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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Προφίλ 

Η HELLENIC LOGISTICS Α.Ε είναι πρωτοπόρος εταιρία στον ελληνικό 

χώρο της παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics στον τοµέα του 

αυτοκινήτου και της µοτοσικλέτας, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις 

στην αποθήκευση, την διαχείριση, τον ποιοτικό έλεγχο (PDI) και την 

προετοιµασία (PDS) των νεοεισαγόµενων οχηµάτων (αυτοκινήτων και 

µοτοσικλετών), υπηρεσίες για τις οποίες είναι πιστοποιηµένη κατά το 

πρότυπο ποιότητας ISO 9001/2008 από τον οργανισµό TÜV HELLAS 

(Σεπτέµβριος 2003). 

Η εταιρία εκµεταλλεύεται έκταση 600.000 τετρ. µέτρων, στην Μαγούλα 

Αττικής ώστε να παρέχει πλήρως όλα τα είδη υπηρεσιών, από την 

αποθήκευση, διαχείριση και την προετοιµασία έως την µεταφορά των 

οχηµάτων από την στιγµή της άφιξης στην πύλη εισόδου της χώρας µας 

(Λιµένας Κερατσινίου) µέχρι την παράδοση στο δίκτυο πωλήσεων. Η 

συνολική αποθηκευτική ικανότητα ανέρχεται σε 20.000 οχήµατα.  

Η HELLENIC LOGISTICS TRANSPORT Α.Ε ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 

2002 παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες µεταφοράς αυτοκινήτων από 

την πύλη εισόδου (σταθµός διακίνησης οχηµάτων του προβλήτα 
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1. Μεταφορά 

•   Η Hellenic Logistics S.A αναλαµβάνει το έργο της 
µεταφοράς των οχηµάτων στους dealers. Τα αυτοκινητοφόρα 
φορτηγά της αδελφής εταιρίας Hellenic Logistics Transport, 
µεταφέρουν µε ποιότητα και ασφάλεια, τα οχήµατα του πελάτη 
ως τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας.  

• Η Hellenic Logistics Transport, (πλήρως ιδιόκτητη αδελφή 
εταιρία), διαθέτει:  

1. 50 αυτοκινητοφόρα φορτηγά, επανδρωµένα από 
έµπειρο προσωπικό και εξοπλισµένα µε τεχνολογία που 
µας επιτρέπει   να γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή το που 
βρίσκεται οποιοδήποτε όχηµα.  

2. 50  αυτοκινητοφόρα συνεργατών 
•   Λόγω της υψηλής συχνότητας αποστολών φορτηγών 

µας σε διάφορες κατευθύνσεις, µπορούµε να ικανοποιήσουµε 
ποικίλες ανάγκες των πελατών µας, στις απαιτήσεις για τους 
χρόνους παράδοσης οχηµάτων και την διαθεσιµότητα 
πληροφοριών που σχετίζονται µε αυτή την δραστηριότητα.  

•   Κατά συνέπεια, υποστηρίζουµε οποιαδήποτε 
στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως «just in time» και 
τακτικές άµεσης απόκρισης.  

•   Ένας ακόµη δείκτης της ποιότητας των παρερχοµένων 
υπηρεσιών από την εταιρία µας είναι η συνεχής εκπαίδευση 
του προσωπικού µας, τόσο αυτών που διαχειρίζονται τα 
οχήµατα των πελατών µας όσο και των οδηγών των 
αυτοκινητοφόρων φορτηγών µας, οι οποίοι επιµορφώνονται 5 

Κερατσινίου-car terminal) στην χώρα µας µέχρι τον τελικό προορισµό τους. 

Ο στόλος της περιλαµβάνει  50 ιδιόκτητες αυτοκινητάµαξες. Παράλληλα η 

εταιρία  προκειµένου να επιτελέσει στο έπακρο το µεταφορικό της 

έργο, χρησιµοποιεί και 50 αυτοκινητάµαξες συνεργατών. 

Η Hellenic Logistics Transport Α.Ε διακινεί 250.000 οχήµατα ετησίως. 
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ή 6 φορές ετησίως στην όλη διαδικασία 
παραλαβής/παράδοσης οχηµάτων.  

 

 

2. Third Party Logistics Οχηµάτων 

 Η παροχή υπηρεσιών Third Party Logistics στον τοµέα του 
αυτοκινήτου, και της µοτοσικλέτας συνίσταται σε ολοκληρωµένες 
λύσεις που αφορούν την αποθήκευση, την διαχείριση, τον ποιοτικό 
έλεγχο (PDI) και την προετοιµασία (PDS) των νεοεισαγόµενων 
αυτοκινήτων, υπηρεσίες για τις οποίες είναι πιστοποιηµένη κατά το 
πρότυπο ποιότητας ISO 9001/2008 από τον οργανισµό TÜV 
HELLAS (Σεπτέµβριος 2003).  

Η ειδοποιός διαφορά στην παροχή υπηρεσιών T.P.L αυτοκινήτου 
συνίσταται σε: 

• Εφαρµογή λογισµικού διαχείρισης αποθηκών (Warehouse 
Management System) µε την χρήση ασύρµατων scanners και 
φορητών εκτυπωτών.  

• Παραλαβή απόθεση και διαχείριση οχηµάτων, µε ανάγνωση 
του γραµµωτού κώδικα του αριθµού πλαισίου του κάθε 
οχήµατος, και την απόθεσή του σε θέση απόθεσης (βάσει των 
τακτικών διαχείρισης αποθεµάτων του πελάτη, και των 
διαστάσεων του οχήµατος).  

• ∆ιαχείριση των εντολών των πελατών της εταιρίας, βάσει των 
οποίων προετοιµάζονται τα οχήµατα προς παράδοση στα 
αντίστοιχα δίκτυα πωλήσεων των πελατών.  

• Παροχή «τριτογενών» υπηρεσιών πληροφορικής για την 
αποτελεσµατικότερη υποστήριξη των πελατών της.  

• Αναδιανοµή και οµαδοποίηση οχηµάτων από διαφορετικές 
προελεύσεις προς κοινούς προορισµούς, και προώθηση των 
οχηµάτων στους προορισµούς τους. 

 Πέραν της αποθήκευσης και διαχείρισης, η εταιρία παρέχει:  
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• Υπηρεσίες πλύσης, αποκέρωσης, καθαριότητας εσωτερικού 
οχήµατος  

• Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου των προς παράδοση οχηµάτων, 
• Υπηρεσίες µικροεπισκευών φανοβαφείου (για την 

αποκατάσταση ζηµιών µεταφοράς),  
• Υπηρεσίες φανοβαφείου, επισκευών, ποιοτικού ελέγχου 

µεταχειρισµένων οχηµάτων εταιριών ενοικιάσεως και 
µακροχρόνιας µίσθωσης  

• Τοποθέτηση στοιχείων προαιρετικού εξοπλισµού κατ’εντολή 
του πελάτη (ελαφρά µεταποιητική δραστηριότητα). 

3. Σύστηµα Ολικής Ποιότητας 

Στόχος µας είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µας. Η ολική διαχείριση ποιότητας (Total 

Quality Management) αποτελεί δέσµευση για µας, σε όλες µας τις 

δραστηριότητες. Είναι γνωστό πως όταν η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ελλειµµατική, έχουµε αυξηµένα 

κόστη: πχ ο µη εντοπισµός ζηµιών κατά την µεταφορά των 

οχηµάτων οδηγεί σε επανάληψη διαδικασιών µε αποτέλεσµα 

αυξηµένα κόστη. Η εταιρία µας διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό, 

υπεύθυνο για τον έλεγχο και την καταγραφή των ζηµιών και 

απωλειών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την 

άφιξη στο λιµάνι έως την παράδοση στο δίκτυο αντιπροσώπων. 

Συγκεκριµένα, έλεγχοι και συµπλήρωση των αντίστοιχων 

αναφορών γίνονται:  

α) στο λιµάνι µε την άφιξη του οχήµατος κατά την εναπόθεση 

του στον αποθηκευτικό χώρο του λιµένα,  
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β) µετά την µεταφορά του οχήµατος από το λιµάνι στον 

αποθηκευτικό µας χώρο,  

γ) κατά τον ποιοτικό έλεγχο και  

δ) στον χώρο φόρτωσης στα αυτοκινητοφόρα φορτηγά µας, 

πριν την διανοµή των οχηµάτων. 

∆είκτης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από την 

εταιρία µας είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού µας, τόσο 

αυτών που διαχειρίζονται τα οχήµατα των πελατών µας όσο και των 

οδηγών των αυτοκινητοφόρων φορτηγών µας, οι οποίοι 

επιµορφώνονται 5 ή 6 φορές ετησίως στην όλη διαδικασία 

παραλαβής/παράδοσης οχηµάτων. Στα πλαίσια αυτά, άρχισε τον 

Φεβρουάριο του 2002 η διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού 

συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, από τον πιστοποιητικό 

οργανισµό TÜV HELLAS κατά το πρότυπο ΙSO 9001/2008 η οποία 

ολοκληρώθηκε τον  Ιούλιο του 2003. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ (∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ)  
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 3PL ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

• ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ module ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ERP 

 

• ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ(ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ, ΧΩΡ.ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ-ΠΕΛΑΤΩΝ) 

 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΟΘΟΝΕΣ ALV 

 

• REPORTING TΟΥ  module ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

LEAD TIME-REPORT ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ REPORT 
ΗΕLLENIC TRANSPORT 
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• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (4 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ) 

Βέλτιστη χρήση χωρητικότητας φορτηγών και αποδοτικότερος 

συνδυασµός προορισµών µπορούν να εξασφαλίσουν ως και 8-12% 

µείωση κόστους.
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Π ε ρ ι γ ρ α φή  Ερ γ ασ ιώ ν  

Τα κυριότερα «βήµατα», στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτοκινήτων , 

είναι τα ακόλουθα: 

� Ολοκλήρωση παραγωγής οχήµατος στο εργοστάσιο,  

� µεταφορά στον λιµένα αναχώρησης,  

� φόρτωση σε οχηµαταγωγό πλοίο, άφιξη στον λιµένα εισόδου 

(ΟΛΠ),  

� αποθήκευση (κατ’ εντολή και για λογαριασµό του εισαγωγέα-

εντολέα) σε φορολογική αποθήκη ή αποθήκη τελωνειακής 

αποταµίευσης,  

� προετοιµασία βάσει προδιαγραφών κατασκευαστή (PDS),  

� παράδοση οχήµατος στο ∆ίκτυο Πωλήσεων. 

Σηµειώνεται ότι σε κάθε στάδιο (από την παραλαβή στον λιµένα 

εισόδου ως την παράδοση οχήµατος στο ∆ίκτυο Πωλήσεων) γίνεται 

από εξειδικευµένους τεχνικούς της εταιρείας µας έλεγχος Ζηµιών 

για την άµεση ενηµέρωση , µέσω των ΙΤ συστηµάτων, των 

αυτοκινητοβιοµηχανιών, των ναυτιλιακών εταιρειών και των 

εισαγωγέων για τον καταµερισµό του κόστους.  

 

Π ε ρ ι γ ρ α φή  Απα ι τ ή σ εων  Π ρο γ ρ ά µ µ α τ ο ς  

∆ροµ ο λ ό γ η σ η ς  

 

Οδ ι κ ή  µ ε τ αφ ο ρ ά  α υ τ ο κ ι ν ή τω ν  σ τ ο  δ ί κ τ υ ο  

πωλήσ εω ν ,  ε ν τ ό ς  κ α ι  ε κ τ ό ς  σ υ ν ό ρων ,  µ ε  

α υ τ ο κ ι ν η τ ά µ α ξ ε ς .  
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Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνίστανται στην παροχή 

υπηρεσιών µεταφοράς οχηµάτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

στις κάτωθι κατηγορίες εντολών διακίνησης:  

 
1. Εντολές διακίνησης αυτοκινήτων που αποθηκεύονται στις 

αποθήκες της εταιρίας: 

Οι εντολές διακίνησης αυτών των αυτοκινήτων, είτε 

προκύπτουν αυτόµατα από τα call of των πελατών  (πλαίσια 

τα οποία εντάσσονται στην λίστα των προς δροµολόγηση 

πλαισίων) είτε µε data entry από τους brand managers. 

 

2. Εντολές διακίνησης πελατών αυτ/των πελατών των οποίων το 

απόθεµα δεν αποθηκεύεται  σε αποθήκες της εταιρίας: Σε 

καθηµερινή βάση, το προσωπικό του τµήµατος δροµολόγησης 

λαµβάνει ηλεκτρονικό αρχείο ή  fax µε εντολές διακίνησης 

αυτ/των από τον αποθηκευτικό χώρο του πελάτη ή 

οποιαδήποτε άλλη αφετηρία στον τελικό τους προορισµό. 

 

3. Εντολές διακίνησης οχηµάτων από dealer (διανοµέα)  σε 

dealer: Σε καθηµερινή βάση, το προσωπικό του τµήµατος 

δροµολόγησης λαµβάνει fax ή e mail µε εντολές διακίνησης 

αυτοκινήτων πελατών από σηµείο σε σηµείο (πωλήσεις, 

παρακαταθήκες, εκθέµατα, εκστρατείες προώθησης 

πωλήσεων). 

‘Έν τ α ξ η  τ ο υ  m o d u l e  δ ρ ο µ ο λ ό γ ησ η ς  σ τ ο  E R P  
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 ∆ιεκπεραίωση Εντολών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το  προσωπικό του τµήµατος 

δροµολόγησης εισάγει τις εντολές στο αντίστοιχο module του 

ERP, προκειµένου να µπορέσει αργότερα (µε την εκτέλεση της 

εντολής) να εκδοθεί η αντίστοιχη φορτωτική ή τιµολόγιο 

παροχής υπηρεσιών.  

1. Όταν ο τόπος φόρτωσης δεν είναι η αποθήκη της 

Hellenic Logistics Transport A.E., καταχωρείται εντολή 

µεταφοράς. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα 

εξής: 

� Αριθµός εντολής µεταφοράς 

� Ηµεροµηνία Εντολής µεταφοράς 

� Τόπος φόρτωσης 

� Τόπος προορισµού 

� Αριθµός δροµολογίου 

� Κωδικός προµηθευτή 

� Είδος εντολής µεταφοράς  

 1 : Λιµάνι 
 2 : Επιστροφές 
 3 : ∆ιακινήσεις τρίτων (αυτοκίνητα εκτός 

αποθήκης εταιρίας) 
 4 : ∆ιακινήσεις από περιοχή σε περιοχή. 

� Πλαίσιο 

� Μάρκα 

� Τύπος οχήµατος 

� Περιγραφή µοντέλου 
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� Φορτηγό 

� Ιδιοκτήτης φορτηγού 

� Οδηγός 

� Ποσό χρέωσης ειδικής µεταφοράς 

� Στοιχεία εντολέα 

� Στοιχεία αποστολέα 

� Στοιχεία παραλήπτη 

� Σειρά και αριθµός ∆Α 

� Ηµεροµηνία ∆Α 

� ∆είκτης τιµολόγησης 

Για τις µεταφορές από τις εγκαταστάσεις της Hellenic Logistics 

A.E., οι καταχωρήσεις ενηµερώνονται από την εφαρµογή της 

δροµολόγησης. 

Μετά την εκτέλεση µιας εντολής µεταφοράς,  ο χρήστης 

ενηµερώνει µε τα στοιχεία του ∆ελτίου Αποστολής. 

Προκειµένου να δηµιουργηθεί η αντίστοιχη χρέωση της 

παρεχόµενης υπηρεσίας, θα πρέπει να δηµιουργηθεί η 

παραγγελία φορτωτικής/παροχής υπηρεσιών. Επιλέγουµε 

πλαίσια και αντίστοιχο τιµοκατάλογο σε ALV λίστα που 

περιέχει: τόπο φόρτωσης, τόπο προορισµού, πλαίσιο, µάρκα, 

τύπο οχήµατος, περιγραφή µοντέλου, ποσό χρέωσης, στοιχεία 

εντολέα, στοιχεία αποστολέα, στοιχεία παραλήπτη, πεδίο 

σειράς και αριθµού ∆ελτίου Αποστολής κλπ. 
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2. ∆ιακινήσεις οχηµάτων τα οποία µετασταθµεύουν, 

χωρίς να αποθηκευτούν στον ελεύθερο χώρο της 

Hellenic Logistics Transport A.E. :  

(α) Αυτοκίνητα για τα οποία οι brand managers πελατών 

της  HLT λαµβάνουν εντολές διακίνησης αυτοκινήτων 

πελατών της Hellenic Logistics, από συγκεκριµένο τόπο 

προορισµού σε συγκεκριµένο τόπο παράδοσης, χωρίς να 

παρεµβάλλεται ούτε αποθήκευση ούτε άλλη εργασία. 

(β) Αυτοκίνητα πελατών της Hellenic Logistics Transport 

Α.Ε. τα οποία µετασταθµεύουν σε συγκεκριµένο χώρο 

(υποσύνολο του ελευθέρου χώρου) ο οποίος ανήκει στην 

µεταφορική εταιρία και στην συνέχεια δροµολογούνται 

προς τους προορισµούς που αναγράφουν τα ∆Α των, 

εντασσόµενα σε δροµολόγια της Hellenic Logistics 

Transport Α.Ε. (τα οποία εκτελούνται από την ίδια ή Φ∆Χ 

συνεργατών της). 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ERP 

Τα οχήµατα κατά την άφιξή τους συνοδεύονται από ∆ελτίο 

Αποστολής που εκδίδεται από τον αποστολέα και αναφέρει ως 

τόπο παράδοσης την διεύθυνση του τελικού παραλήπτη. 

Στις περιπτώσεις που τα οχήµατα διαθέτουν αριθµό 

κυκλοφορίας, αρκεί, ως συνοδευτικό φωτοτυπία της άδειας και 

υπεύθυνη δήλωση του εντολέα, αντί δελτίου αποστολής. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 15

Κατά την άφιξη των οχηµάτων στον χώρο παραδίδεται το ∆Α ή 

οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που το αντικαθιστά 

στο Γραφείο Κίνησης Αποθήκης .Το προσωπικό λοιπόν του 

Γραφείου Κίνησης Αποθήκης εισάγει τα πλαίσια στο WM και 

στο ΜΜ (ZMM_INTERFACE_20 παραλαβή πλαισίων στην 

αποθήκη). Ο χρήστης επιλέγει τον αποθηκευτικό χώρο στον 

οποίο γίνεται η παραλαβή (φορολογική αποθήκη ή αποθήκη 

αποταµίευσης ή ελεύθερο χώρο). Επιλέγοντας «όχι την 

Hellenic Logistics» ως προορισµό,  γίνεται εισαγωγή µόνο 

κατά WM. Στην συνέχεια τα παραλαµβάνει σε χώρο «transit» 

χώρος πρόχειρης απόθεσης µέσω διαδικασίας fast entry. Σε 

αυτή την οθόνη πρέπει να καταχωρήσουµε τουλάχιστον τα 

υποχρεωτικά πεδία για την δηµιουργία του αυτοκινήτου. Αυτά 

είναι τα : 

(Αν κάποιο όχηµα δεν είναι δηµιουργηµένο, ως «υλικό ERP» 

δηµιουργείται σε αυτό το πρόγραµµα). 

� Εγκατάσταση: Πάντα 5000 

� Αποθ. χώρος: Καταχωρούµε τον αποθ. χώρο 

παραλαβής ( Ελεύθερο ή τελωνειακό). Με F4 µπορούµε 

να επιλέξουµε από λίστα. 

� Αποθέτης: Με F4 µπορούµε να επιλέξουµε από λίστα ή 

να δηµιουργήσουµε αποθέτη. 

� Αρ. αποθήκης: Πάντα 500. 

� Τύπος αποθ. προορισµού: Κτίριο 

� Θέση  αποθ. προορισµού: ∆ιάδροµος 
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� Loading number: ∆εν καταχωρούµε. 

� ∆ελτίο Αποστολής: Καταχωρούµε το ∆.Α µε το οποίο 

παραλαµβάνουµε το όχηµα . 

� Αριθµός Πλαισίου: Καταχωρούµε τα πλαίσια που θα 

παραλάβουµε. Το πεδίο Ενηµέρωση Αποθήκης 

εµφανίζεται µόνο σε περίπτωση που παραλαµβάνουµε σε 

Ελ.Χώρο 

� Ενηµέρωση Αποθήκης: Αν θέλουµε να κάνουµε 

εγγραφή στο ΜΜ (φορολογική αποθήκη) τσεκάρουµε το 

πεδίο αυτό. Εκτός από ΜΜ κίνηση γίνεται και κίνηση WM. 

Αν δεν τσεκάρουµε το πεδίο ,δηµιουργείται µόνο WM 

εγγραφή. 

� Κωδικός Dealer: Καταχωρούµε κωδικό του dealer  στην 

περίπτωση  όπου το πλαίσιο θα κάνει κίνηση µόνο WM 

και θα  πρέπει να ξέρουµε τα στοιχεία του παραλήπτη 

όταν εκδώσουµε το ∆Α µέσα από το δροµολόγιο. 

� Κωδικός Πελάτη: Καταχωρούµε κωδικό του τελικού 

πελάτη, στην περίπτωση όπου το πλαίσιο θα κάνει 

κίνηση µόνο WM, και θα  πρέπει να ξέρουµε τα στοιχεία 

του τελικού παραλήπτη όταν εκδώσουµε το ∆Α µέσα από 

το δροµολόγιο (Κατ΄εντολήν …. κλπ.) πατάµε SAVE      

Αν τα πλαίσια που εισαγάγαµε δεν προϋπάρχουν σε αρχείο, το 

πρόγραµµα µας καλεί να τα δηµιουργήσουµε µέσω του 

προγράµµατος «Γρήγορη καταχώριση αυτοκινήτων» 
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Σε αυτή την οθόνη πρέπει να καταχωρήσουµε τουλάχιστον τα 

υποχρεωτικά πεδία για την δηµιουργία του αυτοκινήτου. 

Αυτά είναι τα: 

� Εγκατάσταση, 

� Αριθµός πλαισίου, 

� Κωδικός Μοντέλου 

� Κωδικός χρώµατος 

� Εάν ο προορισµός του αυτοκινήτου είναι ο ελεύθερος 

χώρος της εταιρίας κάνουµε εισαγωγή τόσο κατά WM όσο 

και κατά MM (Περίπτωση (α) και (β). 

� Εάν πρόκειται για διακίνηση ή αυτοκίνητα πελατών της 

µεταφορικής εταιρίας κάνουµε εισαγωγή µόνο κατά WM. 

Τα αυτοκίνητα της περίπτωσης εισάγονται είτε: 

1. σε θέση E1R01 (θέση ετοίµου προς δροµολόγηση 

αυτοκινήτου), όταν πρόκειται για αυτοκίνητα πελατών της 

µεταφορικής εταιρίας  (δεν αποθέτουν αυτοκίνητα προς 

αποθήκευση-αυτοκίνητα που δεν εγγράφονται στο βιβλίο 

αποθετών) και αποτίθενται για κάποιες ώρες, σε χώρο της 

µεταφορικής, προκειµένου να επαναδροµολογηθούν την ίδια 

ηµέρα. 

2. σε θέση T2C01 προκειµένου για αυτοκίνητα διακινήσεων όπου 

στο ∆Α τους ως τόπος προορισµού δεν αναφέρεται η Hellenic 

Logistics ΑΕ, αλλά απευθείας ο επόµενος παραλήπτης. 
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     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Με την βοήθεια του ΜΜ προγράµµατος ZMM_INTERFACE_16 

∆ηµιουργία ∆ροµολογίων µπορούµε να εντάξουµε σε 

δροµολόγια αυτοκίνητα: 

� Αν η ηµεροµηνία αποστολής του πλαισίου (πίνακας 

ηµεροµηνιών δροµολόγησης) είναι < ή = µε την  

ηµεροµηνία που έχουµε επιλέξει στο πεδίο «Ηµεροµηνία 

Αποστολής Πλαισίων» τότε θα εµφανιστεί  στην λίστα 

προς δροµολόγηση. 

� Μέσω του συγκεκριµένου interface επιλέγουµε ανά 

πελάτη, και γεωγραφική περιοχή τους αριθµούς πλαισίου 

που είναι διαθέσιµοι προς δροµολόγηση και να τους 

εντάξουµε σε συγκεκριµένο δροµολόγιο (µοναδική 

αρίθµηση). 

� Αφού συλλεχθούν και τοποθετηθούν στον διάδροµο που 

αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δροµολόγιο τα αυτοκίνητα, 

ακολουθεί ο τελικός ποιοτικός έλεγχος πριν την φόρτωση. 

Ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, ελέγχει από πλευράς 

φανοποιείας και πληρότητας εξοπλισµού τα αυτοκίνητα 

και συµπληρώνει ειδικό έντυπο-Πρωτόκολλο Παραλαβής 

Παράδοσης- το  οποίο συνυπογράφεται από τον ίδιο και 

τον οδηγό που θα διεκπεραιώσει το συγκεκριµένο 

δροµολόγιο. 

� Ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου διασταυρώνει  επίσης 

τον αριθµό πλαισίου που αναφέρεται στην εκτύπωση Α4 
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που φέρει κάθε αυτοκίνητο, µε τον εργοστασιακό αριθµό 

πλαισίου (που αναγράφεται επάνω στο αυτοκίνητο). Στην 

περίπτωση αυ/των πελατών της HLT, όπου δεν 

παράγεται Α4 έντυπο, ελέγχεται η ταύτιση του αριθµού 

πλαισίου της εκτύπωσης της piclking list του δροµολογίου 

µε τον εργοστασιακό αριθµό πλαισίου του αυτοκινήτου. 

Στην συνέχεια, επιβεβαιώνει στο check box του κάθε 

πλαισίου τον ποιοτικό έλεγχο που έκανε, συµπληρώνει 

τον αριθµό δροµολογίου, τον αριθµό κυκλοφορίας  του 

φορτηγού που θα το παραλάβει και τον αριθµό του 

διαδρόµου στον οποίο βρίσκεται. 

� Τα αυτοκίνητα πελατών της HLT συνοδεύονται από 

παραστατικό του πελάτη και δεν απαιτείται έκδοση ∆Α. 

Τα αυτοκίνητα του πελάτη HL συνοδεύονται από τα 

απαραίτητα ∆Α τα οποία εκτυπώνονται ως εξής: το 

αντίτυπο «για τον παραλήπτη» στο γραφείο κίνησης ενώ 

το αντίτυπο «για τον µεταφορέα» στο γραφείο πύλης.  

� Ο υπεύθυνος τελικού ποιοτικού ελέγχου συµπληρώνει το 

πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης του κάθε 

δροµολογίου των οποίων τα αυτοκίνητα έχει ελέγξει.  

� Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης / 

απόκλισης κατά την διάρκεια της διενέργειας των ελέγχων 

στο όχηµα δεν πραγµατοποιείται φόρτωση και ως εκ 

τούτου σηµαίνεται στο πρωτόκολλο παραλαβής-

παράδοσης  η εν λόγω απόκλιση.  
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Περίπτωση δροµολογίων τοπικών & επαρχίας:  

� Το πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης του κάθε 

οχήµατος (έντυπο Σ∆Π HL Ε-14-03) παραδίδεται στο 

γραφείο πύλης. Το προσωπικό του γραφείου πύλης 

ελέγχει τα παραστατικά διενεργούνται οι προβλεπόµενοι 

έλεγχοι και εν συνεχεία µε την ολοκλήρωση των εν λόγω 

ενεργειών αποδεσµεύεται το όχηµα.  

� Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης / 

απόκλισης κατά την διάρκεια της διενέργειας των ελέγχων 

στο όχηµα δεν πραγµατοποιείται φόρτωση και ως εκ 

τούτου σηµαίνεται στο πρωτόκολλο παραλαβής-

παράδοσης  η εν λόγω απόκλιση.  
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 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

� Ο υπεύθυνος διαχείρισης δροµολογίων γνωρίζει µέσω 

του ERP τον όγκο των αυτοκινήτων που πρέπει να 

δροµολογήσει καθηµερινά, ανά γεωγραφική περιοχή. 

� Επίσης διαθέτει µέσω ERP, την πληροφορία του όγκου 

των αυτοκινήτων, κάθε αποθέτη που πρέπει σε 

καθηµερινή βάση να µεταφερθούν από τον λιµένα 

εισόδου στην αποθήκη της Hellenic Logistics ή αποθήκες 

άλλων πελατών. 

� Γνωρίζοντας την διαθεσιµότητα φορτηγών από τις 

αναφορές του υπευθύνου συντήρησης τροχαίου υλικού 

καθώς και µέσω του ERP ο υπεύθυνος διαχείρισης 

δροµολογίων φροντίζει (ακολουθώντας προτεραιότητες 

που δίνονται από τον ∆ιευθυντή Πωλήσεων & 

Μεταφορών) ώστε καθηµερινά να κατευθύνονται προς 

τους λιµένες εισόδου ή άλλα σηµεία εισόδου οχηµάτων 

πελατών στην χώρα µας, οι απαιτούµενες 

αυτοκινητάµαξες για την µεταφορά των οχηµάτων, που 

θα µεταφερθούν από τον λιµένα εισόδου. 

� Η προτεραιότητα στην φόρτωση αυτοκινήτων από το 

λιµάνι, των διαφόρων πελατών δίνεται από τον ∆ιευθυντή 

Πωλήσεων & Μεταφορών, µε βάση τους χρόνους 

παράδοσης που προδιαγράφουν τα συµβόλαια παροχής 

µεταφορικών υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας. 
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� Οι ανάγκες σε αυτοκινητάµαξες καλύπτονται και από 

συνεργαζόµενους µεταφορείς οι οποίοι δεσµεύονται να 

διαθέτουν επαρκή µεταφορικά µέσα.  

� Οι συνεργαζόµενοι µεταφορείς ειδοποιούνται σε 

καθηµερινή βάση τηλεφωνικά και εν συνεχεία εγγράφως, 

από το γραφείο διαχείρισης δροµολογίων, προκειµένου 

να αναλάβουν συγκεκριµένα δροµολόγια. 

� Ο προγραµµατισµός λαµβάνει επίσης υπόψιν του τυχόν 

απώλειες λόγω προγραµµατισµένης ή έκτακτης 

συντήρησης, για την οποία  ενηµερώνει ο υπεύθυνος 

συντήρησης τροχαίου υλικού. 

� Η δε προτεραιότητα στην φόρτωση και η ανά πάσα 

στιγµή διαθεσιµότητα των φορτηγών (ποια φορτηγά είναι 

διαθέσιµα προς φόρτωση κάθε στιγµή) µεταφέρεται από 

τον υπεύθυνο χώρου φόρτωσης στον υπεύθυνο 

δροµολόγησης µέσω του ERP. 

 Παρα µ ε τ ρ οπο ί η σ η  δ ρ ο µ ο λ ό γ ησ η ς  σ τ ο  E R P ,  

� ∆ιαστάσεις οχηµάτων 

� Χωρητικότητα αυτοκινηταµαξών (τύπος µοντέλου 

οχήµατος, αρ. κυκλοφορίας φορτηγού) 

� ∆ιευθύνσεις παράδοσης πελατών 

� Προβλεπόµενες αφίξεις αυτοκινήτων στον λιµένα εισόδου 

� Back orders αυτοκινήτων ανά προορισµό 
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Ε κ τ έ λ ε σ η  δ ρ ο µ ο λ ό γ η σ η ς  σ τ ο  E R P (π ε ρ ι γ ρ α φ ή  

ρ ο ή ς  ε ρ γ α σ ι ώ ν )  

 

Τα οχήµατα των οποίων οι «κάρτες εργασίας» περιλαµβάνουν 
εργασία µε «έλεγχο ολοκλήρωσης» µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών τους, παραµένουν στον ελεύθερο (δασµοφορολογικών 
επιβαρύνσεων) αποθηκευτικό χώρο και φαίνονται στο ERP  σε θέση 
E1R01 (θέση ετοίµου µετά από πλύσιµο, προετοιµασία, ποιοτικό 
έλεγχο κλπ εργασίες), αναµένοντας την αποστολή τους στους 
αντιπροσώπους.  

Τα υπόλοιπα οχήµατα, στις κάρτες εργασίας των οποίων δεν 
υπάρχει καµία άλλη εργασία πλην της αποθήκευσης, παραµένουν 
στις θέσεις απόθεσής τους (πάντα σε αποθήκη «ελευθέρου 
χώρου»).  

Το προσωπικό της ∆ιαχείρισης µεριµνά ώστε τα πλαίσια των 
αποθετών για τα οποία δίνονται καθηµερινά εντολές αποθήκευσης 
αφενός να δεσµεύονται (ηµεροµηνία δροµολόγησης 31129999) 
ώστε να µην είναι ορατά στο πρόγραµµα της δροµολόγησης 
(αφετέρου εισάγει την «εργασία» της αποθήκευσης στις αντίστοιχες 
κάρτες εργασίας). 

Το προσωπικό της ∆ιαχείρισης µεριµνά επίσης ώστε τα πλαίσια των 
αποθετών για τα οποία δίνονται καθηµερινά εντολές αποδέσµευσης 
από αποθήκευση να αποκτούν ηµεροµηνία δροµολόγησης, να 
εισάγουν πελάτη και dealer (και να εισάγονται/ολοκληρώνονται 
τυχόν εργασίες στις κάρτες τους). 

Κατ’αυτό τον τρόπο διασφαλίζουµε ότι οι αριθµοί πλαισίου που 
επιθυµούµε να δροµολογήσουµε, θα είναι διαθέσιµοι προς 
δροµολόγηση στην αντίστοιχη εφαρµογή (δηµιουργία δροµολογίων). 

Το προσωπικό της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης µεριµνά για την παράδοση 
των «Καρτών Εργασίας» για τα έτοιµα οχήµατα στο τµήµα 
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διαχείρισης προκειµένου να περαστούν οποιεσδήποτε εργασίες 
προέκυψαν πέραν των καταγεγραµµένων. 

 Προγραµµατισµός αποστολής οχηµάτων σε καθηµερινή βάση 

Με την βοήθεια του ΜΜ (material management) προγράµµατος 

ZMM_INTERFACE_16 ∆ηµιουργία ∆ροµολογίων µπορούµε να 

εντάξουµε σε δροµολόγια αυτοκίνητα τα οποία πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

•  Αν ένα πλαίσιο βρίσκεται στην αποθήκη ελευθέρου χώρου 

(Αποθ. Χώρος 001) και δεν έχει ανοιχτή εντολή που περιέχει 

τις εργασίες που έχουµε επιλέξει στο πεδίο «Κατηγορία 

είδους» τότε θα εµφανιστεί στην λίστα προς δροµολόγηση. 

• Αν ένα πλαίσιο βρίσκεται σε θέση ετοίµων τότε θα εµφανιστεί 

στην λίστα προς δροµολόγηση (στην γεωγραφική περιοχή του 

πελάτη στον οποίο έχει χρεωθεί). 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις  γίνεται ο έλεγχος 

: 

Αν η ηµεροµηνία αποστολής του πλαισίου (πίνακας ηµεροµηνιών 

δροµολόγησης) είναι < ή = µε την  ηµεροµηνία που έχουµε επιλέξει 

στο πεδίο «Ηµεροµηνία Αποστολής Πλαισίων» τότε θα 

εµφανιστεί  στην λίστα προς δροµολόγηση. 

Μέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος επιλέγουµε ανά πελάτη, 

τύπο εργασιών, τύπο αποθήκευσης, γεωγραφική περιοχή τους 

αριθµούς πλαισίου που είναι διαθέσιµοι προς δροµολόγηση και τους 

εντάσσουµε σε συγκεκριµένο δροµολόγιο (µοναδική αρίθµηση). 
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Αφού ο υπεύθυνος δροµολόγησης σχεδιάσει το συγκεκριµένο 

δροµολόγιο, εκτυπώνει την αντίστοιχη picking list προκειµένου τα 

αυτοκίνητα που θα φορτωθούν µε το συγκεκριµένο δροµολόγιο να 

συλλεχθούν από τις θέσεις τους, (back to back θέσεις στάθµευσης  

ή χώρος στάθµευσης ετοίµων µετά την προετοιµασία) από το 

προσωπικό της αποθήκης (οµάδα σύνθεσης δροµολογίων). 

Αφού συλλεχθούν και τοποθετηθούν στον διάδροµο που αντιστοιχεί 

στο συγκεκριµένο δροµολόγιο τα αυτοκίνητα, ακολουθεί ο τελικός 

ποιοτικός έλεγχος πριν την φόρτωση.  

Ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, ελέγχει από πλευράς 

φανοποιείας και πληρότητας εξοπλισµού τα αυτοκίνητα και 

συµπληρώνει ειδικό έντυπο «Πρωτόκολλο Παραλαβής 

Παράδοσης» Ε14-03  το  οποίο συνυπογράφεται από τον ίδιο και 

τον οδηγό που θα διεκπεραιώσει το συγκεκριµένο δροµολόγιο. 

Ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου διασταυρώνει  επίσης τον αριθµό 

πλαισίου που αναφέρεται στην εκτύπωση Α4 που φέρει κάθε 

αυτοκίνητο, µε τον εργοστασιακό αριθµό πλαισίου (που 

αναγράφεται επάνω στο αυτοκίνητο). Ουσιαστικά, ο αριθµός 

πλαισίου που αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής 

Παράδοσης, είναι ο αναγραφόµενος επί του πλαισίου του 

αυτοκινήτου.  Στην συνέχεια, επιβεβαιώνει στο check box του κάθε 

πλαισίου τον ποιοτικό έλεγχο που έκανε, συµπληρώνει τον αριθµό 

δροµολογίου, τον αριθµό κυκλοφορίας  του φορτηγού που θα το 

παραλάβει και τον αριθµό του διαδρόµου στον οποίο βρίσκεται. 
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Τα πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης και το ένα από τα δύο 

αντίτυπα της Α4 εκτύπωσης (φέρει τον αριθµό πλαισίου, την 

επωνυµία του πελάτη και την γεωγραφική περιοχή του πελάτη) 

παραδίδονται στο προσωπικό της πύλης ελέγχου εισερχοµένων-

εξερχοµένων. 

Η επιβεβαίωση της picking list και η επιβεβαίωση του τελικού ok 

από τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου πριν την φόρτωση δίνει το 

«πράσινο φως» για την εκτύπωση των δελτίων αποστολής 

(συνοδευτικά µεταφοράς) από το προσωπικό της διαχείρισης 

(διεύθυνση logistics). 

Αφού τα αυτοκίνητα του συγκεκριµένου δροµολογίου κριθούν ικανά 

προς δροµολόγηση, µε το πρόγραµµα ZMM_INTERFACE_17 – 

«Αλλαγή δροµολογίων»-το τµήµα της διαχείρισης ειδοποιείται από 

τον υπεύθυνο δροµολόγησης προκειµένου να εκδώσει τα ∆Α, για 

κάθε όχηµα, για το οποίο υπάρχει επιβεβαίωση της δροµολόγησής 

του από τη συνεργαζόµενη µεταφορική εταιρία ή υπεργολάβους 

της. 

Τα ∆.Α. εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα (1 αντίτυπο κρατά η 

εταιρία, 1 αποστέλλεται στον πελάτη – αποθέτη, 1 αντίτυπο δίδεται 

στη µεταφορική εταιρία και 1 παραδίδεται στον τελικό παραλήπτη). 

Ο πρώτος εκτυπωτής που βρίσκεται στο γραφείο κίνησης 

εκτυπώνει το δελτίο Νο1 για τον Παραλήπτη (Αποτελεί 

συνοδευτικό µεταφοράς). 
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Ο δεύτερος εκτυπωτής που βρίσκεται στην πύλη ελέγχου 

εισερχοµένων-εξερχοµένων εκτυπώνει το δελτίο Νο 2 για τον 

µεταφορέα.  

Το δελτία µε αρίθµηση: Νο 3 «για τον αποθέτη» και Νο 4 

«στέλεχος» εκτυπώνονται από έτερο εκτυπωτή στον χώρο της 

διαχείρισης  

Ο οδηγός του µεταφορέα παραλαµβάνει το Νο1 και τα τοποθετεί 

εντός κάθε αυτοκινήτου. Έχοντας φορτώσει τα οχήµατα που 

απαρτίζουν το συγκεκριµένο δροµολόγιο, εξερχόµενος των 

εγκαταστάσεων  σταµατά στην πύλη όπου παραδίδει το Α4 έντυπο 

του κάθε αυτοκινήτου. Το προσωπικό της πύλης έχοντας το 

πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης του κάθε δροµολογίου (ή την 

picking list σε status verified) για κάθε Α4  έντυπο παραδίδει το 

αντίστοιχο αντίτυπο Νο3 στον οδηγό. 

Στην περίπτωση που οι αρ.πλαισίου των δελτίων συµπίπτουν µε τα 

Α4 και κατ’επέκταση µε την λίστα πλαισίων του δροµολογίου το 

προσωπικό του γραφείου κίνησης αποθήκης «σκανάροντας» τον 

αριθµό πλαισίου επιβεβαιώνει την φόρτωση του συγκεκριµένου 

αυτοκινήτου πληκτρολογώντας και τα στοιχεία του συγκεκριµένου 

δροµολογίου. 

Το ERP λοιπόν διαθέτει τις εξής πληροφορίες:  ποια πλαίσια 

φορτώθηκαν σε ποιο δροµολόγιο και τον ακριβή χρόνο 

αναχώρησής τους. 
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Κατά συνέπεια λοιπόν παράγεται report το οποίο µας δίνει τα 

πλαίσια που έχουν αναχωρήσει  από τον χώρο µας κάθε στιγµή ανά 

dealer και ανά ηµεροµηνία ανάλωσης. Έχοντας λοιπόν την 

πληροφορία του χρόνου αναχώρησης και τους πρότυπους χρόνους 

µεταφοράς ανά σηµείο πώλησης, σε όλη την Ελλάδα, παράγεται 

report αποστέλλεται στον παραλήπτη και τον ειδοποιεί για µια 

αναµενόµενη παραλαβή  πληροφορώντας τον για την αναµενόµενο 

χρόνο άφιξης στις εγκαταστάσεις του. 

Η αναφορά αυτή θα περιλαµβάνει τις εξής πληροφορίες:  τους 

αριθµούς πλαισίου που έχουν φορτωθεί ανά dealer, το εργοστάσιο 

κατασκευής, και τον τύπο, την ηµεροµηνία και την ώρα φόρτωσης, 

την ηµεροµηνία ανάλωσης για το κάθε πλαίσιο και την αναµενόµενο 

χρόνο παραλαβής. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ερωτηµατολόγιο 

ικανοποίησης πελάτη για τον έλεγχο της ποιότητας της 

συγκεκριµένης παράδοσης. 

 

 Αναφορά µη συµµόρφωσης κατά την παράδοση του 

αυτοκινήτου από τους dealers 

1) Για οποιαδήποτε φθορά, έλλειψη παρατηρηθεί κατά την 

παράδοση του αυτ/του στο δίκτυο, εκκινείται η διαδικασία 

γνωστοποίησης των ζηµιών-ελλείψεων στην Hellenic Logistics 

A.E. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος-διανοµέας 

παραλάβει όχηµα µε ζηµιά µεταφοράς ή έλλειψη καταγράφει την 
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παρατήρησή του στο ∆Α (όπου συνυπογράφει, αναγνωρίζοντας το 

πρόβληµα ο οδηγός που µεταφέρει το αυτ/το για λογαριασµό της 

Hellenic Logistics). Φωτοτυπία του ∆Α αποστέλλεται µε fax στο 

τµήµα ∆ιαχείρισης Ζηµιών, το οποίο έχει και την ευθύνη 

συµπλήρωσης του εντύπου Ε14-02. 

Εφόσον κατά την παράδοση των οχηµάτων δε διαπιστωθούν 

προβλήµατα (ελλείψεις, ζηµιές, κλπ.) ο εκάστοτε 

αντιπρόσωπος σφραγίζει και υπογράφει το ένα αντίτυπο του 

∆.Α., το οποίο και επιστρέφει στην εταιρία µε ευθύνη της 

συνεργαζόµενης µεταφορικής εταιρίας 

2) Ο έλεγχος της υπεργολάβου µεταφορικής εταιρείας, σε ότι 

αφορά την µεταφορά και παράδοση αυτοκινήτων, βάσει των 

προδιαγραφών που έχει η Hellenic Logistics και κατ΄επέκταση, ο 

πελάτης, ενεργείται µέσω της ∆Π-17, και µε την βοήθεια του 

προσωπικού του τµήµατος διαχείρισης ζηµιών. 

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση παράπονων που αφορούν 
«ελλειµµατικές» υπηρεσίες διανοµής οχηµάτων, και διατυπώνονται 
µέσω ∆Α (το οποίο ο dealer επιστρέφει µε fax στην εταιρεία, 
προκειµένου να µας κοινοποιήσει οποιαδήποτε αστοχία κατά την 
παράδοση του προϊόντος) και συνεπακόλουθα από το έντυπο Ε17-
01 «ΕΠΚ ζηµιάς», η καταγραφή γίνεται συγκεντρωτικά, ανά 
αποθέτη, στο έντυπο «Report Τιµολογίων Ε17-02».  

Το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται σε δικτυακό τόπο, 
προσβάσιµο από διευθυντή Logistics και brand managers. 

Στις περιπτώσεις που τα παράπονα δεν διατυπώνονται µέσω ∆Α 
και εντύπων Ε17-01 «ΕΠΚ ζηµιάς», (τηλεφωνική επικοινωνία µε 
brand managers κλπ)  καταγράφονται στο κοινόχρηστο ηλεκτρονικό 
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αρχείο Ε14-01 «Ηµερήσια αναφορά προβληµάτων σε 
παραδόσεις Αντιπροσώπων» ανά brand & ανά πελάτη. Το 
συγκεκριµένο ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται σε δικτυακό τόπο, 
προσβάσιµο από διευθυντή Logistics και brand managers, οπότε 
εκκινείται η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων πελατών και 
συµπληρώνονται οι ενέργειες διευθέτησης στην ειδική στήλη του 
εντύπου Ε7-01. 

Η τήρηση των χρόνων παράδοσης από τον υπεργολάβο 

µεταφορέα, ελέγχονται µέσω της διαδικασίας παρακολούθησης του 

συγκεκριµένου «στόχου παράδοσης» όπως περιγράφεται στην 

διαδικασία ∆Π10 «Εταιρικοί Στόχοι». Ο δείκτης αυτός αναφέρεται 

στο: Ποσοστό αυτ/των που φορτώνονται εντός χρονικών 

ορίων που προδιαγράφουν τα συµβόλαια µε τους πελάτες-

αποθέτες. 

Ουσιαστικά πρόκειται για δείκτη, που βασίζεται στην διαφορά 

εργασίµων ηµερών µεταξύ εκτελωνισµού ή εντολής δροµολόγησης 

και φόρτωσης (ηµεροµηνία εξόδου από πύλη) για τα πλαίσια που 

εκτελωνίζονται (ή για τα οποία δεχόµεθα εντολές µεταφοράς) κάθε 

µήνα. Έτσι προκύπτει αναφορά µε τα ποσοστά (ανά αποθέτη) των 

αυτ/των που φορτώθηκαν εντός και εκτός προβλεπόµενων χρόνων. 

Οι τιµές στόχοι προκύπτουν από τα χρονοδιαγράµµατα 

παράδοσης αυτοκινήτων όπως αυτά αναφέρονται στα συµβόλαια 

µε τους πελάτες αποθέτες µας. 

  

 

1 .  Σ κ οπ ό ς  
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Η περιγραφή του προγραµµατισµού και της εκτέλεσης της 

αποστολής των οχηµάτων στους αντιπροσώπους, που λαµβάνει 

χώρα σε καθηµερινή βάση. 

 

2 .  Π ε δ ί ο  Εφαρµ ο γ ή ς  

Όλα τα οχήµατα του πελάτη – αποθέτη  ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

3 .  Ορ ι σ µ ο ί  

PDI: Pre – Delivery – Inspection 

 

4 .  Π ε ρ ι γ ρ α φή  

4.1 Γενικά 

Τα οχήµατα µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, διαδικασιών PDI 
και επισκευών από την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρίας παραµένουν 
στον ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο της εταιρίας αναµένοντας την 
αποστολή τους στους αντιπροσώπους. Το προσωπικό της Τεχνικής 
∆ιεύθυνσης µεριµνά για την παράδοση των «Καρτών Εργασίας» 
για τα έτοιµα οχήµατα στον brand manager της  σε καθηµερινή 
βάση. 

4.2 Προγραµµατισµός αποστολής οχηµάτων σε καθηµερινή 

βάση 

Ο brand manager  παραλαµβάνει τις «Κάρτες Εργασίας» των 

οχηµάτων για τα οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελέγχων, PDI 

και επισκευών και αναθέτει στο Προσωπικό της ∆ιεύθυνσης 

Logistics την καταχώρηση των στοιχείων τους στο Μηχανογραφικό 

Σύστηµα της εταιρίας. Παράλληλα, διαχωρίζει τις «Κάρτες 
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Εργασίας» σύµφωνα µε το γεωγραφικό προορισµό (Αθήνα – 

Υπόλοιπη Ελλάδα). 

Από την εισαγωγή των στοιχείων των «Καρτών Εργασίας» στο 

Μηχανογραφικό Σύστηµα προκύπτουν οι ακόλουθες δύο (2) 

καταστάσεις: 

• «Κατάσταση Πλαισίων Ηµέρας», όπου αναγράφονται τα 

παρακάτω στοιχεία των έτοιµων πλέον αυτοκινήτων: 

♦ Ηµεροµηνία Εκτελωνισµού, 

♦ Αριθµός Πλαισίου, 

♦ Τύπος & χρώµα αυτοκινήτου, 

♦ Κωδικός και επωνυµία αντιπροσώπου, 

♦ Όνοµα τελικού παραλήπτη. 

• «Κατάσταση κατά Γεωγραφική Περιοχή», όπου 

οµαδοποιούνται οι αποστολές των οχηµάτων ανά γεωγραφική 

περιοχή. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται ο συνολικός 

αριθµός και ο τύπος (µοντέλο) των οχηµάτων προς µεταφορά, 

όπως επίσης και ο αντιπρόσωπος ανά γεωγραφική περιοχή. 

Οι προαναφερθείσες καταστάσεις εκτυπώνονται από το προσωπικό 

της ∆ιεύθυνσης Logistics και παραδίδονται στον brand manager . Ο 

brand manager της  µεριµνά για την αποστολή της «Κατάστασης 

κατά Γεωγραφική Περιοχή» µέσω fax στη συνεργαζόµενη 

µεταφορική εταιρία. Η µεταφορική εταιρία εντός σύντοµου χρονικού 

διαστήµατος (το πολύ εντός 2 (δύο) ωρών) αποστέλλει µέσω fax 
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στην εταιρία χειρόγραφη κατάσταση µε τα δροµολόγια, που έχει τη 

δυνατότητα να εκτελέσει εντός της ηµέρας. Για κάθε 

προγραµµατισµένο δροµολόγιο αναγράφεται ο αντιπρόσωπος, που 

παραλαµβάνει το εκάστοτε όχηµα, και ο τύπος (µοντέλο) του 

οχήµατος. 

Για κάθε όχηµα, για το οποίο υπάρχει επιβεβαίωση της 

δροµολόγησής του από τη συνεργαζόµενη µεταφορική εταιρία, το 

Προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Logistics προχωρά στην έκδοση 

µηχανογραφηµένου ∆ελτίου Αποστολής (∆.Α.). Τα ∆.Α. εκδίδονται 

σε τέσσερα (4) αντίτυπα (1 αντίτυπο κρατά η εταιρία, 1 

αποστέλλεται στον πελάτη – αποθέτη, 1 αντίτυπο δίδεται στη 

µεταφορική εταιρία και 1 παραδίδεται στον αντιπρόσωπο). 

4.3 Παράδοση αυτοκινήτων στη µεταφορική εταιρία 

Τα ∆.Α. των οχηµάτων για τα οποία έχει προγραµµατιστεί η 

παράδοσή τους στους αντιπροσώπους και το χειρόγραφο 

πρόγραµµα µε τα δροµολόγια της µεταφορικής εταιρίας 

συγκεντρωτικά για όλους τους πελάτες – αποθέτες της εταιρίας 

παραδίδονται στον Προϊστάµενο της Αποθήκης . Εκείνος µε τη 

σειρά του προχωρά στην κατάρτιση του πλάνου ταξινόµησης των 

οχηµάτων ανάλογα µε τον τρόπο φόρτωσης και δίνει τις σχετικές 

εντολές στους pickers της Αποθήκης ώστε τα οχήµατα να 

µεταφερθούν στο χώρο φόρτωσης της εταιρίας σύµφωνα µε το 

πλάνο. 
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Κατά τη φόρτωση των οχηµάτων στα αυτοκινητοφόρα φορτηγά της 

µεταφορικής εταιρίας οι µεταφορείς οφείλουν να ελέγχουν τα 

οχήµατα για διαπίστωση τυχόν φθορών. Αν δεν εντοπιστούν 

προβλήµατα, οι µεταφορείς υπογράφουν στο ∆.Α., που τους 

παραδίδεται από τον Προϊστάµενο της Αποθήκης. Η µεταφορά και η 

παράδοση των οχηµάτων στους αντιπροσώπους τελεί υπό την 

ευθύνη της µεταφορικής εταιρίας, είναι ωστόσο υποχρέωση της 

Hellenic Logistics A.E, της οποίας η εκάστοτε µεταφορική εταιρία 

είναι υπεργολάβος για το έργο της µεταφοράς. Για οποιαδήποτε 

φθορά, έλλειψη παρατηρηθεί κατά την παράδοση στο δίκτυο, 

εκκινείτε η διαδικασία γνωστοποίησης των ζηµιών-ελλείψεων στην 

Hellenic Logistics A.E, η οποία ενηµερώνει τον πελάτη – αποθέτη 

και η ∆Π – 05 «∆ιαχείριση µη Συµµορφούµενων». 

4.4 Ενηµέρωση αντιπροσώπων 

Προκειµένου οι αντιπρόσωποι να ενηµερωθούν για τις 

αναµενόµενες παραδόσεις η Γραµµατεία της εταιρίας –µε βάση το 

χειρόγραφο δροµολόγιο της συνεργαζόµενης µεταφορικής εταιρίας– 

προετοιµάζει και αποστέλλει στους αντιπροσώπους το έντυπο Ε14 

– 01 «Ενηµέρωση Αντιπροσώπων» µέσω fax όπου 

αναγράφονται η ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των οχηµάτων. 

Σηµειώνεται, επίσης, ο συνολικός αριθµός και το µοντέλο των 

οχηµάτων προς παραλαβή.  

Το έντυπο αυτό φέρει ειδικό πεδίο, που επιγράφεται ως «Έρευνα 

Ποιότητας Εξυπηρέτησης Πελατών της HELLENIC LOGISTICS 
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A.E.». Οι αντιπρόσωποι ενθαρρύνονται να συµπληρώνουν το πεδίο 

αυτό µε τις παρατηρήσεις τους για τα ακόλουθα θέµατα και να 

κοινοποιούν τις απαντήσεις τους στην εταιρία. 

 

 

Μετά τη συµπλήρωσή τους από τους αντιπροσώπους τα έντυπα 
Ε14 – 01 «Ενηµέρωση Αντιπροσώπων» παραδίδονται από τη 
Γραµµατεία της εταιρίας στον brand manager   (βλ. ∆Π – 07 
«∆ιαχείριση Παραπόνων Πελατών – Αξιολόγηση από Πελάτες»). 

Εφόσον κατά την παράδοση των οχηµάτων δε διαπιστωθούν 
προβλήµατα (ελλείψεις, ζηµιές, κλπ.) ο εκάστοτε αντιπρόσωπος 
σφραγίζει και υπογράφει το ένα αντίτυπο του ∆.Α., το οποίο και 

♦ Τήρηση χρόνου παράδοσης εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας, 

♦ Παράδοση µέσα στις ώρες που αναγράφονται πιο πάνω, 

♦ Σε περίπτωση καθυστέρησης υπάρχει ενηµέρωση από τον 

οδηγό, 

♦ Συµπεριφορά οδηγού απέναντι στους αντιπροσώπους, 

♦ ∆όθηκε χρόνος για έλεγχο της παραλαβής, 

♦ Κατάσταση αυτ/των από πλευράς καθαριότητας, 

♦ Zηµιά φανοποιΐας, 

♦ Ζηµιά ηλεκτρολογική, 

♦ Ζηµιά µηχανολογική, 

♦ Ελλείψεις, 

♦ Υπολείµµατα κεριού στο αµάξωµα, 

♦ Παραλαβή αυτ/του χωρίς δελτίο αποστολής. 
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επιστρέφει στην εταιρία µε ευθύνη της συνεργαζόµενης 
µεταφορικής εταιρίας. 

5 .  Υπ ε υ θ υ ν ό τ η τ ε ς  

Ο brand manager της : 

• παραλαµβάνει τις «Κάρτες Εργασίας» για τα οχήµατα, που 

ετοιµάζονται από την Τεχνική ∆ιεύθυνση σε καθηµερινή βάση, 

• αναθέτει τις εργασίες καταχώρησης στο Μηχανογραφικό Σύστηµα 

των στοιχείων των «Καρτών Εργασίας» στο προσωπικό της 

∆ιεύθυνσης Logistics, 

• επικοινωνεί µε τη συνεργαζόµενη µεταφορική εταιρία προκειµένου 

για την κατάρτιση των δροµολογίων προς τους αντιπροσώπους 

σε καθηµερινή βάση, 

• είναι αποδέκτης του εντύπου Ε14 – 01 «Ενηµέρωση 

Αντιπροσώπων» µετά τη συµπλήρωσή του από τους 

αντιπροσώπους. 

 

Ο Προϊστάµενος της Αποθήκης: 

• προγραµµατίζει τη σειρά µε την οποία θα γίνει η φόρτωση των 

οχηµάτων στα αυτοκινητοφόρα φορτηγά της µεταφορικής εταιρίας 

σύµφωνα µε το χειρόγραφο δροµολόγιο, που παραλαµβάνει από 

τον brand manager, 

• δίνει εντολές στους pickers της Αποθήκης προκειµένου τα 

οχήµατα να µεταφερθούν στο χώρο transit της εταιρίας προς 

φόρτωση για τους αντιπροσώπους, 

• επιβλέπει τη φόρτωση των οχηµάτων, 
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• παραδίδει τα ∆ελτία Αποστολής στους µεταφορείς. 

 

Το Προσωπικό της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης: 

• παραδίδει τις «Κάρτες Εργασίας» των έτοιµων αυτοκινήτων στον 

brand manager σε καθηµερινή βάση. 

 

Το Προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Logistics: 

• αναλαµβάνει την καταχώρηση στο Μηχανογραφικό Σύστηµα των 

στοιχείων των «Καρτών Εργασίας», 

• προετοιµάζει και εκτυπώνει τις καταστάσεις «Κατάσταση 

Πλαισίων Ηµέρας» και «Κατάσταση κατά Γεωγραφική 

Περιοχή» σε καθηµερινή βάση για τα οχήµατα που είναι έτοιµα, 

• εκδίδει µηχανογραφηµένα ∆ελτία Αποστολής για τα οχήµατα, που 

µεταφέρονται στους αντιπροσώπους. 

 

Οι pickers της Αποθήκης: 

• µεταφέρουν τα οχήµατα στο χώρο transit της εταιρία ανάλογα µε 

το πλάνο φόρτωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προϊσταµένου 

της Αποθήκης. 

 

 

 

Η Γραµµατεία της εταιρίας: 
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• προετοιµάζει και αποστέλλει στους αντιπροσώπους το έντυπο 

Ε14 – 01 «Ενηµέρωση Αντιπροσώπων» σχετικά µε τον 

αναµενόµενο χρόνο παράδοσης των οχηµάτων. 

6 .  Σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φα  –  έ ν τ υπ α  

− Ε14 – 01 «Ενηµέρωση Αντιπροσώπων» 

− «Κάρτα Εργασίας» 

− «Κατάσταση Πλαισίων Ηµέρας» 

− «Κατάσταση κατά Γεωγραφική Περιοχή» 

− ∆Π – 07 «∆ιαχείριση Παραπόνων Πελατών – Αξιολόγηση 

από Πελάτες» 

− ∆Π – 05 «∆ιαχείριση µη Συµµορφούµενων» 

7 .  Αρ χ ε ί α  

Όνοµα Αρχείου Υπεύθυνος Τήρησης 

Ελάχιστος 
Χρόνος 
Τήρησης 
(σε έτη) 

∆ελτία 
Αποστολής προς 
τους 
αντιπροσώπους 

Brand manager  

Εώς 
φορολογικό 

έλεγχο 

Κάρτες Εργασίας 
Brand manager  

Εώς 
φορολογικό 

έλεγχο 
Αρχείο εντύπων 
Ε14 – 01 Logistics Manager 1 έτος 

Καταστάσεις 
Πλαισίων Ηµέρας Brand manager  1 µήνας 

Καταστάσεις κατά Brand manager  1 µήνας 
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γεωγραφική 
περιοχή 
∆ροµολόγια 
µεταφορικής 
εταιρίας 

Brand manager  
1 µήνας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS PROCEDURE 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
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ΕΚ∆ΟΣΗ

: 
01 

ΑΝΑΘΕΩ
ΡΗΣΗ: 

00  
02.01.
2007 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 
40 
ΑΠΟ 

53 

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ � ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ � 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Α/
Α 

ΗΜ/ΝΙ
Α 

Ε∆Α
ΦΙΑ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙ
ΜΑΣΙΑ 

00 
02.01.
2007 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ
Α 

ΣΥΜΒΟΥΛ
ΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΩΝ 
Α.Ε. 

01 
14,11,
2008 

 Τροποποίηση πελατολογίου  

Hellenic 
Logistics 
Transport 

A.E 
Υ∆Π 

02 
14,11,
2008 

 
∆ροµολόγια ιδιόκτητων φορτηγών 
της εταιρίας και σε δροµολόγια 
επαρχίας.  

Hellenic 
Logistics 
Transport 

A.E 
Υ∆Π 

2  ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι: 
• Να περιγράψει αναλυτικά την µεθοδολογία και την 

διαδικασία µε την οποία προγραµµατίζονται, 
παρακολουθούνται τα έργα παροχής υπηρεσιών 
µεταφοράς οχηµάτων που αναλαµβάνει να 
διεκπεραιώσει η εταιρεία. 

• Να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλοι οι 
παράγοντες για τη σωστή εκτέλεση των εν λόγω 
έργων, και όλοι οι πόροι είναι διαθέσιµοι. 

 

3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
∆εν έχει εφαρµογή.  
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4  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

4.1   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & Ο 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

      Φέρουν  ευθύνη για: 
• Τον συντονισµό και την γενική εποπτεία των 

έργων παροχής υπηρεσιών µεταφοράς οχηµάτων 
σε επίπεδο ενδοεταιρικής διαχείρισης και 
επικοινωνίας των καταγεγραµµένων αναγκών / 
απαιτήσεων του πελάτη. 

• Την παραλαβή των έλεγχο και την διανοµή όλων 
των σχετικών στοιχείων όπου απαιτούνται 
προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο. 

• Τον προγραµµατισµό και την επίβλεψη του 
συνόλου των στόχων αύξησης εσόδου από την 
παραγωγή µεταφορικού έργου. 

 

4.2       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

      Φέρει ευθύνη για: 
• Την έκδοση, έγκριση και τροποποίηση της 

παρούσας ∆ιαδικασίας  Ποιότητας, 
• Τον συνολικό έλεγχο της εφαρµογής της. 

 

5  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνίστανται στην 

παροχή υπηρεσιών µεταφοράς οχηµάτων ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά στις κάτωθι κατηγορίες πελατών:  
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1.Εντολές του πελάτη Hellenic Logistics AE: 

Οι εντολές διακίνησης πελατών της Hellenic Logistics 

A.E. – η οποία ορίζεται και ως key account για την 

εταιρεία - είτε προκύπτουν αυτόµατα από τα call of 

των πελατών της (πλαίσια τα οποία εντάσσονται στην 

λίστα των προς δροµολόγηση πλαισίων) είτε µε data 

entry από τους βοηθούς brand mangers της εν λόγω 

εταιρείας . 

 

2.Εντολές διακίνησης πελατών Hellenic Logistics 

Transport AE: 

• Καθηµερινές εντολές διακίνησης αυτ/των πελατών 
όπως SEAT, SUZUKI, MERCEDES 
BENZ,SMART,  MAZDA:  
Σε καθηµερινή βάση, το προσωπικό του τµήµατος 

δροµολόγησης λαµβάνει ηλεκτρονικό αρχείο ή  fax 

µε εντολές διακίνησης αυτ/των από τον 

αποθηκευτικό χώρο του πελάτη ή οποιαδήποτε 

άλλη αφετηρία στον τελικό τους προορισµό. 

• Εντολές διακίνησης οχηµάτων από dealer σε 
dealer:  
Σε καθηµερινή βάση, το προσωπικό του τµήµατος 

δροµολόγησης λαµβάνει fax ή e mail µε εντολές 

διακίνησης αυτοκινήτων πελατών από σηµείο σε 

σηµείο (πωλήσεις, παρακαταθήκες, εκθέµατα, 

εκστρατείες προώθησης πωλήσεων). 
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3. Περιπτώσεις παραλαβής οχηµάτων τα 

οποία µετασταθµεύουν, χωρίς να 

αποθηκευτούν στον ελεύθερο χώρο της 

Hellenic Logistics Transport A.E. :  

� (α) Αυτοκίνητα για τα οποία οι brand managers 

πελατών της  HLT λαµβάνουν εντολές διακίνησης 

αυτοκινήτων πελατών της Hellenic Logistics, από 

συγκεκριµένο τόπο προορισµού σε συγκεκριµένο 

τόπο παράδοσης, χωρίς να παρεµβάλλεται ούτε 

αποθήκευση ούτε άλλη εργασία. 

� (β) Αυτοκίνητα πελατών της Hellenic Logistics 

Transport Α.Ε. τα οποία µετασταθµεύουν σε 

συγκεκριµένο χώρο (υποσύνολο του ελευθέρου 

χώρου) ο οποίος ανήκει στην µεταφορική εταιρία και 

στην συνέχεια δροµολογούνται προς τους 

προορισµούς που αναγράφουν τα ∆Α των, 

εντασσόµενα σε δροµολόγια της Hellenic Logistics 

Transport Α.Ε. (τα οποία εκτελούνται από την ίδια ή 

Φ∆Χ συνεργατών της). 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ HLT 

Με την βοήθεια του ΜΜ προγράµµατος 

ZMM_INTERFACE_16 ∆ηµιουργία ∆ροµολογίων 

µπορούµε να εντάξουµε σε δροµολόγια αυτοκίνητα: 
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� Αν η ηµεροµηνία αποστολής του πλαισίου 

(πίνακας ηµεροµηνιών δροµολόγησης) είναι < ή 

= µε την  ηµεροµηνία που έχουµε επιλέξει στο 

πεδίο «Ηµεροµηνία Αποστολής Πλαισίων» τότε 

θα εµφανιστεί  στην λίστα προς δροµολόγηση. 

� Μέσω του συγκεκριµένου interface επιλέγουµε 

ανά πελάτη, και γεωγραφική περιοχή τους 

αριθµούς πλαισίου που είναι διαθέσιµοι προς 

δροµολόγηση και να τους εντάξουµε σε 

συγκεκριµένο δροµολόγιο (µοναδική αρίθµηση). 

� Αφού συλλεχθούν και τοποθετηθούν στον 

διάδροµο που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο 

δροµολόγιο τα αυτοκίνητα, ακολουθεί ο τελικός 

ποιοτικός έλεγχος πριν την φόρτωση. Ο 

υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, ελέγχει από 

πλευράς φανοποιείας και πληρότητας 

εξοπλισµού τα αυτοκίνητα και συµπληρώνει 

ειδικό έντυπο-Πρωτόκολλο Παραλαβής 

Παράδοσης- το  οποίο συνυπογράφεται από τον 

ίδιο και τον οδηγό που θα διεκπεραιώσει το 

συγκεκριµένο δροµολόγιο. 

� Ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου διασταυρώνει  

επίσης τον αριθµό πλαισίου που αναφέρεται 

στην εκτύπωση Α4 που φέρει κάθε αυτοκίνητο, 

µε τον εργοστασιακό αριθµό πλαισίου (που 
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αναγράφεται επάνω στο αυτοκίνητο). Στην 

περίπτωση αυ/των πελατών της HLT, όπου δεν 

παράγεται Α4 έντυπο, ελέγχεται η ταύτιση του 

αριθµού πλαισίου της εκτύπωσης της piclking 

list του δροµολογίου µε τον εργοστασιακό 

αριθµό πλαισίου του αυτοκινήτου. Στην 

συνέχεια, επιβεβαιώνει στο check box του κάθε 

πλαισίου τον ποιοτικό έλεγχο που έκανε, 

συµπληρώνει τον αριθµό δροµολογίου, τον 

αριθµό κυκλοφορίας  του φορτηγού που θα το 

παραλάβει και τον αριθµό του διαδρόµου στον 

οποίο βρίσκεται. 

� Τα αυτοκίνητα πελατών της HLT συνοδεύονται 

από παραστατικό του πελάτη και δεν απαιτείται 

έκδοση ∆Α. Τα αυτοκίνητα του πελάτη HL 

συνοδεύονται από τα απαραίτητα ∆Α τα οποία 

εκτυπώνονται ως εξής: το αντίτυπο «για τον 

παραλήπτη» στο γραφείο κίνησης ενώ το 

αντίτυπο «για τον µεταφορέα» στο γραφείο 

πύλης.  

� Ο υπεύθυνος τελικού ποιοτικού ελέγχου 

συµπληρώνει το πρωτόκολλο παραλαβής-

παράδοσης του κάθε δροµολογίου των οποίων 

τα αυτοκίνητα έχει ελέγξει.  
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� Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης / 

απόκλισης κατά την διάρκεια της διενέργειας 

των ελέγχων στο όχηµα δεν πραγµατοποιείται 

φόρτωση και ως εκ τούτου σηµαίνεται στο 

πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης  η εν λόγω 

απόκλιση.  

Περίπτωση δροµολογίων τοπικών & επαρχίας:  

� Το πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης του 

κάθε οχήµατος (έντυπο Σ∆Π HL Ε-14-03) 

παραδίδεται στο γραφείο πύλης. Το προσωπικό 

του γραφείου πύλης ελέγχει τα παραστατικά 

διενεργούνται οι προβλεπόµενοι έλεγχοι και εν 

συνεχεία µε την ολοκλήρωση των εν λόγω 

ενεργειών αποδεσµεύεται το όχηµα.  

� Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης / 

απόκλισης κατά την διάρκεια της διενέργειας 

των ελέγχων στο όχηµα δεν πραγµατοποιείται 

φόρτωση και ως εκ τούτου σηµαίνεται στο 

πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης  η εν λόγω 

απόκλιση.  

 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

� Ο υπεύθυνος διαχείρισης δροµολογίων 

γνωρίζει µέσω του ERP τον όγκο των 
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αυτοκινήτων που πρέπει να δροµολογήσει 

καθηµερινά, ανά γεωγραφική περιοχή. 

� Επίσης διαθέτει µέσω ERP, την πληροφορία του 

όγκου των αυτοκινήτων, κάθε αποθέτη που 

πρέπει σε καθηµερινή βάση να µεταφερθούν 

από τον λιµένα εισόδου στην αποθήκη της 

Hellenic Logistics ή αποθήκες άλλων πελατών. 

� Γνωρίζοντας την διαθεσιµότητα φορτηγών από 

τις αναφορές του υπεύθύνου συντήρησης 

τροχαίου υλικού καθώς και µέσω του ERP ο 

υπεύθυνος διαχείρισης δροµολογίων φροντίζει 

(ακολουθώντας προτεραιότητες που δίνονται 

από τον ∆ιευθυντή Πωλήσεων & Μεταφορών) 

ώστε καθηµερινά να κατευθύνονται προς  τους 

λιµένες εισόδου ή άλλα σηµεία εισόδου οχ/των 

πελατών στην χώρα µας, οι απαιτούµενες 

αυτοκινητάµαξες για την µεταφορά των 

οχηµάτων, που θα µεταφερθούν από τον λιµένα 

εισόδου. 

� Η προτεραιότητα στην φόρτωση αυτοκινήτων 

από το λιµάνι, των διαφόρων πελατών δίνεται 

από τον ∆ιευθυντή Πωλήσεων & Μεταφορών, 

µε βάση τους χρόνους παράδοσης που 

προδιαγράφουν τα συµβόλαια παροχής 
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µεταφορικών υπηρεσιών στους πελάτες της 

εταιρείας. 

� Οι ανάγκες σε αυτοκινητάµαξες καλύπτονται και 

από συνεργαζόµενους µεταφορείς οι οποίοι 

δεσµεύονται να διαθέτουν επαρκή µεταφορικά 

µέσα.  

� Οι συνεργαζόµενοι µεταφορείς ειδοποιούνται σε 

καθηµερινή βάση τηλεφωνικά και εν συνεχεία 

εγγράφως, από το γραφείο διαχείρισης 

δροµολογίων, προκειµένου να αναλάβουν 

συγκεκριµένα δροµολόγια. 

� Ο προγραµµατισµός λαµβάνει επίσης υπόψιν 

του τυχόν απώλειες λόγω προγραµµατισµένης ή 

έκτακτης συντήρησης, για την οποία  

ενηµερώνει ο υπεύθυνος συντήρησης τροχαίου 

υλικού. 

� Η δε προτεραιότητα στην φόρτωση και η ανά 

πάσα στιγµή διαθεσιµότητα των φορτηγών 

(ποια φορτηγά είναι διαθέσιµα προς φόρτωση 

κάθε στιγµή) µεταφέρεται από τον υπεύθυνο 

χώρου φόρτωσης στον υπεύθυνο 

δροµολόγησης µέσω του ERP. 
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      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ERP 
Ύστερα από τα 4 χρόνια χρήσης µπορούµε να θέσουµε 
τις απόψεις µας πάνω στο θέµα του ERP. 
      

• Ιχνηλασιµότητα 
• Μείωση κινήσεων 
• Χωροταξικός έλεγχος 

 
 
 
          1.ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Πλέον οι pickers µπορούν να κάνουν την συλλογή των 
αυτοκινήτων πολύ πιο γρήγορα διότι η δυνατότητα του 
ERP είναι τέτοια που βλέπουν µέσα στην αποθήκη των 
50στρ. άµεσα που βρίσκεται το πλαίσιο που χρειάζονται 
για την δηµιουργία του δροµολογίου ή τον ποιοτικό έλεγχο 
του ανάλογα την εντολή που του έχουν αναθέσει. 
Για τους BRAND MANAGER και την διοίκηση λειτουργεί 
άψογα για την πλήρη και πάντα  σε real time ενηµέρωση 
τους. 
 
          2.ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
Το πληροφοριακό έχει µειώσει κατά 50% τις κινήσεις µέσα 
στην αποθήκη,πλέον δεν καταγράφεται (σκανάρισµα) ανά 
αυτ/το αλλά νταλίκα(ΜΑΧ=8 ΑΥΤ/ΤΑ) π.χ. κατά την 
εισαγωγή τους από άφιξη λιµανιού σκανάρουµε 1 φορά 
και στο σύστηµα εισάγονται όλα τα αυτοκίνητα της 
νταλίκας. 
 
           3.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Στις αποθήκες µας έχουµε πλέον πολύ καλύτερη 
ταξινόµηση τα αυτοκίνητα τοποθετούνται µε βάση τον 
αποθεµατικό έλεγχο του ERP. 
Το αποτέλεσµα είναι να εξοικονοµούµε κατά το µέγιστο 
τον αποθηκευτικό µας χώρο. 
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