποκαθίστανται με άλλα παρόμοια προϊόντα, 

λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας των αρχικώς ζητούμενων 

προϊόντων.  

Σκοπός Η μέτρηση της κάλυψης εξ’ ολοκλήρου ή μέρους της ανάγκης του 

καταναλωτή για το αρχικό προϊόν. 

Μονάδα μέτρησης Καθαρός Αριθμός ή Ποσοστό %  

Στόχος Η αποτύπωση του βαθμού χρήσης υποκατάστατων προϊόντων για 

την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καταγραφή του αριθμού των υποκατάστατων προϊόντων ανά 

παραγγελία και συσχετισμός τους με τον αρχικό συνολικό αριθμό 

προϊόντων της παραγγελίας 

Συνολικός αριθμός υποκατάστατων προϊόντων σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο   

 

Συνολικός αριθμός προϊόντων στις αρχικές παραγγελίες 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου   

Παράδειγμα Αν μια αρχική παραγγελία περιέχει 10 διαφορετικά προϊόντα και 

λόγω έλλειψης γίνει αντικατάσταση σε 2 προϊόντα, το ποσοστό 

αντικατάστασης θα είναι 2/10 = 0,2 = 20%. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή των υποκατάστατων προϊόντων ανά παραγγελία και 

υπολογισμός του δείκτη σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Αύξηση του δείκτη απόλυτης κάλυψης παραγγελιών 

 Αύξηση του δείκτη εξυπηρέτησης πελατών 

 Αύξηση του δείκτη ικανοποίησης πελατών 

 Επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης παραγγελίας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Η απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Το μέγεθος και η διαχείριση αποθεμάτων 

 Εμπορικοί παράγοντες  

 Ικανότητα εξυπηρέτησης παραγγελίας 

Σχόλια Ο δείκτης αποτελεί κριτήριο για την απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα προϊόντων. Ιδανικά ο 

δείκτης πρέπει να πλησιάζει το μηδέν, καθώς αυτό υποδεικνύει 

πλήρη κάλυψη της παραγγελίας. Τα υποκατάστατα προϊόντα δεν 
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πρέπει να αποτελούν μόνιμη εναλλακτική πρόταση προς τον 

καταναλωτή, καθώς συνήθως δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως 

την αρχική του ανάγκη. 

 

Δείκτης KPI Συχνότητα υποκατάστασης SKU (Substitution SKU 

frequency) 

Περιγραφή Ο δείκτης ορίζει τη συχνότητα με την οποία γίνεται υποκατάσταση 

ειδών σε μια αρχική παραγγελία.  

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να αναδείξει το ποσοστό των παραγγελιών 

που χρήζουν περαιτέρω διαχείρισης με υποκατάσταση προϊόντων 

από το σύνολο των παραγγελιών. 

Μονάδα μέτρησης Καθαρός Αριθμός ή Ποσοστό % 

Στόχος Η μείωση του δείκτη, με αναδιοργάνωση των εσωτερικών 

διαδικασιών και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καταγραφή καθημερινά των παραγγελιών που χρήζουν περαιτέρω 

διαχείρισης με προϊόντα αντικατάστασης και του συνόλου των 

παραγγελιών. Η μέτρηση του δείκτη γίνεται με την παρακάτω 

εξίσωση: 

Αριθμός παραγγελιών με υποκατάστατα x100% σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών στην ίδια χρονική 

περίοδο 

Παράδειγμα Εάν σε μία ημέρα οι συνολικές παραγγελίες είναι 50 και από αυτές 

στις 10 χρειάστηκε να γίνει υποκατάσταση έστω και ενός 

προϊόντος, τότε ο ημερήσιος δείκτης θα είναι  

(10/50)*100% = 20% 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή και διαχωρισμός των παραγγελιών σε ημερήσια βάση 

με βάση το αν έγινε υποκατάσταση προϊόντων. 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Αποτύπωση του έργου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

 Αύξηση του δείκτη απόλυτης κάλυψης παραγγελιών 

 Αύξηση του δείκτη εξυπηρέτησης πελατών 

 Αύξηση του δείκτη ικανοποίησης πελατών 

 Επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας 

και μείωση της πολυπλοκότητας εξυπηρέτησης 
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 Μείωση του κόστους διαχείρισης παραγγελίας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Το ύψος και η διαχείριση αποθεμάτων 

 Η απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Εμπορικοί παράγοντες  

 Η ικανότητα εξυπηρέτησης παραγγελίας 

Σχόλια Ο δείκτης αποτελεί κριτήριο για την απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα προϊόντων και είναι 

κρίσιμος για το ηλεκτρονικό κανάλι. Ιδανικά ο δείκτης πρέπει να 

πλησιάζει το μηδέν, καθώς αυτό υποδεικνύει πλήρη κάλυψη των 

παραγγελιών. Τα υποκατάστατα προϊόντα δεν πρέπει να 

αποτελούν μόνιμη εναλλακτική πρόταση προς τον καταναλωτή, 

και η πολύ μικρή ή μηδενική συχνότητα υποκατάστασης μπορεί να 

διαφοροποιήσει μια εταιρία με σημαντικά οφέλη. 

 

Αναπλήρωση και Αποθήκευση   

 

Δείκτης KPI Χρόνος περισυλλογής και πακεταρίσματος  

(Picking and Packing Time) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος των παραγγελιογραμμών / παραγγελιών, προς 

τις ώρες εργασίας που απαιτήθηκαν σε μία συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων στη συλλογή παραγγελιών.  

Μονάδα μέτρησης Παραγγελιογραμμές / εργατοώρα (Orderlines per hour) 

Παραγγελίες / εργατοώρα (Orders per hour) 

Στόχος Η μείωση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

παραγωγικότητας περισυλλογής και πακεταρίσματος.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή παραγγελιογραμμών /παραγγελιών και 

των ωρών εργασίας. Υπολογισμός στο τέλος του ορισμένου 

χρονικού ορίζοντα (έτος , μήνας, εβδομάδα, ημέρα) του δείκτη: 

Συνολικός αριθμός παραγγελιογραμμών / παραγγελιών 

σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
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Συνολικός αριθμός εργατοωρών εντός της χρονικής 

περιόδου 

Ο αριθμός των εργατοωρών αφορά τις δηλωμένες ώρες που έχουν 

πληρωθεί (8ωρος, 6ωρος, 4ωρος) + τις υπερωρίες που μπορεί να 

έχουν γίνει. Δεν διαχωρίζει τον παραγωγικό χρόνο από τον μη 

παραγωγικό χρόνο. Εμπεριέχονται τα νεκρά διαστήματα (ώρες 

διαλείμματος, κενές ώρες χωρίς παραστατικά κοκ.) 

Παράδειγμα Έστω ότι 1 picker απασχολείται 8 ώρες και συλλέγει 400 γραμμές 

παραγγελίας σε πέντε μέρες, ο δείκτης που προκύπτει είναι: 

400/8*5 = 10 γραμμές παραγγελίας / εργατοώρα. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Παράγεται από τους πίνακες παραγγελιών σε συνδυασμό με το 

Human Resources Management System (HRMS). 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Μείωση του κόστους picking-packing 

 Βελτίωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης 

 Ικανότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πελατών 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Data Integrity 

 Ικανότητα ανταπόκρισης του εργατικού δυναμικού 

 Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς 

παρεμβολές (εργασίες εκτός προγράμματος) 

 Στοχοθέτηση του δείκτη και συχνή επικοινωνία με το 

προσωπικό για την πορεία του δείκτη 

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για τα προβλήματα που 

προκύπτουν και επηρεάζουν τον δείκτη  

 Σωστή τοποθέτηση προϊόντων στο χώρο picking και μείωση 

του travelling time 

Σχόλια  

 

Δείκτης KPI Παραγγελίες που συλλέχθηκαν ανά Picker and Packer 

(Order processed per Picker and Packer) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος των παραγγελιογραμμών / παραγγελιών που 

εκτελέστηκαν σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά picker και 

packer. 

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων που διενεργούν το picking και packing των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών. 

Μονάδα μέτρησης # Παραγγελιογραμμών - Παραγγελιών / Μονάδα Χρόνου 
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Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

παραγωγικότητας της συλλογής των ηλεκτρονικών παραγγελιών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή του # των παραγγελιών που 

εκτελέστηκαν και του πλήθους των pickers και packers που 

εργάστηκαν. Υπολογισμός στο τέλος του ορισμένου χρονικού 

ορίζοντα (έτος , μήνας, εβδομάδα) του δείκτη: 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο 

 

Συνολικός αριθμός pickers/packers στη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο 

Θεωρούμε ότι ένας picker εργάζεται πλήρες ωράριο (8ωρο) και δεν 

διαχωρίζεται ο παραγωγικός χρόνος από τον μη παραγωγικό 

χρόνο. Εμπεριέχονται τα νεκρά διαστήματα (ώρες διαλείμματος, 

κενές ώρες χωρίς παραστατικά κοκ.) 

Παράδειγμα Έστω ότι απασχολούνται 10 pickers για την εκτέλεση 300 

παραγγελιών σε ένα χρονικό εύρος που εξετάζουμε. Ο δείκτης που 

προκύπτει είναι: 

300 / 10 = 30 παραγγελίες / picker. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής των παραγγελιών και 

των pickers/packers που τις εκτέλεσαν. 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης της παραγγελίας  

 Μείωση του κόστους διαχείρισης μίας παραγγελίας 

 Βελτίωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης  

 Ικανότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πελατών 

 Αύξηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ικανότητα ανταπόκρισης του εργατικού δυναμικού 

 Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς 

παρεμβολές (εργασίες εκτός προγράμματος) 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για την πορεία του δείκτη 

και για τα προβλήματα που προκύπτουν και επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Σωστή τοποθέτηση προϊόντων στο χώρο picking και μείωση 

του travelling time  
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 Data Integrity 

Σχόλια  

 

Δείκτης KPI Ακρίβεια περισυλλογής (Picking Accuracy) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος του συνόλου των παραγγελιογραμμών χωρίς 

σφάλμα προς το σύνολο των παραγγελιογραμμών. 

Σκοπός Σκοπός είναι η μέτρηση και αξιολόγηση των σφαλμάτων κατά την 

περισυλλογή των παραγγελιών.  

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας και η μείωση των σφαλμάτων picking. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή των λανθασμένων σε επίπεδο 

παραγγελίας και SKU. 

Συνολικός αριθμός παραγγελιογραμμών χωρίς σφάλμα 

στη χρονική περίοδο 

 

Συνολικός αριθμός  παραγγελιογραμμών στη χρονική 

περίοδο) 

Παράδειγμα Έστω ότι στην χρονική περίοδο που εξετάζουμε έχουν 

παρατηρηθεί 50 λάθος παραγγελιογραμμές σε σύνολο 

παραγγελιογραμμών 1000. Ο δείκτης που προκύπτει είναι: 

((1000-50)/1000))*100 = 95% ακρίβεια περισυλλογής. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής παραγγελιογραμμών με 

σφάλμα. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Μείωση διαχειριστικού κόστους που προκύπτει από λάθος 

παραδόσεις 

 Βελτίωση της αξιοπιστίας και της εικόνας του e-shop προς τον 

πελάτη 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Data Integrity 

 Λογισμικό διαχείρισης παραγγελιών 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για την πορεία του δείκτη 
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 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για τα προβλήματα που 

προκύπτουν και επηρεάζουν τον δείκτη  

Σχόλια  

  

Δείκτης KPI Κόστος περισυλλογής ανά παραγγελία  

(Picking/ Packing Cost per Order) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού κόστους picking/packing προς 

το σύνολο των παραγγελιών που εξυπηρετήθηκαν σε μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση του κόστους και της 

αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας στο hub.  

Μονάδα μέτρησης € / Παραγγελία 

Στόχος Η μείωση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας στο Hub. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Συνολικό Κόστος picking/packing  

Συνολικός αριθμός  παραγγελιών που εξυπηρετήθηκαν 

Παράδειγμα Έστω ότι το συνολικό κόστος picking/packing για το χρονικό 

διάστημα είναι 1000 και το πλήθος παραγγελιών που 

εξυπηρετήθηκαν είναι 150, ο δείκτης που προκύπτει είναι: 

1000/120 = 8,33 € / Παραγγελία. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής ημερήσιων 

εκτελεσμένων παραγγελιών καθώς και προσδιορισμός 

παραγόντων που επηρεάζουν το  κόστος picking/packing. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Βελτίωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Data Integrity 

 Λογισμικό Picking/Packing 

 Παραγωγικότητα pickers/packers 

 Στοχοθέτηση του δείκτη   

Σχόλια  
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Δείκτης KPI Παραγγελίες ανά Timeslot και Hub 

(Orders per Timeslot per Hub) 

Περιγραφή Ορίζεται ως το πλήθος των παραγγελιών που εξυπηρετούνται ανά 

timeslot ανά hub.  

Σκοπός Η μέτρηση του όγκου παραγγελιών που εξυπηρετεί το hub ανά 

timeslot. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός παραγγελιών / Timeslot / Hub. 

Στόχος Η αύξηση του αριθμού των παραγγελιών / Timeslot / Hub ως 

κριτήριο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καναλιού.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Ημερήσια καταγραφή του αριθμού των παραγγελιών που 

εξυπηρετούνται / Timeslot / Hub. 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών στη χρονική περίοδο στο 

Hub 

Αριθμός Timeslots 

Παράδειγμα Έστω πως εξυπηρετούνται σε μία εργάσιμη 100 παραγγελίες και 

το πλήθος των timeslots στην εργάσιμη σε ένα hub είναι 4, τότε 

έχουμε:  

100/4=  25 παραγγελίες / timeslot / hub. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή των ημερήσιων παραγγελιών και καταγραφή του 

πλήθος των χρονικών περιθωρίων. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καναλιού 

 Αύξηση παραγωγικής ικανότητας Hub και ικανότητας 

εξυπηρέτησης περισσότερων πελατών  

 Αύξηση πωλήσεων εταιρίας 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Όγκος μέσου καλαθιού 

 Data Integrity 

 Ικανότητα ανταπόκρισης του εργατικού δυναμικού 

 Εμπορικοί παράγοντες (προσφορές, γκάμα, ποιότητα, τιμές) 

Σχόλια  
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Δείκτης KPI Παραγγελίες ανά timeslot και όχημα παράδοσης 

(Orders per timeslot per truck) 

Περιγραφή Ορίζεται ως το πλήθος των παραγγελιών που εξυπηρετούνται ανά 

timeslot και όχημα παράδοσης.  

Σκοπός Η μέτρηση του όγκου παραγγελιών που εξυπηρετεί ανά timeslot 

κάθε όχημα παράδοσης. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός παραγγελιών / Timeslot / Truck. 

Στόχος Η αύξηση του αριθμού των παραγγελιών / Timeslot / Truck ως 

κριτήριο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καναλιού.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Ημερήσια καταγραφή του αριθμού των παραγγελιών που 

εξυπηρετούνται / timeslot / truck. 

# Παραγγελιών στη χρονική περίοδο/# Timeslots 

 

# Οχημάτων Εξυπηρέτησης 

Παράδειγμα Έστω πως εξυπηρετούνται σε μία εργάσιμη 100 παραγγελίες, το 

πλήθος των timeslots στην εργάσιμη είναι 4 και το πλήθος των 

οχημάτων εξυπηρέτησης = 1, τότε έχουμε:  

(100/4)/1=  25 παραγγελίες / timeslot / truck. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή των ημερήσιων παραγγελιών και καταγραφή του 

αριθμού των χρονικών περιθωρίων.  

Οφέλη από τη 

αύξηση του δείκτη 

 Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καναλιού  

 Αύξηση του πλήθους των εξυπηρετούμενων παραγγελιών ανά 

όχημα εξυπηρέτησης και της ικανότητα εξυπηρέτησης 

περισσότερων πελατών  

 Αύξηση πωλήσεων εταιρίας 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Όγκος μέσου καλαθιού 

 Data Integrity 

 Εμπορικοί παράγοντες (προσφορές, γκάμα, ποιότητα, τιμές) 

Σχόλια  
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Δείκτης KPI Πλήθος διακριτών SKUS που εξυπηρετούνται ανά  timeslot 

και μέρα 

# of served SKUs (distinct) / TimeSlot or Day 

Περιγραφή Ορίζεται ως το πλήθος των distinct SKUs που εξυπηρετούνται ανά 

timeslot ή ημέρα. 

Σκοπός Η μέτρηση του πλήθους των distinct SKUs που εξυπηρετούνται ανά 

timeslot ή ημέρα. 

Μονάδα μέτρησης # served SKUs (distinct) / TimeSlot or Day 

Στόχος Η αποτύπωση του εύρους των distinct SKUs που εξυπηρετούνται 

ανά timeslot ή ημέρα. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Άντληση # distinct SKUs που εξυπηρετήθηκαν ανά χρονικό εύρος 

παραθύρου από πίνακες παραγγελιών 

Παράδειγμα                - 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Καταγραφή των παραγγελιών και των περιλαμβανόμενων SKUs. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αποτύπωση του έργου διαχείρισης για την εφοδιαστική 

αλυσίδα.  

 Αποτύπωση της πολυπλοκότητας εξυπηρέτησης 

 Βάση για αποφάσεις εμπορικών κινήτρων (προωθητικές 

ενέργειες) με σκοπό την αύξηση του κωδικολογίου που 

εξυπηρετείται ηλεκτρονικά. 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Εμπορικά κριτήρια και κίνητρα 

Σχόλια  

 

Δείκτης KPI Χρόνος εκτέλεσης παραγγελιών (Order cycle time) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την  λήψη μέχρι 

και την παράδοση μιας παραγγελίας. 

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων και εν τω συνόλω της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Μονάδα μέτρησης Μονάδα Χρόνου / Παραγγελία 

Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

παραγωγικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

∑ (𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑 𝜫𝜶𝝆ά𝜹𝝄𝝈𝜼𝝇 − 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑 𝜫𝜶𝝆𝜶𝜸𝜸𝜺𝝀ί𝜶𝝇)𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Παράδειγμα Έστω ότι καταχωρήθηκαν 100 παραγγελίες και οι 50 

εξυπηρετήθηκαν σε 5 ώρες, οι 30 σε 6 ώρες και οι 20 σε 7 ώρες,  

ο δείκτης που προκύπτει είναι: 

(250 + 180 + 140) / 100 = 5,7 h / order. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται η καταγραφή των timestamps λήψης και παράδοσης 

των παραγγελιών. 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης παραγγελίας  

 Μείωση του κόστους διαχείρισης μίας παραγγελίας 

 Βελτίωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης του online 

καναλιού 

 Ικανότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πελατών 

 Αύξηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Data Integrity 

 Ικανότητα ανταπόκρισης του εργατικού δυναμικού 

 Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς 

παρεμβολές (εργασίες εκτός προγράμματος) 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για την πορεία του δείκτη 

και τα προβλήματα που προκύπτουν και επηρεάζουν τον 

δείκτη  

Σχόλια  

 

Δείκτης KPI Καταστροφές (Stock Losses / Damages / Shrinkages) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος των μονάδων stock losses / damages / 

shrinkages σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο προς τις 

συνολικές μονάδες παραγγελιών της περιόδου. 

Σκοπός Σκοπός είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των 

καταστροφών (stock losses / damages / shrinkages).  

Μονάδα μέτρησης % Μονάδων στη Μονάδα χρόνου 

Στόχος Η μείωση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση των OOS, 

καταστροφών, φύρας. 
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Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως. 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή των stock losses / damages / shrinkages: 

Συνολικός αριθμός μονάδων stock losses / damages / 

shrinkages στη χρονική περίοδο) 

Συνολικός αριθμός  μονάδων εξυπηρέτησης στη χρονική 

περίοδο 

Παράδειγμα Έστω ότι στη χρονική περίοδο που εξετάζουμε έχουν παρατηρηθεί 

50 μονάδες stock losses / damages / shrinkages σε σύνολο 1000. 

Ο δείκτης που προκύπτει είναι: 

(50/1000)*100 = 5% μονάδων. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής των stock losses / 

damages / shrinkages. 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Μείωση των stock losses / damages / shrinkages 

 Βελτίωση του επίπεδου εξυπηρέτησης πελατών 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Data Integrity 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για την πορεία του δείκτη 

και για τα προβλήματα που προκύπτουν και επηρεάζουν τον 

δείκτη 

Σχόλια  

 

Επιστροφές 
 

Δείκτης KPI Επιστροφές (Returns)  

Περιγραφή Ως “Επιστροφή” ορίζεται το προϊόν που επιστρέφεται από τον 

πελάτη για λόγους logistics και εμπορικούς, όπως:  

 Λάθος παραγγελία. 

 Κατεστραμμένο προϊόν 

 Λάθος picking. 

 Λάθος φόρτωση από την αποθήκη (άλλα αντί άλλων κ.λ.π). 

 Καθυστερημένη παράδοση. 

 Ελλείμματα. 

 Ολική ακύρωση παραγγελίας. 
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 Διπλή παραγγελία (ο πελάτης είχε ήδη παραλάβει την 

παραγγελία). 

 Μη τήρηση του συμφωνηθέντος τρόπου παράδοσης (π.χ. 

πλήρης ποσότητα, τρόπος συσκευασίας κ.λ.π). 

 Άλλοι αστάθμητοι παράγοντες (π.χ. αδυναμία πρόσβασης στο 

σημείο παράδοσης του καταναλωτή λόγω λαϊκής αγοράς, 

πλημμύρισμα περιοχής, φυσική καταστροφή, ανωτέρα βία 

κ.λ.π). 

 Προϊόν που δεν «κινείται» μετά την αργοπορία 

παράδοσης/εποχιακό. 

 Εμπορική πολιτική. 

 Αδυναμία κάλυψης ανάγκης του πελάτη με το σωστό προϊόν 

 Αυξημένος αριθμός παραγγελιών του πελάτη για λόγους 

δοκιμή 

Στα Dry τρόφιμα (συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω) και 

επιπλέον:  

 Ληγμένο προϊόν. 

 Μη αποδεκτή ημερομηνία λήξης. 

 Άλλοι ποιοτικοί λόγοι 

Στα Chilled τρόφιμα (συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω) και 

επιπλέον:  

 Λάθος θερμοκρασία  

Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται ανάλυση των λόγων 

και κατηγοριοποίηση σε υπαιτίους (π.χ. αποθήκη, πωλήσεις κ.λ.π.) 

και εκδίδεται το ανάλογο πιστωτικό.   

Σκοπός Σκοπός είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και της 

αξιοπιστίας παράδοσης καθώς και η μείωση του κόστους μέσω της 

παρακολούθησης και του περιορισμού των επιστροφών.  

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό % / Αξία επιστροφών €  

Στόχος Καθορισμός ανάλογα με τη φύση της εφοδιαστικής αλυσίδας π.χ. 

γαλακτοκομικά προϊόντα μεγαλύτερο στόχο από απορρυπαντικά 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Καθημερινή καταγραφή των επιστροφών και συγκεντρωτική 

αναφορά ανά μήνα, ανά αιτιολογία, ανά προϊόν, ανά πελάτη, ανά 

υπαίτιο. 

Μεθοδολογία – 

Υπολογισμός  

1. % 

Για τον υπολογισμό του δείκτη καταγράφονται οι επιστροφές για 

τους παραπάνω λόγους σε καθημερινή βάση. Στο τέλος του μήνα 

υπολογίζεται ο δείκτης με βάση τον τύπο: 
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Συνολική ποσότητα επιστρεφόμενων προϊόντων 
 
  

Συνολική ποσότητα πώλησης προϊόντων  
 

Χρειάζεται εστίαση σε κάθε αιτία ξεχωριστά, σε κάθε πελάτη 

καθώς και στις κατηγορίες dry/chilled προϊόντων ώστε να τεθούν 

τα πλάνα δράσης για βελτίωση του service και της εμπορικής 

πολιτικής σε περίπτωση απόκλισης από τα επιθυμητά επίπεδα, 

καθώς και η κατηγοριοποίηση του πελάτη σχετικά με τις 

επιστροφές. 

Παράδειγμα 1. % Ο Χ λιανέμπορος, την ημέρα Ψ παρέδωσε 40 τεμάχια στον Ζ 

πελάτη. Ο πελάτης επέστρεψε συνολικά 5 τεμάχια εκ των οποίων 

3 τεμάχια ήταν λάθος κωδικός, 2 τεμάχια ήταν ληγμένα. 

Τα returns του συγκεκριμένου πελάτη Ζ την ημέρα Ψ είναι: 

(5/40)*100%=12,5% 

(Λάθος Κωδικός: 7,5%, Ληγμένα: 5%)  

Ο λιανέμπορος Χ, την ημέρα Ψ παρέδωσε 40 τεμάχια στον Ζ 

πελάτη. Ο πελάτης επέστρεψε συνολικά 5 τεμάχια εκ των οποίων 

5 τεμάχια ήταν κατεστραμμένα dry προϊόντα και 5 τεμάχια ήταν 

chilled ληγμένα.  

Τα returns του συγκεκριμένου πελάτη Ζ την ημέρα Ψ σχετικά με 

τα τρόφιμα είναι :  

(10/40) *100%=25% 

(dry: 12,5%, chilled: 12.5%) 

Μεθοδολογία – 

Υπολογισμός  

2. € 

Για τον υπολογισμό του δείκτη καταγράφεται η αξία των 

επιστροφών για τους παραπάνω λόγους σε καθημερινή βάση. Στο 

τέλος κάθε μήνα υπολογίζεται ο παρακάτω τύπος: 

Συνολική αξία επιστρεφόμενων εμπορευμάτων € 

Χρειάζεται εστίαση σε κάθε αιτία ξεχωριστά αλλά και ανά πελάτη 

ώστε να τεθούν τα πλάνα δράσης για βελτίωση του service και της 

εμπορικής πολιτικής σε περίπτωση απόκλισης από τα επιθυμητά 

επίπεδα καθώς και η κατηγοριοποίηση του πελάτη σχετικά με τις 

επιστροφές. 

 

Παράδειγμα 2. € 

 

 

 

Ο Χ λιανέμπορος την ημέρα Ψ παρέδωσε 40 τεμάχια στον Ζ 

πελάτη με συνολική αξία 80 €.  

Από την παραγγελία επεστράφησαν συνολικά 3 τεμάχια αξίας 6 € 

το καθένα και 2 τεμάχια αξίας 4 € το καθένα εκ των οποίων τα 3 

τεμάχια με αξία 6 €/καθένα ήταν λάθος κωδικός και 2 τεμάχια με 

αξία 4 €/καθένα ήταν ληγμένα.  

Η αξία των returns του είναι: 3Χ6+2Χ4= 26 €. 
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(Λάθος κωδικός: 22,5% της συνολικής αξίας, Ληγμένα: 10% της 

συνολικής αξίας)  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

 Σύστημα καταγραφής - παρακολούθησης (αυτοματοποιημένο 

ή μη). 

 Ορισμός υπευθύνου για τη συγκεκριμένη μέτρηση. 

 Καθορισμός διαδικασίας και χρόνου ελέγχου - διαχείρισης 

επιστροφών. 

 Καταγραφή, έλεγχος και κατηγοριοποίηση των επιστροφών.  

 Στοχοποίηση και κοινοποίηση scorecard. 

 Εστιασμένο σημείο επιστροφών 

 Σημείο ανακατασκευής των επιστρεφόμενων 

 Συμμόρφωση στις περιβαλλοντικές διαδικασίες μετά την 

συλλογή των επιστροφών 

 Loss tree analysis ευθυνών 

Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Βελτίωση αξιοπιστίας παράδοσης 

 Μείωση κόστους και πολυπλοκότητας εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Μείωση  χρόνου διαχείρισης και έκδοσης εγγράφων 

 Μείωση χαμένων κιβωτίων (πωλήσεις) 

 Ταχύτερες παραδόσεις – παραλαβές 

 Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων 

 Βελτίωση εικόνας προς τον πελάτη 

 Επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και αειφορίας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα 

 Επανάκτηση αξίας προϊόντων 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Συστήματα παραγγελιοληψίας 

 Είδος εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Συστήματα διαχείρισης αποθήκης 

 Αποτελεσματικότητα μεταφορέα 

 Συγχρονισμός στοιχείων προμηθευτή - πελάτη 

 Συμφωνία διαχείρισης των επιστροφών 

 Επικοινωνία 

 Εμπορική πολιτική 
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 Αναπλήρωση με βάση την πραγματική κατανάλωση 

Σχόλια Στον υπολογισμό του δείκτη δεν περιλαμβάνονται οι ανακλήσεις 

προϊόντων λόγω θεμάτων διασφάλισης ποιότητας (recalls). 

 

Εξυπηρέτηση Πελατών  
 

Δείκτης KPI Παράπονα πελατών (Customer complaints) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος των παραπόνων που λαμβάνονται από τους 

πελάτες/ καταναλωτές, προς το σύνολο των παραγγελιών που 

εξυπηρετήθηκαν σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από το κατάστημα 

στον πελάτη.  

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Στόχος Η μείωση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

εξυπηρέτησης, δημιουργίας εμπιστοσύνης του ηλεκτρονικού 

καναλιού διανομής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

εταιρείας. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή των παραπόνων από όλα τα σχετικά μέσα 

(τηλέφωνο, email). Υπολογισμός στο τέλος ορισμένου χρονικού 

ορίζοντα (έτος, μήνας) του δείκτη: 

Συνολικός αριθμός παραπόνων που καταγράφηκαν  στη 

χρονική περίοδο  

 

Συνολικός αριθμός  παραγγελιών που εξυπηρετήθηκαν 

εντός της χρονικής περιόδου 

Παράδειγμα Έστω ότι καταγράφηκαν 6 παράπονα για έναν ημερολογιακό μήνα 

από πελάτες, για θέματα διαχείρισης της παραγγελίας. Αν τον 

συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα έχουν εκδοθεί 500 παραστατικά 

ο δείκτης που προκύπτει είναι: 

6/500 = 1,2%. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται μηνιαία αναφορά καταγραφής των παραπόνων, του 

χρόνου επίλυσης / ανταπόκρισης σε σύγκριση με τον 

προκαθορισμένο χρόνο επίλυσης που θα θέσει η εταιρεία, καθώς 

και καταγραφή ικανοποίησης του πελάτη από την αντιμετώπιση 

του παραπόνου.  
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Οφέλη από τη 

μείωση του δείκτη 

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών 

 Αύξηση εμπιστοσύνης του ηλεκτρονικού καναλιού 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ανταπόκρισης από την 

καταγραφή του παραπόνου 

 Ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων τμημάτων και η 

δέσμευσή τους για την υλοποίηση των απαραίτητων 

ενεργειών, εντός του προκαθορισμένου χρόνου 

 Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε παράπονο 

 Έρευνα και κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στην 

δυσαρέσκεια του πελάτη 

 Δημιουργία και συντονισμός διορθωτικών ενεργειών για την 

αποφυγή επαναληπτικών παραπόνων 

 Στοχοθέτηση του δείκτη   

Σχόλια Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ σημαντικός για την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θέματα που με τα παραδοσιακά 

κανάλια θα επιλύονταν κυρίως εντός του καταστήματος ή δεν θα 

δημιουργούνταν (λάθη στη συλλογή, κοντινή ημερομηνία λήξης, 

ελαττωματική συσκευασία κτλ) τώρα ο πελάτης θα τα εντοπίσει 

κατευθείαν στο προσωπικό του χώρο και θα επιθυμεί μια γρήγορη 

και άμεση λύση. Βασικός στόχος είναι για να δημιουργηθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης πέρα από τη σωστή εξυπηρέτηση.  

 

Δείκτης KPI Βαθμολογία εξυπηρέτησης πελατών  

(Customer Satisfaction Score) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο μέσος όρος αξιολόγησης συγκεκριμένων ερωτήσεων 

προς τους πελάτες μας με προκαθορισμένη κλίμακα 1 έως 5 σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπου 1 καθόλου ικανοποιημένος 

και 5 εξαιρετικά ικανοποιημένος. 

Σκοπός Σκοπός της έρευνας ικανοποίησης πελατών είναι η αξιολόγηση της 

εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καναλιού.  

Μονάδα μέτρησης Άθροισμα κλίμακας απαντήσεων 1-5 κάθε ερώτησης / Συνολικός 

αριθμός ερωτηματολογίων   

Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

ικανοποίησης των πελατών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Τριμηνιαίως, ετησίως, 
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Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καταγραφή της αξιολόγησης του πελάτη σε προκαθορισμένες 

ερωτήσεις. Υπολογισμός στο τέλος του ορισμένου χρονικού 

ορίζοντα (έτος , τρίμηνο) του δείκτη: 

Άθροισμα αξιολόγησης της κάθε ερώτησης ξεχωριστά 

 

Συνολικός αριθμός  αξιολογήσεων της κάθε ερώτησης 

ξεχωριστά 

Παράδειγμα Έστω ότι στην ερώτηση «Παράδοση της παραγγελίας στη 

συμφωνημένη ώρα & ημερομηνία» συλλέξαμε 10 αξιολογήσεις 

που αθροίζουν σε 42 τότε ο δείκτης είναι 42/10 = 4,2 που δείχνει 

το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο καθώς και τηλεφωνικές 

κλήσεις σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

Οφέλη από τη 

αύξηση του δείκτη 

 Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη  

 Αύξηση εμπιστοσύνης του ηλεκτρονικού καναλιού 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Αντιπροσωπευτικό δείγμα 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

Σχόλια Ο παραπάνω δείκτης είναι από τους σημαντικότερους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα καθώς δείχνει το επίπεδο της εξυπηρέτησης 

που προσφέρει το ηλεκτρονικό κανάλι. Ενδεικτικές ερωτήσεις που 

θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν είναι:  

 Πληρότητα των παραγγελιών 

 Παράδοση της παραγγελίας στη συμφωνημένη ώρα και 

ημερομηνία  

 Συμφωνία μεταξύ τιμολογίου και παραδιδόμενων προϊόντων 

 Σύστημα επιστροφών προϊόντων 

 Συμπεριφορά οδηγών 

 Σωστή τοποθέτηση προϊόντων 

 Κατάλληλες ημερομηνίες λήξης προϊόντων  

 Ποιότητα μεταφερόμενων συσκευασιών 

Σημαντικό είναι να υπάρχουν και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις προς 

τους πελάτες όπου και θα μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένες 

βελτιώσεις / πρωτοβουλίες για να επιτύχουμε ένα καλύτερο 

επίπεδο εξυπηρέτησης.   
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Διανομή Τελευταίου Χιλιομέτρου  
 

Δείκτης KPI Παραδόσεις ανά φορτηγό (Deliveries per van )  

Περιγραφή Ορίζεται ως ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών που 

παραδίδονται ανά φορτηγό.  

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των 

δρομολογίων. 

Μονάδα μέτρησης Παραδόσεις / VAN  

Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

παραγωγικότητας των παραδόσεων.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως  

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή του αριθμού των παραγγελιών και των 

φορτηγών μέσα σε μία εβδομάδα ή ημέρα. 

Συνολικός αριθμός παραγγελιών που παραδόθηκαν εντός 

του συγκεκριμένου χρόνου  

 

Συνολικός αριθμός  φορτηγών που χρησιμοποιήθηκαν 

εντός του συγκεκριμένου χρόνου 

Παράδειγμα Έστω ότι παραδίδονται 100 παραγγελίες από 4 φορτηγά μέσα σε 

μία ημέρα. Ο δείκτης  που προκύπτει είναι: 

100/4 = 25 παραγγελίες / Van  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής των παραγγελιών 

καθώς και μία στήλη παραγωγής του παραπάνω δείκτη. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αύξηση της ταχύτητας παραδόσεων  

 Αύξηση δείκτη εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελάτων  

 Βελτίωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης 

 Ικανότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πελατών 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ικανότητα άντλησης αξιόπιστων δεδομένων (συστημικό) 

 Ικανότητα ανταπόκρισης του εργατικού δυναμικού 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Συχνή επικοινωνία με το προσωπικό για την πορεία του δείκτη 

και για τα προβλήματα που προκύπτουν και επηρεάζουν τον 

δείκτη  
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Σχόλια  

 

Δείκτης KPI Παραδόσεις ανά ημέρα ή εργατοώρες (Deliveries per day 

or / working hours ) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο αριθμός των παραγγελιών ανά δεδομένο χρονικό 

διάστημα   

Σκοπός Σκοπός είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων που διενεργούν το last mile delivery των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών.  

Μονάδα μέτρησης Παραδόσεις ανά δεδομένο χρονικό διάστημα.   

Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

παραγωγικότητας της παράδοσης των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως  

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή των παραγγελιών που παραδόθηκαν και 

των ωρών εργασίας. Υπολογισμός στο τέλος του ορισμένου 

χρονικού ορίζοντα (ημέρα , Χ  ώρες ) του δείκτη: 

Συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών παραγγελιών που 

παραδοθήκαν μέσα στο δεδομένο χρονικό διάστημα   

Ανάγεται σε εβδομάδα ή μήνα ανάλογα τις απαιτήσεις της κάθε 

εταιρίας και των χαρακτηριστικών (χρόνος παράδοσης 

παραγγελιών κι επεξεργασίας). Ο αριθμός των εργατοωρών αφορά 

τις δηλωμένες ώρες που έχουν πληρωθεί (8ωρος, 6ωρος, 4ωρος) 

+ τις υπερωρίες που μπορεί να έχουν γίνει. Δεν διαχωρίζει τον 

παραγωγικό χρόνο από τον μη παραγωγικό χρόνο. Εμπεριέχονται 

τα νεκρά διαστήματα (ώρες διαλείμματος, κενές ώρες χωρίς 

συλλογή κοκ.) 

Παράδειγμα Έστω ότι απασχολούνται 4 φορτηγά (8h) για την παράδοση των 

παραγγελιών κι έχουν το 1ο  10 το 2ο  30 και το 3ο  και τέταρτο 20 

παραγγελίες που παρέδωσαν μέσα στην ημέρα. Αν παραδοθούν 

όλες οι παραγγελίες  ο δείκτης που προκύπτει είναι: 

10+30+30+20 = 90 παραγγελίες / ημέρα  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται πίνακας ημερήσιας καταγραφής των παραγγελιών  και 

των φορτηγών που παραδίδουν. 

Οφέλη από τη 

αύξηση του δείκτη 

 Αύξηση της ταχύτητας της παράδοσης  

 Μείωση του κόστους διαχείρισης μίας παραγγελίας 

 Ικανότητα εξυπηρέτησης περισσότερων σημείων  



54 

 

 Αύξηση της απόδοσης των παραδόσεων σε αποστάσεις και 

αξιολόγηση όγκου φορτηγού  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ικανότητα άντλησης αξιόπιστων δεδομένων (συστημικό) 

 Στοχοθέτηση του δείκτη  

 Σωστή τοποθέτηση προϊόντων στο χώρο picking ώστε να 

βελτιωθεί η εκφόρτωση 

 Αύξηση παραδόσεων με βάση το τελικό  σημείο  (Battling)  

Σχόλια Ο δείκτης είναι ένα δείγμα τόσο της logistic υπόστασης καθώς και 

της ανάπτυξης / πορείας της εταιρείας.   

 

Δείκτης KPI Διανυθείσα απόσταση ανά δρομολόγιο (Distance travelled 

/ route) 

Περιγραφή H απόσταση που διανύει / εξυπηρετεί το κάθε δρομολόγιο. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι να μετριέται η απόσταση του κάθε 

δρομολογίου με στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης και την 

γεωγραφικής κάλυψης του συγκεκριμένου δρομολογίου.  

Μονάδα μέτρησης Χιλιόμετρα ( km )  

Στόχος Στόχος είναι αυτός ο δείκτης να γίνεται όσο πιο αποδοτικός ώστε 

να καλύπτει αρκετά σημεία αλλά με τέτοιο αριθμό σημείων / 

παραδόσεων που δεν ρισκάρει τον δείκτη των αστοχιών λόγω 

καθυστερήσεων ή λαθών γενικότερα.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Ημερησίως, εβδομαδιαίως  

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Μετριέται και σαν μέσος όρος ανά  Χ δρομολόγια σε μία ημέρα 

Σύνολο Kms / # δρομολόγια 

Παράδειγμα Αν για παράδειγμα υπάρχουν τρία δρομολόγια που διανύουν 100 

120 και 80 χιλιόμετρα ο δείκτης  για τα συγκεκριμένα δρομολόγια 

υπολογίζεται ως 100 χιλιόμετρα ανά δρομολόγιο τη συγκεκριμένη 

ημέρα.  

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Οι εσωτερικές διαδικασίες για την ακριβή μέτρηση του δείκτη 

είναι: 

 Ορισμός υπεύθυνου παρακολούθησης συμφωνιών με 

μεταφορείς  

 Σύστημα καταγραφής - παρακολούθησης (αυτοματοποιημένο 

ή μη) χιλιομέτρων  διακίνησης. 

 Ορισμός υπευθύνου για τη συγκεκριμένη μέτρηση  
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Οφέλη από τη 

βελτιστοποίηση του 

δείκτη  

 Αξιολόγηση δρομολογίου ( συχνότητα παράδοσης – ελάχιστη 

αξία παραγγελίας ) 

 Μείωση κόστους εταιρείας  

 Δείκτης εξυπηρέτησης πελατών  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Φύση εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. είδος και αξία προϊόντων) 

 Γεωγραφική διασπορά σημείων παράδοσης 

 Διακινούμενοι όγκοι 

 Εταιρικές πολιτικές ( συγκεκριμένα περιθώρια παράδοσής)  

 Είδος μεταφορικού μέσου (ναύλα, καύσιμα, πάγια κ.λπ.). 

 Πληρότητα φορτίων  

 Συνέργειες μεταφοράς  

Σχόλια Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται και να 

πλαισιώνεται από συγκεκριμένα όρια. Επίσης, τα όρια θα πρέπει να 

υπολογίζονται με βάση αρκετούς δείκτες όπως το orders value / 

route και το χρόνο παράδοσης (lead time) των παραγγελιών  όπως 

αυτός ορίζεται από την εταιρία .  

 

Δείκτης KPI Αξία παραγγελίων ανά δρομολόγιο (Orders value / route ) 

Περιγραφή Ορίζεται ως ο λόγος της αξίας των παραγγελιών ανά δρομολόγιο.  

Σκοπός Σκοπός είναι η παρακολούθηση και βελτίωση του κόστους 

διανομής στο κάθε δρομολόγιο. 

Μονάδα μέτρησης Αξία ηλεκτρονικών παραγγελιών  / δρομολόγιο  

Στόχος Η αύξηση του δείκτη ώστε να μεγαλώνει η κερδοφορία των 

παραδόσεων σε κάθε δρομολόγιο.   

Συχνότητα 

μέτρησης 

 Ημερησίως, εβδομαδιαίως.  

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Καθημερινή καταγραφή των παραγγελιών ανά δρομολόγιο  μέσα 

σε μία εβδομάδα. Υπολογισμός στο τέλος της εβδομάδας του 

δείκτη: 

Συνολική αξία των ηλεκτρονικών παραγγελιών στη 

δοσμένη χρονική περίοδο 

 

Συνολικά δρομολόγια στη δοσμένη χρονική περίοδο 
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Παράδειγμα Έστω ότι φορτώνονται σε 8 δρομολόγια 100 παραγγελίες αξίας 40 

ευρώ η κάθε μία. Ο δείκτης προκύπτει 10*40/8 = 50 ευρώ/ 

δρομολόγιο.   

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Οι εσωτερικές διαδικασίες για την ακριβή μέτρηση του δείκτη 

είναι: 

 Ορισμός υπεύθυνου παρακολούθησης συμφωνιών με 

μεταφορείς  

 Σύστημα καταγραφής - παρακολούθησης (αυτοματοποιημένο 

ή μη) κόστους διακίνησης. 

 Στοχοποίηση και κοινοποίηση scorecard  

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Μείωση συνολικού κόστους εταιρείας 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης παραγγελιών 

 Αξιολόγηση δρομολογίου ( συχνότητα παράδοσης – ελάχιστη 

αξία παραγγελίας )  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Φύση εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. είδος και αξία προϊόντων). 

 Γεωγραφική διασπορά σημείων παράδοσης 

 Βαθμός κεντρικοποίησης παραδόσεων 

 Διακινούμενοι όγκοι 

 Είδος μεταφορικού μέσου (ναύλα, καύσιμα, πάγια κ.λπ.). 

 Εργατικό κόστος  

 Πληρότητα φορτίων  

 Συνέργειες μεταφοράς  

 Συμφωνία με μεταφορείς   

Σχόλια Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιείται 

καθώς αναφέρεται και στo κόστος διανομής της εταιρίας. Βασικός 

στόχος είναι να ελέγχεται αυτό το κόστος και να είναι σε ισορροπία 

με την ικανοποίηση προς τον πελάτη αλλά και με το κερδοφορία 

της εταιρίας. 

 

Δείκτης KPI Έγκαιρες παραδόσεις (Deliveries on time)  

Περιγραφή Ορίζεται ως ο αριθμός των  ηλεκτρονικών παραγγελιών που 

παραδίδονται στο συμφωνημένο χρόνο με βάση την πολιτική της 

εταιρίας έναντι του συνολικού αριθμού παραγγελιών που 

παραδίδονται στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση της απόδοσης της διαχείρισης 

ηλεκτρονικών παραγγελιών και της διανομής. 
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Μονάδα μέτρησης Ποσοστό %  

Στόχος Η αύξηση του δείκτη καθώς αντανακλά την ποιότητα 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Ο δείκτης αφορά αριθμό παραγγελιών και όχι αριθμό μονάδων 

εμπορίας ή αντίστοιχη αξία. Μετράται ως: 

Αριθμός παραγγελιών που παραδίδονται on time σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

 

             Συνολικός αριθμός παραγγελιών σε συγκεκριμένη   

χρονική περίοδο  

Παράδειγμα Έστω ότι εισήχθησαν 100 παραγγελίες εκ των οποίων 

παραδόθηκαν 98 παραγγελίες στο συμφωνημένο χρόνο, ο δείκτης 

ανέρχεται σε (98/100) %=98%. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται η συστηματοποιημένη καταγραφή των παραγγελιών 

(ημερομηνία εισαγωγής/ παράδοσης) καθώς και, αντίστοιχα, τα 

στοιχεία παραλαβής τους (στην αποθήκη ή στο κατάστημα). 

Οφέλη από την 

αύξηση  του δείκτη 

 Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας του 

κύκλου παραγγελιών 

 Αύξηση ικανοποίησης πελατών  

 Αύξηση ανταγωνιστικότητας εταιρίας  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ο χρόνος του κύκλου εκτέλεσης της παραγγελίας (π.χ. 

διαδικασία ελέγχου, picking, κλπ.) 

 Οργάνωση και αξιοπιστία logistics in house ή συνεργαζόμενου 

μεταφορέα (outsourced )  

Επίσης, παράγοντες που συντελούν στη μείωση του δείκτη μπορεί 

να είναι διάφορες εξωγενείς και αντικειμενικές δυσκολίες, όπως: 

 Καιρικές συνθήκες 

 Δυσκολίες πρόσβασης στο σημείο παράδοσης (κίνηση κ.ά.) 

 Υπερβολικός όγκος παραδόσεων στην αποθήκη 

 Υπερβολικός φόρτος παραγγελιών προς εκτέλεση από πλευράς 

προμηθευτή ή διανομέα 

Σχόλια  
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Δείκτης KPI Χρησιμοποίηση οχημάτων (Vehicle utilization) 

Περιγραφή Ορίζεται ως το ποσοστό πληρότητας  των μεταφορικών μέσων ανά 

δρομολόγιο. Σημείωση για την μεταφορά των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών οι μονάδες εμπορίας συνήθως είναι σακούλες ή ειδικά 

κουτιά. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση της απόδοσης / κόστους της 

διαχείρισης ηλεκτρονικών παραγγελιών και της διανομής. 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Στόχος Η αύξηση του δείκτη που υποδεικνύει καλύτερη αξιοποίηση του 

διαθέσιμου στόλου και μείωση του κόστους του last mile delivery.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Αριθμός των μονάδων εμπορίας που παραδόθηκαν στη 

χρονική περίοδο 

 

Μέγιστη χωρητικότητα του φορτηγού στις μονάδες 

εμπορίας 

Παράδειγμα Έστω ότι φορτώθηκε ένα φορτηγό με 10 σακούλες . Το φορτηγό 

χωράει 20 σακούλες άρα ο δείκτης είναι 10 /20 = 50%. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Απαιτείται η συστηματοποιημένη καταγραφή των φορτώσεων. 

Οφέλη από την 

αύξηση του δείκτη 

 Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας του 

κύκλου παραγγελιών 

 Μείωση του κόστους 

 Αύξηση ανταγωνιστικότητας της εταιρίας  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Ο χρόνος του κύκλου εκτέλεσης της παραγγελίας (π.χ. 

διαδικασία ελέγχου, picking, κλπ.) 

 Πολιτική εταιρίας για time slots παραθύρων και lead time 

παραγγελιών 

 Γεωγραφική κάλυψη δρομολογίου ( Δείκτης  Distance travelled 

/ route ) 

Σχόλια  
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Δείκτης KPI Kόστος διανομής τελευταίου χιλιομέτρου (Last-mile 

delivery cost) 

Περιγραφή Ορίζεται ως το κόστος του last mile delivery ανά παραγγελία. Δεν 

περιλαμβάνει αποθήκευση & 4 wall operations. 

Σκοπός Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση και βελτιστοποίηση  του 

κόστους της διανομής των ηλεκτρονικών παραγγελιών.  

Μονάδα μέτρησης  € / order  

Στόχος H μείωση του δείκτη ώστε να γίνει πιο αποδοτική η διανομή του 

last mile delivery και να βελτιωθεί η κερδοφορία του ηλεκτρονικού 

καναλιού.  

Συχνότητα 

μέτρησης 

Εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως 

Μεθοδολογία - 

Υπολογισμός 

Συνολικό κόστος last mile διανομής σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 

 

Συνολικές παραγγελίες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

 

Παράδειγμα Έστω ότι για ένα χρονικό διάστημα Χ παραδόθηκαν 20 

παραγγελίες με μεταφορικό κόστος 100€ τότε ο δείκτης είναι: 

100/20=5 €/παραγγελία. 

Εταιρικές 

Διαδικασίες  

Συστηματοποιημένη καταγραφή και παρακολούθηση κόστους 

διακίνησης  

Οφέλη από τη 

μείωση  του δείκτη 

 Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας του 

κύκλου παραγγελιών 

 Μείωση του λειτουργικού κόστους διανομής 

 Αύξηση ανταγωνιστικότητας εταιρίας  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον 

δείκτη 

 Εργατικό κόστος 

 Κόστος καυσίμων 

 Πληρότητα φορτίων 

 Γεωγραφική κάλυψη δρομολογίου ( δείκτης  Distance travelled 

/ route ) 

Σχόλια  

 

 


