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Πεξίιεςε 

ην πνιπζχλζεην, παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο απνηειεί ε αλάγθε λα παξακέλνπλ 

βηψζηκεο, αληαγσληζηηθέο θαη λα έρνπλ έληνλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ ηνπο κε ηαπηφρξνλε επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, γηα θάζε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα νηθνλνκία πςεινχ 

επηπέδνπ, ε θαιή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζ’ φηη ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ελ γέλεη.  

Η δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα κηα επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλε πνιππινθφηεηα, κεηαβιεηφηεηα θαη δπζθνιία πξφβιεςεο ηφζν ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, φζν θαη αζηάζκεησλ παξαγφλησλ πνπ ελδερνκέλσο 

λα παξνπζηαζηνχλ ζε φιν ην εχξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ. 

Όια απηά ηα δεηήκαηα, αληηζηαζκίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο ζπλερνχο 

πιεξνθφξεζεο θαη «νξζήο» ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηφζν ζε επίπεδν εζσηεξηθνχ 

φζν θαη ζε επίπεδν εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Η επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί βαζηθφ 

ζηνίρεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη, ζχκθσλα κε εκπεξηζηαησκέλεο απφςεηο κειεηεηψλ, 

ραξαθηεξίδεηαη σο ε ηειεπηαία αλεθκεηάιιεπηε θιέβα ρξπζνχ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ζαθή ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ πεδίσλ πνπ λα πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο 

βειηίσζεο ηεο. Ο θιάδνο ηεο πζθεπαζίαο ρξίδεηαη απφ πνιιά ζχγρξνλα ζηειέρε σο 

έλα απφ ηα πεδία εθείλα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη 

κέζσ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εδξαησζεί θαη λα 

αηηηνινγεζεί επαξθψο ε αληίιεςε απηή. 

Δπηπιένλ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε παξνπζίαζε κε εχιεπην ηξφπν 

ηεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πζθεπαζίαο κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

Logistics θαη ε πεξηγξαθή βαζηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ελ 

ιφγσ ηνκείο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δχν ζπγθνηλσλνχληα δνρεία. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

ζπγθξηηηθήο κειέηεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα γίλεη ζαθήο ε θαηαιπηηθή επίδξαζε ηεο 

επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ζπζθεπαζίαο, ηφζν ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 
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δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο κία απνδνηηθή 

θφξησζε νδεγεί ζε επίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο δηαθίλεζεο. 

 

Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ, λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ 

θ. Καξαιέθα Γεκήηξην γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ αθηέξσζε θαζψο θαη γηα ηελ 

θαζνξηζηηθή θαζνδήγεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί επηηπρψο ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην ηφηξνπν 

Παλαγηψηε γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 

κέξνπο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη εηζεγεηέο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ κνπ 

κεηέδσζαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ βαζέσλ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ην ζηελφ κνπ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 

αο επραξηζηψ, 

Βιάκε Υξπζνχια 
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ΜΔΡΟ I 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν 
– Δηζαγσγή ζηε πζθεπαζία 

 

1.1  Οξηζκόο 

Οη ξίδεο ηεο ζπζθεπαζίαο πξνέξρνληαη απφ ηα πξντζηνξηθά θηφιαο ρξφληα, φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θχιια θπηψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο θπζηθά πεξηηπιίγκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθήο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα θχιια 

ησλ δέλδξσλ, ην δέξκα ησλ δψσλ θαη ηα θαιάζηα απφ ιπγαξηά, αθνινχζεζαλ ην 

χθαζκα, ν πειφο, ην ραξηί, ην γπαιί, ν ιεπθνζίδεξνο θαη πνιχ πην πξφζθαηα ην 

cellophane (δηαθαλέο ραξηί). 

 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο ζην πιαίζην πεξηγξαθήο 

ηεο έλλνηαο ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη νη εμήο: 

 «Ωο ζπζθεπαζία νξίδεηαη θάζε πξντφλ ην νπνίν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηέρεη αγαζά κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, ηε δηαθίλεζε, ηε δηάζεζε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηνπο απφ ηνλ παξαγσγφ κέρξη ηνλ ρξήζηε ή ηνλ θαηαλαισηή». 

 «Η ζπζθεπαζία απνηειεί έλα ζχζηεκα πξνεηνηκαζίαο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ 

αζθαιή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, κεηαθνξά, δηαλνκή, 

απνζήθεπζε, δηάζεζε, θαηαλάισζε, αλαθχθισζε ή απφξξηςή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ παξαγφκελνπ γηα ηελ επηρείξεζε θέξδνπο.», 

Shagir (2004). 

 «πζθεπαζία είλαη ε επηζηήκε, ε ηέρλε θαη ε ηερλνινγία θιεηζίκαηνο ή 

ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηε δηαλνκή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ πψιεζε 

θαη ηε ρξήζε ηνπο. Με ηνλ φξν ζπζθεπαζία αθφκε, πεξηγξάθεηαη επίζεο ε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη παξαγσγήο ησλ ζπζθεπαζηψλ». 
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1.2  Δίδε ζπζθεπαζίαο 

Σα είδε ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ ζπλαληάκε (αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ) 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Σερλνινγηθή είλαη ε ζπζθεπαζία ε νπνία σο θχξην ζθνπφ έρεη ηελ πξνζηαζία  ηνπ 

πξντφληνο θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπ.  

 Καηαλαισηηθή είλαη ε ζπζθεπαζία ε νπνία σο θχξην ζθνπφ έρεη ηελ πξνψζεζε 

θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο. 

 

 πγθεθξηκέλα, ε θαηαλαισηηθή ζπζθεπαζία αθνινπζεί ηηο παξαθάησ 

δηαθξίζεηο: 

 

• Άκεζε ζπζθεπαζία νλνκάδεηαη ε ζπζθεπαζία πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην  

πεξηερφκελν, πξνζηαηεχεη ην πξντφλ απφ μέλα ζψκαηα, δηαηεξεί (ζπληεξεί) ην 

πξντφλ θαη πξνζηαηεχεη ηνλ θαηαλαισηή. Η άκεζε ζπζθεπαζία δηέπεηαη απφ 

λνκηθέο δηαηάμεηο. 

• Έκκεζε ζπζθεπαζία νλνκάδεηαη ε ζπζθεπαζία πνπ δελ έξρεηαη ζε επαθή κε 

ην πεξηερφκελν. Η έκκεζε ζπζθεπαζία  δηεπθνιχλεη ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο 

θαη ελδηαθέξεη θπξίσο ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο εκπφξνπο εμππεξεηψληαο 

ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη πξνζηαηεχνληαο ηελ άκεζε 

ζπζθεπαζία. 

• Γηπιή, ηξηπιή, πνιιαπιή ζπζθεπαζία, ε νπνία κπνξεί λα εμππεξεηεί ηφζν 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο φζν θαη κεηαθνξηθνχο ή απνζεθεπηηθνχο. 

• πζθεπαζία επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

• Οκαδνπνηεκέλε ζπζθεπαζία (κε ηε ρξήζε παιεηψλ). 

 

 

1.3  Τιηθά ζπζθεπαζίαο 

Σα βαζηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο είλαη: ην ραξηί/ ραξηφλη, ηα πιαζηηθά, ην 

γπαιί, ηα κέηαιια θαη ην μχιν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

 



ειίδα 12 απφ 91 

 

  Π
εξ

ηη
π
ι
ίγ

µ
α

ηα
 

Φ
ά

θ
ει

ν
η 


α

θ
ίδ

ηα
, 


ά

θ
ν
η,

 


α

θ
ν
χ
ι
εο

 


σ

ι
ε

λ
ά

ξ
ηα

 

Α
µ

π
ν
χ
ι
εο

 

Φ
ηά

ι
εο

, 
β
ά

δα
 

Κ
ν
π
ηη

ά
, 

θ
ά

λ
ηζ

ηξ
α

 

∆
ηπ

ι
σ

ηά
 θ

ν
π
ηη

ά
 

Κ
ηβ

ψ
ηη

α
, 

β
α

ξ
έι

ηα
 

∆
ίζ

θ
ν
η,

 

ζ
θ

α
θ

ίδ
ηα

, 

θ
χ
π
ει

ι
α

 

Π
ψ

µ
α

ηα
 

Π
α

ι
έη

εο
 

ΓΤΑΛΙ         √ √         √   

ΜΔΣΑΛΛΟ √     √     √     √ √ √ 

ΠΛΑΣΙΚΟ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ΥΑΡΣΙ √ √ √                   

ΥΑΡΣΟΝΙ             √ √ √ √     

ΞΤΛΟ                 √     √ 

ΤΦΑΜΑ     √                   

  
Δχθακπηεο 

ζπζθεπαζίεο 
∆χζθαµπηεο ζπζθεπαζίεο ∆ηάθνξα 

                          
 

Πίλαθαο 1- Βαζηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο 

 

1.4  Ο ξόινο ηεο ζύγρξνλεο ζπζθεπαζίαο 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο λέαο επνρήο πνπ δηαλχνπκε, ην ζηνηρείν εθείλν πνπ 

επζχλεηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

είλαη ε πνηφηεηα. Ο παξάγνληαο πνηφηεηα απνηειεί έλα απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα λα δηεηζδχζνπλ αμηφπηζηα ζηηο λέεο 

αγνξέο. Αλακθηζβήηεηα, ε πνηφηεηα ελφο πξντφληνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε θαη 

κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. Πνηφηεηα θαη ζπζθεπαζία αληηκεησπίδνληαη σο 

κηα θνηλή κνλάδα θαη έρνπλ πιένλ θαηαζηεί ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο επηξξνήο ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.  

Ιδηαηηέξσο ζήκεξα, πνπ νη αγνξέο δελ πεξηνξίδνληαη απφ θπζηθά ζχλνξα θαη είλαη 

αηζζεηφ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ, ν θαηαλαισηήο έρεη αλά 

πάζα ζηηγκή ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ βξίζθνληαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά ηνπ. ε απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα 

δηαθαίλεηαη φηη ν ξφινο ηεο ζπζθεπαζίαο δελ είλαη κφλν λα επεξεάζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη απφθαζε θαηαλάισζεο, αιιά θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά 

ησλ πξντφλησλ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο κέρξη ην ηειηθφ ζεκείν 

ρξήζεο ηνπο. Η ζχγρξνλε ζπζθεπαζία θαιείηαη ζήκεξα λα δηαδξακαηίζεη έλα 

ζεκαληηθφ θαη πνιπδηάζηαην ξφιν. Πξέπεη κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο:  



ειίδα 13 απφ 91 

 

 λα πξνζηαηεχεη ην πεξηερφκελν απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο: ε 

ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ν αέξαο, ην θσο, ηα κηθξφβηα, ηα ηξσθηηθά ,ηηο 

δπζάξεζηεο νζκέο, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θ.ά. 

 λα θαζηζηά ην πξντφλ ειθπζηηθφ ζηνλ θαηαλαισηή, 

 λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε (π.ρ. 

θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ρψξνπ) 

 λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πεξίπησζε θαηαπνλήζεσλ θαηά 

ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε: θξνχζε, δνλήζεηο, πιεπξηθή θαη ζιηπηηθή θφξηηζε.  

 λα εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξή πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 λα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε ζπζθεπαζίαο επηθίλδπλσλ 

πιηθψλ/νπζηψλ. 

 λα πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο: εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπ ζχζηαζε, ην βάξνο/ φγθν ηνπ, ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο, ην ρξφλν δσήο ηνπ πξντφληνο, ηνλ αξηζκφ παξηίδαο θ.ά. 

 λα πιεξνθνξεί γηα ην αλ ην πξντφλ έρεη παξαβηαζηεί ή φρη. 

 λα πιεξνθνξεί γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο κεηά ηε ρξήζε. 

Γηθαηνινγεκέλα επνκέλσο, ζπλαληάκε ην εθηφπηζκα ηνπ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο 

αλάκεζα ζηνπο πην ζπλαξπαζηηθνχο θαη πξνθιεηηθνχο θιάδνπο ζηνλ θφζκν ηνπ 

βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ (industrial design). Ο ζρεδηαζηήο ηεο ζπζθεπαζίαο θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχγρξνλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απαηηείηαη λα γλσξίδεη ζε 

βάζνο νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηεο ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ην πξντφλ πνπ θαιείηαη 

λα πξνσζήζεη θαη λα πξνζηαηέςεη. 

 

Σα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη παξαγσγνί θαη ρξήζηεο ηεο 

ζπζθεπαζίαο δελ είλαη ηερληθήο θχζεσο, αιιά ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ηππνπνίεζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αλάγθε νη παξαγσγνί θαη ζρεδηαζηέο ησλ ζπζθεπαζηψλ λα 

είλαη ελήκεξνη αλαθνξηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ησλ αγνξψλ πνπ ζηνρεχνπλ, 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε ηηο ηζρχνπζεο 
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ηππνπνηεκέλεο απαηηήζεηο (ηερληθά πξφηππα/πξνδηαγξαθέο, λνκνζεζία, νδεγνί θαιήο 

πξαθηηθήο, ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, θνηλνηηθέο νδεγίεο θ.ά.). 

 

1.5   Σα επίπεδα ηεο ζπζθεπαζίαο 

Η ζπζθεπαζία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηξία επίπεδα: ζε πξσηνγελή, 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ζπζθεπαζία. 

Η πξσηνγελήο ζπζθεπαζία είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηειεί ζην 

ζεκείν αγνξάο ρσξηζηή κνλάδα πξνο πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή ρξήζηε. 

Πξσηνγελήο ζπζθεπαζία κπνξεί λα είλαη κηα θνλζέξβα, έλα κπνπθάιη ρισξίλεο θ.α.  

Η δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηειεί ζε 

έλα ζεκείν αγνξάο έλα ζχλνιν νξηζκέλνπ αξηζκνχ κνλάδσλ πξνο πψιεζε, είηε λα 

πσιείηαη σο έρεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή ρξήζηε. Η ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία 

κπνξεί λα αθαηξείηαη απφ ην πξντφλ ρσξίο λα αιινηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

Η ηξηηνγελήο ζπζθεπαζία είλαη ζρεδηαζκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηεπθνιχλεη 

ηε δηαθίλεζε θαη ηε κεηαθνξά νξηζκέλνπ αξηζκνχ κνλάδσλ πξνο πψιεζε ή 

νκαδνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε δηα ρεηξφο δηαθίλεζε 

θαη νη δεκίεο θαηά ηελ κεηαθνξά. ηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζηδεξνδξνκηθψλ, νδηθψλ, ζαιαζζίσλ θαη αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1- Σα επίπεδα ηεο ζπζθεπαζίαο 

Πξσηνγελήο        Γεπηεξνγελήο              Σξηηνγελήο 

Κνπηί             Υαξηνθηβψηην                 Παιέηα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν 
– πζθεπαζία θαη Logistics 

 

2.1   Η έλλνηα ησλ Logistics- Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Η πξψηε ηζηνξηθή αλαθνξά πνπ ζπλαληνχκε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ 

logistics,  απαληάηαη ζην έξγν ηνπ παηέξα ηεο ηζηνξίαο Ηξφδνην , ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε «Λνγηζηηθά» γηα λα πεξηγξάςεη ηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα, ηνλ 

εθνδηαζκφ θαη ηελ επηκειεηεία πνπ αλαθέξνληαη ή βαζίδνληαη ζηε ινγηθή, ζηελ θξίζε 

θαη ηνλ ππνινγηζκφ.  

ηε ζεκεξηλή επνρή, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν logistics αλαθεξφκαζηε ζηε επηζηήκε 

πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ αγαζψλ 

θαζψο θαη κε ηνλ έιεγρν θαη ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ηεο. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ logistics κέζα 

ζην ρξφλν, θαζψο επίζεο θαη νη ζπλζήθεο νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ πξφζθνξν έδαθνο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο απαξρέο ηεο 

ηζηνξίαο γλσξίδνπκε φηη ηα αγαζά πνπ επηζπκνχζαλ νη άλζξσπνη δελ παξάγνληαλ 

πάληνηε ζηελ πεξηνρή πνπ ήζειαλ λα ηα θαηαλαιψζνπλ ή ηα αγαζά απηά δελ ήηαλ 

πξνζβάζηκα ηε ζηηγκή πνπ νη άλζξσπνη ήζειαλ λα ηα θαηαλαιψζνπλ. Σξφθηκα θαη 

άιια βαζηθά εκπνξεχκαηα ήηαλ γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλα θαη ήηαλ δηαζέζηκα ζε 

αθζνλία κφλν ζε νξηζκέλεο επνρέο ηνπ έηνπο. Οη πξνγελέζηεξνη ιανί είραλ ηελ 

επηινγή λα θαηαλαιψζνπλ ηα αγαζά ζην ζεκείν πνπ απηά παξάγνληαλ ή λα ηα 

κεηαθηλήζνπλ ζε κία πην επλντθή ζέζε θαη λα ηα απνζεθεχζνπλ γηα κειινληηθή 

ρξήζε. 

Ωζηφζν, επεηδή ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ηεο επνρήο δελ ήηαλ 

επαξθψο αλαπηπγκέλα, ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ πεξηνξηδφηαλ ζε απηά πνπ κπνξνχζε 

λα κεηαθέξεη θαη λα απνζεθεχζεη θάζε άηνκν κεκνλσκέλα θαη ε απνζήθεπζε ησλ 

πεξηζζεπνχκελσλ αγαζψλ ήηαλ δπλαηή κφλν γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Απηφ ην πεξηνξηζκέλν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ππνρξέσλε ηνπο 
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αλζξψπνπο λα δνπλ θνληά ζηηο πεγέο παξαγσγήο ησλ αγαζψλ θαη λα θαηαλαιψλνπλ 

έλα κάιινλ κηθξφ εχξνο πξντφλησλ. 

Όζν ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα νινέλα θαη αλαπηχζζνληαλ, ε παξαγσγή θαη ε 

θαηαλάισζε άξρηζαλ λα δηαρσξίδνληαη γεσγξαθηθά θαη νη δηάθνξεο πεξηνρέο άξρηζαλ 

λα εηδηθεχνληαη ζε απηά ηα πξντφληα ζηα νπνία κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ πην 

απνδνηηθά. Η επηπιένλ παξαγσγή απνζηειιφηαλ ζε άιιεο παξαγσγηθέο ή 

θαηαλαισηηθέο πεξηνρέο θαη αγαζά ηα νπνία δελ παξάγνληαλ ζηελ πεξηνρή 

εηζάγνληαλ. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο πξντφλησλ αθνινπζεί ηελ αξρή ηνπ 

ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. 

Η αξρή απηή, φηαλ εθαξκφδεηαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, βνεζά λα εμεγήζνπκε ην 

πςειφ επίπεδν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζήκεξα. Σα απνδνηηθά 

ζπζηήκαηα logistics επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο λα επσθειεζνχλ απφ 

ην γεγνλφο φηη ε θαιιηεξγήζηκε γε θαη νη άλζξσπνη πνπ ηελ θαιιηεξγνχλ δελ είλαη 

εμίζνπ παξαγσγηθνί θη έηζη ηα logistics απνηειψληαο κία πνιχ νπζηαζηηθή ζπληζηψζα 

ηνπ εκπνξίνπ, ζπκβάιινπλ ζε έλα πςειφηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν δηαβίσζεο γηα 

φινπο καο. 

Γηα θάζε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα νηθνλνκία πςεινχ επηπέδνπ, ε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Οη αγνξέο είλαη ζπρλά εζληθά ή δηεζλψο πξνζαλαηνιηζκέλεο, ελψ ε παξαγσγή κπνξεί 

λα ζπγθεληξψλεηαη ζε ζρεηηθά ιίγα ζεκεία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ logistics παξέρνπλ 

ηε γέθπξα κεηαμχ ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο θαη αγνξαπσιεζίαο  ησλ πξντφλησλ πνπ 

ρσξίδνληαη απφ ην ρξφλν θαη ηελ απφζηαζε. Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ είλαη ε κεγαιχηεξε επηδίσμε ηεο Γηνίθεζεο Logistics. 

 

2.2  Γηνίθεζε Logistics  

Η Γηνίθεζε Logistics είλαη έλαο ζρεηηθά λένο θιάδνο νινθιεξσκέλεο επηζηήκεο 

δηνίθεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηεο  νηθνλνκίαο, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη δηαδηθαζίεο ησλ logistics 

εθαξκφδνληαη  απφ κεκνλσκέλα άηνκα εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Δπίζεο, νη 

επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη δηαξθψο κε δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. 

Ωζηφζν, ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ θιάδνπ απηνχ, ζρεηίδεηαη κε ηε ινγηθή ηεο 
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ζπληνληζκέλεο δηνίθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, ελ αληηζέζεη κε ηελ 

παξαδνζηαθή εθηέιεζή ηνπο κεκνλσκέλα θαζψο επίζεο θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη ηα 

logistics πξνζζέηνπλ αμία ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ 

αλζξψπηλεο αλάγθεο. 

Έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο νξηζκόο ηεο Γηνίθεζεο Logistics παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

Η Γηνίθεζεο Logistics αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

ελεξγεηψλ/δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο, ηελ 

παξαγσγή/κεηαπνίεζε θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαλνκήο. Δπηπιένλ, 

ζπκπεξηιακβάλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ 

θαλαιηνχ εθνδηαζκνχ, φπσο πξνκεζεπηέο, κεζάδνληεο, εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Third Party Logistics (3PL) θαη πειάηεο. 

Καη' νπζία, ε Γηνίθεζεο Logistics ελνπνηεί θαη νινθιεξψλεη ην ζρεδηαζκφ, ηηο 

πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά θαη ηηο πσιήζεηο ηφζν 

κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη κεηαμχ απηψλ. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θεξδνθνξίαο θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο φισλ ησλ εηαίξσλ ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηεηαθψλ αλαγθψλ ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, θαη 

κε ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη αληαγσληζηηθνχ 

θφζηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ πνπ αληαγσλίδνληαη κέζα ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ είλαη ε επειημία θαη ε ηαρεία πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηηο δπλακηθά 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

Η Γηνίθεζε ηνπ θπθιψκαηνο logistics απνηειεί κέηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο 

κηαο επηρείξεζεο, θαζψο νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη ζε απηφ επεξεάδνπλ φρη κφλν 

ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ηφζν κε ηνπο πξνκεζεπηέο φζν 

θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο.  

Η ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε απφ ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ηεο, αθνχ κε απηήλ μεθηλά θαη κε απηήλ θαηαιήγεη 

ε ξνή ηνπ πξντφληνο, αξρηθά κε ηε κνξθή ηεο πξψηεο χιεο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ 
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ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηειηθά κε ηε κνξθή ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο πνπ απνζηέιιεηαη 

ζηνλ πειάηε.  

Τπάξρνπλ πέληε βαζηθά ζεκεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Γηνίθεζεο Logistics θαη αληηθαηνπηξίδνπλ αληίζηνηρα ηε ζέζε θαη ηε δχλακε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά θαη ζηα νπνία απηή ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε, θαζψο ε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζή ηνπο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο (άξα ζε κεγαιχηεξε 

θεξδνθνξία) θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε κεγαιχηεξε επειημία απέλαληη ζηνλ 

αληαγσληζκφ. Σα ζεκεία πνπ απαηηνχλ πξνζεθηηθή κειέηε ζην θχθισκα logistics 

είλαη:  

 Η απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ  

 Η δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ  

 Η ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  

 Η ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο  

 H ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο 

Οη πέληε απηέο ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ φιεο καδί ηε Γηνίθεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο θαη νπνηαδήπνηε αδπλακία ζε κία απφ απηέο δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηηο 

ππφινηπεο. 

 

2.3   Packaging Logistics 

Η έλλνηα ησλ Packaging Logistics θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ ελφο πξντφληνο, ηε 

ζπζθεπαζία θαη ην παθεηάξηζκα ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηά κήθνο φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο απφ ην αθαηέξγαζην πξντφλ έσο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο αληίζηξνθεο ξνήο αγαζψλ (πρ. αλαθχθισζε) . Σα Packaging Logistics 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κε ειάρηζηε ρξήζε πφξσλ απφ ηελ παξαγσγή έσο ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή, κεηψλνληαο ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δηαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ αζθαιή δηαλνκή θαη απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. 
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Η ζπζθεπαζία σο ζύζηεκα απνηειεί θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ logistics, φπσο ην 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ απνζέκαηνο, ην 

ζχζηεκα παξαγγειηνιεςίαο θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζήθεο. Η ζπζθεπαζία 

ζεσξείηαη επίζεο, σο κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο κέξηκλαο. Δπηπξφζζεηα φκσο, πέξαλ ηεο 

ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ζπζθεπαζίαο θαη logistics, ε έλλνηα 

ησλ Packaging Logistics αλαγλσξίδεη ηελ πνιχπινθε θχζε ηεο ζπζθεπαζίαο θαη 

εμεηάδεη επίζεο ηε ζρέζε ηεο κε ην marketing. 

 

2.4   ρεδηαζκόο ζπζθεπαζίαο θαη Logistics 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη απαηηήζεηο ησλ logistics λα ελζσκαηψλνληαη θαηά 

ηνλ ζρεδηαζµφ κίαο ζπζθεπαζίαο µαδί µε εθείλεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο 

παξαγσγήο. Η µε ελζσκάησζε νδεγεί ζε αλεπαξθή απφδνζε ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο, µε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Δπίζεο, ε 

αλεπαξθήο ζπζθεπαζία νδεγεί ζε ρακειφηεξεο πσιήζεηο, αιινησκέλν πεξηερφκελν, 

δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ, πςειφηεξν θφζηνο µεηαθίλεζεο, ρεηξηζκνχ, απνζήθεπζεο 

θαη κεηαθνξά πξντφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία ζπζθεπαζία γηα λα θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

Δηθόλα 2- ρεδηαζκόο ζπζθεπαζίαο θαη απαηηήζεηο ησλ logistics 
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 Να εμαζθαιίδεη ηελ πςειή ππθλφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

 Να ιακβάλεη ππφςε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο απνζήθεο θαη ηεο µεηαθνξάο. 

 Να εμεηάδεη παξάγνληεο φπσο: δηαδηθαζίεο ρεηξηζµνχ θαη ρξεζηκνπνηνχκελνο   

εμνπιηζµφο. 

 Να ππνζηεξίδεη ηνλ απνδνηηθφ ρεηξηζµφ ησλ πξντφλησλ (απνζήθεο,  παιέηεο,   

trailers θιπ). 

 Να επηηξέπεη ηελ εμάιεηςε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ. 

 Να ρξεζηµνπνηεί ηππνπνηεµέλα ραξηνθηβψηηα. 

 Να ιαµβάλεη ππφςε ην πεξηβάιινλ ηνπνζέηεζεο θαηά ηελ ιηαληθή πψιεζε. 

 Να ζπµβάιιεη ζηνλ ζαθή θαη γξήγνξν πξνζδηνξηζµφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηε 

δηαλνµή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν 
– Μεηαθνξά θαη Γηαρείξηζε Φνξηίνπ 

 

3.1  Μεηαθνξά/ Γηαθίλεζε πξντόλησλ 

3.1.1  Η ζεκαζία ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 

Η δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεη ην πην 

ζεκαληηθφ θνκκάηη αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ logistics γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

εηαηξίεο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλέξρεηαη έσο θαη ζηα δχν ηξίηα ηνπ νιηθνχ 

θφζηνπο ησλ logistics. Γηα λα γίλεη εχθνια αληηιεπηή ε ζεκαζία ησλ κεηαθνξψλ, 

αξθεί ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

θαη ε παξαηήξεζε ηνπ ξφιν πνπ παίδεη ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ζηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πςεινχ επηπέδνπ. Δπηπιένλ, έλα θαιφ ζχζηεκα 

κεηαθνξψλ απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ, επλνεί ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπκβάιιεη 

ζηηο κεησκέλεο ηηκέο ησλ αγαζψλ. 

Η επηηπρία ηεο βηνκεραλίαο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ αλάπηπμε γξήγνξσλ, αμηφπηζησλ θαη 

απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ έρεη εκθαλψο ζπκβάιιεη ζε κία εμαηξεηηθά 

κεγάιε επέθηαζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ απφ άπνςε ρξφλνπ (24 ψξεο). Οη θζελέο 

κεηαθνξέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

πιενλέθηεκα ησλ δηαθνξψλ ζηα θφζηε εξγαζίαο δηεζλψο, λα εμαζθαιίδνπλ πιηθά ηα 
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νπνία είλαη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλα θαη λα πξνσζνχλ αληαγσληζηηθά αγαζά ζε 

απνκαθξπζκέλεο αγνξέο, καθξηά απφ ηα εγρψξηα ζχλνξά ηνπο. πλεπψο, είλαη 

απηνλφεην φηη νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ησλ 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηεο δηεζλνχο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ. 

 

3.1.2  Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο 

Σν δπλακηθφ πεξηβάιινλ ησλ logistics θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη εηδηθφηεξα 

ε ηάζε πνιιψλ εηαηξηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, έρνπλ πξνζδψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κέζνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. ε παγθφζκην επίπεδν, φιν θαη 

πεξηζζφηεξα πξντφληα δηαλχνπλ πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

νη εηαηξίεο έρνπλ αλαπηχμεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ εξγνζηαζίσλ 

φπνπ εδξεχνπλ ζε έλα ζεκείν ζε φιν ηνλ θφζκν, φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ρακεινχ θφζηνπο. 

Σα κέζα κεηαθνξάο πνπ δηαλχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο έρνπλ επνκέλσο γίλεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ logistics, νη νπνίεο έρνπλ 

εθαξκνγή ζε παγθφζκην επίπεδν. Όια ηα παξαπάλσ, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε 

θαηαλφεζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ησλ δηαθνξψλ ηνπο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ απηά παξνπζηάδνπλ. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο αλάγθεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ 

θφζηνπο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.    

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαηά ηελ επηινγή 

ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

 ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο 

 ηνλ ηφπν απνζηνιήο θαη παξαιαβήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζήο ηνπο 

 ηελ κνξθή ηνπ πξντφληνο 

 ηνλ φγθν ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο θαη 

 ηελ επηζπκεηή ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο. 
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Έλα ζχζηεκα κεηαθνξψλ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, νη ζπνπδαηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

3.1.2.1   Οδηθέο κεηαθνξέο 

Η πιεηνλφηεηα ηνπ µεηαθνξηθνχ έξγνπ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

γίλεηαη κέζσ ηεο νδηθήο µεηαθνξάο. Απηφ ην κέζν κεηαθνξάο έρεη σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ απ’ επζείαο κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, απφ ην εξγνζηάζην ή 

ηελ απνζήθε ζηελ νπνία θπιάζζνληαη, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαιήπηε.  

πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο, ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο νδηθήο 

κεηαθνξάο είλαη: 

 ε δπλαηφηεηα µεηαθνξάο door-to-door 

 ε πνηθηιία νρεκάησλ (βπηηνθφξα, ςπγεία, νρήκαηα µεηαθνξάο επηβαηψλ, δψσλ,  

θ.α.) 

 ην επξχ νδηθφ δίθηπν. 

 Η δπλαηφηεηα ησλ πινίσλ (ferry- bνats) λα δέρνληαη ηα νρήκαηα ζαλ θνξηίν. 

 δελ απαηηείηαη κεηαθφξησζε 

 ε επειημία ζηελ επηινγή δξνµνινγίνπ.    

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα µεηνλεθηήκαηα ηεο νδηθήο µεηαθνξάο αθνξνχλ: 

 ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήµαηα (ηδίσο ζηηο µεγαινππφιεηο) 

 ηε µφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ηα πξνβιήµαηα αζθάιεηαο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη 

 ηηο θαζπζηεξήζεηο, ηδίσο πξνεξρφµελεο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

3.1.2.2   Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 
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Η ζαιάζζηα κεηαθνξά απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο. 

Αλεμάξηεηα  µε  ην  εάλ  πξφθεηηαη  γηα  εγρψξηα  ή  ππεξπφληηα , ε ζαιάζζηα     

κεηαθνξά  ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 ηα µεγάια θνξηία 

 ην µηθξφ θφζηνο 

 ηε κεηαθνξά  εμεηδηθεπµέλσλ θνξηίσλ (θαπζίµσλ, αιιά θαη θαηεςπγκέλσλ 

πξντφλησλ). 

 ηε κεηαθνξά ρχδελ πιηθψλ αιιά θαη γεληθνχ θνξηίνπ 

 ηε ραµειή ηαρχηεηα 

 ηε δπλαηφηεηα θφξησζεο νρεµάησλ αιιά θαη ηξέλσλ 

 ηε κεηαθνξά  επηθίλδπλσλ θνξηίσλ 

 ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ζαιάζζηα κεηαθνξά απνηειεί ηε µνλαδηθή ιχζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα γηα ηε κεηαθνξά εµπνξεπµάησλ θαη αηφµσλ ζε λεζηά. 

 

3.1.2.3   ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

Σα ζπζηήκαηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ έρνπλ παξνπζηάζεη 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θαζηέξσζε ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ISO containersσο ηε βαζηθή κνλάδα θνξηίνπ.(unit load) 

 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 δηαθίλεζε κεγάισλ πνζνηήησλ πξντφλησλ ζε µεγάιεο απνζηάζεηο  ρσξίο 

µεηαθφξησζε φηαλ µπνξεί λα θζάζεη µέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ απνζηνιέα θαη 

ηνπ παξαιήπηε. 

 ραµειφ θφζηνο 
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 αζθάιεηα 

 ρσξίο ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα ζηελ ρξήζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο µεηαθνξάο 

φπσο: 

 ε έιιεηςε επειημίαο 

  νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο 

 ε αδπλαµία µεηαθνξάο dννr tν dννr φηαλ δελ ππάξρεη άµεζε ζχλδεζε µε ηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηαρχηεηα ησλ ηξέλσλ έρεη απμεζεί ηφζν, ψζηε λα ππάξρεη 

πιένλ αληαγσληζµφο αθφµε θαη µε ην αεξνπιάλν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην 

παξάδεηγκα ηνπ Γαιιηθνχ T.G.Ν (Train a Grande Vitesse), ην νπνίν µπνξεί λα 

ηαμηδέςεη µε 400 km/h. 

Αλεμαξηήησο ησλ µεηνλεθηεµάησλ ηνπ, ν ζηδεξφδξνκνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

ηε κεηαθνξά ρχδελ πιηθψλ φπσο µεηαιιεχµαηα, μπιεία, θαχζηµα, αιιά θαη 

µεραλεµάησλ, απηνθηλήησλ, θιπ. 

 

3.1.2.4   Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

Η ρξήζε ηνπ αεξνπιάλνπ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο σο ελαιιαθηηθνχ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ έρεη απμεζεί ηαρέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η εμέιημε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ θνξηίσλ θαζψο θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ πηήζεσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ,  έρνπλ απμήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ κέζνπ απηνχ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο πνπ 

πξνζθέξεη. 

Οη κεηαθνξέο µε αεξνπιάλν ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 ηελ ηαρχηεηα ηεο µεηαθνξάο 

 ηελ αζθάιεηα ηεο µεηαθνξάο 

 ην µηθξφ βάξνο θαη φγθν ηνπ θνξηίνπ 
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 ηελ αδπλαµία µεηαθνξάο επηθηλδχλσλ, εχθιεθησλ θαη καγλεηηθψλ πξντφλησλ 

 ηελ αδπλαµία κεηαθνξάο ζε πεξίπησζε δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

 ην κεγάιν θφζηνο 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε αεξνπνξηθή κεηαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξντφληα: 

 εππαζή (π.ρ. θξέζθα ςάξηα) 

 µηθξήο  δηάξθεηαο δσήο (π.ρ. εκεξήζηεο εθεκεξίδεο) 

 µεγάιεο αμίαο (π.ρ. έξγα ηέρλεο, πνιχηηκνη ιίζνη)  

 φπνπ ρξεηάδνληαη επείγνπζα µεηαθνξά (π.ρ. θάξκαθα) 

 

3.1.2.5   Αγσγνί κεηαθνξάο (Pipelines) 

Σν κέζν απηφ ρξεζηµνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ µεηαθνξά θνξηίσλ ζε πγξή θαη αέξηα 

µνξθή (λεξφ, πγξά θαχζηµα, αέξην, αηµφο). Η δηαλνµή µέζσ αγσγψλ ίζσο λα είλαη ην 

πιένλ πεξίπινθν δίθηπν δηαλνµήο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 µεγάιε αξρηθή επέλδπζε 

 ηε κεηαθνξά πξνο µία θαηεχζπλζε 

 ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη ζπζθεπαζία γηα ην µεηαθεξφκελν πξντφλ 

 δελ ππναπαζρνιείηαη ν εμνπιηζµφο 

 ηελ αθξίβεηα ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο (J.I.T) 

 ην πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ 

 ην ραµειφ θφζηνο δηαλνµήο 

 

3.1.2.6   Πνηάκηεο κεηαθνξέο 

Έρνπλ πνιιά θνηλά ζεµεία µε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, αιιά ρξεζηµνπνηνχληαη µφλν 

ζηηο ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ πισηνί πνηαµνί. Τπάξρεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
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δπλαηφηεηα εγρψξηαο αιιά θαη δηαθξαηηθήο µεηαθνξάο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

παξαηεξείηαη µεηαθνξά: 

 µεγάισλ θνξηίσλ θπξίσο νξπθηψλ, μπιείαο θαη θαπζίµσλ 

 ζε µηθξφ θφζηνο 

 µε ραµειή ηαρχηεηα θαη µεγάινπο ρξφλνπο αλαµνλήο 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη πνηάµηεο κεηαθνξέο γίλνληαη µε µανχλεο, δελ είλαη 

φµσο ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ πνληνπφξα πινία µπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην δέιηα 

πισηψλ πνηαµψλ θαη λα ηαμηδέςνπλ ζε αξθεηά µεγάιν βάζνο. 

 

3.1.3   πλδπαζκέλε κεηαθνξά  

χκθσλα κε  ηελ Δπξσπατθή Γηάζθεςε ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ (European 

Conference of  Transport Ministers), ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά θαιείηαη ε κεηαθνξά 

αγαζψλ ζε κία θαη κνλαδηθή κνλάδα ή θνξηίνπ (loading unit) ή φρεκα, κε ηε  ρξήζε 

δηαδνρηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, ρσξίο ηε δηαρείξηζε ησλ ίδησλ ησλ αγαζψλ θαηά ηελ 

αιιαγή ησλ κεηαθνξηθψλ απηψλ κέζσλ. 

Αλακθίβνια, ε ρξήζε ησλ κνλαδνπνηεκέλσλ θνξηίσλ κε ηε κνξθή ησλ containers θαη 

ησλ παιεηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Σππνπνίεζεο (International Standards Organization, ISO),  έθεξε επαλάζηαζε ζηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη έπεηηα. 

 

Σν θαηλφκελν απηφ ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν: 

 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

 ηε µείσζε ησλ ελδηάµεζσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ 

 ηελ απνθπγή µεηαθνξάο επζχλεο 

 ηελ επηηάρπλζε ηεο µεηαθνξάο 

 ηελ επίηεπμε ηεο µεηαθνξάο dννr tν dννr 

 

Με βάζε ηε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήµαηα φπσο ηα 
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cνntainers, ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ, ηα caisse mνbile, ηα trailer νn flat car θαη 

ηα rνad- railer, ηα νπνία έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηε δηαθίλεζή ηνπο µε ηε ρξήζε 

πνιιψλ κεηαθνξηθψλ µέζσλ. Δηδηθφηεξα, ηα εµπνξεπµαηνθηβψηηα (cνntainers), 

µπνξνχλ λα δηαθηλεζνχλ ην ίδην εχθνια µε πινίν, µε θνξηεγφ αιιά θαη µε ηξέλν.  

 

3.1.4   Κίλδπλνη θαηά ηε κεηαθνξά 

Η ζπζθεπαζία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηε καθξά αιπζίδα ηεο παξαγσγήο, 

ηππνπνίεζεο, απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο, πψιεζεο, ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο 

ππνιεηκκάησλ, γηα φια ηα πξντφληα ζε φιεο ηηο κνξθέο. 

Η έθζεζε ελφο ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο ζην δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηεο απνζήθεπζεο 

θαη δηαθίλεζεο είλαη ηθαλή λα επηθέξεη αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζηε θπζηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, κέρξη θαη ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ πξντφληνο. 

Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ειιηπήο ζπζθεπαζία ελφο 

πξντφληνο επζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα δεκηέο πςεινχ θφζηνπο θαηά ηελ 

απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ, ελψ ε πέξαλ ηνπ 

αλαγθαίνπ ζπζθεπαζία αλ θαη (ππέξ)πξνζηαηεχνπλ ην πξντφλ ην επηβαξχλνπλ κε 

επηπιένλ θφζηνο ην νπνίν, ελ ηέιεη θαηαιήγεη ζηνλ θαηαλαισηή. 

Οη αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ πξντφλησλ, ή αιιηψο νη απνθαινχκελνη θίλδπλνη πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηαθίλεζε ηνπο, ρσξίδνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζε ηέζζεξηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 

A. Κίλδπλνη θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ 

Σππηθά πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ραξηνθηβσηίνπ, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ηελ εκθάληζε φπσο: ζρηζκέο, νπέο, παξακφξθσζε ζρήκαηνο 

εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο, μεβίδσκα πσκάησλ, εζσηεξηθέο βιάβεο, εμσηεξηθέο δεκηέο 

θ.ά. 

 
B. Κίλδπλνη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα νρήκαηα 

 Υαξαθηεξηζηηθνί παξάγνληεο θαηαζηξνθήο:  
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— ην ιεγφκελν «ζνθ», ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα  ηεο απφηνκεο 

αιιαγήο ηεο  θαηάζηαζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο. 

— «κεραληθφ ζνθ», νξίδεηαη ε θξνχζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απφηνκε θαη 

ζεκαληηθή αιιαγή ηαρχηεηαο ,  

— «επαλαιακβαλφκελν ζνθ», ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ρακειήο ζπρλφηεηαο 

αλαπήδεζε ή ηξάληαγκα θαηά ηε κεηαθνξά ελφο πξντφληνο ζε κε θαιά θνξησκέλν 

θνξηίν,   

— «δφλεζε» θαιείηαη ε ηαιάλησζε ή θίλεζε γχξσ απφ ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ,  

— «δπλακηθή ζπκπίεζε» πξνθαιείηαη απφ ηε κεραληθή εθαξκνγή ελφο θνξηίνπ ζε 

γξήγνξν ξπζκφ (πεξηβάιινλ κεηαθνξάο). Οη δπλάκεηο ηεο ζπκπίεζεο επεξεάδνπλ 

θπξίσο ηα θνπηηά πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο παιέηαο ή ηνπ ξαθηνχ. ην 

δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηεο κεηαθνξάο νη δπλάκεηο απηέο πνπ πθίζηαηαη ην 

ραξηνθηβψηην ηεο βάζεο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιάζηεο ηνπ βάξνπο ηνπ πξντφληνο 

θαη λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο     

 

Γ. Κίλδπλνη θαηά ηελ απνζήθεπζε 

 Υαξαθηεξηζηηθνί παξάγνληεο θαηαζηξνθήο: 

— αλαπνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ξαθηψλ  

— θαθφο ρεηξηζκφο απφ ειεγθηέο εζσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ δηαθίλεζεο,  

— «ζηαηηθή ζπκπίεζε», ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηε κεραληθή εθαξκνγή ελφο 

θνξηίνπ ζε αξγφ ξπζκφ (πεξηβάιινλ απνζήθεπζεο). ην ζηαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

απνζήθεο, νη δπλάκεηο ηεο ζπκπίεζεο είλαη ζηαζεξέο, επνκέλσο εχθνια 

πεξηγξάςηκεο θαη κεηξήζηκεο φκσο έληνλα επεξεαζκέλεο απφ ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ην ρξφλν απνζήθεπζεο 

 

Γ. Κίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

 Υαξαθηεξηζηηθνί θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο θαηαζηξνθήο:  

— ε πγξαζία,  

— ν αέξαο, 

— ε ζεξκνθξαζία πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπζθεπαζίαο ηφζν ζε ζρέζε κε 

ηα πιηθά φζν ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηερνκέλνπ,  

— ην θσο , 

— ηα κηθξφβηα,  
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— ε δηαθνξά ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε δηάξξεμε (ζθάζηκν) ηνπ παθέηνπ 

είηε αληίζηνηρα ζηε ζξαχζε θαη πίεζε ηνπ πξντφληνο κέζα 

 

3.1.4.1   Δπηθίλδπλα θνξηία θαη θίλδπλνη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο  

ηα πιαίζηα ηεο απμεκέλεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ επνρή 

καο, ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη 

θαηά ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ έρεη ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, κε 

απνηέιεζκα αλά ηελ πθήιην, λα πξαγκαηνπνηνχληαη έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαλνληζκψλ, αιιά θαη ηε ζέζπηζε λέσλ, 

απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζε επξεία θιίκαθα. 

Η δηαθίλεζε επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ (θαη απνβιήησλ) γίλεηαη ζηνλ αέξα, ηε 

ζάιαζζα θαη ηελ μεξά. ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο αθνινπζνχληαη νη Καλνληζκνί ΙΑΣΑ, 

ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο νη Καλνληζκνί  ΙΜΟ, ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο ηζρχεη ε 

Δπξσπατθή πκθσλία ADR θαη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο  κεηαθνξέο ηζρχνπλ νη 

Καλνληζκνί RID. Γηα ηελ αζηηθή επζχλε ζηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ηζρχεη 

ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ην ζέκα (C.M.R.). 

Καηά ηελ απνζηνιή επηθίλδπλσλ θνξηίσλ είλαη βαζηθφ ν απνζηνιέαο λα γλσξίδεη 

ηνπο θίλδπλνπο πνπ εγθπκνλνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα πξνζηαηεχεη θαηάιιεια 

ην πξντφλ θαη λα δηεπθξηλίδεη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ζχκβνια καδί κε ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. Θα πξέπεη λα 

γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ πεξίπησζε εμαγσγψλ φπνπ νη θαλνληζκνί ηεο ρψξαο 

απνζηνιήο ζα πξέπεη επίζεο λα αθνινπζνχληαη πηζηά. 

Σα επηθίλδπλα πιηθά εάλ δελ αληηκεησπίδνληαη νξζά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

ή ηεο απνζήθεπζεο, δχλαηαη λα βιάςνπλ αλζξψπνπο, ηδηνθηεζία θαη πεξηβάιινλ. 

Αθφκε θαη άδεηεο ζπζθεπαζίεο ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ πεξηέρνπλ ηέηνηεο νπζίεο 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεσξνχληαη επηθίλδπλα. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί, επνκέλσο ε ζσζηή κεηαθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

ηαμηλνκεκέλα, ζπζθεπαζκέλα, ραξαθηεξηζκέλα θαη ηεθκεξησκέλα. 

Σα επηθίλδπλα αγαζά κε βάζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηαμηλνκνχληαη ζε 
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εθηά βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

1. Δθξεθηηθέο χιεο 

2. Αέξηα 

3. Δχθιεθηα πγξά 

4. Ομεηδσηηθέο νπζίεο 

5. Σνμηθέο θαη κνιπζκαηηθέο νπζίεο 

6. Ραδηελεξγά πιηθά 

7. Γηαβξσηηθά, θαπζηηθέο νπζίεο 

χκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηαμηλνκνχληαη ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, 

αλαιχνληαη αληίζηνηρα θαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ: 

1. ηα εθξεθηηθά ν βαζηθφο θίλδπλνο είλαη ε έθξεμε. Η κεηαθνξά ησλ εθξεθηηθψλ 

πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο ηξηβέο, θξνχζεηο, πηψζεηο θαη ππεξζεξκάλζεηο, ψζηε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ζσζηή ζηεξέσζε θαη 

ζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ. Η κεηαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά 

(ηήξεζε νξίσλ ηαρχηεηαο, θαλφλσλ πξνζπέξαζεο, ππνδείμεσλ ειιεληθήο θαη 

μέλεο Αζηπλνκίαο/ Ληκεληθψλ Αξρψλ θ.ιπ.) θαη κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ λα κε 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλάθιεμε ησλ εθξεθηηθψλ εκπνξεπκάησλ (κεηαθνξηθά 

κέζα κε αληηεθξεθηηθή πξνζηαζία). ηελ πεξίπησζε νρεκάησλ κε κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεο, απηά πξέπεη λα θέξνπλ ζπηλζεξνπαγίδεο  θαη ζηελ πεξίπησζε 

ειεθηξνθηλήησλ νρεκάησλ ν θηλεηήξαο ηνπο πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ 

ηχπνπ. Γχν παξάγνληεο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ φκσο πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ 

αζθάιεηα (δσήο, πεξηβάιινληνο) είλαη νη κεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο λα κελ 

μεπεξλνχλ ηηο επηηξεπφκελεο γηα ηα εθξεθηηθά πιηθά θαη ηα κεηαθεξφκελα είδε 

εθξεθηηθψλ λα είλαη ζπκβαηά (λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ καδί ζην ίδην φρεκα ή 

container). 

2. ηα αέξηα νη θίλδπλνη είλαη είηε απφ ηε θχζε ησλ αεξίσλ (επθιεθηηθφηεηα,  

ηνμηθφηεηα) είηε απφ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο βξίζθνληαη (π.ρ. ζπκπίεζε-

έλα αδξαλέο αέξην κεηαθεξφκελν θάησ απφ πίεζε είλαη επηθίλδπλν ιφγσ ηεο πίεζήο 

ηνπ). Δπηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο απφ αέξηα είλαη επίζεο δπλαηέο απφ δηαξξνή 

θξπνγελψλ ξεπζηψλ. Η κεηαθνξά αεξίσλ πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα γίλεηαη κε 

ηξφπν πνπ δελ ζα ππάξρνπλ πηψζεηο, ηξηβέο, ππεξζεξκάλζεηο θαη θξνχζεηο. Αλ ηα 
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κεηαθεξφκελα αέξηα είλαη εχθιεθηα, ηα νρήκαηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηα νρήκαηα εθξεθηηθψλ. 

3. ηα εύθιεθηα πγξά ν βαζηθφο θίλδπλνο είλαη ε ππξθαγηά. ηηο κεηαθνξέο πγξψλ 

πξέπεη ην κεηαθνξηθφ κέζν, ε νδήγεζε/ πιεχζε θαη ε ζπζθεπαζία, ε ππνδνρή θαη 

θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ λα κε δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αλάθιεμεο ή αιιαγή ηεο 

ζέζεο ηνπ θνξηίνπ (θέληξνπ βάξνπο ηνπ εκπνξεχκαηνο) κε πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο, π.ρ. αλαηξνπήο ηνπ νρήκαηνο.  

ηα εύθιεθηα ζηεξεά ν θίλδπλνο είλαη ε ππξθαγηά, ελψ ζηελ πεξίπησζε θαχζηκσλ 

ζηεξεψλ, ε έθιπζε ηνμηθψλ ή εχθιεθησλ αεξίσλ. Αλαθνξηθά κε χιεο πνπ κπνξνχλ 

λα δεζηαζνχλ κφλεο ηνπο ηφζν πνιχ ψζηε λα αλάςνπλ, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ 

απζνξκεηηζκνχ γηα θαχζε. 

Οη θίλδπλνη απηνί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε θάζε πεξίπησζε θαη γηα θάζε 

θαηεγνξία επηθίλδπλνπ εκπνξεχκαηνο, ηδηαίηεξα ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, δελ πξέπεη, ιφγνπ ράξε λα γίλεηαη θνξηνεθθφξησζε νρεκάησλ ή 

πινίσλ κε επηθίλδπλα είδε «θάησ απφ ηνλ ήιην» ή «ζηε βξνρή» εμαηηίαο ηε 

απμεκέλεο ζπζζψξεπζε δπζκελψλ παξαγφλησλ.  

4. ηα νμεηδσηηθά ππάξρεη ν θίλδπλνο απειεπζέξσζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηε 

ζπζθεπαζία ηνπ. Ο θίλδπλνο απηφο είλαη α) νμείδσζε (πηζαλφηεηα ππξθαγηάο αλ ην 

πιηθφ πνπ ξέεη έξζεη ζε επαθή κε ραξηί, πξηνλίδη, λήκαηα θ.ιπ. πρλά ηέηνηα 

επεηζφδηα γίλνληαη αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο ζπζθεπαζίαο θαη κηθηήο 

θφξησζεο) θαη β) βίαηεο δξάζεηο, φπσο εθξεθηηθή απνζχλζεζε (πεξίπησζε 

επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη νξγαληθά ππεξνμείδηα). ηηο 

κεηαθνξέο νμεηδσηηθψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη αλάινγα κέηξα κε εθείλα ηεο 

κεηαθνξάο εχθιεθησλ. 

5. ηα δειεηήξηα, κνιπζκαηηθά, θ.ιπ. είδε νη θίλδπλνη είλαη: ηνμηθφηεηα, 

εγθαχκαηα, εξεζηζκνί, κνιχλζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πέξαλ ηεο πξνζεθηηθήο 

νδήγεζεο /πιεχζεο, ν έιεγρνο ηνπ θνξηίνπ (δηαηήξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο) είλαη 

βαζηθφ κέηξν αζθαιείαο. Γηα ιφγνπο πξφιεςεο αηπρεκάησλ νη έιεγρνη απηνί 

πξέπεη λα γίλνληαη κε πξνζηαηεπηηθά  κέζα (γάληηα, κάζθεο θ.ιπ.) κε ηα νπνία νη 

νδεγνί εθνδηάδνληαη πξηλ μεθηλήζνπλ ηε κεηαθνξά. 

6. ηα ξαδηελεξγά πιηθά, νη θίλδπλνη νθείινληαη ζηε ξαδηελέξγεηα. Απαηηείηαη 
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απφιπηε ζπκκφξθσζε ζηηο γξαπηέο νδεγίεο πνπ δίλεη ν απνζηνιέαο ζηνπο 

κεηαθνξείο. 

ε πεξίπησζε δηαξξνήο, ζχγθξνπζεο, πξφθιεζεο θσηηάο ζηα κεηαθνξηθά κέζα 

θαζψο θαη άιισλ παξνκνίσλ ζπκβάλησλ, πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη Αξρέο 

(πξσηαξρηθά ε Αζηπλνκία/ην Ληκεληθφ). Η ζσζηή πιεξνθφξεζή ηνπο απφ ηνπο 

κεηαθνξείο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ψζηε λα παξζνχλ ηα απαηηνχκελα κέηξα 

πξφιεςεο θαη αζθαιείαο. 

ε πεξίπησζε δηαξξνήο ξαδηελεξγνχ πιηθνχ , ε πεξηνρή ή ην κεηαθνξηθφ κέζν 

πξέπεη ην ζπληνκφηεξν λα απνιπκαλζεί. Σν κεηαθνξηθφ κέζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλν φηαλ νη αξκφδηνη ειεγθηέο δηαπηζηψζνπλ ηελ έιιεηςε θηλδχλνπ.  

7. ηα δηαβξσηηθά ν θίλδπλνο είλαη ε δηάβξσζε θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο πξέπεη 

λα δηεμάγνληαη ζπρλέο επηζεσξήζεηο ηνπ θνξηίνπ (ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο) θαη 

αλ ρξεηάδεηαη θάπνηα δηεπζέηεζή ηνπ, απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ 

εμνπιηζκφ πνπ ν απνζηνιέαο παξέρεη ζηνπο κεηαθνξείο (π.ρ. γάληηα). Αλ ππάξρεη 

κεγάιε δηαξξνή, νη κεηαθνξείο πξέπεη λα δεηνχλ βνήζεηα απφ ηηο Αξρέο, θαζ΄ φηη 

ηα δηαβξσηηθά πιηθά θαηαζηξέθνπλ ηνπο δσηθνχο ηζηνχο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θ.ιπ. 

 

3.1.4.2   εκαζία ζήκαλζεο θηλδύλσλ 

Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη αληηιεπηφο ν θχξηνο θίλδπλνο πνπ θέξεη έλα επηθίλδπλν 

εκπφξεπκα, είλαη λα απνδνζεί 

πξνζνρή ζηε ζήκαλζε ηεο 

ζπζθεπαζίαο. Απηφ είλαη αλαγθαίν, 

ηφζν γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ 

θνξηίσλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο, παξάδνζεο θαη 

κεηαθνξάο ηνπο, φζν θαη γηα ηε 

δηαθχιαμή ηνπο ζηηο ηεξκαηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο.  

Με ηνλ φξν ζήκαλζε (labeling ή package labeling) ελλνείηαη θάζε γξαπηή,  

ειεθηξνληθή ή γξαθηζηηθή κνξθή επηθνηλσλίαο πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ή ζε κία 

Δηθόλα 3- ήκαλζε επηθίλδπλσλ θνξηίσλ 
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μερσξηζηή αιιά ελζσκαησκέλε εηηθέηα, ηακπέια θιπ.  

Η χπαξμε θαηαιιήισλ επηγξαθψλ ζηε ζπζθεπαζία ησλ επηθηλδχλσλ θνξηίσλ 

αλαγλσξίδεηαη, ζε δηεζλή θιίκαθα, ζαλ απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο θαη κάιηζηα φηαλ απηφο πξέπεη λα είλαη εχθνινο θαη γξήγνξνο, φπσο 

ζηε κεηαθνξά ηνπο κε πινία ή άιια κέζα, ζηηο θνξηνεθθνξηψζεηο ηνπο θιπ. 

 

3.2   Γηαρείξηζε θνξηίσλ θαη ζπζθεπαζία 

H δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ ζηα logistics απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ε 

νπνία επεξεάδεη φιν ην κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Τπάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θνξηίσλ κε ην ζχζηεκα ζπζθεπαζίαο πνπ 

πηνζεηείηαη θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηνπο.  

Η δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ πεξηιακβάλεη πνιιέο παξακέηξνπο, νξηζκέλεο απφ ηηο 

νπνίεο είλαη ζχλζεηεο θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο είλαη ε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο απνζήθεο, ε δηαηήξεζε απνζεκάησλ, ε κεηαθνξά ηνπ 

θνξηίνπ εληφο θαη εθηφο ηεο απνζήθεο θαζψο θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ 

εζσηεξηθά ηεο απνζήθεο.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνξηίσλ είλαη ε αμηνπνίεζε 

ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο απνζήθεο, θαζψο αμηνπνηψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο, ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο απνζήθεπζεο απμάλεηαη ιφγσ ηεο αλνξζφδνμεο ζηνίβαμεο 

ησλ παιεηψλ, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη κεγαιχηεξε επηθάλεηα, γεγνλφο πνπ έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο.  

Πέξα απφ ηηο ρσξνηαμηθέο παξακέηξνπο, δειαδή  ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ 

ηα θνξηία θαη ηνπο δηαδξφκνπο, έλαο αθφκε ζηφρνο είλαη ε κείσζε ησλ θηλήζεσλ γηα 

ηε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ. Οη πνιπάξηζκεο  κεηαθηλήζεηο ζπλεπάγνληαη πξνβιήκαηα 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο θπθινθνξίαο αλζξψπσλ θαη νρεκάησλ κέζα ζηελ εγθαηάζηαζε 

κε άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

πξφθιεζεο αηπρήκαηνο.  
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Αδηακθηζβήηεηα, ην ζρήκα, ην κέγεζνο, θαη ην βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο, επεξεάδνπλ 

ηηο κεηαθηλήζεηο ζηε απνζήθε θαη ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα εληφο ηεο απνζήθεο.  

Οξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ θνξηίσλ είλαη:
  

 Δηζαγσγή θαη παξαιαβή ησλ θνξηίσλ 

 Σνπνζέηεζε/ ζηνίβαμε 

 Παξακνλή 

 Αλάθιεζε 

 πιινγή/ δηαινγή  

 Έιεγρνο 

 Φφξησζε/ εθθφξησζε 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη πάιη φηη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, ζεκαληηθφ ξφιν 

ιακβάλεη ε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ (package labelling), ε νπνία, 

φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ξνή πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηελ απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά θαη ηε 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ, έλαο αθφκε πνιχ ζεκαληηθφο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί, είλαη ε 

αζθάιεηα ησλ εξγαηψλ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ζσζηή 

εθπαίδεπζή ηνπο θαζψο επίζεο θαη κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ. Ο 

εμνπιηζκφο απηφο, εμαζθαιίδεη αζθαιείο δηαδηθαζίεο θαη απηνκαηνπνηεί πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη εληφο κηαο απνζήθεο κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη 

νη πηζαλφηεηεο αηπρεκάησλ. Δπίζεο, νη αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο  επηηπγράλνληαη 

κε ηελ απαξαίηεηε πγηεηλή, ηνλ επαξθή θσηηζκφ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο  πνπ πξέπεη 

λα πιεξνχληαη, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαηψλ.  

 

3.2.1   Μνλάδα θνξηίνπ (unit load) 

Η έλλνηα ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ ζηα logistics (ζηε βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηά σο unit 

loads), αλαπηχρζεθε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θφζηνπο θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, ηδίσο ιφγσ ηεο ρεηξσλαθηηθήο θνξηνεθθφξησζεο κηθξψλ 

δεκάησλ. Η ρξήζε ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε θαη έπεηηα ηε 
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δηαρείξηζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κε πην απνδνηηθφ ηξφπν, κε ηε ρξήζε 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

Σα δχν πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα κνλάδσλ θνξηίνπ είλαη νη παιέηεο θαη ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηα νπνία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θαζέλα, έθεξαλ επαλάζηαζε 

ζηε θπζηθή δηαλνκή θαη ζηα logistics. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ πξντφληνο, έρεη θαηαζηεί 

δπλαηή ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κνλάδσλ θνξηίνπ έηζη ψζηε λα αιιάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εμαζθαιίδνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο logistics. 

Όζν νη δηαδηθαζίεο ηεο δηαλνκήο θαη ησλ logistics αλαπηχζζνληαη ζηε βάζε ησλ 

κνλάδσλ θνξηίνπ, ηφζν πην επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε επηινγήο ηεο ρξήζεο ηεο 

θαηάιιειεο κνλάδαο θνξηίνπ (κέγεζνο θαη ζρήκα) θαζφηη επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ logistics. Δπνκέλσο, 

πξαγκαηνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε επηινγή κνλάδσλ θνξηίνπ, κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα 

ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, επηηξέπεηαη ε πξνηππνπνίεζε ηεο απνζήθεπζεο, ε 

ρξήζε ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ κε πην απνδνηηθφ ηξφπν, κεηψλνληαη νη ρξφλνη 

θνξηνεθθφξησζεο ησλ νρεκάησλ, βειηηψλεηαη ε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ θαη 

δηεπθνιχλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ µνλάδσλ ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα ιάβνπµε ππφςε: 

 ρήµα µέγεζνο θαη βάξνο ηνπ µεηαθεξνµέλνπ πξντφληνο. 

 Μέγεζνο ηεο βάζεο ηεο µεηαθνξηθήο µνλάδαο. 

 ∆πλαηφηεηα θνξηνεθθφξησζεο ησλ µεηαθνξηθψλ µέζσλ. 

 Πιάηνο δηαδξφµσλ θαη ησλ εηζφδσλ- εμφδσλ ηνπ θηεξίνπ. 

 Αληνρή ηνπ δαπέδνπ ηνπ θηεξίνπ. 

 

3.2.1.1   Παιεηνπνίεζε πξντόλησλ  

Παιέηα, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, 

νλνκάδεηαη ε αλζεθηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηνηβάδνληαη θαη ζηεξεψλνληαη ηα 

εκπνξεχκαηα. Η παιέηα είλαη έλα βαζηθφ 

εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε θαη θαηά ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, θαζψο ε νκαδνπνηεκέλε 

Δηθόλα 4- Παιέηα 
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ζπζθεπαζία (κε ηε ρξήζε παιεηψλ) πξνζθέξεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Δπηπιένλ, νη παιέηεο δηαζέηνπλ θαηάιιειεο ππνδνρέο γηα 

πεξνλνθφξα νρήκαηα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ. Παιέηεο ζπλαληψληαη ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ πξντφληνο ην νπνίν  είλαη ζρεδηαζκέλεο λα επέρνπλ, ην βάξνο πνπ πξέπεη λα 

ζεθψλνπλ θαη ην απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν εθαξκφδεηαη. 

 

Ο  ζρεδηαζκφο θάζε παιέηαο πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε γλψκνλα ηα εμήο:  

 Σα πξντφληα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην εκβαδφλ ηεο 

παιέηαο. Απηφ βνεζάεη ζηελ άξηηα θαη αζθαιή κεηαθνξά, ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ρψξνπ απνζήθεπζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο άξηζηεο εκθάληζεο ηνπ πξντφληνο. 

 Ο αξηζκφο ησλ ζηξψζεσλ ζε θάζε παιέηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αθελφο ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο απφ ην ππεξθείκελν βάξνο (εηδηθά γηα ηηο θαηψηεξεο 

ζηξψζεηο) θαη αθεηέξνπ λα βειηηζηνπνηεί ην θφζηνο κεηαθνξάο. Δπίζεο πξέπεη 

πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επθνιία ζηε δηαρείξηζε ηεο παιέηαο ζηελ απνζήθε 

θαη ζηνλ πειάηε (ην χςνο δελ πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κεηψλεηαη ε 

νξαηφηεηα ηνπ πεξνλνθφξνπ).   

Η επηινγή ηεο παιέηαο σο βαζηθή µνλάδα µεηαθνξάο ησλ πιηθψλ δελ είλαη ηπραία. 

ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπµε µεξηθά πιενλεθηήµαηα ηεο ζπζθεπαζίαο απηήο: 

 Δμαζθαιίδεη γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή θνξηνεθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζηα νρήκαηα. 

 Μεηψλνληαη ηα ιάζε ζε πεξίπησζε θαηακέηξεζεο φηαλ ππάξρεη ηππνπνίεζε ζηηο 

πνζφηεηεο πνπ πεξηέρεη ε παιέηα. 

 Η απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

 Η παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ είλαη γξεγνξφηεξε. 

 Μεηψλεηαη ην πνζνζηφ θινπψλ. 

 Τπάξρεη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη κείσζε ησλ παξαπφλσλ. 

 Μεηψλεηαη ε αλάγθε ζήκαλζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ. 

ρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ παιεηψλ, ν δηεζλήο νξγαληζκφο ηππνπνίεζεο (ISO), 

δηαθξίλεη έμη δηαζηάζεηο παιεηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν 6780 ηνπ ISO θαη 
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παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επξσπαιέηα (ζπκβνιίδεηαη κε ην δηαθξηηηθφ EUR) απνηειεί ηελ πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνπκελε παιέηα. Οη  

δηαζηάζεηο  ηνπ  βαζηθφηεξνπ ηχπνπ ηεο 

είλαη 120 x 80 cm. Οη θαηαζθεπαζηέο 

επξσπαιεηψλ πξέπεη λα είλαη 

εγθεθξηκέλνη  απφ ηνλ νξγαληζκφ Euro 

Pallet Association  (EPAL), ν νπνίνο 

θαζνξίδεη αθφκα θαη ηηο πην κηθξέο 

ιεπηνκέξεηεο, φπσο ην είδνο ησλ θαξθηψλ 

θαη ησλ μχισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.        

  

3.2.1.2   Σν εκπνξεπκαηνθηβώηην (container) 

Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα (ζηε βηβιηνγξαθία 

είλαη γλσζηά σο containers, intermodal 

containers, ISO containers) είλαη ν θπξηφηεξνο 

ηχπνο εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκέλεο  κεηαθνξέο, ηδίσο φηαλ ην έλα 

κέζν κεηαθνξάο είλαη ην πινίν. Ο Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (International Standards Organization, ISO) έρεη εληνπίζεη 

ηα πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ containers, φπσο νη δηαζηάζεηο ηνπο, έηζη ψζηε 

λα επλνείηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην επξεία ρξήζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 

Δηθόλα 5- Δπξσπαιέηα (120 x 80 cm) 

Δηθόλα 6- Σν εκπνξεπκαηνθηβώηην 

Πίλαθαο 2- Γηαζηάζεηο παιεηώλ θαηά ISO 
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παγθφζκην επίπεδν. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ην αηζάιη θαη έλα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη φηη κπνξνχλ λα ζηνηβαρηνχλ ην έλα πάλσ ζην άιιν. Οη 

ζπλεζέζηεξεο  δηαζηάζεηο ηνπο είλαη 20, 30, 40 ή 45 πφδηα ζην κήθνο. Σν πιάηνο θαη 

ην χςνο είλαη ζπγθεθξηκέλα γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θάζε κήθνπο θαη είλαη 8 πφδηα 

θαη 6 ίληζεο, αληίζηνηρα. 

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζε πινία ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζηνηβάδνληαη 

ζε επηάδεο θαζ’ χςνο θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απφ θαη πξνο θνξηεγά, ηξέλα 

πινία ή θαη αεξνπιάλα. Γηα ηε κεηαθνξά κεγαιχηεξσλ θνξηίσλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηππνπνηεκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ρξεζηκνπνηνχληαη 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα αλνηρηά ζην πάλσ κέξνο, ζθεπαζκέλα κε κνπζακά, ηα νπνία δε 

ζηνηβάδνληαη.  

Σν Δκπνξεπκαηνθηβψηην (Δ/Κ) είλαη έλα θηβψηην πνπ απνζεθεχεη, πξνζηαηεχεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη έλα πιήζνο δεκάησλ ή παξαγγειηψλ σο κία εληαία κνλάδα κεηαθνξάο. 

Η ρξήζε ησλ Δ/Κ ζηηο κεηαθνξέο θαη ζε ζπζηήκαηα logistics είλαη ηδηαηηέξσο 

δηαδεδνκέλε γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο:  

 Πξαγκαηνπνηείηαη δηακεηαθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 

κεηαθνξάο ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα πεξηερφκελα. 

 

 Σν θνξηίν πνπ ζα ζηνηβαρηεί ζε έλα Δ/Κ ζα κεηαθεξζεί ζσζηά, νηθνλνκηθά θαη ε 

παξαιαβή ζα γίλεη απξφζθνπηα ρσξίο δεκηέο/θζνξέο.  

 

ηηο  Η.Π.Α. ζπλαληάηαη ε ρξήζε δηαθφξσλ ηχπσλ Δ/Κ αθφκε θαη ησλ ππεξκεγεζψλ, 

ελψ ζηελ Δπξψπε απηφ δελ είλαη εθηθηφ γηα πνιινχο ιφγνπο, θπξίσο ιφγσ κε 

θαηάιιειεο ππνδνκήο θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη κέρξη θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη έξεπλα ζηελ νπνία 

απνδεηθλχεηαη  φηη έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο Δ/Κ είλαη πξάγκαηη ην βέιηηζην θαη 

ππάξρνπλ κάιηζηα πνιιά παξαδείγκαηα  φπνπ κεηαθνξείο πξνζπάζεζαλ λα 

επηβάιινπλ ζηε αγνξά έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο Δ/Κ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

Σα είδε θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηε ρξήζε Δ/Κ  είλαη ηα εμήο: 

 Ξεξνχ θαη γεληθνχ ηχπνπ θνξηία 
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 Τγξά θνξηία 

 Καηεςπγκέλα θνξηία 

 Υχδελ θνξηία 

Σα πεξηζζφηεξα Δ/Κ είλαη γεληθά ηππνπνηεκέλα, σζηφζν ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θαη 

είδε πνπ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα  είδε θνξηίνπ ή απαηηήζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. 

Σα δχν κείδνλνο ζεκαζίαο πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Δ/Κ είλαη: 

1. Η έληνλε αληζνξξνπία ηνπ αξηζκνχ ησλ Δ/Κ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηνπο 

ηφπνπο παξαγσγήο θαη ζε θαηαλαισηηθέο πεξηνρέο σζεί ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο 

λα κεηαθέξνπλ άδεηα Δ/Κ πιεξψλνληαο ηηο φπνηεο δαπάλεο ζηνπο ιηκέλεο 

δεκηνπξγψληαο ηεξάζηην νηθνλνκηθφ δήηεκα επηβαξχλνληαο ην θιάδν πεξί ηα $3-

4 δηο εηεζίσο. 

 

2. Πνιιέο θνξέο ηα Δ/Κ πθίζηαληαη δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ ζην 

ιηκάλη ή ζην ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ή αθφκα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ηα 

θχκαηα πνπ δηαβξέρνπλ ην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ, κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο ηφζν ζηε εμσηεξηθή επηθάλεηα φζν θαη ζηε 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ Δ/Κ.     

 
 

3.2.2   Σερλνινγία RFID 

3.2.2.1   Γξακκσηόο Κώδηθαο- Οξηζκόο θαη ιεηηνπξγία 

Ο γξαµµσηόο θώδηθαο (ζηελ αγγιηθή νξνινγία barcode) αλήθεη ζε έλα ηχπν 

ηερλνινγίαο πνπ είλαη γλσζηφηεξνο σο "νπηηθή αλάγλσζε" ή "θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ 

ρσξίο πιεθηξνιφγην"  θαη, ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε 

ηελ έλλνηα ηεο ζπζθεπαζίαο. Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη µία 

ζεηξά απφ παξάιιειεο άζπξεο θαη µαχξεο γξαµµέο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Οη ραξαθηήξεο ηππψλνληαη µε ζπγθεθξηκέλε 

µεζνδνινγία ζην ραξηί θαη απφ εθεί µπνξνχµε λα ηνπο δηαβάζνπµε µε ηνλ θαηάιιειν 

αληρλεπηή θαη λα ηνπο µεηαθέξνπµε αµέζσο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Ο ζπµβνιηζµφο µε barcνde, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη έλα ζχλνιν αλνηρηφρξσµσλ 
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θαη ζθνπξφρξσµσλ γξαµµψλ. Οη γξαµµέο απηέο αληρλεχνληαη µε ηε βνήζεηα ελφο 

θσηεηλνχ ζεµείνπ, αθνχ ην θσο απνξξνθάηαη απφ ηηο ζθνχξεο γξαµµέο, ελψ νη 

αλνηρηφρξσµεο γξαµµέο αληαλαθινχλ µέξνο ηνπ θσηφο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην barcνde δελ πεξηέρεη θάπνην ζηνηρείν ή άιιε πιεξνθνξία, 

φπσο ιαλζαζκέλα πηζηεχεηαη. Σν µφλν πνπ θάλεη είλαη λα δψζεη ηελ επθαηξία λα 

ηξνθνδνηεζεί ν ππνινγηζηήο µε έλα θσδηθφ αξηζµφ, µε ηαρχηεηα πνιχ µεγαιχηεξε 

απφ εθείλε ηεο πιεθηξνιφγεζεο. ηνλ ππνινγηζηή ππάξρνπλ θαηαρσξεµέλα φια ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηµέλν πξντφλ (ζπζθεπαζία, δηαζηάζεηο, ηηµέο, θ.ά.). 

Ο γξαµµσηφο θψδηθαο έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζηηο 

Η.Π.Α θαη ζηνλ Καλαδά θαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη εηζέιζεη θαη ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν. Οη ηνµείο ζηνπο νπνίνπο ήδε εθαξµφδεηαη είλαη ε παξαγσγή, ν 

πνηνηηθφο έιεγρνο ε απνζήθε θαη δηαλνµή, ε παξαγγειηνιεςία, ε µηζζνδνζία, αιιά 

θπξίσο ην ιηαλεµπφξην (supermarket). 

 

3.2.2.2   Γξακκσηόο θώδηθαο θαη ζπζθεπαζία 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο ηνπ γξακκσηνχ 

θψδηθα είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη επάλσ ζηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ 

πξνο πψιεζε θαζψο θαη ησλ ραξηνθηβσηίσλ θαη ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ 

απνζήθεπζεο, ελ γέλεη.  

χκθσλα µε ηηο νδεγίεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζµψλ, ην barcνde πξέπεη πάληνηε λα 

ηνπνζεηείηαη ζηελ θάζεηε µπξνζηηλή φςε ηνπ πξντφληνο (µνλάδα πψιεζεο).ε 

αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην θάησ ή πίζσ αξηζηεξφ µέξνο ηεο 

ζπζθεπαζίαο. 

Δπίζεο, εάλ ε επηθάλεηα επάλσ ζηελ νπνία είλαη ηππσκέλνο ν γξαµµσηφο θψδηθαο 

είλαη θπξηή, (θνλζέξβεο, spray, µπνπθάιηα θ.α) ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε 

θαµππιφηεηα ηνπ δνρείνπ. Δάλ ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην θέληξν ηνπ barcνde 

µε ην επίπεδν αλάγλσζεο (γπάιηλε πιάθα αλάγλσζεο ησλ ηαµείσλ), είλαη µεγαιχηεξε 

απφ 30 µνίξεο, ηφηε ην barcνde ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο 

ζπζθεπαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν 
– Η δηάζηαζε ηνπ Κόζηνπο ζηα Logistics 

 

4.1   Δηζαγσγή  

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ θιάδν ησλ logistics, 

αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θφζηε ησλ logistics γηα ηελ 

νηθνλνκία γεληθφηεξα αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεκνλσκέλα. Τπάξρνπλ πνιχ 

δηαθνξνπνηεκέλεο εθηηκήζεηο γηα ηα επίπεδα ηνπ θφζηνπο. χκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηα logistics θνζηίδνπλ πεξίπνπ 12 ηηο εθαηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο. Σα θφζηε ησλ δηαδηθαζηψλ logistics, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, θαηαηάζζνληαη δεχηεξα κεηά ηα θφζηε γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ 

(θφζηε πξνκεζεηψλ) ηα νπνία είλαη 50 κε 60 ηηο εθαηφ ησλ πσιήζεσλ γηα ηε κέζε 

βηνκεραληθή επηρείξεζε. Πξνζηηζέκελε αμία δεκηνπξγείηαη κεηψλνληαο ηα θφζηε απηά 

θαη κεηαβηβάδνληαο ηα νθέιε ζηνπο πειάηεο θαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Γηα λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο ελφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο logistics είλαη 

απαξαίηεην νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ λα είλαη ελήκεξνη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα  ζηα δηάθνξα θφζηε δηαλνκήο, ηδηαίηεξα ζην πσο απηά πνηθίινπλ ζε ζρέζε 

κε ηηο δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο απνζήθεπζεο πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ (κέγεζνο, 

πιήζνο, είδνο θαη ηνπνζεζία) θαη πνην ζα είλαη ελ ηέιεη ην νιηθφ θφζηνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ logistics. 

Οη ζπληζηψζεο πνπ ζπλζέηνπλ ην νιηθφ απηφ θφζηνο είλαη νη εμήο: 

1. Κόστος μεταφοράς 

2. Κόστος αποθήκευσης 

3. Κόστος διαχείρισης φορτίων 

4. Κόστος επικοινωνίας 

5. Κόστος αποθέματος 

6. Κόστος συσκευασίας 
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Ορισμένες από τις συνιστώσες αυτές, αναλύονται στη συνέχεια: 

 

4.2   Κόζηνο ζπζθεπαζίαο 

Η ζπζθεπαζία απνδεδεηγκέλα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ logistics, ηδηαίηεξα ζε θξίζηκεο δηαδηθαζίεο φπσο ε παξαγσγή, ε 

δηαλνκή θαη ε απνζήθεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπζθεπαζίαο επεξεάδεη άκεζα ζεκαληηθνχο παξάγνληεο φπσο ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, 

ηα επίπεδα ησλ απνζεκάησλ, ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ εθηεινχληαη on- time 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ δελ εγείξνπλ παξάπνλα απφ ηε κεξηά ησλ 

πειαηψλ θ.ά. Σαπηφρξνλα φκσο, επεξεάδεηαη θαη ην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ 

δηαδηθαζηψλ, αθνχ ν ηξφπνο πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ηα πξντφληα επηδξά θαζνξηζηηθά 

ζε φιν ην δίθηπν δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ 

θφζηνπο ζπζθεπαζίαο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

Κόζηνο ζπζθεπαζίαο είλαη= PCU = (B + C + A + T+ P + W + S/ N)  

PCU = Κφζηνο πζθεπαζίαο αλά κνλάδα πνπ κπαίλεη ζε 1 παιέηα 

B=  Γεπηεξνγελή πζθεπαζία 

C=  Πξνζηαζία 

A=  αθνχια πξνζηαζίαο 

T=  Σray- Δλδηάκεζε ζπζθεπαζία 

P=  Παιέηα 

W=  Πεξηηχιημε 

S=  Σαηλία ζηαζεξνπνίεζεο θνξηίνπ  

N= Αξηζκφο πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη 

 

4.3   Κόζηνο κεηαθνξάο 

Η ιεηηνπξγία ηεο  µεηαθνξάο είλαη ε πιένλ δαπαλεξή ζπληζηψζα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηαλνµήο αθνχ θαιχπηεη πάλσ απφ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Η ηάζε γηα 

ζπγθέληξσζε ησλ ζεµείσλ παξαγσγήο ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ ππεξβνιηθή 
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ηµεµαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ (παξαγγειίεο ραµεινχ φγθνπ θαη κεγάιεο ζπρλφηεηαο) 

θαη ηε δηαζπνξά ηνπο, ε δηεζλνπνίεζε θαη ε επέθηαζε ηνπο δηεζλνχο εµπνξίνπ, νη 

ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ θαη νη απμήζεηο ησλ ηηµψλ 

ησλ θαπζίµσλ απμάλνπλ ζπλερψο ηελ δαπάλε απηήο ηεο ζπληζηψζαο. Λφγσ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ πξνζθεξνµέλσλ 

ππεξεζηψλ, αληηθαηαζηάζεθε ε δηαηήξεζε απνζέµαηνο απφ ηε µεηαθνξά (ιηγφηεξα 

ζεµεία απνζήθεπζεο ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηα ζεµεία αλάισζεο).  

Σα επηκέξνπο θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο είλαη: 

 

 Κόζηε γηα ηδηόθηεηα κέζα 

 

 Κφζηνο κηζζνδνζίαο νδεγψλ θαη βνεζψλ 

 Καχζηµα 

 Έμνδα ζπληήξεζεο 

 Έμνδα ηειψλ θπθινθνξίαο, 

 Αζθάιεηεο θιπ. 

 

 Κόζηε γηα νρήκαηα δεκνζίαο ρξήζεσο 

 

 Η απνδεκίσζε ηνπ κεηαθνξέα 

 

4.4   Κόζηνο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξντόλησλ 

Όπσο έρεη εθηελψο αλαθεξζεί, ζηε ζχγρξνλε, παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, έλα 

πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο 

πξντόλησλ, θαζφηη είλαη πνιχ ζπλήζεο ε κεγάιε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο 

απφ ηα ζεκεία θαηαλάισζεο.  

Με ηνλ φξν εηζαγσγέο πξντφλησλ αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο 

πξντφλησλ απφ κία μέλε ρψξα ζε κία άιιε φπνπ ηα πξντφληα ζα επεμεξγαζηνχλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πσιεζνχλ ή ζα επαλεμαρζνχλ. Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη 

πνιιέο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηβαξχλεη ηα πξντφληα κε επηπιένλ έμνδα. 
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Οη εηζαγσγέο ησλ πξντφλησλ δηέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο νη νπνίνη 

νλνκάδνληαη  Γηεζλείο Δκπνξηθνί Όξνη (πην γλσζηνί σο Incoterms απφ ηελ αγγιηθή 

ζπληνκνγξαθία ηνπ International Commercial Σerms). Οη φξνη απηνί, είλαη 

θσδηθνπνηεκέλνη εκπνξηθνί φξνη πνπ έρεη ζεζπίζεη ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

(International Chamber of Commerce ή ICC) θαη αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ.  

Οη εκπνξηθνί απηνί φξνη έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε θάζε νκάδα λα 

πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα πνηνο (ν αγνξαζηήο ή ν πσιεηήο) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ απνζηνιέα έσο ηνλ παξαιήπηε, ηνλ ηφπν 

παξαιαβήο θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο, θαζψο επίζεο θαη πνηνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηηο 

δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε θάζε ζηάδην ηεο κεηαθνξάο. 

Γίλνληαη επξέσο απνδεθηνί απφ θπβεξλήζεηο, ηεισλεηαθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο αιιά 

θαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, θαζψο εθαξκφδνληαη ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. ηφρνο ηεο ζέζπηζήο ηνπο είλαη λα εξκελεχνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν 

απφ φινπο, πεξηνξίδνληαο ηηο παξεξκελείεο απφ ρψξα ζε ρψξα. Αθφκε, πεξηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ αλάγθε ζχληαμεο εηδηθήο ζπκθσλίαο γηα θάζε ζπλαιιαγή. Η επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ Incoterm γηα θάζε αγνξαπσιεζία απνηειεί αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ πσιεηή. 

ηα ζπκβφιαηα εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ηξηψλ ραξαθηήξσλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ 

ηνλ ηφπν πνπ ζπκθσλείηαη κε βάζε ην ζπκβφιαην (π.ρ. CIF PIRAEUS). ηελ παξνχζα 

εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ φξν FOB, θαζφηη είλαη ν φξνο πνπ δηέπεη ηε δηαθίλεζε 

ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

FOB: Free On Board- Διεύζεξν Δπί ηνπ Πινίνπ (...θαηνλνκαδόκελν ιηκάλη 

θόξησζεο)- Οξηζκόο  

Ο πυληηήρ εηοιμάζει ηα πποφόνηα για ηη μεηαθοπά και είναι ςπεύθςνορ για ηη θόπηυζη 

πάνυ ζηο πλοίο πος έσει οπίζει ο αγοπαζηήρ ζηο καθοπιζμένο λιμάνι θόπηυζηρ. Ο 

κίνδςνορ απώλειαρ ή ζημίαρ ηυν πποφόνηυν μεηαθέπεηαι ζηον αγοπαζηή ηη ζηιγμή πος 

ηα πποφόνηα θοπηυθούν ζηο πλοίο και ο αγοπαζηήρ είναι ςπεύθςνορ για οποιοδήποηε 

κόζηορ πποκύτει από εκείνη ηη ζηιγμή και έπειηα. 
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ε φξνπο FOB, ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πνπ είλαη θαη πην ζπλήζεηο, ηα εηζαγφκελα 

πξντφληα επηβαξχλνληαη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηα εμήο έμνδα: 

 Ναύινο, δειαδή ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ρξεψλεη θαη εηζπξάηηεη ν κεηαθνξέαο γηα 

λα εθηειέζεη ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν λαχινο 

θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα 

θαη είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ φγθνπ ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Πξνθχπηεη απφ ηε 

δπλακηθφηεηα θάζε επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ. 

 

 Πξαθηνξεηαθά δηθαηώκαηα, δειαδή ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ρξεψλεη ην 

πξαθηνξείν πνπ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο. 

 

 Απνζεθεπηηθά έμνδα ιηκέλνο, δειαδή ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξακνλή ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην ιηκάλη εηζαγσγήο. Σν θφζηνο απηφ εμαξηάηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην ρψξν ηνπ 

ιηκαληνχ εηζαγσγήο. 

 

 Κόζηνο νδηθήο κεηαθνξάο, δειαδή ην πνζφ πνπ επηβαξχλεη ηνλ εηζαγσγέα γηα λα 

κεηαθέξεη ηα πξντφληα  απφ ην ιηκάλη εηζαγσγήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν 
– Ο Κιάδνο ησλ Υεκηθώλ Πξντόλησλ 

 

5.1   Βηνκεραληθνί θιάδνη 

5.1.1   Δηζαγσγή 

Με ηνλ φξν βηνκεραληθφο θιάδνο πεξηγξάθεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε νκάδεο κε θξηηήξην ηελ παξαγσγή παξεκθεξψλ πξντφλησλ 

ή ηελ αλάπηπμε παξεκθεξψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο κε βάζε ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη νη δηάθνξεο 

βηνκεραλίεο, πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ αληηκεησπίδεηαη ε 
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θαηάηαμε ηνπο. Η πην επίζεκε θαηάηαμε έρεη γίλεη απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία πνπ 

έρεη ρσξίζεη ηελ ειιεληθή βηνκεραληθή παξαγσγή ζε 21 θιάδνπο, θαζέλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο δηαηξείηαη ζε επηκέξνπο ππνθιάδνπο. Μέζα απφ ηελ νκαδνπνίεζε απηή, πνπ 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε κνξθή ηνπ πξντφληνο, παξαθνινπζνχληαη ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ηφζν ησλ βηνκεραληψλ φζν θαη ησλ θιάδσλ θαη εμάγνληαη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε γεληθφηεξε πνξεία θάπνηαο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Όπσο είλαη επλφεην, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε αξθεηνχο απφ ηνπο θιάδνπο 

πξνυπνζέηεη θπζηθέο κεηαηξνπέο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ ζηα 

ηειηθά πξντφληα. ε πάξα πνιινχο φκσο θιάδνπο είλαη απαξαίηεηε ε ρεκηθή 

επεμεξγαζία ζε θάπνηα θαίξηα θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα πξντφληα ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο 

θαηαλαισηηθά αγαζά είηε σο ελδηάκεζα πξντφληα γηα παξαγσγή θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ κε πεξαηηέξσ θπζηθέο ή ρεκηθέο κεηαηξνπέο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθά αγνξά, κία πιεζψξα επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ εκπνξία ρεκηθψλ πξντφλησλ, ε νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηεο απαξηίδεηαη απφ 

κηθξέο εκπνξηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο δηαθηλνχλ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ 

θαη απεπζχλνληαη ζε κεκνλσκέλνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο. Η 

ρεκηθή βηνκεραλία ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε εηζαγσγέο ρεκηθψλ πξντφλησλ, 

ελψ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ παξάγεηαη ζηελ Διιάδα. 

Καηά ηα ηειεπηαία έηε ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηάζεηο ζπγθέληξσζεο θαη 

ζπζζψξεπζεο ησλ πσιήζεσλ ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

5.1.2   Καηάηαμε βηνκεραληθώλ θιάδσλ 

Πεξίπνπ ην 1/4 ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ρεκηθψλ πξντφλησλ παγθνζκίσο 

θαηαλαιψλεηαη γηα παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. πλεπψο, ε ρεκηθή 

βηνκεραλία ζεσξείηαη ν θαιχηεξνο πειάηεο ηνπ εαπηνχ ηεο. Αλ θαη ε ρεκηθή 

βηνκεραλία αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζήκεξα ζε θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε νξηζκέλεο 

δηεπηζηεκνληθέο πεξηνρέο, φπσο ε βηνηερλνινγία θαη ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ε 
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θιαζζηθή ππνδηαίξεζή ηεο ηελ ρσξίδεη ζηελ αλφξγαλε θαη ζηελ νξγαληθή. Η πξψηε 

αζρνιείηαη κε αλφξγαλεο ελψζεηο θαη ζηνηρεία, ελψ ε δεχηεξε κε νξγαληθέο ελψζεηο. 

Η θχξηα πξψηε χιε γηα ηνπο αλφξγαλνπο θιάδνπο είλαη αλφξγαλα πξντφληα εμφξπμεο 

φπσο νξπθηά θαη κεηαιιεχκαηα καδί κε αέξα θαη λεξφ (ή ζάιαζζα), ελψ ζηνπο 

νξγαληθνχο θιάδνπο νη θχξηεο πξψηεο χιεο είλαη ην πεηξέιαην, νη γαηάλζξαθεο, ην 

μχιν θαη γεληθψο θπζηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο πιηθά. 

ηνπο αλφξγαλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο εληάζζνληαη κεξηθέο ζεκαληηθφηαηεο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία, φπσο είλαη α) νη βηνκεραλίεο νμέσλ θαη ιηπαζκάησλ, 

β) νη βηνκεραλίεο θεξακηθψλ πιηθψλ, ζηηο νπνίεο κε ηελ θαζαξά επηζηεκνληθή έλλνηα 

πεξηιακβάλνληαη νη βηνκεραλίεο ηζηκέλησλ θαη γπαιηψλ, γ) νη βηνκεραλίεο ζηδήξνπ 

θαη ράιπβνο, δ) νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο άιισλ κεηάιισλ, ε) νη βηνκεραλίεο 

επεμεξγαζίαο θαη κνξθνπνίεζεο κεηάιισλ, ζη) ηα βηνκεραληθά κε κεηαιιηθά νξπθηά, 

δ) ηα δνκηθά πιηθά, ε) ηα βηνκεραληθά πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ζ) φ, ηη έρεη ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ θαη ηέινο η) 

νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο ησλ δηαθφξσλ αεξίσλ. 

Δπίζεο, ζηνλ αλφξγαλν θιάδν θαηαηάζζνληαη νη νξπθηνί θαη ηερλεηνί άλζξαθεο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο νξγαληθνχο θιάδνπο φπνπ θαηαηάζζνληαη ηα πξντφληα αεξηνπνίεζεο 

θαη ινηπήο αμηνπνίεζεο. 

Η θαηάηαμε απηή δελ είλαη απφιπηε αθνχ ππάξρνπλ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλάινγα ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη, κπνξνχλ λα 

πεξηιεθζνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο. Έηζη, ε βηνκεραλία ηζηκέλησλ κε θαζαξά 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαηαηάζζεηαη ζηα θεξακηθά πιηθά, κε θξηηήξην ηελ πξνέιεπζε 

ησλ πξψησλ πιψλ αλήθεη ζηα κε βηνκεραληθά νξπθηά ελψ κε θξηηήξην ηελ ρξήζε θαη 

απνζηνιή ηνπ πξντφληνο αλήθεη ζηα δνκηθά πιηθά. 

Οη νξγαληθνί βηνκεραληθνί θιάδνη πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηνπο ηνκείο ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, θαη ηηο εμήο βηνκεραλίεο κεηαμχ άιισλ : 

 

α) Σηο βηνκεραλίεο πεηξειαίνπ (δηπιηζηήξηα) θαη πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, 

γεληθφηεξα. Δίλαη γλσζηφ φηη απφ ην πεηξέιαην θαη ηα πεηξνρεκηθά παξάγσγά ηνπ 

παξαζθεπάδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο (3/4 πεξίπνπ) ηνπ ζπλφινπ ησλ ρεκηθψλ 
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πξντφλησλ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Σα πνιπκεξή, ην ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ, ηα βεξλίθηα, 

νη θφιιεο, ηα ζπλζεηηθά πθάζκαηα θαη ηα δέξκαηα είλαη πξντφληα κεξηθψλ ηππηθψλ 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

β) Σηο βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε ηνπο πδαηάλζξαθεο (ζάθραξα, 

άκπιν, θπηηαξίλε). ε απηέο αλήθνπλ νη βηνκεραλίεο δάραξεο, δχζνπ, 

νηλνπλεπκαηνπνηίαο, παηδηθψλ ηξνθψλ, μχινπ, ράξηνπ θαη πθαλζίκσλ ηλψλ. 

γ) Σηο βηνκεραλίεο ιηπψλ, ειαίσλ, ζαπνπληψλ θαζψο θαη απνξξππαληηθψλ. 

δ) Σηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ (γεσξγηθέο βηνκεραλίεο, γάια, δεκεηξηαθά). 

ε) Σηο θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο 

ζη) Σηο βηνκεραλίεο ρξσκάησλ θαη 

δ) Σηο βηνκεραλίεο εθξεθηηθψλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη ηα πξντφληα απφ ηηο νξγαληθέο βηνκεραλίεο 

αλήθνπλ ζην 50% θ.β. ηεο παγθφζκηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, σο πξνο ηελ αμία 

ηνπο ππεξβαίλνπλ ην 75% αθνχ νη ηξεηο ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ καδί 

κε ηηο βηνκεραλίεο αξσκάησλ αλήθνπλ ζε θιάδνπο κηθξνχ ζρεηηθά φγθνπ παξαγσγήο 

αιιά κεγάιεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ θιάδν νμέσλ θαη 

ιηπαζκάησλ θαζψο ζα αθνινπζήζεη ζπγθξηηηθή κειέηε πεξίπησζεο εηαηξηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν απηφ. 

 

5.1.2.1   Βηνκεραληθή παξαγσγή νμέσλ θαη ιηπαζκάησλ 

Η βηνκεραλία ιηπαζκάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο θαζεηνπνηεκέλεο 

βηνκεραλίαο, κηαο βηνκεραλίαο δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηεί δηθά ηεο πξντφληα σο 

ελδηάκεζα γηα ηελ παξαγσγή λέσλ. Να ζεκεησζεί φηη ν θιάδνο απηφο είλαη απφ ηνπο 

ιίγνπο παξεκθεξείο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ωο ελδηάκεζα πξντφληα γηα ηελ παξαγσγή ησλ ιηπαζκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηάθνξα αλφξγαλα νμέα (H2SΟ4, ΗΝΟ3, Η3ΡO4) θαζψο θαη ακκσλία (ΝΗ3). Απηφ 

ζπκβαίλεη δεδνκέλνπ φηη ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα ιίπαζκα 

γηα λα βειηηψζεη ην έδαθνο είλαη ην άδσην (Ν), ν θψζθνξνο (Ρ) θαη ην θάιην (Κ). 

Δπνκέλσο ηα ιηπάζκαηα δηαθξίλνληαη ζε αδσηνχρα, θσζθνξηθά θαη θαιηνχρα θαη 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξεηο αξηζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ θαηά ζεηξά ζηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε άδσην (Ν), νμείδην θσζθφξνπ (Ρ2O5) θαη νμείδην ηνπ θαιίνπ 

(Κ2O). Σα απιά ιηπάζκαηα, απηά δειαδή πνπ έρνπλ έλα κφλν απφ ηα ηξία ζπζηαηηθά, 

έρνπλ κεδεληθνχο ηνπο άιινπο δχν αξηζκνχο, ζε αληίζεζε κε ηα ζχλζεηα. Απφ ην 

1950 θαη κεηά επηθξαηεί ε ηάζε γηα ζχλζεηα θαη κάιηζηα κε θαηά ην δπλαηφλ 

απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαληηθά ζηνηρεία. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ Δπξψπε, 

πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ θσζθφξνπ θαη ηνπ θαιίνπ θαη πεξίπνπ ην 50% ηνπ 

αδψηνπ παξάγνληαη κε κνξθή ζπλζέησλ ιηπαζκάησλ.  

Η παξαγσγή ιηπαζκάησλ πξνυπνζέηεη: 

α) Σελ παξαγσγή ησλ H2SO4, ΗΝO3 θαη Η3ΡO4 θαη ηεο ΝΗ3 πνπ είλαη νη πξψηεο χιεο 

γηα ηα ιηπάζκαηα. Αο ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγή ησλ πεξηζζνηέξσλ νμέσλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπκπαξαγσγή πνζφηεηαο αηκνχ πςειήο πίεζεο πνπ κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ή λα αμηνπνηεζεί γηα άιιεο ρξήζεηο ζην 

εξγαζηήξην, 

β) Σελ παξαγσγή ησλ απιψλ ιηπαζκάησλ (NH4)2SO4, ΝΗ4ΝO3, Ca (H2PO4)2.H2O πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο αληηδξάζεηο εμνπδεηέξσζεο ηεο ακκσλίαο κε ηα αληίζηνηρα νμέα ηα 

δχν πξψηα θαη ζηελ αληίδξαζε ζεηηθνχ ή θσζθνξηθνχ νμένο κε θσζθνξίηε ε ηξίηε. 

γ) Σελ παξαγσγή ζχλζεησλ ιηπαζκάησλ, φπνπ ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε κέζνδνο 

είλαη ε θνθθνπνίεζε πνιηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμνπδεηέξσζε κίγκαηνο ησλ 

νμέσλ κε ακκσλία, νπφηε ην ζεκαληηθφηεξν ιίπαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην 

ΝΗ4Η2ΡO4 ή ην (ΝΗ4)2ΗΡO4. 
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ΜΔΡΟ II 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6- πγθξηηηθή Μειέηε Πεξίπησζεο ησλ εηαηξηώλ 

ΓΔΩΥ ΔΠΔ θαη ALFAK AE 

 

6.1   θνπόο 

θνπφο ηεο παξνχζαο ζπγθξηηηθήο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε πξαθηηθή δηεξεχλεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δχν εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν ησλ ρεκηθψλ θαη ε εμαγσγή απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ην πνηα εηαηξία 

δηαζέηεη πην απνδνηηθό ζύζηεκα δηαθίλεζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο 

απφ ην εμσηεξηθφ. 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο, ζθνπφο είλαη λα 

ππνινγηζηεί ην κνλαδηαίν θόζηνο ηεο κεηαθεξόκελεο πνζόηεηαο ησλ πξντφλησλ γηα 

ηελ θάζε εηζαγσγή θαη λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα γηα ην πνηα απφ ηηο δχν εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηεί πην νηθνλνκηθό ζύζηεκα δηαθίλεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο TOPS ® Pro, ζα 

κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξίεο ζπζθεπάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαηά 

ηελ εηζαγσγή ηνπο απφ Σξίηεο Υψξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Κίλα θαη πψο 

απηά ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα containers. Σέινο ζα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ θνξηψζεσλ θαη ην αλά κνλάδα θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εηζαγσγέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην θόζηνο αλά κεηαθεξόκελν ιίηξν 

ιηπάζκαηνο. Δπίζεο, ζα πξνηείλνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο βειηίσζεο νη νπνίεο, αλ 

εθαξκνζηνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξίεο, βειηηψλνπλ ην κνλαδηαίν απηφ θφζηνο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. 

 

6.2   Παξνπζίαζε ησλ εηαηξηώλ 

6.2.1   Δηαηξία ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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6.2.1.1   Ιζηνξία θαη θνπόο 

 

Η εηαηξία ηδξχζεθε ην 1990 ζηελ Αζήλα θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη 

εκπνξία ιηπαζκάησλ, αγξνρεκηθψλ θαη γεσξγηθψλ εηδψλ θαζψο επίζεο αζρνιείηαη κε 

ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά. Με ηα πξντφληα ηεο ε εηαηξία  

ηξνθνδνηεί θαηαζηήκαηα πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη εθνδίσλ, αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, θπηψξηα, βηνκεραλίεο θαη εκπφξνπο ιηπαζκάησλ. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ε εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

εμαγσγέο, κε απνηέιεζκα λα έρεη ζπζζσξεχζεη ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ 

ηηο μέλεο αγνξέο.  

 

6.2.1.2   Τπεξεζίεο 

Οη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Λήςε δεηγκάησλ απφ αγξνηηθά εδάθε θαη αλάιπζε απηψλ, κε ζθνπφ ηνλ αλαιπηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχζηαζεο ηνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ιηπαζκάησλ 

γηα ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο 

 Πξνψζεζε ησλ ιηπαζκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα γεσξγηθψλ εθνδίσλ/ιηπαζκάησλ, 

ζπλεηαηξηζκνχο, θπηψξηα θιπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 

 Τπνζηήξημε ησλ ειιήλσλ αγξνηψλ, αιιά θαη ησλ θαηαζηεκάησλ γεσξγηθψλ 

ιηπαζκάησλ/εθνδίσλ κε κηα νκάδα νθηψ έκπεηξσλ γεσπφλσλ-ζηειερψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ είλαη έηνηκε λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο απηνχο. 

 

6.2.1.3   ηόρνο θαη όξακα 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εδξαίσζή ηεο ζηελ εγρψξηα θαη ηελ επξσπατθή αγνξά σο 

κηα αληαγσληζηηθή εηαηξία ζε ζέκαηα παξαγσγήο ιηπαζκάησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ ε εηαηξεία ζηνρεχεη: 
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 ηελ παξαγσγή ζεηξάο λέσλ πξντφλησλ πεξηζζφηεξν θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 ηελ αμηνπνίεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο εηαηξείαο λα κειεηά ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη λα πξνηείλεη ηε βέιηηζηε ιχζε. 

 ηε ζπγθξφηεζε ή αθφκε θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ ζα εληζρχζεη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζηε δηεζλή αγνξά. 

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο πνπ έρεη απνθηήζεη ε εηαηξεία θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηεο δίλεη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη δνθηκψλ. 

Η πξφζεζε ηεο ΓΔΩΥ. Δ.Π.Δ. είλαη ε δηαλνκή πξντφλησλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θαιιηεξγεηή ζηελ νινέλα θαη πην απαηηεηηθή 

παγθφζκηα αγνξά. Σέινο, ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ 

παξάγνληαη κε πην νηθνλνκηθέο θαη θηιηθέο κεζφδνπο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

6.2.2   Δηαηξία ALFAK AE 

6.2.2.1   Η εηαηξία 

Η εηαηξεία ALFAK AE ηδξχζεθε ην 1985 ζηελ 

Αζήλα κε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηελ εηζαγσγή θαη 

εκπνξία ρεκηθψλ πξψησλ πιψλ, ιηπαζκάησλ θαη 

γεσξγηθψλ εηδψλ. 

Πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ παξέρνληάο 

ηνπο πξντφληα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγψληαο κε ηελ απαηηνχκελε εηαηξηθή 

θαη θνηλσληθή επζχλε πνπ απαηηείηαη ζε έλαλ θιάδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, ε εηαηξεία πξνζπαζεί ζπλερψο λα 

παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο αλαδεηψληαο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πξνο 

φθεινο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο. Απνηέιεζκα 

φιεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε εδξαίσζε ηεο εηαηξείαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 3 
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δεθαεηίεο θαη ε δπλακηθή ηεο παξνπζία κε πσιήζεηο παλειιαδηθά αιιά θαη ζηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο. 

 

6.2.2.2   πλεξγαζίεο 

Η  ALFAK AE δηαηεξεί καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 25 απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη κε ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο. Απηέο νη ζπλεξγαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζνβαξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο απνηέιεζαλ ηα ζεκέιηα ζηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο πειάηεο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. 

 

6.2.2.3   ηόρνο 

ηφρνο ηεο ALFAK AE γηα ην κέιινλ είλαη ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηεξψληαο πάληα σο θαηεπζπληήξηα γξακκή λα παξακείλεη ν 

νηθνλνκηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

 

6.3   Μεζνδνινγία 

Η κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα λα απνηππσζεί ε πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ήηαλ αξρηθά ε ζπλέληεπμε κε ηνπο logistics managers ησλ δχν εηαηξηψλ, κε 

ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

θαηφπηλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε εμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο TOPS ® Pro, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη δχν εηαηξίεο ελζηεξλίδνληαη ηε ζεκαζία ηεο επηινγήο 

ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ζπζθεπαζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζφηη, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπζθεπαζίαο είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ.  

Δπνκέλσο, ε επηινγή ηεο ζπζθεπαζίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 Να εμαζθαιίδεη ηελ πςειή ππθλφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ πξντφλησλ. 
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 Να ιακβάλεη ππφςε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο απνζήθεο θαη ηεο µεηαθνξάο. 

 Να εμεηάδεη παξάγνληεο φπσο δηαδηθαζίεο ρεηξηζµνχ θαη ρξεζηµνπνηνχµελνο 

εμνπιηζµφο. 

 Να ππνζηεξίδεη ηνλ απνδνηηθφ ρεηξηζµφ ησλ πξντφλησλ (απνζήθεο, παιέηεο, θιπ). 

 Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ. 

 Να ζπµβάιιεη ζηνλ ζαθή θαη γξήγνξν πξνζδηνξηζµφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηε 

δηαλνµή. 

 

6.4   Λνγηζκηθό πξόγξακκα TOPS ® Pro 

 

Η κεηαθνξά θαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ 

ζπζθεπαζίαο επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπο φπσο επίζεο θαη ηα ίδηα ηα 

πξντφληα. Η θαηάιιειε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη φρη 

κφλν λα πξνζηαηεχεη ην πεξηερφκελν, αιιά θαη λα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο. Με αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ηνπ παξαγσγνχ θαη νη ρψξνη 

κεηαθνξάο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο. 

Η ρξήζε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηινγή 

ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ ζπζθεπαζίαο (δεπηεξεχνπζα, απνζήθεπζε, 

εκπνξεπκαηνθηβψηην, ηχπνο κεηαθνξηθνχ νρήκαηνο). ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πεξίπησζεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο TOPS ® Pro, ην νπνίν 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «πζηήκαηα πζθεπαζίαο Πξνζαλαηνιηζκέλα ζην 

Κόζηνο» (Cost- Oriented Packaging Systems- COPS). 

Γεληθά, έλα ινγηζκηθφ COPS έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 Αμηνπνίεζε ρξήζεο ρψξνπ (Space utilization). 

 ρεδηαζκφο αληνρψλ ηνπ πξντφληνο απφ θηλδχλνπο (Strength planning).  

 

6.4.1   Δθαξκνγή Tops Pro- Μεηαθνξά ζηεξενύ ιηπάζκαηνο ζε   

θόθθνπο 
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6.4.1.1   ελάξην 1
ν
 - Δηαηξία ΓΔΩΥ ΔΠΔ- Υξήζε ηελεθέ 

(80mm*120mm) 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην πξψην ζελάξην δηαθίλεζεο ηεο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

πνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή ελφο είδνπο ιηπάζκαηνο ζε ζηεξεή, θνθθψδε κνξθή. Σν 

ζελάξην ην νπνίν ζα αθνινπζεζεί είλαη ην εμήο: 

 ην πξντφλ εηζάγεηαη απφ ηελ Κίλα, εθεί φπνπ βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιηπάζκαηνο 

 θηάλεη αθηνπιντθψο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά φπνπ θαη απνζεθεχεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηκαληνχ 

 κεηαθέξεηαη κε θνξηεγφ ζπλεξγαδφκελεο κεηαθνξηθήο εηαηξίαο απφ ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ Αζπξφππξγν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, αθνινπζείηαη ε εμήο αιιεινπρία: 

 ην ιίπαζκα ζπζθεπάδεηαη ζε ηελεθεδάθηα δηαζηάζεσλ 80mm*120mm 

 ηα ηελεθεδάθηα εηζάγνληαη ζε ραξηνθηβώηηα δηαζηάζεσλ 400mm *400 mm*   

240mm 

 ηα ραξηνθηβψηηα ζπζθεπάδνληαη ζε επξσπαιέηεο 

 ην θνξηίν κεηαθέξεηαη ζε 20 άξη εκπνξεπκαηνθηβώηην δηα ζαιάζζεο 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7- ελάξην εηζαγσγήο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 8- ύζηεκα ζπζθεπαζίαο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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Η αιιεινπρία    ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηνπ 

πξντφληνο εηζάγεηαη 

ζην πξφγξακκα, 

φπσο θαίλεηαη ζηε 

δηπιαλή νζφλε. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1.1   Πξσηνγελήο ζπζθεπαζία –Σελεθέο (80* 120)mm 

Ξεθηλάκε κε ηελ παξακεηξνπνίεζε 

ηεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο, 

δειαδή ηνπ ηελεθέ. 

Η ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία 

παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηελεθέδσλ 

ζηα ραξηνθηβψηηα, αιιά επίζεο θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο απφ 

θηλδχλνπο θαηά ηε κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε. 

Παξακεηξνπνηνχκε, ινηπφλ, 

εηζάγνληαο ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ηελεθέ, φπσο θαίλεηαη ζην παξάζπξν 

“Can Parameters”. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εηζάγνπκε ηηο 

Δηθόλα 9- Αιιεινπρία ζπζθεπαζίαο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 10- Πξσηνγελήο ζπζθεπαζία ζηεξενύ 

ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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δηαζηάζεηο ηνπ, δειαδή θαζνξηζκέλε δηάκεηξν θαη χςνο, θαζψο θαη ηε ρσξεηηθφηεηα, 

δειαδή ην θαζαξφ θαη κηθηφ βάξνο πνπ ζα έρεη θάζε ηελεθέο. 

 

6.4.1.1.2   Γεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία- Υαξηνθηβώηην (400*400*240)mm 

Αλαθνξηθά κε ηα ραξηνθηβψηηα 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ εηαηξία, νκνίσο εηζάγνπκε 

ηα δεδνκέλα ηα νπνία θαίλνληαη 

ζηελ παξαθάησ νζφλε. Να 

ζεκεησζεί φηη ην ηκήκα 

marketingηεο εηαηξίαο απαηηεί 

λα εηζάγνληαη ζην θάζε 

ραξηνθηβψηην 50 ηελεθέδεο κε 

ιίπαζκα.  

 

 

 

 

6.4.1.1.3   Σξηηνγελήο ζπζθεπαζία- Παιέηα (1200*800*144)mm. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηξηηνγελή 

ζπζθεπαζία, ε εηαηξία 

επηιέγεη θφξησζε ζε 

επξσπαιέηεο. Να ζεκεησζεί 

επίζεο, φηη ηα ραξηνθηβψηηα 

ζπζθεπάδνληαη ζε 4 ζηξώζεηο 

αλά 6 ραξηνθηβώηηα ζηελ 

θάζε παιέηα. 

 

 

 

 

Δηθόλα 11- Γεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία ζηεξενύ 

ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 12- Σξηηνγελήο ζπζθεπαζία ζηεξενύ 

ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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6.4.1.1.4   Δπηινγή κέζνπ κεηαθνξάο- Δκπνξεπκαηνθηβώηην 

 

ην ηειεπηαίν ζηάδην, 

επηιέγνπκε ην κεηαθνξηθφ κέζν 

κε ην νπνίν κεηαθέξεηαη ην 

θνξηίν. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη     

20 άξη εκπνξεπκαηνθηβώηην, ην 

νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζε 

θνξηεγφ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ θαίλνληαη 

ζηε δηπιαλή νζφλε. 

 

 

 

 

 

 

Σέινο, επηιέγνληαο ην πιήθηξν Calc, ην πξφγξακκα πξνζνκνηψλεη κε ηε κνξθή 

εηθφλσλ ηε ζπγθεθξηκέλε θφξησζε θαη εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ. 

 

 

Δηθόλα 14- Φόξησζε ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 13- Μέζν κεηαθνξάο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο  ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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Πίλαθαο 3- Shipcase list θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

 

 

Πίλαθαο 4- Unitload list θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

 

 

Πίλαθαο 5- Vehicle list θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

ηηο εηθφλεο πνπ πξνεγήζεθαλ παξαηεξνχκε έλα πιήζνο απνηειεζκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε κνξθή πίλαθα. Μειεηψληαο ηελ πξψηε γξακκή ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ, ε νπνία εκπεξηέρεη ηε βέιηηζηε ιχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θφξησζεο, εμάγνπκε 

ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ηελεθέ: 
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ελάξην 1
ν
- ΓΔΩΥ ΔΠΔ                         

ηεξεφ ιίπαζκα 

Μεηαθεξφκελν πξντφλ (ζε θηιά)/ 

φρεκα 
13.200 kg 

Σελεθεδάθηα / ραξηνθηβψηην 

(cans/ Case) 50 

Σελεθεδάθηα /παιέηα (cans/ UL) 1200 

Σελεθεδάθηα/φρεκα (cans/veh) 

26.400 
τενεκεδάκια 

Υαξηνθηβψηηα / παιέηα (Cases/ 

UL) 24 

Υαξηνθηβψηηα/ φρεκα (Cases/ 

Veh) 528 

 Παιέηεο/ φρεκα (ULs/ Veh.) 22 

 

Πίλαθαο 6- Απνηειέζκαηα θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

 

Δπίζεο, εμάγνπκε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θφξησζεο κέζσ ησλ παξαθάησ δεηθηψλ: 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ ραξηνθηβσηίνπ (Shipcase list): 

 H πιεξφηεηα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

78,5%. 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηεο παιέηαο (unit load list): 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

88,7%. 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 104%. 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ νρήκαηνο (vehicle list): 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

77,4% . 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 77,2%. 

ηεξεφ 

ιίπαζκα ζε 

θφθθνπο 
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Να ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ ε πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν είλαη 

104% (>100%),  δελ παξνπζηάδεηαη θάπνην ζθάικα ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά ππνδειψλεηαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, γεγνλφο πνπ 

απαηηεί κεγάιε εκπεηξία απφ ηνπο εξγάηεο πνπ αζρνινχληαη κε ην ρεηξηζκφ ηνπ 

θνξηίνπ γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθθφξησζε ηνπ θνξηίνπ 

απφ ην εκπνξεπκαηνθηβψηην. 

 

6.4.1.1.5   Πξνζδηνξηζκόο κνλαδηαίνπ θόζηνπο θαηά ηελ εηζαγσγή 

ζηεξενύ ιηπάζκαηνο- ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη πξνεγνχκελα, ε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγή ησλ 

πξντφλησλ επηβαξχλεη ηελ εηαηξία πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εηζαγσγή κε επηπιένλ 

έμνδα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην ζελάξην εηζαγσγήο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε 

επηβαξχλεηαη κε ηα εμήο έμνδα: 

 

Κόζηορ διακίνηζηρ από ηο επγοζηάζιο παπαγωγήρ ηος λιπάζμαηορ = 

 

ναύλορ + ππακηοπειακά δικαιώμαηα + αποθηκεςηικά έξοδα λιμένορ + κόζηορ 

οδικήρ μεηαθοπά ζε αποθήκη ηηρ εηαιπίαρ ζηον Αζππόπςπγο. 
 

 

Καηφπηλ ζπλέληεπμεο κε ηνλ logistics manager ηεο εηαηξίαο, ηα έμνδα απηά 

παξνπζηάδνληαη  παξαθάησ: 

 

Σςνολικό κόζηορ μεηαθοπάρ από ηο επγοζηάζιο παπαγωγήρ ηος λιπάζμαηορ = 

900€ + 250 +75€+200€ = 1.425€ 

 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαο ην πειίθν ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο, κε ην πιήζνο ηεο 

κεηαθεξφκελεο πνζφηεηαο ζε θηιά, πξνθχπηεη ην κνλαδηαίν θφζηνο δηαθίλεζεο αλά 

κεηαθεξφκελε πνζφηεηα πξντφληνο, δειαδή ην κνλαδηαίν θόζηνο αλά θηιό πνπ 

κεηαθέξεηαη, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Μνλαδηαίν θόζηνο/ θηιό = 1.425€/ 13.200kg = 0,108€/ θηιό. 
 

6.4.1.2    ελάξην 2
ν
- Δηαηξία ALFAK AE- Υξήζε θνπβά (150mm *120mm 

* 240mm) 



ειίδα 62 απφ 91 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην δεχηεξν ζελάξην δηαθίλεζεο, ην νπνίν αθνξά ηελ 

εηαηξία ALFAK AE. Η εηαηξία εηζάγεη ιίπαζκα ίδηαο ζχζηαζεο κε απηή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζελαξίνπ. Η δηαθνξνπνίεζε εδψ γίλεηαη ζηελ πξσηνγελή ζπζθεπαζία, 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνπβάδεο αληί γηα ηελεθέδεο θαζψο επίζεο 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ραξηνθηβσηίσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15- Πξσηνγελήο 

ζπζθεπαζία ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ALFAK AE 

Δηθόλα 16- Γεπηεξνγελήο 

ζπζθεπαζία ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ALFAK AE 

Δ   Δηθόλα 17- Σξηηνγελήο ζπζθεπαζία 

ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο 

ALFAK AE 

Δηθόλα 18- Μέζν κεηαθνξάο 

ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο 

ALFAK AE 
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Η πξνζνκνίσζε ηεο θφξησζεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

Πίλαθαο 8- Unit load list θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 

 

Δηθόλα 19- Φόξησζε ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 

Πίλαθαο 7 - Shipcase list θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 

Πίλαθαο 9- Vehicle list θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 
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Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμάγνπκε ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξησζε κε ηε ρξήζε ηνπ θνπβά: 

 

ελάξην 2
ν
 -ALFAK AE                                    

ηεξεφ ιίπαζκα 

Μεηαθεξφκελν πξντφλ (ζε θηιά)/ 

φρεκα 5.632 kg 

Κνπβάδεο/ ραξηνθηβψηην (tubes/ 

Case) 16 

Κνπβάδεο/ παιέηα (tubes/ UL) 128 

Κνπβάδεο/φρεκα (tubes/ veh) 2.816 θνπβάδεο 

Υαξηνθηβψηηα/ παιέηα (Cases/ UL) 8 

Υαξηνθηβψηηα/ φρεκα (Cases/ Veh) 176 

Παιέηεο/ φρεκα (ULs/Veh.) 22 

 

      Πίλαθαο 10- Aπνηειέζκαηα θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θφξησζεο είλαη ηα αθφινπζα: 
 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ ραξηνθηβσηίνπ (shipcase list): 

 H πιεξφηεηα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ (Cubic Efficiency) είλαη 63,9%. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηεο παιέηαο (unit load list): 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 65,7%  

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 77%. 
 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ νρήκαηνο: 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

75,4% . 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 77,2% 

 

ηεξεφ 

ιίπαζκα ζε 
θφθθνπο 
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6.4.1.2.1   Πξνζδηνξηζκόο κνλαδηαίνπ θόζηνπο θαηά ηελ εηζαγσγή 

ζηεξενύ ιηπάζκαηνο- ALFAK AE 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη πξνεγνχκελα, ππνινγίδνπκε ην θφζηνο δηαθίλεζεο ηνπ 

ζηεξενχ ιηπάζκαηνο γηα ηελ εηαηξία ALFAK AE. 

 

Κόζηορ διακίνηζηρ από ηο επγοζηάζιο παπαγωγήρ ηος λιπάζμαηορ = 
 

ναύλορ + ππακηοπειακά δικαιώμαηα + αποθηκεςηικά έξοδα λιμένορ + κόζηορ 

οδικήρ μεηαθοπά ζε αποθήκη ηηρ εηαιπίαρ ζηον Αζππόπςπγο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο ALFAK AE, ηα έμνδα 

δηαθίλεζεο είλαη ηα ίδηα θαη αλέξρνληαη ζε 1.425€, θαζψο νη ζπληζηψζεο ηνπ 

παξαπάλσ θφζηνπο δελ εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ 

θαη απφ ην ζχζηεκα ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. πγθεθξηκέλα: 

 

 H δπλακηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ είλαη ίδηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη: 

— εμαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ίδηνπο λαύινπο 

— εμαζθαιίδνπλ ίδηεο ηηκέο νδηθήο κεηαθνξάο, θαζφηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα 

κεηαθνξηθή εηαηξία θαη νη απνζήθεο θαη ησλ δχν εηαηξηψλ βξίζθνληαη ζηνλ 

Αζπξφππξγν. 

 

 Σα πξαθηνξεηαθά δηθαηώκαηα είλαη ηα ίδηα, θαζψο θαη νη δχν εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην πξαθηνξείν θαη επηπιένλ ην θφζηνο ησλ πξαθηνξεηαθψλ  

δηθαησκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ container (θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηείηαη 20’άξη container). 

 

 Σα απνζεθεπηηθά έμνδα ιηκέλνο είλαη ηα ίδηα θαζφηη εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν 

παξακνλήο ησλ θνξηίσλ ζην ιηκάλη εηζαγσγήο. 

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν, ππνινγίδνληαο ην πειίθν ηνπ θφζηνπο δηαθίλεζεο  κε 

ην πιήζνο ηεο κεηαθεξφκελεο πνζφηεηαο ζε θηιά, πξνθχπηεη ην κνλαδηαίν θόζηνο 

αλά θηιό πνπ κεηαθέξεηαη, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

Μνλαδηαίν θόζηνο/ θηιό = 1.425€/ 5.632 kg =0,253€/ θηιό. 
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6.4.1.3 ύγθξηζε απνηειεζκάησλ εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ θαη ALFAK 

AE- ηεξεό ιίπαζκα 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν παξαπάλσ θνξηψζεσλ, εμάγνπκε ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο επηινγήο ηεο ζπζθεπαζίαο (ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο) ζηελ πνζόηεηα ηνπ κεηαθεξόκελνπ 

θνξηίνπ, ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο θόξησζεο θαζψο θαη ζην κνλαδηαίν θόζηνο πνπ 

επηβαξχλεη ην θνξηίν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 

Αθνινπζνχλ ζπγθξηηηθνί πίλαθεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ επίδξαζε απηή: 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο εηαηξηψλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE                                

Δηζαγσγή ζηεξενχ ιηπάζκαηνο 

  ΓΔΩΥ ΔΠΔ ALFAK AE 

Μεηαθεξφκελα 

θηιά/φρεκα 
13.200 kg 5.632 kg 

Πξσηνγελείο 

ζπζθεπαζίεο / 

ραξηνθηβψηην  

50 16 

Πξσηνγελείο 

ζπζθεπαζίεο / παιέηα 
1.200 128 

Πξσηνγελείο 

ζπζθεπαζίεο/φρεκα  
26.400 ηελεθεδάθηα 2.816 θνπβάδεο 

Υαξηνθηβψηηα / παιέηα 

(Cases/  UL) 
24 8 

Υαξηνθηβψηηα/ φρεκα 

(Cases/ Veh) 
528 176 

Παιέηεο/ φρεκα (ULs/ 

Veh.) 
22 22 

 

Πίλαθαο 11- πγθξηηηθόο πίλαθαο εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE-                  

ηεξεό ιίπαζκα 
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πγθξηηηθφο πίλαθαο εηαηξηψλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE             

Δηζαγσγή ζηεξενχ ιηπάζκαηνο                                                                                                

Απνδνηηθφηεηα θφξησζεο 

    ΓΔΩX ΔΠΔ ALFAK AE 

Cubic Efficiency 
Υαξηνθηβψηην 78,50% 63,90% 

Παιέηα 88,70% 65,70% 

Όρεκα 77,40% 75,40% 

        

Area Efficiency 
Παιέηα 104% 77% 

Όρεκα 77,20% 77,20% 
 

Πίλαθαο 12- πγθξηηηθόο πίλαθαο απνδνηηθόηεηαο θόξησζεο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη, αλαθνξηθά κε ηελ 

εηζαγσγή ζηεξενύ ιηπάζκαηνο ζε θόθθνπο, ε εηαηξία ΓΔΩΥ ΔΠΔ ρξεζηκνπνηεί πην 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπζθεπαζίαο, θαζψο εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πξντφληνο θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο θφξησζεο είλαη αηζζεηά 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο εηαηξίαο ALFAK AE. 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο, επηηπγράλεη ρακειφηεξν κνλαδηαίν θφζηνο/ 

κεηαθεξφκελε πνζφηεηα, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο εηαηξηψλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE             

Δηζαγσγή ζηεξενχ ιηπάζκαηνο                                                                                               

Μνλαδηαίν θφζηνο εηζαγσγήο 

  
ΓΔΩΥ ΔΠΔ ALFAK AE 

Μνλαδηαίν θφζηνο/ θηιφ  0,108€/ κιλό 0,253€/ κιλό 

 

Πίλαθαο 13- πγθξηηηθόο πίλαθαο κνλαδηαίνπ θόζηνπο εηζαγσγήο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK ΑΔ 

 

ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη εθ λένπ ην γεγνλφο φηη πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο δηαθίλεζεο ησλ δχν εηαηξηψλ 

εθηθηή, εμαζθαιίδνληαο αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 
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 Δμαζθαιίδνληαη ίδηνη λαχινη θαη θφζηε κεηαθνξάο. 

 Υξεψλνληαη ίδηα πξαθηνξεηαθά δηθαηψκαηα. 

 Υξεψλνληαη ίδηα απνζεθεπηηθά έμνδα ιηκέλνο. 

 Η θχζε ησλ ζπγθξηλφκελσλ πξντφλησλ είλαη αλά πεξίπησζε ίδηα. (ζηεξεφ, ιίπαζκα 

ζε θφθθνπο ζηελ πξψηε πεξίπησζε/ πγξφ, επηθίλδπλν ιίπαζκα ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, αληίζηνηρα). 

 

Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε κηθξή απφθιηζε ζηα παξαπάλσ θφζηε, δελ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θάζε εηαηξίαο. 

 

6.4.2   Δθαξκνγή Tops Pro- Μεηαθνξά ληηξηθνύ νμένο 

6.4.2.1   ελάξην 3
ν
– Δηαηξία ΓΔΩΥ ΔΠΔ- Υξήζε βαξειηνύ 400mm* 

600mm 

 

Σα δχν ζελάξηα πνπ αθνινπζνχλ, αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε ληηξηθνχ 

νμένο, ην νπνίν απνηειεί έλα πγξφ ιίπαζκα αδψηνπ ζε ληηξηθή 

κνξθή. Σν ζπγθεθξηκέλν θνξηίν παξνπζηάδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη 

είλαη επηθίλδπλν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη έλα ηζρπξά 

δηαβξσηηθφ θαη ηνμηθφ νμχ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνχκελα, απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα θνξηία απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρεηξηζκφ ηνπο θαη νη ζπζθεπαζίεο ηνπο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ επηπξφζζεηε αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε.  

Δπηπιένλ, ηα θνξηία επηβαξχλνληαη κε έμνδα πιένλ απηψλ πνπ ρξεψλνληαη ζε 

θνξηψζεηο αθίλδπλσλ πξντφλησλ.  

Σν ηξίην ζελάξην δηαθίλεζεο αθνξά ηελ εηαηξία ΓΔΩΥ ΔΠΔ θαη παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 

 Ωο πξσηνγελήο ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη βαξέιη δηαζηάζεσλ 400mm*600mm. 

 Ωο δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη επξσπαιέηα. 

 Σν θνξηίν κεηαθέξεηαη ζε 20άξη εκπνξεπκαηνθηβψηην, φπσο θαη ζηα ζελάξηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 
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Η πξνζνκνίσζε ηεο θφξησζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

 

Δηθόλα 20- ύζηεκα ζπζθεπαζίαο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 21- Πξσηνγελήο ζπζθεπαζία 

ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 22- Γεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία 

ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 23- Φόξησζε ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμάγνπκε ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξησζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

 

ελάξην 3
ν
 - ΓΔΩΥ ΔΠΔ                                    

Νηηξηθφ Ομχ 

Μεηαθεξφκελα θηιά/φρεκα 9.900 kg 

Βαξέιηα/φρεκα (drums/ veh) 198 

Παιέηεο /φρεκα (ULs/ veh.) 33 

Βαξέιηα/ παιέηα(drums/ UL) 6 

 

Πίλαθαο 16- Απνηειέζκαηα θόξησζεο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Πίλαθαο 14- Unitload list θόξησζεο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Πίλαθαο 15- Vehicle list θόξησζεο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩ ΔΠΔ 
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Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θφξησζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηεο παιέηαο (unit load list): 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

55,1%. 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 78,5%. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ νρήκαηνο: 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

74,7%. 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 80%. 

 
 

6.4.2.1.1   Πξνζδηνξηζκόο κνλαδηαίνπ θόζηνπο θαηά ηελ εηζαγσγή 

ληηξηθνύ νμένο- ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζηεξενχ ιηπάζκαηνο, θαηά αληίζηνηρν 

ηξφπν, ππνινγίδνπκε ην κνλαδηαίν θφζηνο δηαθίλεζεο ηνπ ιηπάζκαηνο γηα ηελ εηαηξία 

ΓΔΩΥ ΔΠΔ. 

 

Κόζηορ διακίνηζηρ από ηο επγοζηάζιο παπαγωγήρ ηος λιπάζμαηορ = 
 

ναύλορ + ππακηοπειακά δικαιώμαηα + αποθηκεςηικά έξοδα λιμένορ + κόζηορ 

οδικήρ μεηαθοπά ζε αποθήκη ηηρ εηαιπίαρ ζηον Αζππόπςπγο. 

 

Καηφπηλ ζπλέληεπμεο κε ηνλ logistics manager ηεο εηαηξίαο, ηα έμνδα απηά 

παξνπζηάδνληαη  παξαθάησ: 

 

Σςνολικό κόζηορ μεηαθοπάρ από ηην ηο επγοζηάζιο παπαγωγήρ ηος λιπάζμαηορ = 

1.000€  + 250€ +150€ + 220€ = 1.620€ 

 

Παξαηεξνχκε φηη, ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θνξηίνπ, ην παξαπάλσ θφζηνο είλαη 

απμεκέλν θαηά 195€ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπ ζηεξενχ, κε επηθίλδπλνπ 

θνξηίνπ ησλ πξνεγνχκελσλ ζελαξίσλ.  
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ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαο ην πειίθν ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο, κε ην πιήζνο ηεο 

κεηαθεξφκελεο πνζφηεηαο ζε θηιά, πξνθχπηεη ην κνλαδηαίν θόζηνο αλά θηιό πνπ 

κεηαθέξεηαη, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Μνλαδηαίν θόζηνο/ θηιό =1.620 €/ 9.900 kg = 0,164€/ θηιό. 

 

6.4.2.2    ελάξην 4
ν
– Δηαηξία ALFAK ΑΔ- Υξήζε βαξειηνύ 800mm* 

900mm 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα δηαθίλεζεο ηεο εηαηξίαο ALFAK ΑΔ γηα έλα 

θνξηίν ληηξηθνχ νμένο, φκνην κε ην πξνεγνχκελν. ην ζελάξην απηφ, ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο, 

δειαδή ηνπ βαξειηνχ. 

 

 

 
Δηθόλα 24- Πξσηνγελήο 

ζπζθεπαζία ληηξηθνύ νμένο 

εηαηξίαο ALFAK AE 

Δηθόλα 25- Σξηηνγελήο 

ζπζθεπαζία ληηξηθνύ νμένο 

εηαηξίαο ALFAK AE 
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Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμάγνπκε ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξησζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Δηθόλα 26- Φόξησζε ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ALFAK AE 

Πίλαθαο 17- Unitload list θόξησζεο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ALFAK AE 

Πίλαθαο 18- Vehicle list θόξησζεο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ALFAK AE 
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ελάξην 4
ν
 -ALFAK AE                                 

Νηηξηθφ νμχ 

Μεηαθεξφκελα θηιά/ φρεκα 3.080 kg 

Βαξέιηα/ φρεκα (drums/veh) 22 

Παιέηεο / φρεκα (ULs/Veh.) 22 

Βαξέιηα/ παιέηα (drums/UL) 1 

 

Πίλαθαο 19- Απνηειέζκαηα θόξησζεο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ALFAK AE 

 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θφξησζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηεο παιέηαο (unit load list): 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

39,3%. 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 52,4%. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ νρήκαηνο: 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

66,5%. 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 76,2%. 

 

6.4.2.2.1 Πξνζδηνξηζκόο κνλαδηαίνπ θόζηνπο θαηά ηελ εηζαγσγή 

ληηξηθνύ νμένο- ALFAK AE 

 

Αληίζηνηρα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππνινγίδνπκε ην κνλαδηαίν θφζηνο δηαθίλεζεο 

γηα ηελ εηαηξία ALFAK AE. 

 

Κόζηορ διακίνηζηρ από ηο επγοζηάζιο παπαγωγήρ ηος λιπάζμαηορ = 

 
ναύλορ + ππακηοπειακά δικαιώμαηα + αποθηκεςηικά έξοδα λιμένορ + κόζηορ 

οδικήρ μεηαθοπά ζε αποθήκη ηηρ εηαιπίαρ ζηον Αζππόπςπγο. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ληηξηθνχ νμένο απφ ηελ 

εηαηξία ALFAK AE, ηα έμνδα δηαθίλεζεο είλαη ηα ίδηα κε απηά ηεο εηαηξίαο ΓΔΩΥ 

ΔΠΔ θαη αλέξρνληαη ζε 1.620€, θαζψο νη ζπληζηψζεο ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο δελ 

εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ θαη απφ ην ζχζηεκα 

ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν, ππνινγίδνληαο ην πειίθν ηνπ θφζηνπο δηαθίλεζεο  κε 

ην πιήζνο ηεο κεηαθεξφκελεο πνζφηεηαο ζε θηιά, πξνθχπηεη ην κνλαδηαίν θόζηνο 

αλά θηιό πνπ κεηαθέξεηαη, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Μνλαδηαίν θόζηνο/ θηιό = 1.620 €/ 3.080 kg = 0,526€/ θηιό. 

 

6.4.2.3   ύγθξηζε απνηειεζκάησλ εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ θαη ALFAK AE- 

Νηηξηθό νμύ 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν παξαπάλσ θνξηψζεσλ, εμάγνπκε θαη πάιη ην  

ζπκπέξαζκα φηη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε επηινγή ηεο ζπζθεπαζίαο (ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξσηνγελνχο) ζηελ πνζόηεηα ηνπ κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ, 

ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο θόξησζεο θαζψο θαη ζην κνλαδηαίν θόζηνο πνπ 

επηβαξχλεη ην θνξηίν θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπ. 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο εηαηξηψλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE         

Δηζαγσγή ληηξηθνχ νμένο 

  ΓΔΩΥ ΔΠΔ ALFAK AE 

Μεηαθεξφκελα θηιά/φρεκα 9.900 kg 3.080 kg 

Βαξέιηα/φρεκα (drums/veh) 198 22 

Παιέηεο/ φρεκα (ULs/Veh.) 33 22 

Βαξέιηα/ παιέηα 

(drums/UL) 6 1 

 

Πίλαθαο 20- πγθξηηηθόο πίλαθαο εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE                   

Νηηξηθό Ομύ 
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πγθξηηηθφο πίλαθαο εηαηξηψλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE             
Δηζαγσγή ληηξηθνχ νμένο                                                                             

Απνδνηηθφηεηα θφξησζεο 

    ΓΔΩX ΔΠΔ ALFAK AE 

Cubic Efficiency 

Παιέηα 55,10% 39,30% 

Όρεκα 74,70% 66,50% 

        

Area Efficiency 

Παιέηα 78,50% 52,40% 

Όρεκα 80% 76,20% 
 

Πίλαθαο 21- πγθξηηηθόο πίλαθαο απνδνηηθόηεηαο θόξησζεο ληηξηθνύ νμένο               

εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE      

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη, αλαθνξηθά κε ηελ 

εηζαγσγή πγξνύ ιηπάζκαηνο, θαη πάιη ε εηαηξία ΓΔΩΥ ΔΠΔ ρξεζηκνπνηεί πην 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπζθεπαζίαο, θαζψο εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πξντφληνο θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο θφξησζεο είλαη αηζζεηά 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο εηαηξίαο ALFAK AE. 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο, επηηπγράλεη ζεκαληηθά ρακειφηεξν κνλαδηαίν 

θφζηνο/ κεηαθεξφκελε πνζφηεηα, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο εηαηξηψλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE             

Δηζαγσγή ληηξηθνχ νμένο                                                                                               

Μνλαδηαίν θφζηνο εηζαγσγήο 

  
ΓΔΩΥ ΔΠΔ ALFAK AE 

Μνλαδηαίν Κφζηνο/ θηιφ  0,164€/ κιλό 0,526€/ κιλό 

 

 

Πίλαθαο 22- πγθξηηηθόο πίλαθαο κνλαδηαίνπ θόζηνπο εηζαγσγήο ληηξηθνύ νμένο                

εηαηξηώλ ΓΔΩΥ ΔΠΔ & ALFAK AE 

 

6.4.3   Πξόηαζε βειηίσζεο γηα ηελ εηαηξία ALFAK AE 

6.4.3.1   ελάξην 5
ν
- Αιιαγή ραξηνθηβσηίνπ 2

νπ
 ελαξίνπ (800*600*240) 



ειίδα 77 απφ 91 

 

Σν ζελάξην πνπ αθνινπζεί, απνηειεί κία πξφηαζε βειηίσζεο ηνπ ελαξίνπ 2 

(θφξησζε ζε θνπβάδεο), ην νπνίν πζηεξνχζε ζε ζρέζε κε ην ελάξην 1(θφξησζε ζε 

ηελεθέδεο) θαη πεξηιακβάλεη αιιαγή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ραξηνθηβσηίνπ. 

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ε παξαθάησ θφξησζε απνηειεί έλα ππνζεηηθφ 

ζελάξην θαη γηα ηελ πηνζέηεζε απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν ην ηκήκα marketing 

ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο 

ραξηνθηβσηίνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο. 

 

Δηθόλα 27-  Γεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ALFAK AE 

 

Η πξνζνκνίσζε ηεο θφξησζεο θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 
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Δηθόλα 28- Φόξησζε βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK 

AE 

Πίλαθαο 23- Shipcase list θόξησζεο βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ALFAK AE 

Πίλαθαο 24- Unitload list θόξησζεο βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ALFAK AE 
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Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμάγνπκε ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξησζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ελάξην 5
ν
- Πξφηαζε βειηίσζεο- ALFAK AE                                       

ηεξεφ ιίπαζκα 

Μεηαθεξφκελα θηιά/ φρεκα 7.040 kg 

Κνπβάδεο/ ραξηνθηβψηην (tubes/ 

Case) 20 

Κνπβάδεο/ παιέηα (tubes/ UL) 160 

Κνπβάδεο/ φρεκα (tubes/ veh) 3.520 

Υαξηνθηβψηηα/ παιέηα (Cases/UL) 8 

Υαξηνθηβψηηα/ φρεκα (Cases/Veh) 176 

Παιέηεο/ φρεκα (ULs/Veh.) 22 

 

Πίλαθαο 26- Απνηειέζκαηα βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK 

AE 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θφξησζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ ραξηνθηβσηίνπ (shipcase list): 

 H πιεξφηεηα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency)  είλαη 

59,9%. 
 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηεο παιέηαο (unit load list): 

Πίλαθαο 25- Vehicle list θόξησζεο βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ζηεξενύ ιηπάζκαηνο 

εηαηξίαο ALFAK AE 
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 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

87,3%. 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 102,3%. 
 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ νρήκαηνο (vehicle list): 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

76,1%. 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 77,9%. 

 

6.4.3.2   ύγθξηζε αξρηθνύ θαη βειηησκέλνπ ζελαξίνπ- ηεξεό ιίπαζκα- 

ALFAK AE 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο θφξησζεο θαη ηεο πξφηαζεο 

βειηίσζεο, δηαπηζηψλνπκε ηελ αηζζεηή βειηίσζε ηεο θφξησζεο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  

πγθξηηηθφο πίλαθαο αξρηθνχ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ                                                    
Δηζαγσγή ζηεξενχ ιηπάζκαηνο- ALFAK AE 

  

Αξρηθό ζελάξην     

Υξήζε ραξηνθηβσηίνπ 

(600*600*240) mm 

Βειηησκέλν ζελάξην 

Υξήζε ραξηνθηβσηίνπ 

(800*600*240) mm 

Μεηαθεξφκελα θηιά/φρεκα 5.632 kg 7.040 kg 

Κνπβάδεο / ραξηνθηβψηην 

(cans/Case) 
16 20 

Κνπβάδεο/ παιέηα(cans/UL) 128 160 

Κνπβάδεο/φρεκα 

(cans/veh) 
2.816 3.520 

Υαξηνθηβψηηα/ παιέηα 

(Cases/UL) 
8 8 

Υαξηνθηβψηηα/ φρεκα 

(Cases/Veh) 
176 176 

Παιέηεο/ φρεκα (ULs/Veh.) 22 22 

 

Πίλαθαο 27- πγθξηηηθόο πίλαθαο αξρηθνύ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ εηζαγσγήο ζηεξενύ 

ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 
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πγθξηηηθφο πίλαθαο αξρηθνχ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ                                                    

Δηζαγσγή ζηεξενχ ιηπάζκαηνο- ALFAK AE                                                                                            

Απνδνηηθφηεηα θφξησζεο 

    

Αξρηθό ζελάξην  
Υξήζε ραξηνθηβσηίνπ 

(600*600*240) mm 

Βειηησκέλν ζελάξην   
Υξήζε ραξηνθηβσηίνπ 

(800*600*240) mm 

Cubic 

Efficiency 

Υαξηνθηβψηην 63,9% 59,9%  

Παιέηα 65,7%  87,3%  

Όρεκα 75,4%  76,1%  

        

Area Efficiency 
Παιέηα 77%  102,3%  

Όρεκα 77,2%   77,9% 
 

Πίλαθαο 28- πγθξηηηθόο πίλαθαο απνδνηηθόηεηαο θόξησζεο αξρηθνύ & βειηησκέλνπ 

ζελαξίνπ εηζαγσγήο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη κε εμαίξεζε ηελ πιεξφηεηα ηνπ 

ραξηνθηβσηίνπ πνπ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε ζην βειηησκέλν ζελάξην, φινη νη 

ππφινηπνη δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνη γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη θαη κε ηελ αηζζεηή 

αχμεζε ηεο κεηαθεξφκελεο πνζφηεηαο (7.040 kg απφ 5.632 kg πνπ κεηαθεξφηαλ ζην 

αξρηθφ ζελάξην θφξησζεο). 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 20%, φπσο 

θαίλεηαη θαη ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο αξρηθνχ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ                                                    

Δηζαγσγή ζηεξενχ ιηπάζκαηνο- ALFAK AE                                                                                            

Μνλαδηαίν θφζηνο εηζαγσγήο 

  

Αξρηθό ζελάξην  

Υξήζε ραξηνθηβσηίνπ 

(600*600*240) mm 

Βειηησκέλν ζελάξην   

Υξήζε ραξηνθηβσηίνπ 

(800*600*240) mm 

Μνλαδηαίν θφζηνο/ θηιφ  0,253€/ κιλό 0,202€/ κιλό 

 

Πίλαθαο 29- πγθξηηηθόο πίλαθαο κνλαδηαίνπ θόζηνπο εηζαγσγήο αξρηθνύ & 

βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ζηεξενύ ιηπάζκαηνο εηαηξίαο ALFAK AE 
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6.4.4   Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ εηαηξία ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

6.4.4.1   ελάξην 6
ν
- Αιιαγή βαξειηνύ 3

νπ
 ελαξίνπ (400*450)mm 

 

ην ηειεπηαίν ζελάξην 

παξνπζηάδεηαη ε πξφηαζε 

βειηίσζεο  δηαθίλεζεο ηνπ 

ληηξηθνχ νμένο κε αιιαγή ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ  

ρξεζηκνπνηνχκελνπ  

βαξειηνχ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηε δηπιαλή 

νζφλε: 

 

 

 

 

 

Η πξνζνκνίσζε ηεο θφξησζεο θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 

Δηθόλα 30- Φόξησζε βειηησκέλνπ ζελαξίνπ εηζαγσγήο ληηξηθνύ νμένο                         

εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Δηθόλα 29- Πξσηνγελήο ζπζθεπαζία βειηησκέλνπ 

ζελαξίνπ ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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Πίλαθαο 30- Unitload list θόξησζεο βειηησκέλνπ ζελαξίνπ εηζαγσγήο ληηξηθνύ νμένο 

εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμάγνπκε ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξησζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ελάξην 6
ν
- Πξφηαζε βειηίσζεο- ΓΔΩΥ ΔΠΔ              

Νηηξηθφ νμχ 

Μεηαθεξφκελα θηιά/ φρεκα 11.880 kg 

Βαξέιηα/ φρεκα (drums/veh) 264 

Παιέηεο / φρεκα (ULs/Veh.) 44 

Βαξέιηα/ παιέηα(drums/UL) 6 

 

Πίλαθαο 32- Απνηειέζκαηα βειηησκέλνπ ζελαξίνπ εηζαγσγήο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο 

ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

Πίλαθαο 31- Vehicle list θόξησζεο βειηησκέλνπ ζελαξίνπ εηζαγσγήο ληηξηθνύ νμένο 

εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θφξησζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηεο παιέηαο (unit load list): 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

41,3%. 

 Η πιεξφηεηα ηεο παιέηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 78,5%. 
 

 Αλαθνξηθά κε ηε θφξησζε ηνπ νρήκαηνο: 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν (Cubic Efficiency) είλαη 

79,5% . 

 Η πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρψξν (Area Efficiency) είλαη 80%. 

 

6.4.4.2  ύγθξηζε αξρηθνύ θαη βειηησκέλνπ ζελαξίνπ- Νηηξηθό νμύ- 

ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο θφξησζεο θαη ηεο πξφηαζεο 

βειηίσζεο, δηαπηζηψλνπκε ηελ αηζζεηή βειηίσζε ηεο θφξησζεο. Ωζηφζν, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θνξηίνπ, ππάξρνπλ ζαθείο πεξηνξηζκνί 

ζηελ επηινγή ηεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο θαη πξνέρεη ε ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ 

αζθαιείαο θαηά ηε κεηαθνξά, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ηνπ θνξηίνπ. 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο αξρηθνχ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ                    

Δηζαγσγή ληηξηθνχ νμένο - ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

  

Αξρηθό ζελάξην    
Xξήζε βαξειηνχ 

(400*600) mm 

Βειηησκέλν ζελάξην 
Xξήζε βαξειηνχ 

(400*450) mm 

Μεηαθεξφκελα θηιά/ φρεκα 9.900 kg 11.880 kg 

Βαξέιηα/φρεκα (drums/veh) 198 264 

Παιέηεο/ φρεκα (ULs/Veh.) 33 44 

Βαξέιηα/ παιέηα (drums/UL) 6 6 

 

Πίλαθαο 33- πγθξηηηθόο πίλαθαο αξρηθνύ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ εηζαγσγήο ληηξηθνύ 

νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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πγθξηηηθφο πίλαθαο αξρηθνχ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ                     
Δηζαγσγή ληηξηθνχ νμένο- ΓΔΩΥ ΔΠΔ                                                                                               

Απνδνηηθφηεηα θφξησζεο 

    

Αξρηθό ζελάξην    
Xξήζε βαξειηνχ 

(400*600) mm 

Βειηησκέλν ζελάξην 
Xξήζε βαξειηνχ  

(400*450) mm 

Cubic Efficiency 

Παιέηα 55,10% 41,30% 

Όρεκα 74,70% 79,50% 

        

Area Efficiency 

Παιέηα 78,50% 78,50% 

Όρεκα 80% 80% 

 

Πίλαθαο 34- πγθξηηηθόο πίλαθαο απνδνηηθόηεηαο θόξησζεο αξρηθνύ & βειηησκέλνπ 

ζελαξίνπ εηζαγσγήο ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ε αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ βαξειηνχ πνπ επέθεξε αχμεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ θαηά 1900 kg, 

παξνπζηάδεη επίζεο θαη αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο ηνπ νρήκαηνο απφ 74,7% ζε 79,5%. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 17%, φπσο 

θαίλεηαη θαη ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο αξρηθνχ & βειηησκέλνπ ζελαξίνπ                                                    

Δηζαγσγή ληηξηθνχ νμένο- ΓΔΩΥ ΔΠΔ  

Μνλαδηαίν θφζηνο εηζαγσγήο 

  

Αξρηθό ζελάξην    

Xξήζε βαξειηνχ 

(400*600) mm 

Βειηησκέλν ζελάξην 

Xξήζε βαξειηνχ 

(400*450) mm 

Μνλαδηαίν θφζηνο/ θηιφ  0,164€/ κιλό 0,136€/ κιλό 

 

Πίλαθαο 35- πγθξηηηθόο πίλαθαο κνλαδηαίνπ θόζηνπο εηζαγσγήο αξρηθνύ & 

βειηησκέλνπ ζελαξίνπ ληηξηθνύ νμένο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ 
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Δπίινγνο 

πλνςίδνληαο ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαζψο επίζεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ παξνχζα ζπγθξηηηθή κειέηε πεξίπησζεο, είκαζηε ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ εθάζηνηε 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο ζπζθεπαζίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο επηρείξεζεο. Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ (πιηθφ, 

δηαζηάζεηο, ηδηφηεηεο, θφζηνο θιπ.) θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο 

απηψλ, επεξεάδεη άκεζα πνιχ ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ δηαδηθαζηψλ logistics θαη 

απνηειεί παξάγνληα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Όπσο δηαπηζηψζακε κέζσ ηεο ζχγθξηζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ ζπζθεπαζίαο ησλ δχν παξαπάλσ εηαηξηψλ φζν θαη κέζσ ησλ 

πξνηάζεσλ βειηίσζεο γηα θαζεκία απφ απηέο, ε επηινγή ηεο ζσζηήο ζπζθεπαζίαο 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θφξησζεο φζν θαη ην 

κνλαδηαίν θφζηνο δηαθίλεζεο.  

Ο παξάγνληαο ηνπ θφζηνπο εηδηθφηεξα, απνηειεί πεδίν εξεπλψλ θαη ελδειερνχο 

αλάιπζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ θχξην κέιεκά ηνπο είλαη ε δηαηήξεζή ηνπ ζε φζν 

ην δπλαηφλ ρακειφηεξα επίπεδα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα παξακέλνπλ 

αληαγσληζηηθέο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη αζηαζέο πεξηβάιινλ. Η 

βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνυπνζέηεη επίζεο, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ ηκεκάησλ ηεο, ζηφρνο ν νπνίνο επηηπγράλεηαη εζηηάδνληαο ηφζν ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο ρσξηζηά, φζν θαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ logistics, είλαη 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαζψο επεξεάδνπλ φρη κφλν ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο αιιά 

θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ηφζν κε ηνπο πξνκεζεπηέο φζν θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο. Οη 

ιεηηνπξγίεο πνπ απνηεινχλ ηε Γηνίθεζε Logistics είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ 

ηνπο θαη κε ηελ ππφινηπε επηρείξεζε θαη νπνηαδήπνηε αδπλακία ζε κία απφ απηέο δελ 

κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηηο ππφινηπεο. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξσγφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ζπλερή πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο είλαη ε ηερλνινγία θαη νη ζχγρξνλεο 

κέζνδνη αλάιπζεο. Η ρξήζε ηνπο δηεπθνιχλεη ηδηαηηέξα ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία επηρείξεζε θαη εληζρχεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, νη νπνίεο θαζίζηαληαη απφιπηα αλαγθαίεο ζην ζχγρξνλν, 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ. 
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Πίλαθαο Αθξσλπκίσλ 

 

3PL Third Party Logistics 

T.G.Ν Train a Grande Vitesse 

J.I.T. Just in time 

ISO International Standards Organization 

IATA International Air Transport 

Association 

ΙΜΟ International Maritime Organization  

ADR European Agreement concerning the 

international carriage of  Dangerous 

goods by Road 

CMR Convention relative au contrat de 

transport international de 

Marchandises par Route 

EPAL Euro Pallet Association   

Δ/Κ Δκπνξεπκαηνθηβψηην 

RFID Radio Frequency Identification 

Η.Π.Α. Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

INCOTERMS International Commercial Σerms 

ICC International Chamber of Commerce 

CIF Cost, Insurance and freight 

FOB Free on Board 

COPS Cost- Oriented Packaging Systems 
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Παξάξηεκα 

Δλαιιαθηηθφο ηξφπνο θφξησζεο ηεο εηαηξίαο ΓΔΩΥ ΔΠΔ. 
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