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Πεπίλητη 

 

Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο θαζψο θαη νη εμειίμεηο, νη ηάζεηο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ππεξεζίαο ζην κέιινλ. Έπεηηα 

αλαιχνληαη ηα ζέκαηα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ 

κεηαθνξάο. πγθεθξηκέλα εξεπλάηαη ε ζέζε ηεο κεηαθνξάο ζην Supply 

Positioning Model θαη παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

αγνξά κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηε δεκηνπξγία αλάγθεο κεηαθνξάο θαη 

θαζνξηζκνχ ηεο ππεξεζίαο έσο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηηο ζπκβάζεηο. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ πεγάδεη απφ δχν βαζηθά κέξε: απφ ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη ηα ξίζθα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία, ηηο ζρέζεηο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο απηψλ εληφο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Με ηε βνήζεηα ηεο 

ζεσξεηηθήο απηήο  πξνζέγγηζεο θαη έπεηηα απφ επαθέο κε αλζξψπνπο ηνπ 

ρψξνπ, παξνπζηάδεηαη κηα ιίζηα κε φια εθείλα ηα κέξε πνπ απαξηίδνπλ κηα 

ζχκβαζε κεηαθνξάο θαη ηε θαζηζηνχλ πιήξε. Mε ηε ρξήζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, επηρεηξείηαη ε πξνζπάζεηα επαιήζεπζεο 

ηεο πιεξφηεηαο ηεο ιίζηαο, αιιά θπξίσο επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο δηαθνξψλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Σέινο ππνγξακκίδνληαη νη απνθιίζεηο ησλ 

απαληήζεσλ κεηαμχ κεηαθνξηθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηέο.   

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Μεηαθνξά, ζχκβαζε, πξνκήζεηα, ππεξεζία, αγνξά  
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Δςσαπιζηίερ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην θαζεγεηή κνπ θχξην Λάκπξν Λάην γηα ηε 

βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε ζηελ δεκηνπξγία ηεο δηπισκαηηθήο 

απηήο εξγαζίαο.   

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο Πξνβή Αζαλαζία θαη ηακά 

Ησάλλε γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ έδεημαλ. 

Σέινο δε ζα ήζεια λα παξαιείςσ φια ηα άηνκα εθείλα πνπ κε βνήζεζαλ ζηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.     
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1.Διζαγυγή 

Ζ κεηαθνξά απνηειεί ηε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, θαζψο 

παξέρεη ηε θπζηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θξίθσλ ηεο αιπζίδαο θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ logistics φπσο απαηηεί ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Ζ ζεκαζία πνπ δίδεηαη ζηελ εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά 

απμάλεη ζπλερψο, δηφηη αληηζηνίρσο απμάλεη θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηεο γηα ηε 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 

ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηα ζηειέρε εθνδηαζκνχ έρνπλ  

θαηαλνήζεη φηη ε αγνξά ππεξεζηψλ απνηειεί έλα θιάδν απφ ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πνιιά νθέιε θαη κε ηελ εθαξκνγή θαζηεξσκέλσλ 

αγνξαζηηθψλ πξαθηηθψλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ζπαηάιεο 

πνπ παξαηεξείηαη ζε απηφ ην ηχπν εηζξνψλ. Έηζη θαη ε αγνξά κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ ιακβάλεη πιένλ πςειή ζέζε ζηελ αηδέληα ησλ ζηειερψλ 

εθνδηαζκνχ.     

Γηα ηελ θάιπςε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ηνπο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ γλψζε ηεο αγνξαδφκελεο ππεξεζίαο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη 

ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ηε θάλνπλ λα δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο 

ππεξεζίεο.  Αθξηβψο επεηδή νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο απνηεινχλ εηδηθή 

πεξίπησζε ππεξεζηψλ, νη ζπκβάζεηο κεηαθνξάο απνθηνχλ απηφκαηα κεγάιε 

βαξχηεηα. 

ε κηα πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί ε αγνξά ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο, 

επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν έρεη εμειηρζεί θαη έρεη πάξεη ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Δπίζεο 

ππνγξακκίδνληαη νη ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε θπζηθή κεηαθνξά ζήκεξα 

θαζψο θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζα ηελ επεξεάζνπλ ζην κέιινλ. Δξεπλάηαη ε 

ζέζε ηεο ζην Supply Positioning Model θαη θαζνξίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο 

φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζία αγνξάο. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

αγνξάο είλαη νη ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ην ηειεπηαίν ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο. Καζνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη πεγέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ησλ ζπκβάζεσλ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο θαη 
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κε βάζε ηηο απφςεηο αλζξψπσλ εληφο ηνπ θιάδνπ, εληάζζνληαη ζε ιίζηα φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηηο ζπλζέηνπλ.  

ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ εξεπλάηαη ε 

πιεξφηεηα ηεο ιίζηαο κε ηα ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη εληφο ησλ ζπκβάζεσλ. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο φκσο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ν εληνπηζκφο δηαθνξψλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

πγθεθξηκέλα απφ ηε βαζκνινγία εληνπίδνπκε ηε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε θάζε έλα ζηνηρείν θαη αλαιχνπκε ηε ζεκαζία ησλ 

απαληήζεσλ απηψλ. ηφρνο είλαη ν εληνπηζκφο δηαθνξψλ κεηαμχ εκπνξηθψλ 

θαη κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε βαξχηεηα ηελ νπνία δείρλνπλ ζηα δηαθνξά 

ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη ζηηο ζπκβάζεηο κεηαθνξάο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πεγψλ απηψλ ησλ απνθιίζεσλ.  
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Κεθάλαιο 2 

2.1 Υπηπεζίερ και Αγαθά  

Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε νξίδεη ην «αγαζφ» σο έλα πξντφλ ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα επηζπκία ή λα θαιχςεη κηα αλάγθε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην αγαζφ είλαη έλα απηφ θπζηθφ πξντφλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

«ππεξεζία» ε νπνία απφ ηε θχζε ηεο είλαη άπιε. πλεπψο είλαη δπλαηή ε 

απνζηνιή ηνπ ζηνλ αγνξαζηή ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε κεηαβίβαζε ηεο 

θπξηφηεηαο απφ ηνλ πσιεηή πξνο ηνλ πειάηε.  

Ζ «ππεξεζία», φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, είλαη ην άπιν ηζνδχλακν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αγαζνχ. Ζ παξνρή κηαο ππεξεζίαο είλαη ζπρλά κία νηθνλνκηθή 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν αγνξαζηήο δελ απνθηά απαξαίηεηα ηελ 

θπξηφηεηα απηνχ πνπ αγφξαζε. Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ «ηαπηφρξνλε» 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε. ζν κεγαιχηεξε δειαδή ε άπιε ππφζηαζε κηαο 

ππεξεζίαο ηφζν πην θνληά βξίζθεηαη ε παξαγσγή κε ηελ θαηαλάισζε.  

πλζέηνληαο θαη ελνξρεζηξψλνληαο ηα απαξαίηεηα επίπεδα πεγψλ, 

ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξίαο, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηα νθέιε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ιακβάλνληαο κέξνο ζε κηα 

νηθνλνκηθή δηαδηθαζία ρσξίο πεξηνξηζκνχο απνζέκαηνο ή αλάγθεο 

δηαρείξηζεο πξψησλ πιψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επελδχζεηο ηνπο ζε 

ηερλνγλσζία απαηηνχλ ηε ζπλεπή πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αλαβάζκηζή ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ έρεη εμίζνπ 

ιίγνπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Πνιιέο φκσο ππεξεζίεο, απαηηνχλ ππνδνκέο 

θαη εμνπιηζκφ θαη θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πφξσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε κεηαθνξά.      
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Υπηπεζία Αγαθό 

Άπιν Απηφ 

Αλνκνηνγελέο Οκνηνγελέο 

Παξαγσγή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε 
είλαη ηαπηφρξνλεο δηεξγαζίεο 

Παξαγσγή θαη δηαλνκή 
δηαρσξίδνληαη απφ ηελ θαηαλάισζε 

Γχζθνιν λα επηδεηρζεί 
Μπνξεί λα επηδεηρζεί πξηλ ηε ζηηγκή 

αγνξάο 

Γελ είλαη δπλαηή ε θπζηθή κεηαθνξά 
ηνπ 

Δίλαη δπλαηή ε θπζηθή κεηαθνξά 
ηνπ 

Δίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ή κηα 
δηεξγαζία 

Δίλαη κηα θπζηθή νληφηεηα 

Παξάγεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
αγνξαζηή θαη πσιεηή 

Παξάγεηαη ζε κηα εμεηδηθεπκέλε 
απνκαθξπζκέλε εγθαηάζηαζε 

Οη πειάηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

Οη πειάηεο ελ γέλεη δελ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία 

Γελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί Μπνξεί λα απνζεθεπηεί 

Ζ θπξηφηεηα δελ απνηειεί αληηθείκελν 
κεηαβίβαζεο 

Ζ θπξηφηεηα κπνξεί λα πεξάζεη 
θπζηθά ζην λέν ηδηνθηήηε 

Πίνακαρ 1.2.1 «Γιαθοπέρ μεηαξύ αγαθών και ςπηπεζιών» 

 

Με βάζε ηνπο Axelsson & Wynstra, 2002 ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

έρεη σο εμήο:   

 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

 Τπεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ  

 Λεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο 

 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  

 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 

 Τπεξεζίεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

 Τπεξεζίεο πξνψζεζεο (marketing) 
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Ζ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ ζηε εθνδηαζηηθή αιπζίδα γίλεηαη φιν θαη πην 

ζεκαληηθή θαη ιακβάλεη πςειφηεξε ζέζε ζηελ αηδέληα ησλ ζηειερψλ.  Απηφ 

θαίλεηαη απφ ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αγνξάδνληαη θαζεκεξηλά. ηελ αχμεζε αχηε ζπλέβαιιε θαη ε πξνζπάζεηα λα 

γίλεη ε δηαδηθαζία αγνξάο ππεξεζηψλ πην επαγγεικαηηθή αιιά θαη νη πνιιέο 

δπλαηφηεηεο βειηίσζεο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ξφινπ ηνπ ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ ζηε ζρέζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πξνκεζεπηψλ.    

Ζ πξνκήζεηα ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνδνηηθά απφ 

ζηειέρε κε εμεηδίθεπζε ζηα αληίζηνηρα είδε ππεξεζηψλ. Απηή κπνξεί λα 

απνθηεζεί κε εθπαίδεπζε ζηα ζρεηηθά αληηθείκελα. Μπνξεί λα δηεπθνιπλζεί 

επίζεο κέζσ δεκηνπξγίαο δηαηκεκαηηθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

ζηειέρε εμεηδηθεπκέλα ζην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο. Δμσηεξηθνί ζχκβνπινη, 

επηκειεηήξηα θαη νκάδεο ρξεζηψλ, αθφκε θαη ζηειέρε άιισλ εηαηξηψλ κπνξεί 

λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ δηαζθαιίδνπλ επάξθεηα ηεο 

πεξηγξαθήο ζηελ ηερληθή ηεο πιεπξά, ελψ παξάιιεια θαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο φισλ ησλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ 
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2.2 Μεηαθοπά και εξέλιξη 

Με ηνλ φξν κεηαθνξέο αλαθεξφκαζηε ζηε κεηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ απφ κηα 

ηνπνζεζία ζε κηα άιιε θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε 

απφ ηνλ αξρηθφ πξνκεζεπηή ζην ηειηθφ θαηαλαισηή. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

κεηαθνξψλ είλαη αλαγθαία ζε θάζε εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηφηη πνιχ ζπάληα ηα 

πξντφληα παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη ζην ίδην ζεκείν. Απνηειεί δειαδή 

ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ κηαο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ε νπνία κπνξεί λα επεθηείλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν.     

 

Δικόνα 1.2.2 «Ζ μεηαθοπά ενηόρ ηηρ ΔθΑ» 

Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, ηα αγαζά πνπ νη άλζξσπνη επηζπκνχζαλ δελ 

παξάγνληαλ πάληα ζην ζεκείν θαηαλάισζεο, ή ηα αγαζά απηά δελ ήηαλ 

πξνζβάζηκα φηαλ νη άλζξσπνη ήζειαλ λα ηα θαηαλαιψζνπλ. Σξφθηκα θαη 

άιια αγαζά ήηαλ δηάζπαξηα θαη δηαζέζηκα ζε αθζνλία κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπο ηνπ έηνπο. Έηζη νη άλζξσπνη είραλ ηελ επηινγή ηεο θαηαλάισζήο 

ηνπο ζην ηφπν πνπ εκθαλίδνληαλ ή παξάγνληαλ, ή ηε κεηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε κηα ζέζε πνπ επηζπκνχζαλ θαη ηελ απνζήθεπζε απηψλ γηα 

κειινληηθή ρξήζε. κσο, επεηδή αλεπηπγκέλν ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο αθφκα δελ ππήξρε, ε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε ζε φ, ηη έλα άηνκν κπνξνχζε λα κεηαθέξεη πξνζσπηθά θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ εππαζψλ πξντφλησλ ήηαλ δπλαηή κφλν γηα έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηή ε πεξηνξηζκέλε θίλεζε  θαη απνζήθεπζε πεξηφξηδε 

Προμηθευτζσ

Μεταφορά

Αποθήκευςη Μεταφορά

Εργοςτάςιο

Μεταφορά Αποθήκευςη

Μεταφορά

Τελικόσ 
Πελάτησ
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γεληθά ηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ θνληά ζηηο πεγέο παξαγσγήο θαη λα 

θαηαλαιψλνπλ έλα κηθξφ εχξνο αγαζψλ. 

Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ νη άλζξσπνη ζηηο βηνκεραληθέο 

ρψξεο ζήκεξα, παξάγνληαη ζε ζχγρξνλεο γξακκέο ζπλαξκνιφγεζεο,  κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Παιαηφηεξα ε δπλαηφηεηα 

θαηαλάισζεο απηνχ ηνπ είδνπο αγαζψλ δελ ήηαλ εθηθηή. Σν ζχζηεκα 

παξαγσγήο ζηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα είρε σο θπξίαξρν κέζν ηελ εξγαζία, ελψ 

κηθξή ζεκαζία είρε ν εθνδηαζκφο ζε πιηθά θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ, 

θαζψο νη κνλάδεο παξαγσγήο ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο θνληά ζηηο πεγέο 

πξψησλ πιψλ, ελψ νη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ γίλνληαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Γειαδή νη άλζξσπνη έπξεπε λα εξγαζηνχλ ρεηξνλαθηηθά γηα πνιιέο ψξεο 

αθφκα θαη γηα απιά αληηθείκελα. Ζ ελέξγεηα, πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ 

παξαγσγή πξνεξρφηαλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ ηε δηθή ηνπο κπτθή δχλακε 

ή απφ απηή ησλ δψσλ.   

Αθφκε θαη ζήκεξα, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ε θαηαλάισζε θαη ε 

παξαγσγή ιακβάλνπλ ρψξα ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη 

ε δηαδηθαζία παξαγσγήο δελ έρεη εμειηρζεί αλάινγα κε ηηο παγθφζκηεο 

εμειίμεηο. Δληππσζηαθά παξαδείγκαηα κπνξνχλ αθφκε λα παξαηεξεζνχλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Αζίαο, ηε Νφηηα Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ 

Αθξηθή, φπνπ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε κηθξά απηάξθε ρσξηά, θαη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο θαηνίθνπο, 

παξάγνληαη ή απνθηψληαη απφ άκεζα γεηηνληθέο πεξηνρέο. Σα αγαζά πνπ 

εηζάγνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο είλαη πνιχ ιίγα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν είλαη γεληθά 

ρακειφ.  

πσο αλαθέξζεθε ήδε, νη έκπνξνη παιαηφηεξα έπξεπε λα δηαθηλήζνπλ 

εκπνξεχκαηα θαη πξψηεο χιεο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

απνζήθεπζε θαη έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. Μέρξη ηε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε, φκσο, νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

αλαπνηειεζκαηηθά: ηα αγαζά  ζπλήζσο αλαπιεξψλνληαλ αξγά, ελψ ππήξραλ 

πνιχ ιηγφηεξα πξντφληα απφ φ, ηη ζηελ επνρή ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Ζ 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε εγθαηλίαζε ηε καδηθή παξαγσγή θαη αγαζά θαη 
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πξψηεο χιεο κεηαθέξνληαλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο γηα ηελ αλάγθε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Παξ‟ φια απηά, κέρξη ην Β' Παγθφζκην 

Πφιεκν, ε θπζηθή κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή, ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο 

απφ ηελ παξαγσγή.  Σα κεηαπνιεκηθά ρξφληα φκσο ππήξμε κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ έθξεμε ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ράξε ζην ζχγρξνλν 

καδηθφ κάξθεηηλγθ, ηε πιεζπζκηαθή έθξεμε, θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε 

πνιππινθφηεηα ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή. Έηζη ν ηεξάζηηνο φγθνο θαη ε πνηθηιία 

ησλ αγαζψλ έθαλε αθφκε πην πεξίπινθε ηε δηαλνκή θαη ηελ απνζήθεπζή ησλ 

αγαζψλ. 

Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο είρε σο ζπλέπεηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

εξγαζίαο, ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ θαη ηελ έθξεμε ησλ 

πνζνηήησλ παξαγσγήο. Απνηέιεζκα ήηαλ νη πεγέο πξνκήζεηαο θαη νη αγνξέο 

ησλ πξντφλησλ λα απνκαθξπλζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηφπνπο 

παξαγσγήο θαη ν εθνδηαζκφο ζε πιηθά θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ λα 

απνθηήζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Γηαθνξεηηθέο πεξηνρέο άξρηζαλ λα 

εηδηθεχνληαη ζηελ παξαγσγή βαζηθψλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

πην απνδνηηθά. Ζ πιενλάδνπζα παξαγσγή απνζηέιιεηαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

πνπ παξάγνπλ (ή θαηαλαιψλνπλ) θαη ρξεηάδνληαη αγαζά πνπ δελ παξάγνληαη 

ηνπηθά. Απηή ε δηαδηθαζία αληαιιαγήο αθνινπζεί ηελ αξρή ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία επηηαρχλζεθε απφ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηα 

κέζα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο πξντφλησλ (π.ρ. ε θαηάςπμε πξντφλησλ 

θαηέζηεζε δπλαηή ηελ δηαηήξεζε εππαζψλ πξντφλησλ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα) κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Ηδηαίηεξα 

ζε ρψξεο κε πςειά επίπεδα βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ε δηαρείξηζε ησλ 

δηθηχσλ εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαζψο νη αγνξέο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο είλαη δηεζλείο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηα (ιίγα) 

ζεκεία παξαγσγήο ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ Logistics νπζηαζηηθά θαζηζηά 

νηθνλνκηθά επηθεξδή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε 

απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε κηα έθξεμε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη 

ζηηο αγνξέο. ε απηφ ζπλέβαιιαλ λέα πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαη 

απαμηψλνληαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, ε άκεζε επηθνηλσληαθή πξφζβαζε ζε 
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δπλεηηθνχο πειάηεο απφ θάζε ζρεδφλ ζεκείν ηεο γεο, ε εκθάληζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ε κείσζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ε αλάπηπμε 

λέσλ δηαχισλ δηαλνκήο θαη κέζσλ κεηαθνξάο αιιά θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.  

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηφζν ζε ηνπηθφ 

φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη αιιαγέο ελψ έγηλαλ ζηαδηαθά, ηειεπηαία 

επηηαρχλζεθαλ. Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ αξρηθά έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε πξνζπάζεηεο βειηίσζεο εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. Με ηελ νινέλα απμαλφκελε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη παξάιιεια κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε νη επηρεηξήζεηο 

έπξεπε λα παξάγνπλ λέα πξντφληα ζε ηαρείο ξπζκνχο γηα λα δηαηεξνχλ ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Απηφ νδήγεζε ζε πην επέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο 

φπσο κείσζε ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, αχμεζε ησλ νξηδνληίσλ νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νξγάλσζε θαηά πξφγξακκα αιιά θαη κε ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο βάζεο. Σα ζηειέρε ηειηθά θαηαλφεζαλ φηη ηα 

πξντφληα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπο ζα πξέπεη ζε θάζε ζηηγκή λα 

είλαη εχθνια δηαζέζηκα ζηνπο πειάηεο. Ζ δηάζεζε πξντφλησλ ζηηο 

απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ζηνλ ζσζηφ ρξφλν θαη ηφπν θαη ζε ρακειφ θφζηνο, 

απνηέιεζε κία λέα πξφθιεζε. Οη ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ηα λέα δίθηπα δηαλνκήο νδήγεζαλ ζε κία αλαγέλλεζε 

ησλ Logistics. 

 

2.3 Οι Βαζικέρ Απσέρ ηηρ μεηαθοπάρ 

Δλψ ν γεληθφο ζηφρνο ηεο κεηαθνξάο κπνξεί λα θαζνξηζηεί εχθνια, κηα 

ιεπηνκεξήο εηθφλα κπνξεί λα επηηεπρζεί βιέπνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία. ηελ αλάιπζή ηνπο γηα ηε κεηαθνξά νη 

Fair and Williams (1981) αλέπηπμαλ ηηο παξαθάησ αξρέο: 

 Σςνεσήρ ποή. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο κεηαθνξάο είλαη 

λα θξνληίδεη γηα ηελ αδηάιεηπηε ξνή ησλ αγαζψλ ζε φιν ην κήθνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Γηα ηελ επηδίσμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ε 

κεηαθνξά πξέπεη ζπλερψο λα βξίζθεη ηξφπνπο λα απμήζεη ηηο 

ηαρχηεηεο δηέιεπζεο κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ρξφλνπ ρεηξηζκνχ ησλ 



Πξνκήζεηα Τπεξεζηψλ Μεηαθνξάο 
 

Μπαιθάκνο Ησάλλεο ειίδα 16 

πιηθψλ, ελαιιαγήο εμνπιηζκνχ θαη ηε κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ κε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο.    

 Βεληιζηοποίηζη μονάδαρ θοπηίος. Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο 

απαηηεί ηε κεηαθίλεζε πιηθψλ απνηειεζκαηηθά, βειηηζηνπνηψληαο ηε 

δπλακηθφηεηα ησλ κέζσλ. Απηή ε αξρή δειαδή, επηδηψθεη λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη κεηαθνξείο αμηνπνηνχλ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο 

νρεκάησλ, εμνπιηζκνχ ρεηξηζκνχ πξντφλησλ θαη αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ πνπ πξνζθέξνπλ ηελ βέιηηζηε ππεξεζία ζηε θαιχηεξε 

δπλαηή ηηκή. 

 Μέγιζηο tonnage. Καζψο ν φγθνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ απμάλεη, 

ε ρσξεηηθφηεηα ησλ κέζσλ πξέπεη λα απμάλεη αληίζηνηρα. Ζ δηάζπαζε 

ηνπ θνξηίνπ ζε κηθξφηεξα εμαηηίαο πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

κέζσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε κείσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Απηφ βαζίδεηαη ζε δχν ζηνηρεία: 1. Σν ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ηνπ νρήκαηνο δελ απμάλεη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ. 

2. Σν θφζηνο ππεξεζηψλ, φπσο ρεηξηζκνχ πιηθψλ, δξνκνιφγεζεο, 

παξακέλεη ίδην άζρεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιάδα ην κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί λα  

κεηαθέξεη έλα νδηθφ κέζν έρεη αλψηαην φξην ηνπο 40 ηφλνπο θαη δελ 

κπνξεί λα απμεζεί πέξαλ απηνχ. 

 Πποζαπμογή ηυν οσημάηυν ζηο «πεπιβάλλον» ηηρ μεηαθοπάρ. Οη 

κεηαθνξείο πξέπεη λα αλαδεηνχλ ζπλέρεηα ηξφπνπο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ 

νρεκάησλ κε ην «πεξηβάιινλ» ηεο κεηαθνξάο. Απηή ε αξρή απαηηεί, ην 

κέγεζνο ηνπ νρήκαηνο, ην βάξνο, ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα λα 

βειηηζηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ξνήο. 

 Τςποποίηζη. Δλψ ηα εμεηδηθεπκέλα νρήκαηα είλαη ζπρλά απαξαίηεηα 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνζηνιήο, ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ 

νρεκάησλ/ξπκνπιθνχκελσλ πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθφηεξεο κεζφδνπο 

ζηε κεηαθνξά αγαζψλ. Δμαηηίαο ηεο γεληθήο δηαζεζηκφηεηάο  ηνπο θαη 

ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κεγάινπ εχξνπο θνξηίνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ κεηαθνξά ρακεινχ θφζηνπο. Ζ αξρή απηή εθαξκφδεηαη 
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θαη ζηε ηππνπνίεζε κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ 

ρεηξηζκνχ πιηθψλ. 

 Σςμβαηόηηηα εξοπλιζμού και οσήμαηορ. Απηή ε αξρή δίλεη έκθαζε ζηελ 

αλάγθε κεγηζηνπνίεζεο ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο θπβηθήο θάιπςεο ηνπ 

νρήκαηνο κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη κνλάδσλ θφξησζεο πνπ 

ζπκβάιινλ ζε απηφ. Δπίζεο ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη 

λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλνο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηε θζνξά ηνπ 

θνξηίνπ. 

 Δλασιζηοποίηζη νεκπού βάποςρ ζε ζσέζη με ηο ζςνολικό βάπορ. Σν 

θφζηνο θαπζίκσλ ζηε κεηαθνξά, πξνθχπηεη άκεζα απφ ην ζπλδπαζκφ 

ηνπ βάξνπο ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο. Φπζηνινγηθά, 

φζν κεγαιχηεξν ην κέζν, ηφζν επλντθφηεξε ε αλαινγία θαζαξνχ 

βάξνπο πξνο ζπλνιηθφ βάξνο. Ζ ρξήζε ειαθξψλ πιηθψλ θαη ε 

ζρεδίαζε ησλ νρεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο κεηαθνξείο λα 

κεηψζνπλ ην λεθξφ βάξνο θαη θαη‟ επέθηαζε ην θφζηνο. 

 Μέγιζηη αξιοποίηζη κεθαλαίος, εξοπλιζμού και πποζυπικού. Ζ 

ζρεδίαζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ε δξνκνιφγεζε, ν πξνγξακκαηηζκφο 

θαη νη ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ απνηειεζκαηηθή βειηηζηνπνίεζε ησλ πεγψλ κεηαθνξάο. Ζ 

βειηηζηνπνίεζε ζηε κεηαθνξά αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ρξφλνπ 

εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ο ζηφρνο ηεο 

δηαρείξηζεο κεηαθνξάο είλαη ε κείσζε ησλ αληζνξξνπηψλ αμηνπνίεζεο  

πνπ εκθαλίδνληαη ιφγν επνρηθφηεηαο, έιιεηςεο ιεηηνπξγηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη θαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο 

ησλ νρεκάησλ.       

                                     

2.4 Τάζειρ  

2.4.1 Οι γπαμμέρ εθοδιαζμού και διανομήρ επεκηείνονηαι και αποκηούν 

μεγαλύηεπη πολςπλοκόηηηα 

Ζ ηάζε είλαη πξνο κηα νινθιεξσκέλε παγθφζκηα νηθνλνκία. Οη επηρεηξήζεηο 

αλαδεηνχλ, ή έρνπλ αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο ζρεδηάδνληαο θαη παξάγνληαο ηα 

πξντφληα ηνπο γηα κηα παγθφζκηα αγνξά, φπνπ ην ρακειφ θφζηνο πξψησλ 

πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη εξγαζίαο κπνξνχλ λα βξεζνχλ, ή απιά παξάγνπλ ζε 
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ηνπηθφ επίπεδν θαη πσινχλ δηεζλψο. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαλνκή θαη ν 

εθνδηαζκφο επεθηείλνληαη, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ παξαγσγφ πνπ επηζπκεί λα 

θαηαζθεπάδεη θαη λα πσιεί κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ λέα απηή ηάζε δελ 

πξνέθπςε κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο λα 

κεηψζνπλ ηα θφζηε θαη λα επεθηαζνχλ ζε άιιεο αγνξέο αιιά ελζαξξχλζεθε 

θαη απφ πνιηηηθέο δηεπζεηήζεηο νη νπνίεο πξνσζνχζαλ ην εκπφξην.   

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ logistics, θαζψο νη επηρεηξήζεηο 

απνθηνχλ παγθφζκηα εηθφλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ζν απηφ ζπκβαίλεη, 

ηα logistics απνθηνχλ ζεκαληηθή ζέζε ζηηο επηρεηξήζεηο, αθνχ ηα θφζηε ησλ 

logistics (ηδίσο ην κεηαθνξηθφ) απνθηνχλ κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο 

δνκήο ηνπ θφζηνπο.   

 

2.4.2 Δξυηεπική ανάθεζη   

Λφγσ ηεο έθξεμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ, γξήγνξα έγηλε θαηαλνεηφ φηη νη επηρεηξήζεηο ήηαλ αδχλαην λα 

εθκεηαιιεπηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηνλ 

απφιπην έιεγρν θάζε λέαο εμεηδηθεπκέλεο πεγήο πξνκήζεηαο θαη φηη έπξεπε 

λα επηθεληξσζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο δηαπξέπνπλ θαη ππεξέρνπλ 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαιχηεξνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ππεξγνιάβνπο. Έηζη επηθξάηεζε ε ηάζε γηα outsourcing 

δειαδή αλάζεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ηξίηνπο θνξείο. 

Έηζη βιέπνπκε ηηο επηρεηξήζεηο λα απνβάιινπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

ζεσξνχληαη θξίζηκεο θαη λα αλαηίζεληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο. Ζ 

κεηαθνξά, πνπ εκθαλψο δελ εκπίπηεη ζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη 

ίζσο ν πξψηνο ηνκέαο πνπ ην outsourcing ελδείθλπηαη λα εθαξκνζηεί.   

Δμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο κεηαθνξψλ πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά ππεξεζηψλ ζε 

άιινπο νξγαληζκνχο. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη 

εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο αλαιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο, 

αθήλνληαο ηνλ νξγαληζκφ λα επηθεληξσζεί ζηηο βαζηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

Με ηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο, νη κεηαθνξείο 

κπνξνχλ λα δψζνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο. 
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Δλδέρεηαη επίζεο λα είλαη κεγάινη αξθεηά ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο κέζσ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη λα έρνπλ επίζεο δηάθνξα ιεηηνπξγηθά νθέιε. 

Μπνξνχλ δειαδή λα ζπγθεληξψζνπλ κηθξφηεξα θνξηία ζε κεγαιχηεξα 

(groupage) θαη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ ησλ 

πξννξηζκψλ ή κπνξνχλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε 

ηα νρήκαηα παξάδνζεο λα θνξηψλνληαη κε άιια πιηθά γηα ην ηαμίδη ηεο 

επηζηξνθήο θαη λα απνθεχγεηαη ην πξφβιεκα ησλ άδεησλ θνξηίσλ. 

 

2.5 Ζ Δξέλιξη ηυν εθοδιαζηικών αλςζίδυν και η ζημαζία ηηρ 

μεηαθοπάρ 

Οη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ζην παξειζφλ απνηεινχζαλ θνκκάηη ηνλ 

θαζεηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζπκβαηηθέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιν κήθνο, καθξά lead times θαη πςειή δηαηήξεζε 

απνζεκάησλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ζπκβαηηθέο αιπζίδεο νδεγνχληαλ θπξίσο κε γλψκνλα ηηο πξνβιέςεηο.  

Ζ ζέζε ηεο κεηαθνξάο πεξηνξηδφηαλ ζε απιή κεηαθίλεζε πξψησλ πιψλ, 

εκηέηνηκσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ην ηφπν παξαιαβήο ζην ζεκείν 

πξννξηζκνχ. Γειαδή ε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία αληηκεησπηδφηαλ σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα ξνπηίλαο, γηα ηε θπζηθή ζχλδεζε ζεκείσλ εληφο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη φρη σο δηαδηθαζία πνπ πξνζζέηεη αμία ζηελ 

επηρείξεζε. Οη ρξφλνη παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ήηαλ πνιχ ειαζηηθνί θαζψο 

ε κεγάιε δηαηήξεζε απνζεκάησλ δελ έζεηε ζε θίλδπλν νχηε ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο, νχηε ηηο πσιήζεηο.     
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Δικόνα 2.2.5 «Δςέλικηερ και Σςμβαηικέρ ΔθΑ» Martin Christopher 

 

κσο νη παγθφζκηεο εμειίμεηο, ν κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νη εμειίμεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ επηθέξεη 

ξηδηθέο ηνκέο ζηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ θαη νδήγεζαλ ζηελ 

πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ.  

 Οη επηρεηξήζεηο επέθηεηλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο (πξνκεζεπηέο θαη 

πειάηεο) ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, αλαπηχζζνληαο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο, πνπ ζπλδένπλ πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη θαηαζθεπαζηέο. Ζ 

δηαλνκή εληφο πφιεο έρεη γίλεη πιένλ κέξνο ηεο δηεζλνχο κεηαθνξάο. 

Οη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ πιένλ ηελ βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, θαη ηελ βειηηζηνπνίεζή ηεο κε ηελ κείσζε ησλ θέληξσλ 

δηαλνκήο, ηελ θεληξηθνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ νκαδνπνίεζε 

ησλ παξαδφζεσλ. 

 Σν ιηαλεκπφξην επηδηψθεη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ζην ειάρηζην, 

κεηψλνληαο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ηα απνζέκαηα, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζε κεγάιεο απαηηήζεηο απφ πιεπξάο logistics, φπσο ε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη ε JIT παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 
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 Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη πειάηεο είλαη εμαξηψκελνη απφ ηελ 

δηαλνκή ησλ εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιένλ άκεζε 

αληαπφθξηζε ζηηο πνηθηιφκνξθεο θαη κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ, 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ παξάγνληα ρξφλν. Δάλ ζε απηά, 

πξνζζέζνπκε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

επηβάιιεηαη ε γξήγνξε θαη αμηφπηζηε δηαλνκή ησλ εκπνξεπκάησλ. ια 

ηα αλσηέξσ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα κεγάιε αχμεζε ηεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ, ε νπνία ζα ζπλερηζηεί εάλ δελ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα.  

Έηζη έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη ζχγρξνλεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ είλαη ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη 

νδεγνχληαη κε γλψκνλα ηε δήηεζε. Σν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ αιπζίδσλ 

είλαη φηη βξίζθνληαη ζπλερψο ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο. Με ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε νπνία απνηειεί θαη ηε βάζε ησλ ζχγρξνλσλ εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ. Σα απνζέκαηα δηαηεξνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαζψο ε 

ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπλεξγάηεο δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα γηα δηαδηθαζίεο Just in Time.      

Ζ ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο ζε κηα ζχγρξνλε, επέιηθηε θαη ηαπηφρξνλα 

εππξνζάξκνζηε εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηαθέξεη θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε απηή 

ησλ ζπκβαηηθψλ. Δδψ ε κεηαθνξά δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα απιή κεηαθίλεζε. 

Ζ ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο εληζρχεηαη θαζψο ε απνπζία κεγάισλ απνζεκάησλ 

,ε ζπλερήο πξνζαξκνγή θαη ε επαηζζεζία απέλαληη ζηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο 

ηελ θαζηζηνχλ πςίζηεο ζεκαζίαο δηαδηθαζία εληφο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Σαπηφρξνλα κεηαηξέπεηαη απφ κηα απιή κεηαθίλεζε ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξνζζέηεη αμία θαζψο πξνζθέξεη καδί κε ηε θπζηθή κεηαθνξά θαη επηπιένλ 

δπλαηφηεηεο κε παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.       
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2.6 Βαζικά ζηοισεία πος θα επηπεάζοςν ζηο μέλλον ηιρ ςπηπεζίερ 

μεηαθοπάρ 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ έρεη αλαθχςεη ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο είλαη απηφ ηεο έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο. ηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο, o Byrne (2004) αλαθέξεη φηη 

θαζψο νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ απμάλνπλ, νη κεηαθνξείο αλαγθάδνληαη λα 

απμήζνπλ ηηο ηηκέο, κεηαθπιψληαο ζηνπο λαπισηέο κηα αχμεζε θφζηνπο ρσξίο 

ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Σν πξφβιεκα ηεο νδηθήο 

κεηαθνξάο ζπλζέηνπλ νη απζηεξνί θαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ, ε έιιεηςε νδεγψλ, ε αχμεζε ησλ δηνδίσλ θηι. Δπηπιένλ ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ, νη κεηαθνξείο αλαγθάδνληαη λα κεηαθηλνχλ ιηγφηεξα 

αγαζά πην ζπρλά έηζη, πεξηζζφηεξα θνξηεγά αλαγθάδνληαη λα θηλνχληαη 

κεξηθψο θνξησκέλα.       

Ζ δηεζλήο κεηαθνξά, απφ ηηο πεγέο ζηηο αγνξέο ζε φιν ηνλ θφζκν, απαηηεί 

πςειφηεξα θφζηε θαη κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο δηέιεπζεο θαη ε δηεζλήο θξίζε 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Απφ ηε κηα πιεπξά, είλαη ζπρλά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηεζλέο εκπφξην νη νπνίεο απνηεινχλ πξφθιεζε φπσο π.ρ. ε παξνρή 

επαξθνχο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο, παξαιαβή πιηθψλ απφ ην ηεισλείν, 

παξάδνζε ζε μέλεο ηνπνζεζίεο έγθαηξα κε απνδεθηφ θφζηνο θ.α. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ε 

αλάγθε γηα ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο κνξθήο ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ θαη ε πηψζε απηνχ απνηεινχλ πξφθιεζε ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. 

Έλαο ηνκέαο πνπ ζπλήζσο παξαβιέπεηαη ζηελ επηινγή κεηαθνξέα είλαη ν 

αληίθηππνο  πνπ έρνπλ νη νηθνλνκίεο θάζκαηνο θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο. Οηθνλνκίεο θάζκαηνο είλαη άκεζα εκθαλείο ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, αθνχ ην φρεκα αδεηάζεη. Οη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνξνχλ θπξίσο ην κέγεζνο ηεο 

απνζηνιήο. Τπάξρεη δειαδή ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε κεηαθνξά πιήξε θνξηίσλ 

γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζεκαληηθή 

θεθαιαηνπρηθή δαπάλε γηα ηνλ εμνπιηζκφ. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 
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επεξεάδνληαη επίζεο απφ ην ρεηξηζκφ ηνπ απνζέκαηνο - είλαη θζελφηεξε ε 

απνζηνιή θηβσηίσλ απφ φηη κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ θαη είλαη θζελφηεξε ε 

απνζηνιή παιέηαο απφ ηελ απνζηνιή  κεκνλσκέλσλ θηβσηίσλ. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη δηαρεηξηζηέο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, απφ 

ηε ζθνπηά ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα λέα κέηξα αζθαιείαο πνπ εθαξκφδνληαη 

γηα ηε κείσζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ απεηιψλ, θαζψο θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο πνπ επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη απνζηνιείο κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

ηηο επηπηψζεηο απηέο επηιέγνληαο κεηαθνξείο πνπ έρνπλ επίγλσζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηεο 

ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη παξέρνληαο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην βαζηθφ 

πξνζσπηθφ (Rinehart et al., 2004). Δμάιινπ νη δηαρεηξηζηέο ησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ ζα ήηαλ νξζφ λα ξπζκίζνπλ ηηο ζρέζεηο πειάηε – πξνκεζεπηή θαη 

λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ αληηκεησπίδνληαο 

έηζη ηηο δπζθνιίεο ηεο κεηαθνξάο. (Sheffi, 2001).     

 Ζ απμαλφκελε αλεζπρία γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε ρξήζε ελέξγεηαο απνηειεί 

επίζεο κηα πξφθιεζε γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ είλαη ζίγνπξα πνιιά. Ζ πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ απμάλεη θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζα 

αμηνινγήζνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ελφο 

πξντφληνο ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο αγνξάο (Harvey, 2007). ε αληηζηνηρία 

κε ηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο, ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα δείρλεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο πσο νη αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο κεηψλνπλ ηε πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε (Harvey, 2007b). Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ κφιπλζε ηνπ αέξα, ζηελ δεκηνπξγία φμηλεο βξνρήο, ζηε πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ θαη ζηελ ερνξχπαλζε. Απαηηείηαη δειαδή, αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα 

ελζσκάησζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ επηινγψλ, ζην ηνκέα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαθνξψλ ζην 

πεξηβάιινλ (Srivastva 2007). 
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Κεθάλαιο 3 

3.1 Μεηαθοπά και SPM 

Οη πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ θαη πξνκήζεηαο 

αγαζψλ αθνξνχλ θπξίσο ηελ αγνξά ππεξεζηψλ logistics (Axelsson and 

Wynstra, 2002). Οη ππεξεζίεο δηαθέξνπλ απφ ηα αγαζά αθνχ είλαη άπιεο, 

εηεξνγελήο, αδηαίξεηεο θαη αλαιψζηκεο. Οη ππεξεζίεο logistics 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο αιιά ηαπηφρξνλα δηαθέξνπλ 

θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο ππεξεζίεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο logistics πεξηιακβάλνπλ ζρέζεηο 

Β to B (business to business), ζηηο νπνίεο δελ απνηειεί κφλν ν αγνξαζηήο ην 

βαζηθφ κέηνρν αιιά θαη ν πειάηεο ν νπνίνο κπνξεί λα δεκησζεί άκεζα απφ 

ηελ παξνρή κηαο θαθήο ππεξεζίαο.  Δπίζεο, πνιιέο θνξέο εκθαλίδεηαη ε 

αλάγθε γηα πην ζηελή αιιειεπίδξαζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πειάηε αιιά θαη 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη πειάηεο απηνχ. Ζ θχζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ππεξεζηψλ logistics πνπ αγνξάδνληαη θαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηεο 

αγνξάο, κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πεξίπινθε. Απηφ πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ην βαζκφ πεξηπινθφηεηαο είλαη παξάγνληεο φπσο ν αξηζκφο 

ησλ ππεξεζηψλ, ε εζηίαζε ζην ρεηξηζκφ ή ζηε πξνζηηζέκελε αμία, ε εζηίαζε  

ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο δηαρείξηζεο θαη αλ ε ππεξεζία είλαη 

πξνθαζνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε ή αλ ε αλάπηπμε θαη ε αλαδηνξγάλσζε 

είλαη κέξνο ηνπ θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ.               

Οη ππεξεζίεο logistics ρσξίδνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία αθνξά ηηο παξαδνζηαθέο ή αιιηψο βαζηθέο ππεξεζίεο Logistics 

(κεηαθνξά, απνζήθεπζε) θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο.    
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Βαζικέρ Υπηπεζίερ Logistics 
Πποηγμένερ ή Δξειδικεςμένερ 

Υπηπεζίερ Logistics 

Απιέο Τπεξεζίεο 
Πνιιαπιέο ππεξεζίεο/παθέην 

ππεξεζηψλ 

Απηνί νξηζκνί ππεξεζηψλ Άπια απνηειέζκαηα απαηηήζεσλ 

Δζηίαζε ζην ρεηξηζκφ Δζηίαζε ζηε πξνζηηζέκελε αμία 

Δθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ Γηαρείξηζε 

ηαζεξφο θαζνξηζκφο ππεξεζηψλ 
Αλάπηπμε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ησλ ιχζεσλ 

Βαζκφο πνιππινθφηεηαο ππεξεζίαο 

 

Πίνακαρ 2.3.1 «Ζ πολςπλοκόηηηα ζηη διαμόπθυζη ηυν ςπηπεζιών» 

 

Ζ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ logistics αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή πνζφζησζε 

ησλ δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Ο ηνκέαο ηεο εθνδηαζηηθήο 

έρεη πξφζθαηα πεξάζεη απφ θάπνηεο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ 

αληίθηππν πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ 

εκθάληζε λέσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ θαζψο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο λέεο 

κνξθέο νξγάλσζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία 

ηεο εθνδηαζηηθήο ζηελ παξνρή αμίαο ζην ηειηθφ πειάηε νη νπνίεο επηδξνχλ 

ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε 

δήηεζε ησλ αγνξαζηψλ γηα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε γηα ιχζεηο νη νπνίεο πξνζζέηνπλ αμία (Pierpaolo et al 2010).  
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Γιάγπαμμα 1.3.1 «Ο διασυπιζμόρ ηηρ ππομήθειαρ»  

 

Αθφκε θαη νη παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο logistics, νη νπνίεο εμ‟ νξηζκνχ είλαη 

άπιεο (αθνχ βξίζθνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ)  

παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη άπιεο ζε ζρέζε κε  

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Πεξηζζφηεξν άπιε ππφζηαζε δηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε, ην ζρεδηαζκφ ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ κειινληηθψλ ηδεψλ θαη ζρεδίσλ ζηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά πεξηζζφηεξν απηά ζηνηρεία 

απνηεινχλ ν εμνπιηζκφο, φπσο ν ηχπνο θαη ν αξηζκφο ησλ θνξηεγψλ ή ησλ 

απνζεθψλ, νδεγίεο εξγαζίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο logistics 

θαη νη κεηξήζεηο απφδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics φπσο  ν ρξφλνο ή ην 

επίπεδν απνζεκάησλ.     

 

Δπίπεδν 

Απηφηεηαο 
Πεγέο Γηαδηθαζίεο Απνηειέζκαηα 

Υακειφ  Δμνπιηζκφο Οδεγίεο εξγαζίαο 

Απνηειέζκαηα 

δηαδηθαζηψλ 

logistics 

Τςειφ 
Γλψζε, 

ηθαλφηεηεο  

Γηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ 

Μειινληηθέο ηδέεο 

θαη ζρέδηα  

Πίνακαρ 3.3.1 «Βαθμόρ απηόηηηαρ ζηο καθοπιζμό ηυν ςπηπεζιών Logistics» 

Προμήθεια

Αγαθϊν Υπηρεςιϊν

Παραδοςιακζσ 
ή βαςικζσ 
υπηρεςίεσ 
Logistics

Εξειδικευμζνεσ 
Υπηρεςίεσ 
Logistics
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Με βάζε ην supply positioning model, ε ζέζε ησλ βαζηθψλ ή παξαδνζηαθψλ 

ππεξεζηψλ logistics βξίζθεηαη ζην φξην κεηαμχ leverage θαη non-critical/routine 

εηδψλ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Ζ ζέζε ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ Logistics 

ζην SPM κε θξηηήξην ην θφζηνο, βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη, ελψ ηα logistics 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν θφζηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν θφζηνπο, νχηε 

ζπκβάιινπλ δπλακηθά ζηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.    

Αλαιχνληαο ην πξνκεζεπηηθφ ξίζθν, απηφ είλαη ζπρλά ρακειφ, δηφηη ν 

αγνξαζηήο έρεη ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε θαζψο ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο απφ πξνκεζεπηέο. Οη ππεξεζίεο logistics φπσο είλαη ε κεηαθνξά, 

ζπλήζσο αγνξάδνληαη ρσξηζηά ή ζπλδπάδνληαη κφλν κε έλα κηθξφ αξηζκφ 

ππεξεζηψλ. Απηφ ηηο θάλεη αξθεηά πην απιέο θαη πνιινί πξνκεζεπηέο είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ ρακειέο ηηκέο γηα λα δηαζθαιίζνπλ πςειφ 

βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. πλεπψο, νη 

ζηξαηεγηθέο αγνξάο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ή ζα έπξεπε λα 

έρνπλ σο ζθνπφ λα ηππνπνηήζνπλ ηηο αγνξαδφκελεο ππεξεζίεο, ηε ρξήζε 

αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπγθέληξσζε απηψλ γηα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ. ια απηά 

νδεγνχλ ζε κηα πεξεηαίξσ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ αγνξαζηή έλαληη ησλ 

πξνκεζεπηψλ αιιά επίζεο θαη ζηε κείσζε θάπνηνλ εζσηεξηθψλ εμφδσλ ζηε 

δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ.   

 

 

Δικόνα 3.3.1 Ζ θέζη ηηρ μεηαθοπάρ ζηο SPM 

Υλικά υψηλοφ κίνδφνου

(Bottleneck)

Υλικά ςτρατηγικήσ ςημαςίασ

(Critical items)

Μη κρίςιμα υλικά

(Non critical items)

Υλικά υψηλήσ κερδοφoρίασ

(Leverage)

SPM

Παξνχζα 

Θέζε 
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Καζψο φκσο νη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο γίλνληαη πνιχπινθεο θαη πηνζεηνχλ  

ραξαθηεξηζηηθά JIT, ηφηε ε ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο γίλεηαη φιν θαη πην 

ζεκαληηθή. Δπίζεο νη επηπιένλ απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 

αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ νδεγνχλ ζε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο εθηφο απφ ηε θπζηθή κεηαθνξά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζήθεπζε, ηνλ έιεγρν θ.α. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε 

παξερφκελε ππεξεζία λα μεθεχγεη απφ ηε ζέζε κεηαμχ non critical θαη 

leverage εηδψλ θαη λα απνθηά ζηνηρεία θξίζηκσλ ππεξεζηψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φζν πην πνιχπινθε θαη εμεηδηθεπκέλε γίλεηαη ε ππεξεζία 

ηφζν δπζθνιφηεξν είλαη λα βξεζεί φ θαηάιιεινο πξνκεζεπηήο πνπ ζα παξέρεη  

ην πιήξεο παθέην ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη. πλεπψο κεηψλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ θαη απηφ έρεη αληίθηππν ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αγνξαζηή.  

Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή, απφ    

κεζν-βξαρππξφζεζκεο γηα αγνξά απιψλ ππεξεζηψλ, θηάλνπλ λα γίλνληαη 

καθξνπξφζεζκεο απαηηψληαο ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ.     

 

3.2 Ζ διαδικαζία αγοπάρ 

ηε δηαδηθαζία αγνξάο απιψλ/ηππηθψλ ππεξεζηψλ Logistics νη ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη είλαη ζπλήζσο θαζαξά ζε εκπνξηθή βάζε. Παξφια απηά φκσο 

νη αγνξαζηέο απφ ην θιάδν ηεο βηνκεραλίαο δεηνχλ ππεξεζίεο κεηαθνξάο 

εηζάγνληαο λέεο έλλνηεο φπσο ηε κείσζε ηεο πξνκεζεπηηθήο βάζεο, ηηο 

εηαηξηθέο ζρέζεηο θ.η.ι..  

ε γεληθέο γξακκέο ε δηαδηθαζία αγνξάο πεξηέρεη βήκαηα φπσο ην θαζνξηζκφ 

ησλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ επηινγή πξνκεζεπηή, ηε ζπκθσλία, ηε παξαγγειία, 

ηε δηεθπεξαίσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε. Καηά βάζε νη ίδηεο θάζεηο ηζρχνπλ θαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία αγνξάο πην πνιπζχλζεησλ ππεξεζηψλ π.ρ. φηαλ απηέο 

πξνζθέξνληαη σο παθέην, φπσο ε κεηαθνξά κε ηαπηφρξνλε απνζήθεπζε 

κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  
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Ο καθοπιζμόρ ηηρ ςπηπεζίαρ  

Οη ππεξεζίεο κεηαθνξάο ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ απνζηνιέα θαη πειάηε πνπ 

ζεκαίλεη φηη πνιιέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία. Έηζη ε κεηαθνξηθή 

ππεξεζία κε ην ρξφλν αλαπηχρζεθε ζε ηνπηθφ επίπεδν ρσξίο έλα δνκηθφ 

ζρεδηαζκφ, θαζηζηψληαο ηελ ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλε θαη πεξηέρνληαο 

απαηηήζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο απνδνηηθέο ιχζεηο. Οη ηππηθέο ππεξεζίεο 

Logistics φκσο δελ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ θαη λα 

ηππνπνηεζνχλ αιιά απηφ παίξλεη ρξφλν. ζν ε αγνξά βαζίδεηαη ζηε 

«πξαγκαηηθή» δήηεζε είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα θαζνξηζηνχλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αγνξά κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο one – time απφ ην Α ζην Β. Ζ 

αγνξά κηαο πην εμεηδηθεπκέλεο θαη πνιχπινθεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ θαη 

αλάπηπμε, θάλνληαο δπζθνιφηεξν ην θαζνξηζκφ ηεο. 

 

Γνώζη ηος αγοπαζθένηορ όγκος  

Καζψο νη ππεξεζίεο είλαη άπιεο θαη θαηαλαιψλνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

παξάγνληαη, ζπλήζσο εκθαλίδεηαη έιιεηςε γλψζεο ηνπ ηη αθξηβψο έρεη 

αγνξαζζεί φζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ «φγθν». Ζ γλψζε απηψλ 

ησλ ζηνηρείσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

αιιά θαη γηα λα παξάζρεη ζηνπο παξφρνπο δίθαηεο επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ 

πξνηάζεηο.      

  

Απλοποίηζη και ηςποποίηζη 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη αθφκα δπλαηφηεηα γηα εζσηεξηθή 

ηππνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο αγνξαδφκελεο ππεξεζίαο. Ζ απινπνίεζε 

θαη ε ηππνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηαηί παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ αγνξάο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε κείσζε ηεο 

πξνκεζεπηήο βάζεο. 
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Έπεςνα αγοπάρ 

Ζ αγνξά κηαο απιήο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο ζπλήζσο δελ απαηηεί ηδηαίηεξε 

έξεπλα αγνξάο θαζψο ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ κεηαθνξέσλ είλαη κηθξή. 

Οη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φκσο απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλνπο πξνκεζεπηέο νη 

νπνίνη κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκνη θαη λα κελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

εκπεηξία ή δπλαηφηεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε έξεπλα αγνξάο πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί ζην θαζνξηζκφ αλ ππάξρνπλ πηζαλνί πξνκεζεπηέο ή αλ 

πξνκεζεπηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ ή λένη ζα κπνξέζνπλ ζην κέιινλ λα 

αλαπηπρζνχλ αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ δεηείηαη.  

 

Request for Information       

Σν επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ θαη ε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο. πρλά έλα RFI κπνξεί λα αλαξηεζεί ζε πηζαλνχο 

πξνκεζεπηέο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ επηινγή ελφο κεηαθνξέα είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη βαζεηά 

έξεπλα ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Απφθαζε θιεηδί ζηε δηαρείξηζε 

εθνδηαζηηθήο είλαη ε επηινγή ηξφπνπ κεηαθνξάο θαη κεηαθνξέα γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Οη managers ζπλήζσο εμεηάδνπλ πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά 

θαηά ηε ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο, ζπρλά επηθεληξψλνληαη ζην ρξφλν 

δηακεηαθφκηζεο θαη ζην θφζηνο σο ηα πξσηαξρηθά θξηηήξηα. Ζ επηινγή δελ 

είλαη εχθνιε, θαζψο ε δηαδηθαζία ζπλήζσο πεξηιακβάλεη πνιιαπιά θξηηήξηα 

κεξηθά απφ ηα νπνία δελ είλαη πνζνηηθά.  Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ησλ επηκέξνπο 

παξαγφλησλ δηαθέξεη ζπρλά απφ βηνκεραλία ζε βηνκεραλία, επηρείξεζε ζε 

επηρείξεζε, αθφκε θαη εληφο κηαο εηαηξείαο απφ κία εγθαηάζηαζε ζηελ άιιε. Ζ 

επηινγή κεηαθνξέα αληηκεησπίδεηαη ζπρλά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα 

εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο απνζηνιέο, αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηνπνζεζία. 

Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

βαζκνχ αμηνπηζηίαο, επειημίαο, ηζρχο θ.η.ι. ηνπ κεηαθνξέα είλαη: 

 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο 

 Σα έζνδα θαη νη θαηεγνξίεο εμφδσλ 

 Λφγνο Λεηηνπξγίαο = Λεηηνπξγηθά έμνδα/έζνδα 
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 Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο βειηίσζεο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη αγνξάο λένπ. 

 Μέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο ρξέσζεο 

 Αθξίβεηα ηεο ρξέσζεο 

 Υξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην θιάδν 

 Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ 

 Ηζηνξηθφ δεκηψλ 

 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

 Δμνπιηζκφο: ηχπνο, πνηθηιία, θαηάζηαζε, ειηθία 

 Γηαζεζηκφηεηα επηπξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ ππνβνήζεζεο 

 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο 

 Δθπαίδεπζε νδεγψλ 

 Φήκε 

 Ηζηνξηθφ αζθάιεηαο θαη αηπρεκάησλ 

 Ηζηνξηθφ παξαπνκπψλ 

 Γεσγξαθηθή θάιπςε 

 Τπεξεζίεο δηακεηαθνξάο 

 

Request for Proposal  

Έλα RFP απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ θξίζεθαλ φηη έρνπλ 

ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Απηνί πξέπεη λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο πιάλν θαη ηηο δηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο. 

 

Γιαππαγμαηεύζειρ   

Μφιηο νη πξνζθνξέο αμηνινγεζνχλ, νη πξνκεζεπηέο θαινχληαη γηα 

δηαπξαγκάηεπζε. Ζ επηινγή ελφο κεηαθνξέα είλαη ζπλήζσο κηα απφθαζε 

βειηηζηνπνίεζεο θαηά ηελ νπνία ν λαχινο πεξηνξίδεηαη απφ έλα δπλακηθφ 

ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε αμηνπηζηία, ν ρξφλνο κεηαθνξάο θ.α. 

ηαλ ε ππεξεζία πνπ εθρσξείηαη είλαη πνιπζχλζεηε, νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

κπνξεί λα πάξνπλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν ιφγν ηνπ ηχπνπ ηεο 
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ππεξεζίαο αιιά θαη ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ 

ησλ ηηκψλ. 

 

Σςμβάζειρ  

ε ηειηθφ ζηάδην κηα ζχκβαζε ζπληάζζεηαη, ζπλήζσο σο ηειηθφ θνκκάηη ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ αγνξά απιψλ 

κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ δελ ππάξρεη επίζεκε ζχκβαζε γηα ηελ αγνξά ηεο 

ππεξεζίαο. ηελ αγνξά φκσο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ νη ζπκβάζεηο πξέπεη 

λα είλαη ιεπηνκεξείο ιφγν πνιππινθφηεηαο θαη αβεβαηφηεηαο.      
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Κεθάλαιο 4  

4.1 Οι κίνδςνοι ηηρ μεηαθοπάρ εμποπεςμάηυν 

Τπάξρνπλ έμη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ:  απψιεηα ησλ πξντφλησλ, δεκηά ζην πξντφλ, ε κφιπλζε ηνπ 

πξντφληνο, θαζπζηέξεζε παξάδνζεο, ε δηαθνπή ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, 

θαη ε παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο. 

 

4.1.1 Ζ απώλεια ηυν πποφόνηυν 

ινη γλσξίδνπκε φηη ε απψιεηα πξντφλησλ είλαη έλα ππαξθηφ θαηλφκελν αιιά 

είλαη δχζθνιν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ θινπή 

εκπνξεπκάησλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο μεπεξλά ηα 60 δηο δνιάξηα εηεζίσο ή 

αιιηψο 205 δνιάξηα αλά θάηνηθν. Παξφιν πνπ ε απνζεηηθή αμία δελ 

απνδεκηψλεηαη, ε νηθνλνκηθή απψιεηα ζε κηα επηρείξεζε ππεξβαίλεη θαηά 

πνιχ ηελ αμία ησλ ρακέλσλ αγαζψλ. Σν έκκεζν θφζηνο ηεο θινπήο θνξηίνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ρακέλεο πσιήζεηο απφ ηα θιεκκέλα αγαζά, πξνζηίζεληαη ηα 

έμνδα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο απνζηνιήο ησλ αγαζψλ αληηθαηάζηαζεο, ε 

δηαθνπή ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη νη δεκηέο αμίαο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Άιια έκκεζα θφζηε πεξηιακβάλνπλ ηνλ πηζαλφ 

αληίθηππν ζηα αζθαιηζηηθά πνζνζηά θαη ηελ θάιπςε. Πνιινί εηδηθνί ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο εθηηκνχλ φηη ην έκκεζν θφζηνο είλαη ηξεηο έσο πέληε θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ ην άκεζν θφζηνο ηεο απψιεηαο.  Απψιεηα ησλ πξντφλησλ 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο εγθιεκαηίεο πνπ θιέβνπλ νιφθιεξεο απνζηνιέο. Ζ 

απψιεηα πξντφλησλ πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο ελέξγεηα ή ακέιεηα πνπ νδεγεί 

ζε κε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζην ηειηθφ αγνξαζηή 

 Υπεξαίπεζη - Σν πξντφλ ηεο θινπήο είλαη κέξνο ησλ πεξηερνκέλσλ κηα 

ζπζθεπαζίαο απνζηνιήο. Ζ θινπή κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο ρεηξηζηέο 

θνξηίσλ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θηι. Δίλαη κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε κε 

έμππλα ηειέθσλα, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θαη άιια πξντφληα πςειήο 

αμίαο πνπ κπνξεί θαλείο εχθνια λα ηα απνθξχςεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ηα πσιήζεη γηα κεηξεηά. 
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 Πειπαηεία - Ζ απψιεηα πξντφλησλ ιφγσ πεηξαηείαο έρεη απμεζεί. Απηνχ 

ηνπ είδνπο ηα παξαπηψκαηα δεκηνπξγνχλ φρη κφλν νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ζέηνπλ ζε θίλδπλν θαη ηηο δσέο ησλ 

νδεγψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο. Τπάξρεη επίζεο έλα ζηξαηεγηθφ δήηεκα 

πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα, δηφηη ηα ρξήκαηα πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηα 

εγθιήκαηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη γεληθά ηελ δηεπθφιπλζε ηέηνησλ ελεξγεηψλ. 

 

4.1.2 Εημία πποφόνηυν 

Δλψ νη δεκίεο ησλ πξντφλησλ θαίλεηαη λα είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν, 

απνηεινχλ έλα πηζαλφ θίλδπλν θάζε θνξά πνπ έρνπκε ρεηξηζκφ ελφο 

εκπνξεχκαηνο. Ζ απξνζεμία ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ακέιεηα θαη ε θαθή 

εθπαίδεπζε  ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην πνιχ δαπαλεξφ πξφβιεκα. Σν 

θαηεζηξακκέλν εκπφξεπκα ράλεη φιε ή ζρεδφλ φιε ηελ αξρηθή ηνπ αμία θαη ηα 

επηζθεπαζκέλα πξντφληα δελ είλαη δπλαηφλ λα πνπιεζνχλ ζαλ θαηλνχξγηα. 

Γειαδή, ην εκπφξεπκα πνπ έρεη ππνζηεί δεκία κπνξνχκε λα ην δηαζψζνπκε 

επηζθεπάδνληάο ην γηα λα πάξνπκε πίζσ έλα θνκκάηη ηεο αμίαο ηνπ ή λα 

απνξξηθζεί κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε απψιεηα. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ 

αγαζψλ ζπκβάιιεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ νηθνλνκηθή επίπησζε ησλ δεκηψλ.       

Εεκία ζην πξντφλ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ έλα επξχ θάζκα ελεξγεηψλ ή 

παξαιείςεσλ απφ κέξνπο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ησλ 

ρεηξηζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Αηςσήμαηα εξοπλιζμού - Σέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα ιακβάλνπλ ρψξα 

ζπρλά. Σα θφζηε απηψλ ησλ αηπρεκάησλ είλαη πνιχ πςειά θαη 

πεξηιακβάλνπλ  θαηαζηξνθή ηνπ θνξηίνπ, βιάβεο ησλ νρεκάησλ, 

ηξαπκαηηζκνχο θαη θφζηε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, απψιεηα εζφδσλ, 

απμεκέλα πνζνζηά θφζηνπο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θ.α..     

 Κακόρ σειπιζμόρ εμποπεύμαηορ - Ζ απνηπρία κεηαθίλεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ κέζα θαη έμσ απφ ηνλ εμνπιηζκφ κε πξνζνρή, κπνξεί 

λα απμήζεη ην ξίζθν δεκηψλ. Οη θιίζεηο, νη αλαηαξάμεηο θαη ν πξφρεηξνο 

ρεηξηζκφο πξέπεη λα απνθεχγνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο 

ηνπ εκπνξεχκαηνο.   
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 Ακαηάλληλορ ηπόπορ θόπηυζηρ - Ζ κεγάιε απφζηαζε κεηαθίλεζεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αλψκαιεο δηαδξνκέο. Ζ 

πηζαλή δεκία ηνπ θνξηίνπ είλαη κεγάιε αλ απηφ δελ έρεη θνξησζεί θαη 

ζηνηβαρζεί κε αζθάιεηα. Δάλ ππάξρεη πνιχο ρψξνο κεηαμχ θνξηίσλ, ην 

πξντφλ κπνξεί λα πέζεη  θαη  εάλ ην πξντφλ δελ είλαη ζσζηά 

ζηνηβαγκέλν (βαξχ πξντφλ θνξηψλεηαη πάλσ απφ ειαθξχ πξντφλ), 

ηφηε κπνξεί λα ζπλζιηθηεί.  

  

4.1.3 Μόλςνζη πποφόνηορ 

Γηα ηα ηξφθηκα, ηα θαξκαθεπηηθά αγαζά θαζψο θαη άιια αλαιψζηκα αγαζά 

ππάξρεη ν θίλδπλνο κφιπλζεο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην ζεκείν 

παξαγσγήο ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. Οη θαηαλαισηέο ίζσο απνξξίςνπλ 

θάπνηα αγαζά εάλ ην ελδερφκελν κφιπλζεο ηνπο είλαη πηζαλφ. Γελ ζέινπλ λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην ξίζθν θαηαζηξνθήο ησλ πξντφλησλ ή ηελ πηζαλφηεηα 

αλάιεςεο ηεο επζχλεο γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξντφλησλ. Ο θίλδπλνο 

κφιπλζεο απμάλεηαη κε ηελ απφζηαζε θαη ην ρξφλν κεηαθνξάο. ζν ηα αγαζά 

είλαη εθηφο ειέγρνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα θπζηθή ή 

πξνθιεζείζα απφ ηνλ άλζξσπν κφιπλζε ησλ πξντφλησλ. Οη πηζαλνί θίλδπλνη 

κφιπλζεο ησλ θνξηίσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Αποηςσία ελέγσος ηυν κλιμαηολογικών ζςνθηκών- Πεξηβαιινληνινγηθά 

επαίζζεηα πξντφληα φπσο ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ηα ειεθηξνινγηθά 

είδε, ηα βηνκεηξηθά είδε θαζψο θαη ηα ρεκηθά απαηηνχλ ε κεηαθνξά ηνπο 

λα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία ή ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

πγξαζίαο. Ζ απνηπρία παξνρήο ελφο ζηαζεξνχ θιίκαηνο κέζα ζηα 

θνληέηλεξ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  κεηαθνξάο ηνπο κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε, ηελ αιινίσζε ή θαη ηε κφιπλζε ησλ 

πξντφλησλ. 

 Αλλοίυζη ηυν πποφόνηυν - Ζ ζθφπηκε κφιπλζε ησλ αγαζψλ κεηά ηελ 

παξαγσγή ηνπο απνηειεί έλα κεκνλσκέλν θίλδπλν πνπ δπλεηηθά 

κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφο. Γεθάδεο άλζξσπνη ρεηξίδνληαη ην 

εκπνξεπκαηηθφ θνξηίν απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, θαζηζηψληαο έηζη 
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δχζθνιε ηελ εγγχεζε αθεξαηφηεηαο ηνπ. Γεδνκέλεο ηεο απεηιήο ησλ 

κελχζεσλ θαη ηεο δεκίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ε θήκε θάπνηαο 

εηαηξείαο, απιά θαη κφλν ε ππνςία παξαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα άκεζε αληίδξαζε απφ ηηο ζηγφκελεο 

εηαηξείεο. Ζ εθθαζάξηζε ησλ πξντφλησλ απφ ηα ξάθηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ, ε αλαζχζηαζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ απνηειεί κείδνλα 

νηθνλνκηθή πξφθιεζε. 

 Έκθεζη ζε μολςζμαηικέρ οςζίερ - Ο θίλδπλνο επαθήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ κε δπλεηηθά αλεπηζχκεηεο νπζίεο (θπζηθέο, ρεκηθέο ή 

βηνινγηθέο) είλαη πηζαλφο φηαλ αλακηγλχνληαη δηαθνξεηηθά είδε 

εκπνξεπκάησλ. Θέκαηα κφιπλζεο επίζεο πξνθχπηνπλ εάλ ν ίδηνο 

εμνπιηζκφο κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε δηαθφξσλ 

αγαζψλ ζε ζπλερφκελα ηαμίδηα (γηα παξάδεηγκα ην γέκηζκα ελφο 

θνξηεγνχ δεμακελήο κε ηξφθηκα κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα ηε 

κεηαθνξά ελφο βηνκεραληθνχ δηαιπηηθνχ). 

 

4.1.4 Καθςζηέπηζη παπάδοζηρ 

Δηαηξείεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ απνζεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ γξακκή παξαγσγήο ηνπο βηψλνπλ κεγάιε 

απνγνήηεπζε αιιά ζε έλα κεγαιχηεξν επίπεδν ρξεκαηηθήο δεκίαο ζε 

πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο. Δάλ κηα θξίζηκε απνζηνιή 

θαζπζηεξήζεη κεξηθέο ψξεο, νη γξακκέο παξαγσγήο ζα ζηακαηήζνπλ θαη ην 

ρακέλν θφζηνο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα αλέξρεηαη ζε εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο δνιάξηα. Οη εηαηξείεο απηέο δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν εάλ νη 

ζπκθσλίεο παξάδνζεο δελ ηεξνχληαη. 

Τπάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο. Μεξηθνί 

θίλδπλνη κεηαθνξάο πξνθχπηνπλ απφ άιιεο ζηξαηεγηθέο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, φπσο ε πξνκήζεηα αγαζψλ απφ θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο 

ρακεινχ θφζηνπο ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Ζ ζηξαηεγηθή απηή απμάλεη ζεκαληηθά 

ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηελ απφζηαζε, 

απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ. Άιινη θίλδπλνη 
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είλαη εθηφο ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο αλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνληαη νη 

δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο. ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

παξάδνζε πεξηιακβάλνληαη: 

 Σςμθόπηζη - Τπεξθνξησκέλα νδνζηξψκαηα, ζηδεξφδξνκνη θαη 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο εκπνδίδνπλ ηελ ξνή ησλ πξντφλησλ θαη 

δεκηνπξγνχλ ζεκεία ζπκθφξεζεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Καζψο 

ηα πξντφληα κέλνπλ αδξαλνπνηεκέλα ζηελ θίλεζε θαη ε κέζε ηαρχηεηα 

κεηαθνξάο ηνπο κεηψλεηαη, πην αξγνί απφ ην πξνζδνθψκελν ρξφλνη 

παξάδνζεο ιακβάλνπλ ρψξα θαη ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ πνιιέο 

θνξέο αθπξψλεηαη. Ζ ζπκθφξεζε ζηνπο δξφκνπο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ θνζηίδεη ζηε ρψξα 78 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν ζε 

ζπαηάιε θαπζίκσλ, κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαζπζηέξεζε 

ζηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. 

 Καιπικέρ ζςνθήκερ - Δμαηηίαο ηεο επηδείλσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ, γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν λα ηεξεζεί έλα αθξηβέο 

ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. Δηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζε ή πνπ 

παξαδίδνπλ πξντφληα ζε πειάηεο ζε πεξηνρέο κε αθξαίεο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο-θξχν, ρηφλη θαη ζπλζήθεο πάγνπ, δψλεο ηπθψλα θαη νχησ 

θαζεμήο- ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο απηέο ηηο αλεμέιεγθηεο 

παξακέηξνπο ζην ζρεδηαζκφ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ζηηο 

δεζκεχζεηο παξαδφζεσλ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ. 

 Γςζλειηοςπγία ηος εξοπλιζμού - Οη κεραληθέο βιάβεο ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζηε κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ. Οκνίσο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνλ εμνπιηζκφ ρεηξηζκνχ ησλ 

θνξηίσλ ζηνπο ιηκέλεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ γεξαλψλ γηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα) θαη ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα επηβξαδχλνπλ ηε ξνή ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαθηλνχληαη κέζα ή έμσ απφ ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ. Καη νη δπν απηνί 

ηχπνη δπζιεηηνπξγηψλ θαζπζηεξνχλ ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ 

πέξα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν παξάδνζεο ηνπο. 
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4.1.5 Γιακοπή ηηρ εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ 

Πνιινί θίλδπλνη  γηα ηελ κεηαθνξά δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαθή εθηέιεζε 

ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ. Ζ αλαπνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ηα ιάζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο δπζιεηηνπξγίεο πξνθαινχλ πξνζσξηλή δηαθνπή 

ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ. Απηνί νη θίλδπλνη σρξηνχλ κπξνζηά ζηηο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηαθνπήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ έρνπλ 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο. Σν θφζηνο απηψλ 

ησλ δηαηαξαρψλ είλαη πςειφ θαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηνπο είλαη 

παξαηεηακέλνο. Αλ θαη δε ιακβάλνπλ ρψξα ζπρλά, απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

πξνβιήκαηα ζπρλά εκπίπηνπλ έμσ απφ ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ. 

Παξαδείγκαηα δηαθνπήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηεινχλ: 

 Πηώσεςζη ηος μεηαθοπέα - ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ή ζε 

πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο είλαη πνιχ πςειέο νηθνλνκηθά 

αζηαζείο εηαηξείεο κεηαθνξψλ δελ είλαη ζε ζέζε λα επηβηψζνπλ. Ζ 

δηάιπζε ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο πειάηεο πνπ πξψηηζηα 

εμαξηηφηαλ νηθνλνκηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ κεηαθνξέα. Απηνί νη 

πειάηεο γξήγνξα αλαγθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ λένπο θνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη πηζαλφ λα είλαη πνιχ πςειφηεξεο.  

 Γιαηαπασέρ ηυν επγαζιών - ηαλ εξγαζηαθέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ ή 

νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ιήγνπλ ν θίλδπλνο απεξγίαο δεκηνπξγείηαη. 

Μεξηθέο απεξγίεο κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ ελψ 

άιιεο μεζπνχλ μαθληθά κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ράνο. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ε απεξγία ησλ ηδηνθηεηψλ 

θνξηεγψλ δεκνζίαο ρξήζεσο ην 2010 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. ε φηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ 

εμαγσγηθφ ηνκέα, επέθεξε απψιεηεο νη νπνίεο ππνινγίδνληαη έσο θαη 

48 εθαη. επξψ εκεξεζίσο, δεδνκέλνπ φηη δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

εμαγσγέο νχηε νδηθψο νχηε ζαιαζζίσο νχηε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ 

ηξφπν.    

 Δλλείτειρ δςναμικόηηηαρ - ε πεξηφδνπο άλζηζεο ηεο νηθνλνκίαο ε 

ηθαλφηεηα κεηαθνξάο δνθηκάδεηαη ζε ηέηνην ζεκείνπ ψζηε νη κεηαθνξείο 

ζπρλά δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ επαξθή εμνπιηζκφ θαη 

ρεηξηζηέο, έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηε δήηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ 
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αγνξά. Οη εηαηξείεο κεηαθνξάο είλαη ζε ζέζε λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ή λα 

εθαξκφζνπλ απμήζεηο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Σελ ίδηα ψξα 

ππάξρεη ν θίλδπλνο απνηπρίαο παξνρήο ππεξεζηψλ ιφγσ ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο,  ηεο έιιεηςεο εμνπιηζκνχ 

θαη ηεο απεηξίαο ησλ ρεηξηζηψλ. 

  

4.1.6 Παπαβίαζη ηηρ αζθάλειαρ 

Ζ αχμεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ε 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πξνζπάζεηα γηα 

εμαζθάιηζε ησλ δηεζλψλ ζπλφξσλ. Οη εηαηξείεο κεηαθνξψλ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν 

ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ έθζεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε 

πξνβιήκαηα. Ζ απνηπρία πξνζηαζίαο ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξεχκαηνο 

αθήλεη εθηεζεηκέλε ηελ εηαηξεία κεηαθνξάο, ηνπο πειάηεο ηεο θαζψο θαη ην 

επξχ θνηλφ ζε ελέξγεηεο πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ηνπο. Οη 

επαλαιακβαλφκελεο απνηπρίεο νδεγνχλ ζε θπβεξλεηηθέο θιήζεηο γηα 

ρξνλνβφξα επηζεψξεζε ησλ θνξηίσλ θαη γηα δαπαλεξά αληίκεηξα.  

Οη νξγαλψζεηο δέρνληαη πξνθιήζεηο αζθαιείαο κε ηνπο εγθιεκαηίεο λα 

πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ηξσηά 

ζεκεία ηεο αζθάιεηαο. Μεξηθά θνηλά ζεκεία έθζεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Φαλαπή αζθάλεια - Ζ αζθάιεηα θαη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο δελ είλαη πξναηξεηηθέο. Θα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο 

παγθφζκηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεηαθνξψλ. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη 

λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο αζθάιεηαο ηνπο θαη 

λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο άκπλαο. Ζ απνηπρία 

δεκηνπξγίαο πξαθηηθψλ αζθαιείαο ζα θαηαζηήζεη ηελ θάζε εηαηξεία 

ζηφρν γηα εζθεκκέλε δηαθνπή ησλ κεηαθνξψλ ηεο. 

 Απποζηάηεςηερ μεηαθοπικέρ εγκαηαζηάζειρ - Πνιιέο κεηαθνξηθέο 

εηαηξείεο δελ ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ θιεηδψλνπλ ηηο ζχξεο ηνπο, δελ ηνπνζεηνχλ 

θξάρηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη δελ απαηηνχλ θάξηεο αζθαιείαο 

γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ  θαη ην 
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κεηαθνξηθφ ηνπο εκπφξεπκα. Ζ επθνιία πξφζβαζεο πξνσζεί ηελ 

θινπή ησλ πξντφλησλ, ηελ ζθφπηκε κφιπλζε ηνπο θαη ηηο 

θαηαζηξνθηθέο δηαηαξαρέο (φπσο ηελ ηνπνζέηεζε βνκβψλ ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα). 

 Αποηςσία ελέγσος αποζηολήρ - Ζ νξαηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ν έιεγρνο πξφζβαζεο ζε απηά είλαη ηα θιεηδηά πξνζηαζίαο ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. ηαλ ην εκπνξεπκαηηθφ θνξηίν δελ 

ειέγρεηαη νη θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ απμάλνληαη. Δπηπιένλ, 

αθαηάιιεια ειεγκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θξπςψλεο γηα ιαζξεπηβάηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εηζέιζνπλ παξάλνκα ζε θάπνηα ρψξα. πρλά νη ιαζξεπηβάηεο 

κνιχλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ θνληέηλεξ θαη πξνθαινχλ πνλνθέθαιν 

ζηηο αξρέο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπκε εληνπίζεη έμη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ θαη ζπδεηήζακε 

18 ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο, ν θαηάινγνο απηφο δελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε νινθιεξσκέλνο. Οη θίλδπλνη ηεο κεηαθνξάο είλαη πνιινί θαη 

πνηθίινη. Δπηθίλδπλα πιηθά, ε δηαβξσηηθή θχζε ηνπ αικπξνχ λεξνχ, δεηήκαηα 

δηέιεπζεο ησλ ζπλφξσλ, ζηξαηησηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη κηα ζεηξά άιισλ 

δεηεκάησλ απεηινχλ λα δηαηαξάμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο. Οη 

ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε εγξήγνξζε θαη λα αλαιχνπλ 

ζπλερψο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηηο κεηαθνξέο. 
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4.2 Οι ζςμμεηέσονηερ ζηη μεηαθοπική διαδικαζία 

Καηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ιακβάλνπλ ρψξα πνιιά είδε 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη κεηαμχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θξίθσλ ηεο: 

κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη πξνκεζεπηή, πξνκεζεπηή θαη παξαγσγνχ, 

παξαγσγνχ θαη ρνλδξεκπνξίνπ, κεηαμχ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ιηαλεκπνξίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κηαο ζεηξάο άιισλ «εζσηεξηθψλ» κεηαθνξψλ 

κεηαμχ εξγνζηαζίσλ, Οκίισλ θηι 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα έιεγε θαλείο φηη δελ είλαη ηίπνηα 

άιιν παξά δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο. Πιεξνθνξία απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ 

παξαγσγφ, ηνλ παξαγσγφ ζηνλ ρνλδξέκπνξν, ην ρνλδξέκπνξν ζην ιηαληθφ 

εκπφξην. Οη πιεξνθνξηαθνί θξίθνη πνπ ζπλδένπλ ηα θνκκάηηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο. Γειαδή 

πιεξνθνξία γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο εκπνξεπκάησλ θαη φγθνπ, ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζε ζπγθεθξηκέλε επίζεο 

ηνπνζεζία. Πιεξνθνξία πνιχπινθε, εμεηδηθεπκέλε, πνπ παξάγεηαη κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

Δικόνα 4.4.2 «Ζ πληποθοπία ενηόρ ηηρ ΔθΑ» 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξά δελ είλαη άιινη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, ην θαηαζθεπαζηή, ην ρνλδξέκπνξν, ην ιηαλέκπνξν θαη θπζηθά ηε 

κεηαθνξηθή πνπ αλαιακβάλεη ηε θπζηθή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη φρη 

κφλν. 
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Δικόνα 5.4.2 «Γίκηςα διοσέηεςζηρ αγαθών» 

 

4.2.1 Καηαζκεςαζηήρ (Manufacturer) 

Ο θαηαζθεπαζηήο απνηειεί ην θξίθν πνπ ελψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο Ά πιψλ κε 

ηα ππφινηπα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία. Μεηαηξέπεη 

ηελ Ά χιε ζε ηειηθφ πξντφλ ην νπνίν δηνρεηεχεηαη πξνο ην ππφινηπν δίθηπν. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πνιιά πιηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην θάξβνπλν, δελ 

πεξλά απφ ην θαηαζθεπαζηή θαη δηνρεηεχεηαη απ „επζείαο ζην ππφινηπν 

δίθηπν.   

Ζ δηνρέηεπζε κπνξεί λα γίλεη είηε απεπζείαο ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πξνζπεξλψληαο ην ρνλδξέκπνξν, είηε αξρηθά ζην ρνλδξέκπνξν θαη έπεηηα 

ζηε ιηαληθή πψιεζε.  

ε θάζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο εκπνξεχκαηνο, παξεκβάιιεηαη κηα 

κεηαθνξηθή επηρείξεζε ε νπνία αλαιακβάλεη ηε θπζηθή κεηαθνξά θαη ίζσο 

ηελ απνζήθεπζε θαη κηα ζεηξά άιισλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.      
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4.2.2 Φονδπεμπόπιο (Wholesaler) 

Σν εκπφξην κέζσ ρνλδξεκπφξσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ "Οηθνλνκηθέο" κνλάδεο 

πνπ αζρνινχληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά κε ηελ αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα πψιεζε ησλ αγαζψλ ζε κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρνλδξεκπφξνπ είλαη απφ ηελ κία πιεπξά λα απνζεθεχεη 

αγαζά, θαη απφ ηελ άιιε λα είλαη θάηνρνο ησλ αγαζψλ θαη λα κπνξεί λα ηα 

δηαθηλεί θαηά βνχιεζε. Απηφο ν νξηζκφο θαζξεπηίδεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν 

ηνπ ρνλδξεκπφξνπ ζαλ πξνκεζεπηή ππεξεζηψλ θαη απνζήθεπζεο, ηνλίδνληαο 

ηδηαίηεξα ηελ πξνκήζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζην ιηαλεκπφξην θαη ζηελ 

πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ζηελ βηνκεραλία θαη ηνλ 

γεσξγηθφ ηνκέα. Δίλαη φιν θαη πνην δχζθνιν θαη ρσξίο νπζία λα πξνζπαζήζεη 

θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηα φξηα κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ρνλδξεκπνξίνπ θαη ησλ άιισλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Φαπακηηπιζηικά και Γπαζηηπιόηηηερ Φονδπεμπόπος 

i. Πώληζη: νη ρνλδξέκπνξνη νξίδνπλ ην δίθηπν ηεο ιηαληθήο πψιεζεο. Έηζη, 

κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ην πξντφλ ηεο εηαηξείαο ζε κεγαιχηεξν εχξνο.  

ii. Γιάζπαζη μεγάλος όγκος εμποπεύμαηορ: νη ρνλδξέκπνξνη αγνξάδνπλ 

ην πξντφλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ην απνζηέιινπλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

ζηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο.  

iii. Αποθήκεςζη: Οη ρνλδξέκπνξνη έρνπλ ηεξάζηην ρψξν γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ. Βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνγξαθήο γηα ηελ 

εηαηξεία. 

iv. Πίζηυζη και ανάλητη κινδύνος: νη ρνλδξέκπνξνη παξέρνπλ πίζησζε 

ζηνπο ιηαλνπσιεηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ.  

v. Πληποθοπίερ: Οη ρνλδξέκπνξνη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ εηαηξεία γηα 

ηελ αγνξά ιηαληθήο πψιεζεο. 
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4.2.3 Λιανεμπόπιο (Retailer) 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαρσξίδεη ην ιηαλεκπφξην απφ ηα ππφινηπα 

κέξε ηνπ θαλαιηνχ εθνδηαζκνχ είλαη φηη απνηειεί ην ηειεπηαίν ζπλδεηηθφ θξίθν 

κε ην θαηαλαισηή.  

Φαπακηηπιζηικά και Γπαζηηπιόηηηερ Λιανέμποπος 

i. Άμεζη αλληλεπίδπαζη με ηοςρ πελάηερ: Ο ιηαλέκπνξνο είλαη ν 

ηειεπηαίνο θξίθνο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ. Καηαλνεί ηελ αλάγθε 

ηνπ πειάηε θαη παξέρεη ηελ θαηάιιειε ιχζε γηα απηφλ. Τπελζπκίδεη ζηνλ 

πειάηε  ηη λα αγνξάζεη θαη παξέρεη πίζησζε.  

ii. Αγοπά ζε μικπέρ ποζόηηηερ: Ο πειάηεο αγνξάδεη κηθξή πνζφηεηα 

εκπνξεπκάησλ ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο.   

iii. Δπγαλείο επικοινυνίαρ και μάπκεηινγκ: Οη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζέζεηο ιηαληθήο πψιεζεο γηα λα έρνπλ εηθφλα ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ. 

Δπίζεο ελζαξξχλνπλ ηνπο ιηαλνπσιεηέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπο ζηνπο πειάηεο κε επηθνηλσλία «ζηφκα κε ζηφκα». 

iv. Ταξινόμηζη: Οη ιηαλνπσιεηέο ηαθηνπνηνχλ ηα αληηθείκελα ζε ζσζηή 

ζεηξά, έηζη ψζηε νη πειάηεο λα κπνξνχλ εχθνια λα εληνπίζνπλ ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.  

v. Γιάζπαζη μεγάλος όγκος εμποπεύμαηορ: Ζ δηαδηθαζία ηεο 

απνζπζθεπαζίαο κεγάισλ παθέησλ ζε κηθξά παθέηα. Ο ιηαλνπσιεηήο ζα 

επηηειέζεη απηφ ην ξφιν δηφηη ν πειάηεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

αγνξάζεη κεγάιε πνζφηεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

vi. Απόθεμα: Ο ιηαλέκπνξνο ιεηηνπξγεί σο εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο γηα 

ηνπο νξγαληζκνχο. Καηέρεη απφζεκα γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ.  

vii. Κανάλια επικοινυνίαρ:  Πξνσζεί ην πξντφλ ηεο εηαηξείαο απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα. Ζ ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεο γηα ηελ εηθφλα ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ. 
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4.2.4 Άλλοι ζςμμεηέσονηερ 

ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο παξεκβάιινληαη επηπιένλ ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξία ε νπνία αζθαιίδεη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν θαη ην θξάηνο ην νπνίν 

θαζνξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην.   

 

4.2.5 Ζ διαμόπθυζη ηηρ παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ 

Ζ κεηαθνξηθή ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη θάζε θνξά πνηθίιεη αλάινγα κε ηα 

κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Απηφ γηαηί θάζε κέινο ηεο αιπζίδαο έρεη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδηφηεηεο θαη επζχλεο ζην θαλάιη εθνδηαζκνχ 

φπσο έρνπκε ήδε αλαιχζεη.  

Γηα παξάδεηγκα ζε πεξηπηψζεηο άκεζεο κεηαθνξάο ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο  

ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαθνξά είλαη ν θαηαζθεπαζηήο, ν 

ιηαλέκπνξνο  θαη ε κεηαθνξηθή επηρείξεζε. Έηζη ε κεηαθνξηθή ππεξεζία ζα 

δηακνξθσζεί απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεξψλ απηψλ. Σα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο είλαη πνιιά ζε αξηζκφ θαη δελ δηαζέηνπλ πςειφ 

πνζνζηφ απνζεκάησλ. Ζ κεηαθνξά πξέπεη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα 

πνιιά ζεκεία παξάδνζεο θαη ζηε δηαηήξεζε απνζεκάησλ γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ιηαλέκπνξσλ.  

Αληίζεηα, φηαλ ε κεηαθνξά γίλεηαη απφ ην θαηαζθεπαζηή ζην ρνλδξέκπνξν, 

γίλεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ηα ζεκεία παξάδνζεο είλαη πνιχ ιηγφηεξα. 

Δπίζεο νη ρνλδξέκπνξνη ζπλήζσο δηαηεξνχλ κεγάιν πνζνζηφ απνζέκαηνο, 

έηζη ε κεηαθνξηθή ππεξεζία κπνξεί λα είλαη απιά κηα κεηαθνξά απφ ην Α ζην 

Β ρσξίο επηπιένλ δεπηεξεχνπζεο ππεξεζίεο.   

Σαπηφρξνλα κε ηε θπζηθή κεηαθνξά αγαζψλ, έρνπκε κεηαβίβαζε ηεο  

θπξηφηεηαο ηνπ αγαζνχ αιιά θαη κεηαβίβαζε ξίζθνπ. Γεκηνπξγείηαη δειαδή 

έλα πιέγκα ζρέζεσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία. Ζ δηεπζέηεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ, ν 

θαζνξηζκφο επζπλψλ θαη απαηηήζεσλ θαη ε νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο 

απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο.      



Πξνκήζεηα Τπεξεζηψλ Μεηαθνξάο 
 

Μπαιθάκνο Ησάλλεο ειίδα 46 

          

4.3 Αναγκαιόηηηα ζύμβαζηρ 

Γηα ηα ζηειέρε εθνδηαζκνχ θαη πξνκεζεηψλ νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ κε 

πξνκεζεπηέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξεηψλ απνηεινχλ βαζικό 

επαγγελμαηικό επγαλείο. Δπί ηεο νπζίαο κηα ζχκβαζε:  

 πεξηγξάθεη θαη δηεπζεηεί ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

 ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα 

δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο, ππαηηηφηεηα, παξαδνηέα θαη κεραληζκνχο 

γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο θάζε πιεπξάο. 

Καηά ζπλέπεηα:  

 κηα απνηειεζκαηηθή ζχκβαζε ππονοεί και λειηοςπγεί πποληπηικά 

για ηα όλα ηα δςνηηικά πποβλήμαηα κε κεραληζκνχο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ θαη κε επαξθή κέηξα απνθαηάζηαζεο 

ησλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ, 

 αλαδεηθλχεηαη ζε έλα ζημανηικό επγαλείο άζκηζηρ διοίκηζηρ, ην 

νπνίν δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κφλν σο έγγξαθν πνπ βξίζεη 

απφ δπζλφεηνπο λνκηθνχο φξνπο θαη είλαη ρξήζηκν κφλνλ ζε 

πεξίπησζε πξνβιεκάησλ.  

ηε ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκία, ε αλάγθε εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη 

ζπλερψο θαη πην έληνλε. Σν κεγάιν κήθνο ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, ε 

πνιππινθφηεηα ηεο ζχλζεζεο ησλ δηθηχσλ εθνδηαζκνχ, ε ινγηθή ηεο 

δηεπξπκέλεο επηρείξεζεο (extended enterprise), θαζηζηνχλ ηηο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο εχζξαπζηεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κνλάδσλ εληφο απηήο πςίζηεο 

ζεκαζίαο.  

Καζψο ην κήθνο ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ απμάλεη θαη ε επηρείξεζε 

δηεπξχλεηαη, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ απμάλεη επίζεο 

αλαινγηθά. Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

θιπδσληζκψλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ εληφο κηαο 
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εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ο θαζνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ζε κηα εκπνξηθή ζπλεξγαζία βνεζά φρη κφλν ζηελ απνθπγή 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, αιιά θαη ζηε βάζε γηα 

δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ φηαλ απηά εκθαληζηνχλ. Έηζη θαζνξίδνληαη ηα 

ζεκέιηα ηεο εκπνξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη δηεπθνιχλνληαη νη 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

ηελ εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εμαξηψληαη 

απφ ην είδνο ηεο ππεξεζίαο θαη ε ζπκθσλία βξίζθεηαη κεηαμχ παξαδνζηαθήο 

ζπκθσλίαο θαη πιήξεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο. 

 

Παπαδοζιακέρ ζςμθυνίερ (at arm’s length) 

Ο απνζηνιέαο δεηά θαη ν πξνκεζεπηήο παξέρεη ηελ ππεξεζία. Τπάξρεη 

ρακειή αλάγθε γηα ηνλ κεηαθνξέα λα θαηαιάβεη θαη λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνλ 

απνζηνιέα, ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο. Αθφκε ππάξρεη κηθξφ πεξηζψξην γηα πξνζηηζέκελε αμία ζηε 

παξερφκελε ππεξεζία απφ ην κεηαθνξέα. πρλά αλαθέξνληαη θαη σο 

ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο. 

 

Σςμθυνίερ ζςνεπγαζίαρ 

Καη ηα δχν κέξε θαηαλννχλ πιήξσο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ άιινπ 

θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο γίλεηαη αλνηρηά. Γελ ππάξρνπλ πξνζπάζεηεο 

ρεηξαγψγεζεο θαη ε πξνζηηζέκελε αμία απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο. ηηο πξαγκαηηθέο ζπλεξγαζίεο ην ξίζθν θαη ε αληακνηβή 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ κεξψλ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη επηηπρεκέλα κηα 

ζπλεξγαζία, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο βαζκφο επζπγξάκκηζεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ ζηφρσλ πξνο επίηεπμε πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο.    

 

 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη κηα εκπνξηθή ζχκβαζε είλαη αλαγθαία γηαηί 

πξνλνεί γηα φια ηα δπλεηηθά πξνβιήκαηα θαη θαζνξίδεη ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο 
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κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αληίζηνηρα θαη ζηελ εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά, ηα 

δχν απηά ζηνηρεία, δειαδή ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζνξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κηαο 

εκπνξηθήο ζχκβαζεο                                      

 

Γιάγπαμμα 2.4.2 «Πηγέρ αναγκαιόηηηαρ ζύμβαζηρ» 

Μέζα απφ ην δηάγξακκα αληινχκε φρη κφλν ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο ζχκβαζεο 

κεηαθνξάο, αιιά θαη‟ επέθηαζε θαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία εληάζζνληαη 

ζε απηή. Με ηελ επεμεξγαζία δειαδή ησλ κεξψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο κπνξνχκε 

λα θαηαιήμνπκε ζε κηα ιίζηα απφ ζηνηρεία ε νπνία απνηειεί κηα γεληθή άπνςε 

ηεο ζχκβαζεο.    

Αναγκαιότητα 
ςφμβαςησ       

Πιθανά 
Προβλήματα                                                            

Η απϊλεια των 
προϊόντων 

Ζημία 
προϊόντων 

Μόλυνςη 
προϊόντοσ

Καθυςτζρηςη 
Παράδοςησ    

Παραβίαςη 
αςφάλειασ

Διακοπή 
εφοδιαςτικήσ 

αλυςίδασ

Συμμετζχοντεσ

Καταςκευαςτήσ Χονδρζμποροσ Λιανζμποροσ

Μεταφορά
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Κεθάλαιο 5   

5.1 Ζ Σύνθεζη ηηρ Λίζηαρ   

Ζ ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο, ε κειέηε ζπκβάζεσλ πνπ 

έρνπλ ήδε ζπληαρζεί γηα ηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, θαζψο θαη νη 

επαθέο κε αλζξψπνπο ηνπ θιάδνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο κε 

ζηνηρεία ηα νπνία εληάζζνληαη ζε κηα ζχκβαζε κεηαθνξάο. Γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο ιίζηαο δελ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ αθξαίεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ) δηφηη ην λνκηθφ πιαίζην είλαη απζηεξφ θαη απαηηνχληαη 

εηδηθέο ξπζκίζεηο.     

 

5.1.1 Οπιζμοί 

Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο ηεο χκβαζεο, νξίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά εληφο ηεο 

ζχκβαζεο θαη απνηεινχλ ηα θχξηα ζεκεία απηήο. ηηο ζπκβάζεηο κεηαθνξάο 

ζπλήζσο νξίδνληαη ν απνζηνιέαο, ν παξαιήπηεο, εθείλεο νη έλλνηεο πνπ 

αθνξνχλ ην κεηαθεξφκελν θνξηίν, νη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θαη φηη 

άιιν απαηηείηαη θαη θξίλεηαη αλαγθαίν αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ 

ππεξεζία πνπ παξέρεηαη.  

 

5.1.2 Ανηικείμενο παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ 

Πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ. Ζ 

κεηαθνξηθή εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ππεξεζίεο αλάινγα κε 

απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην θνκκάηη απηφ ηεο ζχκβαζεο. Δθηφο απφ ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά αλαθέξνληαη θαη  

 Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

 Οη επηζηξνθέο 

Απφδεημε παξάδνζεο, επηζηξνθή άδεησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ  

 Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ θνξηίσλ πξνο κεηαθνξά  

 Οη ρξφλνη 
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Ρπζκνί απνζηνιήο, ζπρλφηεηα, σξάξην θφξησζεο θαη παξάδνζεο, 

ρξφλνη παξάδνζεο 

 Ζ γεσγξαθηθή θάιπςε      

 Ο θαζνξηζκφο φγθνπ 

Καζνξηζκφο φγθνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ γηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Καζνξηζκφο ειάρηζηνπ φγθνπ γηα απνζηνιή πρ 10t. Οξζή 

κνλαδνπνίεζε, κέγεζνο παξηίδαο.  

 Δίδνο, βάξνο θαη ηδηφηεηεο ηνπ θνξηίνπ 

 Σνπνζεζίεο παξάδνζεο-παξαιαβήο 

Καζνξηζκφο ηφπνπ θφξησζεο, παξάδνζεο, ηειηθφο παξαιήπηεο, 

ζπλήζεηο πξννξηζκνί, πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο. 

 

5.1.3 Υπηπεζίερ πποζηιθέμενηρ αξίαρ 

Πιένλ ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ, πξέπεη λα ππνγξακκηζηνχλ θαη νη επηπιένλ 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαθφξησζε, ηνλ εθηεισληζκφ, ηελ ηρλειαζηκφηεηα, ηελ ηαρεία ελαπφζεζε. 

ε θάζε πεξίπησζε πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ππεξεζίαο θαη ν 

ηξφπνο παξνρήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ απνζηνιέα 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κεηαθνξέα.  

       

5.1.4 Σςμβαηική πεπίοδορ 

ην θνκκάηη απηφ νξίδεηαη ε ζπκβαηηθή πεξίνδνο, δειαδή ε «Ζκεξνκελία 

Έλαξμεο» θαη ε «Ζκεξνκελία Λήμεο», εθηφο εάλ επέιζεη πξφσξε ιχζε ηεο 

χκβαζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. ην ζεκείν 

απηφ θαζνξίδεηαη πφηε ε ζπκβαηηθή πεξίνδνο παξαηείλεηαη θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο νξίδνληαη θαη ελδηάκεζεο εκεξνκελίεο πνπ θξίλνληαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ νξζή παξνρή ηεο ππεξεζίαο.   
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5.1.5 Τιμολόγηζη – Πληπυμή 

Καζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ (π.ρ. κε κεληαία ή εκεξήζηα εθθαζάξηζε), ε εκεξνκελία 

θαζνξηζκνχ ηνπ λαχινπ (γηα λα κελ ππφθεηηαη ζε αιιαγέο ιφγσ αιιαγψλ ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο) θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πηζαλέο αιιαγέο ζηηο 

ρξεψζεηο (Γει. απφ ηη εμαξηψληαη, πσο ζα αιιάμνπλ νη ρξεψζεηο θαη ππφ 

πνηεο πξνυπνζέζεηο, πφηε θαη κε πνηεο πξνεηδνπνηήζεηο). Δπίζεο νξίδεηαη 

ειάρηζηε ρξέσζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θνξηίν πξνο κεηαθνξά είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην ζπκθσλεζέλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Μεηαθνξάο δελ θαηαβάιιεη ην νθεηιφκελν 

πνζφ έσο ηε δήιε κέξα, ηφηε ζην ζεκείν απηφ ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ν 

ηξφπνο απνπιεξσκήο. Μπνξεί δειαδή ην πνζφ λα είλαη ιεμηπξφζεζκν ή λα 

θαηαβιεζεί ζε δφζεηο. Αθφκε ν ρξήζηεο κεηαθνξάο λα ζεσξεζεί ππεξήκεξνο 

νθεηιέηεο, ππνρξενχκελνο έθηνηε θαη ζηελ θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο.  

Σέινο ν κεηαθνξέαο κπνξεί λα απαιιαρηεί απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα 

παξέρεη ηηο ζπκθσλνχκελεο κε ηε ζχκβαζε ππεξεζίεο κεηαθνξάο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ έρεη νξηζηεί ζηε ζχκβαζε φηαλ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επέξρνληαη νη ινηπέο πξνβιεπφκελεο εθ ηνπ λφκνπ 

ζπλέπεηεο. 

 

5.1.6 Μεηπήζειρ απόδοζηρ- (Bonus/Ποινέρ) 

Οη ρξφλνη παξάδνζεο ρσξίδνληαη ζε: 

On time delivery: Παξάδνζε αθξηβψο ζην ρξφλν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί 

In time delivery: Παξάδνζε εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί 

Out of time delivery: Παξάδνζε εθηφο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί  

(Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ζηελ Διιάδα είλαη εληφο 24 σξψλ γηα Αζήλα, 48σξψλ 

γηα Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη 72σξψλ γηα ηα Νεζηά λα ζεσξείηαη On time.)  

Μεηξψληαο ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο κπνξνχκε λα δνχκε θαηά πφζνλ ν 

κεηαθνξέαο εθηειεί κε επηηπρία ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε θαη θαηά 
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πφζνλ νη επηδφζεηο ηνπ βειηηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. ε 

απηή ηε δηαδηθαζία ζπλεηζθέξεη θαη ε κέηξεζε γηα απψιεηεο ε δεκίεο.  

Γηα ηελ ππνθίλεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ κεηαθνξέα είλαη ζπλήζεο ε πξαθηηθή 

ησλ bonus γηα ζπλερείο on time παξαδφζεηο ή κεησκέλεο απψιεηεο θαη δεκίεο 

αθφκε θαη θάησ ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη πνηλέο 

πνπ θαζνξίδνληαη θξνληίδνπλ λα ππελζπκίζνπλ ζην κεηαθνξέα πνηα είλαη ηα 

πξνβιεπφκελα επίπεδα εμππεξέηεζεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί.     

 

5.1.7 Δπίπεδο Δξςπηπέηηζηρ 

ην θνκκάηη απηφ θπξίσο αλαθεξφκαζηε ζηελ ππεξβάιινπζα δπλακηθφηεηα. 

Καζνξίδεηαη ζπλεπψο ε πξαγκαηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ κεηαθνξέα, ε 

δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πηζαλέο 

απξφβιεπηεο απαηηήζεηο θαη ε ηαρχηεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ελ ιφγσ 

απαίηεζε. Αληίζηνηρα ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ εηδηθψλ πξντφλησλ θαη ε 

δπλαηφηεηα ηαρείαο εμππεξέηεζε εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

 

5.1.8 Υγιεινή και αζθάλεια 

Ο κεηαθνξέαο θξνληίδεη γηα ηε ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

θαηά ηε θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε. Ζ Αζθάιεηα 

αθνξά φρη κφλν ηηο κεησκέλεο δεκίεο πιηθψλ αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ρεηξίδνληαη ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ. ην ζέκα ηεο 

πγηεηλήο, θξνληίδεη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ απνθπγή κφιπλζεο θαη αιινίσζεο ησλ 

πξντφλησλ.   

 

5.1.9 Τίηλορ ιδιοκηηζίαρ αγαθών 

Ο Σίηινο ηδηνθηεζίαο αγαζψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο δηφηη θαζνξίδεη πφηε ε 

ηδηνθηεζία πεξλά ζε άιια ρέξηα. 
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5.1.10 Κοινοποίηζη/Γνυζηοποίηζη ηυν μεηαθεπόμενυν αγαθών  

Καζνξίδεηαη ε αμία ηνπ θνξηίνπ. Υσξίο ηε γλσζηνπνίεζε απηή ν κεηαθνξέαο 

κπνξεί λα απνθχγεη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ην χςνο ησλ πηζαλψλ δεκηψλ 

πνπ έρεη πξνθαιέζεη. 

 

5.1.11 Καθοπιζμόρ εςθύνηρ 

ε πεξηπηψζεηο απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ εκπνξεχκαηνο πξέπεη 

λα έρεη νξηζηεί πνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία 

επζχλεηαη, γηα λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ απνδεκηψζεσλ. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ δελ απνδεκηψλεηαη ε απνζεηηθή 

αμία. Δπίζεο κπνξεί λα ππάξρεη επηκεξηζκφο επζχλεο αλ ην θνξηίν είλαη 

εππαζέο ή επαίζζεην. 

 

5.1.12 Υπεπγολαβία 

Σν δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή λα ρξεζηκνπνηεί ηξίηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα απνηειεί απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηελ 

δηαρείξηζε κηαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο. πλήζσο είλαη ειεχζεξε αιιά πνιιέο 

θνξέο απαηηείηαη έγθξηζε γηα ρξήζε ππεξγνιάβσλ. 

 

5.1.13 Δμπιζηεςηικέρ πληποθοπίερ-εμπιζηεςηικόηηηα-εσεμύθεια 

Οη πκβαιιφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα φισλ ησλ 

έγγξαθσλ θαη ζηνηρείσλ, ησλ νπνίσλ έρνπλ ιάβεη γλψζε ή ζα πεξηέιζνπλ ζε 

γλψζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε 

χκβαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, αλαιακβάλνληαο ηελ ππνρξέσζε λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη λα κελ ηα θνηλνπνηνχλ ζε 

Σξίηα πξφζσπα 
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5.1.14 Αζθάλιζη εμποπεύμαηορ 

ε θάζε πεξίπησζε ε αζθάιηζε ηνπ θνξηίνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζχκβαζεο. Άζρεηα αλ ην θνξηίν είλαη αζθαιηζκέλν απφ ηνλ απνζηνιέα ή ην 

κεηαθνξέα, ε αζθάιηζε απηνχ είλαη βαζηθή αλάγθε.  

 

5.1.15 Δπικοινυνία 

Αλαθέξνληαη φινη νη απνδεθηνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Απηνί κπνξεί λα είλαη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, fax, δηα ηειεθψλνπ θ.α.  

 

5.1.16 Ανυηέπα βία 

Ωο «Αλσηέξα Βία» λνείηαη θάζε απξφβιεπηε θαη εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή 

ζπκβάλ ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα επηξξνήο θαη ειέγρνπ ησλ 

πκβαιιφκελσλ Μεξψλ θαη δελ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί αθφκε θαη εάλ 

ηα κέξε είραλ επηδείμεη ηελ επηκέιεηα πνπ αλακέλεηαη απφ έλαλ ινγηθφ θαη 

ζπλεηφ ρεηξηζηή θαη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα εκπνδίδεηαη νπνηνζδήπνηε απφ 

ηνπο πκβαιινκέλνπο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, 

φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. Δλδεηθηηθψο ζπκθσλείηαη φηη 

κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ πεξηπηψζεηο Αλσηέξαο Βίαο ηα αθφινπζα: θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, απεξγίεο, αληαπεξγίεο, ελέξγεηεο ηεο Κπβέξλεζεο ή 

νπνηαζδήπνηε Κπβεξλεηηθήο Αξρήο ή Αληηπξνζψπνπ απηήο (αλεμαξηήηνπ 

λνκηθήο εγθπξφηεηαο), πφιεκνο, εμεγέξζεηο, ηαξαρέο, θαζηδήζεηο εδάθνπο, 

ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, εθξήμεηο, ζξαχζεηο ή αηπρήκαηα ζε 

νπνηεζδήπνηε εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ 

απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε χκβαζε. 

 

5.1.17 Υποκαηάζηαζη 

 
Λίγεο αιιά ππαξθηέο είλαη νη θνξέο πνπ θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ίζσο ρξεηαζηεί λα ππνθαηαζηαζεί. πλήζσο θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
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κέξε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, εθηφο εάλ ε ππνθαηάζηαζε ζπκθσλείηαη 

κεηαμχ ησλ κεξψλ ή επηβάιιεηαη εθ ηνπ λφκνπ. 

 

5.1.18 Δγγςηηική επιζηολή 

Γελ απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν αιιά δελ είλαη απίζαλν λα αλαγξάθεηαη ζηε 

ζχκβαζε ε παξνρή εγγπεηηθήο επηζηνιή θαιήο πιεξσκήο θαη θαιήο 

εθηέιεζεο ππέξ ηνπ ρξήζηε κεηαθνξάο, κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ κεηαθνξέα ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

 

5.1.19 Δθαπμοζηέο δίκαιο-επίλςζη διαθοπών-δυζιδικία 

 
Καζνξίδεηαη ην δίθαην πνπ δηέπεηαη ε ζχκβαζε θαη θάζε δηαθνξά πνπ 

αλαθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή θαη γηα ηελ εξκελεία ηεο επηιχεηαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ.  

Δπίζεο θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ είηε κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο θηιηθήο δηεπζέηεζεο είηε κε παξαπνκπή ζε δηαηηεζία ε νπνία 

ζπλήζσο νξίδεηαη θνηλήο απνδνρήο.   

Αλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία κε ηελ παξαπνκπή ζε δηαηηεζία, αξκφδην γηα ηελ 

επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ αλαθχπηεη απφ ηε χκβαζε νξίδεηαη ην 

αληίζηνηρν αξκφδην δηθαζηήξην. 
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Κεθάλαιο 6 

6.1 Ππακηικό μέπορ/ Έπεςνα 

ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο πιεξφηεηαο 

ηεο ιίζηαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5, θαη ηαπηφρξνλα ν 

εληνπηζκφο δηαθνξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηνηρεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο 

ζπκβάζεηο κεηαθνξάο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Γηα ηε πξνζπάζεηα απηή 

ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία θαη 

επηζπλάθηεθε έλα επεμεγεκαηηθφ εμαζέιηδν γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ. 

ηε ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε κηα ζεηξά απφ επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο βαζκνιφγεζαλ ην θάζε ζηνηρείν θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξνχζαλ 

φηη θάπνην έιιεηπε, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ην πξνζζέζνπλ θαη λα ην 

βαζκνινγήζνπλ αληηζηνίρσο. (Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα.) 

 

6.1.1 Αποηελέζμαηα  

Γηα ηε θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ, νη πίλαθεο ρσξίζηεθαλ ζε 4 

κεγάιεο θαηεγνξίεο θαη έπεηηα δηαρσξίζηεθαλ κεηαμχ εκπνξηθψλ θαη 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη 

απαληήζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κέζεο ηηκήο γηα ηελ θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ. Σα πξψηα ηέζζεξα 

δηαγξάκκαηα αθνξνχλ ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηα επφκελα ηέζζεξα ηηο 

κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηέινο ηα ππφινηπα ηέζζεξα είλαη ζπγθξηηηθά.    
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A 
Εμπορικζσ επιχειριςεισ 

Μ.Ο. 

  

Μεταφορικζσ επιχειριςεισ 
Μ.Ο. 

Βακμόσ Βακμόσ 

Οριςμοί 3 3 3 4 3,25 4 4 2 2 3,00 

Αντικείμενο Παρεχόμενθσ υπθρεςίασ 4 4 4 4 4,00 5 3 4 4 4,00 

Ανταλλαγι πλθροφοριϊν  3 2 4 4 3,25 3 4 4 3 3,50 

Επιςτροφζσ 2 5 5 4 4,00 2 2 5 1 2,50 

Επιςτροφζσ άδειων 3 3 5 3 3,50 3 2 3 4 3,00 

Απόδειξθ παράδοςθσ 4 5 5 4 4,50 3 2 2 3 2,50 

Βελτιςτοποίθςθ φορτίων προσ μεταφορά 4 3 4 4 3,75 3 1 1 4 2,25 

Χρόνοι 3 4 4 4 3,75 4 3 3 4 3,50 

Ωράριο φόρτωςθσ/παράδοςθσ 2 5 3 4 3,50 4 1 2 5 3,00 

Χρόνοι παράδοςθσ 3 4 4 4 3,75 1 1 2 3 1,75 

Συχνότθτα ρυκμϊν αποςτολισ 4 4 4 3 3,75 1 3 5 4 3,25 

Γεωγραφικι κάλυψθ      2 3 3 3 2,75 4 4 5 5 4,50 

Κακοριςμόσ όγκου 4 4 3 3 3,50 5 2 4 4 3,75 

Κακοριςμόσ όγκου για οριςμζνθ χρονικι περίοδο 4 5 3 3 3,75 5 5 5 4 4,75 

Κακοριςμόσ ελάχιςτου όγκου για αποςτολι 3 5 3 3 3,50 5 4 4 5 4,50 

Ορκι μοναδοποίθςθ  2 3 3 3 2,75 3 1 2 4 2,50 

Μζγεκοσ παρτίδασ 1 4 3 4 3,00 3 1 1 2 1,75 

Είδοσ φορτίου, βάροσ, ιδιότθτεσ 4 4 4 3 3,75 4 2 2 3 2,75 

Τοποκεςίεσ 4 4 4 3 3,75 2 1 2 1 1,50 

Τοποκεςίεσ παράδοςθσ/παραλαβισ 4 4 5 3 4,00 1 1 2 2 1,50 

Τελικόσ παραλιπτθσ  4 5 5 3 4,25 1 1 2 1 1,25 

Συνικεισ προοριςμοί 3 4 4 2 3,25 4 1 4 3 3,00 

Πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ 5 2 4 3 3,50 3 3 4 3 3,25 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 
Πίνακαρ 4.6.1.1 Απανηήζειρ επυηημαηολογίος (Α) 
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B 
Εμπορικζσ επιχειριςεισ 

 Μ.Ο.  

  

Μεταφορικζσ επιχειριςεισ 
 Μ.Ο.  

Βακμόσ Βακμόσ 

Υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ 3 4 4 4 3,75 4 4 4 4 4,00 

Μεταφόρτωςθ 3 3 4 4 3,50 1 2 2 3 2,00 

Εκτελωνιςμόσ 3 4 3 4 3,50 5 3 5 1 3,50 

Ταχεία εναπόκεςθ 4 4 4 4 4,00 5 2 2 4 3,25 

Ιχνθλαςιμότθτα 3 4 4 3 3,50 2 4 5 4 3,75 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 

                    

Συμβατικι περίοδοσ 4 4 4 4 4,00 3 3 4 2 3,00 

Ημερομθνία Ζναρξθσ / Ημερομθνία Λιξθσ 4 5 4 4 4,25 3 5 3 2 3,25 

Παράταςθ ςυμβατικισ περιόδου 4 3 4 3 3,50 3 1 1 2 1,75 

Ενδιάμεςεσ ςθμαντικζσ θμερομθνίεσ 1 3 3 2 2,25 1 1 1 2 1,25 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 

                    

Τιμολόγθςθ-Πλθρωμι 4 3 5 4 4,00 5 5 5 4 4,75 

Φψοσ κομίςτρου 5 4 5 4 4,50 5 5 5 5 5,00 

Τρόποσ καταβολισ 3 3 4 4 3,50 5 2 3 5 3,75 

Ημερομθνία κακοριςμοφ ναφλου 3 4 4 3 3,50 5 1 1 2 2,25 

Αλλαγζσ ςτισ χρεϊςεισ 4 2 5 2 3,25 5 1 5 3 3,50 

Ελάχιςτθ χρζωςθ 2 4 4 4 3,50 5 5 5 4 4,75 

Κακοριςμόσ ενεργειϊν ςε περίπτωςθ μθ καταβολι οφειλομζνου ποςοφ 4 2 4 3 3,25 3 3 3 3 3,00 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 
Πίνακαρ 5.6.1.1 Απανηήζειρ επυηημαηολογίος (Β) 
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Γ 
Εμπορικζσ επιχειριςεισ 

 Μ.Ο.  

  

Μεταφορικζσ επιχειριςεισ 
 Μ.Ο.  

Βακμόσ Βακμόσ 

Μετριςεισ απόδοςθσ/Bonus 2 2 3 3 2,50 2 2 3 2 2,25 

Μετριςεισ για on/in/out of time παραδόςεισ 2 4 3 3 3,00 2 2 3 1 2,00 

Μετριςεισ απωλειϊν/ηθμιϊν 4 2 4 4 3,50 2 1 2 1 1,50 

Bonus για on time παραδόςεισ 1 2 3 2 2,00 5 4 4 1 3,50 

Bonus για μειωμζνεσ απϊλειεσ/ηθμίεσ 1 2 3 2 2,00 2 1 2 1 1,50 

Ποινζσ για out of time παραδόςεισ 2 4 3 4 3,25 2 1 2 1 1,50 

Ποινζσ για αυξθμζνεσ απϊλειεσ/ηθμίεσ 1 2 3 4 2,50 1 1 1 1 1,00 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 

                    

Επίπεδο εξυπθρζτθςθσ  4 4 5 4 4,25 4 4 5 3 4,00 

Υπερβάλλουςα Δυναμικότθτα  4 4 4 5 4,25 5 3 2 4 3,50 

Χειριςμόσ ειδικϊν προϊόντων  4 4 5 4 4,25 5 3 4 4 4,00 

Ταχεία εξυπθρζτθςθ  4 4 5 5 4,50 5 4 4 4 4,25 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 

                    

Υγιεινι / αςφάλεια 4 4 4 4 4,00 2 3 2 4 2,75 

Αςφάλεια φόρτωςθσ/ εκφόρτωςθσ 4 4 4 4 4,00 3 2 2 4 2,75 

Αςφάλεια αποκικευςθσ 4 4 5 4 4,25 3 2 2 4 2,75 

Αςφάλεια μεταφοράσ 4 4 4 4 4,00 3 2 2 4 2,75 

Τιρθςθ ςυνκθκϊν υγιεινισ 4 5 4 4 4,25 3 5 1 2 2,75 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 
Πίνακαρ 6.6.1.1 Απανηήζειρ επυηημαηολογίος (Γ) 
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Δ 
Εμπορικζσ επιχειριςεισ 

 Μ.Ο.  

  

Μεταφορικζσ επιχειριςεισ 
 Μ.Ο.  

Βακμόσ Βακμόσ 

Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ αγακϊν 4 4 5 4 4,25 1 3 2 1 1,75 

Γνωςτοποίθςθ των μεταφερόμενων αγακϊν 3 3 4 4 3,50 5 4 4 4 4,25 

Κακοριςμόσ ευκφνθσ 3 2 5 4 3,50 2 4 4 4 3,50 

Υπεργολαβία 2 2 4 2 2,50 4 2 3 2 2,75 

Εχεμφκεια 4 4 5 4 4,25 5 2 2 4 3,25 

Αςφάλιςθ φορτίου 4 5 3 4 4,00 5 3 2 2 3,00 

Επικοινωνία 4 4 5 4 4,25 4 3 4 3 3,50 

Ανωτζρα βία 3 3 3 3 3,00 1 2 2 1 1,50 

Υποκατάςταςθ 2 3 4 4 3,25 3 4 4 4 3,75 

Εγγυθτικι επιςτολι 3 4 4 4 3,75 1 1 2 1 1,25 

Εφαρμοςτζο δίκαιο 2 4 4 3 3,25 5 4 5 4 4,50 

Άλλο/ Προςδιορίςτε - - - - - - - - - - 
Πίνακαρ 7.6.1.1 Απανηήζειρ επυηημαηολογίος (Γ) 
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Γιάγπαμμα 3.6.1.1 Απανηήζειρ εμποπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Α) 

 

 

Γιάγπαμμα 4.6.1.1 Απανηήζειρ εμποπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Β) 
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Γιάγπαμμα 5.6.1.1 Απανηήζειρ εμποπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Γ) 

 

 

Γιάγπαμμα 6.6.1.1 Απανηήζειρ εμποπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Γ) 

 

 

 

-

0,50   

1,00   

1,50   

2,00   

2,50   

3,00   

3,50   

4,00   

4,50   

-

0,50   

1,00   

1,50   

2,00   

2,50   

3,00   

3,50   

4,00   

4,50   



Πξνκήζεηα Τπεξεζηψλ Μεηαθνξάο 
 

Μπαιθάκνο Ησάλλεο ειίδα 63 

 

Γιάγπαμμα 7.6.1.1 Απανηήζειρ μεηαθοπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Α) 

 

 

Γιάγπαμμα 8.6.1.1 Απανηήζειρ μεηαθοπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Β) 
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Γιάγπαμμα 9.6.1.1 Απανηήζειρ μεηαθοπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Γ) 

 

 

Γιάγπαμμα 10.6.1.1 Απανηήζειρ μεηαθοπικών επισειπήζευν με σπήζη Μ.Ο. (Γ) 
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Γιάγπαμμα 11.6.1.1 Σςγκπιηικό (Α) 

 

 

Γιάγπαμμα 12.6.1.1 Σςγκπιηικό (Β) 
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Γιάγπαμμα 13.6.1.1 Σςγκπιηικό (Γ) 

 

 

Γιάγπαμμα 14.6.1.1 Σςγκπιηικό (Γ) 
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6.1.2 Ανάλςζη αποηελεζμάηυν 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ε απνπζία επηπιένλ ζηνηρείσλ πξνο έληαμε ζε κηα 

ζχκβαζε κεηαθνξάο. ε γεληθέο γξακκέο ην εξσηεκαηνιφγην ζεσξήζεθε 

πιήξεο θαη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ππεξβνιηθά ιεπηνκεξέο. Απηφ 

γηαηί νη επηρεηξήζεηο δελ επηδηψθνπλ πάληα ηε ζχληαμε κηαο ζχκβαζεο (ε θάζε 

πιεπξά γηα ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο) θαη φηαλ απηφ γίλεη, είλαη θνξέο πνπ ε 

ζχκβαζε παξακέλεη ζε απιή κνξθή απνθεχγνληαο ηε πνιππινθφηεηα.  

Ζ αλαγθαηφηεηα φκσο ησλ ζπκβάζεσλ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηηο έρεη 

θάλεη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο, άζρεηα αλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο εληφο Διιάδνο δελ ην έρνπλ θαηαλνήζεη. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ βιέπνπκε θαζαξά φηη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ ζηα 

ζηνηρεία είλαη αξθεηά πςειή κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Αληίζεηα νη απαληήζεηο 

ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ρακειφηεξε βαξχηεηα γεγνλφο πνπ 

καο δίλεη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηηο δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβάζεσλ.  

 ζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνχο δηαθξίλνπκε κηα ηζνξξνπία ζηηο απαληήζεηο 

θαη ην ίδην εληνπίδνπκε θαη ζην αληηθείκελν ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Ζ 

ηζνξξνπία φκσο απηή δελ θαζξεθηίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

παξερφκελε ππεξεζία. Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δψζεη κεγάιε 

βαξχηεηα ζε ζεκεία πνπ νη κεηαθνξηθέο έρνπλ δψζεη ρακειή θαη 

αληίζηξνθα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εμίζσζε πιαζκαηηθή.  

 πγθεθξηκέλα νη επηζηξνθέο έρνπλ κεγάιε απφθιηζε θαη απηή 

δεκηνπξγείηαη φρη απφ ηε δηαθνξά ζηηο επηζηξνθέο άδεησλ άιια απφ ηηο 

δηαθνξέο ζηελ απφδεημε παξάδνζεο (POD). Οη επηζηξνθέο, φζν θαιά 

νξγαλσκέλε θαη αλ είλαη κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη αλαπφθεπθηεο 

θαη γη απηφ ε δηαθνξά είλαη κηθξή, ε απφδεημε παξάδνζεο φκσο 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ απνζηνιέα αιιά πνλνθέθαιν 

γηα ην κεηαθνξέα γεγνλφο πνπ εμεγεί ηε κεγάιε απφθιηζε. 

 Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ θνξηίσλ πξνο ηε κεηαθνξά είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ έρεη κεγάια νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ απνζηνιέα θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην κεηαθνξέα λα παξέρεη πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο. κσο 

δελ είλαη πάληα δπλαηή ε βειηηζηνπνίεζε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, γη‟ 
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απηφ απφ ηε πιεπξά ηνπ κεηαθνξέα, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηαδηθαζία απηή, ε βαξχηεηα ησλ απαληήζεσλ είλαη ρακειφηεξε. 

 Ηζνξξνπία παξά ηηο κηθξέο απνθιίζεηο εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο ρξφλνπο, 

θαζψο σξάξην θφξησζεο θαη παξάδνζεο θαη ζπρλφηεηα ξπζκψλ 

απνζηνιήο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ζηελ νξζή ζπλεξγαζία θαη 

ησλ δχν κεξψλ. κσο ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο παξαηεξείηαη 

κεγάιε απφθιηζε ε  νπνία δελ απνηειεί ζηαηηζηηθφ ιάζνο θαζψο 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί πξαθηηθά, δηφηη νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 

δεηνχλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ πεξηζψξην θαη αληίζεηα νη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πηέδνπλ γηα άκεζεο παξαδφζεηο. 

 ην ζηνηρείν ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο εληνπίδεηαη κεγάιε δηαθνξά. Ο 

κεηαθνξέαο επηζπκεί ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηεο γεσγξαθηθήο 

δηάζηαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξεζίαο, ελψ νη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, επηζπκψληαο εμππεξέηεζε ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν 

γεσγξαθηθφ θάζκα, απνθεχγνπλ ην γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ. 

 Ο θαζνξηζκφο φγθνπ απνηειεί έλα ζηνηρείν ελζαξξπληηθφ γηα ηηο 

ζπκβάζεηο κεηαθνξάο. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζε αξθεηά 

ζεκεία, νη πςειέο βαξχηεηεο δείρλνπλ φηη θαη ηα δχν κέξε ζπκθσλνχλ 

δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηα ζηνηρεία απηά. Παξάδνμν απνηεινχλ νη 

απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο παξηίδαο. Ίζσο ζε πεξηπηψζεηο 

κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο νη απαληήζεηο λα είραλ κηθξφηεξν ράζκα. 

 ην ζέκα ησλ ηνπνζεζηψλ ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο. Οη 

ηνπνζεζίεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο θαζψο θαη ν ηειηθφο 

παξαιήπηεο απνηεινχλ ζεκεία κεγάιεο δηαθσλίαο. Οη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα ειέγμνπλ πιήξσο ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο επηζπκνχλ λα 

νξίζνπλ απζηεξά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Αληίζεηα νη κεηαθνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ζέινληαο λα απνθχγνπλ επζχλεο θαη απψιεηεο ρξφλνπ δελ 

επηζπκνχλ απζηεξέο νδεγίεο θαη έηζη βαζκνιφγεζαλ ρακειά.          

 Οη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απνηεινχλ έλα ηκήκα ηεο κεηαθνξηθήο 

δηαδηθαζίαο ην νπνίν ζπλερψο απνθηά κεγαιχηεξε δήηεζε. Οη απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ δειψλνπλ φηη θαη ηα δχν κέξε θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο σο ππεξεζία. Γηα ην 
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ιφγν απηφ νη απαληήζεηο γεληθά είλαη αξθεηά πςειέο θαη κε κηθξέο 

απνθιίζεηο. 

 ηε ζπκβαηηθή πεξίνδν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ε δηαθνξά ηεο κηαο 

κνλάδαο πεξίπνπ είλαη ζεκαληηθή, αιιά ην γεγνλφο φηη έρεη βαζκνινγεζεί 

ζρεηηθά πςειά δείρλεη φηη πθίζηαηαη θάπνηνο βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

ησλ κεξψλ. Αληίζηνηρα νη ελδηάκεζεο εκεξνκελίεο έρνπλ βαζκνινγεζεί κε 

απφθιηζε, φκσο κε ρακειή βαζκνινγία, πξάγκα πνπ δειψλεη ην ίδην κε 

ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε. Μεγάιε απφθιηζε έρνπλ νη απαληήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ. Απηφ δελ έρεη λα 

θάλεη ηφζν κε ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ζχκβαζεο αιιά θπξίσο κε 

ηηο πνιηηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελζαξξχλνπλ ή φρη ηηο καθξνρξφληεο 

ζπλεξγαζίεο. 

 Οη βαζκνινγίεο ζηε ηηκνιφγεζε θαη ηε πιεξσκή είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Σν 

χςνο ησλ βαζκνινγηψλ δειψλεη φρη κφλν ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

αιιά θαη ηε βαξχηεηα πνπ απηά ιακβάλνπλ ζε πεξηφδνπο κεγάισλ 

νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ. Σν κνλαδηθφ ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη αηζζεηή 

δηαθνξά είλαη ε ειάρηζηε ρξέσζε, δηφηη νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 

επηζπκνχλ έληνλα θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ρξέσζεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα αζπίδα πξνζηαζίαο. 

 Ίζσο νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

εληνπίδνληαη ζην ηνκέα ησλ κεηξήζεσλ απφδνζεο. Ζ αζπκθσλία είλαη 

ηεξάζηηα θαη θαζξεθηίδεη ηε λννηξνπία θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνληαη νη ζπκβάζεηο κεηαθνξάο ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ επηβνιή πνηλψλ ρσξίο δπλαηφηεηα παξνρήο 

bonus ζε πεξηπηψζεηο άξηζηεο ιεηηνπξγίαο, ελψ αληίζηξνθα νη 

κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ bonus θαιήο ιεηηνπξγίαο, 

απνθεχγνληαο ηηο πνηλέο απσιεηψλ ή δεκηψλ.      

 Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη νη ππνπεξηπηψζεηο πνπ ην απνηεινχλ 

δείρλνπλ κηα θνηλή αληηκεηψπηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Καη ηα δχν κέξε 

βαζκνινγνχλ πνιχ πςειά αιιά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη απαληήζεηο 

ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ έζησ θαη νξηαθά βξίζθνληαη πάλσ απφ 

απηέο ησλ κεηαθνξηθψλ. Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, φληαο ην κέινο πνπ 

δεηά λα αγνξάζεη κηα ππεξεζία κεηαθνξάο, είλαη ινγηθφ λα επηδηψθεη ην 

πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν εμππεξέηεζεο. Οη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 
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φκσο έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία απηνχ θαη βιέπνπλ ην πςειφ επίπεδν 

εμππεξέηεζεο ζαλ ηξφπν πξνζέιθπζεο ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ γηα ηελ 

ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Αξθεηά ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ππάξρνπλ ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα. κσο, νη απαληήζεηο ησλ κεηαθνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, παξφηη είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ εκπνξηθψλ, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ζπλέπεηα θαζψο νη βαζκνινγίεο είλαη ίδηεο. 

Φαίλεηαη ίζσο ε γλψζε ησλ κεηαθνξέσλ γηα ηα ζέκαηα απηά θαη φηη ε 

βαξχηεηα πνπ δίλνπλ είλαη αξθεηή γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ 

πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο κεηαθνξάο. 

 Ο ηίηινο ηδηνθηεζίαο ησλ αγαζψλ δελ απαζρνιεί θαζφινπ ηηο κεηαθνξηθέο 

επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζέκα απηφ ελδηαθέξνληαη θπξίσο νη απνζηνιείο γηα λ 

κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ πφηε ε ηδηνθηεζία ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ 

αιιάδεη ρέξηα θαη καδί κεηαηνπίδεηαη θαη ε επζχλε. 

 Δλζαξξπληηθή εηθφλα απνηεινχλ ζηνηρεία φπσο ε επηθνηλσλία, ε 

ππεξγνιαβία, ε ππνθαηάζηαζε θηι., γηαηί παξά ηηο δηαθνξέο, νη 

απαληήζεηο είλαη αξθεηά θνληά θαη θαίλεηαη φηη ππάξρεη θνηλφο ηφπνο 

ζπλεξγαζίαο παξά ηε αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρνπκε δεη ζηε πιεηνςεθία ησλ 

ζεκείσλ κέρξη ηψξα. 

 Ζ αλσηέξα βία είλαη έλα ζηνηρείν πνπ εληάζζεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο. Ζ 

δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη. ζν πην ιεπηνκεξήο 

ε πεξηγξαθή, ηφζν πεξηζζφηεξν πεξηνξίδεηαη ν κεηαθνξέαο θαη ζα 

αλαγθαζηεί λα αλαιάβεη επζχλεο θαη απνδεκηψζεηο ζε πηζαλέο απψιεηεο ή 

δεκίεο. Αληίζεηα φηαλ ε αλσηέξα βία παξνπζηάδεηαη απιά, ν κεηαθνξέαο 

κπνξεί λα θαηαθχγεη ζε απηή ζε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγεί θαη ηε ρακειή βαζκνινγία  

 Σέινο κεγάιεο απνθιίζεηο δηαθξίλνληαη θαη ζην ζέκα ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ. Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα είλαη 

πξνζηαηεπκέλεο δεηνχλ ηελ δηαζθάιηζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζε 

αληίζεζε κε ηνπο κεηαθνξείο πνπ πηέδνληαη νηθνλνκηθά ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη πηψζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ.        
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7. Σςμπεπάζμαηα – Δπίλογορ 

Ζ εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά απνηειεί έλα είδνο παξνρήο ππεξεζίαο ην νπνίν 

δηαζέηεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε αγνξά ηεο απνθηά ζπλερψο θαη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ πιένλ φηη νη 

ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ θαζηζηνχλ ηε αγνξά κεηαθνξάο βαζηθή δηαδηθαζία ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.   

Ζ θχζε ηεο ππεξεζίαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία, δεκηνπξγνχλ ηελ 

αλάγθε λνκηθήο ζπκθσλίαο κε ηε ρξήζε ζπκβάζεσλ. κσο ζηελ Διιάδα νη 

ζπκβάζεηο ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ αγθάζη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ απνζηνιέα 

θαη κεηαθνξέα. Παξά ηε δεκηνπξγία αλάγθεο ζπκβάζεσλ, ε λννηξνπία ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε δεκηνπξγία ηνπο θαη φηαλ 

απηέο ζπληαρζνχλ δελ παίξλνπλ ηε κνξθή εξγαιείνπ. Κάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο επηρεηξεί λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ δίλνληαο κηθξή βάζε ζηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηνλ βαξχλνπλ. Γηαπηζηψλνπκε ζπλεπψο ηε ζηξεβιή εηθφλα 

πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο γηα ηηο ζπκβάζεηο. 

Παξά ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ ζεκάδηα ελζαξξπληηθά, πνπ 

δειψλνπλ φηη ππάξρεη θνηλφο ηφπνο επηθνηλσλίαο γηα νξζή ζπλεξγαζία θαη 

ζχληαμε ζπκβάζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ θαη ηα δχν κέξε. Απηφ φκσο πνπ 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη φηη νη ζπκβάζεηο πξέπεη λα απνηεινχλ 

εξγαιεία θαη φρη ρεηξνπέδεο ζηα ρέξηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. θνπφο 

ηεο ζχκβαζεο είλαη ε θαιή ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ θαη σο ηέηνηα πξέπεη ρξεζηκνπνηείηαη. Πξέπεη ζπλεπψο λα 

ελζσκαησζεί ε εκπεηξία ρξφλσλ θαη ε γλψζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα 

εμαιεηθζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηηο 

ζπκβάζεηο σο κεραληζκφο ζεκειίσζεο ζπλεξγαζηψλ θαη φρη σο δεκηνπξγφ 

αδηεμφδσλ.           
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8. Παπάπηημα 

Δπυηημαηολόγιο 

Βαθμολογήζηε από 0-5 πόζο ζημανηικά θευπείηαι ηα ζηοισεία πος ενηάζζονηαι ζε μια ζύμβαζη μεηαθοπάρ. Σε πεπιπηώζειρ πος δεν αναθέπεηαι ένα πιθανό 
ζηοισείο, παπακαλώ πποζδιοπίζηε και βαθμολογήζηε ανηίζηοισα. 

Βαθμόρ 

1) Οξηζκνί  

2) Αληηθείκελν Παξερφκελεο ππεξεζίαο  

 2α) Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ   

 2β) επηζηξνθέο  

 2βα)επηζηξνθέο άδεησλ  

 2ββ)Απφδεημε παξάδνζεο  

 2γ)Βειηηζηνπνίεζε θνξηίσλ πξνο κεηαθνξά  

 2δ) Υξφλνη  

 2δα) Ωξάξην θφξησζεο/παξάδνζεο  

 2δβ) Υξφλνη παξάδνζεο  

 2δγ) πρλφηεηα ξπζκψλ απνζηνιήο  

 2ε) Γεσγξαθηθή θάιπςε       

 2ζη) θαζνξηζκφο φγθνπ  

 2ζηα) Καζνξηζκφο φγθνπ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

 2ζηβ) Καζνξηζκφο ειάρηζηνπ φγθνπ γηα απνζηνιή  

 2ζηγ) Οξζή κνλαδνπνίεζε   

 2ζηδ) Μέγεζνο παξηίδαο  

 2δ) Δίδνο θνξηίνπ, βάξνο, ηδηφηεηεο  

 2ε) Σνπνζεζίεο  

 2εα) Σνπνζεζίεο παξάδνζεο/παξαιαβήο  

 2εβ) Σειηθφο παξαιήπηεο   

 2εγ) πλήζεηο πξννξηζκνί  

 2εδ) Πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο  

 2η) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  

3) Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο  

 3α) Μεηαθφξησζε  

 3β) Δθηεισληζκφο  

 3γ) Σαρεία ελαπφζεζε  

 3δ) Ηρλειαζηκφηεηα  

 3ε) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  

4)πκβαηηθή πεξίνδνο  

 4α) Ζκεξνκελία Έλαξμεο / Ζκεξνκελία Λήμεο  

 4β) Παξάηαζε ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ  

 4γ) Δλδηάκεζεο ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο  
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 4δ) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  

5) Σηκνιφγεζε-Πιεξσκή  

 5α) Όςνο θνκίζηξνπ  

 5β) Σξφπνο θαηαβνιήο  

 5γ) Ζκεξνκελία θαζνξηζκνχ λαχινπ  

 5δ) Αιιαγέο ζηηο ρξεψζεηο  

 5ε) Διάρηζηε ρξέσζε  

 5ζη) Καζνξηζκφο ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο νθεηινκέλνπ πνζνχ  

 5δ) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  

6) Μεηξήζεηο απφδνζεο/Bonus  

 6α) Μεηξήζεηο γηα on/in/out of time παξαδφζεηο  

 6β) Μεηξήζεηο απσιεηψλ/δεκηψλ  

 6γ) Bonus γηα on time παξαδφζεηο  

 6δ) Bonus γηα κεησκέλεο απψιεηεο/δεκίεο  

 6ε) Πνηλέο γηα out of time παξαδφζεηο  

 6ζη) Πνηλέο γηα απμεκέλεο απψιεηεο/δεκίεο  

 6δ) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  

7) Δπίπεδν εμππεξέηεζεο   

 7α) Τπεξβάιινπζα Γπλακηθφηεηα    

 7β) Υεηξηζκφο εηδηθψλ πξντφλησλ    

 7γ) Σαρεία εμππεξέηεζε   

 7δ) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  

8) Τγηεηλή / αζθάιεηα  

 8α) Αζθάιεηα θφξησζεο/ εθθφξησζεο  

 8β) Αζθάιεηα απνζήθεπζεο  

 8γ) Αζθάιεηα κεηαθνξάο  

 8δ) Σήξεζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο  

 8ε) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  

9) Σίηινο ηδηνθηεζίαο αγαζψλ  

10) Γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ  

11) Καζνξηζκφο επζχλεο  

12) Τπεξγνιαβία  

13) Δρεκχζεηα  

15) Αζθάιηζε Φνξηίνπ  

16) Δπηθνηλσλία   

17) Αλσηέξα βία  

18) Τπνθαηάζηαζε  

19)Δγγπεηηθή επηζηνιή  

20) Δθαξκνζηέν δίθαην  

21) Άιιν/ Πξνζδηνξίζηε  
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