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Περίληψηι  

Avτικείµεvoι τηςι παρoύσαςι διπλωµατικήςι εργασίαςι απoτελείι ηι πρoσπάθειαι vαι 

εξακριβωθείι κατάι πόσoι oιι ελληvικέςι βιoµηχαvικέςι εταιρείεςι αvαθέτoυvι τιςι 

υπηρεσίεςι απoθήκευσηςι καιι διαvoµήςι τωvι πρoϊόvτωvι τoυςι σει τρίτoυςι (Τhirdι 

Partyι Logistics–3PL)ι καιι σει πoιαι κριτήριαι βασίζεταιι ηι απόφασηι γιαι τηvι εvι 

λόγωι αvάθεση.ι Γιαι τoι σκoπόι αυτό,ι πραγµατoπoιήθηκει έρευvαι µει τηι µέθoδoι 

τηςι µελέτηςι περίπτωσηςι επιχείρησης.ι Eπιπρόσθετα,ι στηvι έρευvαι γίvεταιι 

εκτίµησηι τoυι δείγµατoςι σχετικάι µει τηι χρήσηι υπηρεσιώvι Τhirdι Partyι Logisticsι 

(3PL).ι  

Ται εµπειρικάι απoτελέσµαται υπoδηλώvoυvι ότιι ηι πιθαvότηται γιαι τιςι εταιρείεςι 

vαι έχoυvι αvαθέσειι τιςι υπηρεσίεςι διαvoµήςι καιι απoθήκευσηςι τωvι πρoϊόvτωvι 

τoυςι σει εξωτερικoύςι συvεργάτεςι 3PL,ι εξαρτάταιι απόι τoι αvι αυτέςι θεωρoύvι 

ότιι oιι υπηρεσίεςι τρίτωvι στηvι απoθήκευσηι τωvι πρoϊόvτωvι τoυςι δεvι 

παρoυσιάζoυvι κάπoιoι σηµαvτικόι µειovέκτηµα,ι απόι τoι αvι πιστεύoυvι πωςι ηι 

χρήσηι τωvι υπηρεσιώvι τρίτωvι στovι τoµέαι τηςι διαvoµήςι βoηθάειι κυρίωςι στηvι 

απoδέσµευσηι κεφαλαίωvι αλλάι ταυτόχρovαι καθιστάι δυσκoλότερoι τovι άµεσoι 

έλεγχoι καιι τέλoςι απόι τoι αvι χρησιµoπoιoύvι ται εργαλείαι τoυι διαδικτύoυι γιαι 

τηvι εξεύρεσηι δυvητικώvι πρoµηθευτώv.ι ι  
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1 Διαχείρισηι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι ι  

1.1 ι Oρισµόςι τηςι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι -ι 

Supplyι Chainι Managementι ι  

Διαχείρισηι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι (Supplyι Chainι Management)ι είvαιι oι 

σχεδιασµός,ι ηι oργάvωσηι καιι oι συvτovισµόςι όλωvι τωvι δραστηριoτήτωvι τηςι 

εφoδιαστικήςι αλυσίδας.ι ι  

Avαλυτικότεραι ηι διαχείρισηι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι είvαιι oι συστηµατικός,ι 

στρατηγικόςι συvτovισµόςι τωvι παραδoσιακώvι επιχειρηµατικώvι λειτoυργιώvι 

µέσαι στηvι επιχείρησηι καιι µεταξύι τωvι επιχειρήσεωvι µέσαι στηvι εφoδιαστικήι 

αλυσίδα,ι γιαι τoυςι σκoπoύςι βελτίωσηςι τηςι µακρoπρόθεσµηςι απόδoσηςι τωvι 

µεµovωµέvωvι επιχειρήσεωvι καιι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι ωςι σύvoλo.ι  

Μει τovι όρoι εφoδιαστικήι αλυσίδαι εvvooύµει τηvι ρoήι υλικώv,ι πληρoφoριώvι 

καιι υπηρεσιώvι απόι τoυςι πρoµηθευτέςι πρώτωvι υλώvι έωςι καιι τoυςι τελικoύςι 

πελάτες.ι ι ι  

1.2 Eισαγωγήι στηι Διαχείρισηι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι  

ι Ηι Διαχείρισηι τηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι (Supplyι Chainι Management)ι ασκείι 

πλέovι µεγάληι επίδρασηι στηvι απoτελεσµατικότηται τωvι σηµεριvώvι 

επιχειρήσεωvι καιι στηvι ευρύτερηι διασφάλισηι πoιoτικώvι διαδικασιώv,ι στoι 

ιδιαίτεραι αvταγωvιστικόι περιβάλλovι τηςι σύγχρovηςι επιχειρηµατικότητας.ι Ηι 

διάδoσήι τηςι oφείλεταιι κατάι κύριoι λόγoι σται ιδιαίτεραι σηµαvτικάι 

απoτελέσµαται πoυι επιφέρει,ι τόσoι πρoςι τηvι κατεύθυvσηι τηςι µείωσηςι τoυι 

κόστoυςι τωvι επιχειρήσεωvι (διαµέσoυι τoυι πληρέστερoυι έλεγχoυι τωvι 

απoθεµάτωv),ι όσoι καιι πρoςι τηvι κατεύθυvσηι τoυι βέλτιστoυι συvτovισµoύι τωvι 

διεργασιώvι τηςι επιχείρησηςι πoυι συvδέovταιι µει τoυςι πρoµηθευτέςι καιι τoυςι 

διαvoµείς.ι Μει τηvι oλoκληρωµέvηι εφαρµoγήι τηςι διαχειρίσηςι αυτής,ι oι πελάτηςι 

βρίσκειι τoι πρoϊόvι τηvι κατάλληληι στιγµήι στηvι κατάλληληι πoιότηται καιι 

πoσότηται καιι στηvι καταλύτερηι δυvατήι τιµή,ι περιoρίζovταςι oυσιαστικάι τoυςι 

παράγovτεςι πoυι αυξάvoυvι τoι κόστoςι τoυι πρoϊόvτoς.ι ι Στηvι επoχήι µαςι oι 

επιτυχήςι έλεγχoςι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδας,ι δίχωςι τηvι παρoυσίαι τηςι 
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πληρoφoριακήςι τεχvoλoγίας,ι είvαιι αvέφικτoς.ι Aυτόι επιτυγχάvεταιι µέσωι τωvι 

Συστήµατωvι  

Διαχείρησηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι (Supplyι Chainι Managementι Systems)ι ται 

oπoίαι εµφαvίζovταιι µει διάφoρεςι µoρφές,ι απόι τoι σχεδιασµόι τηςι παραγωγής,ι 

έωςι τηvι µεταφoράι τoυι πρoιόvτoςι µέχριι τovι τελικόι καταvαλωτή.ι  

Ηι πoλυµoρφίαι αυτήι δηµιoυργείι συχvά,ι ι καιι ίσωςι όχιι άδικα,ι σύγχυσηι σει έvαι 

πλήθoςι επιχειρήσεωvι oιι oπoίεςι εvώι εvδιαφέρovταιι vαι εφαρµόσoυvι τέτoιoυι 

είδoυςι oλoκληρωµέvεςι εφαρµoγέςι τελικάι ακoλoυθoύvι λαvθασµέvεςι πρακτικέςι 

υλoπoίησης.ι Eπιπλέovι σηµαvτικάι είvαιι καιι ται ερωτήµαται πoυι πρoκύπτoυvι 

όσovι αφoράι στηvι αvαγκαιότηται τωvι Supplyι Chainι Managementι Systemsι 

ιδιαίτεραι γιαι επιχειρήσειςι όπoυι έχoυvι ήδηι πρoχωρήσειι στηvι υλoπoίησηι 

Enterpriseι Resourceι Planningι (E.R.P).ι Ηι αvαγκαιότηται συvύπαρξηςι εvόςι 

πρoηγµέvoυι Supplyι Chainι Managementι ιoγισµικoύι µει τιςι υπάρχoυσεςι 

εφαρµoγέςι εvόςι ERP,ι δηλαδήι ηι υλoπoίησηι τoυι ευρέωςι πλέovι διαδεδoµέvoυι 

λoγισµικoύι oφείλεταιι στoι γεγovόςι ότιι ται Supplyι Chainι Managementι 

λoγισµικάι βελτιστoπoιoύvι καιι εvoπoιoύvι τoι σύvoλoι τωvι σχεδιαστικώvι 

λειτoυργιώvι -ι διεργασιώvι κατάι µήκoςι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδας,ι µει έvαι 

συvεχήι καιι εvιαίoι τρόπo.ι Πρoχωρoύvι πέραι απόι τιςι παραδoσιακέςι λύσειςι 

σχεδιασµoύ,ι όπωςι ηι Manufacturingι Resourceι Planningι (MRP)ι καιι ηι 

Distributionι Resourceι Planningι (DRP),ι ι λαµβάvovταςι ταυτόχρovαι υπόψηι 

όλoυςι τoυςι περιoρισµoύςι ζήτησης,ι δυvαµικότηταςι καιι υλικώv.ι ι  

1.3 Ηι έvvoιαι τηςι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι  

ι Όλαι ται πρoϊόvται σει oπoιαδήπoτει µoρφήι καιι αvι βρίσκovταιι έχoυvι µιαι 

συγκεκριµέvηι αξίαι καθώςι γιαι τηvι παραγωγήι τoυςι χρειάστηκαvι συγκεκριµέvoιι 

παραγωγικoίι συvτελεστές.ι ι  

Πρoϊόvι ovoµάζoυµει τηι µετατρoπήι τωvι παραγωγικώvι συvτελεστώvι σει 

συvδυασµόι µει τηvι πρoστιθέµεvηι αξία.ι Όµωςι δεvι θαι ήταvι δυvατόvι vαι 

υπάρχειι ηι παραπάvωι χρησιµότηται (χρησιµότηται τύπoυ)ι αvι δεvι υπήρχει ηι 

χρησιµότηται κατoχής,ι ηι διαδικασίαι δηλαδήι κατάι τηvι oπoίαι τoι πρoϊόvι αλλάζειι 

κατoχή.ι Ηι χρησιµότηται τύπoυι καιι κατoχήςι βέβαιαι δεvι είvαιι oιι µόvεςι πoυι 

χρειάζovταιι γιαι vαι φτάσειι τoι πρoϊόvι στovι τελικόι τoυι απoδεκτήι καθώςι πρέπειι 

επίσηςι vαι βρίσκεταιι στoι σωστόι µέρoςι (χρησιµότηται τoπoθεσίας)ι καιι στoι 
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σωστόι χρόvoι (χρησιµότηται χρόvoυ).ι Εvαι πρoϊόvι δεvι έχειι άξιαι αvι δεvι 

βρίσκεταιι ακριβώςι όπoυι καιι όταvι τoι χρειάζεταιι oι καταvαλωτήςι (τελικόςι 

απoδέκτης).ι Ηι µελέτηι όλωvι αυτώvι τωvι εvεργειώvι µει τιςι oπoίεςι ασχoλείταιι oι 

κλάδoςι τoυι µάρκετιvγκι αλλάι καιι εκείvωvι πoυι πρoσδίδoυvι αξίαι χρόvoυι καιι 

τόπoυι στoι τελικόι πρoϊόv,ι ι είvαιι τoι αvτικείµεvoι σπoυδήςι τηςι Διαχείρισηςι 

Eφoδιαστικήςι Aλυσίδας.ι ι  

1.4 Δραστηριότητεςι πoυι περιλαµβάvovταιι στηvι διαδικασίαι 

διαχείρισηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι ι  

Evαι σύστηµαι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι πρoκειµέvoυι vαι αvαλυθείι 

θαι πρέπειι πρώται vαι αvαγvωριστoύvι oιι δραστηριότητεςι -ι λειτoυργίεςι τoυι :ι ι  

1.4.1 Καθoρισµόςι Eπιθυµητoύι Eπιπέδoυι Eξυπηρέτησηςι τoυι Πελάτηι  

Μει τηvι έvvoιαι αυτήι εvvooύµει ότιι ηι επιχείρησηι έχειι µιαι φιλoσoφία,ι µιαι 

πoλιτική,ι ηι oπoίαι απευθύvεταιι στιςι αvάγκεςι τoυι πελάτηι -ι πάvται βέβαιαι σει 

σχέσηι µει τιςι δυvατότητεςι πoυι έχειι ηι εκάστoτει επιχείρηση.ι Πρόκειταιι 

oυσιαστικάι γιαι εvέργειεςι πoυι κάvειι ηι επιχείρησηι λαµβάvovταςι τovι πελάτηι 

καιι τιςι επιθυµίεςι τoυι ωςι πρoτεραιότητάι της.ι ι  

Eτσι,ι όταvι µιαι επιχείρησηι θέτειι στόχoυςι γιαι τηvι όσoι δυvατόvι καλύτερηι 

επίτευξηι τηςι ικαvoπoίησηςι τoυι πελάτηι καιι καταφέρvειι καιι τoυςι πραγµατoπoιείι 

στoι µέγιστoι δυvατόι βαθµό,ι τότει έχoυµει επιτυχίαι άραι καιι απoτέλεσµα,ι τoι 

επιθυµητόι δηλαδήι απoτέλεσµαι τωvι ικαvoπoιηµέvωvι άραι καιι πιθαvάι σταθερώvι 

πελάτωv.ι ι  

1.4.2 Διαδικασίαι Παραγγελιώvι  

Πρόκειταιι γιαι τηvι πoλύι σηµαvτικήι διαδικασίαι µέσαι σει µιαι επιχείρηση,ι ι ίσωςι 

καιι τηvι oυσιαστικότερηι απόι πλευράςι επίτευξηςι απoτελέσµατoς.ι Aυτόι γιατίι 

απoτελείταιι απόι πoλλέςι επιµέρoυςι διαδικασίεςι όπως:ι ι  

• ηι είσoδoςι τηςι παραγγελίας:ι πωςι λαµβάvεται,ι σει τιι χρόvoι καιι µει τιι 

µέσoι ηι κάθει παραγγελία.ι ι ηι καταγραφήι τηςι παραγγελίας:ι πωςι 

απoτυπώvεται,ι µει τιι στoιχεία,ι τιι ιδιαιτερότητεςι υπάρχoυvι καιι τιι 

διευκριvήσειςι δίvovται.ι  
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• oι πρoγραµµατισµόςι εκτέλεσηςι τηςι παραγγελίας:ι σει τιι χρόvoι θαι 

κατασκευαστεί,ι θαι µεταπoιηθείι καιι θαι είvαιι έτoιµoι ήι oλoκληρωµέvo,ι 

έvαι πρoϊόvι ήι υπηρεσίαι ι ι  

• ηι µεταφoράι καιι απoστoλήι τηςι παραγγελίας:ι oι τρόπoςι πoυι θαι επιλεχθείι 

ώστει vαι φτάσειι στovι πελάτηι τoι πρoϊόvι γρήγoραι καιι µει ασφάλειαι  

• ηι τιµoλόγησηι καιι ηι πιστωτικήι πoλιτικήι πρoςι τovι πελάτη:ι 

ιδιαιτερότητεςι κατάι τηvι τιµoλόγησηι καιι συµφωvίαι γιαι τηvι πληρωµήι 

µει τovι πελάτηι ι  

Θαι πρέπειι vαι τovίσoυµει πωςι oι χρόvoςι πoυι απαιτείταιι γιαι µιαι παραγγελία,ι ι 

απόι τηι στιγµήι πoυι γίvεταιι µέχριι vαι φτάσειι σται χέριαι τoυι τελικoύι πελάτη,ι 

απoτελείι έvαι κρίσιµoι παράγovται εξυπηρέτησηςι καιι ικαvoπoίησήςι τoυ.ι ι  

1.4.3 Eπικoιvωvίεςι Διαvoµήςι  

Στιςι επιχειρήσεις,ι ηι βoήθειαι τηςι τεχvoλoγίαςι είvαιι πoλύι σηµαvτικήι καθώςι µει 

τηvι εφαρµoγήι τηςι στιςι καθηµεριvέςι µεθόδoυςι πoυι ακoλoυθείι ηι επιχείρηση,ι 

κάvειι ευκoλότερηι τηι διαχείρισηι τηςι πληρoφoρίαςι πρoςι τηvι κατεύθυvσηι τηςι 

εξυπηρέτησηςι τoυι πελάτη.ι ι  

Όµωςι ται τελευταίαι χρόvια,ι ι χάρηι στηι χρήσηι τωvι δικτύωvι επικoιvωvιώv,ι 

υπάρχειι ηι δυvατότηται vαι µεταβιβάζεταιι σχεδόvι κάθει είδoυςι πληρoφoρίαι πoυι 

χρειάζεταιι ηι επιχείρηση,ι τηvι oπoίαι µπoρείι vαι τηvι απoθηκεύει,ι vαι τηvι 

τρoπoπoιείι ήι vαι τηι µεταβάλλει,ι vαι τηvι αvακαλείι αλλάι καιι vαι τηvι 

επεξεργάζεταιι αvάλoγαι µει τηι χρήσηι πoυι πρόκειταιι vαι γίvει,ι έτσιι ώστει vαι 

επιτευχθείι τoι βέλτιστoι δυvατόι απoτέλεσµαι απόι τηvι διαχείρησήι της.ι ι ·τσιι ται 

µέληι µιαςι επιχείρησηςι θαι πρέπειι vαι έχoυvι τηι δυvατότηται στηvι πρόσβασηι 

τωvι πληρoφoρίωvι oπoιαδήπoτει στιγµήι καιι χωρίςι τηvι oπoιαδήπoτει διακoπή.ι ι  

Συvεπώςι ηι συvεισφoράι τηςι επικoιvωvίαςι γιαι τηvι επίτευξηι τoυι στόχoυι 

καλύτερηςι εξυπηρέτησηςι είvαιι κρίσιµη.ι ι Oιι διαπρoσωπικέςι σχέσειςι σει έvαι 

σύστηµαι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι χωρίζovταιι σει δυoι oµάδεςι :ι  

α)ι Στιςι εσωστρεφείςι σχέσεις:ι Eίvαιι oιι σχέσειςι µεταξύι τωvι ατόµωvι πoυι 

εργάζovταιι εvτόςι τηςι εταιρίαςι καιι σει δι ιάφoραι τµήµαται καιι έχoυvι ωςι στόχoι 

τηvι ικαvoπoίησηι τoυι πελάτηι αλλάι καιι vαι µεγιστoπoιήσoυvι ται κέρδηι τoυι 
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τµήµατόςι τoυςι καιι σει πρoέκτασηι καιι τηςι εταιρίαςι πoυι απoτελoύvι έµψυχoι 

δυvαµικόι της.ι ι  

β)ι Καιι στιςι εξωστρεφείςι σχέσεις:ι Καιι συγκεκριµέvαι στιςι σχέσειςι µεταξύι 

πελάτηι καιι πρoµηθευτή.ι  

Καιι oιι δύoι είvαιι σηµαvτικέςι γιαι τηvι επίτευξηι τωvι εταιρικώvι στόχωv.ι ι  

1.4.4 Διoίκησηι Aπoθεµάτωvι  

Γιαι πoλλέςι επιχειρήσειςι ται απoθέµαται απoτελoύvι µιαι µηι παραγωγικήι αλλάι 

αvαγκαίαι δέσµευσηι κεφαλαίωvι υπόι µoρφήι πρώτωvι υλώv,ι υλικώvι υπόι 

κατεργασία,ι ι ηµιετoίµωvι πρoϊόvτωvι ήι έτoιµωvι πρoϊόvτωvι πρoςι πώληση.ι ι Ηι 

απoθήκευσηι αυτώvι τωvι πρoϊόvτωvι (σει όπoιαι µoρφήι καιι αvι είvαι)ι απoτελείι 

κόστoςι –ι αvαπόφευκτoι -ι ι στηvι επιχείρηση.ι ι  

Όµωςι ηι φύλαξηι καιι διατήρησηι εvόςι ικαvoύι απoθέµατoςι πρώτωvι υλώvι ήι 

πρoϊόvτωvι είvαιι πoλύι σηµαvτικήι καιι αvαγκαίαι γιαι κάθει επιχείρηση.ι ι Μέσωι 

τηςι σωστήςι διoίκησηςι απoθεµάτωvι υπάρχειι στηvι απoθήκηι µιαι συγκεκριµέvηι 

πoσότηται απoθέµατoς,ι ώστει vαι µπoρείι vαι ικαvoπoιείταιι ηι αvαµεvόµεvηι 

ζήτησηι κατάι τovι επιθυµητόι βαθµόι καθώςι επίσηςι καιι ηι θεσµoθέτησηι 

επιπέδωvι απoθήκευσηςι ται oπoίαι θαι εvεργoπoιoύvι δραστηριότητεςι όπωςι ηι 

τoπoθέτησηι vέαςι παραγγελίας,ι ηι έvαρξηι µιαςι συγκεκριµέvηςι παραγωγικήςι 

διαδικασίας,ι κλπ.ι ι  

Σύµφωvαι µει µιαι µελέτηι πoυι έχειι γίvει,ι έχειι παρατηρηθείι ότιι τoι κόστoςι απόι 

τηι διαδικασίαι τηςι απoθήκευσηςι αvέρχεταιι στoι 14%ι έωςι καιι 50%ι σει κάπoιεςι 

περιπτώσεις,ι τηςι τιµήςι τoυι πρoϊόvτoς.ι ι  

1.4.5 Πρόβλεψηι αήτησηςι  

Κρίσιµoι συστατικόι τηςι απoτελεσµατικήςι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι 

είvαιι oι καθoρισµόςι τηςι αvαµεvόµεvηςι ζητoύµεvηςι πoσότηταςι τoυι δεδoµέvoυι 

πρoϊόvτoς,ι αλλάι καιι τωvι συvoδευτικώvι υπηρεσιώvι πoυι oιι πελάτεςι θαι 

αvαζητήσoυvι µέσαι σει κάπoιoι συγκεκριµέvoι χρovικόι διάστηµαι στoι µέλλov.ι ι  

Eτσιι αvάλoγαι µει τιςι πρoβλέψειςι σχετικάι µει τηι µελλovτικήι ζήτησηι πoυι θαι 

έχoυvι ται πρoϊόvται τηςι επιχείρησης,ι καθoρίζovταιι διαφoρετικέςι στρατηγικέςι -ι 

πoλιτικές,ι τόσoι στηvι πρoώθησηι πωλήσεωvι όσoι καιι σει άλλεςι διαδικασίεςι ήι 
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καιι εξωγεvείςι παράγι ovτεςι πoυι µπoρείι vαι επηρεάσoυvι τηι ζήτησηι (π.χι 

καιρικάι φαιvόµεvα,ι καταστρoφές,ι πόλεµoιι –ι συράξεις,ι µόδαι καιι τελευταίωςι 

oικovoµικoίι παράγovτες).ι ι  

Ηι Διαχείρισηι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι θαι πρέπειι vαι είvαιι σει θέσηι vαι 

αξιoλoγήσειι αυτέςι τιςι πoλιτικές,ι τιςι πρoβλέψειςι καιι τoυςι εξωγεvείςι 

παράγovτεςι καιι vαι τιςι εvσωµατώσειι στιςι επιχειρησιακέςι λειτoυργίες,ι 

oργαvώvovταςι αvτίστoιχεςι στρατηγικέςι αγoράςι πρώτωvι υλώvι καιι άλλωvι 

παραγωγικώvι συvτελεστώv,ι ήι ακόµηι καιι στρατηγικέςι παραγωγήςι καιι 

διαvoµής,ι σει συvδυασµόι µει τηvι τεχvoλoγίαι πoυι είvαιι κάθει φoράι διαθέσιµη.ι ι 

Όπωςι καταλαβαίvoυµει τoι vαι γίvειι µιαι σωστήι πρόβλεψηι σχετικάι µει τηι 

ζητoύµεvηι πoσότηται τωvι πρoϊόvτωvι πoυι παράγovταιι απόι τηvι επιχείρησηι 

είvαιι πoλύι σηµαvτικόι καθώςι καθoρίζειι τoι µετέπειται επιχειρηµατικόι 

σχεδιασµό.ι  

1.4.6 Μεταφoρέςι  

Oιι µεταφoρέςι απoτελoύvι έvαvι πάραι πoλύι σηµαvτικόι παράγovται γιαι τηι 

διαδικασίαι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδας.ι ι Ηι µεταφoράι ωςι αυτόvoµηι 

διαδικασίαι µπoρείι vαι εξoικovoµήσειι τεράστιαι κεφάλαιαι όταvι αυξάvεταιι ηι 

γεωγραφικήι έκτασηι πoυι πρέπειι vαι καλυφθεί.ι ι Δαι πρέπειι vαι τovίσoυµει ότιι ηι 

µετακίvησηι αγαθώvι απόι τηvι επιχείρησηι στovι τελικόι καταvαλωτήι δεvι είvαιι 

κάτιι απλόι αλλάι πρόκειταιι γιαι µιαι διαδικασίαι πoυι απαιτείι αυστηρόι καιι 

πρoσεκτικόι σχεδιασµό.ι ι  

Oιι επιχειρήσειςι –ι ι ιδιαίτεραι ται τελευταίαι χρόvιαι -ι πρoσπαθoύvι vαι βρoυvι 

τρόπoυςι ώστει vαι ελαχιστoπoιήσoυvι τoι κόστoςι τηςι µεταφoράς,ι βέβαιαι µει τηι 

χρήσηι τωvι απαραίτητωvι παραµέτρωvι (όπωςι πιθαvήι εξάρτησηι απόι «τρίτoυς¬ι 

διαvoµείς,ι κλπ).ι ι Όπωςι αvαφέραµει καιι πριvι oιι µεταφoρέςι είvαιι έvαςι απόι 

τoυςι πιoι σηµαvτικoύςι παράγovτεςι τηςι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι 

αλλάι παραµέvειι καιι έvαςι απόι τoυςι πιoι δαπαvηρoύς.ι ι  

1.4.7 Aπoθήκευσηι καιι Eύλαξηι  

Ηι αvαγκαιότηται γιαι απoθέµαται απόι τηvι επιχείρηση,ι δηµιoυργείι µιαι ακόµηι 

διαδικασίαι γιαι αυτήvι ηι oπoίαι καιι αυτήι έχειι τoι δικόι τηςι ειδικόι βάρoς.ι ι 

Πρόκειταιι γιαι τηι διαδικασίαι απoθήκευσηςι καιι φύλαξηςι τωvι πρoϊόvτωv.ι Μέσωι 

τηςι διαδικασίαςι απoθήκευσηςι καιι φύλαξηςι αvαφερόµαστει στηvι ασφάλισηι τωvι 



8 

πρoϊόvτωvι κυρίωςι απόι εξωτερικoύςι παράγovτες.ι Eίvαιι ακόµηι µιαι διαδικασίαι 

αρκετάι δαπαvηρήι γιαι τηvι επιχείρησηι καιι oιι κυριότερoιι λόγoιι είvαιι oιι εξήςι 

δύo:ι  

α)ι ι Ηι δηµιoυργίαι κόστoυςι µεταφoράς:ι καιι συγκεκριµέvαι ηι µεταφoράι τωvι 

πρoϊόvτωvι απόι ται σηµείαι παραγωγήςι πρoςι ται σηµείαι απoθήκευσηςι αλλάι καιι 

απόι ται σηµείαι απoθήκευσηςι πρoςι ται σηµείαι πώλησης.ι  

β)ι ι Δηµιoυργίαι κόστoυςι απόι τηvι ίδιαι τηvι µικρo-απoθηκευτικήι διαδικασία.ι ι  

Μει λίγαι λόγιαι δηλαδήι είvαιι oιι µέθoδoιι πoυι χρησιµoπoιoύvταιι εvτόςι τηςι 

επιχείρησηςι γιαι τηvι βέλτιστηι ταξιvόµησηι τωvι αγαθώvι στιςι απoθήκες,ι τηι 

διατήρησηι εγκαταστάσεωvι απoθήκευσηςι καιι εξoπλισµoύι (ράφια,ι κλιµατιστικάι 

κτλ),ι γιαι τovι τρόπoι πoυι φθάvoυvι ται πρoϊόvται στηvι επιχείρησηι αλλάι καιι γιαι 

τηvι απoστoλήι τoυς,ι τηι δηµιoυργίαι χώρoυι γιαι τηvι απoθήκευσηι µιαςι vέαςι 

παραγγελιέςι κλπ.ι  

1.4.8 ι Eπιλoγήι Τoπoθεσίαςι Χώρoυι Eγκαταστάσεωvι καιι 

Aπoθήκευσηςι  

Μει στόχoι απόι τιςι επιχειρήσειςι τηvι άρτιαι καιι άµεσηι εξυπηρέτησηι τoυι πελάτη,ι 

ηι επιλoγήι τoυι σηµείoυι τωvι εγκαταστάσεωvι τωvι απoθηκώvι είvαιι απόφασηι 

στρατηγικήςι σηµασίας.ι ι Μει τηvι κατάλληληι επιλoγήι oι αvεφoδιασµόςι τηςι 

αγoράςι θαι γίvεταιι πιoι γρήγoρα,ι εvώι συγχρόvως,ι δεvι θαι αυξάvεταιι καιι τoι 

απoθηκευτικόι κόστoς.ι ι  

Σηµαvτικόι γιαι τηvι εταιρίαι είvαιι καιι ηι επιλoγήι τηςι απόφασηςι πoυι θαι πάρειι 

γιαι τoι εάvι oιι απoθήκεςι θαι είvαιι ιδιoκτήτες,ι εάvι θαι voικιάζovταιι ήι ακόµηι 

καιι εάvι διατίθovταιι απόι εταιρίαι σει εταιρία.ι Συvεπώςι µπoρoύµει vαι 

συµπεράvoυµει ότιι ηι κατάλληληι θέσηι τωvι εγκαταστάσεωvι αυτώvι µπoρείι vαι 

µειώσειι αισθητάι τιςι τιµέςι τoυι κόστoυςι πoυι σχετίζovταιι µει τηvι µετακίvησηι 

όγκoυι πρoϊόvτωvι κατάι τηvι µεταφoράι απόι τιςι εγκαταστάσειςι παραγωγήςι στηvι 

απoθήκη,ι ήι απόι απoθήκηι σει απoθήκη,ι ήι απόι τηvι απoθήκηι στovι πελάτη.ι ι  

Βασικήι πρoτεραιότηται τηςι διαδικασίαςι επιλoγήςι εvόςι τόπoυι γιαι απoθήκηι καιι 

εγκατάσταση,ι είvαιι ηι θέσηι τωvι διαφόρωvι αγoρώvι πώλησηςι αλλάι καιι τωvι 

πρoµηθευτώv-παραγωγικώvι µovάδωvι τηςι εταιρείας,ι χωρίςι vαι µπoρoύvι vαι 

απoκλειστoύvι παράγovτεςι όπωςι oιι αvάγκεςι τωvι πελατώv,ι ηι τoπoθεσίαι τωvι 
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φυσικώvι πρώτωvι υλώvι καιι τωvι άλλωvι συστατικώvι στoιχείωvι τoυι πρoϊόvτoς,ι 

ηι διαθεσιµότηται αλλάι καιι τoι κόστoςι τoυι εργατικoύι δυvαµικoύ,ι oιι τoπικέςι 

υπηρεσίεςι µεταφoρώv,ι oιι επιβαλλόµεvoιι τoπικoίι αλλάι καιι κρατικoίι φόρoι,ι oιι 

περιβαλλovτικέςι καιι κoιvωvικέςι voµoθεσίεςι καιι ιδιαιτερότητεςι απέvαvτιι στηvι 

oργάvωσηι τηςι εργασίαςι καθώςι καιι άλλoι,ι τoπικoίι παράγovτεςι όπωςι είvαιι τoι 

κόστoςι τηςι γηςι καιι ται κovτιvάι oδικάι δίκτυαι καιι oιι επιλoγέςι τoυς.ι ι  

1.4.9 Διαχείρισηι Υλικώvι  

Σει κάθει περίπτωσηι µεταφoράςι αλλάι καιι απoθήκευσης,ι τελικώvι αλλάι καιι 

εvδιάµεσωvι αγαθώvι στoυςι χώρoυςι παραγωγήςι καιι απoθήκευσης,ι απαιτείταιι 

εξειδικευµέvoςι εξoπλισµός,ι ικαvόςι vαι διαχειριστείι τέτoιoυι είδoυςι µεταφoρές.ι ι 

Aυτόςι oι εξoπλισµόςι συvήθωςι περιλαµβάvει,ι ειδικάι oχήµαται µεταφoράς,ι 

περovoφόραι oχήµατα,ι εγκαταστάσεις,ι κλπ.ι µει στόχoι vαι µετακιvείι ται 

αvτικείµεvαι αvάµεσαι σται στάδιαι παραγωγής,ι ταχύταται καιι απoτελεσµατικά,ι 

χωρίςι vαι δηµιoυργείι φθoρέςι ήι άλλoυι είδoυςι απώλειες.ι ι  

Συvoπτικά,ι oιι στόχoιι διαχείρισηςι υλικώvι µπoρoύvι vαι θεωρηθoύvι oιι εξής:ι  

•ι Ηι µείωσηι τoυι συvoλικoύι κόστoυςι τoυι συστήµατoςι Διαχείρισηςι 

Eφoδιαστικήςι Aλυσίδας.ι  

•ι ι Ηι παρoχήι εvιαίαςι ρoήςι χωρίςι συµφoρήσεις,ι έτσιι ώστει vαι διευκoλύvεταιι ηι 

παραγωγικήι διαδικασίαι στoι µικρότερoι δυvατόι χρόvoι καιι µει τηι χρήσηι τoυι 

λιγότερoυι δυvατoύι πρoσωπικoύ.ι  

•ι ι Ηι ελαχιστoπoίησηι τωvι απωλειώvι απόι σπατάλη,ι ζηµία,ι φθoράι ήι κλoπή.ι ι  

1.4.10 Avεφoδιασµόςι -ι Διαδικασίεςι Πρoµηθειώvι  

Τoι κόστoςι µεταφoράςι συvδέεταιι άµεσαι µει τηvι γεωγραφικήι τoπoθεσίαι -ι 

απόστασηι τωvι πρώτωvι υλώvι πoυι χρειάζεταιι µιαι παραγωγικήι µovάδα.ι ι  

Ηι δραστηριότηται τoυι αvεφoδιασµoύι περιλαµβάvειι τηvι επιλoγήι τωvι πηγώvι 

πρoµηθειώvι (πρoµηθευτώv),ι τovι καθoρισµόι τoυι τύπoυι τωvι υλικώvι καιι 

πρώτωvι υλώv,ι τovι καθoρισµόι τηςι τιµής,ι τovι έλεγχoι τηςι πoιότητας,ι αλλάι καιι 

έvαvι σηµαvτικόι αριθµόι άλλωvι δραστηριoτήτωv.ι ι  
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1.4.11 Πρόσθετεςι ήι Βoηθητικέςι Υπηρεσίεςι καιι Διαδικασίεςι  

Στηvι διαδικασίαι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι περιλαµβάvovταιι 

δραστηριότητεςι όπωςι ηι διαvoµήι πρώτωvι υλώvι καιι ηι διαvoµήι καιι ηι 

παράδoσηι τωvι τελικώvι αγαθώv.ι Ταυτόχρovαι όµωςι υπάρχoυvι καιι πρόσθετεςι ήι 

βoηθητικέςι διαδικασίεςι καιι υπηρεσίεςι στovι τoµέαι τoυι Supplyι Chainι 

Managementι πoυι σχετίζovταιι µει τηι συvτήρηση,ι τηvι επιδιόρθωσηι αλλάι καιι 

τηvι συµπλήρωσηι τωvι πρoϊόvτωvι πoυι παρέχovταιι στovι τελικόι πελάτηι -ι 

καταvαλωτή,ι µει σκoπόι τηvι καλύτερηι εξυπηρέτησήι τoυι (customerι service).ι ι  

Στηvι σύγχρovηι πραγµατικότηται γιαι vαι υπάρξειι συγκριτικόι πλεovέκτηµαι στηvι 

αvταγωvιστικότηται τωvι επιχειρήσεωv,ι όταvι τoι τελικόι πρoϊόvι φτάvειι στovι 

καταvαλωτή,ι δεvι µπoρείι vαι πρoκαλείταιι ηι αίσθησηι πωςι ηι ευθύvηι γιαι τηvι 

διαδικασίαι Διαχείρισηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι τελειώvειι όταvι τoι πρoϊόvι 

φτάvειι στovι παραλήπτη.ι ι ·τσιι στηvι περίπτωσηι πoυι τυχόvι παρoυσιαστείι 

επιπλoκήι στηvι χρήσηι τoυι πρoϊόvτoςι απόι τoυςι καταvαλωτές,ι ηι επιχείρησηι θαι 

αvαλάβειι τηvι ευθύvηι γιαι τηvι επιδιόρθωσήι τoυι µέσωι εvόςι oργαvoµέvoυι 

δικτύoυι εξυπηρέτησηςι πελατώvι (customerι service).ι ι  

Evδεικτικά,ι στηvι περίπτωσηι πoυι ηι βλάβηι µπoρείι vαι παρoυσιαστείι σει έvαι 

µηχάvηµαι τηςι γραµµήςι παραγωγήςι µίαςι βιoµηχαvίας,ι τoι κόστoςι τoυι 

πρoβλήµατoςι θαι τoι πληρώσειι oι πελάτηςι -ι καταvαλωτής.ι Σει αυτήvι τηvι φάσηι 

καλείταιι oι κατασκευαστήςι τoυι µηχαvήµατoςι vαι έχειι ται κατάλληλαι 

αvταvακλαστικάι πρoκειµέvoυι vαι επιδιoρθώσειι τoι πρόβληµαι µει ταχύτηται καιι 

αξιoπιστία.ι Γιαι vαι συµβείι αυτόι πρέπειι vαι διαθέτειι έvαι έµπειρoι καιι 

πρoετoιµασµέvoι τµήµαι τεχvικήςι εξυπηρέτησηςι πoυι θαι παρέχειι ταυτόχρovαι 

εγγύησηι γιαι τιςι υπηρεσίεςι τoυ.ι ι  

·τσιι ηι πρόσθετηι ήι βoηθητικήι υπηρεσίαι καιι διαδικασίαι (customerι service)ι πoυι 

εξασφαλίζειι τηvι απρόσκoπτηι λειτoυργίαι εvόςι συγκεκριµέvoυι πρoϊόvτoς,ι 

ιδιαίτεραι γιαι τηvι βιoµηχαvικήι αγoρά,ι ι δίvειι πλεovέκτηµαι έvαvτιι τoυι 

αvταγωvισµoύ.ι ι  

1.4.12 Συσκευασίαι  

Eίvαιι γεγovόςι ότιι ηι συσκευασίαι τoυι πρoϊόvτoς,ι ιδιαίτεραι στovι τoµέαι τoυι 

Μάρκετιvγκ,ι παίζειι πoλύι σηµαvτικόι ρόλoι γιαι τηvι πρoσέλκυσηι καιι πρoώθησήι 

τoυι στovι καταvαλωτήι καθώςι είvαιι έvαςι απόι τoυςι παράγovτεςι επηρεασµoύι τηςι 
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απόφασήςι τoυ.ι Χαρακτηριστικάι όπωςι τoι χρώµα,ι τoι σχήµαι καιι ηι 

χρηστικότητάι τηςι απoτελoύvι παράδειγµαι γιαι ται παραπάvωι στoιχεία.ι Ηι 

συσκευασίαι έχειι όµωςι εξίσoυι καθoριστικόι ρόλoι καιι στovι τoµέαι τoυι Supplyι 

Chainι Management.ι ι  

Συγκεκριµέvα,ι ηι συσκευασίαι πρoστατεύειι τoι πρoϊόvι απόι τυχόvι ζηµιέςι ήι 

φθoρέςι σει όληι τηvι διάρκειαι µεταφoράςι καιι απoθήκευσήςι τoυι αλλάι καιι τoι 

κόστoςι διαχείρισήςι τoυ.ι ι  

Σει επιχειρήσειςι πoυι διαστηριoπoιoύvταιι διεθvώςι ηι συσκευασίαι είvαιι ακόµαι 

πιoι σηµαvτικήι γιαι τηvι διαvoµήι τωvι πρoϊόvτωvι γιαι τoι λόγoι ότιι oιι 

απoστάσειςι είvαιι µεγαλύτερεςι καιι µπoρoύvι vαι παρoυσιαστoύvι περισσότεραι 

πρoβλήµαται στoυςι απoθηκευτικoύςι χώρoυςι µεταφoράςι τoυςι απόι διάφoρoυςι 

παράγovτες.ι ι  

Σαvι απoτέλεσµαι τoι πρoϊόvι πρέπειι vαι έχειι πιoι χρηστικήι συσκευασίαι πoυι 

έρχεταιι σει αvτίθεσηι µει τoι τµήµαι Marketingι πoυι ζητάι µιαι συσκευασίαι πιoι 

εvτυπωσιακήι καιι ελκυστικήι γιαι τovι καταvαλωτή.ι ι  

Eτσιι πoλλoίι υπεύθυvoιι marketingι υπoχρεoύvταιι vαι συvεργάζovταιι στεvάι µει 

αvθρώπoυςι τηςι Eφoδιαστικήςι αλυσίδαςι έτσιι ώστει vαι πετύχoυvι ται επιθυµητάι 

απoτελέσµαται τόσoι στηvι πρoστασίαι όσoι καιι στηvι εµπoρικότηται τoυι 

πρoϊόvτoςι λόγωι τηςι συσκευασίαςι τoυ.ι ι  

1.4.13 Διάθεσηι Aπoβλήτωvι  

Ηι αvάγκηι γιαι πιoι oικoλoγικήι αvτιµετώπισηι τoυι περιβάλλovτoςι έχειι αυξήσειι 

τηvι κoιvωvική,ι voµικήι καιι κρατικήι ευαισθησίαι καιι είvαιι πιαι αvαπόσπαστoι 

στoιχείoι τηςι αvάγκηςι γιαι δηµιoυργίαι µίαςι διαδικασίαςι σχεδιασµoύι εvόςι 

συστήµατoςι Supplyι Chainι Managementι εvώι παράλληλαι πρoβάλειι τηvι εταιρίαι 

πoυι διαθέτειι τoι πρoϊόv.ι  

Ωςι απoτέλεσµαι απόβληται καιι κατάλoιπαι πρoϊόvτωvι θαι πρέπειι vαι περvoύvι 

απόι µίαι διεργασίαι ώστει vαι είvαιι oικoλoγικάι ήι καιι πιoι φιλικάι απέvαvτιι στoι 

περιβάλλov.ι ι  

Όµωςι σει κάθει περίπτωσηι είvαιι πoλύι σηµαvτικό,ι ι όπoιoι καιι αvι είvαιι τoι 

κατάλoιπoι τωvι πρoϊόvτωvι -ι αvι υπάρξειι αvάγκηι -ι vαι είvαιι σει θέσηι ηι 
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διαχείρισηι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι vαι τoι µεταφέρειι είτει vαι τoι 

απoθηκεύσει.ι Στηvι περίπτωσηι πoυι ται πρoϊόvται αυτάι είvαιι αvακυκλώσιµαι θαι 

πρέπειι vαι υπάρξειι άλληι διαδικασίαι απoθήκευσηςι καιι µεταφoράςι αυτώvι µει 

σκoπόι τηvι αvακύκλωσήι τoυςι απόι εξει ιδικευµέvεςι εταιρίεςι τoυι χώρoυ.ι ι  

1.4.14 Διαχείρισηι επιστρoφώvι  

Όταvι υπάρξειι ηι περίπτωσηι επιστρoφήςι τoυι πρoϊόvτoςι απόι τovι καταvαλωτήι 

στηvι επιχείρηση,ι γεγovόςι πoυι είvαιι πιoι σύvηθεςι ται τελευταίαι χρόvιαι µει τηι 

voµικήι πρoστασίαι τωvι vέωvι vόµωvι πρoστασίαςι τoυι καταvαλωτή,ι ι 

επιβάλλεταιι ηι µέριµvαι απόι µέρoςι τηςι επιχείρησηςι ώστει vαι είvαιι σει θέσηι oιι 

αγoραστέςι vαι µπoρoύvι vαι επιστρέψoυvι τoι ελαττωµατικόι πρoϊόv.ι  

ι Ηι διαδικασίαι αυτήι επιβαρύvειι καιι τηvι επιχείρησηι καθώςι πρέπειι vαι 

υπάρχoυvι επιπλέovι χώρoιι απoθήκευσηςι καιι διαδικασίαςι µεταφoράς,ι 

επαvασυσκευασίαςι καιι πoιoτικoύι ελέγχoυ.ι ι Eπίσηςι πρέπειι vαι υπάρχειι έvαι 

σύστηµαι πoυι vαι καλύπτειι όλεςι αυτέςι τιςι επιπλέovι αvάγκεςι συγκεvτρωτικάι 

ώστει vαι πετύχειι τηvι µικρότερηι χρηµατικήι επιβάρυvσηι γιαι τηvι ίδιαι καιι τovι 

καταvαλωτή.ι Eκείι ται συστήµαται διαχείρησηςι παίζoυvι πoλύι καθoριστικόι ρόλo.ι 

ι  

Eπιπρόσθεται γιαι vαι διατηρήσειι ηι επιχείρησηι τoι υπεύθυvoι κoιvωvικόι πρoφίλι 

της,ι πρέπειι ηι παραπάvωι διαδικασίαι vαι µηvι έχειι περιβαλλovτικέςι επιπτώσεις,ι ι 

όπωςι αvαφέραµει καιι γιαι τηvι περίπτωσηι τηςι διαχείρησηςι τωvι απoβλήτωv.ι ι  
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2 Hι ∆ιαδικασίαι Avάθεσηςι Λειτoυργιώvι (Outsourcingι 

Logistics)ι  

ι  

2.1 Eισαγωγήι  

Hι εισαγωγήι τoυι όρoυι τoυι “outsourcing”ι στηι διεθvήι βιβλιoγραφίαι καιι ηι 

είσoδoςι στηι διεθvήι επιχειρηµατικήι αγoράι εταιριώvι παρoχήςι υπηρεσιώvι 

υπoστήριξηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι (outsourcingι logisticsι serviceι providers)ι 

είχαvι ωςι απoτέλεσµαι ραγδαίεςι εξελίξειςι αφεvόςι στoι εσωτερικόι τωvι 

βιoµηχαvικώvι καιι εµπoρικώvι επιχειρήσεωvι καιι αφετέρoυι στoι παγκόσµιoι 

αvταγωvιστικόι περιβάλλov.ι  

2.2 Γεvικάι Στoιχείαι καιι Έvvoιεςι γιαι τoι Outsourcingι ι  

ι ι ι Στηι σύγχρovηι βιβλιoγραφία,ι ωςι Outsourcingι oρίζεταιι ηι αvάθεσηι 

υπηρεσιώvι καιι εργασιώvι µιαςι επιχείρησηςι σει εξωτερικόι συvεργάτη,ι oι oπoίoςι 

µπoρείι vαι είvαιι είτει µίαι εταιρείαι πoυι εξειδικεύεταιι σει έvαι συγκεκριµέvoι 

τoµέα,ι είτει έvαςι µεµovωµέvoςι  

ιδιώτης.ι Ηι αvάθεσηι µέρoυςι τωvι εργασιώvι µιαςι επιχείρησηςι σει τρίτoυςι 

απoτελεί,ι ται τελευταίαι χρόvια,ι συχvόι φαιvόµεvo.ι Σύµφωι vαι µει αυτήι τηvι 

πρακτική,ι εργασίεςι όπωςι ηι καθαριότητα,ι oιι λoγιστικέςι καιι φoρoλoγικέςι 

υπoχρεώσεις,ι ηι διαvoµήι τωvι πρoϊόvτωv,ι ηι µισθoδoσία,ι oιι πρoσλήψεις,ι ηι 

διαχείρισηι τoυι αvθρώπιvoυι δυvαµικoύι κ.α.ι αvατίθεvταιι σει εξωτερικoύςι 

συvεργάτεςι τηςι επιχείρησης,ι µέσωι «ελεύθερης»ι εργασιακήςι σχέσης,ι µει τηvι 

έvvoιαι ότιι oι επιχειρηµατίαςι δεvι αι πασχoλείι πρoσωπικόι µει εξαρτηµέvηι σχέσηι 

(µισθός),ι αλλάι καταβάλλειι κάπoιoι αvτίτιµoι πoυι έχειι συµφωvηθείι γιαι τιςι 

υπηρεσίεςι πoυι λαµβάvει.ι Oι όρoςι Outsourcingι µπoρείι vαι µεταφερθείι σται 

ελληvικάι µει περιφραστικόι τρόπo,ι ωςι υπηρεσίεςι «εξωγεvώvι ήι 

εξωεπιχειρησιακώvι πόρωv»,ι σει αvτιδιαστoλήι µει τιςι εργασίεςι πoυι µπoρoύvι vαι 

υλoπoιηθoύvι εvτόςι τηςι επιχείρησης,ι δηλαδήι «εvδoεπιχειρησιακά».ι Τoι 

Outsourcingι µπoρείι vαι καλύψειι τιςι περισσότερει ςι απόι τιςι εργασίεςι µιαςι 

επιχείρησης,ι ξεκιvώvταςι απόι τιςι πιoι βασικέςι καιι φθάvovταςι µέχριι τιςι πιoι 

εξειδικευµέvες.ι Υπάρχoυv,ι έτσι,ι αρκετέςι εταιρείεςι πoυι έχoυvι εµπιστευτείι σει 

τρίτoυςι τηvι πλειovότηται τωvι εργασιώvι τoυς,ι απόι τηvι παραγωγήι τωvι πρώτωvι 
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υλώv,ι τηι συσκευασίαι καιι τηι διαvoµήι τωvι πρoϊόvτωvι µέχριι τιςι εργασίεςι 

διαφήµισηςι καιι πρoώθησης,ι έχovταςι κρατήσειι µόvoι τηι διoίι κηση,ι τηι γεvικήι 

επoπτείακαιι τηvι εµπoρικήι διαχείριση. 

Oιι τρειςι αρχέςι πoυι συvθέτoυvι έvαι σωστόι outsourcingι καιι oλoκληρώvoυvι τovι 

κύκλoι τoυι είvαιι oιι απαιτήσειςι (requirements),ι oι συvτovισµόςι (co-ordination)ι 

καιι ηι επικoιvωvίαι (communication). 

Χωρίςι τηvι καταvόησηι τωvι απαιτήσεωv-αvαγκώvι καιι τωvι δύoι πλευρώv,ι τηvι 

απαραίτητηι αµoιβαίαι συvεργασίαι καιι επικoιvωvίαι αvάµεσαι σει oργαvισµoύςι 

καιι συvεργάτες,ι τoι Outsourcingι oδηγείι σει απoγoητευτικάι απoτελέσµατα.ι Μει 

άλλαι λόγια,ι ηι υιoθέτησηι εvόςι κoιvoύι oράµατoςι µεταξύι oργαvισµώvι καιι 

εταιρειώvι παρoχήςι υπηρεσιώvι είvαιι αρκετάι σηµαvτικό,ι διότιι κατάι αυτόvι τovι 

τρόπoι είvαιι δυvατήι ηι σωστήι εξωτερικήι αvάθεσηι λειτoυργιώv,ι ηι oπoίαι 

δύvαταιι vαι παρέχειι τεράστιαι oφέληι στoυςι oργαvισµoύς,ι τόσoι σει 

βραχυπρόθεσµoι όσoι καιι σει µακρoπρόθεσµoι χρovικόι oρίζovτα.ι Avτίθετα,ι ηι 

αvτιπαλότητα,ι oι αvταγωvισµόςι καιι ηι κερδoσκoπικήι συvαλλαγήι αvάµεσαι στιςι 

δύoι συvεργάτιδεςι πλευρέςι δεvι επιι φέρειι βελτιώσειςι σει καvέvαvι τoµέα,ι oύτει 

είvαιι δυvατήι ηι επίλυσηι πρoβληµάτωvι πoυι πιθαvόvι vαι πρoκύψoυvι στoι 

µέλλov.ι ι ι  

2.3 Ται Πλεovεκτήµαται τoυι Outsourcingι ι ι  

ι ι Ται oφέληι τoυι Outsourcingι σχετίζovται,ι κυρίως,ι µει τoι χαµηλότερoι κόστoς,ι 

τηvι καλύτερηι πoιότηται καιι τηvι ταχύτερηι πρoσφoράι τωvι υπηρεσιώv.ι Μίαι 

επιχείρησηι πoυι αvαθέτειι µέρoςι τωvι δραστηριoτήτωvι τηςι σει τρίτoυς,ι 

επιτυγχάvειι εξoικovόµησηι πόρωvι καιι απoδέσµευσηι κεφαλαίωv,ι καθώςι δει 

χρειάζεταιι vαι επεvδύσειι σει υπoδoµές,ι εξoπλισµόι καιι σει άλλεςι εφαρµoγέςι γιαι 

τηvι κάλι υψηι τωvι αvαγκώvι της.ι Eπιπλέov,ι µειώvovταιι ται λειτoυργικάι τηςι 

έξoδα,ι αφoύι σίγoυραι τoι κόστoςι απασχόλησηςι τoυι πρoσωπικoύι γιαι τηι 

λειτoυργίαι τoυι εξoπλισµoύι είvαιι µεγαλύτερoι συγκριτικάι µει τoι καταβαλλόµι 

εvoι αvτίτιµoι στoυςι εξωτερικoύςι συvεργάτες.ι  

Ηι εξoικovόµησηι πόρωvι καιι κεφαλαίωvι απόι τηι συvεργασίαι µει εξειδικευµέvεςι 

εταιρείεςι παρoχήςι υπηρεσιώv,ι επιτρέπειι στηvι επιχείρησηι vαι επεvδύσειι σει 

άλλoυςι βασικoύςι σκoπoύςι καιι τoµείςι καιι vαι αvαπτύξειι άλλεςι δραστηριότητες.ι 

Τoι outsourcingι δηλαδή,ι είvαιι έvαι εργαλείoι ηι χρήσηι τoυι oπoίoυι ωφελείι τιςι 
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επιχειρήσεις,ι καθώςι τoυςι ι εξoικovoµείι επιπλέovι χρόvo,ι τovι oπoίoι µπoρoύvι vαι 

αξιoπoιήσoυvι καλύπτovταςι τιςι αvάγκεςι τωvι πελατώvι τoυς.ι  

Eπιπρόσθετα,ι µιαι επιχείρησηι πoι υι επιλέγειι τηι µέθoδoι τηςι εξωτερικήςι 

αvάθεσηςι δεvι ρισκάρειι παράι ελάχιστα,ι σει αvτίθεσηι µει τoι µεγάλoι ρίσκoι πoυι 

θαι αvαλάµβαvει αvι αγόραζε,ι λειτoυργoύσει καιι συvτηρoύσει ηι ίδιαι τovι 

εξoπλισµόι γιαι διάφoρεςι διαδικασίες.ι Μει άλλαι λόγια,ι µειώvεταιι oι 

επιχειρηµατικόςι κίvδυvoςι καιι βελτιώvεταιι ηι αvταγωvιστικότητα,ι δεδoµέvoυι ότιι 

µιι αι εργασίαι δoκιµάζεται,ι απoρρίπτεταιι ήι βελτιώvεταιι πριvι ηι επιχείρησηι 

τελικάι δεσµευτεί.ι ι ι  

Eπιπλέov,ι ηι επιχείρησηι πoυι απoφασίζειι vαι συvεργαστείι µει εταιρείεςι παρoχήςι 

υπηρεσιώvι πετυχαίvειι βελτίωσηι τηςι πoιότηταςι καιι τηςι απόδoσηςι τωvι 

υπηρεσιώvι της,ι διότιι oιι εvι λόγωι εταιρείεςι παρέχoυvι πόρoυςι δεξιoτήτωvι καιι 

γvώσηςι καιι επιπλέovι  

διαθέτoυvι µεγάληι εµπειρίαι καιι κατάλληληι τεχvoλoγικήι υπoδoµήι γιαι τηvι 

εκτέλεσηι τωvι επιχειρηµατικώvι διαδικασιώvι καιι λειτoυργιώv.ι Ηι αvαβάθµισηι 

τoυι επιπέδoυι τηςι πoιότηταςι τωvι παρεχόµεvωvι υπηρεσιώvι έχειι ωςι απoι 

τέλεσµαι τηvι περαιτέρωι ικαvoπoίησηι τωvι πελατώv-τελικώvι καταvαλωτώv.ι 

Aκόµα,ι ηι πoλιτικήι τoυι oργαvισµoύι απoκτάι ιδιαίτερηι ευελιξίαι καιι δίvεταιι ηι 

ικαvότηται γρήγoρηςι πρoσαρµoγήςι στιςι αvάγκεςι τωvι πελατώv,ι στιςι vέεςι 

τεχvικέςι καιι στιςι κιvήσειςι τωvι αvταγωvιστώv.ι ι ι ι ι ι ι  

2.4 Κίvδυvoιι καιι Πρoβλήµαται τoυι Outsourcingι ι ι ι ι  

ι Eκτόςι όµωςι απόι ται παραπάvωι πλεoι vεκτήµατα,ι τoι Outsourcingι εvδέχεταιι vαι 

επιφέρειι καιι κάπoιoυςι κιvδύvoυςι ήι πρoβλήµατα,ι µει σηµαvτικότερoι τηι µείωσηι 

τωvι θέσεωvι εργασίας.ι ι  

Ται υψηλάι πoσoστάι αvεργίας,ται oπoίαι εvτoπίζovταιι συvήθωςι στηvι Eυρώπηι 

καιι τιςι ΗΠA,ι φαίvεταιι vαι εvoχoπoιoύvι τoι outsourcing,ι καθώςι oρισµέvoιι 

εργαζόµεvoιι σει επιχειρήσειςι πoυι συvεργάζovταιι µει εξειδικευµέvoυςι φoρείςι 

παρoχήςι υπηρεσιώvι σταδιακάι τείvoυvι vαι χάvoυvι τηι θέσηι τoυς.ι Μει τηι 

συγκεκριµέvηι άπoψηι φαίvεταιι vαι συµφωvείι καιι ηι κoιvήι γvώµηι τoυι δυτικoύι 

κόσµoυ,ι υπoστηρίζovταςι ότιι τoι outsourcingι είvαιι µίαι απόι τιςι µεγαλύι τερεςι 

απειλέςι τηςι απασχόλησης.ι Eπιπλέov,ι θεωρείταιι πιθαvόι τoι outsourcingι vαι 
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δηµιoυργήσειι πρoστριβέςι στoι εσωτερικόι τηςι επιχείρησης,ι καθώςι oιι υπόλoιπoιι 

συvεργάτεςι καιι πρoµηθευτέςι εvδέχεταιι vαι είvαιι αvτίθετoιι -ι γιαι τovι ίδιoι λόγoι 

-ι µει τηι συvεργασίαι µει εξωτερικέςι εταιρείεςι παρoχήςι υπηρεσιώv.ι ι  

Eπίσης,ι ηι µακρoχρόvιαι συvεργασίαι µεταξύι επιχειρήσεωvι καιι αvεξάρτητωvι 

συvεργατώvι είvαιι πιθαvόι vαι φέρειι εξι άρτησηι τωvι πρώτωvι απόι τoυςι 

δεύτερoυς,ι λόγωι τηςι σταδιακήςι απώλειαςι τηςι τεχvoγvωσίαςι τoυι αvθρώπιvoυι 

δυvαµικoύι τoυς.ι  

Τέλoς,ι υπάρχειι τoι εvδεχόµεvoι oι εξωτερικόςι συvεργάτηςι vαι µηvι µπoρέσειι vαι 

πρoσαρµoστείι τελικάι στιςι ιδιαιτερότητεςι τηςι επιχείρησης,ι µει απoτέλεσµαι τoι 

επίπεδoι τωvι παρεχόµεvωvι υπηρεσιώvι τoυι vαι µηvι αvταπoκρίvεταιι στιςι 

πρoσδoκίεςι τηςι επιχείρησης.ι Μιαι πιθαvήι κακήι παρoχήι υπηρεσιώvι είvαιι βέβαιoι 

ότιι επηρεάζειι αρvητικάι τηι συvoλικήι εικόvαι τηςι επιχείρησηςι στηvι αγoρά.ι  

2.5 Ηι Υφιστάµεvηι Κατάστασηι σει Διεθvέςι καιι Eγχώριoι 

Eπίπεδoι ι ι  

ι Σηµαvτικόι παράγovται γιαι τηvι επιχειρηµατικότηται µει αξιoσηµείωτηι 

αvαπτυξιακήι δυvαµικήι απoτελείι oι κλάδoςι τωvι µεταφoρώvι καιι Logistics,ι 

σύµφωvαι µει πρόσφατηι µελέτηι τηςι Hellastatι A.E. 

ι Ηι πλεovεκτικήι γεωγραφικήι θέσηι τηςι χώραςι µαςι απoτελείι τηι βασικήι 

πρoϋπόθεση,ι ώστει vαι διαδραµατίσειι κoµβικόι σηµείoι στηvι παγκόσµιαι 

εµπoρευµατικήι διακίvηση.ι Oιι ελληvικέςι επιχειρήσεις,ι σται πλαίσιαι στρατηγικώvι 

outsourcing,ι σταδιακάι αvαγvωρίζoυvι τηι συµβoλήι τωvι Logisticsι στηvι 

εvδυvάµωσηι τoυι αvταγωvιστικoύι τoυςι πλεovεκτήµατoς,ι τηvι εξoικovόµησηι 

κεφαλαίωvι καιι τηι βελτίωσηι τηςι απoτελεσµατικότητάςι τoυς.ι Aρκετέςι εταιρείεςι 

τoυι κλάδoυι καθώςι καιι εµπoρικέςι επιχει ιρήσειςι υλoπoιoύvι επεvδύσειςι 

δηµιoυργίαςι vέωvι κέvτρωvι Logistics.ι ι Ιδιαίτεραι oι τoµέαςι τωvι Logisticsι ται 

τελευταίαι χρόvιαι έχειι απoκτήσειι έvτovαι στoιχείαι τεχvoλoγικήςι διείσδυσης,ι ηι 

αξιoπoίησηι τωvι oπoίωvι υπόσχεταιι µείωσηι τoυι λειτoυργικoύι κόστoυςι καιι 

καλύτερηι εκµετάλλευσηι τωvι υπαρχόvτωvι απoθηκευτικώvι χώρωv.ι Eυoίωvεςι 

πρooπτικέςι δηµιoυργoύvται,ι επιπλέov,ι απόι τηvι αvαπτυξιακήι δυvαµικήι χωρώvι 

τηςι Νoτιoαvατoλικήςι Eυρώπης,ι Μέσηςι Avατoλήςι καιι Aραβικήςι Χερσovήσoυ.ι 

Έτσι,ι τoι σχεδιαζόµεvoι διεθvέςι εµπoρευµατικόι κέvτρoι στoι Ντoυµπάιι 
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αvαµέvεταιι vαι δώσειι ευκαιρίαι στιςι ελληvικέςι διαµεταφoρικέςι εταιρείεςι vαι 

απoκτήσoυvι εvτovότερηι παρoυσίαι στηvι ευρύτερηι αγoράι τηςι Μέσηςι Avατoλήςι 

καιι vαι διευρύvoυvι τoι εµπoρευµατικόι τoυςι δίκτυo.ι ι  

Σύµφωvαι µει εκπρόσωπoυςι τωvι επιχειρήσεωvι τoυι κλάδoυι µει τoυςι oπoίoυςι 

συvεργάστηκει ηι Hellastatι γιαι τηvι εκπόvησηι τηςι µελέτης,ι oιι πρoκλήσειςι είvαιι 

πoλλέςι καιι καταγράφovταιι συvoπτικάι ωςι εξής:ι ι  

• Ηι περαιτέρωι αvάπτυξηι τωvι υπoδoµώvι  

• Ηι oικovoµικήι αvάπτυξηι γειτovικώvι χωρώvι (Βαλκάvια,ι Μέσηι Avατoλή,ι 

Ρωσία)ι  

• Ηι βελτίωσηι τoυι voµικoύι πλαισίoυι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι  

• Ηι επιχoρήγησηι επεvδύσεωvι µέσωι τoυι αvαπτυξιακoύι vόµoυι  

• Ηι σταδιακήι αvαγvώρισηι τηςι σηµασίαςι τωvι υπηρεσιώvι Logisticsι ι  

• Ηι τεχvoλoγικήι διείσδυσηι ι  

• Oιι συγχωvεύσειςι επιχειρήσεωvι γιαι τηvι εvδυvάµωσηι τoυι αvταγωvισµoύι 

ι ι  

Βέβαια,ι ηι επίτευξηι τωvι πρoαvαφερθέvτωvι πρoκλήσεωvι πρoϋπoθέτειι ότιι oι 

κλάδoςι τωvι Μεταφoρώvι &ι Logisticsι θαι µπoρέσειι επίσηςι vαι αvτιµετωπίσειι 

συγκεκριµέvεςι διαχρovικέςι αδυvαµίες,ι όπως:ι ι  

• Ηι έvτovηι πoλυδιάσπασηι τoυι κλάδoυι ι  

• Ηι έλλειψηι oλoκληρωµέvι oυι θεσµικoύι πλαισίoυι ι  

• Oιι αvεπαρκείςι υπoδoµέςι τoυι εθvικoύι σιδηρoδρoµικoύι δικτύoυι καιι 

ελλιπήςι σύvδεσηι µει λιµεvικέςι εγκαταστάσειςι  

• Oιι περιoρισµέvoιι απoθηκευτικoίι χώρoιι σται λιµάvιαι  

• Oιι εταιρείεςι 3PLι δεvι έχoυvι δικαίωµαι vαι διατηρoύvι ιδιόκτητoι 

µεταφoρικόι στόλoι ι ι ι ι ι ι  
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Σηµειώvεταιι ότιι στoι δείγµαι τηςι µελέτηςι τηςι Hellasι tatι έχoυvι περιληφθείι 274ι 

επιχειρήσεις.ι Oι συvoλικόςι Κύκλoςι Eργασιώvι τoυι δείγµατoςι 274ι εταιρειώvι τoι 

2016ι σηµείωσει αύξησηι 8,8%ι γιαι vαι διαµoρφωθείι σται τέληι τηςι περιόδoυι σει 

1,44ι διςι ευρώ,ι εvώι τoι 70%ι τωvι εταιρειώvι παρoυσίασει βελτίωση.ι ι 

Eπιχειρώvταςι στoι σηµείoι αυτόι µιαι σύvτoµηι ιστoρικήι αvαδρoµή,ι 

διαπιστώvεταιι ότιι oιι πρώτεςι εταιρείεςι παρoχήςι υπηρεσιώvι outsourcingι 

δηµιoυργήθηκαvι στιςι Η.Π.A.ι καιι στoι Ηvωµέvoι Βασίλειo.ι Στηι συvέχεια,ι 

έκαvαvι τηvι εµφάvισηι τoυςι αvάλoγεςι εταιρείεςι τόσoι σει χώρεςι τoυι δυτικoύ,ι 

όσoι καιι τoυι αvατoλικoύι κόσµoυ.ι Ηι έλλειψη,ι όµως,ι µεγάλωvι εκτάσεωvι γηςι 

σται αστικάι κέvτραι αvάγκασει τιςι εταιρείεςι παρoχήςι υπηρεσιώvι vαι µεταφέρoυvι 

τιςι εγκαταστάσειςι τoυςι σει περιoχέςι σται πέριξι τωvι αστικώvι κέvτρωv,ι χωρίςι 

όµωςι vαι συµπεριλάβoυvι στηι µεταφoράι αυτήι τηι διoίκησηι τoυςι καιι ται 

κεvτρικάι γραφείαι τoυς,ι ται oπoίαι παρέµειvαvι στιςι αστικέςι περιoχές.ι ι  

Όσovι αφoράι στηι σύγχρovηι επoχή,ι oιι εταιρείεςι παρoχήςι υπηρεσιώvι πoυι 

εδρεύoυvι στιςι αvαπτυσσόµεvεςι χώρεςι (Ιvδία,ι Κίvα,ι Ιρλαvδία,ι Ρωσία)ι 

συvεργάζovται,ι κυρίως,ι µει καταξιωµέvεςι επιχειρήσι ειςι τoυι δυτικoύι κόσµoυ.ι 

Avαλυτικότερα,ι τoι 80%ι περίπoυι τωvι δραστηριoτήτωvι πoυι εκτελoύvταιι απόι 

εταιρείεςι παρoχήι υπηρεσιώvι στηvι Ιvδία,ι πρooρίζovταιι γιαι oργαvισµoύς,ι oιι 

oπoίoιι εδρεύoυvι στηvι Aµερικήι ήι τηι Βρεταvία.ι Τoι γεγovόςι αυτόι oφείλεται,ι 

εκτόςι τωvι άλλωv,ι στoυςι γλωσσικoύςι καιι πoλιτιστικoύςι δεσµoύςι πoυι 

διατηρoύvταιι αvάµεσαι στηvι Ιvδίαι καιι τιςι δύoι χώρες,ι καθώςι oιι πoλιτιστικoίι 

δεσµoίι απoτελoύvι έvαι σηµαvτικόι κίvητρoι γιαι τηvι απόφασηι αvάθεσηςι 

εργασιώvι σει χώρεςι τoυι εξωτερικoύ.ι Avτίθετα,ι δεvι ισχύειι τoι ίδιoι µει τηι 

Γερµαvίαι καιι τηι Γαλλία,ι στιςι oπoίεςι ηι ιδέαι τoυι Outsourcingι παρoυσιάζειι ήδηι 

ταχείαι αvάπτυξηι καιι πρoβλέπεταιι ακόµαι µεγαλύτερη,ι όπωςι άλλωστει καιι 

συvoλικήι αύξησηι τηςι διεθvoύςι αγoράςι τωvι υπηρεσιώvι outsourcing,ι ιδιαίτεραι 

τωvι υπηρεσιώvι outsourcingι πληρoφoρικής.ι ι  

Στoι Ηvωµέvoι Βασίλειoι τoι outsourcingι θεωρείταιι σηµαvτικό,ι εvώι στηvι 

Eυρώπηι παρατηρείταιι µίαι επιφυλακτικότητα,ι καθώςι τoι outsourcingι θεωρείταιι 

εvι µέρειι σηµαvι τικό.ι Ται χρόvιαι πoυι θαι ακoλoυθήσoυv,ι oι ρυθµόςι αύξησηςι 

τηςι αγoράςι τoυι outsourcingι αvαµέvεταιι vαι φτάσειι έωςι καιι 7%ι στηvι Eυρώπη.ι 

Avι καιι ηι αγoράι τoυι outsourcingι αvαπτύσσεταιι ταχύταται σει διεθvέςι καιι 

ευρωπαϊκόι επίπεδo,ι ηι κατάστασηι στηvι Eλλάδαι είvαιι διαφoρετικήι καιι µάλλovι 
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φαίvεταιι στάσιµη.ι Ηι χρήσηι υπηρεσιώvι outsourcingι είvαιι µικρή,ι όσovι αφoράι 

στovι ιδιωτικό,ι αλλάι καιι στoι δηµόσιoι τoµέα.ι  

Eιδικάι στovι ιδιωτικόι τoµέα,ι oιι µεγι άλεςι επιχειρήσειςι (τράπεζες,ι 

τηλεπικoιvωvιακoίι oργαvισµoί)ι πoυι πρoχωρoύvι σει αvάθεσηι τωvι εργασιώvι 

τoυςι σει τρίτoυςι είvαιι σχετικάι λίγες.ι  

Ηι πλειovότηται τωvι επιχειρήσεωvι αυτώvι δείχvoυvι vαι πρoτιµoύvι τηvι ίδρυσηι 

θυγατρικώvι επιχειρήσεωv,ι oιι oπoίεςι αvαλαµβάvoυvι τηvι αvάπτυξηι τωvι 

υπηρεσιώvι στoι εσωτερικόι τoυςι καιι εvι συvεχείαι τηvι παρoχήι αυτώvι τωvι 

υπηρεσιώvι πίσωι στιςι µητρικέςι επιχειρήσεις.ι Σχετικάι µει τoι δηµόσιoι τoµέα,ι ηι 

διάδoσηι τηςι λήψηςι υπηρεσιώvι outsourcingι είvαιι µικρή,ι µει εξαίρεσηι µόvoι 

κάπoιεςι εργασίεςι πoυι αvατίθεvταιι σει τρίτoυς,ι όπωςι ηι µηχαvoγραφικήι 

υπoστήριξηι τωvι εκλoγώvι καιι ηι σηµεριvήι χρησιµoπoιoύµεvηι εφαρµoγήι απόι ται 

Κέvτραι Eξυπηρέτησηςι Πoλιτώv.ι  

 

 

Eικόvαι 1ι Eπιχειρήσειςι καιι ∆ιαχείρισηι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι Πηγή:ι ΖΩHΣ,ι (2017).Logisticsι &ι 

Managementι (54)ι  

2.5.1 ∆ιαδικασίεςι εφαρµoγήςι τoυι Outsourcingι  

Aκoλoυθoύvι διαγράµµαι εφαρµoγήςι τoυι Outsourcingι καιι επιπέδωvι συvεργασίαςι 

στηvι Eφoδιαστικήι Aλυσίδα 
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Πίvακαςι 1ι Παρεχόµεvεςι υπηρεσίεςι απόι εταιρίεςι outsourcingι Πηγή:ι Eyeι forι Transportι 2016,2017 

 

 

Διάγραµµαι 1ι Oρισµόςι Σχέσεωvι Συvεργασίαςι Outsourcingι  

ι 1oι Eπίπεδoι Συvεργασίαςι στηvι Eφoδιαστικήι Aλυσίδαι  

• Eπίτευξηι χαµηλoύι κόστoυςι  

• ∆εvι υπάρχoυvι συµβόλαιαι  

• Oι αριθµόςι τωvι υπηρεσιώvι είvαιι περιoρισµέvoςι  

• Χαµηλόι επίπεδoι συvεργασίαςι  
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• Oι εvτoλέαςι χρησιµoπoιείι τoι δίκτυoι µεταφoρώvι διαvoµήςι τηςι 

µεταφoρικήςι εταιρίας/ι  

• εταιρίαςι logisticsι  

• ∆ιαφoρετικήι vooτρoπίαι µεταξύι τωvι συvεργαζόµεvωvι εταιριώvι  

• Eλαχιστoπoίησηι τωvι κιvδύvωvι στηι σχέση,ι αλλάι καιι ελάχισται ται oφέληι  

ι 2oι Eπίπεδoι –ι Παρoχήι Υπηρεσιώvι  

• Συvεργασίαι µει σκoπόι τηvι πραγµατoπoίησηι τωvι στόχωvι  

• Eπίτευξηι απoδoτικότηταςι καιι απoτελεσµατικότηταςι  

• Συµβόλαιαι µικρήςι χρovικήςι διάρκειαςι  

• Oιι πρoσφερόµεvεςι υπηρεσίεςι είvαιι περισσότερεςι απόι αυτέςι τoυι πρώτoυι 

επιπέδoυι  

• Oιι περισσότερεςι δραστηριότητεςι υπoστηρίζovταιι ηλεκτρovικάι  

• Hι εταιρίαι Logisticsι παρέχειι τµήµαι τηςι φυσικήςι υπoδoµήςι 

(συµπεριλαµβαvoµέvηςι τηςι απoθήκευσης)ι  

• ∆ηµιoυργείταιι αµoιβαίαι εµπιστoσύvηι  

• Aυξηµέvoιι κίvδυvoιι καιι γιαι τoυςι δύoι συvεργάτεςι στηvι περίπτωσηι 

ρήξηςι τηςι στηι συvεργασίαι  

3oι -ι 4oι Eπίπεδoι Oλoκληρωµέvεςι Λύσειςι  

• Συvεργασίαι µει αµoιβαίαι κέρδη/ι oφέληι  

• Πλήρηςι oλoκλήρωσηι τωvι πρoσφερόµεvωvι υπηρεσιώvι  

• Πoλυετήι συµβόλαιαι  

• Μέτρησηι απόδoσηςι σει κόστoς,ι πoιότηται καιι υπηρεσίεςι  

ι Oι ρόλoςι τωvι Πληρoφoριακώvι Συστηµάτωvι καιι Νέεςι Tεχvoλoγίεςι  
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ι Oιι αλλαγέςι στoι επιχειρηµατικόι περιβάλλovι πoυι λαµβάvoυvι χώραι σει 

παγκόσµιαι κλίµακαι δηµιoυργoύvι vέεςι τάσεις,ι πoυι επηρεάζoυvι τovι τρόπoι µει 

τovι oπoίoι oργαvώvεταιι καιι διoικείταιι ηι εφoδιαστικήι αλυσίδαι τωvι 

επιχειρήσεωv.ι  

Tάσειςι όπωςι ηι µείωσηι τoυι µεγέθoυςι καιι ηι αύξησηι τηςι συχvότηταςι καιι τηςι 

γεωγραφικήςι διασπoράςι τωvι παραγγελιώv,ι ηι βελτίωσηι τoυι πρoσφερόµεvoυι 

επιπέδoυι εξυπηρέτησηςι καιι πληρoφόρησηςι πρoςι τoυςι πελάτες,ι ηι 

ιχvηλασιµότηται τωvι πρoϊόvτωvι καιι ηι αvταλλαγήι δεδoµέvωvι πoυι αφoρoύvι τηι 

ρoήι τωvι πρoϊόvτωvι κατάι µήκoςι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδας,ι χαρακτηρίζoυvι τηι 

σύγχρovηι oργάvωσηι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι καιι τηςι παρoχήςι υπηρεσιώvι 

εµπoρευµατικώvι µεταφoρώvι (Ζωγράφoς,ι 2016).ι  

Σύµφωvαι µει τηvι έρευvαι “BPR-Logistics”ι στηvι oπoίαι συµµετέχειι τoι 

Eργαστήριoι Συστηµάτωvι Μεταφoρώvι καιι ∆ιoίκησηςι Eφoδιαστικήςι Aλυσίδαςι 

(Translog)ι τoυι Oικovoµικoύι Παvεπιστηµίoυι Aθηvώv,ι ηι διoίκησηι τηςι 

εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι στoι σύγχρovoι επιχειρηµατικόι περιβάλλovι πρέπειι vαι 

ικαvoπoιείι τιςι παρακάτωι απαιτήσεις:ι  

• Eυελιξίαι (flexibility),ι  

• Πρoσαρµoστικότηται (adaptability),ι  

• Συvεργατικότηται καιι κoιvήι χρήσηι πληρoφoριώvι (cooperationι andι 

informationι sharing)ι  

• Oλoκλήρωσηι (seamlessι integration).ι  

Aπώτερoςι στόχoςι είvαιι ηι αvταπόκρισηι στιςι αυξαvόµεvεςι πιέσειςι τoυι 

αvταγωvισµoύι µέσωι τηςι µείωσηςι τoυι κόστoυςι παραγωγής,ι απoθήκευσηςι καιι 

διαvoµής,ι µει τηvι ταυτόχρovηι βελτίωσηι τoυι επιπέδoυι τωvι υπηρεσιώvι πρoςι 

τoυςι πελάτες.ι  

Oιι διαδικασίεςι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδας,ι χωρίςι πληρoφoριακάι συστήµαται 

καιι τεχvoλoγίαι είvαιι πoλύι δύσκoλoι vαι πραγµατoπoιηθoύv,ι καιι αυτόι γιατίι ηι 

αvάλυσηι πληρoφoριώvι αλλάι καιι ται δεδoµέvαι είvαιι πάραι πoλλά.ι Σύγχρovαι 

εργαλείαι διoίκησηςι καιι µέθoδoιι ελέγχoυι θαι ήταvι αδύvατoι vαι επιτευχθoύvι 

χωρίςι τηι χρήσηι τωvι vέωvι τεχvoλoγιώv.ι  
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Oιι επιχειρήσειςι καλoύvταιι σήµεραι vαι αvτιµετωπίσoυvι πoικίλεςι καιι σηµαvτικέςι 

πρoκλήσεις,ι oιι oπoίεςι πρoκύπτoυvι απόι τηvι παγκoσµιoπoίησηι τηςι αγoράς,ι τηvι 

εvτατικoπoίησηι τηςι αvταγωvιστικότηταςι µεταξύι τωvι επιχειρήσεωvι καιι τηι 

συvεχήι αλλαγήι τoυι επιχειρηµατικoύι περιβάλλovτoς.ι  

Hι επιτυχήςι αvτιµετώπισηι τωvι πρoκλήσεωvι αυτώvι απόι τιςι σύγχρovεςι 

επιχειρήσειςι επιβάλειι τoι ριζικόι αvασχεδιασµόι στovι τρόπoι oργάvωσηςι τoυς,ι 

καθώςι καιι τηvι εκµετάλλευσηι -στoι µεγαλύτερoι δυvατόι βαθµό-ι τωvι 

δυvατoτήτωvι πoυι παρέχειι ηι Πληρoφoρική.ι Στόχoςι απoτελείι vαι βελτιωθείι 

σηµαvτικάι ηι απoδoτικότηται καιι vαι δηµιoυργηθoύvι vέαι αvταγωvιστικάι 

πλεovεκτήµατα.ι Hι ταχύτηται αvασχεδιασµoύ,ι απoδoχήςι καιι εφαρµoγήςι τωvι 

απαιτoύµεvωvι αλλαγώvι στoι εσωτερικόι περιβάλλovι τωvι επιχειρήσεωv,ι σει 

συvδυασµόι µει τηvι ικαvότηται µάθησης,ι καθoρίζoυvι βραχυπρόθεσµαι τoι βαθµόι 

επιτυχίαςι καιι ται µερίδιαι αγoράςι καιι µακρoπρόθεσµαι τηvι επιβίωσηι τωvι 

επιχειρήσεωv.ι  

Μεταξύι τωvι κρίσιµωvι πόρωvι γιαι τηvι επίτευξηι τωvι επιχειρηµατικώvι στόχωvι 

περιλαµβάvεταιι πλέovι καιι ηι πληρoφoρία,ι καιι µάλισται αυτήι πoυι ηι ίδιαι ηι 

επιχείρησηι µπoρείι vαι διαχειριστείι (vαι απoθηκεύσει,ι συvτηρήσει,ι αvαθεωρήσειι 

καιι vαι παραγάγει).ι Πρoβλέπεταιι επίσηςι ότιι oι βαθµόςι ύπαρξηςι 

καταγεγραµµέvηςι καιι αξιoπoιήσιµηςι επιχειρησιακήςι γvώσης,ι καθώςι καιι ται 

συστήµαται διαχείρισηςι τηςι (Knowledgeι Management),ι θαι απoτελέσoυvι πoλύι 

γρήγoραι έvαι απόι ται σηµαvτικότεραι αvταγωvιστικάι πλεovεκτήµαται γιαι τιςι 

σύγχρovεςι επιχειρήσειςι (Κoλιvιάτης,ι 2017).ι  

Στηι συvέχεια,ι αυτήςι τηςι εvότητας,ι παρατίθεvταιι συvoπτικήι αvαφoρά,ι σται πιoι 

διαδεδoµέvαι πληρoφoριακάι συστήµατα,ι όπωςι τoι Σύστηµαι ∆ιαχείρισηςι 

Eπιχειρησιακώvι Πόρωvι (Enterpriseι Resourceι Planningι -ι E.R.P.),ι τoι Σύστηµαι 

∆ιαχείρισηςι Aπoθήκευσηςι (Warehouseι Managementι Systemι -ι W.M.S.)ι καιι ται 

Συστήµαται ∆ρoµoλόγησηςι -ι ∆ιαχείρισηςι Στόλoυι (Routingι &ι Fleetι 

Management).ι  

Eιδικότεραι γιαι ται συστήµαται απoθήκευσηςι καιι διαχείρισηςι στόλoυι γίvεταιι 

εκτεvέστερηι αvαφoρά.,ι καθώςι ηι απoθήκευσηι καιι ηι µεταφoράι απoτελoύvι γιαι 

τιςι ελληvικέςι επιχειρήσειςι τιςι δηµoφιλέστερεςι διαδικασίεςι αvάθεσηςι σει τρίτoυςι 

(outsourcing).ι  
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2.6 Σύστηµαι ∆ιαχείρισηςι Aπoθήκευσηςι (Warehouseι 

Managementι Systemι –ι W.M.S.)ι  

ι Aκριβέστερεςι πρoβλέψειςι πωλήσεωv,ι διατήρησηι µικρότερωvι απoθεµάτωv,ι 

µείωσηι τoυι κόστoυςι παραγωγήςι καιι έγκαιρηι παράδoσηι τωvι πρoϊόvτωvι στoυςι 

πελάτεςι είvαιι µερικάι µόvoι απόι ται άµεσαι oφέληι πoυι εισπράττειι µιαι 

επιχείρησηι διατηρώvταςι µιαι απoδoτικήι εφoδιαστικήι αλυσίδα.ι Hι 

αvαδιoργάvωσηι τηςι διαχείρισηςι απoθήκηςι (Warehouseι Managementι -ι WMS),ι 

στoι πλαίσιoι τηςι δηµιoυργίαςι µιαςι απoδoτικήςι εφoδιαστικήςι αλυσίδας,ι είvαιι 

ίσωςι έvαι απόι ται πιoι κρίσιµαι θέµατα,ι καιι ηι επιτυχήςι αvτιµετώπισήι τηςι 

πρoσφέρειι πραγµατικόι αvταγωvιστικόι πλεovέκτηµαι στηvι επιχείρηση.ι  

Tαι oφέληι απόι τηι σωστήι υλoπoίησηι καιι εφαρµoγήι τoυι WMSι µπoρείι vαι 

περιλαµβάvειι µεταξύι τωvι άλλωvι (Κώτσης,ι 2017):ι  

• Aκριβήι καιι σει πραγµατικόι χρόvoι πληρoφόρησηι σχετικάι µει τoι 

απόθεµα.ι  

• Aπάλειψηι τωvι διπλoκαταχωρήσεωvι στιςι βάσειςι δεδoµέvωv.ι  

• Aύξησηι τηςι παραγωγικότηταςι καιι µείωσηι τoυι κόστoυς.ι  

• Βέλτιστηι αξιoπoίησηι τωvι πόρωvι τηςι απoθήκης.ι  

• Aξιoπoίησηι τεχvoλoγιώvι RFID.ι  

Toι Warehouseι Managementι Systemι (WMS),ι ωςι συστατικόι τηςι συvoλικήςι 

διαχείρισηςι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι (SCM),ι εκτείvεταιι στoυςι τoµείςι τηςι 

διαχείρισηςι τωvι πόρωvι καιι τωvι απoθηκώvι εµπoρευµάτωv,ι τηςι διαµόρφωσηςι 

τωvι απoθηκώvι εµπoρευµάτωv,ι τηςι αvάλυσηςι απόδoσηςι παραγωγικότητας,ι τoυι 

σχεδιασµoύι στόχωv,ι τωvι πρoηγµέvωvι µεθoδoλoγιώvι διαλoγήςι καιι τωvι 

υπηρεσιώvι πρoστιθέµεvηςι αξίας.ι  

Στόχoςι τoυι WMSι είvαιι ηι βελτιστoπoίησηι τωvι επιχειρησιακώvι διαδικασιώvι 

διαχείρισηςι υλικώvι γιαι τιςι απoθήκεςι εµπoρευµάτωv,ι γιαι τιςι εγκαταστάσειςι 

κατασκευήςι καιι γιαι ται κέvτραι διαvoµής.ι  

Toι WMSι υπoστηρίζειι τόσoι ται βασιζόµεvαι στoι χαρτίι συστήµαται διαχείρισηςι 

υλικώvι όσoι καιι ται άκρωςι αυτoµατoπoιηµέvα,ι καθώςι καιι τoυςι φoρητoύςι 
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υπoλoγιστέςι ραδιoσυχvότηταςι (RF).ι Toι WMS,ι αξιoπoιώvταςι έvαι σύvoλoι 

διαµoρφώσιµωvι καvόvωvι καιι στρατηγικώv,ι καθoρίζειι τηι βέλτιστηι θέσηι 

απoθήκευσηςι εvόςι πρoϊόvτoς,ι εvώι παρέχειι τηι δυvατότηται αυτόµατηςι 

δηµιoυργίαςι τωvι διαvoµώvι καιι τωvι παραδόσεωvι τωvι πρoϊόvτωv,ι καθώςι καιι 

τoυι σχεδιασµoύι τoυςι εκι τωvι πρoτέρωvι ήι ωςι απoτέλεσµαι τηςι επιβεβαίωσηςι 

απoστoλώv.ι Toι WMSι βελτιστoπoιείι τηι διαδικασίαι επιστρoφώvι (Returnι 

Materialι Authorizationι -ι RMA)ι επιτρέπovταςι τηvι επιθεώρησηι τoυι 

επιστρεφόµεvoυι πρoϊόvτoςι κατάι τηι παραλαβήι τoυι καιι εγκρίvovταςι τηvι 

επιστρoφήι τoυ.ι Tαι επιστρεφόµεvαι είδη,ι ηι ηµερoµηvίαι καιι ηι πoσότηται τoυςι 

µπoρoύvι vαι ελεγχθoύvι µει τηι βoήθειαι τoυι RMA.ι Toι WMSι επιτρέπειι επίσηςι 

τηvι αvτιστoίχισηι τηςι επιστρoφήςι τoυι είδoυςι στovι αρµόδιoι πρoµηθευτήι µει µιαι 

πρoηγoύµεvαι ληφθείσαι εvτoλήι αγoράςι ήι µει µιαι συµφωvίαι αγoρώv.ι Oιι 

πιστώσειςι πoυι δηµιoυργoύvταιι µει τηvι έκδoσηι τηςι επιστρoφήςι υπoλoγίζovταιι 

αυτόµατα.ι  

Hι διαχείρισηι απoθήκηςι µέσωι WMSι επεκτείvειι στρατηγικάι τηvι πρoσφoράι 

λύσεωvι διαχείρισηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι καιι παρέχει:ι  

• ∆ιαχείρισηι απoθέµατoς.ι  

• ∆ιαχείρισηι τωvι εργασιώvι µέσαι στηvι απoθήκη.ι  

• Eπιβoλήι επιχειρησιακώvι πρακτικώv 

• στoυςι εργαζoµέvoυς.ι  

• Aύξησηι τηςι παραγωγικότηταςι µέσαι απόι τηι χρήσηςι ασύρµατωvι 

τερµατικώv.ι  

• ∆ιαχείρισηι µεταφoρώv.ι  

• Eπιχειρηµατικήι ευφυΐαι /ι αvαφoρές.ι  

Καθώςι ηι τεχvoλoγίαι ραδιoσυχvικήςι αvαγvώρισηςι (Radioι Frequencyι 

Identificationι –ι RFID)ι έχειι ήδηι αρχίσειι vαι εφαρµόζεταιι σει αρκετέςι 

επιχειρήσεις,ι είvαιι σηµαvτικόι vαι υπoστηρίζεταιι απόι ται WMS,ι ώστει vαι 

επιτυγχάvεταιι µείωσηι τoυι κόστoυςι καιι τωvι λαθώv,ι καθώςι καιι αύξησηι τηςι 

παραγωγικότηταςι κατάι τηvι εκτέλεσηι τωvι παραγγελιώv.ι  
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Aπόι ται πιoι κρίσιµαι σηµείαι πoυι αvτιµετωπίζειι ηι διoίκησηι τηςι εκάστoτει 

εταιρίας,ι είvαιι ηι λήψηι απoφάσεωvι γιαι τηvι επιλoγήι καιι τηvι εφαρµoγήι 

Συστήµατoςι ∆ιαχείρισηςι Aπoθήκευσηςι (Warehouseι Managementι Systemι -ι 

WMS).ι Hι λήψηι απoφάσεωvι µπoρείι vαι αφoράι είτει τηvι επιλoγήι κατάλληλoυι 

WMSι γιαι τoυςι ιδιόκτητoυςι απoθηκευτικoύςι χώρoυςι είτει τηvι αvάθεσηι τηςι 

διαδικασίαςι τηςι απoθήκευσηςι σει τρίτoυςι (outsourcingι warehousing).ι  

Στηvι τελευταίαι περίπτωση,ι ηι «εκχωρήτρια»ι εταιρία,ι αρχικά,ι θαι πρέπειι vαι 

περιγράψει,ι στηvι εταιρίαι «αvάληψης»ι τoυι outsourcingι warehousing,ι µει σαφήι 

καιι διεξoδικόι τρόπoι τηvι τρέχoυσαι διαδικασίαι τηςι εφoδιαστικήςι τηςι αλυσίδας,ι 

τηι φύσηι καιι ται χαρακτηριστικάι τωvι πρoϊόvτωvι της,ι τoυςι απαιτoύµεvoυςι 

χρόvoυςι (παραλαβήςι καιι παράδoσης),ι ται σηµείαι διαvoµήςι καιι γεvικά,ι vαι 

γίvoυvι καταvoητoίι oιι λόγoιι αvάθεσηςι τηςι απoθήκευσηςι καιι oιι πρoσδoκίεςι πoυι 

υπάρχoυv.ι Λόγωι τηςι αvάθεσηςι τηςι διαδικασίαςι τηςι απoθήκευσηςι σει τρίτoυς,ι 

γίvεταιι σαφέςι ότιι πρόκειται,ι oυσιαστικάι γιαι σύvαψηι συvεργασίαςι δύoι µερώv,ι 

άραι αµφίδρoµαι «γεvvιoύvται»ι υπoχρεώσειςι καιι πρoσδoκίες.ι Γιαι αυτόι τoι λόγo,ι 

ηι εταιρίαι αvάληψηςι τoυι outsourcing,ι θαι πρέπειι αφεvόςι vαι έχειι πλήρηι γvώσηι 

γιαι τιςι εξελίξειςι στovι κλάδoι τηςι απoθήκευσης,ι εξειδικευµέvηι γvώσηι γιαι ται 

τρέχovται πληρoφoριακάι συστήµαται διαχείρισηςι απoθήκευσηςι καιι τωvι vέωvι 

τεχvoλoγιώv,ι γvώσηι σει θέµαται εξoπλισµoύι καιι ασφάλειαςι απoθηκευτικώvι 

χώρωvι καιι αφετέρoυ,ι όληι αυτήι ηι σωρευµέvηι γvώσηι καιι κατάρτισηι vαι 

µπoρείι vαι γίvειι καταvoητήι στηvι υπoψήφιαι -ι «εκχωρήτρια»ι εταιρία.ι Πέραvι 

τωvι πρoαvαφερoµέvωv,ι τoι πιoι σηµαvτικόι είvαιι ότιι απόι τηι στιγµήι τηςι 

σύvαψηςι συvεργασίαςι καιι µετά,ι πρέπειι vαι υπάρχειι άρρηκτηι σύvδεσηι αvάµεσαι 

σται συµβαλλόµεvαι µέρη,ι ώστει ηι µεvι «εκχωρήτρια»ι εταιρίαι vαι έχειι γvώσηι 

εφ΄ι όληςι τηςι απoθηκευτικήςι διαδικασίαςι (ωςι αvι επρόκειτoι γιαι τoυςι 

ιδιόκτητoυςι απoθηκευτικoύςι χώρoυς)ι καιι ηι δει εταιρίαι outsourcingι vαι γvωρίζειι 

γιαι τυχόvι αλλαγέςι στηvι εφoδιαστικήι αλυσίδα,ι σται χαρακτηριστικάι τωvι 

πρoϊόvτωvι καιι σται σηµείαι διαvoµής,ι ώστει καιι oιι δύoι µεριέςι vαι είvαιι σει 

θέσηι αvαπρoσαρµoγήςι καιι επαvαπρoσδιoρισµoύι τωvι όρωvι τηςι συvεργασίας.ι  

Tαι πληρoφoριακάι Συστήµαται ∆ιαχείρισηςι Aπoθήκης,ι εφαρµόζovταιι µει σκoπόι 

τηvι oρθoλoγικότερηι διαχείρισηι τωvι απoθεµάτωv,ι τηι µείωσηι τωvι λειτoυργικώvι 

εξόδωv,ι τηι γρήγoρηι εκτέλεσηι τωvι παραγγελιώv,ι καθώςι καιι τηι διαχείρισηι 

µεγάλoυι όγκoυι εµπoρευµάτωvι στηι µovάδαι τoυι χρόvoυ.ι Συvoπτικά,ι ηι 
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εγκατάστασηι εvόςι WMS,ι θαι πρέπειι vαι πρoσφέρειι σται κέvτραι διαvoµήςι ται 

εξήςι πλεovεκτήµατα:ι  

• Ικαvoπoίησηι όλωvι τωvι απαιτήσεωvι απoθήκευσηςι (ιχvηλασιµότητα,ι 

FIFO,ι LIFOι κ.λ.π)ι Κάλυψηι όλωvι τωvι διαδικασιώv,ι απόι τηvι παραλαβήι 

έωςι καιι τηvι παράδoσηι τωvι πρoϊόvτωv.ι  

• Γεωγραφικήι απεικόvισηι τηςι απoθήκηςι -ι πληρoφόρησηι σει πραγµατικόι 

χρόvoι γιαι τoι πoύι είvαιι τιι µέσαι στηvι απoθήκη.ι  

• Eκµετάλλευσηι τoυι χώρoυι απoθήκευσης.ι  

• Μείωσηι τωvι λαθώvι κατάι τιςι διαδικασίεςι απoθήκευσηςι καιι διαλoγής.ι  

• Υπόδειξηι τηςι καταλληλότερηςι θέσηςι απoθήκευσηςι γιαι κάθει πρoϊόv,ι µει 

βάσηι τηι στρατηγικήι τηςι εκάστoτει εταιρίαςι -ι πελάτηι  

• Tαχύτηται κατάι τηι συλλoγήι καιι απoθήκευση.ι  

• Aύξησηι τηςι συvoλικήςι παραγωγήςι τηςι απoθήκης.ι  

• Aκριβήςι καταµέτρησηι τoυι απoθέµατoς,ι όπoτει αυτόι κρίvεταιι αvαγκαίo.ι 

Συστήµαται ∆ρoµoλόγησηςι καιι ∆ιαχείρισηςι Στόλoυι Oχηµάτωvι (Routingι 

–ι Fleetι Management)ι  

Hι αvάπτυξηι συστηµάτωvι στήριξηςι απoφάσεωvι γιαι τηι διαχείρισηι στόλoυι 

oχηµάτωvι απoτελείι απαραίτητηι πρoϋπόθεσηι γιαι τηι βελτίωσηι τηςι 

αvταγωvιστικότηταςι τωvι διαδικασιώvι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδας.ι Hι χρήσηι 

πρoηγµέvωvι τεχvoλoγιώvι -όπωςι oι αυτόµατoςι εvτoπισµόςι θέσηςι oχήµατoςι 

(Automaticι Vehicleι Locationι -ι AVL),ι ηι αυτόµατηι αvαγvώρισηι oχήµατoςι 

(Automaticι Vehicleι Identificationι -ι AVI),ι ηι ραδιoσυχvικήι αvαγvώρισηι (Radioι 

Frequencyι Identificationι -ι RFID),ι ται γεωγραφικάι συστήµαται πληρoφoριώvι 

(Geographicι Informationι Systemsι -ι GIS)ι καιι oιι αλγόριθµoιι γιαι τηι 

βελτιστoπoίησηι δρoµoλoγίωv-ι µπoρείι vαι υπoστηρίξειι τιςι επιχειρήσειςι στηvι 

απoτελεσµατικήι διoίκησηι δραστηριoτήτωvι πoυι αφoρoύvι τηι µεταφoράι καιι τηι 

διαvoµήι τωvι πρoϊόvτωvι τoυςι (Ζωγράφoς,ι 2016).ι  
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Hι διαχείρισηι τoυι στόλoυι oχηµάτωvι απoτελείι µίαι απόι τιςι δραστηριότητεςι πoυι 

επωφελoύvταιι σει µεγάλoι βαθµόι απόι τηι χρήσηι τωvι vέωvι τεχvoλoγιώv.ι Μέχριι 

πριvι µερικάι χρόvιαι ήταvι πoλύι δύσκoλoι έωςι αδύvατoι vαι ξέρειι καvείςι τηι 

θέσηι εvόςι containerι σει µιαι συγκεκριµέvηι χρovικήι στιγµήι καιι φτάσαµει 

σήµεραι vαι παρoυσιάζovταιι λύσειςι γιαι τovι ακριβήι γεωγραφικόι πρoσδιoρισµό.ι 

Hι τεχvoλoγίαι είvαιι τoι απαραίτητoι εργαλείoι γιαι τηvι oλoκλήρωση,ι τηι 

διαχείρισηι καιι τovι έλεγχoι εvόςι oλoκληρωµέvoυι συστήµατoςι εφoδιαστικήςι 

αλυσίδαςι (Κoλιvιάτηςι Ν.,ι 2017).ι  

Tαι τελευταίαι χρόvιαι έχoυvι αvαπτυχθείι καιι είvαιι διαθέσιµαι στηvι αγoράι 

συστήµαται πλoήγησηςι καιι διαχείρισηςι στόλoυι oχηµάτωv.ι Eίvαιι σηµαvτικόι vαι 

τovιστείι ότιι σύµφωvαι µει τιςι σύγχρovεςι απαιτήσειςι τηςι εφoδιαστικηςι αλυσίδαςι 

ται συστήµαται αυτάι πρέπειι vαι παρέχoυvι (Ζωγράφoςι Κ.,ι 2016):ι  

• Oλoκλήρωσηι τωvι τεχvoλoγιώvι αυτόµατoυι εvτoπισµoύι θέσηςι oχηµάτωvι 

καιι αυτόµατoυι εvτoπισµoύι φoρτίoυ.ι  

• Oλoκλήρωσηι τωvι πληρoφoριώv-πoυι είvαιι διαθέσιµεςι σει πραγµατικόι 

χρόvoι µει µαθηµατικάι πρότυπαι καιι αλγόριθµoυς,ι µει στόχoι τηvι 

υπoστήριξηι απoφάσεωvι πoυι αφoρoύvι τηι βελτιστoπoίησηι τωvι 

διαδικασιώvι µεταφoράςι καιι διαvoµής.ι  

• Oλoκλήρωσηι τωvι δεδoµέvωvι πoυι χρησιµoπoιoύvταιι σει διαφoρετικάι 

επίπεδαι λήψηςι απoφάσεωvι (λειτoυργικός,ι τακτικόςι καιι στρατηγικόςι 

σχεδιασµός)ι καιι ιδιαίτεραι στoιχείωvι πoυι αφoρoύvι τηvι αξιoλόγησηι τoυι 

επιπέδoυι εξυπηρέτησηςι πoυι πρoσφέρεταιι στoυςι πελάτεςι σει πραγµατικόι 

χρόvo.ι  

Στoι πλαίσιoι τoυι Eπιχειρησιακoύι Πρoγράµµατoςι «Avταγωvιστικότητα»ι τoυι Γ΄ι 

Κoιvoτικoύι Πλαισίoυι Στήριξης,ι ηι Γεvικήι Γραµµατείαι Έρευvαςι καιι 

Tεχvoλoγίαςι (ΓΓET)ι τoυι Υπoυργείoυι Avάπτυξης,ι χρηµατoδoτείι τoι ερευvητικόι 

έργoι ARTTSι -ι Πρoηγµέvεςι υπηρεσίεςι πραγµατικoύι χρόvoυι στovι τoµέαι τωvι 

µεταφoρώv,ι τoι oπoίoι έχειι ωςι στόχoι (Ζωγράφoςι Κ.,ι 2016):ι  
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• Tηvι αvάπτυξηι εvόςι oλoκληρωµέvoυι συστήµατoςι στήριξηςι στρατηγικώv,ι 

τακτικώvι καιι λειτoυργικώvι απoφάσεωvι πoυι αφoρoύvι τηι βέλτιστηι 

διαχείρισηι στόλoυ.ι  

• Tηι βελτιστoπoίησηι τωvι διαδικασιώvι παραλαβήςι -ι παράδoσηςι φoρτίωv.ι  

• Tηvι oλoκλήρωσηι τoυι συστήµατoςι παραγγελιoληψίαςι -ι παράδoσηςι καιι 

διαχείρισηςι τωvι απoθεµάτωv.ι  

• Tηvι αξιoλόγησηι τoυι επιπέδoυι εξυπηρέτησηςι πoυι παρέχειι τoι σύστηµαι 

διαvoµήςι καιι µεταφoράςι στoυςι πελάτες.ι  
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3 Eφαρµoγέςι τoυι Outsourcingι στηvι Πράξηι  

ι  

3.1 Toι Outsourcingι στηvι Aυτoκιvητoβιoµηχαvίαι (Automotiveι 

Logistics)ι  

ι Hι παγκoσµιoπoίησηι αλλάζειι ται δεδoµέvα,ι τηι στρατηγικήι αλλάι καιι τιςι 

συvθήκεςι αvταγωvισµoύι µεταξύι τωvι µεγάλωvι βιoµηχαvιώvι πoυι 

κατασκευάζoυvι αυτoκίvηται καιι φoρτηγά,ι αλλάι καιι τoυςι πρoµηθευτέςι τoυςι σει 

βασικάι αvταλλακτικά.ι Σει µεταβατικόι στάδιoι βρίσκεταιι ηι εφoδιαστικήι αλυσίδαι 

τωvι αυτoκίvητωv.ι Όλαι αυτά,ι φυσικά,ι αvαγκάζoυvι τoυςι τεχvoκράτεςι vαι 

λάβoυvι σoβαράι υπόψηι τoυςι τιςι αvαλύσειςι τωvι ειδικώvι σει θέµαται 

εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι (logisticians),ι τόσoι γιαι τηvι απλoπoίησηι όσoι καιι γιαι τηι 

βελτίωσηι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδας.ι  

Aρκετάι δηµoσιεύµαται σει επιστηµovικάι περιoδικάι καιι κλαδικέςι µελέτες,ι 

αvαφέρovταιι στηvι εφoδιαστικήι αλυσίδαι τωvι αυτoκιvήτωvι καιι τωvι 

αvταλλακτικώvι τoυςι (Automotiveι Logistics)ι καιι κυρίωςι στιςι διαδικασίεςι πoυι 

αφoρoύvι τηvι πρoώθησηι τωvι oχηµάτωv,ι αvταλλακτικώv,ι τωvι ελαστικώvι αλλάι 

καιι τωvι αξεσoυάρι πρoςι τoυςι καταvαλωτές.ι Toι εvδιαφέρov,ι επίσηςι εστιάζεταιι 

στιςι διαδικασίεςι υπoστήριξηςι τηςι εφoδιαστικήςι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2016α).ι  

Tαι vέαι συστήµαται αvεφoδιασµoύι αυτoκιvήτωvι πρέπειι vαι συvδυάζoυvι τηι 

λoγικήι τηςι «ώθησηςι απoθεµάτωv»ι καιι τηvι καλλιέργειαι συvθηκώvι πoιoτικoύι 

αvταγωvισµoύ.ι Avαλυτέςι τηςι αγoράςι επισηµαίvoυvι πωςι ηι πλειovότηται τωvι 

αυτoκιvήτωvι πoυι διατίθεvταιι στηvι αγoράι πρoέρχovταιι απόι τoυςι καταλόγoυςι 

ετoίµωvι καιι κατασκευασµέvωvι oχηµάτωv.ι  
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Eικόvαι 2ι Μείωσηι Χρόvoυι µει ται Logisticsι Πηγή:ι Logisticsι &ι Management,ι Ιαvoυάριoςι 2016ι  

Oιι τεχvoκράτεςι θεωρoύvι πωςι πρέπειι vαι υπάρξειι γεvικήι αvαθεώρησηι τωvι 

διαδικασιώvι διάθεσηςι αυτoκιvήτωvι Πρoγράµµαται τoυι Παvεπιστηµίoυι τoυι 

Κάρvτιφι καιι έρευvεςι ιvστιτoύτωvι αvαφέρoυvι πωςι µει τηvι απλoπoίησηι τηςι 

εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι στηvι αυτoκιvητoβιoµηχαvίαι θαι µπoρoύσαvι vαι 

εξoικovoµηθoύvι περίπoυι 9ι δισεκατoµµύριαι δoλάριαι στηvι Eυρώπη.ι Tαι 

χρήµαται αυτάι µεταφράζovταιι σει εξάλειψηι µovτέλωvι πoυι παραµέvoυvι 

αδιάθεται σει χώρoυςι τωvι εργoστασίωvι ήι σει εταιρίεςι Thirdι Partyι Logisticsι καιι 

τελικώςι πωλoύvταιι στoι ήµισυι τηςι αρχικήςι τιµήςι τoυςι ύστεραι απόι 4ι -ι 5ι 

χρόvιαι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2016α).ι  

Όσovι αφoράι σει διαδικασίεςι υπoστήριξης,ι αµερικαvoίι ειδικoίι σει θέµαται 

logistics,ι αvαφέρoυvι πωςι ηι υπoστήριξηι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι στovι 

τoµέαι τωvι αvταλλακτικώvι (spareι partsι logistics)ι απoτελείι τoι µέτρoι επιτυχίαςι 

ήι απoτυχίαςι εvόςι µovτέλoυ.ι Avαφέρovται,ι επίσηςι στoι γεγovόςι ότιι πoλλoίι 

logisticiansι µεγάλωvι βιoµηχαvιώvι ήι εταιριώvι πoυι εµπoρεύovταιι αυτoκίvητα,ι 

δεvι σχεδιάζoυvι καιι δει χαράσσoυvι συγκεκριµέvηι στρατηγικήι γιαι τηvι 

υπoστήριξηι τηςι αγoράςι απόι αvταλλακτικάι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2016β).ι  

Σύµφωvαι µει τιςι γvώµεςι ειδικώvι σει θέµαται logistics,ι χωρίςι πρoγραµµατισµόι 

logisticsι καιι χωρίςι δηµιoυργίαι µιαςι λίσταςι απόι ται αvταλλακτικάι πoυι θαι 

φθάσoυvι στoι σηµείoι τηςι ζήτησης,ι θαι υπάρξoυvι δύoι συvέπειεςι γιαι τηvι 

εταιρίαι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2016β:ι Κας,ι 2016)ι  
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ι Θαι πρέπειι vαι επαvεξετάσειι τηvι πoλιτικήι τηςι σται logisticsι καιι vαι 

αvαδιoργαvώσειι τoι δίχτυoι της.ι Θαι πρέπειι vαι υπoλoγίσειι απώλειεςι εσόδωvι 

στoυςι επόµεvoυςι πρoϋπoλoγισµoύςι της.ι Eπιπλέov,ι oιι ειδικoί,ι πρoτείvoυvι τιςι 

τακτικέςι –ι «oκτώι χρυσoίι καvόvες»ι πoυι πρέπειι vαι εφαρµόζovταιι γιαι τηι 

διαχείρισηι συστηµάτωvι εφoδιασµoύι στovι τoµέαι τωvι αvταλλακτικώv.ι  

Oιι oχτώι «χρυσoί»ι καvόvεςι γιαι τoι µάvατζµεvτι είvαιι oιι ακόλoυθoιι 

(Λαζαρόπoυλoς,ι 2016β:ι Κας,ι 2016):ι  

1. Μακρoπρόθεσµεςι συvεργασίεςι καιι συµµαχίεςι µει αξιόπιστoυςι 

πρoµηθευτές.ι  

2. Tυπoπoίησηι καιι ταξιvόµησηι εφoδιαστικώvι απαιτήσεωv.ι  

3. Βελτίωσηι τηςι πoιότηταςι τωvι παρεχoµέvωvι υπηρεσιώvι καιι µείωσηι τoυι 

κόστoυςι πρoµηθειώvι µει τηvι εφαρµoγήι καvovισµώv,ι διαδικασιώvι καιι 

σύγχρovωvι εργαλείωvι γιαι τηvι υπoστήριξηι τωvι απoφάσεωv.ι  

4. ∆ιασφάλισηι εvαλλακτικώvι διαύλωvι πρoµηθειώvι αvταλλακτικώv,ι σει 

βάθoςι δεκαετίαςι απόι τηvι παρoυσίασηι εvόςι µovτέλoυι αvι πρόκειταιι γιαι 

επιβατικόι όχηµα,ι καιι σει 15ι έτηι αvι πρόκειταιι γιαι επαγγελµατικήι 

έκδoση.ι  

5. Avάπτυξηι τωvι υπoκατάστατωvι υλικώv.ι  

6. Συγκριτικήι µελέτηι αξιoλόγησηςι (Benchmarking)ι µει συvεχείςι 

αvαvεώσεις.ι  

7. Aξιoλόγησηι καιι επιλoγήι τόσoι τωvι πρoµηθευτώvι όσoι καιι τωvι 

πρoσφoρώv.ι  

8. Tαχύτατηι ρoήι «σει ρυθµoύςι F-16»ι τωvι αvταλλακτικώvι µέσαι στηvι 

απoθήκη.ι  

Oιι εισαγωγικέςι εταιρίεςι πoυι εισάγoυvι καιι εµπoρεύovταιι αυτoκίvητα,ι πρέπειι 

vαι είvαιι πάvται έτoιµεςι vαι εφoδιάσoυvι τηvι αγoράι µει ται αvαγκαίαι 

αvταλλακτικάι γιαι τηι συvτήρησηι τoυςι καιι γιαι τιςι απαραίτητεςι επισκευές.ι Γιαι 

αυτόι τoι λόγoι καιι πρoκειµέvoυι ηι αλυσίδαι τoυι εφoδιασµoύι vαι είvαιι πάvται σει 

άριστηι κατάστασηι καιι vαι λειτoυργείι άψoγα,ι ηι εισαγωγικήι εταιρίαι πρέπειι vαι 
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διαθέτειι (Φoυρvαράκης,ι 2016)ι Eκπαιδευµέvoυςι υπαλλήλoυς,ι µει γvώσειςι όχιι 

µόvovι τεχvικέςι αλλάι καιι βασικέςι πάvωι στovι τρόπoι εξυπηρέτησηςι τoυι πελάτη.ι  

ι Aπoθήκηι αvταλλακτικώvι διαστασιoλoγηµέvηι σύµφωvαι µει τιςι αvάγκεςι τηςι 

αγoράς.ι Πρόγραµµαι διαχείρισηςι αvταλλακτικώvι τoι oπoίoι vαι είvαιι σει θέσηι 

αvάι πάσαι στιγµήι vαι εvτoπίσειι τηι θέσηι καιι τoι απόθεµαι κάθει αvταλλακτικoύ,ι 

vαι δώσειι τιςι απαραίτητεςι πληρoφoρίεςι στηvι εµπoρικήι διεύθυvσηι καιι vαι 

τρoφoδoτήσειι µει ται αvαγκαίαι στoιχείαι τoι σύστηµαι πρόβλεψηςι παραγγελιώv.ι  

ι Σύστηµαι πρόβλεψηςι παραγγελιώvι παραµετρoπoιηµέvoι µει βάσηι τιςι 

ιδιαιτερότητεςι καιι ται χαρακτηριστικάι τηςι κάθει εταιρίας,ι τoι oπoίoι vαι είvαιι 

ευέλικτoι καιι vαι µπoρείι vαι δεχτείι τιςι αλλαγέςι πoυι επιβάλλειι ηι αγoρά.ι  

ι Κατάλληλαι επιλεγµέvoι σύστηµαι διαvoµής,ι πoυι vαι καλύπτειι τιςι αvάγκεςι τoυι 

δικτύoυι τηςι καιι τωvι πελατώvι τηςι µει ταχύτηται καιι ασφάλεια.ι Hι φιλoσoφίαι 

τoυι συστήµατoςι πρέπειι vαι βασίζεταιι σει µικρέςι απoθήκεςι σται δίκτυαι 

διαvoµής,ι µει απoθέµαται µόvoι σει αvταλλακτικάι ταχέωςι κιvoύµεvαι καιι µίαι 

τoυλάχιστovι καθηµεριvήι απoστoλήι αvταλλακτικώvι αvάι oλoκληρωµέvoι 

συγκρότηµα.ι  

Avάλoγαι χαρακτηριστικάι πρέπειι vαι υπάρχoυvι καιι σται κατάι τόπoυςι 

oλoκληρωµέvαι συγκρoτήµαται τηςι κάθει εταιρίας.ι Aπόι τηι στιγµήι πoυι έχoυvι 

εξασφαλισµέvεςι τιςι καθηµεριvέςι στoυςι αvάγκες,ι θαι πρέπειι vαι κάvoυvι 

πρoβλέψειςι µόvoι γιαι ται ταχέωςι κιvoύµεvαι αvταλλακτικά,ι έτσιι ώστει vαι 

καλύπτoυvι τιςι αvάγκεςι τωvι πελατώvι πoυι επισκέπτovταιι ται συvεργείαι τoυςι 

πρoγραµµατισµέvαι ήι απρoγραµµάτιστα.ι Oιι βασικoίι συvτελεστέςι γιαι τηvι 

επιτυχήι λειτoυργίαι τηςι αλυσίδαςι εφoδιασµoύ,ι ηι oπoίαι συvτελείι στηι βελτίωσηι 

τηςι εικόvαςι τηςι κάθει µάρκαςι καιι βέβαιαι στηvι ικαvoπoίησηι τoυι πελάτη,ι είvαιι 

καταρχήvι τoι επαρκώςι εκπαιδευµέvoι αvθρώπιvoι δυvαµικόι καιι στηι συvέχειαι oιι 

υπόλoιπoιι παράγovτες,ι όπωςι ηι µηχαvoγράφησηι καιι σται συστήµαται διαvoµήςι 

(Φoυρvαράκης,ι 2016).ι  

3.1.1 Σχεδιασµoίι στρατηγικήςι  

ι Γιαι oρισµέvεςι εταιρίες,ι αξιώµαται σαvι τoυςι «oκτώι χρυσoύςι καvόvες»,ι πoυι 

πρoαvαφέρθηκαv,ι πρέπειι vαι δoκιµαστoύvι σει συvθήκεςι πραγµατικήςι εργασίας,ι 

εvώι γιαι κάπoιεςι άλλεςι απoτελoύvι απλώςι χρήσιµαι αλλάι ακαδηµαϊκάι εργαλεία.ι 



34 

Σει µεγάλεςι αυτoκιvητoβιoµηχαvίες,ι όπωςι ηι Fordι καιι ηι Opel,ι oιι συvθήκεςι τoυι 

oικovoµικoύι περιβάλλovτoςι επέβαλαvι αvασχεδιασµόι τωvι logisticsι καιι τηςι 

λoγικήςι υπoστήριξηςι τωvι δικτύωvι τoυς.ι Σει σύvτoµoι διάστηµαι µείωσαvι τιςι 

δαπάvεςι τoυς,ι βελτίωσαvι τηvι απoδoτικότηται τoυςι καιι κατάφεραvι vαι 

δηµιoυργήσoυvι oικovoµίεςι κλίµακαςι γιαι vαι αvτεπεξέλθoυvι στιςι πιέσειςι πoυι 

δέχovταvι απόι τovι αvταγωvισµό.ι  

Άλλoιι κατασκευαστές,ι όπωςι oιι Generalι Motors,ι Volvo,ι Saabι -ι Scania,ι 

Mercedes,ι MANι καιι oι όµιλoςι Fiat,ι πρoχώρησαvι ακόµαι πιoι πoλύ.ι 

∆ηµιoύργησαvι σταθερέςι σχέσειςι µόvιµηςι ήι καιι «εξαρτηµέvης»ι συvεργασίαςι 

µει πρoµηθευτέςι -ι κατασκευαστέςι αvταλλακτικώv.ι Σει αυτόι τoι επίπεδo,ι 

υπoκατασκευαστέςι κατάφεραvι vαι µπoυvι γιαι ται καλάι ακόµαι καιι στιςι 

διαδικασίεςι διαχείρισηςι καιι απoστoλήςι αvταλλακτικώv,ι καιι δηµιoύργησαvι έvαι 

vέoι πεδίoι αvταγωvισµoύ.ι Avαφέρoυµει εvδεικτικώςι τιςι Sachs,ι Bosch,ι SKF,ι 

Wabco,ι ZF,ι Lucas,ι Magnettiι Marelli,ι Weber,ι CAVι καιι Voithι (Λαζαρόπoυλoς,ι 

2016β).ι  

Oιι χρόvoιι παραδόσεωςι τωvι αυτoκιvήτωvι στηvι Eυρώπηι δεvι ξεπερvoύvι τιςι έξιι 

εβδoµάδεςι κατάι µέσoι όρo,ι εvώι στιςι Hvωµέvεςι Πoλιτείεςι oιι παραδόσειςι 

γίvovταιι καιι στιςι δέκαι εβδoµάδεςι απόι τηvι έvαρξηι παραγωγήςι εvόςι µovτέλoυ.ι 

Ιταλικέςι καιι γερµαvικέςι αυτoκιvητoβιoµηχαvίεςι αvτιτίθεvταιι σ'ι αυτήvι τηvι 

τάσηι καιι υπoστηρίζoυvι πωςι oιι πελάτεςι πρέπειι vαι oρίζoυvι τιςι πρoδιαγραφέςι 

τωvι αυτoκιvήτωvι (διαδικασίαι OTD:ι Orderι Toι Delivery).ι  

Πριvι απόι µερικάι χρόvια,ι ηι BMWι καιι ηι Volvoι εφάρµoσαvι διαδικασίεςι 

παραγωγήςι oχηµάτωvι πoυι βασίζovταvι στιςι αvάγκεςι τωvι πελατώvι τoυςι καιι 

κατάφεραvι vαι διαvέµoυvι αυτoκίvηται σει διάστηµαι απόι έξιι εβδoµάδεςι σει 28ι 

ηµέρεςι αρχικάι καιι εvτέλειι σει 14ι ηµέρες.ι «Κάτιι τέτoιoι µπoρείι vαι τovώσειι 

τηvι αγoράι τoυι αυτoκιvήτoυ,ι αλλάι θαι πρoκαλέσειι καθυστερήσειςι στoυςι 

χρόvoυςι παραδόσεωςι τωvι vέωvι µovτέλωv»ι επισηµαίvoυvι oιι εκπρόσωπoιι τωvι 

αvτιπρoσώπωvι αυτoκιvήτoυ.ι Oιι επικριτέςι αυτήςι τηςι τακτικής,ι ωστόσo,ι 

επικαλoύvταιι τoι παράδειγµαι τηςι Βρεταvίας.ι Tαι logisticsι τωvι τριώvι 

εργoστασίωvι συvαρµoλόγησηςι αυτoκιvήτωvι εξαρτώvταιι απόι τηvι παραγωγή,ι τηι 

λειτoυργίαι καιι τoι σύστηµαι διαχείρισηςι πρoµηθειώvι απόι 670ι µικρoµεσαίoυςι 

συvεργάτεςι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2016α).ι Oιι διαφoρετικoίι τύπoιι υλικώvι πρoκάλεσαvι 
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δυσµεvείςι συvέπειεςι στηι λειτoυργίαι τoυι εργoστασίoυι Vauxhall,ι στoι λιµάvιι 

Έλλεσµερι τoυι Tσεσάιρ.ι  

3.2 Thirdι Partyι Logisticsι (3PL) 

Έvαςι third-partyι logisticsι πρoµηθευτήςι (3PLsι εταιρίεςι σει συvτoµoγραφία,ι ήι 

µερικέςι φoρέςι TPL)ι είvαιι ηι επιχείρησηι πoυι παρέχειι µιαι υπηρεσίαι σηµείωvι 

εvιαίαςι εξυπηρέτησηςι στoυςι πελάτεςι τηςι καιι αφoράι εξωτερικέςι (ήι τρίτες)ι 

υπηρεσίεςι µεταφoράςι καιι απoθήκευσης,ι είτει γιαι έvαι µέρoςι είτει γιαι oλόκληρηι 

τηvι λειτoυργίαι τηςι εφoδιαστικήςι τoυςι αλυσίδας.ι Κύριoςι στόχoςι τωvι 

υπηρεσιώvι αυτώvι είvαιι ται πρoϊόvται τωvι πελατώvι τoυςι vαι καταλήξoυvι στovι 

τελικόι χρήστηι στovι µικρότερoι δυvατόι χρόvoι καιι τoι χαµηλότερoι δυvατόι 

κόστoς,ι πρoσφέρovταςι εξαιρετικήςι πoιότηταςι εξυπηρέτησηι καιι απόλυτηι 

εξειδίκευσηι αvάλoγαι µει τoι τιι απαιτήσειςι καιι αvάγκεςι έχoυvι ται αγαθάι πoυι 

µεταφέρoυv.ι  

Oιι third-partyι logisticsι πρoµηθευτέςι ωςι επίι τoι πλείστovι ειδικεύovταιι στovι 

τoµέαι τηςι oλoκληρωµέvηςι παρoχήςι υπηρεσιώvι λειτoυργίας,ι απoθήκευσηςι καιι 

µεταφoράς.ι Έχoυvι τηvι δυvατότηται vαι κλιµακωθoύvι καιι vαι πρoσαρµoστoύvι 

στιςι αvάγκεςι τoυι κάθει πελάτη,ι βασιζόµεvoιι στιςι εκάστoτει συvθήκεςι πoυι 

επικρατoύvι στηvι αγoρά,ι στιςι απαιτήσειςι καιι στιςι υπηρεσίεςι παράδoσηςι πoυι 

χρειάζovταιι ται πρoϊόvται καιι ται υλικάι τoυς.ι  

3.2.1 Oι Ρόλoςι τωvι Thirdι Partyι Logisticsι (3PL)ι  

ι Hι διακίvησηι τωvι αυτoκιvήτωvι γιvόταvι παλαιότεραι απoκλειστικάι απόι τoυςι 

αvτιπρoσώπoυς.ι Σήµερα,ι πoλλέςι εταιρίεςι Thirdι Partyι Logisticsι 

δραστηριoπoιoύvταιι στoι χώρoι τoυι αυτoκιvήτoυ.ι Hι παρoχήι έργoυι πρoςι εταιρίεςι 

πoυι εξειδικεύovταιι σει υπηρεσίεςι Thirdι Partyι Logisticsι (outsourcing)ι απoτελείι 

πλέovι πάγιαι λύσηι γιαι χιλιάδεςι κωδικoύςι αvταλλακτικώvι πoυι διακιvoύvταιι 

µέσωι oδικώv,ι σιδηρoδρoµικώv,ι θαλασσίωvι καιι αερoπoρικώvι δικτύωv.ι  

Oιι εκπρόσωπoιι αρκετώvι εταιριώvι Thirdι Partyι Logisticsι (Ν.Eλευθεράκoςι A.E,ι 

Imperio,ι Hellenicι Logistics,ι Sarmed),ι πoυι ρωτήθηκαvι σται πλαίσιαι έρευvαςι γιαι 

τηvι εφoδιαστικήι αλυσίδαι στηvι αυτoκιvητoβιoµηχαvίαι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2016α),ι 

δηλώvoυvι πωςι τoι κρισιµότερoι σηµείoι τωvι logisticsι αφoράι τηvι παρoχήι 

υπηρεσιώvι υψηλήςι πρoστιθέµεvηςι αξίας.ι  
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Eίτει µει δικάι τoυςι µέσαι είτει µέσωι τωvι 3PLι είτει µέσωι συvεργαζόµεvωvι 

φoρτηγώv,ι γίvεταιι ηι άφιξηι καιι ηι µεταφόρτωσηι αυτoκιvήτωv.ι «Στιςι εργάσιµεςι 

ηµέρεςι υπάρχoυvι αφίξειςι αυτoκιvήτωvι καιι µεταφoρτώσειςι πάvωι απόι 

πεvτακoσίωvι oχηµάτωv»ι εξηγείι oι κ.ι Aφεvτoυλίδηςι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2016α)ι 

καιι σηµειώvειι πωςι ηι «AutoTransport»ι καλύπτειι αυτήι τηι στιγµήι τoι 67%ι τηςι 

αγoράς.ι  

Στηι συvέχειαι γίvεταιι ηι διακίvησηι στoυςι τελωvειακoύςι χώρoυς,ι όπoυι γίvεταιι ηι 

καταvoµήι τωvι αυτoκιvήτωvι αvάι τµήµατα.ι Σει αυτoύςι τoυςι χώρoυςι γίvεταιι 

έλεγχoςι ζηµιώvι καιι τεχvικόςι έλεγχoςι γιαι τηvι παραλαβήι τoυς.ι Oιι 

αυτoκιvητoβιoµηχαvίεςι έχoυvι πρoχωρήσειι στηvι υιoθέτησηι ελαφρώvι 

συσκευασιώv,ι ειδικάι γιαι ται πoλυτελήι oχήµατα.ι Ήδηι ηι BMWι καιι ηι Volvoι 

πρoωθoύvι ται αυτoκίvηται τύπoυι suvι εvδεδυµέvαι µει ειδικόι κάλυµµα,ι εvώι ηι 

Toyotaι τoπoθετείι στιςι ζάvτεςι τωvι oχηµάτωvι τύπoυι τζιπι ειδικόι πλαστικόι 

πρoστατευτικόι ώστει vαι µηvι λερώvovταιι απόι σκόvες,ι vεράι ήι λάσπες.ι Hι 

παραµovήι τωvι oχηµάτωvι στoυςι απoθηκευτικoύςι -ι τελωvειακoύςι χώρoυςι 

εξαρτάταιι απόι τιςι αvάγκεςι τωvι αvτιπρoσώπωv.ι  

Oιι υπεύθυvoιι τωvι εταιριώvι συvεργάζovταιι µει ται αρµόδιαι στελέχηι τηςι 3PLι 

καιι καθoρίζoυvι τovι τρόπoι πρoώθησηςι τωvι αυτoκίvητωvι στoυςι αvτιπρoσώπoυςι 

τηςι Aττικήςι καιι τηςι επαρχίας.ι Tαι καταστήµαται τηςι Aττικήςι εξυπηρετoύvταιι 

απόι τoι µεσηµέριι καιι ωςι τoι τέλoςι τoυι απoγεύµατoς.ι Oι voµόςι είvαιι 

χωρισµέvoςι σται τέσσεραι σηµείαι τoυι oρίζovτα,ι καιι αvάλoγαι µει τovι όγκoι καιι 

τoυςι τύπoυςι τωvι αυτoκίvητωvι εκδίδεταιι τoι πρόγραµµαι διαvoµής.ι Oιι 

αvτιπρoσωπείεςι αυτoκιvήτωvι τηςι επαρχίαςι εξυπηρετoύvταιι µει ειδικόι 

πρόγραµµαι καιι καταvoµήι αvάι περιoχή.ι Aρχίζειι ηι διαδικασίαι τηςι φόρτωσηςι 

καιι µετάι αρχίζειι ηι διαvoµήι απόι τoι βoρειότερoι έωςι τoι voτιότερoι σηµείo. 

3.3 Τύπoιι 3PLs 

Aυτoύι τoυι είδoυςι oιι επιχειρήσειςι κατηγoριoπoιoύvται,ι κυρίωςι καιι συvήθως,ι 

ωςι εξής:ι  

• Ναυλoµεσίτεςι ήι απoστoλείςι φoρτίoυ 

• Eταιρίεςι κoύριερι ήι «αγγελιαφόρωv» 
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• Άλλoιι oικovoµικoίι oργαvισµoίι πoυι πρoσφέρoυvι oλoκλήρωσηι καιι 

υπεργoλαβίαι σται logisticsι καιι στιςι υπηρεσίεςι µεταφoράς. 

Oιι Hertzι andι Alfredssonι (2003)ι περιγράφoυvι τέσσεριςι βασικέςι κατηγoρίεςι γιαι 

τιςι 3PLsι εταιρίεςι πoυι έχoυvι ωςι εξής:ι  

3.3.1 Oι «Σταθερός»ι ήι «Τυπoπoιηµέvoς»ι πρoµηθευτήςι 3PL 

Aυτήι ηι κατηγoρίαι συvιστάι τηvι βασικήι µoρφήι τωvι third-partyι logistics.ι 

Eκτελoύvι δραστηριότητεςι όπωςι ηι συλλoγήι καιι ηι συσκευασία,ι ηι απoθήκευσηι 

καιι ηι διαvoµήι τωvι εµπoρευµάτωvι σει επιχειρήσεις,ι δηλαδήι τιςι βασικότερεςι 

λειτoυργίεςι τηςι εφoδιαστικής.ι Γιαι τηvι πλειoψηφίαι τωvι επιχειρήσεωvι αυτώvι ηι 

3PLι λειτoυργίαι δεvι απoτελείι τηvι κύριαι δράσηι τoυς.ι  

3.3.2 Oι «Υπεύθυvoςι γιαι τηvι Avάπτυξηι Υπηρεσιώv»ι πρoµηθευτήςι 

3PL 

Aυτόι τoι είδoςι 3PLι πρoµηθευτήι έχειι τηvι δυvατότηται είτει vαι πρoσφέρειι στoυςι 

πελάτεςι τoυι πρoηγµέvεςι υπηρεσίεςι πρoστιθέµεvηςι αξίας,ι όπωςι ηι 

παρακoλoύθησηι καιι oι εvτoπισµόςι (trackingι andι tracing),ι τoι cross-docking,ι καιι 

ειδικευµέvoυςι τρόπoυςι συσκευασίας,ι είτει vαι παρέχειι έvαι πρωτότυπoι καιι 

µovαδικόι σύστηµαι ασφαλείας.ι Ται γεράι ITι θεµέλια,ι ηι εστίασηι σει oικovoµικέςι 

κλίµακεςι καιι τoι πεδίoι εφαρµoγήςι τoυι επιτρέπoυvι σει αυτoύι τoυι είδoυςι 

πρoµηθευτήι 3PLι τηvι εκτέλεσηι αυτώvι τωvι καθηκόvτωvι απoτελεσµατικάι καιι 

µει ακρίβεια.ι  

3.3.3 Oι «Evαρµovιστής»ι πρoµηθευτήςι 3PL 

Ηι µoρφήι αυτήι περιλαµβάvειι τoυςι πρoµηθευτέςι 3PLsι πoυι µπoρoύvι καιι 

εvαρµovίζovται,ι δηλαδήι πρoσαρµόζovταιι στιςι αvάγκεςι καιι τιςι επιθυµίεςι τωvι 

πελατώvι τoυς.ι Avαλαµβάvει,ι µετάι απόι απαίτησηι τoυι πελάτη,ι στηvι oυσίαι τovι 

πλήρηι έλεγχoι καιι τηvι διαχείρισηι τωvι logisticsι τηςι επιχείρησης.ι Ηι 3PLι 

εταιρίαι βελτιώvειι εvτυπωσιακάι τηvι εφoδιαστική,ι αλλάι σει καµίαι περίπτωσηι 

δεvι αvαπτύσσειι µιαι vέαι υπηρεσία.ι Ηι πελατειακήι βάσηι γιαι αυτέςι τιςι 3PLι 

επιχειρήσειςι είvαιι κατάι καvόvαι αρκετάι µικρή.ι  

3.3.4 Oι «Υπεύθυvoςι γιαι τηvι Avάπτυξηι Πελατώv»ι πρoµηθευτήςι 3PL 

Aυτόι είvαιι τoι υψηλότερoι δυvατόι επίπεδoι πoυι έvαςι πρoµηθευτήςι 3PLι µπoρείι 

vαι επιτύχειι σει σχέσηι µει τιςι διαδικασίεςι καιι τιςι δραστηριότητεςι τoυ.ι Τoι 
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γεγovόςι αυτόι εµφαvίζεταιι όταvι oι 3PLι φoρέαςι εvσωµατώvεταιι µει τιςι 

δραστηριότητεςι τoυι πελάτηι τoυι καιι αvαλαµβάvειι εξoλoκλήρoυι τηvι λειτoυργίαι 

τηςι εφoδιαστικήςι τoυ.ι Oιι τελευταίoιι πρoµηθευτέςι 3PLι έχoυvι λίγoυςι πελάτεςι 

µεvι αλλάι εκτελoύvι µεγάλoι αριθµόι καθηκόvτωv,ι ακόµηι καιι άκρωςι λεπτoµερήι 

γι’ι αυτoύς.ι  

3.4 Πρoµηθευτέςι χωρίςι ιδιόκτητoι εξoπλισµό 

Oιι ραγδαίεςι εξελίξειςι στηvι τεχvoλoγία,ι oιι σχετικέςι αυξήσειςι στηι διαφάvειαι 

τωvι αλυσίδωvι εφoδιασµoύι καιι oιι διεταιρικέςι επικoιvωvίεςι έχoυvι δώσειι ώθησηι 

σει έvαι σχετικάι vέoι µovτέλoι γιαι δραστηριότητεςι logisticsι απόι τρίτoυς:ι τoυςι 

πρoµηθευτέςι πoυι δεvι φέρoυvι τovι δικόι τoυςι εξoπλισµό.ι  

Oιι τελευταίoιι εκτελoύvι λειτoυργίεςι όπωςι γιαι παράδειγµαι ηι διαβoύλευση-

συµβoυλευτικήι σχετικάι µει τηι συσκευασίαι καιι τηι µεταφoρά,ι τoι αvαφερόµεvoι 

φoρτίo.ι Aκόµηι στιςι δραστηριότητέςι τoυςι είvαιι ηι oικovoµικήι διευθέτηση,ι oι 

έλεγχoς,ι ηι παρακoλoύθηση,ι ηι εξυπηρέτησηι τωvι πελατώvι καιι ηι επίλυσηι 

επειγόvτωvι ζητηµάτωv.ι Ωστόσo,ι δεvι διαθέτoυvι εξoπλισµόι oύτει απασχoλoύvι 

πρoσωπικόι (oδηγoύς,ι απoθηκάριoυς,ι εργάτες),ι oύτει έχoυvι στηvι κατoχήι τoυςι 

καvέvαι δικόι τoυςι φυσικόι φoρτίoι διαvoµήςι –oύτει φoρτηγά,ι oύτει 

ρυµoυλκoύµεvαι απoθήκευσης,ι oύτει παλέτες,ι oύτει χώρoυςι απoθήκευσης.ι Έvαςι 

πρoµηθευτήςι πoυι δεvι βασίζειι τηvι δoυλειάι τoυι στηvι κατoχήι δικoύι τoυι 

εξoπλισµoύι περιστoιχίζεταιι απόι µιαι oµάδαι ειδικώvι χώρoυ-περιoχώvι µει 

τεχvoγvωσίαι καιι συσσωρευµέvηι εξειδίκευσηι στηι βιoµηχαvίαι φoρτίoυ.ι Έχoυvι 

έvαι ρόλoι παρόµoιoι µει αυτόvι τωvι πρακτόρωvι µεταφoρώvι ήι τωvι µεσιτώvι 

φoρτίoυ,ι αλλάι διατηρoύvι σει µεγάλoι βαθµόι µιαι εvεργήι συµµετoχήι στηι 

µεταφoράι τωvι εµπoρευµάτωv.ι  

Γιαι vαι είvαιι χρήσιµηι µιαι εταιρίαι όπωςι ηι Choiceι Logisticsι καιι ηι Diversifiedι 

Transportationι Servicesι (DTS)ι πρέπειι vαι παραθέτειι στoυςι πελάτεςι τηςι έvαι 

κέρδoςι σει oικovoµικόι καιι επιχειρησιακόι επίπεδo,ι µει τηvι επίδειξηι εξαιρετικήςι 

εµπειρίαςι καιι τηvι ικαvότηται τηςι στoυςι τoµείςι τηςι λειτoυργίας,ι τηςι 

διαπραγµάτευσηςι καιι τηςι εξυπηρέτησηςι τωvι πελατώv,ι µει τέτoιoι τρόπoι ώστει 

vαι συµπληρώvειι τovι πρoϋπάρχovι εξoπλισµόι τωvι πελατώvι της.ι  
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3.5 Μεταφoράι κατ'ι απαίτηση 

Oιι µεταφoρέςι κατ’ι απαίτησηι ήι µεταφoράι κατόπιvι παραγγελίαςι είvαιι έvαςι 

σχετικάι vέoςι όρoςι πoυι επιvόησαvι oιι 3PLsι εταιρίεςι µει σκoπόι vαι περιγράψoυvι 

απoτελεσµατικάι τηvι µεσιτείαι τoυς,ι τoι «ad-hoc»ι τoυςι καιι τιςι «flyer»ι 

υπηρεσίεςι πoυι πρoσφέρoυv.ι  

Ηι µεταφoράι κατ’ι απαίτησηι γιαι τηvι εξασφάλισηι τηςι άµεσηςι επιτυχίαςι καθιστάι 

υπoχρεωτικήι τηvι ικαvότηται τωvι 3PLι επιχειρήσεωvι vαι πρoσφέρoυvι στovι 

πελάτηι τoυςι συγκεκριµέvεςι καιι επoικoδoµητικέςι λύσειςι όσovι αφoράι τιςι 

αvάγκεςι τηςι εφoδιαστικήςι τoυςι αλυσίδας.ι  

Aυτέςι oιι παραδόσεις-απoστoλέςι συvήθωςι δεvι κιvoύvταιι γύρωι απόι τoι σεvάριoι 

ηι «χαµηλότερηι τιµήι κερδίζει»ι καιι µπoρoύvι vαι είvαιι πoλύι κερδoφόρεςι γιαι 

τovι 3PLι oργαvισµόι πoυι κερδίζειι µέσωι τηςι συvαλλαγήςι τoυ.ι Τoι κόστoςι 

αvαφέρεταιι σει πελάτεςι γιαι κατ’ι απαίτησηι υπηρεσίεςι πoυι βασίζovταιι σει 

καθoρισµέvεςι περιστάσειςι καιι στηι διαθεσιµότηται καιι µπoρείι vαι διαφέρoυvι 

κατάι πoλύι απόι τιςι συvήθειςι δηµoσιευµέvεςι τιµές.ι  

Oιι κατ’ι απαίτησηι µεταφoρέςι είvαιι µιαι θέσηι ήι έvαςι ρόλoςι τωvι επιχειρήσεωvι 

αυτώvι πoυι εξακoλoυθείι vαι αvαπτύσσεταιι καιι vαι εξελίσσεταιι στoι πλαίσιoι τηςι 

3PLι βιoµηχαvίας.ι  

Eιδικάι µέσαι µεταφoράς,ι ται oπoίαι µπoρoύvι vαι απoτελέσoυvι αvτικείµεvoι γιαι 

τoι µovτέλoι κατ’ι απαίτησηι µεταφoρές,ι περιλαµβάvoυvι (αλλάι δεvι περιoρίζovταιι 

µόvoι σει αυτά)ι ται ακόλoυθα:ι  

• ΠΦΦι πoυι σηµαίvειι Πλήρεςι Φoρτίoι Φoρτηγoύι (απόι τηvι αγγλικήι 

oρoλoγίαι FTL=Fullι Truckι Load) 

• Hotshotι (άµεσηι καιι απoκλειστικήι εταιρίαι courier) 

• Eπόµεvηι Eξωτερικήι Πτήσηι (Nextι Flightι Outι orι Bestι Flightι Out).ι 

Μερικέςι φoρέςι αvαφέρεταιι επίσηςι ωςι Καλύτερηι Eξωτερικήι Πτήσηι 

(εµπoρικήι vαυτιλίαι αερoπoρικήςι εταιρείαςι ήι εµπoρικήι αερoγραµµήι πoυι 

απoστέλλει) 

• Διεθvήςι Ταχείαι (Internationalι Expedited) 
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3.5.1 Eπικάλυψη 

Μιαι 3PLι επιχείρησηι µπoρείι επίσηςι vαι είvαιι τηvι ίδιαι ακριβώςι στιγµήι µιαι 

2PLι εταιρίαι στιςι ακόλoυθεςι περιπτώσεις:ι  

• Όταvι µιαι vαυτιλιακή-ι ακτoπλoϊκήι εταιρίαι κατέχειι µιαι επιχείρησηι 

µεταφoράςι εµπoρευµάτωv. 

• Όταvι µιαι αερoπoρικήι εταιρίαι (αερoγραµµή)ι κατέχειι έvαι γεvικόι 

πρακτoρείoι πωλήσεωvι (GSA) 

• Όταvι µιαι επιχείρησηι µεταφoράςι εµπoρευµάτωvι έχειι στηvι ιδιoκτησίαι 

τηςι φoρτηγάι ήι απoθήκες. 

• Όταvι µιαι εταιρίαι κoύριερι διαθέτειι αερoπλάvα. 
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4 Eξέλιξηι Eταιρειώvι 3PLι στoι Παγκόσµιoι Περιβάλλovι  

ι  

Πρoκειµέvoυι καταvoηθείι καλύτεραι oι σηµαvτικόςι ρόλoςι τωvι εταιρειώvι 3PLι 

καιι ηι oλoέvαι αυξητικήι τoυςι συµµετoχήι σει συvεχώςι περισσότεραι τµήµαται τηςι 

εφoδιαστικήςι αλυσίδας,ι επιχείρησαι vαι κάvωι µίαι αvάλυσηι τηςι εξέλιξηςι αυτώvι 

τωvι εταιρειώvι χρησιµoπoιώvταςι στoιχείαι πoυι έχoυvι πρoκύψειι απόι τιςι 

τελευταίεςι τέσσερειςι ετήσιεςι µελέτεςι τωvι εταιρειώvι 3PLι καιι συγκεκριµέvαι 

τωvι ετώvι 2014,ι 2015,ι 2016ι καιι 2017.ι Κατάι αυτόι τovι τρόπoι oυσιαστικάι 

απoτυπώvεταιι ηι εξέλιξηι τωvι εταιρειώvι 3PLι κατάι τηvι τελευταίαι πεvταετίαι 

αvάι τηvι υφήλιo.ι Oιι µελέτεςι αυτέςι βασίζovταιι ωςι επίι τoι πλείστovι σει απόψειςι 

τωvι εταιρειώvι πoυι χρησιµoπoιoύvι εταιρείεςι 3PLι καιι ηι γεvικότερηι αίσθησηι 

πoυι µέvειι είvαιι ότιι oιι εταιρείεςι 3PLι έχoυvι βoηθήσειι στηvι επίτευξηι κρίσιµωvι 

εταιρικώvι στόχωvι πoυι σχετίζovταιι µει τηι µείωσηι τoυι κόστoυς,ι τηι βελτίωσηι 

τηςι εξυπηρέτησηςι καιι τηςι ικαvoπoίησηςι τoυι πελάτη.ι ι ι  

4.1 ι Aξιoπoίησηι 3PLι Eταιρειώvι αvάι τηvι Υφήλιoι ι ι  

Πριvι όµωςι πρoχωρήσωι στηvι αvάλυσηι τωvι στoιχείωvι πoυι πρoέκυψαvι απόι 

αυτέςι τιςι µελέτεςι είvαιι σκόπιµoι vαι αvαλυθoύvι ται δεδoµέvαι πoυι 

χρησιµoπoιήθηκαvι καθώςι καιι τoι πρoφίλι τωvι εταιρειώvι πoυι συµµετείχε.ι 

Συγκεκριµέvα,ι γιαι τηvι πεvταετίαι  

2009-2013ι ηι πoσoστιαίαι συµµετoχήι αvάι περιoχήι απoτυπώvεταιι ωςι ακoλoύθως,ι 

34%ι τωvι εταιρειώvι πρoέρχεταιι απόι τηvι Βόρειαι Aµερική,ι 28,5%ι πρoέρχεταιι 

απόι τηvι Eυρώπη,ι 17,75%ι πρoέρχεταιι απόι τηvι Aσία,ι 14,25%ι πρoέρχεταιι απόι 

τηvι Νότιαι Aµερικήι καιι µόλιςι έvαι 5,5%ι πρoέρχεταιι απόι ται υπόλoιπαι σηµείαι 

τoυι πλαvήτηι σται oπoίαι συµπεριλαµβάvεταιι ηι Ωκεαvίαι καιι ηι Aφρική.ι ι ι ι  

Πέραvι τoύτoυ,ι επισηµαίvεταιι ότιι ται 2/3ι τωvι εταιρειώvι πoυι χρησιµoπoιoύvι 

εταιρείεςι 3PLι αvήκoυvι σει oκτώι µεγάλoυςι κλάδoυςι βιoµηχαvιώv.ι Oιι κλάδoιι 

αυτoίι όπωςι φαίvεταιι καιι στoι παραπάvωι σχήµα,ι έχoυvι εµπλoκήι µει ται 

Χηµικά,ι τιςι Κατασκευές,ι ται Τρόφιµαι καιι ται Πoτά,ι ται Aυτoκίvητα,ι ται 

Ηλεκτρovικά,ι ται Eάρµακα,ι ται Καταvαλωτικάι Eίδηι καιι τηι Λιαvικήι Πώληση.ι  
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Παράλληλα,ι oι τζίρoςι τωvι εταιρειώvι πoυι χρησιµoπoιoύvι 3PLι εταιρείεςι 

καταvέµεταιι µεταξύι τεσσάρωvι µεγάλωvι oµάδωvι µει ται εξήςι χαρακτηριστικά:ι  

1)ι Eταιρείεςι φαµηλoύι τζίρoυι µει λιγότεραι απόι 350ι εκατoµµύριαι ευρώ,ι ι  

2)ι Eταιρείεςι µεσαίoυι τζίρoυι µει πoσάι πoυι κυµαίvovταιι απόι 350ι έωςι 750ι 

εκατoµµύριαι ευρώ,ι  

3)ι Eταιρείεςι αvώτερoυι τζίρoυι µει πoσάι πoυι κυµαίvovταιι απόι 750ι 

εκατoµµύριαι έωςι 20ι δισεκατoµµύριαι ευρώ,ι ι  

ι 4)ι Eταιρείεςι αvώτατoυι τζίρoυι µει πoσάι µεγαλύτεραι απόι 20ι δισεκατoµµύριαι ι 

ευρώ.ι ι ι  

Aπόι ται παραπάvωι στoιχείαι τωvι τζίρωvι αξίζειι vαι αvαφερθείι ότιι ηι µεγαλύτερηι 

βάσηι τωvι εταιρειώvι τηςι Βoρείoυι Aµερικήςι πoυι χρησιµoπoιoύvι εταιρείεςι 3PLι 

αvήκειι στηvι αvώτερηι κατηγoρία,ι εvώι τηςι Νoτίoυι Aµερικήςι στηvι χαµηλήι 

κατηγoρία.ι Κάτιι άλλoι πoυι όµωςι δεvι απoτυπώvεταιι ξεκάθαραι στoι παραπάvωι 

ραβδόγραµµαι καιι αφoράι τηvι Eυρώπηι είvαιι ότιι απόι τoι 2011ι καιι έωςι σήµεραι 

έχειι αυξηθείι ηι χρήσηι τωvι εταιρειώvι 3PLι απόι εταιρείεςι χαµηλoύι τζίρoυι µει 

απoτέλεσµαι τηvι τελευταίαι διετίαι τoι πoσoστόι αυτόι vαι σκαρφαλώσειι στoι 

32,25%ι απόι τoι 23%ι πoυι ήταvι πριv.ι Πρoφαvώςι ηι κρίσηι πoυι πρoέκυψει ται 

τελευταίαι χρόvιαι oδήγησει πoλλέςι oριζovτιoπoιηµέvηςι λoγικήςι εταιρείεςι σει 

καθετoπoίησηι καιι κατ’ι επέκτασηι καταµερισµόι λειτoυργιώvι τηςι εφoδιαστικήςι 

αλυσίδαςι σει τρίτoυςι φoρείςι (3PLι εταιρείες)ι µει απoτέλεσµαι συρρίκvωσηι τoυι 

τζίρoυι τoυςι καιι πρόσφoρoι έδαφoςι στιςι εταιρείεςι 3PLι γιαι εξάπλωση.ι ι ι 

Δoθείσηςι τηςι ευκαιρίαςι όµωςι καιι µιαςι καιι αvαφέρoµαιι σει λειτoυργίεςι τηςι 

εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι καλόι θαι ήταvι vαι αvαφερθείι πoυι ακριβώςι 

χρησιµoπoιoύvταιι oιι 3PLι εταιρείεςι εvτόςι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι στιςι 

τέσσερειςι µεγάλεςι περιoχέςι πoυι πρoαvαφέρθηκαv.ι  

Συvoψίζovταςι ι καταλήγoυµει σει τρειςι µεγάλεςι oµάδες:ι  

1)ι Eπιχειρησιακέςι καιι επαvαλαµβαvόµεvεςι δραστηριότητες,ι όπoυι εµπλέκovταιι 

περισσότερoι oιι εταιρίεςι 3PLι καιι έχoυvι vαι κάvoυvι µει τιςι πρωταρχικέςι ι 

δραστηριότητεςι εvασχόλησηςι αυτώvι τωvι εταιριώv.ι ι 2)ι Δραστηριότητεςι 

πρoστιθέµεvηςι αξίας,ι πoυι έχoυvι vαι κάvoυvι µει πιoι εξειδικευµέvεςι 
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δραστηριότητεςι πoυι όµωςι χρησιµoπoιoύvταιι καιι απαιτoύvταιι εvτόςι τωvι 

εφoδιαστικώvι αλυσίδωv.ι ι 3)ι Στρατηγικoύι χαρακτήραι καιι ευαίσθητεςι 

δραστηριότητες,ι όπoυι ηι εµπλoκήι τωvι εταιριώvι 3PLι είvαιι ηι µικρότερηι δυvατήι 

καθώςι oυσιαστικάι µιλάµει γιαι δραστηριότητεςι πoυι διαφoρoπoιoύvι τηvι µίαι 

εταιρείαι απόι τηvι άλλη,ι όπωςι εταιρικάι µυστικάι (π.χ.ι ΙΤι Υπηρεσίες)ι ήι απόι 

τηvι άλληι δραστηριότητεςι χαµηλoύι κόστoυςι πoυι δεvι απαιτoύvι πoλύι εργατικόι 

δυvαµικόι καιι µεγάλoι χρόvoι εvασχόλησηςι αυτoύι τoυι δυvαµικoύι (π.χ.ι 

Διαχείρισηι παραγγελιώv).ι ι  

Πέραvι τωvι αvωτέρωι καιι επιστρέφovταςι σται στoιχείαι τoυι πίvακα,ι πoυι γιαι 

γρηγoρότερηι καταvόησηι απoτυπώθηκαvι σει έvαι ραβδόγραµµα,ι µπoρoύµει vαι 

διαπιστώσoυµει ται εξήςι στoιχεία:ι  

ι 1)ι Στηvι Β.ι Aµερικήι σει σχέσηι µει τιςι άλλεςι ηπείρoυςι χρησιµoπoιoύvταιι κατάι 

κόρovι τρίτoιι φoρείςι σει διαδικασίεςι τιµoλόγησηςι καιι πληρωµώv.ι Μει αυτόvι 

τovι τρόπoι oιι εταιρείεςι αυτέςι θέλoυvι vαι δείξoυvι τoι πvεύµαι αδιαφάvειαςι πoυι 

έχoυvι υιoθετήσειι καθώςι ευαίσθηται κoµµάτιαι όπωςι αυτόι τωvι oικovoµικώvι 

συvαλλαγώvι oυσιαστικάι ελέγχεταιι απόι έvαvι αvεξάρτητoι φoρέα.ι Aπόι τηvι 

άλληι πλευράι διαπιστώvεταιι ότιι στιςι υπόλoιπεςι ηπείρoυςι δεvι υπάρχειι τόσηι 

εµπιστoσύvηι σει τρίτoυςι φoρείςι ώστει vαι µεταφέρoυvι τιςι δραστηριότητεςι τoυςι 

σει αυτoύς.ι ι  

2)ι Στηvι Aσίαι καιι τηvι Νότιαι Aµερικήι διoχετεύoυvι ευκoλότεραι σει τρίτoυςι 

υπηρεσίεςι πoυι έχoυvι σχέσηι µει τηvι εξυπηρέτησηι πελατώv,ι 4PLι καιι διαχείρισηι 

στόλoυι σει σύγκρισηι µει τηvι Eυρώπηι καιι τηvι Βόρειαι Aµερική,ι όπoυι ηι 

συµµετoχήι τωvι 3PLι εταιριώvι είvαιι µικρή.ι  

3)ι Ηι συµµετoχήι τωvι 3PLι εταιρειώvι στηvι έvvoιαι τηςι πράσιvηςι εφoδιαστικήςι 

αλυσίδαςι ξεκίvησει εvτovότεραι σει Aσίαι καιι Ν.ι Aµερικήι καιι µει µικρότερηι 

θέρµηι σει Eυρώπηι καιι Β.ι Aµερική.ι ι ι  

4)ι Ηι Eυρώπηι πρωτoστατείι σει τoµείςι όπωςι Διεθvείςι καιι Eσωτερικέςι 

Μεταφoρές,ι Διαχείρισηι µεταφoρώv,ι Aπoθήκευσηι καιι Cross-Docking,ι εvώι 

αvτίθεται µει εξαίρεσηι τηvι απoθήκευσηι ηι Βόρειαι Aµερικήι έχειι τηvι µικρότερηι 

επίδoσηι σει σχέσηι µει τιςι άλλεςι ηπείρoυς.ι Evδεχoµέvωςι αυτόι vαι oφείλεταιι στoι 

γεγovόςι τηςι γεvικότερηςι πoλιτικήςι τωvι ΗΠA,ι όπoυι γεvικότεραι oιι εταιρείεςι 
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επιδιώκoυvι µιαι oριζόvτιαι µoι ρφήι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι καιι δεvι 

εξαπλώvovταιι σει πoλλέςι περιoχέςι oύτει εvτόςι τηςι Aµερικήςι αλλάι oύτει καιι 

εκτός.ι Avτίθετα,ι στηvι Eυρώπηι επιδιώκovταιι τόσoι oιι εξαγωγέςι όσoι καιι oιι 

εσωτερικέςι µεταφoρέςι εξαιτίαςι τoυι µικρoύι παραγωγικoύι πυρήvαι πoυι 

διαθέτoυvι oιι περισσότερεςι εταιρείεςι εvτόςι τωvι Eυρωπαϊκώvι χωρώv.ι Aυτόι 

ευvoείι τηvι χρήσηι ι 3PLι εταιρειώvι γιαι απoθήκευσηι καιι µεταφoρά.ι ι ι ι ι  

 

4.1.1 Χρήσηι 3PLι στηι Βόρειαι Aµερικήι  

ι ι Παρατηρείταιι µίαι έvτovηι τάσηι µείωσηςι τηςι χρήσηςι τωvι 3PLι εταιρειώvι 

στηvι εσωτερικήι µεταφoρά,ι στηvι απoθήκευση,ι στηvι τιµoλόγησηι καιι τηvι 

πληρωµή,ι τoι Cross-Docking,ι τιςι υπηρεσίεςι µηχαvoγράφησηςι καιι τηι διαχείρισηι 

τoυι στόλoυι µει τoι πέρασµαι τoυι χρόvoυ.ι Τoι εvι λόγωι στoιχείoι oυσιαστικάι 

παραπέµπειι σει υιoθέτησηι πρακτικώvι αυτovόµησηςι τωvι εταιρειώvι πoυι µπoρείι 

vαι πρoκύπτειι ακόµαι καιι απόι πρακτικέςι συγχώvευσηςι εταιρειώvι είτει 3PLι µει 

µεγάλεςι είτει µεταξύι µεγάλωvι εταιρειώv.ι  

Aυξητικήι τάσηι στηvι συγκεκριµέvηι ήπειρoι παρατηρoύµει µόvoι στηvι διαχείρισηι 

τωvι παραγγελιώv,ι τoι ι oπoίoι διoχετεύεταιι σει τρίτεςι εταιρείεςι λόγωι πρoφαvώςι 

τηςι εξέλιξηςι τωvι µηχαvoγραφικώvι πρoγραµµάτωvι ται oπoίαι επιτρέπoυvι σει µίαι 

εταιρείαι έστωι καιι απoµακρυσµέvαι vαι ελέγχoυvι τηvι κίvησηι τωvι παραγγελιώv,ι 

καθώςι ηι καταχώρησηι µίαςι παραγγελίαςι γίvεταιι ευκoλότερα,ι αµεσότεραι καιι 

πλέovι oλoέvαι καιι περισσότερoι απόι tovι ίδιoι τovι πελάτηι (αγoρέςι µέσωι 

internetι κλπ).ι ι ι ι ι  

4.1.2 ι ι Χρήσηι 3PLι στηvι Eυρώπηι  

1)ι Γεvικότεραι κατάι τηvι τελευταίαι πεvταετίαι παρατηρoύvταιι αρκετέςι 

αυξoµειώσειςι µει σηµαvτικότερεςι µειώσειςι στoι Cross-Docking,ι τιςι υπηρεσίεςι 

ετικετoπoίησης-συσκευασίας-συvαρµoλόγησηςι καιι τηvι υπηρεσίαι διαχείρισηςι 

στόλoυ.ι  

ι 2)ι Aύξησηι παρoυσιάζoυvι oιι διαµεταφoρέςι αvι καιι όπωςι φαίvεταιι oιι 

µεταφoρέςι (διεθvείςι καιι εσωτερικές)ι είvαιι απόι τιςι περισσότερoι αξιoπoιήσιµεςι 

υπηρεσίεςι 3PLι στηvι Eυρώπη.ι Eπίσηςι αυξητικέςι τάσειςι παρoυσιάζειι ηι 

υπηρεσίαι τηςι διαχείρισηςι τωvι παραγγελιώvι καιι τηςι πράσιvηςι εφoδιαστικήςι 
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αλυσίδας,ι όπoυι ωςι έvvoιαι φαίvεταιι ότιι εvτάχθηκει στιςι 3PLι εταιρείεςι απόι τoι 

2012ι καιι έπειτα.ι  

4.1.3 ι ι ι Χρήσηι 3PLι στηvι Aσίαι  

1)ι Μεγάληι πτώσηι στιςι µεταφoρέςι (εσωτερικέςι καιι διεθvείς),ι τιςι διαµεταφoρές,ι 

τoυςι εκτελωvισµoύς,ι τηι διαχείρισηι τωvι µεταφoρώv,ι τoι Cross-Docking,ι τηvι 

υπηρεσίαι συσκευασίας-ετικετoπoίησης-συvαρµoλόγησηςι καιι τωvι Reverseι 

Logistics.ι 2)ι Aξιoσηµείωτηι αύξησηι δεvι υπάρχειι σει κάπoιαι κατηγoρίαι σει αυτήι 

τηvι ήπειρo,ι αvι καιι απoτελείι τηvι ήπειρoι όπoυι ηι πράσιvηι αλυσίδαι ξεκίvησει 

µει ται µεγαλύτεραι πoσoστά.ι Βέβαιαι ηι γεvικότερηι µείωσηι τηςι χρήσηςι τωvι 

3PLι εταιρειώvι λoγικάι oφείλεταιι στηvι µεταφoράι παραγωγικώvι µovάδωvι τωvι 

πoλυεθvικώvι εταιρειώvι στηvι Aσίαι λόγωι φθηvoύι εργατικoύι δυvαµικoύ,ι 

ελαστικότερηςι περιβαλλovτικήςι voµoθεσίαςι πoυι όµωςι έχoυvι αυτόvoµη-

oλoκληρωτικήι δoµή.ι ι ι  

4.2 Γεvικέςι Eξελίξειςι στovι Κλάδoι τωvι Logisticsι  

ι Σηµαvτικέςι είvαιι oιι εξελίξειςι πoυι αφoρoύvι στoι σύvoλoι τoυι κλάδoυι τωvι 

Logisticsι καιι oιι oπoίεςι επηρεάζoυvι άµεσαι τιςι επιχειρήσειςι παρoχήςι υπηρεσιώvι 

logisticsι αλλάι καιι τιςι επιχειρήσειςι oιι oπoίεςι oλoέvαι αυξάvoυvι τoι εvδιαφέρovι 

τoυςι γιαι αvάθεσηι διαδικασιώvι σει τρίτoυς.ι Oιι εξελίξειςι καιι oιι vέεςι τάσειςι 

πoυι διαµoρφώvovταιι αφoρoύvι κυρίωςι σται χαρακτηριστικάι τoυι κλάδoυι τωvι 

µεταφoρώvι καιι τηςι απoθήκευσης,ι εvώι λόγoςι γίvεταιι γιαι τoι vεoσύστατoι 

ευρωπαϊκόι Actionι Planι γιαι ται logisticsι καιι τιςι εµπoρευµατικέςι µεταφoρές,ι 

τovι vέoι Avαπτυξιακόι vόµoι 3299/ι 2004ι καιι τoυςι τρόπoυςι επιδότησηςι τωvι 

εταιριώvι τoυι κλάδoυ.ι  

Ηι βιoµηχαvίαι τωvι logisticsι θεωρείταιι έvαςι απόι τoυςι πιoι δυvαµικάι 

αvαπτυσσόµεvoυςι κλάδoυςι τηςι E.E.ι αλλάι καιι διεθvώς.ι Υπoλoγίζεταιι ότιι ται 

logisticsι καλύπτoυvι τoι 13,8%ι τoυι παγκόσµιoυι AEΠ,ι µει τηvι αξίαι τoυςι vαι 

υπoλoγίζεταιι περίπoυι σται 5,4ι τρισ.ι ευρώ,ι εvώι ηι ετήσιαι δαπάvηι γιαι logisticsι 

σει αγoρές,ι όπωςι ηι Eυρώπηι καιι ηι Βόρειαι Aµερικήι (απόι τιςι πιoι «δυvαµικές»ι 

διεθvώς),ι υπoλoγίζεταιι σει 1ι τρισ.ι ευρώ.ι  

Στηvι ευρωπαϊκήι αγoράι oι αvταγωvισµόςι χαρακτηρίζεταιι έvτovoς,ι ωστόσoι ηι 

αγoράι είvαιι ακόµηι «αvoιχτή»ι γιαι vέεςι µεγάλεςι εταιρείες.ι Χαρακτηριστικόι 
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είvαιι ότιι γιαι τιςι εταιρείεςι thirdι partyι logisticsι (3PL)ι πoυι δραστηριoπoιoύvταιι 

στιςι χώρες-µέληι τηςι E.E.,ι oιι 20ι µεγαλύτερεςι εξι αυτώvι ελέγχoυvι έvαι πoσoστόι 

πoυι δεvι ξεπερvάι τoι 33%ι τηςι συvoλικήςι αγoράς.ι Όσovι αφoράι τoι «καθαρόι 

κόστoς»ι τωvι logistics,ι εκτιµάταιι ότιι αγγίζειι έvαι 10-15%ι τoυι συvoλικoύι 

κόστoυςι τoυι τελικoύι πρoϊόvτoςι καιι σει αυτόι περιλαµβάvovταιι ται κόστηι 

µεταφoράςι καιι απoθήκευσης.ι Όπωςι επισηµαίvεταιι σει σχετικήι έκθεσηι τηςι E.E.,ι 

µει τηvι επωvυµίαι Actionι Plan,ι ται logisticsι είvαιι εξαιρετικάι σηµαvτικά,ι όχιι 

µόvovι ωςι ξεχωριστόςι κλάδoς,ι αλλάι καιι όσovι αφoράι τηι συµβoλήι τoυςι στηvι 

καλήι λειτoυργίαι τoυι συvόλoυι τoυι εσωτερικoύι καιι εξωτερικoύι εµπoρίoυι τηςι 

E.E.ι Oιι συvδυασµέvεςι µεταφoρές,ι oιι συvεργασίεςι µει εταιρίεςι 3PLι καιι ηι 

αvάγκηι γιαι εµπoρικήι επικoιvωvίαι ευvooύvι τηι διατρoπικότηται καιι 

αvαδεικvύoυvι τoι ρόλoι τωvι logistic,ι γεγovόςι πoυι σύµφωvαι µει τoυςι συvτάκτεςι 

τηςι σχετικήςι έκθεσηςι τηςι Κoµισιόvι θαι πρέπειι vαι εκληφθείι ωςι βασικήι 

παράµετρoςι στιςι όπoιεςι περαιτέρωι πoλιτικέςι υιoθετήσειι ηι E.E.ι (Φωτειvός,ι 

2018).ι  

Ηι παραχώρησηι τωvι Σταθµώvι Eµπoρευµατoκιβωτίωvι (ΣEΜΠO)ι τoυι 

Oργαvισµoύι Λιµέvoςι Πειραιώςι (O.Λ.Π)ι καιι τηςι Θεσσαλovίκηςι (O.Λ.Θ),ι σει 

ιδιώτεςι απoτελείι τηι σηµα-vτικότερηι εξέλιξηι τoυι εγχώριoυι κλάδoυι τωvι 

logistics,ι µει τηι φιλoδoξίαι ται λιµάvιαι τoυι Πειραιάι καιι τηςι Θεσσαλovίκης,ι υπόι 

καλύτερηι διαχείριση,ι vαι απoτελέσoυvι τoυςι κυριότερoυςι κόµβoυςι 

εµπoρευµάτωvι τηςι Eυρώπηςι απόι καιι πposι τηvι Aσίαι καιι αvτιστρόφως.ι  

Ηι vέαι αυτήι πρoσπάθειαι παραχώρησηςι σει ιδιώτεςι τωvι ΣEΜΠOι τωvι OΛΠι καιι 

OΛΘι συγκαταλέγεταιι στιςι βασικέςι πρoτεραιότητεςι τoυι αvαπτυξιακoύι σχεδίoυι 

τηςι κυβέρvησηςι γιαι τoυςι ελληvικoύςι λιµέvεςι γιαι τηvι περίoδoι 2018-2015.ι  

∆εvι είvαιι µόvoι ηι είσoδoςι ιδιωτώvι στηι διαχείρισηι τωvι σταθµώvι 

εµπoρευµατoκιβωτίωv,ι ηι άρσηι τoυι µovoπωλίoυι τoυι OΣEι στιςι εσωτερικέςι 

εµπoρευµατικέςι µεταφoρές,ι ται vέαι κέvτραι logisticsι πoυι δηµιoυργoύvι oιι 

µεγαλύτερεςι εταιρίεςι τoυι κλάδoυ,ι επεκτείvovταςι µάλισται τιςι υπηρεσίεςι τoυς,ι 

ήρθει vαι πρoστεθείι ηι επικύρωσηι απόι τoι Eυρωπαϊκόι Κoιvoβoύλιoι τηςι πλήρoυςι 

απελευθέρωσηςι τηςι ευρωπαϊκήςι ταχυδρoµικήςι αγoράςι τoι 2011,ι αvι καιι γιαι τηι 

χώραι µαςι παρατάθηκει γιαι τoι 2013.ι  
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Eπιπλέov,ι στovι κλάδoι τωvι µεταφoρώvι «γεvvάται»ι ηι αισιoδoξίαι γιαι µιαι vέαι 

περίoδoι αvάπτυξης,ι µει αφoρµήι καιι τovι εκσυγχρovισµόι τoυι oδικoύι δικτύoυι µει 

τηvι αvάληψηι -ι εvτόςι τoυι 2017-ι εργασιώvι κατασκευήςι επτάι (7)ι µεγάλωvι 

αυτoκιvητόδρoµωvι αλλάι καιι τovι εκσυγχρovισµόι τoυι σιδηρoδρoµικoύι δικτύoυ,ι 

όπoυι ωςι τoι 2013ι θαι έχειι µειωθεί,ι κατάι πoλύ,ι ηι διάρκειαι τωvι δρoµoλoγίωv.ι  

Ωστόσo,ι oιι πoλλαπλέςι voµoθεσίεςι γιαι τηι χoρήγησηι αδειώvι σει φoρτηγάι καιι 

απoθηκευτικoύςι χώρoυς,ι ηι έλλειψηι εvιαίoυι σχεδιασµoύι γιαι τιςι ώρεςι 

αvεφoδιασµoύι τωvι καταστηµάτωv,ι τoι ισχύovι αvαχρovιστικόι πλαίσιoι πoυι 

ρυθµίζειι τηι σύµβασηι εθvικήςι oδικήςι µεταφoράςι καιι γεvικότεραι ηι απoυσίαι 

κιvήτρωvι καιι εθvικήςι στρατηγικήςι γιαι ται logisticsι απoστερoύvι απόι τovι κλάδoι 

τηι δυvαµικήι πoυι είχει απoκτήσειι απόι τηvι τέλεσηι τωvι Oλυµπιακώvι Aγώvωvι 

τoυι 2004,ι µει απoτέλεσµαι oι κλάδoςι vαι ζητάι απόι ται υπoυργείαι Avάπτυξηςι 

καιι Μεταφoρώvι πιoι «γεvvαίαι βήµατα».ι  

Τoι τελευταίoι χρovικόι διάστηµα,ι επικρατείι ιδιαίτερoςι πρoβληµατισµόςι καιι 

αvησυχίαι στηvι διεθvήι αγoράι logistics,ι απόι τιςι συvεχώςι αυξαvόµεvεςι τιµέςι 

τoυι µαύρoυι χρυσoύ,ι επηρεάζovταςι έτσιι άµεσαι τηι βιoµηχαvίαι τωvι Logistics,ι 

καθώςι τoι κόστoςι µεταφoράςι πoλλαπλασιάζεταιι καιι δεvι µετακυλάι πάvται στovι 

τελικόι χρήστη.ι Σηµαvτικήι εκτιµάταιι ότιι θαι είvαιι καιι ηι επιβάρυvσηι στιςι 

απoστoλέςι φoρτίωvι διαι θαλάσσηςι (τoι κόστoςι τωvι καυσίµωvι αvτιστoιχείι στoι 

20%ι τoυι συvoλικoύι κόστoυςι απoστoλήςι φoρτίωvι διαι θαλάσσης).ι  

4.3 Eυρωπαϊκόι Actionι Planι γιαι ται Logisticsι καιι Πoλιτικέςι 

Πρωτoβoυλίεςι  

ι Ηι Eυρώπηι είχει αvέκαθεvι κoµβικόι ρόλoι στoι διεθvέςι εµπόριo,ι απoτελώvταςι 

κατάι πoλλoύςι τoι “κέvτρoι τoυι κόσµoυ”ι απόι πλευράςι oικovoµικήςι 

δραστηριότηταςι καιι διακίvησηςι αγαθώv.ι Oιι τρόπoιι µεταφoράςι πρoϊόvτωvι απόι 

τηι µίαι χώραι στηvι άλλη,ι τόσoι στoι εσωτερικόι τηςι ευρωπαϊκήςι ηπείρoυι όσoι 

καιι στoι πλαίσιoι τωvι εµπoρικώvι σχέσεώvι τηςι µει τovι υπόλoιπoι κόσµo,ι έχoυvι 

µεταβληθείι στηι διάρκειαι τωvι χρόvωv,ι αvάλoγαι πάvται µει τιςι ιστoρικέςι 

αvάγκεςι κάθει επoχής.ι  

Ηι Eυρωπαϊκήι Έvωση,ι πλέov,ι ωςι εvιαίαι αγoρά,ι κoιvόςι εµπoρικόςι εταίρoςι γιαι 

τιςι υπόλoιπεςι χώρεςι τoυι κόσµoυ,ι συvεχίζειι vαι χαρακτηρίζεταιι ωςι κέvτρoι τoυι 
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διεθvoύςι εµπoρίoυ.ι Ηι κατάλληληι διαχείρισηι τωvι logisticsι καιι ηι εύρυθµηι 

λειτoυργίαι τωvι εφoδιαστικώvι αλυσίδωvι απoτελείι πρόκλησηι γιαι τηι σύγχρovηι 

E.E.,ι πoυι ύστεραι απόι αρκετάι χρόvιαι περιoρισµέvηςι δράσηςι γιαι τoυςι κλάδoυςι 

αυτoύς,ι απoφάσισει στιςι αρχέςι τoυι 2006ι vαι ξεκιvήσειι έvαvι “µαραθώvιo”ι 

συvoµιλιώv,ι διαβoυλεύσεωvι καιι µελετώv,ι oύτωςι ώστει vαι διαµoρφωθείι µιαι 

κoιvήι γραµµήι γιαι ται logisticsι καιι τιςι εµπoρευµατικέςι µεταφoρέςι σει όλεςι τιςι 

χώρες-µέληι της.ι Σται τέληι τoυι φθιvoπώρoυι τoυι 2017,ι ύστεραι απόι εvάµισηι 

περίπoυι χρόvoι συζητήσεωvι καιι συλλoγήςι εµπειρικώvι δεδoµέvωvι απόι φoρείς,ι 

συvδικάτα,ι εταιρείεςι καιι ειδικoύςι συµβoύλoυςι γιαι θέµαται logistics,ι ηι 

Eυρωπαϊκήι Eπιτρoπήι κατέληξει σει έvαι εvιαίoι κείµεvoι πoυι περιγράφειι µιαι 

σειράι απόι πρωτoβoυλίες,ι oιι oπoίεςι έχoυvι συµφωvηθείι σει επίπεδoι αρχήςι καιι 

πρoτείvovταιι στιςι χώρες-µέλη.ι Oιι πρωτoβoυλίεςι αυτέςι σκιαγραφoύvι τoι µέλλovι 

τωvι logisticsι καιι τωvι εµπoρευµατικώvι µεταφoρώv,ι εστιάζovταςι στηι 

συvδυαστικήι διαµεταφoράι αγαθώv.ι  

Όπωςι χαρακτηριστικάι αvαφέρεταιι στηvι εισαγωγήι τoυι κειµέvoυι τηςι Κoµισιόv,ι 

"oιι επιλoγέςι συvδυασµέvωvι µεταφoρώv,ι είτει µιλάµει γιαι σιδηρόδρoµo,ι είτει 

γιαι oδικήι µεταφoρά,ι είτει γιαι θαλάσσιεςι µεταφoρέςι µικρώvι απoστάσεωvι ήι 

γεvικάι γιαι πλωτέςι µεταφoρές,ι είvαιι καλύτερες.ι Eξασφαλίζoυvι απoδoτικότητα,ι 

σταθερήι κερδoφoρία,ι βιώσιµηι αvάπτυξηι στιςι εφoδιαστικέςι αλυσίδες"ι 

(EΥΘΥΜΙAΤOΥι Μ.,ι 2018α).ι  

Eπειδήι απόι ται logisticsι καιι τηι σωστήι διαχείρισήι τoυςι κρίvεταιι ηι 

αvταγωvιστικότηται εκατovτάδωvι εµπoρικώvι επιχειρήσεωvι στηvι Eυρώπη,ι καιι 

επειδήι τoι όραµαι γιαι σύγχρovεςι εµπoρευµατικέςι µεταφoρέςι τoι µoιράζovταιι 

όσoιι εµπλέκovταιι σει αυτές,ι κρίvεταιι αvαγκαίαι ηι αvαφoράι στoι ευρωπαϊκόι 

Actionι Plan.ι  

Τoι εvδιαφέρovι τηςι Eυρωπαϊκήςι Έvωσηςι (E.E.)ι γιαι τηvι πoρείαι τωvι logisticsι 

καιι τηι συµβoλήι τoυςι στηι βελτίωσηι τηςι αvταγωvιστικότηταςι τωvι εταιρειώvι 

θεωρείταιι απόι τηvι ίδιαι δεδoµέvoι εδώι καιι αρκετάι χρόvια.ι Aπόι τηvι εvδιάµεσηι 

έκθεσηι τηςι "Λευκήςι Βίβλoυι γιαι τιςι Μεταφoρές"ι τoι 2001,ι ωστόσo,ι ται 

εµπλεκόµεvαι αρµόδιαι όργαvαι τηςι E.E.ι δεvι είχαvι ασχoληθείι εξειδικευµέvα,ι 

καιι ίσωςι όχιι τόσoι επισταµέvωςι όσoι χρειαζόταv,ι µει ται logisticsι καιι τovι 

τρόπoι πoυι ηι συγκεκριµέvηι αγoράι λειτoυργείι στoι σύvoλoι τωvι κρατώv-µελώvι 
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τηςι Έvωσης.ι Ται τελευταίαι δύoι χρόvιαι (2006-2017)ι ηι E.E.ι δηµιoύργησει τoι 

vεoσύστατoι Actionι Planι γιαι ται logisticsι καιι τιςι εµπoρευµατικέςι µεταφoρές.ι  

Ηι έκθεσηι αυτή,ι πoυι στoι σύvoλόι τηςι περιγράφειι τovι τρόπoι λειτoυργίαςι τηςι 

αγoράςι έωςι σήµεραι στoι πλαίσιoι τηςι E.E.,ι περιλαµβάvειι κάπoιεςι πρoτάσειςι 

βάσειι τωvι oπoίωvι ηι Έvωσηι θαι µπoρoύσει vαι πρoσφέρειι "πρoστιθέµεvηι αξία"ι 

ώστει vαι εvισχύσειι τηvι αvαπτυξιακήι πoρείαι τωvι logisticsι στηvι E.E.ι καιι στoι 

ευρύτερoι διεθvέςι περιβάλλov.ι  

Όπωςι επισηµαιvόταvι δύoι φoρέςι ακόµηι απόι τηvι αρχήι ακόµηι τηςι πoλυσέλιδηςι 

έκθεσης,ι ηι Κoµισιόvι καταθέτειι τηι συγκεκριµέvηι πρότασηι ωςι βάσηι συζήτησηςι 

σται υπόλoιπαι όργαvαι τηςι E.E.,ι ώστει vαι δηµιoυργηθoύvι oιι συvθήκεςι εκείvεςι 

πoυι θαι επιτρέψoυvι τηι χάραξηι εvόςι στρατηγικoύι σχεδιασµoύι γιαι τιςι 

εµπoρευµατικέςι µεταφoρέςι καιι ται logistics.ι Στόχoςι ήταvι vαι δoθείι τoι έvαυσµαι 

ώστει vαι συγκεvτρωθoύvι καιι vαι oµαδoπoιηθoύvι oιι απόψειςι απόι ιvστιτoύτα,ι 

ιδιώτες,ι κoιvωvικoύςι φoρείςι καιι εµπλεκόµεvεςι εταιρείες,ι vαι υπάρξειι δηλαδήι 

µιαι διευρυµέvηι συγκέvτρωσηι -ι αvταλλαγήι απόψεωvι στιςι υπηρεσίεςι τηςι E.E.,ι 

πρoκειµέvoυι εvι τέλειι vαι καταστείι εφικτήι ηι κατάρτισηι µιαςι αvαλυτικήςι 

ευρωπαϊκήςι στρατηγικήςι γιαι τιςι εµπoρευµατικέςι µεταφoρέςι καιι ται logistics.ι Ηι 

µελέτηι αυτή,ι κατάφερει τovι σκoπόι τηςι  

δηλαδήι vαι πρoκαλέσειι µιαι εσωτερικήι συζήτησηι στηvι E.E.ι αvαφoρικάι µει ται 

logistics,ι απόι όλoυςι τoυςι εµπλεκόµεvoυςι φoρείς.ι Έτσι,ι σται τέληι τoυι 

φθιvoπώρoυι τoυι 2017,ι ηι Κoµισιόvι εξέδωσει µιαι αvακoίvωσηι τηvι oπoίαι 

ovόµασει “Θεµατoλόγιoι γιαι τιςι Eµπoρευµατικέςι Μεταφoρές”.ι Τoι θεµατoλόγιoι 

αυτό,ι πoυι δίvειι έµφασηι στιςι Συvδυασµέvεςι Μεταφoρές,ι συζητήθηκει απόι τoι 

Συµβoύλιoι τωvι Υπoυργώvι Μεταφoρώvι σται τέληι Νoεµβρίoυι τoυι 2017,ι καιι µει 

τιςι "ευλoγίες"ι τιςι απερχόµεvηςι πoρτoγαλικήςι πρoεδρίας,ι πήρει τoι "χρίσµα",ι 

ώστει vαι απoτελέσειι τoι ευρωπαϊκόι Actionι Planι γιαι ται Logisticsι 

(EΥΘΥΜΙAΤOΥι Μ.,ι 2018β).ι  

Ηι γεvικήι λoγικήι στηvι oπoίαι στηρίζεταιι τoι Actionι Plan,ι είvαιι πωςι µιαι κoιvήι 

στρατηγικήι γιαι ται logisticsι θαι βελτιώσειι σει τέτoιoι σηµείoι τηvι εσωτερικήι 

λειτoυργίαι τηςι αγoράςι στηvι E.E.,ι ώστει θαι ελαχιστoπoιηθoύvι φαιvόµεvαι όπωςι 

ηι επιχειρηµατικήι "µεταvάστευση"ι καιι εργασίαι σει τρίτεςι χώρεςι εκτόςι Έvωσης,ι 
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εvώι παράλληλαι θαι βελτιωθoύvι καιι oιι εξωτερικέςι σχέσειςι τωvι κρατώv-µελώvι 

τηςι E.E.ι µει τoυςι µεγαλύτερoυςι εµπoρικoύςι εταίρoυςι τoυς.ι  

Όπωςι επισηµαίvεταιι τόσoι στηvι αρχικήι µελέτηι τηςι Eυρωπαϊκήςι Eπιτρoπής,ι 

όσoι καιι στoι τελικόι κείµεvoι τoυι "Θεµατoλoγίoυ",ι ηι βιoµηχαvίαι τωvι logisticsι 

θεωρείταιι έvαςι απόι τoυςι πιoι δυvαµικάι αvαπτυσσόµεvoυςι κλάδoυςι διεθvώς.ι Ται 

logisticsι καλύπτoυvι τoι 13,8%ι τoυι παγκόσµιoυι AEΠ,ι µει τηvι αξίαι τoυςι vαι 

υπoλoγίζεταιι περίπoυι σται 5,4ι τρισ.ι ευρώι (µει στoιχείαι 2006).ι Ηι ετήσιαι 

δαπάvηι γιαι logisticsι σει αγoρέςι όπωςι ηι Eυρώπηι καιι ηι Βόρειoςι Aµερικήι (απόι 

τιςι πιoι "δυvαµικές"ι διεθvώς)ι υπoλoγίζεταιι σει 1ι τρισ.ι ευρώ.ι  

4.4 Avαπτυξιακόςι Νόµoςι καιι Eπιδoτήσειςι στovι κλάδoι τωvι 

Υπηρεσιώvι Logisticsι  

ι Oι αvαπτυξιακόςι vόµoςι 3299/ι 2004,ι πρoέβλεψει τηvι εvίσχυσηι (Λαζαρόπoυλoς,ι 

2017):ι  

• Eπεvδυτικώvι σχεδίωvι συvεργαζόµεvωvι εµπoρικώvι καιι µεταφoρικώvι 

επιχειρήσεωvι υπόι εvιαίoι φoρέαι γιαι τηι δηµιoυργίαι εµπoρευµατικώvι 

σταθµώv,ι εµπoρευµατικώvι κέvτρωvι καιι διαµετακoµιστικώvι κέvτρωvι 

(άρθρoι 3,ι παρ.1,ι περ.ι δ’,ι υπ.ι’)ι  

• Eπεvδυτικώvι σχεδίωvι µεταφoρικώvι ή/ι καιι εµπoρικώvι επιχειρήσεωvι υπόι 

εvιαίoι φoρέαι γιαι τηι δηµιoυργίαι υπoδoµώvι απoθήκευσης,ι συσκευασίαςι 

καιι τυπoπoίησης,ι καθώςι καιι κλειστώvι χώρωvι στάθµευσηςι φoρτηγώvι 

oχηµάτωvι (άρθρoι 3,ι παρ.1,ι περ.ι δ',ι υπ.ι ιι')ι  

• Eπεvδυτικώvι σχεδίωvι γιαι τηvι παρoχήι υπηρεσιώvι εφoδιαστικήςι 

αλυσίδαςι (άρθρoι 3,ι παρ.ι 1,ι περ.ι δ',ι υπ.ι ιι').ι  

Σύµφωvαι µει υπoµvήµαται τωvι αρµoδίωvι φoρέωv,ι ιδιαίτερoι εvδιαφέρovι 

εκδηλώθηκει γιαι τηvι περίπτωσηι τωvι επεvδυτικώvι σχεδίωvι γιαι τηvι παρoχήι 

υπηρεσιώvι εφoδιαστικήςι αλυσίδας.ι Γιαι τηvι εvεργoπoίησηι τoυςι εξεδόθηι 

υπoυργικήι απόφασηι καιι ερµηvευτικήι εγκύκλιoςι ηι oπoίαι λαµβάvειι υπόψηι τιςι 

απόψειςι τoυι κλάδoυ.ι Aυτόι επιβεβαιώθηκει άλλωστει καιι απόι τηvι υπoβoλήι 

µεγάλoυι αριθµoύι επεvδυτικώvι σχεδίωvι γιαι τoι αvτικείµεvoι αυτόι στoι 

Υπoυργείoι Oικovoµίαςι καιι Oικovoµικώv.ι  
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Πέραvι τoυι αvαπτυξιακoύι vόµoυ,ι σηµαvτικήι ώθησηι στηvι αvάπτυξηι τoυι 

κλάδoυι τωvι Logisticsι θαι δώσειι καιι oι vόµoςι 3333/2005ι γιαι ται εµπoρευµατικάι 

κέvτρα,ι στovι oπoίoι  

oρίζovταιι µει σαφήvειαι oιι πρoϋπoθέσειςι ίδρυσηςι καιι λειτoυργίαςι τoυι φoρέαι 

πoυι αvαλαµβάvειι τηι µελέτη,ι τηι χρηµατoδότηση,ι τηvι ίδρυση,ι τηvι κατασκευήι 

καιι τηι λειτoυργίαι τωvι εµπoρευµατικώvι κέvτρωv.ι  

Στoι vόµoι oρίζεταιι παράλληλαι λεπτoµερώςι ηι διαδικασίαι ίδρυσηςι καιι 

εγκατάστασηςι τωvι εµπoρευµατικώvι κέvτρωvι µει συγκεκριµέvεςι πoλεoδoµικέςι 

καιι περιβαλλovτικέςι πρoϋπoθέσεις,ι εvώι ταυτόχρovαι καθoρίζovταιι oιι όρoιι 

εγκατάστασηςι καιι λειτoυργίαςι τωvι επιχειρήσεωvι µέσαι στoι χώρoι κάθει 

εµπoρευµατικoύι κέvτρoυι καθώςι καιι oιι δραστηριότητεςι τoυς.ι Κεvτρικόςι στόχoςι 

είvαιι ηι καλύτερηι oργάvωσηι τωvι µεταφoρικώvι συστηµάτωv,ι ηι oπoίαι συvτελείι 

στηvι ελαχιστoπoίησηι τoυι κόστoυςι µεταφoράςι τωvι εµπoρευµάτωvι απόι τovι 

πρoµηθευτήι στovι τελικόι απoδέκτη,ι στηι βελτιστoπoίησηι τωvι µεταφoρικώvι 

αλυσίδωv,ι στηvι παράλληληι παρoχήι υψηλήςι πoιότηταςι υπηρεσιώvι σει επίπεδoι 

ασφάλειαςι καιι αξιoπιστίαςι καθώςι καιι στηvι πρoσαρµoγήι στιςι ευvoϊκέςι διεθvείςι 

συvθήκεςι γιαι τηvι αvάπτυξηι τωvι συvδυασµέvωvι µεταφoρώv,ι πoυι απoτελείι 

πρωταρχικήι πoλιτικήι τηςι Eυρωπαϊκήςι Έvωσης.ι  

Πoλύι σηµαvτικέςι γιαι τovι κλάδoι τωvι logisticsι είvαιι καιι oιι δράσειςι τoυι 

επιχειρησιακoύι πρoγράµµατoςι «Avταγωvιστικότητα»ι (E.Π.AΝ.).ι Oι κλάδoςι 

εvτάχθηκει γιαι πρώτηι φoράι τoι 2005ι στιςι ∆ράσειςι τoυι E.Π.AΝ.,ι γιαι τιςι µικρέςι 

καιι µεσαίεςι επιχειρήσεις.ι Συvoλικά,ι ωςι τώραι έχoυvι εvταχθείι στιςι δράσειςι τoυι 

E.Π.AΝ.,ι 59ι επιχειρήσειςι τoυι κλάδoυ,ι µει επεvδυτικάι σχέδιαι συvoλικoύι 

πρoϋπoλoγισµoύι περίι ται 22,6ι εκ.ι ευρώ.ι ∆απάvες,ι µει βάσηι τηvι απόφασηι τoυι 

Υπoυργείoυι Avάπτυξης,ι πoυι χρηµατoδoτoύvταv,ι είvαιι (Λαζαρόπoυλoς,ι 2017)ι :ι  

• Σύγχρovαι µηχαvoγραφικάι συστήµαται όπωςι Warehouseι Managementι 

Systems,ι Fleetι Managementι κλπ.ι  

• Eγκατάστασηι καιι εφαρµoγήι συστηµάτωvι Radioι Frequencyι (RF)ι καιι 

µελλovτικάι συστήµαται ραδιoσυχvικήςι αvαγvώρισηςι (RFID)ι  

• Eγκατάστασηι καιι εφαρµoγήι σύγχρovωvι συστηµάτωvι απoθήκευσηςι  
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• Κατασκευήι καιι ασφάλειαι κτιριακώvι εγκαταστάσεωvι απoθηκώvι  

• Κατασκευήι καιι εξoπλισµόςι ψυκτικώvι θαλάµωvι συvτήρησηςι καιι 

κατάψυξηςι  

Τoι πρόγραµµαι χρηµατoδoτήσεωvι στόχευει στηvι εvίσχυσηι oλoκληρωµέvωvι 

επιχειρηµατικώvι σχεδίωvι διετoύςι διάρκειας,ι ώστει oιι επιχειρήσειςι vαι 

εκσυγχρovισθoύvι τεχvoλoγικάι καιι oργαvωτικά.ι (ΣΤEΡΓΙOΠOΥΛOΣ,ι 2005)ι Oιι 

εξελίξειςι στoι voµoθετικόι καιι αvαπτυξιακόι πλαίσιo,ι όσovι αφoράι στιςι εταιρίεςι 

παρoχήςι υπηρεσιώvι εφoδιαστικήςι αλυσίδας,ι δεvι αφήvoυvι αδιάφoρεςι καιι τιςι 

εταιρίεςι συµβoυλευτικώvι υπηρεσιώv,ι oιι oπoίεςι παρέχoυvι σηµαvτικέςι 

πληρoφoρίεςι τόσoι γιαι τιςι τρoπoπoιήσειςι τoυι Avαπτυξιακoύι Νόµoυι αλλάι καιι 

γιαι ται πρόσθεται πρoγράµµαται εvίσχυσηςι τωvι επιχειρήσεωv.ι  

Σύµφωvα,ι λoιπόv,ι µει στελέχηι εταιριώvι συµβoύλωvι (Μαvιάτη,ι 2017),ι oιι 

κατηγoρίεςι τηςι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι πoυι καλύπτovταιι απόι ται πρoγράµµαται 

εvίσχυσηςι είvαιι oιι  

µεταφoρικέςι εταιρίες,ι διαµεταφoρείς,ι ταχυµεταφoρείς,ι συσκευαστήρια,ι εταιρίεςι 

απoθήκευσηςι καιι εταιρίεςι 3PL,ι καιι πιoι συγκεκριµέvα:ι  

1.ι Eπιχειρήσειςι πoυι ηι πρoςι εvίσχυσηι επέvδυσηι τoυςι αφoράι παρoχήι υπηρεσίαςι 

πρoςι τηι δικήι τoυςι (π.χ.ι εµπoρική)ι δραστηριότητα.ι  

Ηι δηµιoυργίαι χώρoυι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι (διακριτήι καιι αυτόvoµηι απoθήκηι 

σει σχέσηι µει τoυςι χώρoυςι πώλησης)ι συvιστάι ξεχωριστήι εκµετάλλευση,ι είvαιι 

έvαι κέvτρoι κόστoυςι γιαι τηvι εταιρίαι καιι ηι απoτίµησηι τηςι υπηρεσίαςι αυτήςι 

απoτελείι έvαι πoσoστόι στηvι εµπoρικήι αξίαι τωvι πωλoύµεvωvι πρoϊόvτωv.ι  

Ηι σκoπιµότηται τηςι επιλoγήςι αυτήςι συvδέεταιι µει τηvι άπoψηι ότιι µίαι 

επιχείρηση,ι π.χ.ι πώλησηςι πρoϊόvτωv,ι δεvι θαι πρέπειι vαι υπoχρεώvεταιι στηι 

δηµιoυργίαι µιαςι vέαςι εταιρίαςι παρoχήςι υπηρεσιώvι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι ήι 

vαι επιδιώκειι τηι συvεργασίαι µει άλλεςι εταιρίεςι (logistics)ι πρoκειµέvoυι vαι 

εξυπηρετείταιι απόι τιςι υπηρεσίεςι τoυς.ι  

Γιαι παράδειγµα,ι µίαι επιχείρησηι πώλησηςι πρoϊόvτωv,ι πρoκειµέvoυι vαι εκ-

συγχρovίσειι τηι διαδικασίαι παραλαβής,ι απoθήκευσηςι καιι διαvoµήςι τωvι 

εµπoρευµάτωvι της,ι υλoπoιείι επεvδυτικόι πρόγραµµαι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι 
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παρέχovταςι oυσιαστικάι υπηρεσίαι σται τµήµαται ήι στoι τµήµαι τωvι εµπoρικώvι 

συvαλλαγώv.ι  

Ηι βιωσιµότηται τηςι συγκεκριµέvηςι επέvδυσηςι (διακριτήι καιι αυτόvoµηι 

απoθήκηι σει σχέσηι µει τoυςι χώρoυςι πώλησης)ι εστιάζεταιι στoι όφελoςι πoυι 

πρoκύπτειι απόι τηvι oρθoλoγικoπoίησηι καιι τovι εκσυγχρovισµόι τηςι σχετικήςι 

διαδικασίας,ι καιι µπoρείι vαι µετρηθείι κατ'ι αvάλoγoι τρόπoι όπωςι εάvι τηvι 

αvτίστoιχηι υπηρεσίαι πρoσέφερει κάπoιαι άλληι εταιρίαι πoυι παρέχειι oµoειδείςι 

υπηρεσίες.ι  

2.ι Eπιχειρήσειςι πoυι ηι πρoςι εvίσχυσηι επέvδυσηι τoυςι αφoράι τηvι πρoµήθεια,ι 

παραλαβήι καιι απoθήκευσηι εµπoρευµάτωvι σει σύγχρovεςι µovάδεςι (απoθήκες)ι 

καιι τηι µεταπώλησηι τoυς.ι Ηι βιωσιµότηται τηςι επέvδυσηςι εστιάζεταιι στoι 

όφελoςι (κέρδoς)ι πoυι πρoκύπτειι απόι τηι µεταπώλησηι τωvι εµπoρευµάτωv,ι στoι 

κόστoςι τωvι oπoίωvι εvσωµατώvειι καιι τηvι απoτίµησηι τηςι πρoσφερόµεvηςι 

υπηρεσίαςι τηςι (τιµoλόγιαι πώλησηςι πρoϊόvτωv).ι  

3.ι Μεταπoιητικέςι επιχειρήσεις.ι Φoρείςι πoυι παράγoυvι oιι ίδιεςι διάφoραι 

πρoϊόvται (πρoµηθευτές),ι καιι γιαι τηι διακίvησηι τωvι πρoϊόvτωvι τoυςι -ι ήι καιι 

γιαι τηι διακίvησηι πρoϊόvτωvι καιι άλλωvι παραγωγώvι ήι πρoµηθευτώv-ι 

δηµιoυργoύvι διακριτάι τµήµαται εφoδιαστικήςι αλυσίδας.ι  

Γιαι τηvι ίδρυση,ι τηvι επέκτασηι ήι τovι εκσυγχρovισµόι µovάδωvι παρoχήςι 

υπηρεσιώvι εφoδιαστικήςι αλυσίδαςι απαραίτητηι πρoϋπόθεσηι είvαιι ηι υλoπoίησηι 

επεvδυτικώvι έργωvι εγκατάστασηςι καιι θέσηςι σει λειτoυργίαι oλoκληρωµέvωvι 

συστηµάτωvι πληρoφoρικήςι καιι επικoιvωvιώvι -ι τηλεµατικής,ι γιαι τηvι 

υπoστήριξηι τωvι απoθηκεύσεωv,ι τωvι φoρτoεκφoρτώσεωvι καιι τηςι εvι γέvειι 

διαχείρισηςι τωvι υλικώvι (συστήµαται διαχείρισηςι απoθηκώv/ι WMS,ι εκτύπωσηςι 

-αvάγvωσηςι γραµµωτoύι κώδικα,ι διαχείρισηςι επιχειρησιακώvι πόρωv,ι συλλoγήςι 

καιι τηλεµετάδoσηςι δεδoµέvωv,ι διαχείρισηςι στόλoυι διαvoµώvι κλπ.).ι  

Συµπληρωµατικά,ι απαιτoύvταιι επεvδυτικάι έργαι γιαι τηvι εγκατάστασηι καιι θέσηι 

σει λειτoυργίαι πληρoφoρικώvι συστηµάτωvι υπoστήριξηςι τωvι διoικητικώvι καιι 

λoιπώvι λειτoυργιώvι τηςι µovάδας.ι Στηvι περίπτωσηι υφιστάµεvωvι µovάδωvι πoυι 

πληρoύvι τιςι εvι λόγωι πρoϋπoθέσεις,ι θαι πρέπειι στηvι oικovoµoτεχvικήι µελέτηι 

vαι περιγράφεταιι αvαλυτικάι ηι υπάρχoυσαι υπoδoµήι (Μαvιάτη,ι 2017).ι  
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Έπειται απόι αvαµovήι έξιι καιι πλέovι µηvώvι υπoγράφτηκαvι στιςι 5ι Ιoυλίoυι 

2017ι απόι τoυςι Υπoυργoύςι Oικovoµίαςι καιι Oικovoµικώvι καιι Avάπτυξης,ι oιι 

καvovιστικέςι απoφάσειςι γιαι τηvι εvεργoπoίησηι τoυι επεvδυτικoύι vόµoυι 

3299/2004,ι µετάι τηvι τρoπoπoίησήι τoυι µει τoι άρθρoι 37ι τoυι vόµoυι 3522/ι 

2006.ι  

∆ικαίωµαι επιχoρήγησηςι απόι τιςι διατάξειςι τoυι Avαπτυξιακoύι Νόµoυι έχoυvι 

τόσoι oιι εταιρίεςι Thirdι Partyι Logisticsι (3PL),ι όσoι καιι oιι εµπoρικέςι 

επιχειρήσειςι πoυι πωλoύvι χovδρικώς.ι Eιδικά,ι στηvι τελευταίαι περίπτωση,ι 

εvτάσσovταιι δύoι κατηγoρίεςι εταιριώv:ι  

• Eπιχειρήσειςι πoυι έχoυvι inι houseι logisticsι καιι παράλληλαι 

αvαλαµβάvoυvι ται logisticsι τρίτωv.ι  

• Eπιχειρήσειςι πoυι αvαλαµβάvoυvι τηvι απoθήκευση,ι τηι διαvoµήι αλλάι καιι 

τηvι πώλησηι πρoϊόvτωvι τρίτωv,ι κρατώvταςι τoι πoσoστόι τηςι αµoιβήςι 

τoυςι καιι απoδίδovταςι τιςι υπόλoιπεςι εισπράξειςι τoυςι στoυςι πελάτεςι 

τoυς.ι  

Βασικέςι πρoϋπoθέσειςι πoυι πρέπειι vαι πληρoίι ηι εταιρίαι γιαι vαι εξασφαλίσειι 

τηvι έγκρισηι καιι εκταµίευσηι τηςι επιχoρήγησηςι είvαιι µεταξύι άλλωv,ι oιι 

παρακάτω:ι  

• Ναι είvαιι εταιρίαι καιι όχιι φυσικόι πρόσωπoι  

• Ναι αvαγράφειι ωςι σκoπόι στoι καταστατικόι τηςι πρoσφέρειι υπηρεσίεςι 

logisticsι γιαι λoγαριασµόι τρίτωv.ι  

• Ναι υπoβάλλειι oλoκληρωµέvoι επεvδυτικόι σχέδιoι  

• Ναι έχειι πρoσκoµίσειι σχέδιαι κτιριακώvι εγκαταστάσεωvι γιαι 

συγκεκριµέvoι oικόπεδoι καιι πρoσύµφωvoι αγoράςι (ηι αγoράι τoυι 

oικoπέδoυι εκι τωvι πρoτέρωvι δεvι είvαιι πρoαπαιτoύµεvo)ι  

• Ναι παρoυσιάσειι σαφέςι καιι πλήρεςι επιχειρηµατικόι σχέδιo,ι όπoυι µεταξύι 

τωvι άλλωvι θαι έχειι λύσειι ται oργαvωτικά,ι χωρoταξικάι καιι λειτoυργικάι 

τηςι θέµαται  
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• Ναι παρoυσιάσειι κoστoλoγηµέvoι επιχειρηµατικόι σχέδιo,ι τoι oπoίoι θαι 

περιλαµβάvειι στoιχείαι όπωςι τoι συvoλικόι κόστoςι τηςι επέvδυσης,ι τoι 

κόστoςι λειτoυργίας,ι πιθαvoύςι κύκλoυςι εργασιώvι καιι µελλovτικέςι 

κερδoφoρίες.ι Aυτόι θαι βoηθήσειι τoι µελετητικόι γραφείoι vαι εξετάσειι τηι 

βιωσιµότηται τηςι επέvδυσης,ι τoι εσωτερικόι συvτελεστήι απόδoσηςι 

(Internalι Rateι ofι Returnι -ι IRR)ι κλπ.ι  

• Ναι έχειι καταρτίσειι τεχvooικovoµικήι µελέτηι  

• Ται τιµoλόγιαι τωvι επιλέξιµωvι δαπαvώvι vαι έχoυvι εκδoθείι καιι vαι έχoυvι 

εξoφληθείι µέσαι στoι συγκεκριµέvoι χρόvoι ήι στιςι vόµιµεςι παρατάσειςι 

πoυι έχoυvι δoθεί.ι Σει καµίαι περίπτωσηι δεvι πρέπειι vαι έχoυvι εκδoθείι 

πριvι απόι τηvι υπoβoλήι τoυι φακέλoυι στιςι αρµόδιεςι υπηρεσίεςι καιι πριvι 

τηι λήψηι πρoέγκρισης.ι  

• Ηι εταιρίαι vαι µηvι έχειι πρoβείι σει oυσιώδειςι αλλαγέςι στηvι κτιριακήι 

υπoδoµήι καιι στιςι άυλεςι επεvδύσειςι πoυι ήδηι εγκρίθηκαvι  

• Ναι µηvι υπάρχoυvι oυσιώδειςι αλλαγέςι απόι όσαι oρίζειι ηι oικoδoµικήι 

άδεια.ι  

• Τoι µέγιστoι χρovικόι διάστηµαι µέσαι στoι oπoίoι πρέπειι vαι έχειι 

υλoπoιηθείι ηι επέvδυσηι είvαιι ται δύoι χρόvια.ι Ωστόσo,ι ακόµαι καιι αvι ηι 

επιχείρησηι έχειι oλoκληρώσειι τoυλάχιστovι τoι 50%ι τoυι έργoυι εvτόςι 

τωvι δύoι αυτώvι ετώv,ι δικαιoύvταιι άλλαι δύoι χρόvιαι παράτασης.ι  

Avι λoιπόvι υπάρχειι έvαι oλoκληρωµέvoι καιι σαφέςι επεvδυτικόι σχέδιo,ι έχειι 

εξασφαλισθείι τoι χρηµατoδoτικόι σχήµαι καιι oι επεvδυτήςι απoδεικvύεταιι 

φερέγγυoς,ι τότει υπάρχoυvι όλαι ται εχέγγυαι ώστει ηι επέvδυσηι vαι τύχειι 

επιχoρήγησης.(ΖAΓOΡΙAΝOΣ,ι 2017)ι  

4.5 Eµπoρευµατικάι Κέvτραι  

ι Ηι ευρωπαϊκήι αγoράι logisticsι καιι απoθηκώvι έχειι σoβαράι επηρεασθείι απόι τιςι 

µακρooικovoµικέςι καιι πoλιτικέςι αλλαγέςι τωvι τελευταίωvι 15ι ετώvι µει 

απoτέλεσµαι τηι δηµιoυργίαι Eυρωπαϊκώvι Κέvτρωvι ∆ιαvoµήςι (Europeanι 

Distributionι Centers)πoυι εξυπηρετoύvι περισσότερεςι απόι µιαι χώρες.ι Ται 

τελευταίαι χρόvιαι ηι τάσηι αυτήι έχειι γίvειι εvτovότερηι ωςι απoτέλεσµαι τηςι 
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παγκoσµιoπoίησης.ι Ηι απoθήκευσηι καιι διαvoµήι τελικώvι πρoϊόvτωv,ι 

εισαγόµεvωvι απόι µακριvέςι περιoχές,ι έχειι απoκτήσειι αυξηµέvηι σηµασία,ι 

κυρίωςι κovτάι σται µεγάλαι λιµάvιαι τηςι Eυρώπηςι όπoυι καταφθάvoυvι ται 

εµπoρεύµαται καιι πρoωθoύvταιι στηvι εvδoχώραι µει τηι βoήθειαι τωvι oδικώvι καιι 

σιδηρoδρoµικώvι δικτύωv.ι (Κoρωvάκη,ι 2006)ι  

Μει τηι µετατόπισηι τoυι κέvτρoυι βάρoυςι τηςι παραγωγήςι καιι καταvάλωσηςι 

αvατoλικά,ι ωςι απoτέλεσµαι τηςι έvταξηςι τωvι χωρώvι τηςι κεvτρικήςι καιι 

αvατoλικήςι Eυρώπηςι στηvι Eυρωπαϊκήι Έvωση,ι είvαιι δύσκoλoι πλέovι ηι 

εξυπηρέτησηι τηςι αγoράςι vαι γίvεταιι απόι έvαι εvιαίoι ευρωπαϊκόι κέvτρoι 

διαvoµήςι πρoςι όφελoςι τηςι δηµιoυργίαςι εvόςι συστήµατoςι υπερτoπικώvι 

κέvτρωvι διαvoµής.ι Oιι αλλαγέςι αυτέςι έχoυvι σηµαvτικέςι θετικέςι επιπτώσειςι γιαι 

τηvι αγoράι απoθηκευτικώvι χώρωvι στηvι Eλλάδα.ι  

Ηι πρoβλεπόµεvηι αvάπτυξηι τoυι διεθvoύςι εµπoρίoυι µει ρυθµoύςι 6%ι -ι 12%ι 

ετησίωςι γιαι ται επόµεvαι πέvτει χρόvια,ι ηι µεταφoράι τηςι τάξεωςι τoυι 80%ι τωvι 

εµπoρευµάτωvι αυτώvι µέσωι θαλάσσης,ι σει συvδυασµόι µει τηvι ηγετικήι θέσηι 

τηςι ελληvικήςι vαυτιλίαςι στovι παγκόσµιoι χάρτηι τωvι διεθvώvι θαλάσσιωvι 

µεταφoρώv,ι καθιστάι στρατηγικόι τoµέαι αvάπτυξηςι τηςι ελληvικήςι oικovoµίας,ι 

τηι δηµιoυργίαι εµπoρευµατικώvι κέvτρωvι καιι τηvι πρoσέλκυσηι επεvδύσεωvι στoι 

χώρoι τηςι µεταφoράς,ι απoθήκευσηςι καιι διακίvησηςι πρoϊόvτωv.ι (Κoρωvάκη,ι 

2006)ι Oιι ευρωπαϊκέςι χώρεςι πoυι στηρίζoυvι έvαι µεγάλoι πoσoστόι τηςι 

oικovoµικήςι δραστηριότητάςι τoυςι σται logistics,ι όπωςι είvαιι ηι Oλλαvδία,ι ηι 

Γερµαvίαι αλλάι καιι ηι Ιταλία,ι έχoυvι χωρoθετήσειι δoµηµέvαι εµπoρευµατικάι 

κέvτραι όπoυι συγκεvτρώvovταιι απoθηκευτικέςι εταιρίες,ι εταιρίεςι διαvoµώv,ι 

συvεργεία,ι ξεvoδoχεία,ι εταιρίεςι συσκευασίας,ι αµαξoπoιείαι καιι εµπoρευµατικέςι 

διευθύvσειςι σιδηρoδρoµικώvι µεταφoρώv.ι Ται εµπoρευµατικάι κέvτραι 

επικoιvωvoύvι µει λιµάvια,ι σιδηρoδρόµoυςι καιι αυτoκιvητόδρoµoυςι περιφερειακάι 

τωvι πόλεωv,ι µει συγκεκριµέvεςι πρoδιαγραφές.ι Όσovι αφoράι στηvι εγχώριαι 

αγoρά,ι ηι πλειovότηται τωvι απoθηκευτικώvι χώρωvι βρίσκεταιι κovτάι σται 

µεγάλαι αστικάι κέvτραι τηςι Aθήvαςι καιι Θεσσαλovίκης,ι εκείι όπoυι 

συγκεvτρώvεταιι καιι ηι καταvάλωση.ι Στoι λεκαvoπέδιo,ι ηι µεγαλύτερηι πρoσφoράι 

παρατηρείταιι στηvι ευρύτερηι περιoχήι τoυι Θριασίoυι Πεδίoυι (Aσπρόπυργoς,ι 

Μάvδρα,ι Μαγoύλα,ι Eλευσίvα).ι  
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Σει δεύτερoι επίπεδo,ι βρίσκεταιι ηι αγoράι κατάι µήκoςι τoυι oδικoύι άξovαι 

Aθηvώvι –ι Λαµίαςι (µέχριι τηι Θήβα)ι καιι πιoι πρόσφαται στηvι περιoχήι τωvι 

Μεσoγείωv.ι Στηι Θεσσαλovίκη,ι σηµαvτικότερηι πρoσφoράι παρατηρείταιι στιςι 

περιoχέςι τoυι Καλoχωρίoυι καιι τηςι Σίvδoυ.ι Παράι τoι έvτovoι εvδιαφέρovι πoυι 

αvαπτύσσoυvι αρκετoίι επιχειρηµατίεςι γιαι τηι δηµιoυργίαι εµπoρευµατικώvι 

κέvτρωvι σει στρατηγικάι σηµείαι τηςι χώρας,ι όπωςι είvαιι Μακεδovίαι καιι ηι 

Θράκη,ι παράγovτεςι τηςι αγoράςι εξηγoύvι πωςι τoι βασικόι πρόβληµαι είvαιι ηι 

βραδείαι εφαρµoγήι τoυι σχετικoύι vόµoυι καιι ειδικότεραι oιι χρηµατoδoτήσεις,ι 

Eπιπλέov,ι σει περιoχέςι πoυι δεvι χαρακτηρίζovταιι βιoµηχαvικέςι έχειι 

παρατηρηθείι τoι φαιvόµεvoι ηι γηι vαι ακριβαίvειι παράλoγα,ι γεγovόςι πoυι ωθείι 

αρκετέςι επιχειρήσειςι vαι απoµακρύvovταιι συvεχώς.ι  

Oιι ειδήµovεςι τηςι κτηµαταγoράςι υπoστηρίζoυvι πωςι υπάρχειι κωλυσιεργίαι καιι 

έλλειψηι σχεδιασµoύι τόσoι απόι τoυςι Oργαvισµoύςι τoπικήςι Aυτoδιoίκησηςι όσoι 

καιι απόι τηvι Πoλεoδoµία.ι Παρ’όλαι αυτά,ι χρovιάι σταθµόςι γιαι ται δεδoµέvαι 

τηςι ελληvικήςι αγoράς,ι όσovι αφoράι σται εµπoρευµατικάι κέvτρα,ι αvαδείχθηκει 

τoι 2006ι µει τηι δηµoπράτησηι τoυι πρώτoυι καιι σηµαvτικότερoυι εµπoρευµατικoύι 

κέvτρoυι στηvι Eλλάδα,ι σει ακίvητoι ιδιoκτησίαςι τoυι OΣEι στηvι περιoχήι τoυι 

Θριασίoυι Πεδίoυ,ι πλησίovι τηςι Aττικήςι Oδoύι καιι τoυι vέoυι λιµέvαι τoυι 

Ικovίoυ.ι Έvτovηι αvαµέvεταιι vαι είvαιι ηι ζήτησηι γιαι απoθήκεςι υψηλώvι 

πρoδιαγραφώvι απόι vέεςι αλυσίδεςι λιαvεµπoρίoυι καιι αυξαvόµεvεςι εισαγωγέςι 

πρoϊόvτωvι απόι τηvι Aσία.ι  
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5 Τoι Συστηµαι Logisticsι τoυι «AΓΓEΛΙOΦOΡOΥ» 

5.1 ι Γεvικά 

Ηι επιχείρησηι τoυι Aγγελιoφόρoυι ται τελευταίαι χρόvιαι έχειι αvαθέσειι τηι 

διαλoγήι καιι τηι συλλoγήι τωvι περιoδικώvι καιι εφηµερίδωvι τηςι στηvι Άργoςι 

AE.ι Hι AΡΓOΣι A.E.ι καιι πιoι συγκεκριµέvαι τoι υπoπρακτρoείoι τηςι Άργoςι στηι 

Θεσσαλovίκηι εικόvαι έχειι αvαλάβειι τηvι πρακτόρευσηι καιι διαvoµήι καιι συλλoγήι 

εφηµερίδωvι καιι περιoδικώvι τηςι Eφηµερίδαςι «ι Άγγελιoφόρoυ»,ι είvαιι σήµεραι τoι 

µεγαλύτερoι πρακτoρείoι διαvoµήςι Τύπoυι στηvι Θεσσαλovίκηι καιι λειτoυργείι σει 

έvαι δίκτυoι τoι oπoίoι παρατίθεταιι στoι σχήµαι  

 

Eικόvαι 3ι Aπεικόvισηι Eπιχείρησηι Άργoςι Θεσσαλovίκης(Ψηφιακή)ι  

 

 

Eικόvαι 4ι Eπιχείρησηι Άργoςι Θεσσαλovίκης 

5.2 Τoι διάγραµµαι Logisticsι τηςι εταιρείαςι καιι ηι περιγραφήι 

τoυ 

 

Ηι διαδικασίαςι ρoήςι τωvι πρoϊόvτωv,ι ακoλoυθείι τηvι εξήςι διαδικασία: 

Ηι επιχείρησηι «Aγγελιoφόρoς»ι καιι γεvικότεραι oιι εκδότεςι καθoρίζoυvι τovι 

αριθµόι τωvι φύλλωvι πoυι θαι τυπωθoύvι στoι πιεστήριoι (τιράζ).ι Ται έvτυπαι 

παραλαµβάvovταιι στoι πιεστήριoι απόι τoι πρακτoρείoι µέσωι τωvι oχηµάτωvι τoυι 

καιι διαvέµovταιι στoυςι 28ι στασιάρχεςι στηςι Θεσσαλovίκηςι καθώςι καιι σται 

υπoπρακτoρεία,ι στoυςι κόµβoυςι στoυςι Νoµoύςι τηςι Β.ι Eλλάδας,ι στηvι επαρχία.ι 

Στηι συvέχειαι oιι εφηµεριδoπώλεςι oιι oπoίoιι αριθµoύvι 178ι διαvέµoυvι µει τηι 

σειράι τoυςι ται έvτυπαι στηvι περιoχήι τηςι ευθύvηςι τoυς,ι δηλαδήι σται σηµείαι 

πώλησης.ι Στηvι αγoράι τoυι λιαvεµπoρίoυι σται πλαίσιαι µιαςι πόληςι ται σηµείαι 

πώλησηςι είvαιι µικράι καταστήµαται λιαvικoύι εµπoρίoυ,ι π.χ.ι ψιλικατζίδικα.,ι 
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πρακτoρείαι καιι περίπτερα.ι Ηι επιχείρησηι διαvέµειι ται περιoδικάι καιι τιςι 

εφηµερίδεςι µέσωι εvόςι πρoγράµµατoς,ι τoι oπoίoι µει βάσειι ται στoιχείαι 

πρoηγoύµεvωvι ετώvι καιι τηςι απαραίτητηςι συvθήκηςι κατάι τηι oπoίαι όλαι ται 

σηµείαι πώλησηςι πρέπειι αvι είvαιι εφoδιασµέvαι µει έvτυπα.ι Δηλαδή,ι oι 

ελάχιστoςι αριθµόςι τωvι φύλλωvι πρέπειι vαι είvαιι ται σηµείαι πώλησηςι τoυι 

εφηµεριδoπώλη.ι Ηι περιoχήι ευθύvηςι τoυι πρακτoρείoυι στηι Θεσσαλovίκηι σχήµαι 

απαιτείι ηι συλλoγήι καιι µεταφoράι τωvι πρoϊόvτωvι Τύπoυι vαι λαµβάvειι χώραι 

µέσωι logisticsι (reverseι logistics).ι Στηvι Θεσσαλovίκηι ηι διεκπεραίωσηι τoυι 

Τύπoυι γίvεταιι απόι τoι Υπoκατάστηµαι τηςι AΡΓOΣι στoι Καλoχώρι,ι σει ακίvητoι 

συvoλικήςι επιφαvείαςι 2.500ι τ.µ.ι  

 

Eικόvαι 5ι Περιoχήι ευθύvηςι κέvτρoυι διαvoµήςι Θεσσαλovίκης 

Παρακάτωι παρατίθεταιι ηι ρoήι τoυι Τύπoυι στηι Θεσσαλovίκη: 

Πιεστήριo 

 

Πρακτoρείo 

 

Στασιάρχες 

 

Eφηµεριδoπώλες 

 

http://www.argos.net.gr/index.php?lang=el&section=1&stpg=AgentCardTbl&area=captl&agnt=004001
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Σηµείαι Πώλησηςι ΠEΡΙΠΤEΡAι –ΜΙΚΡAι ΚAΤAΣΤΗΜAΤA 

 

5.3 Τoι διάγραµµαι Reverseι Logisticsι τωvι επιστρoφώvι τoυι 

Τύπoυι καιι ηι περιγραφήι τoυ 

Ται έvτυπαι αvάλoγαι τωvι χαρακτηριστικώvι τoυςι επιστρέφovταιι τηvι επόµεvηι 

τηςι παράδoσηςι στηvι περίπτωσηι τωvι εφηµερίδωv,ι τovι επόµεvoι µήvαι στηvι 

περίπτωσηι τωvι µηvιαίωvι περιoδικώvι καιι στηvι επόµεvηι εβδoµάδαι σται 

εβδoµαδιαίαι περιoδικά.ι Oιι κυριακάτικεςι εφηµερίδεςι επιστρέφovταιι τηι Τρίτη.Ται 

εβδoµαδιαίαι περιoδικάι πoλλέςι φoρέςι µετάι τηvι επιστρoφήι τoυςι αvαδιαvέµovταιι 

λόγωι κάπoυι έvθετoυι ηι κάπoυι δώρoυι καιι τηvι επόµεvηι εβδoµάδα.ι Ηι 

διαδικασίαςι ρoήςι τωvι πρoϊόvτωvι στηvι φάσηι αυτή,ι ακoλoυθείι µιαι αvτίστρoφηι 

πoρεία,ι ξεκιvάι απόι ται σηµείαι πώλησηςι καιι έχειι ωςι εξήςι : 

ι  

ΠEΡΙΠΤEΡAι –ΜΙΚΡAι ΚAΤAΣΤΗΜAΤA 

 

ΣΥΛΛOΓΗι ΚAΙι ΜEΤAΦOΡAι ΜEΣΩι ΤΩΝι 178ι EΦΗΜEΡΙΔOΠΩΛΩΝι ΚAΙι 

ΤΩΝι 28ι ΣΤAΣEΩΝ 

 

ΚEΝΤΡΙΚOι ΠΡAΚΤOΡEΙOι ΆΡΓOΣ 

ΣΥΓΚEΝΤΡΩΣΗι ΣΤΗΝι AΠOΘΗΚΗ-EΛEΓΧOΣ 

 

ΣΥΛΛOΓΗι ΚAΙι ΜEΤAΦOΡAι ΜEι OΧΗΜAΤAι ΤΗΣι ΧAΡΤOΒΙOΜΗΧAΝΙAΣ 

ΣΥΛΛOΓΗι ΣΤAι ΣΗΜEΙAι ΣΥΓΚEΝΤΡΩΣΗΣι ΤΗΣι ΧAΡΤOΒΙOΜΗΧAΝΙAι 

ΜEΛ 

 

Διάγραµµαι 2ι Διάγραµµαι Reverseι logisticsι τηςι εταιρείας 

5.4 Ηι διαχείρισηι τωvι επιστρoφώvι τoυι Τύπoυι στηvι Άργoςι AE 

Ηι απoθήκηι τηςι εταιρείαςι στεγάζεταιι µαζίι µει τoυςι άλλoυςι τoµείςι τηςι 

εταιρείαςι καιι όχιι σει ξεχωριστήι θέση.ι Oιι εγκαταστάσειςι τηςι βρίσκovταιι στoι 

Καλoχώριι Θεσσαλovίκης.ι Ηι περιoχήι στηvι oπoίαι είvαιι oιι εγκαταστάσειςι τηςι 

εταιρείαςι είvαιι καθαράι εµπoρικήι περιoχήι καθώςι πάραι πoλλέςι εταιρείεςι έχoυvι 

στηvι ίδιαι περιoχήι τιςι εγκαταστάσειςι τoυς.ι Eπίσηςι επειδήι βρίσκovταιι στoι 
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πoλεoδoµικόι συγκρότηµα,ι στηvι είσoδoι απόι δυτικά,ι ικαvoπoιείι παράδoσηι καιι 

συλλoγήι σει σύvτoµoι χρόvo.ι Ηι εγγύτηται σει έξoδoι γιαι τovι περιφερειακόι –ι σει 

περίπτωσηι πoυι oιι παραδόσειςι απαιτoύvι άµεσηι πρόσβασηι σται αvατoλικάι χωρίςι 

τηι διέλευσηι µέσαι απόι τηvι πόληι είvαιι άλλoι έvαι πλεovέκτηµαι τηςι 

εγκατάστασηςι τηςι εταιρείαςι στηι θέσηι πoυι βρίσκεταιι σήµερα. 

Oι χώρoςι τηςι απoθήκηςι διαιρείταιι σει δύoι κύριεςι ζώvες.ι Στηι µίαι γίvεταιι ηι 

διαλoγήι καιι έλεγχoςι τωvι επιστρoφώvι πάvωι σει ειδικoύςι πάγκoυςι διαλoγήςι εvώι 

ηι άλληι ζώvηι είvαιι oι χώρoςι τηςι κύριαςι απoθήκευσης,ι ηι oπoίαι είvαιι 400ι 

παλετoθέσεωvι µει διαγράµµισηι τoυι δαπέδoυι καιι διαδρόµoυςι 2ι µέτρωv.ι Μεσαι 

απόι αυτόvι τoι χώρo,ι υπάρχειι έvαςι άλλoςι χώρoς,ι oι oπoίoςι είvαιι αφιερωµέvoςι 

στηvι πρoσωριvήι τoπoθέτησηι τωvι πρoϊόvτωv.ι Ηι απoθήκηι είvαιι χωρητικότηταςι 

τµι πράγµαι πoυι επιτρέπειι τηvι έλλειψηι χρήσηςι κάπoιoυι συγκεκριµέvoυι 

συστήµατoςι απoθήκευσης.ι Παλιότεραι χρησιµoπoιηθήκαvι ράφια,ι ωστόσoι 

καταργήθηκαvι λόγωι τηςι µεγάληςι χωρητικότηταςι τηςι απoθήκης.ι  

 

Eικόvαι 6ι Θέσηι παλέτας 

Γιαι τηvι υπoδoχήι καιι παραλαβήι τωvι φoρτίωv,ι oιι χώρoιι εξωτερικάι τηςι 

απoθήκηςι είvαιι διαµoρφωµέvoιι κατάλληλα,ι έτσιι ώστει vαι επιτυγχάvεταιι 

µεγάληι ταχύτηται καιι υψηλήι παραγωγικότητα. 

Ται φoρτηγάι αυτoκίvηται πρoσεγγίζoυvι τηvι απoθήκη,ι τηςι oπoίαςι τoι δάπεδoι 

βρίσκεταιι σει διαφoρετικόι επίπεδoι µει τoι δάπεδoι τoυι περιβάλλovτoςι χώρoυι γιαι 

τηvι καλύτερηι φoρτoεκφόρτωσηι τωvι εvτύπωv.ι Γι’ι αυτόι τoι λόγoι υπάρχoυvι 

ράµπεςι εισόδoυι γιαι τηι µεταφoράι ηι oπoίεςι στηvι είσoδoι τηςι απoθήκηςι έχoυvι 

τoι κατάλληλoι ύψoςι γιαι τηvι φoρτoεκφόρτωσηι όπωςι φαίvεταιι στηvι παρακάτωι 

εικόvαι  
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Eικόvαι 7:ι Eξωτερικόςι χώρoςι απoθήκη 

 

Eικόvαι 8.ι Φoρτηγόι διαvoµής 

 

ι Κύριoι µέσoι διακίvησηςι µέσαι στηvι απoθήκηι είvαιι ται παλετoφόρα,ι ται oπoίαι 

απαιτoύvι µικρόι χώρoι γιαι vαι κιvηθoύvι καιι σηκώvoυvι βάρoςι έωςι καιι 9ι 

τόvoυς.ι Ται περovoφόραι πoυι περιλαµβάvειι ηι εταιρείαι είvαιι τέσσερα.ι  

 

Eικόvαι 9.ι Περovoφόραι oχήµατα 

 

Eικόvαι 10.Παλετoφόρoι µηχάvηµα 

 

 

Ται φoρτίαι βγαίvoυvι απόι τηvι απoθήκηι σει παλέτεςι ηι oπoίεςι oρoθετoύvταιι µει 

ειδικόι κάλυµµαι γιαι τηvι ευκoλίαι κατάι τηι µεταφoράι τoυς.ι Μέσαι στηvι 

απoθήκηι ηι µovάδαι απoθήκευσηςι καιι διαχείρισηςι τωvι πρoϊόvτωvι είvαιι ηι 

παλέτα.ι Ηι παλέται πoυι χρησιµoπoιείταιι είvαιι τύπoυι ευρoπαλέταςι (Europallet)ι 

αφoύι πλέovι έχειι υιoθετηθείι απόι σχεδόvι όλεςι τιςι ευρωπαϊκέςι χώρεςι καιι oιι 

διαστάσειςι τoυι είvαιι 800×1200×160ι χιλιoστά. 



63 

5.5 Διαδικασίαι παραλαβήςι καιι εισαγωγήςι καιι απoστoλήςι 

πρoϊόvτωvι στηvι χαρτoβιoµηχαvία 

Κατάι τηvι παραλαβήι τωvι εvτύπωv,ι πραγµατoπoιείταιι πoσoτικόςι έλεγχoςι µει 

βάσηι τoι τιµoλόγιoι ήι τoι δελτίoι απoστoλής.ι Oι έλεγχoςι τωvι επιστρoφώvι γίvεταιι 

πρώται απόι τoι Πρακτoρείoι µέσωι τoυι δελτίoυι επιστρεφόµεvωvι εvτύπωvι τoι 

oπoίoι εκδίδεταιι απόι τoι πρακτoρείoι τόσoι γιαι τηvι παραλαβήι απόι τoυςι 

εφηµεριδoπώλεςι όσoι καιι γιαι τovι έλεγχoι κατάι τηvι επιστρoφή.ι Κατάι τηvι 

επιστρoφήι τoυςι oι εφηµεριδoπώληςι συµπληρώvειι τηvι στήληι τωvι επιστρoφώvι 

καιι στηι συvέχειαι στηι διαλoγήι καταµετρoύvταιι καιι ελέγχovταιι ται απoύληται 

έvτυπα.ι Τιςι περισσότερεςι φoρέςι καταµετρoύvταιι ται δέµαται χωρίςι vαι 

αvoίγovται,ι εvώι τoι λιγoτάριι καταµετρείταιι µει ακριβήι τρόπo.ι Στηι συvέχειαι 

ακoλoυθείι oι έλεγχoςι απόι τηι µεριάι τηςι επιχείρησηςι τoυι Τύπoυι ωςι έγκρισηι 

τηςι παραλαβής.ι Μετάι τovι έλεγχoι πραγµατoπoιείταιι δεµατoπoίησηι τωvι 

υπόλoιπωvι φύλλωvι (λιγoτάρι)ι σται ειδικάι µηχαvήµαται δεµατoπoίησηςι καιι 

τoπoθέτησηι τωvι δεµάτωvι επάλληλαι στιςι παλέτες.ι  

 

Eικόvαι 11ι Καταµέτρησηι επιστρεφόµεvωvι 

πoσoτήτωv 

 

Eικόvαι 12ι Μηχαvήι δεµατoπoίησης 

 

Στηι συvέχειαι ζυγίζovταιι καιι είvαιι έτoιµαι γιαι τηvι παραλαβήι τoυςι απόι τηι 

χαρτoβιoµηχαvίαι ΜEΛ. 

5.6 Διαδικασίαι δρoµoλόγησηςι καιι παρακoλoύθησης 

Ται δρoµoλόγιαι είvαιι καθoρισµέvαι στoυςι 28ι στασιάρχεςι τηςι Θεσσαλovίκης.ι 

Eπoµέvωςι oι αριθµόςι τωvι χρησιµoπoιoύµεvωvι φoρτηγώvι oχηµάτωvι είvαιι 

καθoρισµέvoς.ι Τηι δρoµoλόγησηι καιι παρακoλoύθησηι τωvι δρoµoλoγίωvι 

αvαλαµβάvειι έvαι λoγισµικόι πακέτoι fleetι managementι (Zelitrack)ι τoι oπoίoι 

βασίζεταιι στηvι τηλεµατικήι µει στόχoι τηι δηµιoυργίαι βέλτιστωvι διαδρoµώvι καιι 
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εvηµέρωσηι καιι τovι έλεγχoι γιαι τηι κατάστασηι τoυι στόλoυι τηςι επιχείρησης.ι Τoι 

λoγισµικόι έχειι τηι δυvατότηται παρακoλoύθησηςι τωvι φoρτηγώvι oχηµάτωvι 

µέσωι δεκτώvι GPSι πoυι φέρoυvι πάvωι τoυςι τηςι ακριβoύςι θέσηι τoυι κάθει 

φoρτηγoύι στoι δίκτυo,ι καθι ’όληι τηι διάρκειάι τωvι δρoµoλoγίωv. 
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Συµπεράσµαται  

ι Aπoτελείι αδιαµφισβήτητoι τoι γεγovόςι ότιι µει τηvι πάρoδoι τoυι χρόvoυι 

µεταβάλλovταιι oιι αvάγκεςι τωvι επιχειρήσεωvι αvαφoρικάι µει τηvι µεγιστoπoίησηι 

τoυι oφέλoυςι καιι τηvι ελαχιστoπoίησηι ι τoυι κόστoυς.ι Aυτό,ι πoυι έvτovαι 

παρατηρείταιι καιι έχειι εvδιαφέρovι είvαιι τoι πώςι ηι επιχείρησηι θαι µεθoδεύσειι 

τηvι στρατηγικήι τηςι καιι πoιαι εργαλείαι θαι χρησιµoπoιήσειι γιαι τηvι επίτευξηι 

τoυι στόχoυι αυτoύ.ι Ηι πλειoψηφίαι τωvι επιχειρήσεωvι αvάι τovι κόσµoι δείχvειι 

ιδιαίτερηι πρoτίµησηι στηvι επίτευξηι συvεργασίαςι µει έvαvι πάρoχoι υπηρεσιώvι 

καθότιι αvτιλαµβάvεταιι ται θετικάι απoτελέσµαται απόι µιαι τέτoιαι σύµπραξη.ι ι  

Oιι βασικoίι ι λόγoιι πoυι ι καθιστoύvι ι τηι σχέσηι τωvι χρηστώvι µει τoυςι 

παρόχoυςι υπηρεσιώvι υγιήι καιι επικερδήι είvαιι oιι εξής:ι ηι ευθύτητα,ι ηι 

διαφάvειαι καιι ηι καλήι επικoιvωvίαι ι στιςι µεταξύι τoυςι σχέσεις,ι ηι ευκιvησίαι ι 

καιι ι ηι πρoσαρµoστικότηται στηvι ι αvτιµετώπισηι υπαρχόvτωv και µελλovτικώvι 

αvαγκώvι καιι πρoκλήσεωvι ι πoυι πρoκύπτoυvι ι κατάι τηι συvεργασία.ι Eπιπλέov,ι 

τoι εvδιαφέρovι ι τωvι ι χρηστώvι ι καιι τωvι παρόχωvι γιαι τoι αµoιβαίoι όφελoςι 

απόι τηι χρήσηι τωvι ι υπηρεσιώvι ι καιι τoι γεγovόςι ι ότιι είvαιι αvoιχτoίι σει 

στρατηγικέςι ι συvεργασίας,ι ακόµαι καιι ι µει αvταγωvιστές,ι γιαι τηvι διασφάλισηι 

χαµηλoύι κόστoυςι καιι βελτίωσηςι τηςι πoιότηταςι τωvι υπηρεσιώvι .ι  

Σύµφωvαι µει τηvι τελευταίαι µελέτηι τηςι 18ηςι ετήσιαςι έκθεσηςι γιαι τoι κλάδoι 

τωvι 3PLι ι oιι σχέσειςι αvάµεσαι στoυςι χρήστεςι καιι τoυςι παρόχoυςι υπηρεσιώvι 

συvεχίζoυvι vαι εκτιµoύvταιι καιι vαι αξιoλoγoύvταιι θετικά.ι Καιι ται δυoι µέρηι 

τovίζoυvι ότιι υπάρχειι πρόσφoρoι έδαφoςι γιαι περαιτέρωι συvεργασίαι καιι γιαι 

µελλovτικέςι αvαθέσειςι υπηρεσιώvι µει στόχoι τηvι µείωσηι τoυι κόστoυςι 

διαδικασιώvι Logisticsι καιι τηvι εξoικovόµησηι πόρωv.ι ι  

Aπόι τηvι άλληι πλευράι όµως,ι ι λόγωι τηςι παγκoσµιoπoίησης,ι τoυι έvτovoυι 

αvταγωvισµoύι καιι τιςι ραγδαίεςι µεταβαλλόµεvεςι συvθήκεςι στoι oικovoµικό-

κoιvωvικόι περιβάλλov,ι oιι επιχειρήσειςι είvαιι ιδιαίτεραι σκεπτικέςι καιι 

πρoβληµατισµέvεςι γιαι τηvι πρoσαρµoστικότητάι τoυςι σει περιόδoυςι τέτoιωvι 

φαιvoµέvωv.ι ·τσι,ι πoλλέςι επιχειρήσειςι αξιoλoγoύvι καιι επαvαπρoσδιoρίζoυvι τιςι 

πραγµατικέςι αvάγκεςι τoυςι καιι τιςι δραστηριότητεςι πoυι εµπλέκovταιι στηvι 

εφoδιαστικήι τoυςι αλυσίδαι µει γvώµovαι τηvι περαιτέρωι συµπίεσηι τωvι 

στoιχείωvι κόστoυςι αvάι διαδικασίαι Logistics.ι ι Oι ρόλoςι τηςι εταιρίαςι 3PLι είvαιι 
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vαι παρέχειι υπηρεσίεςι άριστηςι πoιότηταςι καιι πρoστιθέµεvηςι αξίαςι πρoςι τoυςι 

χρήστεςι της,ι vαι καταvoείι σει βάθoςι τιςι πραγµατικέςι τηςι αvάγκεςι καιι vαι 

πρoάγειι αίσθηµαι υπευθυvότηταςι καιι αµoιβαίαςι εµπιστoσύvης. 
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