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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 Ζ παξνύζα έξεπλα είρε ωο αληηθείκελν ηελ αλάιπζε ηνπ αλαπηπζζόκελνπ 

θιάδνπ ηωλ 3PL ζηελ Διιάδα θαη νινθιεξώζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπιωκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ζηε Ναπηηιία. 

 Ζ κειέηε ηνπ outsourcing πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπό ηελ απάληεζε ηωλ 

παξαθάηω εξωηεκάηωλ πνπ δηακνξθώζεθαλ ύζηεξα από αλαζθόπεζε ηεο ειιεληθήο 

θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο. 

-Σε πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ην outsourcing 

-Πνηα ηα θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

-Πνηεο νη ζπλζήθεο θαηά ηε πινπνίεζε 

- Πνηεο νη ζπλζήθεο εθαξκνγήο 

 Ζ έξεπλα ζπληάρζεθε κε βάζε ηε ζπιινγή πξωηνγελώλ ζηνηρείωλ από ηελ 

επεμεξγαζία εξωηεκαηνινγίωλ ηα νπνία εζηάιεζαλ ζε 40 εηαηξείεο θαη από 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία κέζω αλαζθόπεζεο βηβιηνγξαθίαο, αξζξνγξαθίαο θαη ινηπώλ 

πεγώλ( δηαδίθηπν, θιαδηθέο κειέηεο) 

 Από ηελ πξωηνγελή έξεπλα δηεμάρζεθαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα όπωο όηη 

ε αλάζεζε δξαζηεξηνηήηωλ ζε ηξίηνπο θαηά θύξην ιόγν πεξηνξίδεηαη ζηελ κεηαθνξά 

δηαλνκή θαη ηελ απνζήθεπζε, όηη ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ 

outsourcing  απνηέιεζε πνιύ ζεκαληηθό θίλεηξν θαη πνιύ ζεκαληηθό αλαζηαιηηθό 

παξάγνληα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ outsourcing, πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ 

επηινγή πξνκεζεπηή ήηαλ ε εκπεηξία από πξνεγνύκελεο ζπλεξγαζίεο, ην θπξηόηεξν 

πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ήηαλ πξόβιεκα ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, νη κηθξέο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ outsourcing επηιέγνπλ 

αλεπίζεκνπο ηξόπνπο ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ απόδνζε ηνπ παξόρνπ ηνπο, αιιά δεηνύλ αθόκα ρακειόηεξν 

θόζηνο θαη  ζεωξνύλ ηελ είζνδν λέωλ εηαηξεηώλ ζηνλ θιάδν εθηθηή ζε ζπλδπαζκό 

όκωο κε ηελ παξνρή πην εμεηδηθεπκέλωλ ππεξεζηώλ. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Object of this research was the analysis of the developing sector of 3PL in 

Greece and was completed in February 2010, in the frames of my thesis in the 

Postgraduate Programme of University Piraeus in the Shipping business. The study of 

outsourcing was realised aiming at the answer of following questions that were shaped 

after examination of   Greek and international bibliography. 

 - In which  activities  outsourcing is used 

 - What are  the motives and disincentives for its adoption  

 - What are the conditions of the concretisation  

 - What are  the conditions of its application  

The research was drawn up with base collection of primary elements from the 

treatment of questionnaires which were sent in 40 companies and by secondary 

elements via examination of bibliography, articles and remaining sources (internet, 

sector-based studies). By the primary research they were carried out interesting 

conclusions as that the entrusting of activities to Third Party Logistics Providers  is in 

the first place limited in transport, distribution and  storage, that the economic 

assessment of outsourcing’s adoption constituted very important motive and very 

important suspensive factor . Also a very important factor in choosing the supplier was 

the experience from previous collaborations, the main problem that companies  faced 

during  concretisation was the  problem of their former collaboration with suppliers, 

small companies that use outsourcing select informal ways of reconcilliation with their 

suppliers, participants are satisfied from the output of their suppliers, but still seeking 

lower costs and they consider the entry of new companies in the sector feasible in 

combination however with the benefit of more specialised services. 

 



 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ο φξνο logistics απνηειεί πνιπζήκαληε θαη πνιπζχλζεηε έλλνηα, θαιχπηνληαο 

κηα ηεξάζηηα γθάκα δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πεδίν. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλπθαίλνπλ ηα logistics είλαη ε 

δηνίθεζε θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο, ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

έκςπρσλ (αλζξψπηλσλ) θαη ησλ άςπρσλ (πιηθψλ) πφξσλ ηεο, ε παξαγσγή, ε 

απνζήθεπζε θαη ε δηαλνκή ησλ αγαζψλ, απφ ηελ πξψηε χιε κέρξη ην έηνηκν πξντφλ θαη 

απφ ηελ παξαγσγή ζην ξάθη. Θεσξεηηθά ηα logistics εμππεξεηνχλ ηελ θεξδνθνξία κηαο 

επηρείξεζεο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ινηπψλ 

πφξσλ ηεο, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ νκαιή ξνή επηηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

           Σα logistics απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξν θφζηνο, ζηε δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ κέζσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηε κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο θαζπζηεξήζεηο 

θαη ηειηθά ζηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο θαη νηθνλνκίαο θιίκαθαο γηα ηελ επηρείξεζε. 

            Αλ θαη αθνξνχλ ζε θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη θάζε είδνπο 

επηρείξεζε, εθεί πνπ βξίζθνπλ θαηεμνρήλ πξφζθνξν έδαθνο εθαξκνγήο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (εκπνξηθέο, 

κεηαθνξηθέο, παξαγσγηθέο, εηαηξίεο απνζήθεπζεο θ.ά.), αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Ο φξνο "εθνδηαζηηθή αιπζίδα" πεξηγξάθεη ην πιέγκα 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε έλα πξντφλ λα πεξάζεη απφ ηε θάζε ηεο παξαγσγήο 

ζηε θάζε ηεο θαηαλάισζεο. Μεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ μερσξίδεη ε παξαγσγή, ε 

ηππνπνίεζε, ε απνζήθεπζε, ε δηαθίλεζε θαη ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. 

             Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, logistics θαη εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

ζπλδένληαη άξξεθηα. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί ην βαζηθφηεξν πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ logistics, ηα νπνία απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν δεηνχκελν γηα ηελ νξζνινγηθνπνίεζε 

θαη ηελ επηηπρία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σα logistics απαληνχλ 

ζην πψο πξέπεη λα νξγαλσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο - π.ρ. πψο 
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πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, κε ηη ζπρλφηεηα πξέπεη λα εθηεινχληαη νη 

παξαδφζεηο, κέζσ πνηνπ δξνκνινγίνπ. 

              Νέεο θαη θαηλνηφκεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ εηζέιζεη ζην ρψξν ησλ 

logistics θαη έρνπλ επηθέξεη ζεακαηηθέο αιιαγέο. Ζ θαθή νξγάλσζε ηεο απνζήθεο, ν 

αλεθνδηαζκφο ρσξίο πξφγξακκα θαη ζχζηεκα θαη ηφζα άιια αξλεηηθά, έρνπλ δψζεη ηε 

ζέζε ηνπο ζε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πςειήο επθπΐαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

    Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκηα θιίκαθα γίλεηαη πνιχο ιφγνο αλαθνξηθά κε 

ην outsourcing ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics θαη ε ηάζε ζπλερίδεη λα είλαη αλνδηθή. Οη 

ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηηο εηαηξίεο ζηε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ outsourcing είλαη πνιινί 

θαη ζπγθεθξηκέλνη. 

 Outsourcing είλαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ζε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε κηα εηαηξία πνπ εμεηδηθεχεηαη   ζ' έλα 

ηνκέα είηε έλαο κεκνλσκέλνο ηδηψηεο. 

              Ζ αλάζεζε κέξνπο ησλ εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ζε ηξίηνπο απνηειεί ζπρλφ 

θαηλφκελν εδψ θαη πνιιά ρξφληα. χκθσλα κε απηή ηελ πξαθηηθή, εξγαζίεο φπσο ε 

θαζαξηφηεηα, νη ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ε 

κηζζνδνζία, νη πξνζιήςεηο, ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ά. αλαηίζεληαη 

ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ "ειεχζεξεο" εξγαζηαθήο ζρέζεο - 

ειεχζεξεο, κε ηελ έλλνηα φηη ν επηρεηξεκαηίαο δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε 

εμαξηεκέλε ζρέζε (κηζζφ), αιιά θαηαβάιιεη θάπνην αληίηηκν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη. 

            Ο φξνο outsourcing κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηα ειιεληθά κε πεξηθξαζηηθφ ηξφπν, 

σο ππεξεζίεο "εμσγελψλ ή εμσεπηρεηξεζηαθψλ πφξσλ", ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο επηρείξεζεο, "ελδνεπηρεηξεζηαθά". Σν 

outsourcing κπνξεί λα θαιχςεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξγαζίεο κηαο επηρείξεζεο, 

μεθηλψληαο απφ ηηο πην βαζηθέο θαη θζάλνληαο κέρξη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ αξθεηέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ εκπηζηεπζεί ζε ηξίηνπο ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο, απφ ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ, ηε ζπζθεπαζία 

θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ κέρξη ηηο εξγαζίεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο, έρνληαο 

θξαηήζεη κφλν ηε δηνίθεζε, ηε γεληθή επνπηεία θαη ηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε. 

          Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζην "ζηφραζηξν" ηνπ outsourcing έρνπλ βξεζεί ε 

πιεξνθνξηθή θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο. Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο 
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ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη νη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 

γηα λέεο ηερλνινγίεο είραλ απνηέιεζκα ηε δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ εηαηξηψλ πνπ 

παξέρνπλ ζρεηηθέο ππεξεζίεο (πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο). 

  Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνζεθψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε πίεζε απφ ηνπο κεηφρνπο γηα ηελ 

θαιπηέξεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, δεκηνχξγεζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο ην ελδηαθέξνλ 

λα αλαζέζνπλ ιεηηνπξγίεο logistics πνπ κέρξη ηψξα εθηεινχληαλ απφ ηηο ίδηεο, ζε ηξίηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο κε ζθνπφ λα θέξνπλ ην πξντφλ ηνπο ζηηο αγνξέο - ζηφρνπο κε 

αληαγσληζηηθφηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν. Με ηελ εκθάληζε ηνπ outsourcing νη 

επηρεηξήζεηο σζήζεθαλ ζε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη επαλαζρεδηάζηεθαλ ηα φξηα 

κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη απφ απινχο παξφρνπο 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κεηαηξάπεθαλ ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ. Ζ πξφζβαζε  ησλ 

3PL ζην know-how ησλ εηαηξηψλ ηνπο παξέρεη έλα ηζρπξφ εξγαιείν κε ην νπνίν 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο, ελψ ε εληαηηθή ρξήζε ηνπ outsourcing απφ 

κηα επηρείξεζε, βνεζάεη ζηε βειηίσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο 

ζέζεο, θαζψο θαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμε. ήκεξα νη 3PL είλαη ζηξαηεγηθνί 

ζπλεξγάηεο γηα πιήζνο επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη 

δηαζθάιηζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ θιάδνπ θαη ζηελ Διιάδα κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε 

ελφο κεγάινπ πιένλ αξηζκνχ ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

επηρεηξείηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ outsourcing ησλ logistics γηα λα εληαρζεί ην 

ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ζε επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ 

outsourcing, ε κεζνδνινγία επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 3PL θαη νη πξφζθαηεο δηεζλείο εμειίμεηο 

ζηνλ θιάδν είλαη απφ ηα θχξηα ζεκεία απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή έρεη 

απνηππσζεί  κέζα απφ κηα ζεηξά δεκνζηεπκάησλ θαη εξεπλψλ κε θπξηφηεξε απηή ηεο 

ICAP 2007. Ζ εγρψξηα δήηεζε θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη νη εμειίμεηο ηνπ ππφ 

κειέηε θιάδνπ ζηελ Διιάδα είλαη ηα αληηθείκελα απηήο ηεο ελφηεηαο. 
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Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ζπκκεηνρή κεγάισλ εηαηξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο 3PL. Πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη 

πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ θαη πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ LOGISTICS OUTSOURCING 

  

 Δπηρεηξψληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή δηαπηζηψλεηαη φηη νη πξψηεο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ outsourcing δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηε ζπλέρεηα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηέηνηνπ είδνπο εηαηξείεο, 

ηφζν ζε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ φζν θαη ηνπ αλαηνιηθνχ θφζκνπ. Ζ έιιεηςε φκσο κεγάισλ 

εθηάζεσλ γεο ζηα αζηηθά θέληξα αλάγθαζε απηέο ηηο εηαηξείεο λα κεηαθέξνπλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ηα αζηηθά θέληξα, ρσξίο φκσο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ κεηαθνξά απηή ηε δηνίθεζε θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηε ζχγρξνλε επνρή νη 3PL εηαηξίεο πνπ εδξεχνπλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπλεξγάδνληαη θπξίσο κε θαηαμησκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ. Αλαιπηηθφηεξα ηα 80% ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη απφ 

3PL ζηελ Ηλδία πξννξίδνληαη γηα νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ακεξηθή ή ηελ 

Βξεηαλία. Απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη γισζζηθνχο 

δεζκνχο κεηαμχ ηεο Ηλδίαο θαη ησλ άιισλ δχν ρσξψλ αθνχ νη πνιηηηζηηθνί δεζκνί 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Αληίζεηα δελ ηζρχεη ην ίδην κε ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Γαιιία ζηηο νπνίεο ε ηδέα ηνπ 

outsourcing παξνπζηάδεη ηαρεία αλάπηπμε  θαη πξνβιέπεηαη αθφκα κεγαιχηεξε, φπσο 

άιισζηε θαη ε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο δηεζλνχο αγνξάο ησλ ππεξεζηψλ outsourcing. 

 

1.1 ΑΛΤΗΓΑ LOGISTICS ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 3PL 

 Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρνπλ γίλεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Κάπνηε ήηαλ ην ηειεπηαίν ηκήκα πνπ ζα ζηξεθφηαλ θαλείο 

γηα λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο ηνπ ελψ ζήκεξα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο. Άιινηε 

ζεσξνχληαλ κηθξήο ζπνπδαηφηεηαο ελψ ηψξα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σα logistics πνπ είλαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο, απφ ηελ πξψηε χιε κέρξη ην έηνηκν πξντφλ θαιχπηνληαο κηα ηεξάζηηα 

γθάκα δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεδίν, ζπλπθαίλνληαη απφ ηα παξαθάησ βαζηθά ζηνηρεία:  
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 Μεηαθνξηθά κέζα. Πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ην πξντφλ απφ θαη πξνο ηελ 

επηρείξεζε. 

 Management δηαλνκψλ. Καζνξηζκφο βειηηζηνπνηεκέλσλ δξνκνινγίσλ, ρξφλσλ 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. 

 Απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Θέζε, κέγεζνο, εμνπιηζκφο. 

 Απνζέκαηα. Καζνξηζκφο εηδψλ, χςνπο απνζεκάησλ, ζεκείσλ αλαπαξαγγειίαο, 

κνληέισλ παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ, πνιηηηθήο ειέγρνπ. 

 Ηρλειαζηκφηεηα. Απνηχπσζε ηνπ ηη έρνπκε δηαζέζεη πνπ θαη ηη έρνπκε 

πξνκεζεπηεί απφ πνχ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνιχ ρξήζηκε ζε πεξίπησζε 

αλάθιεζεο πξντφλησλ. 

 Πξνκήζεηεο. Δπηινγή πεγψλ πξνκήζεηαο, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο 

πξνκεζεπηψλ. 

 Πξνζσπηθφ. Πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απαηηήζεηο ζε πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ. 

 Δθπαίδεπζε. Πξνζδηνξηζκφο θαη παξνρή απαηηνχκελεο εθπαίδεπζεο  

 Δγθαηαζηάζεηο. Πξνζδηνξηζκφο θαη απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σεθκεξίσζε. Αλάπηπμε γξαπηψλ νδεγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο.(ICAP 2007) 

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί ην βαζηθφηεξν πεδίν εθαξκνγήο ησλ logistics θαη 

ζπλδέεηαη καδί ηνπο  άξξεθηα  αθνχ απηά  απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν δεηνχκελν γηα ηελ 

νξζνινγηθνπνίεζε θαη ηελ επηηπρία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. 

Έλα ζχζηεκα logistics πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη επσθειή απνηειέζκαηα ζηε ξνή 

ησλ πξντφλησλ απφ ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο 

πξέπεη λα είλαη σο εμήο ζρεδηαζκέλν πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο αθφινπζνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο: δηάζεζε θα παξάδνζε ηνπ ζσζηνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

ζηνλ θαηαλαισηή, ζηε ζσζηή πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, ζηε ζσζηή ηνπνζεζία, ζηνλ 

ζσζηφ ρξφλν, κε ην ζσζηφ θφζηνο, κε ηνπο ζσζηνχο φξνπο θαη πιεξνθφξεζε θαη 

θπζηθά ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Οη δηαδηθαζίεο ησλ logistics 

θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία πξνζπάζεηα καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε θαιχηεξε δπλαηή 
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εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή απνηεινχλ ηειηθά θαη ηνλ 

βαζηθφ ζηφρν ησλ logistics. 

Ζ δηαδηθαζία ησλ logistics πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, είηε 

απφ ηελ αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλνπο θαη αλεμάξηεηνχο  θνξείο παξνρήο  ηέηνηνπ είδνπο  

ππεξεζηψλ. Ο θνξείο απηνί νλνκάδνληαη Third Party Logistics Providers θαη ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, outsourcing. 

Outsourcing κπνξεί λα γίλεη γηα έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηελ δηαρείξηζε απνζεθψλ, δηεθπεξαίσζε 

παξαγγειηψλ, επηζηξνθέο πξντφλησλ, πιεξσκή λαχισλ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

logistics, ελνηθίαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη εθηέιεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο. 

Οη ππεξεζίεο 3PL αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

θάζε εηαηξίαο 3PL κπνξεί λα αθνξνχλ επξχ θάζκα πξντφλησλ ή λα πεξηνξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηππνπνηεκέλα ζπλήζσο είδε. 

Ζ αλάζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ κηα εκπνξηθή ή βηνκεραληθή 

επηρείξεζε ζηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξία παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο πιεπξέο λα θαηεπζχλνπλ πφξνπο θαη πξνζπάζεηα ζηνλ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν δηαζέηνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη παξαηεξψληαο ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παξαηεξνχκε κηα ζηαδηαθή πξνζπάζεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα απεκπιαθνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα  

 

1.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ OUTSOURCING 

 Παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 3PL έρνπλ δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, ππάξρεη αμηνζεκείσηε δηαθνξά σο πξνο ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο αλά ηελ Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα  ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζχγρξνλεο ππνδνκέο νη 3PL πξνζθέξνπλ κφλν ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο 

logistics (απιή κεηαθνξά θαη βαζηθέο ππεξεζίεο εθνδηαζκνχ). ηε Μεζφγεην πνπ δελ 

ππάξρεη θαιά αλεπηπγκέλε ππνδνκή κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ απνζήθεπζε θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαθνξψλ, ελψ ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε 

Οιιαλδία νη 3PL ππνρξεψλνληαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε έκθαζε ζηελ πςειή 
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ηερλνινγία. Οη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο αλαζέηεη ζπλήζσο κηα επηρείξεζε είλαη νη 

παξαθάησ: 

-Μεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηηο 

απνζήθεο ηεο εηαηξίαο πνπ αλαιακβάλεη ην outsourcing 

-Απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ κέρξη λα δηαλεκεζνχλ ζηα ηειηθά ζεκεία 

-Γηαλνκή ησλ πξντφλησλ πξνο ηα ζεκεία δηαλνκήο θαη ηειηθήο πξνψζεζήο ηνπο. 

 

1.2.1 ΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ OUTSOURCING 

 Πξψην επίπεδν -πλεξγαζίαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 Δπίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο 

 Με χπαξμε ζπκβνιαίσλ 

 Πεξηνξηζκέλν εχξνο ππεξεζηψλ 

 Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο βξίζθεηαη ζε ρακειφ επίπεδν 

 Διάρηζηνη νη θίλδπλνη αιιά θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απν ηε ζρέζε 

 

Γεχηεξν επίπεδν – Παξνρή ππεξεζηψλ 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ είλαη ν ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Δπίηπγράλεηαη απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

 Βξαρππξφζεζκα ζπκβφιαηα 

 Μεγαιχηεξνο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην πξψην 

επίπεδν 

 Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξίδνληαη ειεθηξνληθά 

 Σκήκα ηεο θπζηθήο ππνδνκήο παξέρεηαη απν ηελ εηαηξία Logistics 

 Γεκηνπξγείηαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε  

 Απμεκέλνη θίλδπλνη θαη γηα ηνπο δχν ζπλεξγάηεο ζε πεξίπησζε ξήμεο ζηε 

ζπλεξγαζία. 

 

            Σξίην θαη Σέηαξην επίπεδν – Οινθιεξσκέλεο ιχζεηο 

 πλεξγαζία κε ακνηβαία θέξδε / νθέιε 

 Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο νινθιεξψλνληαη πιήξσο 

 Πνιπεηή ζπκβφιαηα 

 Μέηξεζε απφδνζεο ζε θφζηνο, πνηφηεηα θαη ππεξεζίεο 
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1.3 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ LOGISTICS OUTSOURCING  

 Πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ outsourcing είλαη απηή λα 

απνηειεί ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα απνξξέεη απφ ηνλ ζπλνιηθφ 

ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ. Πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςε φινη νη παξάκεηξνη θαη ην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο εληφο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο. Ζ νκαιή κεηάβαζε ζε κηα 

δηαδηθαζία outsourcing πξνυπνζέηεη φηη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έρεη θαηαλνήζεη ηηο 

ηδηνκνξθίεο, ην θφζηνο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο outsourcing δηαδηθαζίαο θαη έρεη 

πξνζαξκφζεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο θηινζνθία θαη δηνίθεζε αλαιφγσο. 

(ΠεξδίθεοΣ.,2002) 

 

1.3.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ 3PL ΤΝΔΡΓΑΣΖ 

          «ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε ιχζε ηνπ «outsourcing» είλαη πξνο 

φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηελ επηιέγνπλ, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλεξγάηε 

φκσο δελ είλαη απιή ππφζεζε, ζπλεπψο πξέπεη λα  αθνινπζεζνχλ πξνζεθηηθά θάπνηα 

βήκαηα γηα λα επηηεπρζεί  ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο 

επηινγήο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

1. Γεκηνπξγία Οκάδαο Έξγνπ 

          Σν πξψην βήκα, θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο ζσζηήο 

νκάδαο πνπ ζα αλαιάβεη ην project απηφ. ηελ νκάδα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε 

απφ φια ηα θξίζηκα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο, φπσο παξαγσγή, νηθνλνκηθφ, πσιήζεηο, 

marketing θαη θπζηθά Logistics.  

         Δπίζεο ζηελ νκάδα θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ πςειφβαζκα ζηειέρε (decision 

makers), ψζηε ε ζνβαξφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο λα πεξλά, ηφζν ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε φζν θαη ζηνπο δπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο.  

Ζ Οκάδα Έξγνπ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη απφ έλα ζχκβνπιν εμεηδηθεπκέλν ζε 

ζέκαηα Logistics θαη «outsourcing». 

2. αθήο Καζνξηζκφο Αλαγθψλ θαη ηφρσλ 

        Σν πξψην κέιεκα ηεο Οκάδαο Έξγνπ είλαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θπθιψκαηνο Logistics, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ιχζε 

«outsourcing», θαζψο επίζεο θαη ηα αλακελφκελα νθέιε, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 
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αλακελφκελνη ζηφρνη. Ζ αλάιπζε πξέπεη λα είλαη ζε ιεπηνκέξεηα, κηα θαη ηα επξήκαηα 

ζα απνηειέζνπλ νδεγφ γηα ηα επφκελα βήκαηα. 

3. Γεκηνπξγία Σεχρνπο Πξνδηαγξαθψλ (RFP) 

        Με βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί ην Σεχρνο Πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη κε 

ζαθήλεηα αλάγθεο θαη απαηηήζεηο θαη ζα ζηαιεί ζηνπο ππνςήθηνπο ζπλεξγάηεο απφ 

ηνπο νπνίνπο ζα δεηεζνχλ πξνζθνξέο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία 

ψζηε νη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ λα αθνξνχλ ην ίδην αληηθείκελν, αιιά θαη ε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Οκάδα Δξγνπ λα γίλεη ζε θνηλή βάζε.  

4. Καζνξηζκφο θαη Ηεξάξρεζε Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο 

        Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη 

λα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ Οκάδα Δξγνπ, αιιά θαη λα ηεξαξρεζνχλ κε ρξήζε 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο.  

        Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ δχν επίπεδα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Σν πξψην 

επίπεδν κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ γεληθφηεξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο νπνίνπο ζα απνζηαιεί ην Σεχρνο Πξνδηαγξαθψλ.  

       Σν δεχηεξν επίπεδν πεξηέρεη εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα 

γίλεη ε ηειηθή επηινγή. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο εληάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο 4 θαηεγνξίεο. 

- Γεληθά ηνηρεία Δηαηξίαο (ππνςήθηνο ζπλεξγάηεο) 

- ηνηρεία Δγθαηαζηάζεσλ - Δμνπιηζκνχ 

- ηνηρεία Πνηφηεηαο Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ 

- ηνηρεία Κφζηνπο 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη, φπσο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

παξαηεξήζεη, ζηνηρεία γηα νξηζκέλα απφ ηα θξηηήξηα Πνηφηεηαο Παξερφκελσλ 

Τπεξεζηψλ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εθφζνλ μεθηλήζεη ε ζπλεξγαζία θαη ζπλεπψο δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο.  

Γηα λα ην μεπεξάζεη απηφ ε Οκάδα Δξγνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ζχληνκε έξεπλα 

αγνξάο κε βάζε ην πειαηνιφγην ησλ ππνςήθησλ ζπλεξγαηψλ, απ' φπνπ θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα αληιεζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. πφζν επηξξεπείο είλαη ζε ιάζε, 

πφζν ζπλεπείο είλαη ζηηο παξαδφζεηο ηνπο θ.ιπ.). 
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5. Γεκηνπξγία Λίζηαο Τπνςήθησλ πλεξγαηψλ 

        Με βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ 1νπ επηπέδνπ αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεηαη ε ιίζηα ησλ 

ππνςήθησλ ζπλεξγαηψλ, ζηνπο νπνίνπο θαη ζα απνζηαιεί ην Σεχρνο Πξνδηαγξαθψλ, 

ψζηε λα θαηαζέζνπλ ιεπηνκεξείο πξνζθνξέο. πλήζσο ε ιίζηα απηή απνηειείηαη απφ 5 

εσο 8 εηαηξίεο. Ζ Οκάδα Έξγνπ ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηεο ιίζηαο απηήο ζα 

κπνξνχζε λα απνηαζεί θαη ζε αληαγσληζηέο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιχζε ηνπ 

«outsourcing» θαη νη νπνίνη σο έλα βαζκφ ίζσο είλαη πξφζπκνη λα κνηξαζηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. 

6. Πνιπθξηηεξηαθή Αμηνιφγεζε - Σειηθή Δπηινγή 

          Σειεπηαίν βήκα είλαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ 3PL  ζπλεξγάηε, ε νπνία πξνθχπηεη 

σο απνηέιεζκα πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, κε βάζε ηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα ηνπ 

2νπ επηπέδνπ αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά, ηφζν ηηο εηαηξίεο φζν θαη ηηο 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ απνζηείιεη θαη πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα. 

Θεσξείηαη ζθφπηκν ε Οκάδα Έξγνπ λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

θαη λα ηνπο δεη «ελ δξάζεη».  

         Μεηά ηελ ηειηθή επηινγή, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δνκεζεί ην ζπκβφιαην παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ, απιά 

δνκεκέλν θαη επέιηθην κε βάζε ην πξαγκαηηθά πινπνηνχκελν έξγν» (ηαιίδεο .,2002) 

 

1.3.2 ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΟ LOGISTICS IMPLEMENTATION PLAN 

 Αθνχ ε επηρείξεζε έρεη επηιέμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θάλεη  outsourcing 

θαη ηνλ θαηάιιειν 3PL provider πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο, φια ηα δεδνκέλα θαη νη 

παξάκεηξνη πξέπεη λα απνηππσζνχλ ζε έλα ιεπηνκεξέο θαη ζσζηά δνκεκέλν 

ζπκβφιαην. 

 Δίλαη πνιχ βαζηθή ε αλάπηπμε ελφο θαιά δνκεκέλνπ implementation  plan γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ θάπνηα βαζηθά 

ζεκεία θαη λα δεκηνπξγεζεί logistics outsourcing team, κηα νκάδα ζηειερψλ πνπ ζα 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ κεηάβαζε ηεο εηαηξίαο ζηε λέα θαηάζηαζε. Ζ 

νκάδα απηή είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηνλ 3PL provider θαη ε ζχλζεζε ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δίλνληαη γηα outsourcing. ε πεξίπησζε 

πνπ ην outsourcing αθνξά ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, ε νκάδα πξέπεη 
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λα πεξηιακβάλεη κέιε απφ ηα ηκήκαηα πξνζσπηθνχ, πσιήζεσλ, δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κεηαθνξψλ, απνζεθεπηηθήο ιεηηνπξγίαο, customer 

service, δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Κχξην κέιεκα ηεο νκάδαο 

απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο Logistics Outsourcing Implementation Plan πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Υξνλνδηάγξακκα. Απηφ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ε εηαηξία δίλεη γηα outsourcing. Έλα ρξνλνδηάγξακκα 

ησλ 100 εκεξψλ είλαη ξεαιηζηηθφ θαη εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ 3PL. 

2. Agenda ζεκάησλ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νκάδα θαη λα αλαζεσξείηαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα ζέκαηα πξέπεη λα ηίζεληαη ζε εβδνκαδηαία 

βάζε θαη γηα θάζε ζέκα ππάξρεη ππεχζπλνο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ. 

3. Ρνή πιεξνθνξηψλ . Γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξέπεη ην 

project λα δεκηνπξγήζεη αξρεία πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ην ζπκβφιαην, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ πνιηηηθή πινπνίεζεο θαη λα είλαη πξνζβάζηκα θαη απφ ηνλ 

3PL. 

4. Θέκαηα πξνζσπηθνχ. πλήζσο νη επηρεηξήζεηο πνπ παίξλνπλ ηελ απφθαζε λα 

θάλνπλ outsourcing  αθνινπζνχλ πνιηηηθή κείσζεο πξνζσπηθνχ, ελψ ν 3PL 

κπνξεί λα έρεη απμεκέλεο αλάγθεο. Πξέπεη λα γίλεη εληνπηζκφο ησλ αιιαγψλ 

πνπ πξφθεηηαη λα πξνθιεζνχλ θαη λα απνθαζηζηεί άκεζα ε αληηκεηψπηζή ηνπο. 

5. Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο είλαη ε 

κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα πινπνηεζεί ην outsourcing. πλήζσο γίλεηαη 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 3PL κέρξη λα θαηαλνεζεί ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

πξνηφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά γίλεηαη κεηαθνξά ησλ πξνηφλησλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 3PL. 

 

1.3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ 3PL ΤΝΔΡΓΑΣΖ 

        «Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ «outsourcing» ζπλεξγάηε είλαη ε κηα 

δηάζηαζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» θαη νξηνζεηεί ηελ έλαξμε κηαο (καθξνρξφληαο ζπλήζσο) 

ζπλεξγαζίαο, φκσο ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί ε πξέπνπζα 

βαξχηεηα, είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπλεξγάηε. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 
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1. Καζνξηζκφο Τπεπζχλνπ Αμηνιφγεζεο 

       Αξρηθά πξέπεη λα θαζνξηζζεί ν Τπεχζπλνο Αμηνιφγεζεο. Πξέπεη λα είλαη ζηέιερνο 

πνπ έξρεηαη ζε ζπρλή επαθή κε ην ζπλεξγάηε θαη γλσξίδεη ζε ιεπηνκέξεηα ηνπο φξνπο 

θαη ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο.  

Καιφ είλαη λα έρεη εκπιαθεί θαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην 

ζηέιερνο απηφ είλαη απφ ην Σκήκα Logistic. 

2. Θέζπηζε Γεηθηψλ Αμηνιφγεζεο 

       Ο Τπεχζπλνο Αμηνιφγεζεο, ρξήζηκε θξίλεηαη θαη ε βνήζεηα ζηειερψλ πνπ ήηαλ 

κέιε ζηελ Οκάδα Δπηινγήο, πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζπλεξγάηε. ηνπο δείθηεο απηνχο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαη νξηζκέλα απφ 

ηα θξηηήξηα Πνηφηεηαο Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

επηινγή.  

3. Καζνξηζκφο Αλαγθαίσλ ηνηρείσλ θαη Πεξηφδνπ πιινγήο 

         Αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

δεηθηψλ αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ε πεξίνδνο ζπιινγήο ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην δείθηε. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θαζνξηζζεί ν ηξφπνο πνπ ζα 

ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία απηά, κε ηε ζπλεξγαζία βέβαηα ηνπ ζπλεξγάηε, ν νπνίνο είλαη 

ε πεγή ησλ ζηνηρείσλ. 

4. Πνιπθξηηεξηαθή Αλάιπζε - χγθξηζε κε ηνηρεία Benchmarking 

         Με ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο, αλάινγα κε ην δείθηε αμηνιφγεζεο, γίλεηαη 

πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Σα απνηειέζκαηα θαιφ 

είλαη λα ζπγθξίλνληαη κε ζηνηρεία benchmarking ηνπ αληαγσληζκνχ (εθφζνλ 

ππάξρνπλ), αιιά ζίγνπξα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κε πξνεγνχκελα ζηνηρεία απφδνζεο 

ηνπ ζπλεξγάηε, πνπ ππάξρνπλ ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην ιφγν 

απηφ. 

5. Κνηλνπνίεζε πκπεξαζκάησλ 

        Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θνηλνπνηνχληαη, ηφζν ζηε Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο φζν θαη ζην ζπλεξγάηε. Δθφζνλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα πξέπεη λα γίλεη 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο αηηίαο θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο.»(ηαιίδεο ., 2002) 
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1.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΔΣΑΗΡΗΔ 3PL 

Οη 3PL κέζσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηνπλ                   

(ηερλνγλσζία, εκπεηξία θαη ππνδνκή) πξνζθέξνπλ κηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ θαη πην 

πνηνηηθή εμππεξέηεζε. Ζ εμεηδίθεπζε ηνπο απνηειεί φθεινο, αθνχ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξνπλ ζπλερή ελεκέξσζε θαη αλάπηπμε, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Όια απηά πξνυπνζέηνπλ πφξνπο, 

επελδχζεηο θαη θαηάξηηζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ‘’βάξε’’ πνπ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν θεχγνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη ηεο επηηξέπνπλ λα εηδηθεπηεί ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο  πνπ επεξεάδνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα.  

Ζ επηρείξεζε επίζεο απαιάζεηαη απφ ηελ απαξαίηεηε θαη ζπλερή αλαβάζκηζε 

ησλ ππνδνκψλ (απνζήθεο, ζηφινο, εμνπιηζκφο κεραλνξγάλσζεο, ζπζηήκαηα 

αζθάιεηαο,) πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο δηαλνκήο θαη 

απνζήθεπζεο. Δπηπιένλ ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφηεξε φηαλ ε 

επηρείξεζε δηαθαηέρεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα. 

Δμνηθνλφκεζε πφξσλ γίλεηαη θαη απφ παξακέηξνπο πνπ δελ είλαη πάληα 

εκθαλείο θαη αθνξνχλ ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο – δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ. Υξφλνο 

απαζρφιεζεο  ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεο, αχμεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο απφ ελδερφκελεο 

θαζπζηεξήζεηο. Αλ ηα έμνδα απηά θαιχπηνληαη ελδνεηαηξηθά πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ζηαζεξά, ελψ κε ηελ αλάζεζε ζε 3PL κεηαηξέπνληαη ζε κεηαβιεηά κηαο θαη νξηζκέλνη 

ρξεψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αλάινγα κε ηελ αμία ησλ πξντφλησλ θαη ηελ γθάκα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ άιινη ρξεψλνπλ αλάινγα κε ηνλ φγθν πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

Γίλεηαη ζηελ επηρείξεζε ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ζε λέεο αγνξέο θαη 

πξντφληα  θαη λα κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

επηηξέπνπλ νη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη φια απηά ιφγσ ηεο κε 

δηαηήξεζεο απνζεκάησλ θαη ησλ κεησκέλσλ απαηηήζεσλ πάγηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο 

ελδερφκελν κεηνλέθηεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο, εμαιείθεηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία κε έλαλ 3PL. 

Σέινο ππάξρεη θαη απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ αθνχ δελ απoξνθάηαη ζηηο δηαδηθαζίεο logistics, αιιά ζηηο θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  
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Παξφιε ηελ χπαξμε απηψλ ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην outsourcing, 

εμίζνπ ζεκαληηθνί είλαη θαη νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Δλψ 

ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαη εθφζνλ απηφο επηηεπρζεί απνηειεί ζεκαληηθφ 

φθεινο, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο είλαη έλα επηθίλδπλν ξίζθν ηεο ρξήζεο ηνπ outsourcing. 

Απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη ζπλήζσο απφ θαθή δηαρείξηζε, ή απφ ππνεθηίκεζε ησλ 

εηζξνψλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ πξέπεη λα επελδπζνχλ γηα λα εθαξκνζηεί ζσζηά ην 

outsourcing 

Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ζηεξεζεί ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζεκαληηθήο 

ηερλνγλσζίαο απφ ηελ καθξνρξφληα ζπλεξγαζία ηεο κε έλαλ 3PL θαη ε εμάξηεζε απηή 

απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ 3PL θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε είλαη 

εμαξηεκέλε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο – παξφρνπο ηνπ outsourcing, ηφηε έρεη δηαξθψο 

ηνλ θίλδπλν εθφζνλ απνηχρνπλ νη πάξνρνη, λα απνηχρεη θαη απηή. 

Δπεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν 3PL έρεη άκεζε επαθή κε ηνλ ηειηθφ πειάηε 

θαη ζπλεπψο έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο πνπ επηιέγεη ην 

outsourcing, ρξεηάδεηαη πνιχ πξνζεθηηθή επηινγή. Ζ κε αληαπφθξηζε ηνπ 3PL ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξνρή ρακεινχ επηπέδνπ service, 

απψιεηα πσιήζεσλ θαη θαιήο θήκεο ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη, 

καθξνπξφζεζκε  ζπξξίθλσζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο θαη αδπλακία ιαλζαξίζκαηνο λέσλ 

πξντφλησλ ιφγσ δπζπηζηίαο ζηελ αγνξά απφ θαθή δηαρείξηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. 

  

1.5 ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ LOGISTICS  

 «Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα αιιάδεη κε ζπλέπεηα λα 

δεκηνπξγνχληαη λέεο ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηνίθεζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο .Ζ κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ε αχμεζε ηεο γεσγξαθηθήο 

δηαζπνξάο ησλ παξαγγειηψλ, ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

ε βειηίσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ επίπεδνπ εμππεξέηεζεο θαη πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο 

πειάηεο, ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.»( Εσγξάθνο Κ.Γ., 2006) 
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 ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ε αλάιπζε πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ηα δεδνκέλα 

είλαη πάξα πνιιά, ζπλεπψο κφλν κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λέεο ηερλνινγίεο 

είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ  ηα ζχγρξνλα εξγαιεία δηνίθεζεο θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ. 

 Οη αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε έληαζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγνχλ κηα πνηθηιία 

πξνθιήζεσλ ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζήκεξα. 

 ηφρνο είλαη ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο επηβάιιεηαη 

ξηδηθφο αλαζρεδηαζκφο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρεη ε πιεξνθνξηθή. Ζ ηαρχηεηα αλαζρεδηαζκνχ, απνδνρήο θαη εθαξκνγήο ησλ 

απαηηνχκελσλ αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο, θαζνξίδνπλ ην βαζκφ επηηπρίαο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο θαη 

καθξνπξφζεζκα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 «Ο φγθνο ησλ  πιεξνθνξηψλ  πνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

ζπγθαηαιέγεηαη πιένλ κεηαμχ ησλ θξίζηκσλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη ν αξηζκφο θαηαγεγξακκέλεο θαη αμηνπνηήζηκεο 

επηρεηξεζηαθήο γλψζεο, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο (knowledge 

management), ζα απνηειέζνπλ πνιχ γξήγνξα έλα απφ ηα ζχγρξνλα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο.» ( Κνιηληάηεο Ν., 2007) 

 «Σν θχθισκα logistics είλαη πνιχ αληαγσληζηηθφ κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη 

πςειέο επελδχζεηο ζε ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Με ζηφρν ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, ζε θάζε  ζηάδην ρεηξηζκνχ, πξνεηνηκαζίαο ή κεηαθίλεζεο 

ελφο εκπνξεχκαηνο εληφο ή εθηφο απνζήθεο ππεηζέξρνληαη ζπζηήκαηα πςειήο 

ηερλνινγίαο (αζχξκαηα ηεξκαηηθά, νρήκαηα ρεηξηζκνχ εκπνξεπκάησλ, ζαξσηέο 

γξακκηθνχ θψδηθα, εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ θιπ).» (ICAP,2007) 

 «O βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε κηαο απνδνηηθήο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, απαηηεί νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζπγρξνληζκφ ησλ παξαγσγηθψλ θαη 

άιισλ δηαδηθαζηψλ ηεο, επαξθή παξαθνινχζεζε ηνπο, αζθαιή επηθνηλσλία κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κεηξήζεηο θξίζηκσλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ ζε πεξηνρέο φπσο:
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 ρεδηαζκφο απαηηήζεσλ-δήηεζεο 

 Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ 

 Γηαρείξηζε απνζεθψλ 

 Γξνκνιφγεζε 

 Γηαρείξηζε ζηφινπ 

 Third Party Logistics 

 Γηαρείξηζε αγνξψλ  

 Γηαρείξηζε παξαγσγήο 

 Δλνπνίεζε κε άιια ζπζηήκαηα (ERP, CRM)» (Κψηζεο Β, 2007) 

ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Απνζήθεο ( W.M.S) θαη ζηα πζηήκαηα Γξνκνιφγεζεο -  Γηαρείξηζεο 

ηφινπ (Routing & Fleet Management), θαζψο ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε είλαη γηα 

ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη πην ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο outsourcing. 

 

1.5.1 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ (W.M.S) 

 ην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο κηαο απνδνηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ε 

αλαδηνξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο απνζήθεο είλαη απφ ηα πην θξίζηκα ζέκαηα θαη ε 

επηηπρήο αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθέξεη πξαγκαηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

επηρείξεζε. «Σα νθέιε απφ ηε ζσζηή πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ W.M.S κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 Αθξηβή θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθφξεζε γηα ην απφζεκα 

 Απάιεηςε ησλ δηπινθαηαρσξήζεσλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο απνζήθεο 

 Αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ RFID» (Κψηζεο Β,2007) 

 

To W.M.S ππνζηεξίδεη ηφζν ηα βαζηδφκελα ζην ραξηί ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πιηθψλ φζν θαη ηα άθξσο απηνκαηνπνηεκέλα θαζψο θαη ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο 

ξαδηνζπρλφηεηαο RF. 

Μέζσ ηνπ W.M.S θαζνξίδεηαη ε βέιηηζηε ζέζε απνζήθεπζεο ελφο πξντφληνο 

θαη επίζεο βειηηψλεηαη ην ζχζηεκα επηζηξνθήο πξντφλησλ (Return Material 

Authorzation - RMA). Σα είδε πξνο επηζηξνθή κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε ηε βνήζεηα 
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ηνπ RMA, ελψ επηηξέπεηαη αληηζηνίρεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ είδνπο ζηνλ αξκφδην 

πξνκεζεπηή. Οη πηζηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ έθδνζε ηεο επηζηξνθήο 

ππνινγίδνληαη απηφκαηα. 

Ζ δηαρείξηζε απνζήθεο κέζσ W.M.S πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηαρείξηζε κεηαθνξψλ 

 Δπηρεηξεκαηηθή επθπΐα  

 Αζχξκαηα ηεξκαηηθά πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

 Γηαρείξηζε απνζέκαηνο 

 Δπηβνιή επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ ζηνπο  εξγαδνκέλνπο 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην W.M.S ηερλνινγία ξαδηνζπρληθήο 

αλαγλψξηζεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη κείσζε θφζηνπο θαη ιαζψλ. 

θνπφο ηεο ρξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Απνζήθεο είλαη 

ε γξήγνξε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ, ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ν 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ε δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ 

εκπνξεπκάησλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Με ιίγα ιφγηα ηα θέληξα δηαλνκήο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ W.M.S.: 

 Γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηεο απνζήθεο 

 Ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ απνζήθεπζεο (FIFO, LIFO θ.ι.π) 

 Κάιπςε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ παξαιαβή εψο θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

αγαζψλ. 

 Μείσζε ιαζψλ θαηά ηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο θαη δηαινγήο 

 Σαρχηεηα θαηά ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε 

 Αθξηβήο θαηακέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο, φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν  

 

1.5.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΛΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

(ROUTING - FLEET MANAGEMENT) 

 Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ:ν απηφκαηνο εληνπηζκφο ζέζεο νρήκαηνο, 

ξαδηνζπρληθή αλαγλψξηζε, ε απηφκαηε αλαγλψξηζε νρήκαηνο, ηα γεσγξαθηθά 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη νη αιγφξηζκνί γηα ηε βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ, 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο.(Εσγξάθνο Κ.Γ., 2006) 
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 Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ήηαλ πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαην λα μέξεη θαλείο ηελ 

αθξηβή ζέζε ελφο container ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζήκεξα 

παξνπζηάδνληαη ιχζεηο γηα ηνλ αθξηβή γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ. Ζ ηερλνινγία είλαη 

ην απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ νινθιήξσζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο(Κνιηληάηεο Ν., 2007) 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα παξέρνπλ 

 Απηφκαην εληνπηζκφ ζέζεο νρεκάησλ θαη απηφκαην εληνπηζκφ θνξηίνπ 

 Οινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε 

ζηφρν ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε βειηηζηνπνίεζε ησ 

δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. 

 Οινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ιήςεο απνθάζεσλ (ιεηηνπξγηθφο, ηαθηηθφο θαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο) θαη 

ηδηαίηεξα ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 

πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο πειάηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο <<Αληαγσληζηηθφηεηα>> 

ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ρξεκαηνδνηεί ην εξεπλεηηθφ έξγν 

ARTTS – Πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 

ην νπνίν έρεη ζηφρν : 

 Σελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζηξαηεγηθψλ, 

ηαθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε 

ζηφινπ. 

 Σε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο -  παξάδνζεο θνξηίσλ. 

 Σελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο – παξάδνζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη 

κεηαθνξάο ζηνπο πειάηεο. 
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1.6 ΟΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 3PL ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 

 ηε ζπλνιηθή επξσπατθή αγνξά ησλ ππεξεζηψλ logistics ην 25% 

θαηαιακβάλεηαη απν 3PL εηαηξίεο θαη κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν είλαη νη παξαθάησ: Schenker, TNT Logistics, Kuehne 

& Nagel. Αληίζηνηρα ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά νη 3PL έρνπλ κεξίδην 10% θαη κεξηθέο 

απφ ηηο κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ είλαη: DHL, FedEx, Frans Maas. Οη επξσπατθέο θαη 

ακεξηθάληθεο 3PL εηαηξίεο έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζε θνπιηνχξα, αληηιήςεηο θαη 

ζρεδηαζκνχο δηθηχσλ, πξάγκα πνπ θπξίσο νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αγνξψλ 

πνπ απεπζχλνληαη. 

 Μηιψληαο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 3PL ππεξεζηψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη εηαηξίεο 

3PL ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θηλνχληαη ζηνλ ρψξν ήδε απφ ην 1970 θαη ειέγρνπλ δίθηπα 

δηαρείξηζεο , δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο εμππεξεηψληαο έλαλ επξχηαην παξαγσγηθφ 

ηνκέα.  

Λφγσ ηνπ επξέσο θάζκαηνο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδνληαη 

πνιιέο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη θιίκαθεο. ηελ θνξπθή βξίζθνληαη νη κεγάιεο εηαηξίεο 

3PL πνπ πξνζθέξνπλ έλα αξθεηά δηεπξπκέλν θάζκα  ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο 

πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σν θάζκα απηφ  

δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε ρψξαο ζε ππεξεζίεο logistics. Γηα 

παξάδεηγκα  ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε πνπ δελ ππάξρνπλ ζχγρξνλεο ππνδνκέο νη 3PL 

πξνζθέξνπλ κφλν ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο logistics. ηε Μεζφγεην πνπ δελ ππάξρεη θαιά 

αλεπηπγκέλε ππνδνκή κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ κεηαθνξψλ, ελψ ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία νη 3PL 

ππνρξεψλνληαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε έκθαζε ζηελ πςειή ηερλνινγία. 

 ηε βάζε ηεο θιίκαθαο βξίζθνληαη νη δηεζλείο δηακεηαθνξείο νη νπνίνη κε 

έρνληαο πςειφ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν θαη νη εθηεισληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Δπξψπε 

έρνπλ πιένλ απινπνηεζεί, αλαγθάδνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ λα 

ζπγρσλεπζνχλ κε πην κεγάια ζρήκαηα. 

 χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο ELA ( Δuropean Logistics Association) νη 

θχξηεο πεγέο εηζνδήκαηνο ηνπ θιάδνπ είλαη νη κεηαθνξέο θαη ε απνζήθεπζε ελψ 

ιηγφηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ 3PL έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο 

φπσο επηδηφξζσζε δεκηψλ, πνηνηηθνί έιεγρνη, επηθφιιεζε ηηκψλ θαη εηηθεηψλ. 
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 Όζνλ αθνξά ηηο Ζ.Π.Α νη εηαηξίεο 3PL απνηεινχλ έλαλ δπλακηθφ θιάδν 

πξφηππν γηα ηηο αγνξέο ηεο Κίλαο θαη ηεο Δπξψπεο. χκθσλα κε ηε Armstrong & 

Associates Inc ζηηο Ζ.Π.Α ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ 3PL απμήζεθαλ ηελ πεξίνδν 1999 – 

2002 θαηά 19 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ πξνήιζαλ απφ ην ήδε ππάξρνλ πειαηνιφγην 

θαη φρη απφ λένπο πειάηεο. 

 ρεηηθά κε ηελ δήηεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξαθηηθή ηνπ outsourcing είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηε Δπξψπε θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

εκπηζηεχνληαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο ζε ηξίηνπο. 

 χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο ELA ( Δuropean Logistics Association) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζε θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP νη κεγάιεο εηαηξίεο 3PL παξνπζηάδνπλ 

αχμεζε ζην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο  θαη πάλσ απφ ην 50% απηήο πξνέξρεηαη 

απφ θαηλνχξηνπο πειάηεο θαη ζπκβφιαηα. 

 Ζ αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ logistics ζε ηξίηνπο απφ ηηο βηνκεραλίεο 

ππνινγίδεηαη ζην 50% ησλ ζπλνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη θαίλεηαη φηη πξνηηκνχλ 

είηε ηδηφθηεηα κέζα είηε έλα κεηθηφ ηξφπν κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. Ζ ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ 3PL είλαη πην δηαδεδνκέλε ζε εηαηξίεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη 

αθνινπζνχλ νη  εηαηξίεο ηξνθίκσλ, πνηψλ, ηζηγάξσλ. Πξνθχπηεη επίζεο φηη θαηά 80% 

νη επηρεηξήζεηο εκπηζηεχνληαη ζε 3PL ζπλεξγάηεο ηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη ηνπο 

επηιέγνπλ θαηά 40% γηα ηε δηαλνκή πξντφλησλ θαη επίζεο θαηά 40% γηα ηελ θαιή 

νξγάλσζε ζηφινπ πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο. 

 

1.7 ΟΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΑΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 3PL 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο «2008 THIRD PARTY 

LOGISTICS, results & findings of the 13
th
 annual study», πνπ αθνξά ηελ παγθφζκηα 

αγνξά ησλ 3PL θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 απφ ην Georgia Institute of technology 

κε ηε ζπκβνιή ηεο   Capgemini, ηεο DHL θαη ηεο SAP. πκκεηείραλ 1.644 ζηειέρε 

εηαηξηψλ απφ ρψξεο ηεο Β.Α, ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο. 

 ηνλ Πίλαθα 1.1 παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο logistics πνπ 

αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη: νη κεηαθνξέο απνηεινχλ ηελ 

θπξίαξρε ππεξεζία ζηελ νπνία επηθεληξψλνληαη νη ρξήζηεο ππεξεζηψλ 3PL (85%). 

Αθνινπζνχλ νη απνζεθεχζεηο θαη νη εθηεισληζκνί κε αληίζηνηρα κεξίδηα 72% θαη 65%, 
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ελψ αληίζηνηρα πςειφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ θαη νη δηακεηαθνξέο κε 52%. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη κεηαθνξέο ζπγθεληξψλνπλ πνιχ πςειφ πνζνζηφ ζηελ 

Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Αζία 92% θαη 91% αληίζηνηρα, ελψ αληίζεηα νη εθηεισληζκνί 

παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε πηζαλφηαηα ιφγσ ησλ 

δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δ.Δ. ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεηαμχ 

θξαηψλ κειψλ 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα logistics Όιεο νη 

πεξηνρέο 

Βφξεηα 

Ακεξηθή 

Γπηηθή 

Δπξψπε 

Αζία Λαηηληθή 

Ακεξηθή 

Μεηαθνξά 85% 78% 92% 91% 70% 

Απνζήθεπζε 72% 70% 73% 75% 62% 

Δθηεισληζκνί/Μεζηηηθά 65% 66% 57% 81% 56% 

Γηακεηαθνξέο 52% 48% 44% 70% 45% 

Δλνπνηεκέλε θφξησζε 46% 46% 43% 55% 38% 

Reverse Logistics 38% 31% 42% 41% 34% 

Cross - Docking 38% 37% 43% 35% 25% 

Γηαρείξηζε Μεηαθνξψλ 37% 39% 38% 36% 25% 

Freight Bill / Auditing 30% 54% 20% 21% 14% 

πζθεπαζία, 

Δηηθεηνπνίεζε, 

πλαξκνιφγεζε 

36% 29% 42% 37% 35% 

Γηαρείξηζε ζηφινπ 13% 9% 15% 14% 15% 

Παξνρή ζπκβνπιψλ γηα 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

απφ ππεξεζίεο 3PL 

17% 21% 15% 14% 14% 

Δηζαγσγή παξαγγειηψλ / 

Δμέιημε / Οινθιήξσζε 

15% 12% 14% 21% 17% 

Τπεξεζίεο LLP / 4PL 13% 11% 13% 14% 12% 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ 12% 11% 10% 12% 22% 

Πίλαθαο 1.1: Outsourced ππεξεζίεο logistics (Capgemini, Georgia Institute of 

Technology, SAP, DHL, 2008) 
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ηνλ πίλαθα 1.2 παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη ηνκείο πνπ πξέπεη λα βειηηψζνπλ 

νη 3PL. Γηαπηζηψλεηαη φηη ην 51% ζπκθσλεί φηη νη επηρεηξήζεηο 3PL δελ πξνζθέξνπλ 

ην επηζπκεηφ επίπεδν ππεξεζηψλ, ελψ ην 42% εθηηκάεη φηη ππάξρεη έιιεηςε ζπλερψλ 

βειηηψζεσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 39% δελ έηλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

ππνζηήξημε ΗΣ πνπ ιακβάλεη. 

 

Σνκείο βειηίσζεο Όιεο νη 

πεξηνρέο 

Με πξαγκαηνπνίεζε επηζπκεηνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 51% 

Έιιεηςε ζπλερψλ βειηηψζεσλ θαη επηηεπγκάησλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ 

42% 

Με επαξθήο ππνζηήξημε ΗΣ 39% 

Με κείσζε ηνπ θφζηνπο 36% 

Έιιεηςε ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο projects 35% 

Με ηθαλνπνηεηηθή κεηάβαζε ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο 30% 

Έιιεηςε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 25% 

Αδπλακία δεκηνπξγίαο νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 17% 

Έιιεηςε παγθφζκηαο θάιπςεο  

27% 

Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 12% 

Πίλαθαο1.2: Σνκείο βειηίσζεο ησλ εηαηξηψλ 3PL logistics (Capgemini, Georgia 

Institute of Technology, SAP, DHL, 2008) 
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ηνλ πίλαθα 1.3 ζπλνςίδνληαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 

επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο δελ πξνβαίλνπλ ζε αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπο logistics ζε εμεηδηθεπκέλεο θαη αλεμάξηεηεο εηαηξίεο. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο είλαη γηαηί νη εηαηξίεο ζεσξνχλ ηα logistics θεληξηθφ ππξήλα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. Άιινη παξάγνληεο είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ αλακέλνπλ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ην outsourcing θαη ζεσξνχλ φηη ζα ππάξμεη κείσζε ηνπ 

ειέγρνπ πνπ ζα έρνπλ. 

 Παξφια απηά ην 88% ησλ εξσηεζέλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζπκθψλεζε 

φηη νη 3PL πξνζθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 11,5% κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ logistics, 20% πεξηνξηζκφ ησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

πεξηνξηζκφ ηνπ θχθινπ παξαγγειηψλ απφ 12,7 ζε 9,7 εκέξεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα αλέθεξαλ πσο ζθνπεχνπλ λα δαπαλήζνπλ αθφκα κεγαιχηεξα πνζά ζε εηαηξίεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. 

 

 

Σα logistics απνηεινχλ ππξήλα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο καο 38% 

Γελ αλακέλεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 31% 

Θα ππάξμεη κείσζε ηνπ ειέγρνπ 29% 

Με πξαγκαηνπνίεζε επηζπκεηνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 20% 

Τπάξρεη πεξηζζφηεξε ηερλνγλσζία εζσηεξηθά 20% 

Σα logistics είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα λα αλαηεζνχλ ζε ηξίηνπο 17% 

Ζ θηινζνθία ηεο εηαηξίαο απνθιείεη ηε ρξήζε 3PL  16% 

Ζ παγθφζκηα θάιπςε ησλ επηρεηξήζεσλ 3PL ρξεηάδεηαη βειηίσζε 9% 

Αδπλακία δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 7% 

Θέκαηα αζθαινχο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ δηα ζαιάζζεο 5% 

Πίλαθαο 1.3 Κχξηνη ιφγνη κε ρξήζεο ππεξεζηψλ 3PL παγθνζκίσο  (Capgemini, 

Georgia Institute of Technology, SAP, DHL, 2008) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΟ LOGISTICS OUTSOURCING ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1 Ζ ΔΓΥΧΡΗΑ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ 3PL ΤΠΖΡΔΗΔ . 

 «ηελ Διιάδα νη εηαηξείεο 3PL ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα πνζνζηφ 10% 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο είλαη θπξίσο ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ. Οη ειιεληθέο 

εηαηξίεο δχζθνια μεθεχγνπλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαθίλεζεο (κέζσ 

ρνλδξεκπφξσλ, εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, ηδίσλ κέζσλ). ε απηφ έρεη ζπκβάιιεη θαη ην 

γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ γλψζε ηνπ θφζηνπο  

logistics πνπ ήδε εθαξκφδνπλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ κηα 

ελαιιαθηηθή φπσο απηή ηνπ logistics outsourcing.»
 
(ετκέλεο Γ., 2001). 

 χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP ηνπ 2007 νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ 3PL ππεξεζίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κε πνζνζηφ 35% αθνινπζνχκελε απφ ηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ 

κε κεξίδην 15%. ηελ Σξίηε ζέζε βξίζθνληαη νη θαηεγνξίεο θαιιπληηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ κε κεξίδην 11% έθαζηε. Αθνινπζνχλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

(7%), ηα ινηπά θαηαλαισηηθά είδε (7%), ηα είδε έλδπζεο (4%) θαη ηα βηνκεραληθά 

πξντφληα (3%). 

 Ζ θαηαλνκή ηεο αγνξάο 3PL αλά θχξηα θαηεγνξία ππεξεζηψλ έρεη σο εμήο: Οη 

ππεξεζίεο απνζήθεπζεο θαηαιακβάλνπλ ην 50% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 3PL θαη αθνινπζνχλ νη ππεξεζίεο δηαλνκήο κε 38,5%. Οη 

ππεξεζίεο εηηθεηνπνίεζεο – απνζπζθεπζίαο – αλαζπζθεπαζίαο θαηαιακβάλνπλ ην 

6,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ε ινγηζκηθή ππνζηήξημε 

κφιηο ην 0,8%. Σέινο ην κεξίδην ησλ ινηπφλ ππεξεζηψλ αληηζηνηρεί ζην 4,2%. 

 Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ δχν παξνρείο, νη εκπνξηθέο θαη νη επηρεηξήζεηο ρακεινχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ( θάησ απφ 9 εθ.) ηείλνπλ λα επηιέγνπλ κφλν έλαλ παξνρέα. Δπίζεο απηφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ πιένλ νη επηρεηξήζεηο 

εθκεηαιιεχνληαη έλα επξχηεξν θάζκα ππεξεζηψλ θαη φρη κφλν ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

δηαλνκή. 

 Παξφιν πνπ ην ρακειφ θφζηνο παξακέλεη ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηινγή 3PL ππεξεζηψλ, πιένλ ζηηο κέξεο καο εμίζνπ κεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη θαη 
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ζηε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ εηαηξία παξνρήο 3PL ππεξεζηψλ 

επηιέγεηαη κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ αληαγσληζηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε θήκε ηνπ παξνρέα, ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία λα αθνινπζνχλ. 

 Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θάπνηνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο θαη ε αληίδξαζε ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ δηαλνκήο απφ κηα ελδερφκελε 

ζπλεξγαζία κε 3PL, εληζρχνπλ ηελ απφθαζε ηεο επηρείξεζεο λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηεο εζσηεξηθά. 

 ηελ Διιάδα ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε 

γηα ηηο ιχζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη κηα εηαηξία 3PL θαη 

έηζη δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ζπγθξίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ήδε εθαξκφδεη. Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

outsourcing δελ κπνξνχλ πάληα λα δηαπηζηψζνπλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ, ιφγσ κε 

ζσζηήο ή αλεπαξθνχο ζηνρνζέηεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ παξνρέα 3PL θαη 

κεησκέλεο παξαθνινχζεζεο απηνχ απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Μηα άιιε 

δπζθνιία πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

3PL είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο 

αλππαξμίαο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

γεληθφηεξα. 

 

2.1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 

Οη παξαθάησ παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε γηα 3PL 

ππεξεζίεο: 

-Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 3PL, ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ θαη πξνζσπηθνχ θαη ε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Με ην outsourcing ηα έμνδα Logistics κεηαηξέπνληαη ζε 

κεηαβιεηά . Δπίζεο κε ηνπο 3PL παξφρνπο επηηπγράλνληαη ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. 

-Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο απφ ηνπο 3PL ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο 

-Ο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ outsourcing. 

-Ζ πνιππινθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Με ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο εηαηξίαο νη δηαδηθαζίεο εθνδηαζκνχ γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθεο θαη 

απμάλεηαη ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηαλνκή θαη απνζήθεπζε. 
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- Ζ δηάδνζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ outsourcing φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

- Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ θιάδν. Σν θχθισκα logistics είλαη πνιχ 

αληαγσληζηηθφ θαη ζπλεπψο απαηηνχληαη επελδχζεηο ζε ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. πζηήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο ππεηζέξρνληαη ζε θάζε ζηάδην ρεηξηζκνχ, 

γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο θαη ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή αθξίβεηα. 

 

2.2 ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

Υξνληθά ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ 3PL ζηελ Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζην 1993 

φηαλ κηα ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία έδσζε ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ θξαηηθψλ 

ηεισλεηαθψλ απνζεθψλ κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαλ κε ηηο 

δηακεηαθνξέο λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ θνηλνηηθψλ 

εκπνξεπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο. Οη 

δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο δηαβιέπνληαο ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο θαη ηηο θπξίαξρεο 

ηάζεηο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζέιεζαλ λα επεθηείλνπλ ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ γηα λα θαιχςνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Αληίζηνηρε δηεξεχλεζε ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ελνηθίαζε απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ θαη ςπθηηθψλ ζαιάκσλ. Ζ ίδξπζε εηαηξηψλ κε απνθιεηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 3PL, απνηειεί πην πξφζθαηε  εμέιημε.  

«ηελ ελφηεηα 2.4 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθή παξνπζία ζηνλ θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη εηαηξείεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ 3PL, θαζψο θαη δηακεηαθνξηθέο θαη 

κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηηο ππεξεζίεο 

3PL. ηε δεχηεξε θαη Σξίηε πεξίπησζε ηα κεγέζε ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

νξηζκέλσλ εηαηξεηψλ ελδέρεηαη λα είλαη πνιιαπιάζηα αθφκε θαη απφ ηηο ακηγείο 

επηρεηξήζεηο 3PL πνπ ζεσξνχληαη leaders ζηνλ θιάδν, γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

ηηκνιφγεζε ην κεηαθνξηθνχ έξγνπ εθηφο απφ ηελ νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αθφκε ην κέγεζνο ησλ ππεξεζηψλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη αλάινγα 

κε ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο 
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δηαρείξηζε. ε πεξίπησζε πνπ παξάιιεια κε ηελ απνζήθεπζε παξέρνληαη ππεξεζίεο 

δηαλνκήο, παξαθνινχζεζεο εκπνξεπκάησλ, εηηθεηνπνίεζεο, αλαζπζθεπαζίαο θαη άιιεο 

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 3PL είλαη πνιχ πςειφηεξν.» 

(ICAP, 2007) 

H δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ζηε ρψξα καο μεθίλεζε αθελφο απφ 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ δηακεηαθνξάο πνπ δηέζεηαλ ηελ απαξαίηεηε νξγάλσζε γηα ηελ 

επέθηαζε θαη θαζεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ απφ κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δηαβιέπνληαο ηηο εμειίμεηο ζέιεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (π.ρ 

δηαζέζηκεο εθηάζεηο γηα ηελ αλέγεξζε απνζεθψλ, κεηαθνξηθά κέζα).Αθφκε πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2004 ιεηηνχξγεζε ζαλ θίλεηξν 

γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν.  

χκθσλα κε θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP νη πξνζθεξφκελεο 3PL ππεξεζίεο ζηε 

ρψξα καο θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2002 αθνινχζεζαλ ηδηαίηεξα αλνδηθνχο ξπζκνχο. Ο 

κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο δηακνξθψζεθε ζην 26.3%. Ζ αλάπηπμε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ηελ απνξξφθεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κε ηελ είζνδν λέσλ 

εηαηξηψλ ζηνλ θιάδν θαη δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Παξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Οη ππάξρνληεο απνζεθεπηηθνί 

ρψξνη είλαη αλεπαξθείο θαη ε έιιεηςε νηθνπέδσλ γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ αλεβάδνπλ ηελ 

ηηκή ηεο γεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηεο Αηηηθήο ζηηο κέξεο καο 

βξίζθεηαη ζην Θξηάζην πεδίν ελψ ζηε Βφξεηα Διιάδα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίλδν, ην 

Καινρψξη θαη ην Χξαηφθαζηξν. Λφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο αλεπάξθεηαο πνιιέο είλαη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ ρψξνπο κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ζχλδεζε κε 

ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο , γη’απηφ θαη παξαηεξείηαη θηλεηηθφηεηα ζηα Οηλφθπηα 

Βνησηίαο, ηελ Απιψλα θαη δεπηεξεπφλησο ηα Μεζφγεηα. 

Παξαθάησ ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ICAP 2007 νη 

ηχπνη ησλ 3PL ζηε ρψξα καο, νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο, ε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή 

θαη ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

-Σχπνη 3PL ζηελ Διιάδα: 

Οη ππεξεζίεο logistics ζηε ρψξα καο παξέρνληαη απφ δχν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ. 

1) Παξνρείο ππεξεζηψλ επξέσο θάζκαηνο 
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2) Παξνρείο ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ρσξίο παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Γεληθά ε εηθφλα ηνπ θιάδνπ έρεη σο εμήο: Πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

3PL θαη κάιηζηα πνιιέο απφ απηέο θαζψο είλαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ νκίισλ 

κεηαθέξνπλ ζεκαληηθή ηερλνγλσζία θαη ε είζνδφο ηνπο ζηνλ θιάδν ζπλνδεχεηαη απφ 

επάξθεηα θεθαιαίσλ γηα ηε δεκηνπξγία απαξαίηεησλ ππνδνκψλ. 

 Απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν είλαη θαη 

ε Πξφνδνο Α.Δ. Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ κεηαθνξψλ, Οξθεχο Βετλφγινπ Γηεζλήο 

κεηαθνξηθή Α.Δ., Schenker Α.Δ., Ζellenic Logistics A.E. 

-Τθηζηάκελεο ππνδνκέο: 

Οη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ζηεξίδνληαη ζε ηδησηηθά θεθάιαηα, ζπλεπψο απνηεινχλ 

ηδησηηθνχο ρψξνπο εθηάζεσο 1000η.κ έσο 35.000 η.κ πνπ βξίζθνληαη θπξίσο πιεζίνλ 

ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Πξνθείηαη θπξίσο γηα θηίξηα 

δηαρείξηζεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ εκπνξεπκάησλ θαη δηαθφξσλ εηδψλ απνζήθεο.  

 «Μέρξη θαη ην 2004 ε αλππαξμία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εκπφδηδε ηηο επελδχζεηο 

ζε πάγην εμνπιηζκφ θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή, θαζψο εκπφδηδε ηελ έληαμε ησλ 

ππεξεζηψλ 3PL ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν. Οη απζηεξνί πεξηνξηζκνί ηεο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηελ δφκεζε ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ε εμάληιεζε πεξηζσξίσλ 

αλέγεξζεο απνζεθψλ ζε πεξηνρέο κε πνιιή πςειή δήηεζε δελ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

βειηίσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 παξαηεξήζεθε εληαηηθή αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο <<Γεκηνπξγία Ηδησηηθψλ  / Μηθηψλ Τπνδνκψλ>>. Παξφια απηά ην 

πνζνζηφ ησλ πεπαιαησκέλσλ ζπλερίδεη λα είλαη πςειφ. (Υαιάηζεο Α., 2004). 

 -Γεσγξαθηθή θαηαλνκή: 

Ζ αλάπηπμε ησλ 3PL ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπγθέληξσζε ηνπο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο Διιάδαο, ζηελ Αηηηθή γχξσ απφ ην Θξηάζην Πεδίν θαη ηα Μεζφγεηα θαη 

ζηελ Θεζζαινλίθε ζηελ πεξηνρή ηεο ίλδνπ θαη ζην Καινρψξη. Απηέο ήηαλ νη πεξηνρέο 

πνπ δηέζεηαλ ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο απαξαίηεηεο απνζεθεπηηθέο ππνδνκέο 

θαη έηζη απνηέιεζαλ ηελ άκεζε ιχζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη  ν θιάδνο. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνθιεζεί κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

εηαηξηψλ 3PL ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηνλ κεηαθνξηθφ ράξηε ηεο ρψξαο. Ζ Αηηηθή θαη ε 

Δγλαηία Οδφο είλαη έξγα ππνδνκήο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη άιισλ πεξηνρψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα Οηλφθπηα πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη πνπ εθηφο απφ ηηο  βαζηθέο ππνδνκέο 

παξέρνπλ θαη ζχλδεζε κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά 

νηθνλνκηθφηεξνπο επελδπηηθά 

 -Δχξνο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ: 

Σν βαζηθφ αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ησλ 3PL είλαη ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε 

θαη ε δηαλνκή θαη απηφ νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ησλ ζθεπηηθηζκφ πνπ επηθξαηεί  

ζρεηηθά κε ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 3PL. Παξφια απηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη θπξίσο κεηά ην 2004 νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηέθξηλαλ ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο , ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο 

επηθξαηνχζεο ηάζεηο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δηεχξπλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο θαη ζε άιινπο θιάδνπο ησλ logistics. Σέινο παξαηεξείηαη θηλεηηθφηεηα ζε επίπεδν 

λέσλ ηδξχζεσλ θαη εηζφδσλ επηρεηξήζεσλ(θπξίσο δηακεηαθνξηθψλ) ζηνλ θιάδν. 

To outsourcing ηνπ θπθιψκαηνο δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο θεξδίδεη ζπλερψο 

έδαθνο δηεζλψο, φκσο ζηελ Διιάδα παξφιν πνπ ε βηνκεραλία εληζρχεηαη κέζσ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ππάξρεη ηφζν αλεπάξθεηα ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ, φζν θαη 

έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. 

 

2.3 Ζ ΔΓΥΧΡΗΑ ΑΓΟΡΑ 

Γηαρξνληθή άλνδνο παξνπζηάζηεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1998- 

2006 ζηε ζπλνιηθή εγρψξηα αγνξά, κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 20,8%. ηα 332 εθ. 

εθηηκάηαη ε αγνξά γηα ην 2006, κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη αχμεζε 11,8 ζε ζρέζε κε 

ην 2005. Οη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο (κε θαη ρσξίο ςχμε) αληηζηνηρνχλ ζην 50% 

πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 3PL γηα ην 2006 ελψ νη 

ππεξεζίεο δηαλνκήο θαηαιακβάλνπλ ην 38.5%. Οη ππεξεζίεο απνζπζθεπαζίαο – 

αλαζπζθεπαζίαο – εηηθεηνπνίεζεο θαηαιακβάλνπλ ην 6.5 % ηεο αμίαο ηεο αγνξάο, αλψ 

ζην 5% αλέξρνληαη νη ππεξεζίεο ινγηζκηθήο ππνζηήξημεο. 

ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο αγνξάο αλα επξχηεξε θαηεγνξία πξνηφλησλ γηα ην 

2006 ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθνληαη κε πνζνζηφ 35% ηξφθηκα θαη πνηά, ελψ ηα 
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απηνθίλεηα θαηαιακβάλνπλ ην 15%. Ζιεθηξνληθά είδε, θάξκαθα θαη πνηά 

θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 11%  

Ακέζσο κεηά κε 7% αθνινπζνχλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηα ινηπά θαηαλαισηηθά είδε, 

ηα είδε έλδπζεο κε 4% θαη ηα βηνκεραληθά πξνηφληα κε  3%. 

Ο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο  θαζψο 12 κεγάιεο 

εηαηξίεο θάιπςαλ απφ θνηλνχ ην 45% ηεο αγνξάο 3PL ζε αμία ην 2006. πγθεθξηκέλα: 

Γηαθίλεζε ΑΔ 10.9%, Kuehne & Nagel  Διιάο Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ απέζπαζε ην 4.3% 

, ελψ ε Πξφνδνο Α.Δ. θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζε ππεξεζίεο 3PL κεηαμχ ησλ 

δηακεηαθνξηθψλ κε κε 3.9%. 

Όζνλ αθνξά ην 2007 o ξπζκφο αλάπηπμεο δηακνξθψλεηαη ζην 12% . (ICAP, 2007) 

 

2.4 ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

3PL ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη 75, θάζε κηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηνπνίεζε ην 

2006 πσιήζεηο απφ ππεξεζίεο 3PL πάλσ απφ 500.000Δ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο 

απαζρνινχλ 5.745 άηνκα. ε 45 απφ ηηο 75 ε εμεηαδφκελε δξαζηεξηφηεηα θάιπςε πάλσ 

απφ 50% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ην 2006.  

Οη 65 απφ ηηο 75 εδξεχνπλ ζηελ Αηηηθή, 6 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο, δχν ζηελ Πάηξα, κία ζηελ Υαιθίδα θαη κηα ζην Μεζνιφγγη. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή έρνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζην 

Θξηάζην πεδίν ( Αζπξφππξγν, Μαγνχια, Μάλδξα) ή ζε πεξηνρέο θαηά κήθνο ηεο 

Αηηηθήο νδνχ (Παηαλία, Κνξσπί, Δι. Βεληδέινο). Αξθεηέο, ηδηαίηεξα φζεο έρνπλ 

παξνπζία θαη ζηηο ππεξεζίεο δηακεηαθνξάο, δηαηεξνχλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Αθφκε νξηζκέλεο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθνχο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζηε Λάξηζα, ηελ Πάηξα θαη ην Ζξάθιεην. 

Οη 22 απφ ηηο 43 γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

δηαζέηνπλ ζπλνιηθνχο ζηεγαζκέλνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ μεπεξλνχλ ηα 10.000 

η.κ. Γεθαηέζζεξηο δηαζέηνπλ ρψξνπο κεηαμχ 5.000 η.κ. θαη 10.000 η.κ., ελψ 7 δηαζέηνπλ 

ρψξνπο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 5.000 η.κ. 
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2.5 ΔΓΥΧΡΗΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ηε ρψξα καο ππάξρεη έιιεηςε εηδηθνχ ζεζκηθνχ ή θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

απηφ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, δηφηη δελ έρνπλ ηεζεί νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο  κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ θαη λα 

πξνζηαηεχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηα ζσζηά πξφηππα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ logistics δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ηηο απνζήθεο (πνιενδνκηθνί θαλνληζκνί, αδεηνδφηεζε γηα αλέγεξζε 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ), ηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα 

δηαθίλεζεο θαη ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη απνζήθεο ησλ επηρεηξήζεσλ logistics ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3325/2005, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζηεγαζκέλνπο ή κε, πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο εξγνζηαζηαθψλ ρψξσλ θαη πξννξίδνληαη γηα κηα απφ ηηο παξαθάησ 

ρξήζεηο: 

-Απνζήθεπζε θαη ζπζθεπαζία ή αλαζπζθεπαζία πιηθψλ κε ρξήζε θαηάιιεινπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ρσξίο παξαγσγή λένπ πξνηφληνο. 

-Απνζήθεπζε εχθιεθησλ, δηαβξσηηθψλ, νμεηδσηηθψλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ 

-Καηάςπμε ή ζπληήξεζε εππαζψλ πξνηφλησλ. 

-Απνζήθεπζε πγξψλ ή αέξησλ θαπζίκσλ θαη βηνκεραληθψλ ή ηαηξηθψλ αεξίσλ 

-Απνζήθεπζε, δηαινγή θαη κεραληθή επεμεξγαζία γηα αλαθχθισζε άρξεζησλ πιηθψλ 

ζε ππαίζξηνπο ή ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. 

-Πέξαλ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ 

logistics ζα δψζεη θαη ν λφκνο 3333/ 2005 γηα ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα, ζηνλ νπνίν 

νξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνππνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα πνπ 

αλαιακβάλεη ηε κειέηε, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ ίδξπζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ. 

 ην λφκν νξίδεηαη ιεπηνκεξψο ε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ κε ζπγθεθξηκέλεο πνιενδνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

πξνυπνζέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα θαζνξίδνληαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κέζα ζηνλ ρψξν θάζε εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ, θαζψο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 
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 Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο 3PL πνπ δηαρεηξίδνληαη ηξφθηκα πξέπεη πιένλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 <<γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.>>. Ο θαλνληζκφο απηφο :Θεζπίδεη ηηο γεληθέο αξρέο 

πνπ δηέπνπλ γεληθά ηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο, εηδηθφηεξα δε ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ηδξχεη ηελ 

Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη θαζνξίδεη δηαδηθαζίεο γηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ άκεζν ή έκκεζν αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

δσνηξνθψλ.  

 

2.6 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ. 

 Σε δηεηία 2005 – 2006 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο 51εθ. πεξίπνπ. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ επελδχζεσλ αθνξνχζε θαηαζθεπή, επέθηαζε θαη βειηίσζε θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ θαη 

νρεκάησλ. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο ζε κεραλνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα, πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεθψλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο 

κε ηε ρξήζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δηδηθφηεξα ν λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο 3299/2004, κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε 

ηνπ (λ. 3522, ΦΔΚ 276/22-12-2006) πξνβιέπεη ηέζζεξα είδε εληζρχζεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

i. Δπηρνξήγεζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ παξνρή απφ ην δεκφζην ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηεο εληζρπκέλεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

ii. Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην 

δεκφζην ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ 

ζπλάπηεηαη γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ. 
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iii. Φνξνινγηθή απαιιαγή κέρξη ελφο πνζνζηνχ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηεο 

εληζρπφκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε. Ζ ελίζρπζε απηή ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή 

απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δηαλεκφκελσλ θεξδψλ απφ ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηζφπνζνπ 

αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. 

iv. Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην 

απαζρφιεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην δεκφζην, γηα κηα δηεηία, 

ηκήκαηνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ εληφο ηεο πξψηεο 

ηξηεηίαο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε επηθξάηεηα θαηαλέκεηαη ζε 

ηξεηο πεξηνρέο ( Πεξηνρή Α΄, Πεξηνρή Β’, Πεξηνρή Γ’ ).  

Πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνλ θιάδν είλαη θαη νη δξάζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο << Αληαγσληζηηθφηεηα>>. Ο θιάδνο ησλ logistics εληάρζεθε γηα πξψηε 

θνξά ην 2005 ζηηο δξάζεηο ηνπ Δ.Π.Α.Ν γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Έηζη 

εληζρχζεθαλ γηα πξψηε θνξά νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο φπσο:  

- Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 

- Γηαθίλεζε θνξηίσλ 

- Απνζήθεπζε 

- Άιιεο βνεζεηηθέο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

- Γξαζηεξηφηεηεο άιισλ γξαθείσλ κεηαθνξψλ 

πλνιηθά κέρξη ζήκεξα ζηηο παξαπάλσ δξάζεηο έρνπλ εληαρζεί 59 επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ κε επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 22,6 εθ. πεξίπνπ. 

 

2.7 KΟΣΟ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 3PL 

 Σν θφζηνο παξακέλεη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ 

επηινγή ηνπ 3PL ζπλεξγάηε, θαζψο έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο είλαη ν έιεγρνο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ 

θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 3PL γίλεηαη κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
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ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ logistics. H δηνίθεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πινπνηείηαη πιένλ κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο Activity Based Management. (Σξηαληαθπιιάθεο Α.,  2005) 

 Απηά ηα ζπζηήκαηα εθαξκφδνληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηφηη ην θφζηνο 

ησλ logistics είλαη έκκεζν θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξθεηά 

πνιχπινθεο. Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ε 3PL εηαηξία έρεη ζηε δηάζεζε ηεο 

πνιιά νηθνλνκηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Σν θφζηνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ην 

νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη νιφθιεξεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ Activity Based Costing.

 Βαζηθφ ζεκέιην ηεο πξναλαθεξζείζαο κεζνδνινγίαο είλαη ν νξζνινγηθφο 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ 3PL ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ην πξνθαινχλ. πγθεθξηκέλα έλα ζχζηεκα Activity Based Costing απνηππψλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψλεη, θαηαγξάθεη, 

θαηαηάζζεη θαη επηκεξίδεη ηα αληίζηνηρα θφζηε. Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 

ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, ην νπνίν απνηειεί θαη ηε βάζε γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

3PL ππεξεζηψλ. 

 Αξρηθά ην θφζηνο ησλ 3PL ππεξεζηψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ(ραξαθηεξηζηηθά απνζήθεο ή ησλ ππφινηπσλ 

εγθαηαζηάζεσλ). Δπηπιένλ ε θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ παιαηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ παιαηφηεηα 

ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ βαζκφ ζπληήξεζεο ηνπ, ησλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ θαη ηελ εηδίθεπζή ηνπο θαζψο θαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο δηνίθεζεο. 

Δπίζεο νη απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 3PL επεξεάδνπλ ηελ 

θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηφο παξέρεη. 

 «Σέινο ε θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ επεξεάδεηαη κεξηθέο 

θνξέο απφ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν παξνρέαο, πνπ κπνξεί λα είλαη 

είηε επηζεηηθή είηε ακπληηθή αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί θαη 

ηελ πιεξφηεηα ησλ απνζεθψλ». (Christofer M., 2005) 
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2.8 ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ 

Ζ πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

ψζηε λα δηαδξακαηίζεη θνκβηθφ ζεκείν ζηελ παγθφζκηα εκπνξεπκαηηθή δηαθίλεζε θαη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο δεκηνπξγίαο λέσλ θέληξσλ logistics. Οη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηαδηαθά αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ logistics ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο, ηελ εμνηθνλφκεζε θεθαιαίσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 3299/04 απφ ην 2005 πνπ γηα 

πξψηε θνξά δφζεθαλ ζνβαξά θίλεηξα θαη εληζρχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ logistics ζηελ 

Διιάδα, ηνλψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξεηψλ γηα επελδχζεηο. Πνιιέο απφ ηηο 

εηαηξίεο επελδχνπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ θέληξσλ logistics πνπ επηρνξεγνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ λφκν. Δπίζεο επελδχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λέεο ηερλνινγίεο ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ππφζρεηαη 

πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο Hellastat Α.Δ, ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δπλακηθή πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ. Σν 

ζρεδηαδφκελν εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ζην Νηνπκπάη αλακέλεηαη λα δψζεη ζηηο 

ειιεληθέο δηακεηαθνξηθέο εηαηξίεο ηελ επθαηξία λα δηεπξχλνπλ ην εκπνξεπκαηηθφ ηνπο 

δίθηπν.  

Παξφια απηά νη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη πνιιέο φπσο 

ε απειεπζέξσζε ησλ αδεηψλ ησλ θνξηεγψλ, δηφηη κέρξη ηψξα ηζρχεη έλα εηδηθφ 

θαζεζηψο γηα ηηο άδεηεο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο (ΦΓΥ) γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην 

επάγγεικα θιεηζηφ. Οη ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο ζπλδένληαη κε θπζηθά θαη φρη λνκηθά 

πξφζσπα θαη  επηβάιιεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ νρεκάησλ ζε θνξηεγά 

ηδησηηθήο ρξήζεο θαη θνξηεγά δεκφζηαο ρξήζεο, ελψ ε ηδηνθηεζία θνξηεγψλ δεκφζηαο 

ρξήζεο απνθιείεηαη. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην δπζθνιεχεη ηελ απφθηεζε ζηφινπ 

νρεκάησλ δηαλνκήο απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαηά ηα πξφηππα ησλ 

κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ logistics. To γεγνλφο απηφ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 3PL θαζψο εμαξηψληαη απφ ηξίηνπο γηα ηε δηαλνκή 

ησλ πξνηφλησλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ελψ παξάιιεια απμάλεηαη θαη ην θφζηνο ηνπο. 
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Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 3PL θαη ε κε 

ρξεζηκνπνίεζε logistics απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα 

ρακειά επίπεδα δηείζδπζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ logistics ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε Δπξψπε.  

Δπίζεο ν θιάδνο ησλ  logistics ζηεξείηαη εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ θαη 

αλαγλψξηζεο ηνπ επαγγέικαηνο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη γίλεη έλα 

πξψην βήκα φκσο κε ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα  logistics απφ 

θάπνηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. 

 

2.8.1 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

 Μηα άιιε πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί επηηπρψο είλαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ. Ζ βειηίσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ θαη νδηθνχ δηθηχνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ θαζψο θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ζηε Βφξεηα Διιάδα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γεηηνληθψλ 

βαιθαληθψλ ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη 

ζπλεπψο εθεί επλννχληαη θαηλνηφκεο ιχζεηο φπσο ην outsourcing, ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. 

Ζ επξσπατθή αγνξά logistics θαη απνζεθψλ έρεη επεξεαζηεί απφ ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηψλ, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία Δπξσπατθψλ Κέληξσλ Γηαλνκήο ( European Distribution Centers) πνπ 

εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηάζε απηή έρεη γίλεη 

εληνλφηεξε ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.. Ζ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηειηθψλ 

πξντφλησλ εηζαγφκελσλ απφ καθξηλέο πεξηνρέο θπξίσο θνληά ζηα κεγάια ιηκάληα ηεο 

Δπξψπεο, φπνπ θαηαθζάλνπλ ηα εκπνξεχκαηα θαη πξνσζνχληαη ζηελ ελδνρψξα κε ηε 

βνήζεηα νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ. (Κνξσλάθε, 2006) 

H έληαμε ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ Δ.Δ είρε σο 

απνηέιεζκα ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε λα κεηαηνπηζηεί αλαηνιηθά θαη ζπλεπψο λα 

απνβεί δχζθνιε ε εμππεξέηεζε ηεο αγνξάο απν έλα εληαίν θέληξν δηαλνκήο. 

Υψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη ε Ηηαιία ζηεξίδνπλ κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηα logistics, κε απνηέιεζκα ζε δνκεκέλα 

εκπνξεπκαηηθά θέληξα λα ζπγθεληξψλνληαη απνζεθεπηηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο δηαλνκψλ, 
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ζπλεξγεία, μελνδνρεία, εηαηξίεο ζπζθεπαζίαο, ακαμνπνηεία, θαη εκπνξεπκαηηθέο 

δηεπζχλζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. Απηά ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα 

επηθνηλσλνχλ κε ιηκάληα, ζηδεξνδξφκνπο θαη απηνθηλεηφδξνκνπο πεξηθεξεηαθά ησλ 

πφιεσλ, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εγρψξηα αγνξά ε πιεηνλφηεηα ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

βξίζθεηαη θνληά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο εθεί 

φπνπ ζπγθεληξψλεηαη θαη ε θαηαλάισζε. 

ε δεχηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε αγνξά θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα Αζελψλ – 

Λακίαο θαη πην πξφζθαηα ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ. ηε Θεζζαινλίθε 

ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά παξαηεξείηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Καινρσξίνπ θαη ηεο ίλδνπ. 

Ζ Μαθεδνλία θαη ε Θξάθε είλαη ζηξαηεγηθά ζεκέηα ηεο ρψξαο γηα ηα νπνία 

αλαπηχζζεηαη έληνλν επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ 

θέληξσλ, παξφια απηά πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απν ηε βξαδεία εθαξκνγή 

ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ θαη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ.  Δπηπιένλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη βηνκεραληθέο έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ε γε λα αθξηβαίλεη 

παξάινγα, γεγνλφο πνπ απσζεί ηηο επηρεηξήζεηο. Υξνληά ζηαζκφο γηα ηελ ειιεληθή 

αγνξά φζνλ αθνξά ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα είλαη ην 2006 κε ηε δεκνπξάηεζε ηνπ 

πξψηνπ θαη ζεκαληηθφηεξνπ εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ ζηελ Διιάδα, ζε αθίλεην 

ηδηνθηεζίαο ηνπ ΟΔ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ πιεζίνλ ηεο Αηηηθήο νδνχ. 

 

2.8.2 ΣΟ ΠΛΑΝΟ ΓΡΑΖ ΣΖ Δ.Δ ΓΗΑ ΣΑ LOGISTICS  

 Ζ Δ.Δ. σο θνηλφο εκπνξηθφο εηαίξνο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, 

ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο ην θέληξν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ θαηάιιειε 

δηαρείξηζε ησλ logistics θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ ζχγρξνλε Δ.Δ πνπ χζηεξα απφ αξθεηά ρξφληα 

πεξηνξηζκέλεο δξάζεο ζηνπο ηνκείο απηνχο απνθάζηζε λα μεθηλήζεη ην 2006 έλαλ 

καξαζψλην ζπλνκηιηψλ, δηαβνπιεχζεσλ θαη κειεηψλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

θνηλή γξακκή γηα ηα logistics θαη ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε 

ηεο. 

 To 2007 ε Δ.Δ. θαηέιεμε ζε έλα εληαίν θείκελν πνπ πεξηγξάθεη κηα ζεηξά απφ 

πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπκθσλεζεί ζε επίπεδν αξρήο θαη πξνηείλνληαη ζηηο 
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ρψξεο - κέιε. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζθηαγξαθνχλ ην κέιινλ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ logistics εζηηάδνληαο ζηε ζπλδπαζηηθή δηακεηαθνξά αγαζψλ. 

 Ζ αλαθνξά ζην επξσπατθφ Action Plan θξίλεηαη απαξάηηεηε δηφηη απφ ηελ 

ζσζηή δηαρείξεζε ησλ logistics εμαξηάηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα πνιιψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Δπξψπε θαη επεηδή επεηδή φζνη εκπιέθνληαη ζε απηέο κνηξάδνληαη ην φξακα γηα 

ζχγρξνλεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 

 To ελδηαθέξνλ ηεο Δ.Δ. γηα ηα logistics θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ζεσξείηαη δεδνκέλν εδψ θαη ρξφληα. Απφ ηελ 

ελδηάκεζε έθζεζε ηεο «Λεπθήο Βίβινπ γηα ηηο κεηαθνξέο»ην 2001 ηα αξκφδηα 

εκπιεθφκελα φξγαλα δελ είραλ αζρνιεζεί κε ηα logistics θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά ιεηηνπξγεί ζην ζχλνιν ησ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Σν 2006 – 

2007 ε Δ.Δ. δεκηνχξγεζε ην λενζχζηαην action plan γηα ηα logistics θαη ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Ζ έθζεζε απηή πεξηιακβάλεη θάπνηεο πξνηάζεηο βάζεη ησλ 

νπνίσλ  ε Έλσζε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη «πξνζηηζέκελε αμία» ψζηε λα εληζρχζεη 

ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ logistics ζηελ ΔΔ. Καη ζην επξχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

΄ ηφρνο ήηαλ λα δνζεί ην έλαπζκα ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα 

νκαδνπνηεζνχλ νη απφςεηο απφ ηλζηηηνχηα, ηδηψηεο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη 

εκπιεθφκελεο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε ράξαμε κηαο εληαίαο 

επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ηα logistics. Σν 2007 ε 

θνκηζηφλ εμέδσζε κηα αλαθνίλσζε ηελ νπνία νλφκαζε «Θεκαηνιφγην γηα ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο». Σν ζεκαηνιφγην απηφ πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο 

ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο πήξε ην ρξίζκα γηα λα απνηειέζεη ην επξσπατθφ  Action 

Plan.» (Δπζπκηάηνπ Μ., 2008β) 

 Ζ ινγηθή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη είλαη πσο κηα θνηλή ζηξαηεγηθή ζα βειηηψζεη 

ζε ηέηνην βαζκφ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηελ Δ.Δ., ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ θαηλφκελα φπσο ε επηρεηξεκαηηθή ‘’κεηαλάζηεπζε’’ θαη εξγαζία ζε 

ηξίηεο ρψξεο εθηφο Έλσζεο, ελψ παξάιιεια ζα βειηησζνχλ θαη νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο 

ησλ θξαηψλ  - κειψλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηνπο.  

 Όπσο επηζεκαίλεηαη ηφζν ζηελ αξρηθή κειέηε ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο, φζν 

θαη ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ ‘’Θεκαηνινγίνπ’’ ε βηνκεραλία ησλ logistics ζεσξείηαη απφ 

ηνπο πην αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο δηεζλψο. Καιχπηνπλ ην 13,08% ηνπ παγθνζκίνπ 
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ΑΔΠ, κε ηελ αμία ηνπο λα ππνινγίδεηαη ζηα 5,4 ηξίο. Δπξψ. Ζ εηήζηα δαπάλε ζε αγνξέο 

φπσο ε Δπξψπε θαη ε Ακεξηθή ππνινγίδεηαη γχξσ ζην 1 ηξηο. Δπξψ. 

Οη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ην Action Plan γηα ηα 

logistics πεξηιακβάλνπλ (Δπζπκηάηνπ Μ., 2008
α
) 

 

1. Σν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εθνδηαζηηθή εκπνξεπκάησλ, φπνπ πξνηείλεηαη 

ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη θπθινθνξίαο, ηεο αεηθφξνπ πνηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο 

αλαζεψξεζεο ησλ πξνηχπσλ θφξησζεο θαη ηεο εμέηαζεο γηα πηζαλή 

αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο 96/53/ΔΔ, γηα ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε ησλ 

νρεκάησλ. 

2. Σελ αλαθνίλσζε γηα ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εκπνξεπκαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζηφρν λα θαηαζηνχλ νη ζηδεξνδξνκηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αληαγσληζηηθφηεξεο κε ηελ επίηεπμε κηθξφηεξσλ 

ρξφλσλ δηαθίλεζεο θαη κε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. 

3. Σελ αλαθνίλσζε γηα ηελ επξσπατθή ιηκεληθή πνιηηηθή πνπ παξέρεη 

πξννπηηθή θαη εξγαιεία γηα ηελ επίδνζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ιηκέλσλ, σο 

νπζηψδνπο ζεκαζίαο θφκβσλ ζην επξσπατθφ ζχζηεκα ησλ κεηαθνξψλ. Οη 

απνθάζεηο ηνπ Action Plan βνεζνχλ ηνπο ιηκέλεο λα πξνζειθχζνπλ λέεο 

επελδχζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΈΡΔΤΝΑ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ 3PL ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

3.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

δήηεζεο γηα 3PL ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα θαη ε εμέηαζε ησλ πξννπηηθψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ θιάδν. Δπίζεο ε θαηαγξαθή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία, ε πηζηνπνίεζε θαηά ISO,ε απνηχπσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 3PL παξφρνπο θαζψο θαη 

νη πξννπηηθέο πνπ έρνπλ απηνί, πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θιάδνπ. 

 Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απνζηνιή 40 εξσηεκαηνινγίσλ κε e-mail 

ζε έλα δείγκα 40 εηαηξηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε 3PL παξφρνπο. 

 

3.2 ΓΟΜΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξήζεθε ζθφπηκν απηφ λα 

ρσξηζηεί ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο 

 Γεληθά ζηνηρεία 

 Έθηαζε ηνπ outsourcing 

 Κίλεηξα θαη αληηθίλεηξα 

 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο 

 Απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ 3PL ππεξεζηψλ. 

 

3.3 ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

3.3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 Αξρηθά παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμεηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο απηέο παξαζέηνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξψηα παξνπζηάδεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε ζην 

εξσηεκαηνιφγην, δειαδή πνηα ήηαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δίλνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ 
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πνπ σζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ outsourcing αιιά θαη ησλ αληηθηλήηξσλ πνπ απνηξέπνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ αθνινπζεί. Δλ ζπλερεία αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνληαη γηα 

ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή, αιιά θαη θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σέινο αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αλαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο ηνπο βίσζαλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ outsourcing ζε θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

3.3.2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 Καηά ηελ αλάιπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο εμεηάδνληαη νη παξάκεηξνη 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ. Χο 

ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα ζεσξεζνχλ, ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ θαη θαηά πφζν έρνπλ 

πηζηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο απφ θάπνηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

 Σν πξψην απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν δίλεη κηα ζαθή εηθφλα 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα  είλαη ν θιάδνο ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. πγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηίζεληαη 

ζηνλ πίλαθα 3.1, ελψ ηα πνζνζηά απηψλ ζην ζρήκα 3.1 

 

Ηαηξηθφο Δμνπιηζκφο 1 

Καηαζθεπαζηηθή Ζιηαθψλ πζηεκάησλ 1 

Δκπνξία Απηνθηλήησλ θαη Μεραλεκάησλ 2 

Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Δλδπκάησλ - Τπνδεκάησλ 1 

Δίδε Καζαξηζκνχ 1 

Γηεζλείο κεηαθνξέο 2 

Δκπνξία Πξντφλησλ Διαζηηθνχ 1 

Δηζαγσγή – Δκπνξία Δηδψλ Γψξσλ 1 

Δηζαγσγή – Δκπνξία Δηδψλ Γηαηξνθήο 1 

Δμνπιηζκφο Καηαζηεκάησλ 1 

Δηζαγσγή – Δκπνξία Φαξκαθεπηηθψλ Παξαζθεπαζκάησλ 1 

. Πίλαθαο 3.1 – Αξηζκφο απαληήζεσλ αλά θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο 
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    ρήκα 3.1 – Πνζνζηά απαληήζεσλ αλά θιάδν 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

15,38%

15,38%

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

1

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΕΙΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ

ΙΑΣΡΙΚΟ ΕΞΟΛΙΜΟ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΗΛΙΑΚΩΝ

ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΕΙΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ

ΕΙΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ -

ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ

ΕΙΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ  ΕΙΔΗ

ΔΩΡΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ

ΕΛΑΣΙΚΟΤ

ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
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Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ραξαθηεξίδεη 

ην δείγκα. Ο έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ  ζηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κε 

βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ. Ζ θαηαλνκή 

ησλ απαληήζεσλ θαη ηα πνζνζηά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2 θαη ην ζρήκα 3.2 

αληίζηνηρα. 

Απιθμόρ επγαζομένων Δπισειπήζειρ 

1-30 3 

31-50 6 

51-100 3 

100 1 

         

         Πίλαθαο 3.2 – Μέγεζνο επηρεηξήζεσλ Γείγκαηνο 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.2– Καηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ησλ αξηζκφ ησλ                                

εξγαδνκέλσλ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, βιέπνπκε πσο ιηγφηεξν απφ 10% έρεη πξνζσπηθφ 100 αηφκσλ, ελψ 

46.2% απαληάεη πσο απαζρνιεί 31- 50 άηνκα ζηελ επηρείξεζή ηνπ. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

1

100

51-100

31-50

1_30
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 Ζ χπαξμε ή φρη θάπνηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

επηρείξεζεο ήηαλ κηα αθφκα εξψηεζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξνο αλάιπζε 

δείγκαηνο. Πξψηε ζε απαληήζεηο κε πνζνζηφ  76,92% ήηαλ ε πηζηνπνίεζε θαηά ISO 

9001, ελψ αθνινχζεζε κε πνζνζηφ 46,15% ε πηζηνπνίεζε θαηά  ISO 14001. Αμίδεη 

επίζεο λα αλαθεξζεί φηη 15,38% δελ είρε θακία πηζηνπνίεζε, ελψ 7,69% (1 επηρείξεζε) 

ήηαλ πηζηνπνηεκέλε θαηά OSHAS 18001 θαη άιιε κία θαηά HACCP – απνηέιεζκα 

αλακελφκελν κηαο θαη επξφθεηην γηα επηρείξεζε εηδψλ δηαηξνθήο-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ρήκα 3.3 – Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο. 

 

3.3.3 ΈΚΣΑΖ ΣΟΤ OUTSOURCING 

 ηελ ελφηεηα απηή ηεο έθηαζεο ηνπ outsourcing παξνπζηάδνληαη θαηά θχξην 

ιφγν νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή απηή 

.Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εηήζηεο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο 

logistics, ζηνλ αξηζκφ ησλ παξφρσλ 3PL πνπ ρξεζηκνπνηνχλε, θαζψο θαη ζηελ 

πξννπηηθή αχμεζεο ησλ ππεξεζηψλ 3PL κέζα ζην επφκελν έηνο. 

 H έθηαζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ outsourcing νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, 

δειαδή νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο δήισζαλ φηη εθαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή απηή, 

παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. ηελ ελ ιφγσ εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε πνηέs δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ έζησ θαη ελ κέξεη 

outsourcing. 

76,92%

46,15%

7,69% 7,69%

15,38%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%
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Γπαζηηπιόηηηα Απόλςηα μεγέθη και ποζοζηά 

Γηεζλείο Μεηαθνξέο  100 % (13) 

Απνζήθεπζε 46,15% (6) 

Παξαθνινχζεζε Απνζεκάησλ 15,38% (2) 

Δθηεισληζκφο 69,23% (9) 

Μεηαθνξά - Γηαλνκή 76,92% (10) 

Αλαζπζθεπαζία - Παιεηνπνίεζε 23,07% (3) 

Έθδνζε Παξαζηαηηθψλ 53,84% (7) 

Φπθηηθνί Θάιακνη 7,69% (1) 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε ( R&D ) 7,69% (1) 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 23,07% (3) 

 

Πίλαθαο 3.3 – Απφιπηα κεγέζε θαη πνζνζηά ρξεζηκνπνίεζεο outsourcing γηα ηελ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ παξαηεξείηαη φηη ηε πξψηε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ νη δηεζλείο κεηαθνξέο, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θαη νη 13 επηρεηξήζεηο 

αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ηε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ε κεηαθνξά – 

δηαλνκή, ελψ αθνινπζεί ν εθηεισληζκφο θαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ. 

 ηελ επφκελε  εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πφζα 

ρξήκαηα δαπαλά ε εηαηξεία ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο logistics θαη απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ παξαηεξείηαη φηη 4 απφ ηηο 13 επηρεηξήζεηο δαπαλνχλ πάλσ απφ 300.000 

επξψ ζε δξαζηεξηφηεηεο logistics, 3 απφ ηηο 13 δαπαλνχλ 50.000 – 100.000 θαη 200.000 

– 300.000 αληίζηνηρα, 2 δαπαλνχλ 100.000 – 200.000 ελψ κφλν κία δαπαλά 50.000. ην 

ζρήκα 3.4 παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά. 
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 ρήκα 3.4 Γαπάλεο ησλ εηαηξεηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο logistics 

 

 Έλα άιιν εξψηεκα ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics πνπ δίλνπλ γηα outsourcing. 

Βιέπνπκε φηη ζην πξνο εμέηαζε δείγκα πάλσ απφ ην 50% ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics 

παξαρσξείηαη ζε 3PL ζπλεξγάηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.5 πλνιηθφ πνζνζηφ δξαζηεξηνηήησλ logistics πνπ               

παξαρσξείηαη γηα outsourcing 

 

7,69%

23,07%

15,38%

23,07%

30,76%

50.000

50.0000 - 100.000

100.000 - 200.000

200.000 - 300.000

>300.000

30,76%

38,46%

30,76%

40%- 60%

60% - 80%

80%-100%
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 ηε ζπλέρεηα ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο έθηαζεο ηνπ outsourcing ζηηο 

επηρεηξήζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο δίλνπλ απαληήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 3PL παξφρσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη επεμεγνχλ ηελ επηινγή ηνπο. Παξαηεξείηαη πσο 6 απφ ηηο 13 

επηρεηξήζεηο (46,15%) ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν 3PL θαη ε επηθξαηέζηεξε 

αηηηνινγία γηα ηε επηινγή απηή ήηαλ ε αλαδήηεζε θαη εχξεζε αληαγσληζηηθφηεξεο 

ηηκήο. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.6 - Αξηζκφο 3PL ζπλεξγαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο 
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 ηελ εξψηεζε αλ ππάξρεη πεξίπησζε αχμεζεο ησλ ππεξεζηψλ 3PL πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κέζα ζην επφκελν έηνο, νη ζπκκεηέρνληεο θαηά 53,84% έδεημαλ κία 

κέηξηα ηάζε αχμεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ελψ θαηά 30,76% απάληεζαλ πσο ε 

αχμεζε κέζα ζην επφκελν έηνο ζα είλαη κεγάιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.7 – Πξννπηηθή αχμεζεο ησλ ππεξεζηψλ 3PL ζην επφκελν έηνο 

 

3.3.4 ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΗΝΖΣΡΑ 

  Οη ιφγνη πνπ ψζεζαλ, αιιά θαη απηνί πνπ απέηξεςαλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ outsourcing απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα θίλεηξα θαη ηα 

αληηθίλεηξα κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ππφ κειέηε 

θιάδν. 

 Σα θίλεηξα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ψζεζαλ ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ outsourcing παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 Ζ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ  ζχκθσλα κε ην ζρήκα 3.8 θαίλεηαη λα 

ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθφ έσο πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Λφγνη θφζηνπο θαίλεηαη λα σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

πξαθηηθήο ηνπ outsourcing. Αλακθηζβήηεηα κηα επηρείξεζε γηα λα επηβηψζεη ζην 

έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη ζπλερψο λα αλαδεηεί ηξφπνπο 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβαίλεη 

κέζσ ηνπ outsourcing. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην θφζηνο απνηειεί δηαρξνληθά έλα απφ ηα 

15,38%
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ηζρπξφηεξα θίλεηξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Παξφια απηά ην θφζηνο εμαθνινπζεί λα 

ζεσξείηαη θίλεηξν ηαθηηθήο, γηαηί απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε βξαρππξφζεζκσλ 

πξνβιεκάησλ  (Fan, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  ρήκα 3.8 – Ζ ζεκαζία εμνηθνλφκεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ ηνπ outsourcing 

  

 Έλα άιιν θίλεηξν είλαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

3PL ε νπνία θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ποιόηηηα πποζθεπόμενων ςπηπεζιών 

Καζφινπ ζεκαληηθφ -  

Λίγν ζεκαληηθφ 7,69% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 15,38% 

Αξθεηά ζεκαληηθφ 46,15% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 30,76% 

 

Πίλαθαο 3.4 – Ζ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ σο θίλεηξν 

 

 Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο ηδηφθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πξνο εμέηαζε δείγκα 

δελ θαίλεηαη λα απνηειεί πξσηεχνλ θίλεηξν αθνχ ην 23,07% απάληεζε πσο δελ ην 

ζεσξεί θαζφινπ ζεκαληηθφ, ην 7,69% ιίγν ζεκαληηθφ, ην 38,46% κέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

ην 15,38% αξθεηά ζεκαληηθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ αληίζηνηρα. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

0,00%
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46,15%
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έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αθνχ κε ηελ παξαρψξεζε 

δξαζηεξηνηήησλ logistics ζε 3PL παξφρνπο ε επηρείξεζε απαιάζεηαη απφ ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ απαξαίηεηε θαη ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ (απνζήθεο, 

ζηφινο, εμνπιηζκφο κεραλνξγάλσζεο, ζπζηήκαηα αζθάιεηαο,) πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο. (ICAP, 2007) 

 Πξνρσξψληαο παξαθάησ βιέπνπκε πσο ην θίλεηξν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

know – how ησλ εηαηξηψλ 3PL, θαζψο θαη ε εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη απφ ην 46,15% ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο αξθεηά 

ζεκαληηθά θαη πνιχ ζεκαληηθά αληίζηνηρα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ know – how ησλ 3PL 

εηαηξεηψλ σο αξθεηά ζεκαληηθφ θίλεηξν δειψλεη γλψζε απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ηηο ειιείςεηο ηνπο ζε θάπνηνπο ηνκείο θαη πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο 

ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε πην εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο. Ζ εμεηδίθεπζε πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πςειή ζεκαληηθφηεηα πνπ 

δίλνπλ νη πξνο εμέηαζε επηρεηξήζεηο ζηα δχν πξναλαθεξζέληα θίλεηξα δείρλεη φηη ε 

ρξήζε ηνπ outsourcing δελ γίλεηαη κφλν γηα ιφγνπο ηαθηηθήο, αιιά θαη γηα πην 

ζεκαληηθνχο ιφγνπο. πλήζσο ε χπαξμε απηψλ ησλ δχν θηλήηξσλ δείρλεη λα 

εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή θαη φρη λα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ νη θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο. 
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Υπηζιμοποίηζη know – how 3PL εηαιπειών 

Καζφινπ ζεκαληηθφ - 

Λίγν ζεκαληηθφ 7,69% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 23,07% 

Αξθεηά ζεκαληηθφ 46,15% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 23,07% 

 

Πίλαθαο 3.5 – Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Know- How 3PL εηαηξεηψλ σο θίλεηξν 

 

Δξοικονόμηζη πολύηιμος σπόνος για άλλερ δπαζηηπιόηηηερ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ - 

Λίγν ζεκαληηθφ 7,69% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 7,69% 

Αξθεηά ζεκαληηθφ 38,46% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 46,15% 

 

Πίλαθαο 3.6 – Ζ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

σο θίλεηξν 

 

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα αληηθίλεηξα πνπ απσζνχλ 

ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ outsourcing. Ζ αλάιπζε ζα αθνινπζήζεη ηελ δνκή 

ησλ θηλήηξσλ πνπ πξνεγήζεθαλ. 

 Πξηλ ζρνιηαζηνχλ ηα αληηθίλεηξα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη απηά 

είλαη ηα αληηθίλεηξα πνπ ζεσξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ outsourcing  ζε 

ηνπιάρηζηνλ κία δξαζηεξηφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ δηφηη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ απάληεζαλ έρνπλ ήδε κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην outsourcing θαη ίζσο λα 

ππνηίκεζαλ ηα αληηθίλεηξα αθνχζηα ή εθνχζηα γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο 

επηινγήο ηνπο. 

 Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη πσο ν θίλδπλνο δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ θαη ε 

απψιεηα δεμηνηήησλ δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθά αληηθίλεηξα γηα ην πξνο 

εμέηαζε δείγκα αθνχ ζηελ πξψηε πεξίπησζε κφλν ην 15,38% ην ζεσξεί πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη ην 38,46% ιίγν ζεκαληηθφ, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε θαλείο δελ 
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απάληεζε πσο ζεσξεί ηελ απψιεηα δεμηνηήησλ πνιχ ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν, ελψ ην 

46,1% απάληεζε πσο ηελ ζεσξεί ιίγν ζεκαληηθή. Απηά ηα πνζνζηά δελ θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ κε ηελ βηβιηνγξαθία αθνχ ηα δχν πξναλαθεξζέληα αληηθίλεηξα 

ζεσξνχληαη απφ ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο outsourcing. Απηφ 

ίζσο εθθξάδεη κηα ελδερφκελε άγλνηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο 

πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δηαηξέρνπλ απφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηαθηηθήο ηνπ outsourcing. 

 Σφζν ην θφζηνο φζν θαη ε αλππαξμία νηθνλνκηθνχ νθέινπο σο αληηθίλεηξα 

έιαβαλ πςειέο ζέζεηο. Σν 53,84% ζεσξεί ηελ αλππαξμία νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη ην 

πςειφ θφζηνο ηνπ outsourcing πνιχ ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν,  Απφ ηα παξαπάλσ 

παξαηεξείηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο  ζηελ απνηίκεζε 

πηνζέηεζεο απηήο ηεο πξαθηηθήο ή φρη. ε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη πσο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ην outsourcing γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα 

ππνηηκνχλ ην θφζηνο επεηδή απηφ απνηειεί ιφγν ηαθηηθήο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

outsourcing ζε κία δξαζηεξηφηεηα. Ζ πςειή ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλεηαη ζην 

αληηθίλεηξν ηεο αλππαξμίαο νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο είλαη 

απνιχησο δηθαηνινγεκέλε.  

 Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη επίζεο ην ρακειφ πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο πνπ δίλνπλ 

νη επηρεηξήζεηο ζηελ αμηνπηζηία ησλ ππαξρφλησλ πξνκεζεπηψλ. Πξνθαλψο νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο είηε ζεσξνχλ αξθεηά αμηφπηζηνπο ηνπο ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο, είηε δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Σν 61,53% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί 

ηελ αμηνπηζηία ησλ ππαξρφλησλ πξνκεζεπηψλ ιίγν ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν. Οη 

απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε φκσο, ίζσο λα επεξεάδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη ζεηηθά πξνζθείκελνη πξνο ην outsourcing. 

Ζ εμάξηεζε απφ ηξίηνπο απνηειεί αξθεηά ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν γηα ην 92,30% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζηεξεζεί ηε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζεκαληηθήο ηερλνγλσζίαο απφ ηελ καθξνρξφληα ζπλεξγαζία 

ηεο κε έλαλ 3PL θαη ε εμάξηεζε απηή απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ 3PL θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε είλαη εμαξηεκέλε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο – 

παξφρνπο ηνπ outsourcing, ηφηε έρεη δηαξθψο ηνλ θίλδπλν εθφζνλ απνηχρνπλ νη 

πάξνρνη, λα απνηχρεη θαη απηή. 
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3.3.5 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ outsourcing είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο ζα πξέπεη λα  πινπνηεζνχλ απηά πνπ ζρεδηάζηεθαλ. Ζ επηηπρία ηνπ 

outsourcing εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζηάδην απηφ. Οη πξνκεζεπηέο πνπ ζα 

επηιερηνχλ ζα πξέπεη λα είλαη αληάμηνη ησλ πξνζδνθηψλ, θαζψο απηνί πιένλ θαινχληαη 

λα παξάγνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ ην 

θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ζπλεθηηκνχληαη γηα ηελ επηινγή 

ζπλεξγάηε , ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ 

απαληψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. 

 Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ε θήκε ηνπ πξνκεζεπηή  έρνπλ ζπγθεληξψζεη 

πςειά πνζνζηά κε ην 53,84% θαη ην 46,15% αληίζηνηρα λα ζεσξεί φηη είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή 3PL 

πξνκεζεπηή. Οη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζε απηά πνπ έρνπλ 

δηαπηζηψζεη νη ίδηεο απφ ηελ ζπλεξγαζία, εκπηζηεχνληαη δειαδή ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ίδηα ηνπο ηελ εκπεηξία. 
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           ρήκα 3.9 – Ζ ζεκαζία ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε πξνκεζεπηή θαηά                          

ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ outsourcing. 
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ρήκα 3.10 – Ζ ζεκαζία ηεο θήκεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ 

outsourcing 

 

  Παξαηεξείηαη επίζεο λα εκθαλίδεηαη ν παξάγνληαο ηνπ θφζηνπο θαη ζπλεπψο 

ελδπλακψλεηαη έηζη ε πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο, αθνχ ην 61,53% ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο ζεσξεί ην 

θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. Γηαπηζηψλεηαη  δειαδή, φηη ην 

θφζηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, φρη κφλν γηα ηελ επηινγή ή φρη 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ outsourcing, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο 

πξαθηηθήο απηήο. 
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        ρήκα 3.11 – Ζ ζεκαζία ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο 

 

 Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα πνζνζηά πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα 

δηεθπεξαηψζεη κηα ελέξγεηα. O ρξφλνο παξάδνζεο θαη ε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα απηή 

θαζ’απηή  θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην 

69,23% ηα ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηή, παξφιν ην πςειφ 

πνζνζηφ πνπ θαηέιαβε ε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηή σο παξάγνληαο. 
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           ρήκα 3.12 – Ο ρξφλνο παξάδνζεο σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηή 
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          ρήκα 3.13  - Ζ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα σο θξηηήξην επηινγήο πξνκεζεπηή 

 

 Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο είλαη αθφκα έλα αξθεηά ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ επηινγή πξνκεζεπηή θαηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο (53.84%). Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

είλαη ινγηθφ αθνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

νπνία γίλεηαη αλαθνξά, ψζηε λα επηιερζεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ζηελ επηινγή 

πξνκεζεπηή. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ζηα logistics ε επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην θφζηνο πξνκήζεηαο, ζηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα θαη 

ηνλ ρξφλν παξάδνζεο. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ινγηθά αθνχ απηφ πνπ ελδηαθέξεη 

ηελ επηρείξεζε είλαη ε παξαδφζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κε 

ην ιηγφηεξν θφζηνο. 

 

3.3.6 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 Σν πξφβιεκα πνπ εκθαλίζηεθε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ήηαλ απηφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο, φπνπ ην 69,23% ησλ ζπκκεηερφλησλ ην ζεσξεί αξθεηά ζεκαληηθφ. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δελ είλαη πνιπεζληθέο, αιιά 

αληηζέησο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ρσξίο ηδηαίηεξα  ηζρπξά ζσκαηεία 

εξγαδνκέλσλ θη απηφ ελδερνκέλσο λα εμεγεί ην φηη ην 61,53% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί 

ηελ αληίδξαζε ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ σο θαζφινπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Δπίζεο ην 

κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πηζαλφλ λα εμεγεί θαη ην φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο 

δηαιέγνπλ αλεπίζεκνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 
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Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο λννηξνπίαο, 

ελδερνκέλσο λα δηθαηνινγνχλ ηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπλεξγαζίαο.   
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ρήκα 3.14  -  Ζ ζεκαζία ησλ πξνβιεκάησλ ζπλεξγαζίαο 

 

 ηα επφκελα 2 εξσηήκαηα εμεηάδεηαη ε άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη 

ζηνπο 3PL ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αιιάδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ηνπο ζπλεξγάηεο απηνχο.  

Σν 46,15% ηνπο αληηκεησπίδεη ζαλ απινχο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ, ην 30,76% 

ζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην 15,38% σο αλαγθαίν θαθφ 

θαη ην 23,07% ζαλ πξνζηηζέκελε αμία ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σα πνζνζηά θαη ηα 

απφιπηα κεγέζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.6 

 

Αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο 3PL 

Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο(Αλαγθαίν θαθφ) 15,38% (2) 

Πξνκεζεπηήο ππεξεζηψλ 46,15% (6) 

Πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 23,07%(3) 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 30,76% (4) 

 

Πίλαθαο 3.7  - Ζ αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο 3PL 
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Παξφιν πνπ κέρξη ηψξα έρνπκε δεη ζηε βηβιηνγξαθία φηη γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε κηα ζπλεξγαζία outsourcing απαηηνχληαη καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα επελδχζεσλ, ην 38,46% ηνπ πξνο εμέηαζε δείγκαηνο απάληεζε 

πσο αιιάδεη ηνλ πάξνρν ηνπ 1-3 θνξέο ηνλ ρξφλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ελδερνκέλσο 

λα κελ έρεη θαλ ζπλαθζεί ζπκβφιαην κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 3PL ζπλεξγάηε 

θαη ηνπιάρηζηνλ ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο απνζήθεπζεο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ απφ ηνλ 3PL ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο ή κε απφ απηή. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαιέγνπλ αλεπίζεκνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ε κε 

χπαξμε ζπκβνιαίνπ. πλερίδνληαο βιέπνπκε πσο ην 15,38% αιιάδεη ζπλεξγάηε κία 

θνξά ηνλ ρξφλν κε δηαγσληζκφ, ην 7,69% θάζε δχν έηε, 15,38% θάζε ηξία έηε θαη ην 

23,07% δελ έρεη αιιάμεη πνηέ έσο ζήκεξα ηνλ 3PL ζπλεξγάηε ηνπ. 
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             ρήκα 3.15 - πρλφηεηα αιιαγήο ηνπ 3PL ζπλεξγάηε 

 

3.3.7 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΩΝ 3PL ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 Ζ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

outsourcing δείρλνπλ κηα ζαθή ηάζε γηα ην θαηά πφζν είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο απηήο. ηελ αξρή εμεηάζηεθε ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε ε γλψκε ηνπο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 3PL 

ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, γηα ην ηη ζα άιιαδαλ ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο, γηα ηε 
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δπλαηφηεηα πεξεηαίξσ αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θξάηνπο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ. 

 Παξαθάησ βιέπνπκε πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ησλ 3PL παξφρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζην 

ζρήκα 3.15 
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            ρήκα 3.16 - Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ                         

3PL 

  

 ηελ επφκελε εξψηεζε- ηη ζα ζέιαλε νη ζπκκεηέρνληεο λα αιιάμεη ζηελ 

πξνζθνξά ησλ 3PL ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο – ην 61,53% απάληεζε ην θφζηνο, άπνςε 

πνπ καο δείρλεη πφζν ζπνπδαίν ξφιν παίδεη απηφο ν παξάγνληαο ζε φια ηα ζηάδηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ outsourcing. Δίλαη γεγνλφο πσο ην 

ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ εηζπξάηηνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ην outsourcing είλαη 

ην νηθνλνκηθφ. Σα ινηπά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία δελ 

γίλνληαη ζήκεξα ηδηαίηεξα αληηιεπηά απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ην 

θαζνξηζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ππεξεζηψλ logistics λα είλαη ην 

θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Σν ππφινηπν 38,47% ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο είλαη 

ηζφπνζα κνηξαζκέλν θαηά 19,23% ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη  

ζηηο πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. ηελ Διιάδα νη 3PL πεξηνξίδνληαη ζηηο 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο δηφηη ζε πνιιέο 
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πεξηπηψζεηο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο δελ έθηαζε ζε ηφζν ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ψζηε 

λα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα αλαδεηνχζαλ 

θάπνηεο πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο δελ ππήξραλε 

πξσηνβνπιίεο κέρξη πξφηηλνο. Ζ απαγφξεπζε ηδηνθηεζίαο θνξηεγψλ απφ ηνπο 3PL 

θαζψο θαη ε έιιεηςε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κπνξνχκε λα πνχκε πσο κεηαμχ άιισλ 

νθείινληαη γηα ηελ κέηξηα απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ logistics ζηελ ρψξα καο. πλεπψο 

πέξα απφ ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο είλαη αλακελφκελν νη 

επηρεηξήζεηο λα αλαδεηάλε θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. 
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ρήκα 3.17 - Εεηνχκελεο αιιαγέο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 3PL ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. 

 

Πξνρσξψληαο ζην επφκελν εξψηεκα – Πσο θξίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ 3PL ζηελ Διιάδα- νη απαληήζεηο ζπκθσλνχλ κε ην 

πξναλαθεξζέλ ζπκπέξαζκα θαη ην 53,84% καο ιέεη φηη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 3PL 

ηελ ζεσξεί κέηξηα., ην 38,46% ηθαλνπνηεηηθή θαη ην 7,69% θαιή.  
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ρήκα 3.18 - Ζ πξνθνξά ησλ ππεξεζηψλ 3PL ζηελ Διιάδα 

 

 ηε ζπλερψο αλαπηπζζφκελε αγνξα ησλ 3PL φπνπ Ζ αμία ησλ εγρσξίσο 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αθνινχζεζε ηδηαίηεξα αλνδηθνχο ξπζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ 1998-2002, ζχκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP, ν κέζνο εηήζηνο 

ξπζκφο αχμεζεο δηακνξθψζεθε ζην εληππσζηαθφ 26,3%. Σνχην επηηεχρζεθε κε ηελ 

είζνδν λέσλ εηαηξηψλ ζηνλ θιάδν θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. ε απηή ινηπφλ ηελ αγνξά ην 76,92% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί εθηθηή ηελ 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε, ελψ ην 23,07 ζεσξεί φηη ππάξρεη θνξεζκφο. 

 Όηαλ εξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο θξίλνπλ ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θξάηνπο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 100% απάληεζε πσο είλαη αλεπαξθήο. 

ηε ρψξα καο ππάξρεη έιιεηςε εηδηθνχ ζεζκηθνχ ή θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη απηφ 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, δηφηη δελ έρνπλ ηεζεί νη φξνη θαη νη πξνππνζέζεηο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο  κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη λα πξνζηαηεχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηα 

ζσζηά πξφηππα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ logistics δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο απνζήθεο (πνιενδνκηθνί θαλνληζκνί, αδεηνδφηεζε γηα 

αλέγεξζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ), ηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ ζε φια 

ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο θαη ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Δπίζεο 
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κέρξη ηψξα ηζρχεη έλα εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηηο άδεηεο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο 

(ΦΓΥ) γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην επάγγεικα θιεηζηφ θαη δπζθνιεχεη ηελ απφθηεζε 

ζηφινπ νρεκάησλ δηαλνκήο απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαηά ηα πξφηππα 

ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ logistics. To γεγνλφο απηφ κεηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 3PL. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη 

θάπνηεο επλντθέο θηλήζεηο, φπσο ε εθαξκνγή ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 3299/04 

απφ ην 2005 φπνπ γηα πξψηε θνξά δφζεθαλ ζνβαξά θίλεηξα θαη εληζρχζεηο ζηνλ θιάδν 

ησλ logistics ζηελ Διιάδα θαη ηνλψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξεηψλ γηα επελδχζεηο. 

Οη πξνθιήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη ζίγνπξα πνιιέο. 

ηελ εξψηεζε αλ ππάξρεη πεξηζψξην δεκηνπξγίαο λέσλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν ην 

53,84% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ πσο λαη ππάξρεη αλ θαη εθφζνλ νη θαηλνχξηεο 

εηαηξίεο παξέρνπλ πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Φαίλεηαη αθφκα κηα θνξά ε αλάγθε 

παξνρήο απφ ηνπο 3PL ππεξεζηψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο θιαζηθέο – κεηαθνξά, 

δηαλνκή, απνζήθεπζε - Οη εηαηξείεο ζέινπλ θαη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο 

ηνπο ζε ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία κέζα απφ ζπλεξγαζία κε 3PL παξφρνπο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πςειήο εμεηδίθεπζεο κε θφζηνο κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ ζα 

ρξεηαδφηαλ ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ελδνεηαηξηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

  

4.1 ΓΔΝΗΚΑ  

 ην θεθάιαην απηφ ζπλνςίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Αξρηθά ππελζπκίδνληαη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. 

 

4.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο (outsourcing) έρεη 

απνθηήζεη ηέηνηα απήρεζε ε νπνία απνηππψλεηαη ζην εχξνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ζην πιήζνο ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφ ην αληηθείκελν. ε απηή ηελ 

εκπεηξηθή έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηεί ε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ outsourcing ζηελ Διιάδα. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ έγηλε κέζα απφ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

- ε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ outsourcing νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

- Πνηα είλαη ηα θίλεηξα θαη ηα αληηθίλεηξα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

-Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο εθαξκφδεηαη 

-Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ outsourcing 

Γηελεξγήζεθε έξεπλα κε ηελ απνζηνιή 40 εξσηεκαηνινγίσλ ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ηειηθά δηακνξθψζεθε ζε 13 επηρεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

πνζνζηφ 32,5% επί ηνπ ζπλφινπ. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ. 

 

4.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ 

4.3.1 ΓΔΗΓΜΑ 

 Αξρηθά αλαθέξνληαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην δείγκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Σν δείγκα γηα ηελ έξεπλα απνηέιεζαλ εηαηξείεο απφ ηνλ θιάδν  

εκπνξίαο απηνθηλήησλ & κεραλεκάησλ, θαηαζθεπήο ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, εηδψλ 
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θαζαξηζκνχ, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ελδπκάησλ, πξντφλησλ ειαζηηθνχ, εηδψλ δψξσλ, 

εηδψλ δηαηξνθήο, δηεζλψλ κεηαθνξψλ, εμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ θαη ηέινο 

θαξκαθεπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. εκεηψλεηαη φηη ην 92,31% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πήξαλ κέξνο είραλ θάησ απφ 100 εξγαδφκελνπο θαη φηη ην 76,92 δήισζαλ πσο είραλ 

πηζηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά ISO 9001. 

 

4.3.2 ΈΚΣΑΖ 

 Αλαθεξφκελνη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην outsourcing, 

δειαδή ζηελ έθηαζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ βιέπνπκε φηη απηέο δηαθέξνπλ απφ 

επηρείξεζε ζε επηρείξεζε αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κίαο. Σν  

outsourcing ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, δελ εθηείλεηαη φκσο 

ζηνλ ίδην βαζκφ ζε φιεο. Σν 100% αλαθέξεη ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο σο δξαζηεξηφηεηα 

πνπ αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο, ελψ ακέζσο κεηά αλακελφκελν λα αθνινπζνχλ νη βαζηθέο 

ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη θπξίσο νη 3PL ζηελ Διιάδα- κεηαθνξά/δηαλνκή, 

απνζήθεπζε-  Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε αγγίδνπλ κφιηο ην πνζνζηφ 23,07%. 

 ρεηηθά κε ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο logistics 

ην 30,76% δήισζε φηη δαπαλά πάλσ απφ 300.000€ θαη ην  69,22% ηνπ δείγκαηνο 

αλαζέηεη πάλσ απφ ην 60% ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Οη εηαηξείεο θαίλεηαη φηη αξρίδνπλ λα έρνπλ γλψζε θαη λα εθηηκνχλ ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ζπλεξγαζία κε 3PL πξνκεζεπηέο. Έξεπλεο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα έδεημαλ πσο ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θπθιψκαηνο logisticο, ε αλαδηνξγάλσζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηθέληξσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ην 

outsourcing κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα κε αξγά, αιιά 

ζηαζεξά βήκαηα δείρλνπλ λα ην «αγθαιηάδνπλ». 

 Μεγάιν κέξνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 2  3PL παξφρνπο θαη απηφ ιφγσ πξνζπάζεηαο αλεχξεζεο 

αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ. Βιέπνπκε φηη αθφκα θαη ζε απηφ ην εξψηεκα ην θφζηνο θαη ε 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ, παίδεη θπξίαξρν ξφιν.  
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ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή κειέηε ην πξνο εμέηαζε δείγκα δήισζε πσο 

ππάξρεη κηα κέηξηα πηζαλφηεηα αχμεζεο ησλ ππεξεζηψλ 3PL πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κέζα 

ζην επφκελν έηνο. Ζ δηείζδπζε ηνπ ηνκέα ησλ 3PL ζηελ Διιάδα -αλ θαη έρεη εληζρπζεί 

ζεκαληηθά- εμαθνινπζεί λα δηακνξθψλεηαη ζε ζαθψο κηθξφηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο κφιηο ην 10% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

πειάηεο ηνπ θιάδνπ (πνζνζηφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 50%-70% ζηελ ΔΔ). 

 

4.3.3. ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΗΝΖΣΡΑ 

 Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο φηη κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ ην outsourcing θαη ηη 

θηλδχλνπο κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη δηαηξέρνπλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, γηα απηφ νη 

ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε ή κε πηνζέηεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο 

είλαη άθξσο ζεκαληηθνί. 

 Πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ησλ θηλήηξσλ πσο νη επηρεηξήζεηο ελψ έρνπλ κηα 

ηάζε λα πηνζεηνχλ ην outsourcing γηα λα απνθνκίζνπλ καθξνπξφζεζκα νθέιε. Ο 

καθξνπξφζεζκφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ  απνδεηθλχεηαη απφ ην 

ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη λα θαιχςνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε ειιείςεηο ηνπο ζε ζέκαηα 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ γηα λα 

επηθεληξσζνχλ ζηηο βαζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζεκαζία 

πνπ δίλνπλ ζηνλ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο ππνζηεξίδεη ηε επηκειή πξνζπάζεηα λα 

ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ επί θαζεκεξηλήο βάζεσο. 

 Αξθεηά ζεκαληηθφ ζεσξήζεθε ην θίλεηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζπλεπψο είλαη αλακελφκελν λα ζέινπλ λα θαιχςνπλ νπνηνδήπνηε θελφ ζε 

ηερλνγλσζία  αλαζέηνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ πςειή εμεηδίθεπζε ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην know – how ηνπο. Απφ ηελ άιιε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο ε 

έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή ην ινγηζηήξην, ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νδεγεί ζε εμσηεξηθή 

ζπλεξγαζία είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα δνζεί έκθαζε θαη νη εζσηεξηθνί πφξνη 

πνπ απαηηνχληαη ζε άιιεο πνπ κπνξεί λα ηνλίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

εηαηξείαο. 

 ρεηηθά κε ηα αληηθίλεηξα  θαηαξρήλ απηφ πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη 

φηη ην πξνο εμέηαζε δείγκα είλαη επεξεαζκέλν ζεηηθά πξνο ην outsourcing, αθνχ ην 



 67 

ρξεζηκνπνηνχλ έζησ θαη ελ κέξεη ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα θαη απηφ ην γεγνλφο ίζσο 

λα επεξέαζε ζεκαληηθά ηα αληηθίλεηξα. Κάπνηα ελδερφκελε απψιεηα πιεξνθνξηψλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο εμέζεηε ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο,  θαίλεηαη λα κελ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηηο επηρεηξήζεηο, αθνχ 

ην ζεσξνχλ ιίγν ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν. Απηά ζε ζπλέρεηα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αλαμηνπηζηίαο ησλ ππαξρφλησλ πξνκεζεπηψλ απφ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δείγκαηνο 

σο εμίζνπ αζήκαλην αληηθίλεηξν, βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη 

ελδερνκέλσο λα ππνδεηθλχεη κε ζσζηή αμηνιφγεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ. 

 Αθφκα ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ outsourcing φπσο 

απνηέιεζε πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν, είλαη ινγηθφ λα ζεσξείηαη θαη σο πνιχ ζεκαληηθφο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο. 

 

4.3.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 Όηαλ ζέινπλ λα επηιέμνπλ πξνκεζεπηή νη επηρεηξήζεηο πξνζκεηξνχλ πνιινχο 

παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ βέιηηζηε επηινγή, παξφια απηά θάπνηνη 

παξάγνληεο βξίζθνληαη πην ςειά ζηελ θιίκαθα ζεκαληηθφηεηαο. Τπεξηεξνχλ απηνί πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηή, αιιά θαίλεηαη 

λα κελ ππνζθειίδνπλ παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ίδηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ε θήκε ηνπ πξνκεζεπηή  είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο θαη ην ίδην κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη απηνί πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ. Δπίζεο δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη 

ζηελ ζπγθξηηηθή νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, αθνχ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαίλεηαη λα 

ζπληειεί θαζνξηζηηθά ζηελ ηειηθή επηινγή ζπλεξγάηε. 

 πνπδαίν ξφιν ζηελ επηινγή ζπλεξγάηε παίδεη ε ζεκαζία ηεο ίδηαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Απφ ηελ άιιε ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξντφληνο θαη ε παξνπζία ηνπ 

πξνκεζεπηή είλαη θαηαιπηηθέο γηα ην φιν εγρείξεκα, ε πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο θαη 

ε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν.  

 ηηο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πινπνίεζεο ηνπ 

outsourcing ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ην 
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πξφβιεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

απνηεινχλ ην δείγκα ηηο έξεπλαο είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο αθνχ ην 92,31% απαζρνιεί 

ιηγφηεξνπο απφ 100 εξγαδφκελνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

κελ επηιέγνπλ επίζεκνπο ηξφπνπο ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, ιφγσ 

έιιεηςεο πφξσλ ή αθφκα θαη ηερλνγλσζίαο. ε απηφ νθείιεηαη θαη ε κηθξή ζεκαζία 

πνπ δίλνπλ ζηα πξνβιήκαηα ερεκχζεηαο θαη ζηελ αζέηεζε ηεο ζχκβαζεο. Απηφ πνπ 

κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο ζχκβαζε είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απιά κηα 

πξνθνξηθή ζπκθσλία. Απφ ηελ άιιε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πηζαλφλ λα κελ 

ππάξρνπλ ηζρπξά ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ γη’ απηφ  θαη ε αληίδξαζε ησλ ζηειερψλ- 

εξγαδνκέλσλ δελ παξνπζηάδεηαη σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα. 

Παξφιν πνπ κέρξη ηψξα έρνπκε δεη ζηε βηβιηνγξαθία φηη γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε κηα ζπλεξγαζία outsourcing απαηηνχληαη καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα επελδχζεσλ, ην 38,46% ηνπ πξνο εμέηαζε δείγκαηνο απάληεζε 

πσο αιιάδεη ηνλ πάξνρν ηνπ 1-3 θνξέο ηνλ ρξφλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ελδερνκέλσο 

λα κελ έρεη θαλ ζπλαθζεί ζπκβφιαην κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 3PL ζπλεξγάηε 

θαη ηνπιάρηζηνλ ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο απνζήθεπζεο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ απφ ηνλ 3PL ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο ή κε απφ απηή. Απηή είλαη κία αθφκα απφδεημε ηεο αλεπίζεκεο 

ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. 

  

4.3.5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ 3PL ΤΠΖΡΔΗΩΝ. 

 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ outsourcing βιέπνπκε φηη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη κε ηελ απφδνζε ησλ 

3PL παξφρσλ , παξφια απηά ζα ήζειαλ λα βειηηψζνπλ ην θφζηνο   ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο παξαηεξείηαη ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ επηινγψλ ηνπο. Σφζν ζηα θίλεηξα, φζν 

θαη ζηα αληηθίλεηξα θαη θαηά ηελ επηινγή πξνκεζεπηή ππάξρεη ε αλάγθε αλαδήηεζεο 

κηαο ιχζεο πνπ ζα είλαη νηθνλνκηθά απνδεθηή θαη βηψζηκε. Ζ αλαδήηεζε αθφκα 

θζελφηεξσλ ππεξεζηψλ ππνδεηθλχεη φηη παξφιν πνπ ε εθαξκνγή ηνπ outsourcing έγηλε 

κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο απηφ κάιινλ δελ επηηεχρζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ. Θα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα είλαη πην ζρνιαζηηθέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε απηνχ 

ηνπ παξάγνληα. 
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 Παξφιν πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ απαληάεη πσο είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ απφδνζε ηνπ παξφρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, επίζεο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ηελ πξνζθνξά ησλ 3PL ππεξεζηψλ κέηξηα, 

αθνχ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα φπσο ε έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα εμαζθάιηδε 

ζηνλ θιάδν ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ζε πάγην εμνπιηζκφ θαη 

ηερλνινγηθή ππνδνκή. Ο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελνηθίαζε θαη φρη ηδηνθηεζία 

νηθνπεδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη αδπλακία 

απφθηεζεο ζηφινπ νρεκάησλ ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο. Φπζηθά θαη ππάξρεη ε 

ηαθηηθή ηεο ζχλαςεο ζπκβνιαίσλ κε άιινπο παξνρείο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, φκσο κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξεί πάληα λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 ε έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ 

παξνπζηάδεη ζηαζεξά δηςήθην ξπζκφ αλάπηπμεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζηνλ νπνίν 

κπνξεί λα ζηεξηρζεί κεγάιν κέξνο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 

θιάδν ησλ 3PL, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ εθηθηή ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

ζεσξνχλ πσο ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην δεκηνπξγίαο λέσλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν δηφηη 

ππάξρεη αλάγθε γηα πξνζθνξά πην εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο, φζν θαη ζηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί, φπσο ν κηθξφο αξηζκφο ησλ 

απαληήζεσλ, ε πνιππινθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ελδερφκελε άγλνηα ηνπ ζηειέρνπο 

πνπ απάληεζε ην εξσηεκαηνιφγην θ. α πνπ ελδέρεηαη λα επεξέαζαλ ζε κηθξφ ή κεγάιν 

βαζκφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο. 

 

4.4 ΠΡΟΣΑΔΗ  - ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκηα θιίκαθα γίλεηαη πνιχο ιφγνο αλαθνξηθά κε 

ην outsourcing ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics θαη ε ηάζε ζπλερίδεη λα είλαη αλνδηθή. 

παξφιν πνπ ζηελ Διιάδα έρνπκε αθφκα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ 3PL 

ζηελ αγνξά, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δηαηεξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ logistics 

ελδνεηαηξηθά, θαίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο λα απεπζχλνληαη ζε 3PL γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ εθηηκψληαο φηη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο είλαη 

δηαθνξεηηθέο. Σν γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο αγνξάο πξνο ηηο εηαηξείεο 

3PL απφ κφλν ηνπ απνηειεί επθαηξία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα πνιχ κεγάιε 
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πξφθιεζε γηα ηνλ θιάδν. Κάζε απνηπρία ζε κηα αλάζεζε έξγνπ ζε 3PL έρεη αληίθηππν 

ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο αθνχ ην κεγαιχηεξν ζηνίρεκα είλαη λα πεηζζεί ε 

βηνκεραλία θαη ην εκπφξην φηη νη 3PLs κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιχηεξα ηα logistics απφ 

φηη νη ίδηνη ελδνεηαηξηθά. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ βέιηηζηε πνξεία ηνπ θιάδνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία βαζηθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, 

φπσο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία δχν εξεπλψλ (L & M, Hellastat) πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζην Logistics & Management, νη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο Logistics πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα ζηελ εγρψξηα αγνξά πξνρσξνχλ ζε αλαζρεδηαζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο θαη επηιέγνπλ ηελ Διιάδα σο ην επίθεληξν γηα ηε δηείζδπζή ηνπο ζηα 

Βαιθάληα θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο Third Party Logistics αλαδεηνχλ δηαχινπο εθηφλσζεο ησλ ηαιαληεχζεσλ 

πνπ δέρνληαη απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ησλ 

Βαιθαλίσλ. Ζ Διιάδα απνηειεί δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν γηα ηα Βαιθάληα. Ζ επξχηεξε 

απηή πεξηνρή έρεη πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ δηείζδπζε θαη 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ φπσο ην outsourcing. Δπίζεο επνίσλεο πξννπηηθέο 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

Μέζεο Αλαηνιήο θαη αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ. Γηα παξάδεηγκα ην ζρεδηαδφκελν δηεζλέο 

εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ζην Νηνπκπάτ αλακέλεηαη λα δψζεη επθαηξία ζηηο ειιεληθέο 

δηακεηαθνξηθέο εηαηξείεο λα απνθηήζνπλ εληνλφηεξε παξνπζία ζηελ επξχηεξε αγνξά 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη λα δηεπξχλνπλ ην εκπνξεπκαηηθφ ηνπο δίθηπν. 

 Ζ δηείζδπζε ηνπ ηνκέα ησλ 3PL ζηελ Διιάδα -αλ θαη έρεη εληζρπζεί 

ζεκαληηθά- εμαθνινπζεί λα δηακνξθψλεηαη ζε ζαθψο κηθξφηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο κφιηο ην 10% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ 

πειάηεο ηνπ θιάδνπ (πνζνζηφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 50-70% ζηελ ΔΔ). Παξφια απηά 

ε ειιεληθή αγνξά αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί απφ ηε δηεπξπκέλε ρξήζε 3PL πνπ γίλεηαη 

ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ακεξηθή. Θπγαηξηθέο εηαηξίεο πνπ θαηέρνπλ 

ηε γλψζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζα δψζνπλ δπλακηθή ψζεζε πξνθαιψληαο δηεξγαζίεο 

επελδχζεσλ θαη σξίκαλζεο ζηηο ήδε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 
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  ε θξαηηθφ επίπεδν  ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ δηάδνζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ησλ logistics ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ γηα λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα επαλδξψλνληαη κε 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, πξάγκα πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνρή θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κηαο θαη νη εηαηξίεο 3PL ιεηηνπξγνχλ ζε κηα αγνξά δηαξθψο 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν ηηκνιφγεζεο φζν θαη πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ, φπνπ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία απνηειεί ε 

ηθαλφηεηα πξνζθνξάο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θάζε 

πειάηε.  

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ 3PL είλαη φπσο έρεη 

αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο ε αλππαξμία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πάλησο ν ηειεπηαίνο 

αλαπηπμηαθφο λφκνο ζα δψζεη θίλεηξα ζηνλ θιάδν ησλ logistics γηα λα αλαπηπρζεί 

παξαπάλσ ηα επφκελα ρξφληα, γηαηί ζηεξίδεη ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Παξάιιεια αξρίδνπλ λα επελδχνληαη κεγάια θεθάιαηα γηα ηελ 

αλέγεξζε ζχγρξνλσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ βήκα πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη ε πξνζθνξά 

θαηάιιεισλ ρψξσλ δηακνξθψλεηαη ζε αξθεηά ρακειφηεξα επίπεδα έλαληη ηεο δήηεζεο 

ελψ ηα πεξηζζφηεξα αθίλεηα πνπ δηαηίζεληαη γηα εθκεηάιιεπζε είλαη θαηά θαλφλα 

παιαηά θαη ρακειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ αξθεηψλ εθηάζεσλ, δηαηεξεί ηηο ηηκέο ζε πςειά επίπεδα. Σα 

πςειά απηά επίπεδα ηηκψλ θαζψο θαη  αλεπάξθεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη 

δηαζέζηκσλ νηθνπέδσλ γηα ηελ αλέγεξζή ηνπο απνηεινχλ άιιν έλα κειαλφ ζεκείν γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ 3PL.  

Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζήκεξα 29ε κεηαμχ 139 ρσξψλ θαη πξψηε αλάκεζα 

ζηα βαιθαληθά θξάηε, φζνλ αθνξά ηνλ δείθηε απνδνηηθφηεηαο logistics (LPI). ηελ ίδηα 

ιίζηα, ηηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ηγθαπνχξε, Οιιαλδία θαη Γεξκαλία, ηε 

14ε νη ΖΠΑ, ηελ 34ε ε Σνπξθία, ηελ 37ε, 51ε θαη 55ε αληίζηνηρα ε ινβελία, ε 

Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία. Σν  13,5% ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ έρεη λα θάλεη κε ηε 

δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ απμεκέλε βαξχηεηα 

ηνπ θιάδνπ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ αλάγθε ράξαμεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

ζηνλ ηνκέα. ήκεξα, ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ -μεθηλά απφ 15% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη θηάλεη κέρξη θαη 

35% ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξηψλ ηξνθίκσλ. Παξάιιεια, αλ θαη ε παγθφζκηα 
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νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πξνθαιέζεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλάζρεζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ, ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Β. Διιάδαο, 

πνπ έρνπλ βάιεη ζηα "ζθαξηά" ηε κεηεμέιημή ηνπο ζε εηαηξίεο 3PL. Πάλησο, γηα λα 

κπνξέζεη ε Διιάδα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο, επηβάιιεηαη ε 

ζηήξημε ηνπ δεκνζίνπ γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ππνδνκψλ logistics. Σν 

δεκφζην ζα πξέπεη λα παίμεη κεγάιν θαη πξσηεχνληα ξφιν. Να βάιεη ηηο ππνδνκέο, λα 

πξνρσξήζεη ζε αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο θαη λα πξνβάιεη ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ 

σο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν. Υξπζή επθαηξία γηα ηνλ θιάδν ησλ logistics ζηελ Διιάδα 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ νη  πνπ πξνθαιεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε, θαζψο ηα ζρέδηα ησλ πνιπεζληθψλ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία αιιάδνπλ θαη νη 

κεγάινη "παίθηεο" αλαδεηνχλ λέα πεδία δξάζεο θαη επαλαμηνινγνχλ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο. Σα επφκελα ηξία ρξφληα ζα είλαη ζεκαληηθά. Ζ θξίζε αιιάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πνιπεζληθψλ, πνπ ηνλ ηειεπηαίν έλαλ ρξφλν είραλ ζηξαθεί ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

απηέο πνπ ηψξα πιήηηνληαη πξψηεο. Αληί γηα ηηο ρψξεο κε ην κηθξφηεξν θφζηνο, κηιάκε 

πιένλ γηα ηηο ρψξεο κε ην θαιχηεξν δπλαηφ θφζηνο. Κη απηφ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

ηελ Διιάδα, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθηήζεη εζληθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ησλ 

logistics 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ2: ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 3PL 

ICAP 2007 
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Ερωηημαηολόγιο 

 
Ακαδημαϊκή Έρεσνα: Διερεύνηζη ηοσ κλάδοσ ηων 3pl ζηην ελληνική αγορά 

 

(Όια ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ παξνύζα έξεπλα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα αθαδεκατθνύο ζθνπνύο) 

 

1. Γενικά Σηοιτεία. 

 

1. Σε πνηόλ θιάδν αλήθεη ε εηαηξεία ζαο? 

 

..........................................................................................................................................  

 

2. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζή ζαο 

 

1-30 

31-50 

51-100 

100 

 

3. Πνην από ηα παξαθάησ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαζέηεη ε εηαηξία ζαο 

 

ISO 9001 

H.A.C.C.P 

OSHAS 18001 

ISO 14001 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)............................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

 

2. Έκηαζη ηοσ outsourcing. 

 

4. Πνηέο θαηεγνξίεο ππεξεζηώλ 3pl ρξεζηκνπνηείηε?(κπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο από 1 απαληήζεηο) 

 

Δηεζλείο Μεηαθνξέο 

Απνζήθεπζε 

Παξαθνινύζεζε απνζεκάησλ 

Εθηεισληζκόο 

Μεηαθνξά – δηαλνκή 

Αλαζπζθεπαζία, Παιεηνπνίεζε 

Έθδνζε παξαζηαηηθώλ  

Χπθηηθνί ζάιακνη 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D) 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)............................................................................................ 

.................................................................................................................................... 



5. Πεξίπνπ ηη ρξήκαηα δαπαλά ε εηαηξεία ζαο ζε ππεξεζίεο logistics (κεηαθνξέο, 

απνζεθεύζεηο, δηαλνκέο θ.α.) 

 

50.000 € 

50.000- 100.000 € 

100.000- 200.000 € 

200.000- 300.000 € 

Άλσ ησλ 300.000 € ( Αλ επηζπκείηε πξνζδηνξίζηε ην πνζό..............................) 

 

 6. Tη πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ ζαο ππεξεζηώλ logistics δίλεηε ζε outsourcing? 

 

0-20% 

20%-40% 

40%-60% 

60%-80% 

80%-100% 

δ/α 

 

7. Πόζνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ 3pl ρξεζηκνπνηείηε? 

 

Έλαλ 

Δύν 

Πεξηζζόηεξνπο θαη γηαηί; 

.................................................................................................................................... 

 

8. Υπάξρεη πξννπηηθή αύμεζεο ησλ ππεξεζηώλ 3pl πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην επόκελν 

έηνο? 

 

Καζόινπ 

Ειάρηζηα 

Μέηξηα 

Μεγάιε 

Πνιύ Μεγάιε 

Δ/ Α 



3. Κίνηηρα και ανηικίνηηρα 

 

9. Γηα πνηνλ ιόγν ρξεζηκνπνηείηε 3pl ππεξεζίεο? 

 

1), Καζόινπ ζεκαληηθό , 2) ιίγν ζεκαληηθό, 3) κέηξηα ζεκαληηθό, 4) αξθεηά 

ζεκαληηθό, 5) πνιύ ζεκαληηθό 

 

 1 2 3 4 5 

Εμνηθνλόκεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ      

Πνηόηεηα πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ      

Κόζηνο δεκηνπξγίαο ηδηόθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ      

Πξόζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ      

Φξεζηκνπνίεζε πείξαο & know how ησλ εηαηξεηώλ παξνρήο 3pl      

Εμνηθνλόκεζε πνιύηηκνπ ρξόλνπ γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο      

 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)........................................................................................... 

Δ/Α 

 

10. Πνηνη ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ ζαο απέηξεςαλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε 3pl 

ππεξεζηώλ  

 

1), Καζόινπ ζεκαληηθό , 2) ιίγν ζεκαληηθό, 3) κέηξηα ζεκαληηθό, 4) αξθεηά 

ζεκαληηθό, 5) πνιύ ζεκαληηθό 

 

 1 2 3 4 5 

Κίλδπλνο δηαξξνήο πιεξνθνξηώλ      

Απώιεηα δεμηνηήησλ      

Αλππαξμία νηθνλνκηθνύ νθέινπο      

Υςειό θόζηνο ηνπ outsourcing      

Αλαμηνπηζηία ππαξρόλησλ πξνκεζεπηώλ      

Εμάξηεζε από ηξίηνπο      

Πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο      

 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)............................................................................................ 

Δ/Α 



4. Διαδικαζία σλοποίηζης 

 

11. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζπλεθηηκήζεθαλ ζηελ επηινγή ηνπ 3pl 

παξόρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

 

1), Καζόινπ ζεκαληηθό , 2) ιίγν ζεκαληηθό, 3) κέηξηα ζεκαληηθό, 4) αξθεηά 

ζεκαληηθό, 5) πνιύ ζεκαληηθό 

 

 1 2 3 4 5 

Πξνεγνύκελε εκπεηξία κε πξνκεζεπηή      

Φήκε πξνκεζεπηή      

Κόζηνο πξνκήζεηαο      

Πξνδηαγξαθέο πξντόληνο / ππεξεζίαο      

Φξόλνο παξάδνζεο      

Επηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηα πξνκεζεπηή      

Σπλήζεο πξαθηηθή αληαγσληζηώλ      

 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)............................................................................................  

Δ/Α 

 

12. Πνηα πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ (αλ εκθαλίζηεθαλ) θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ outsourcing?(κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από 1 απαληήζεηο) 

 

1), Καζόινπ ζεκαληηθό , 2) ιίγν ζεκαληηθό, 3) κέηξηα ζεκαληηθό, 4) αξθεηά 

ζεκαληηθό, 5) πνιύ ζεκαληηθό 

 

 1 2 3 4 5 

Αληίδξαζε ζηειερώλ θαη εξγαδνκέλσλ      

Πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο      

Πξνβιήκαηα ερεκύζεηαο      

Αζέηεζε ζύκβαζεο      

 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)............................................................................................  

Δ/Α 

 

13. Αληηκεησπίδεηε ηνλ 3pl πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζαλ: 

 

Απιό εμσηεξηθό ζπλεξγάηε (Αλαγθαίν θαθό) 

Πξνκεζεπηή ππεξεζηώλ 

Πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο επηρείξεζεο ζαο 

 

14. Αιιάδεηε ζπρλά πάξνρν 3pl ππεξεζηώλ; 

 

1-3 θνξέο εληόο ηνπ έηνπο 

Κάζε έηνο (κε δηαγσληζκό) 

Κάζε 2 έηε 

Κάζε 3 έηε 

Πνηέ έσο ζήκεξα 



5. Αποηελέζμαηα από ηη τρήζη 3pl σπηρεζιών 

 

15. Είζηε επραξηζηεκέλνο κε ηελ απόδνζε ηνπ 3pl παξόρνπ/σλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε? 

 

Καζόινπ 

Ειάρηζηα 

Μέηξηα 

Πνιύ 

Πάξα πνιύ 

Δ/ Α, 

 

16. Τη ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ 3pl ζηελ Ειιάδα; 

 

Κόζηνο 

Πνηόηεηα πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ 

Πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

Δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηώλ, 

Πξνζδηνξίζηε.......................................................................................................

..................................................................................................................  

 

17. Πσο θξίλεηε ηελ πξνζθνξά ησλ 3pl ππεξεζηώλ ζηελ Ειιάδα; 

 

Πξσηόγνλε 

Μέηξηα 

Ιθαλνπνηεηηθή 

Καιή 

Πνιύ θαιή 

 

18. Πσο θξίλεηε ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ 3pl ζηε ρώξα καο 

 

Εθηθηή (Τν απαηηεί ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο) 

Αλαγθαία ( Δελ επαξθνύλ) 

Υπάξρεη ήδε θνξεζκόο 

Αδηάθνξα 

 

19. Πσο θξίλεηε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θξάηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ 3pl 

 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

20. Υπάξρεη θαηά ηε γλώκε ζαο πεξηζώξην δεκηνπξγίαο λέσλ εηαηξηώλ ζηνλ θιάδν; 

Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε. 

 

Ναη 

Όρη 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 



Ειεύζεξα Σρόιηα 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... .... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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