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ανάλογα με το είδος τους κλπ. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί 

ότι, εξίσου σημαντική παράμετρος που πρέπει να καθορίζεται εξαρχής 

είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. ....................................................................106

Είναι σαφές ότι οι εν λόγω εταιρείες που αναλαμβάνουν το ρόλο του 

διανομέα δεν κάνουν στην ουσία τίποτα περισσότερο από αυτά που 

κάνει το τμήμα logistics, όντας μέρος μιας επιχείρησης. Από την άλλη 
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των σταθερών εξόδων των επιχειρήσεων- ανεξαρτήτως ύψους 
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ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, θα επιδιώξουν μεγαλύτερο μέρος του 
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πόρων μπορεί να είναι σημαντικότερη στις περιπτώσεις, όπου η 
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συνεπαγόμενα οφέλη αποτελούν σημαντικό κίνητρο για εμπορικές και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις προκειμένου να αναθέσουν σε τρίτους την 

επιμέλεια της μεταφοράς............................................................................131

Ιδιαίτερα οι εξελίξεις στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου της χώρας 

είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης της 

αξίας των υπηρεσιών διεθνών οδικών διαμεταφορών. Πέρα από τις 

γενικότερες εξελίξεις στην εγχώρια βιομηχανική και εμπορική 

δραστηριότητα, ο τομέας των εθνικών διαμεταφορών επηρεάζεται και 

από τον ανταγωνισμό που προέρχεται από διαφορετικούς κλάδους, 

όπως για παράδειγμα, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics 

(3PL) και εταιρείες ταχυμεταφορών (couriers). (25)................................132

Όσον αφορά τον όρο «Συνδυασμένες Μεταφορές» εννοούμε την 

μεταφορά φορτίου χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα μεταφοράς, 

όπου το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού γίνεται σιδηροδρομικά ή μέσω 

θαλάσσης, ενώ το αρχικό ή τελικό τμήμα μεταφοράς γίνεται οδικά.....132

Η πολιτική για τις συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να επιτρέπει στο 

χρήστη την καλύτερη χρήση των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Η 

ύπαρξη ενός αποδοτικού συστήματος μεταφοράς αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

αν λάβουμε υπόψη ότι την τελευταία τριακονταετία οι εμπορευματικές 

μεταφορές έχουν παρουσιάσει αύξηση 70%, θεωρούμε τις μεταφορές 

μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία................................................................132

Οι παράγοντες που αυξάνουν τη ζήτηση των συνδυασμένων 

μεταφορών σχετίζονται με τις αλλαγές τόσο στις μεθόδους παραγωγής, 

όσο στη συνολική δομή της βιομηχανίας, και στην αύξηση του τομέα 

των υπηρεσιών. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος συνδυασμένων 

μεταφορών αφορούν την μείωση του κόστους φόρτωσης και του 

χρόνου μεταφοράς με γρήγορο, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.............132



Οι συνδυασμένες μεταφορές διακρίνονται σε πέντε στάδια, στην αρχική 

μεταφορά, την μεταφόρτωση, τον σιδηρόδρομο ή την εσωτερική 

ναυσιπλοΐα, την μεταφόρτωση και την τελική μεταφορά. Ευνόητο είναι 

ότι η αλλαγή των μέσων μεταφοράς δημιουργεί κόστη τα οποία κάνουν 

την συνδυασμένη μεταφορά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με τη 

μεταφορά με ένα μέσο μόνο. Για αυτό και οι υπηρεσίες Logistics στις 

συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να παρέχουν προστιθέμενη αξία ώστε

να αντιμετωπιστούν τα κόστη αυτά..........................................................132

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ένα σύστημα συνδυασμένων 

μεταφορών που προϋποθέτει συνεργασία και συμπληρωματικότητα 

ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, το οποίο ενισχύει τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορέων. Στόχος είναι η δημιουργία 

συνδέσμων και σημείων μεταφόρτωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

εφοδιασμού και της διανομής, σύμφωνα με τις πραγματικές ροές των 

αγαθών, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή οι συνδυασμένες 

μεταφορές προσεγγίζουν βιομηχανικές περιοχές και εμπορικούς 

κόμβους........................................................................................................132

Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 

70% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

επειδή αναλαμβάνουν κυρίως την προμήθεια και την διανομή σε μικρές 

αποστάσεις, επηρεάζουν την διάρθρωση των μεταφορικών μέσων στα 

κράτη μέλη της Κοινότητας. Οι συνδυασμένες μεταφορές επηρεάζουν 

και άλλες δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την 

πληροφόρηση για θέματα αγοράς και τις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει 

να αναφερθούμε και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών 

μεταφορών που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για ορισμένες περιοχές, 

θεωρώντας εναλλακτική λύση την ναυσιπλοΐα και τον σιδηρόδρομο. 133

Οι συνδυασμένες μεταφορές στον Ελλαδικό χώρο έχουν αρχίσει να 

αναπτύσσονται με ιδιαίτερη έμφαση στον διάδρομο Ελλάδας- Ιταλίας- 

Δυτικής Ευρώπης μέσω του λιμανιού της Πάτρας. Μεγάλη επίσης είναι 

και η ζήτηση για μεταφορές προς Ιταλία μέσω του λιμανιού της 

Ηγουμενίτσας. Στο εσωτερικό της Ελλάδας η μεταφορά γίνεται 

αποκλειστικά με οδικά μέσα. Τα εμπορευματοκιβώτια που διασχίζουν 



το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μεταξύ Δυτικής Ευρώπης- Ελλάδας 

με σιδηρόδρομο, στην Ελλάδα μεταφέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα για

αυτό και έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικά αποδοτικές μεταφορικές εταιρείες.

.......................................................................................................................133

Ασφαλώς η αποτελεσματικότητα και ισορροπημένη χρήση του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών θα επιτρέψει την ισόρροπη 

κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των κρατών - μελών

της Ε.Ε. (26)..................................................................................................133

1.4.3. Εμπορευματικά κέντρα.....................................................................133

 Το ελληνικό σύστημα εμπορευματικών μεταφορών παρουσιάζει 

ορισμένες σημαντικές δυσλειτουργίες, με αρνητικές επιπτώσεις στο 

λειτουργικό κόστος μεταφοράς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης 

(χρόνος, αξιοπιστία, ασφάλεια κλπ). Οι δυσλειτουργίες αυτές έχουν 

άμεση επίπτωση στη δυνατότητα προσέλκυσης διερχόμενων 

εμπορευματικών ροών και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

προϊόντων. Επομένως, η άμβλυνση των δυσλειτουργιών αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η ζήτηση για 

εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, 

λαμβάνοντας υπόψη την νέα γεωπολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια και 

την ελκτικότητα ορισμένων μεγάλων έργων υποδομής, όπως η Εγνατία 

και ο ΠΑΘΕ, που διαφοροποιούν το χάρτη των δικτύων και το ρόλο των

ελληνικών περιφερειών ως προς τις διερχόμενες ροές. Οι 

σημαντικότερες δυσλειτουργίες μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:. .133

Ανορθολογική κατανομή της εμπορευματικής κίνησης στα μέσα 

μεταφοράς....................................................................................................133

Χαμηλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς.

.......................................................................................................................134

Ανυπαρξία τερματικών σταθμών οδικών - σιδηροδρομικών 

συνδυασμένων μεταφορών.......................................................................134

Χαμηλός βαθμός μοναδοποίησης των φορτίων......................................134

Χαμηλοί δείκτες πληρότητας φορτηγών οχημάτων, με έντονο πρόβλημα

κενών επιστροφών.....................................................................................134

Αδυναμία του συστήματος να εξάγει προστιθέμενη αξία από τη 

διαχείριση της διερχόμενης κίνησης.........................................................134



Γεωγραφικές πολώσεις επιχειρήσεων μεταφορών παλαιότερων 

περιόδων σε γεωγραφικές ζώνες, που έχουν εν τω μεταξύ εγκλωβιστεί 

από την διαστολή των αστικών ιστών, με έντονα προβλήματα 

πρόσβασης στους τελικούς αποδέκτες των εμπορευμάτων.................134

Η απαραίτητη άμβλυνση των δυσλειτουργιών απαιτεί ένα συντονισμένο

πλαίσιο παρεμβάσεων σε όλα τα στοιχεία του μεταφορικού 

συστήματος: δίκτυα υποδομής, τροχαίο υλικό, αναδιοργάνωση 

διαχείρισης δικτύων επιχειρήσεων κλπ. Στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος, η έμφαση επικεντρώνεται στο ζήτημα 

των υποδομών, καθώς ο σχεδιασμός υποδομών κυρίως εντάσσεται στη

σφαίρα αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και αποτελεί τη θεμελιώδη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών...............134

Τα μεγάλα έργα συγκοινωνιακής υποδομής, που υπεισέρχονται στον 

εθνικό σχεδιασμό απευθύνονται από κοινού στις μεταφορές 

προσώπων και εμπορευμάτων. Για το λόγο αυτό εξετάζονται σε άλλους 

άξονες προτεραιότητας. Όμως, τα έργα συγκοινωνιακής υποδομής 

αφορούν κυρίως "συνδέσεις" και αποτελούν τμήμα μόνο του 

συστήματος εμπορευματικών μεταφορών. Στον ελληνικό χώρο είναι 

έκδηλη η απουσία "κομβικών" υποδομών, προσανατολισμένων 

αποκλειστικά στη διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών, όπως των 

Εμπορευματικών Κέντρων. Έχει καταδειχθεί ότι τα Εμπορευματικά 

Κέντρα συμβάλλουν σημαντικά στον εξορθολογισμό των 

εμπορευματικών μεταφορών, καθώς οι λειτουργίες τους ευνοούν την 

αναίρεση των προαναφερόμενων δυσλειτουργιών του συστήματος και 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων για ποιότητα υπηρεσιών logistics 

των χρηστών................................................................................................134

Στην παρούσα φάση, η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο 

Εμπορευματικών Κέντρων. Ορισμένες ζώνες δραστηριοτήτων 

επιτελούν στοιχειώδεις λειτουργίες logistics, όπως ορισμένοι 

τερματικοί σταθμοί σε θαλάσσιους λιμένες (π.χ. Ικόνιο, λιμένας 

Θεσσαλονίκης). Όμως, αυτές οι εγκαταστάσεις περιορίζονται σε 

ορισμένες θεμελιώδεις "φυσικές" λειτουργίες, όπως η 

φόρτωση/εκφόρτωση ή εναπόθεση φορτίων. Επίσης, ορισμένες άλλες 

γεωγραφικές ζώνες συγκέντρωσαν άτυπα σημαντικό αριθμό 



εγκαταστάσεων με δραστηριότητες συναφείς με μεταφορές, όπως στην 

περιοχή Ασπροπύργου Αττικής. Όμως, αυτές οι συγκεντρώσεις 

προέκυψαν χωρίς συντονισμένο σχέδιο χωροθέτησης και επίσημη 

οριοθέτηση, υπό την πίεση των αναγκών της αγοράς...........................134

Επομένως, μέχρι πρότινος ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός δικτύου 

Εμπορευματικών Κέντρων δεν είχε ενταχθεί σε κάποιο ευρύτερο 

πλαίσιο. Υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία ορισμένες 

πρωτοβουλίες ανεξάρτητων φορέων. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Ταμείο Συνοχής χρηματοδότησαν τη μελέτη 

χωροθέτησης ενός δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια, ο ίδιος φορέας χρηματοδότησε την πιλοτική μελέτη 

βιωσιμότητας ενός Εμπορευματικού Κέντρου στο νομό Κιλκίς, που 

αποτελεί μία από τις υποδεικνυόμενες περιοχές χωροθέτησης 

σύμφωνα με την προηγούμενη μελέτη. Εκπονήθηκε επίσης η μελέτη 

βιωσιμότητας του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Πειραιά, ενώ 

ανεξάρτητοι φορείς (Επαγγελματικά Επιμελητήρια, ΟΤΑ) εκπονούν 

μελέτες βιωσιμότητας Εμπορευματικών Κέντρων για ορισμένες άλλες 

περιοχές (Κεντρική Μακεδονία, Θεσπρωτία, Θεσσαλία). (27)...............135

Η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να εδραιώσει στην ανατολική 

Μεσόγειο το ρόλο που έχει η Ολλανδία στη δυτική Ευρώπη. Για να γίνει 

αυτό θα πρέπει τα Εμπορευματικά Κέντρα που θα δημιουργηθούν να 

συνδέονται άμεσα με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και να έχουν εύκολη 

σιδηροδρομική και αεροπορική σύνδεση με τις αγορές στόχους. Η 

συνεργασία με μεγάλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες όχι μόνο 

3PL, αλλά και 4PL είναι απαραίτητη, ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη 

τεχνογνωσία και να μεγιστοποιηθεί το όφελος. Στόχος είναι η 

δημιουργία εμπορευματικών κέντρων τα οποία θα προσφέρουν 

σημαντικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως: ποιοτικός έλεγχος, 

κατηγοριοποίηση προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυποποίηση, κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα 

θα γίνει ελκυστικός προορισμός για προϊόντα που παράγονται σε τρίτες

χώρες και έχουν στόχο την προώθηση και διάθεσή τους στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Αν συνδυασθούν μάλιστα τα Εμπορευματικά Κέντρα 



με την παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων (εν είδη ζωνών 

ελεύθερου εμπορίου), τότε το κίνητρο θα είναι μεγάλο..........................135

Τα εμπορευματικά κέντρα μπορούν να λύσουν πολλά από αυτά τα 

προβλήματα και να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονομίας μέσω:........................................................................................135

1.Δημιουργίας κόμβων διαμετακόμισης των αγροτικών προϊόντων. Οι 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην επαρχία είναι σε μεγάλο βαθμό 

ελλιπείς. Το έλλειμμα ψυχρών χώρων είναι μεγάλο και αυτό μπορεί να 

επηρεάσει άμεσα την ποιότητα και τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Η 

δημιουργία εμπορευματικών κέντρων μπορεί να βοηθήσει στη σωστή 

αποθήκευση και διαμετακόμιση των προϊόντων....................................135

2.Δημιουργία κέντρων ελέγχου και τυποποίησης. Συνήθως η τοπική 

παραγωγή αποτελεί άθροισμα πολλών μικρών παραγωγών, οι οποίοι 

δεν έχουν τη δυνατότητα τυποποίησης των προϊόντων τους. Τα 

εμπορευματικά κέντρα μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη μέσω 

παροχής υπηρεσιών κατηγοριοποίησης, καθαρισμού και τυποποίησης 

των προϊόντων............................................................................................136

3.Βελτίωση της τοπικής τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία των νησιωτικών 

περιοχών είναι ιδιαιτέρως προβληματική λόγω της εξάρτησης από τα 

πλοία όσο και από την ισχυρή ανισοκατανομή στη ζήτηση. Τα 

προβλήματα αυτά μπορούν να μειωθούν σε ένα βαθμό μέσω της ορθής 

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εμπορευματικά 

κέντρα. Συνήθως το καλοκαίρι η τοπική αγροτική παραγωγή είναι μικρή,

προσφέροντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι ελεύθεροι χώροι 

για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τοπικής τροφοδοσίας.........136

4.Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας. Οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας στα 

νωπά προϊόντα αυξάνονται συνεχώς. Η σωστή ετικετοποίηση κοντά 

στον τόπο παραγωγής μπορεί να λύσει αρκετά προβλήματα και να 

βοηθήσει στην εδραίωση της απαιτούμενης εμπιστοσύνης του 

καταναλωτή. (28).........................................................................................136

1.4.4. Αναπτυξιακός Νόμος και επιδοτήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών 

Logistics.......................................................................................................136

Για την εξασφάλιση ανάπτυξης του τομέα των logistics στον Ελλαδικό 

χώρο έχει θεσπιστεί ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 (βλ. Παράρτημα 1), 



ο οποίος στοχεύει στην δημιουργία νέων σύγχρονων μονάδων 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ή στην επέκταση, 

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων με σκοπό την 

ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

συμβαλλόμενους αποδέκτες......................................................................136

Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να προσφέρονται από όλες

τις επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

θα αναγράφεται στο καταστατικό τους είτε κατά την χρονική στιγμή 

υποβολής της αίτησης είτε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης με την 

κατάθεση τροποποίησης αυτών ή και μετά την υπαγωγή τους στις 

διατάξεις του Νόμου με αναγραφή σχετικού όρου στην εγκριτική 

απόφαση......................................................................................................136

Από τις επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για 

υπαγωγή στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων «παροχής υπηρεσιών 

εφοδιαστικής αλυσίδας» του Ν. 3299/04, είναι και οι επιχειρήσεις Third 

Party Logistics.............................................................................................136

Η σχέση που θα διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

προγράμματος είναι: ΠΩΛΗΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ............................137

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας: ...................137

Παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα προϊόντα από τον πωλητή για 

λογαριασμό του τελικού δικαιούχου στον οποίο ανήκει και η κυριότητα 

των προϊόντων αυτών................................................................................137

Τα συσκευάζει, τα ταξινομεί αξιοποιώντας τα ολοκληρωμένα συστήματα
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το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοτιοανατολικής και Κεντρικής 

Ευρώπης σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων “Planning 
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ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ.......................................................................................152

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ..........................................................................................152

ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ...........................................................................152

ΠΑΤΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ.....................................................................................152

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ..............................................................................152

ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΑΕ.............................................................................................152

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΟΣ........................................................................152

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ........................................................................................152

AEGEAN CARGO A.E..................................................................................152

ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΧΑΡΑ.........................................................................................152

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ..........................................................152

TRANS THERMO..........................................................................................152

ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ.........................................................................152

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ..............................................................................................152

ΣΑΪΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ....................................................................................152

ΣΑΪΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ....................................................................................152

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ..............................................................................152

ΟΛΥΜΠΟΣ.....................................................................................................152

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ...........................................................................152

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ................................................................................................152

Όσον αφορά τις μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων, συγκεκριμένα 

μελετήθηκαν οι Διαμεταφορικές εταιρείες Εurotrans, Οlympic Trans, και 

Fortrans LTD. Με τη χρήση ερωτηματολογίου, έγινε η συλλογή των 

στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιχειρήσεις ως προς τις 

υπηρεσίες που αυτές παρέχουν και αν αυτές οι εταιρείες θα μπορούσαν 



μελλοντικά να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και με 

αποτελεσματικότερο τρόπο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους...........152

Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθεί εάν οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο Νομό Πιερίας παρέχουν υπηρεσίες 3PL και 

ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξής τους;.............................................152

Ποια οφέλη θα μπορούσαν να προσκομίσουν και εάν η λειτουργία ενός 

τμήματος logistics θα δημιουργούσε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε

οι εταιρείες αυτές να αποκτήσουν μορφή 3PL.........................................152

2.3. Ερευνητικό υλικό - Εργαλεία...............................................................152

Τα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της 

έρευνας, όπως προαναφέρθηκε, είναι η SWOT Analysis, το 

ερωτηματολόγιο, και τα στατιστικά προγράμματα Excel και SPSS. ....152

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ερωτήσεις του

να καλύπτουν ευρύ φάσμα απαιτήσεων της έρευνας. Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες είναι ένας συνδυασμός κλειστών, αλλά και 

ανοικτού τύπου, ερωτήσεων, στηρίχθηκαν στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας, όπου φαίνεται πως η Ελλάδα, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές

Χώρες, υστερεί στον τομέα των Logistics και ειδικότερα των 3PL και γι’ 

αυτό η έρευνα στράφηκε στις εταιρείες μεταφοράς. Στόχος του 

ερωτηματολογίου είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για τις εταιρείες του 

Νομού Πιερίας, εάν και κατά πόσο αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των 

πελατών τους, εάν ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της αγοράς και εάν

υπάρχει προοπτική ανάπτυξης τους και μετεξέλιξής τους σε εταιρείες 

3PL. ..............................................................................................................153

2.4. Ερευνητική Διαδικασία........................................................................153

Τον Απρίλιο του 2009, με αφορμή την εργασιακή μου απασχόληση στην

εταιρεία «FORTRANS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των 

μεταφορών στον Νομό Πιερίας και σε Βαλκανικές Χώρες, μου δόθηκε η 

ευκαιρία να συγκεντρώσω στοιχεία, που με βοήθησαν να συντάξω το 

ερωτηματολόγιο για την έρευνα της πτυχιακής μου εργασίας. ............153

Η καθημερινή επικοινωνία με εργαζόμενους σε ανάλογες εταιρείες με 

βοήθησε ώστε μετά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου να μπορέσω 

τηλεφωνικά να αντλήσω χρήσιμες πληροφορίες και να πείσω τους 



πολυάσχολους εργαζόμενους να συμπληρώσουν και να μου 

αποστείλουν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια..................................153

Ο φόρτος εργασίας αποδείχθηκε ότι υπήρξε η κύρια αιτία για την οποία 

από τις 37 εταιρείες που παρέλαβαν το ερωτηματολόγιο μόλις οι 10 

επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο απαντημένο. Η ερευνητική αυτή 

διαδικασία διήρκησε από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 2009. Οι 10 

εταιρείες που ανταποκρίθηκαν είναι οι: ΚΑΡΥΤΣΙΟΣ, ΤΡΑΝΣ ΟΜΟΝΟΙΑ, ,

AEGEAN CARGO, TRANS THERMO, A.E,. ΔΗΓΡΕΝΗΣ ΑΓ.ΜΙΧΑΗΛ, 

EUROTRANS, ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΑΕ, ΣΑΪΝΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΛΥΜΠΟΣ.................................................................................153

 Επίσης, από την αρχή της απασχόλησης μου στην εταιρεία 

«FORTRANS» διατήρησα ημερολόγιο καταγραφής περιστατικών και 

σχολίων γύρω από το «ORIAN ATLAS», το πληροφοριακό πρόγραμμα 

διεθνών μεταφορών, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη 

δρομολόγηση και την τιμολόγηση των φορτίων.....................................153

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....................................................................................153

3.1 Στοιχεία από τη «Μελέτη για τη δημιουργία Εμπορευματικού 

Κέντρου Στο Νομό Πιερίας» και Αξιολόγηση της Μελέτης (40)..............154

H Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. με σκοπό να προάγει τις συνδυασμένες 

εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και τη γενικότερη αναβάθμιση των 

μεταφορών στο Νομό Πιερίας και την ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής, έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου 

στην περιοχή της Μεθώνης Πιερίας. Αναλυτικότερα, στόχος είναι ο 

εξορθολογισμός του συστήματος μεταφορών της περιοχής, 

επιτρέποντας τη μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων, την 

ορθολογικότερη κατανομή της εμπορευματικής κίνησης στα μέσα 

μεταφοράς, την αναβάθμιση της ποιοτικής απόδοσης του μεταφορικού 

συστήματος της χώρας ως προς το χρόνο μεταφοράς, την αξιοπιστία 

και την ασφάλειά τους, την οικονομία στη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας και κατά συνέπεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων............................................................................154

Η θέση του Νομού Πιερίας και το γεγονός ότι ο χερσαίος άξονας Βορρά 

– Νότου διασχίζει το Νομό από το ένα άκρο έως το άλλο, καθιστούν την 

περιοχή κρίσιμη για τις μεταφορές προσώπων και αγαθών, με 



αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως η μεταφορική πύλη μεταξύ της 

Βορείου Ελλάδος και της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδος. Επιπλέον, η 

περιοχή της Πιερίας είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας που 

παρέχουν τη δυνατότητα συνδυασμού των μέσων, καθώς διαθέτουν 

επαρκείς οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές και βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση από τη Θεσσαλονίκη και το Λιμάνι της, τον κύριο 

εμπορευματικό κόμβο της Βόρειας Ελλάδας...........................................154

Συνεπώς, η περιοχή της Πιερίας μπορεί να θεωρηθεί ως ιδανική για τη 

δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου, οι εγκαταστάσεις του οποίου θα 

μπορούσαν να αναβαθμίσουν τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ 

των περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας 

γενικότερα, αλλά και όλες τις μεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού από

και προς οποιαδήποτε περιοχή της χώρας που πραγματοποιούνται 

κυρίως μέσω του βασικού οδικού άξονα της χώρας Πατρών – Αθήνας – 

Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)............................................................154

Ο Νόμος 3333/2005, για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών 

Κέντρων στην Ελλάδα έθεσε το πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο 

ίδρυσης, χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των 

Εμπορευματικών Κέντρων, και παράλληλα τους όρους και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν τέτοιες αναπτυξιακές

πρωτοβουλίες..............................................................................................154

Παράλληλα, ο Νόμος 3299/2004, δημιούργησε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο 

παροχής ενισχύσεων προς ιδιωτικές επενδύσεις, υιοθετώντας 

αποτελεσματικότερα κίνητρα και βελτιώνοντας τις διαδικασίες 

εφαρμογής τους, αποτελώντας ένα ουσιαστικό μέσο παρέμβασης, το 

οποίο παράλληλα με τα άλλα μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής 

πολιτικής επιχειρεί να συμβάλλει στην αύξηση των επενδύσεων και κατ’

επέκταση στην ανάπτυξη της οικονομίας................................................155

Το Εμπορευματικό Κέντρο είναι σε θέση να προσελκύσει φορτία από 

όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και διερχόμενα φορτία διαμετακόμισης των 

Βαλκανίων. Θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 

ώστε τα φορτία να αποθηκεύονται και να δομούνται σύμφωνα με τις 

ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών. Η ενσωμάτωση των τελωνειακών 

διαδικασιών στην ευρύτερη λειτουργικότητα του Εμπορευματικού 



Κέντρου, θα επιτρέψει τη συνολική υποστήριξη της διαμετακομιστικής 

διαδικασίας...................................................................................................155

Το γενικότερο σχέδιο δράσεων, που πρέπει να αναληφθούν από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία του Εμπορευματικού 

Κέντρου, αφορούν στον τρόπο με τον οποίο το Εμπορευματικό Κέντρο 

θα λειτουργεί ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα Εμπορευματικά Κέντρα, 

ώστε να προσελκύσει τις αναμενόμενες εμπορευματικές ροές. ..........155

Το επενδυτικό σχήμα για την ίδρυση και λειτουργία του 

Εμπορευματικού Κέντρου οφείλει να συστήσει Εταιρεία, η οποία να 

ικανοποιεί, τις απαιτήσεις του άρθρού 3 του Νόμου 3333/2005 (βλ. 

Παράρτημα 2). Προτείνεται να συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα 

δημιουργίας Εμπορευματικού Κέντρου Πιερίας (ΕΚΠΙ), τόσο η Πιερική 

Αναπτυξιακή Α.Ε., όσο και ο Δήμος, στον οποίο ανήκει η έκταση όπου 

θα δημιουργηθεί το ΕΚΠΙ, αλλά και το σωματείο των ιδιοκτητών 

φορτηγών.....................................................................................................155

Η διαδικασία επιχορήγησης στο πλαίσιο του νόμου «Ίδρυση και 

Λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα» (Ν. 3333/2005), σε 

σχέση με τη διαδικασία επιχορήγησης του νόμου «Κίνητρα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή 

Σύγκλιση» (Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004) διαφοροποιείται σε αρκετά 

σημεία και είναι πολύ πιο απαιτητική, σε σχέση με την διαδικασία 

ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο...............................................................155

Οι απαραίτητες ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί η Εταιρεία του 

Εμπορευματικού Κέντρου, για τη δημιουργία του Εμπορευματικού 

Κέντρου, μπορούν να συνοψιστούν σε πέντε διαδοχικά χρονικά 

βήματα:.........................................................................................................155

1.Ανάλυση του Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου των εν δυνάμει 

εταίρων για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Πιερίας, σε 

συνεργασία με στελέχη των συμβούλων και σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των μελετών και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με 

τους τοπικούς παράγοντες, με σκοπό την οριστικοποίηση των 

επιχειρηματικών αλλαγών, αλλά και η ολοκλήρωση του Στρατηγικού 

Επιχειρηματικού Σχεδίου του Εμπορευματικού Κέντρου με δέσμευση 

των μετόχων σε αυτό..................................................................................155



2.Υποβολή φακέλου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με 

σκοπό τη λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.....................................156

3.Ίδρυση και εγκατάσταση του Εμπορευματικού Κέντρου μετά από 

απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη 

του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης...........................................................................................156

4.Κατασκευή των υποδομών, σύμφωνα με το Επενδυτικό Σχέδιο, το 

οποίο βασίζεται στην εμπορευματική κίνηση που θα εξυπηρετήσει το 

Εμπορευματικό Κέντρο και ακολουθώντας τον οικονομικό και χρονικό 

προγραμματισμό, ώστε αυτές να μπορούν να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των χρηστών του Εμπορευματικού Κέντρου............................156

5.Τέλος, η διοίκηση, η διαχείριση και λειτουργία του Εμπορευματικού 

Κέντρου ρυθμίζεται από Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται 

από την Εταιρεία του Εμπορευματικού Κέντρου και υποβάλλεται για 

έγκριση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσα στην 

προθεσμία που τίθεται στην απόφαση ίδρυσης και εγκατάστασης. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται η επικοινωνία του Εμπορευματικού 

Κέντρου, η οποία πρέπει να είναι συνεχής, με σκοπό την προώθηση 

των στόχων της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου............................156

3.1.1. Περιοχή Μελέτης (40)........................................................................156

Σύμφωνα με τη μελέτη «Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορικού έργου, Master 

Plan και σχέδιο δράσης για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου 

στην Πιερία», (Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., 2006), η περιοχή που 

προτείνεται για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην Πιερία 

βρίσκεται στον Δήμο Μεθώνης και η συνολική έκτασή της ανέρχεται σε 

344,7 στρέμματα. ........................................................................................156

Η έκταση συνδέεται με τα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα δίκτυα 

συγκοινωνιακής υποδομής διαφορετικών μέσων μεταφοράς και μπορεί 

να διαθέτει τερματικό σταθμό συνδυασμένων μεταφορών, εφόσον 

συνδεθεί με τον σιδηρόδρομο. Έτσι, διασφαλίζει σε ικανό βαθμό την 

εγκατάσταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και 

συναφών χρήσεων, ιδίως αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και χώρων 

διοίκησης και συναφών υπηρεσιών, υγειονομικών υπηρεσιών, 

ξενοδοχείων και εστιατορίων, σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, 



χώρων ανάπτυξης συστημάτων τηλεματικής και πληροφορικής, χώρων 

εναπόθεσης φορτίων και μοναδοποιημένων φορτίων και χώρων 

στάθμευσης. ................................................................................................156

3.1.2. Πρόταση Μεγέθους Εγκαταστάσεων (40).......................................157

Οι αναγκαίες επιφάνειες (σε τ.μ) εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του 

Εμπορικού Κέντρου στην Πιερία, που προέκυψαν βάσει της μελέτης 

«Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορικού έργου, Master Plan και σχέδιο δράσης

για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην Πιερία» (Πιερική 

Αναπτυξιακή Α.Ε., 2006), καθορίζονται ως εξής: ....................................157

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΣΕ Τ.Μ.) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ..........................157

Τοπικές διανομές.........................................................................................157

34.957............................................................................................................157

Αποθηκεύσεις μεγάλης διάρκειας.............................................................157

21.928............................................................................................................157

Παροχή υπηρεσιών logistics.....................................................................157

49.046............................................................................................................157

Διαμεταφορά................................................................................................157

2.321..............................................................................................................157

Συνδυασμένες μεταφορές...........................................................................157

3.575..............................................................................................................157

Χώροι ελιγμών και στάθμευσης φορτηγών..............................................157

68.526............................................................................................................157

Βοηθητικές υπηρεσίες................................................................................157

18.035............................................................................................................157

ΣΥΝΟΛΟ........................................................................................................157

198.389..........................................................................................................157

Συνεπώς, η συνολική αναγκαία επιφάνεια για τις εγκαταστάσεις 

λειτουργίας του Εμπορικού Κέντρου ανέρχεται σε 198.389 τ.μ. ...........157

3.1.3. Πρόταση Χωροθέτησης (40).............................................................157

Βάσει της μελέτης «Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορικού έργου, Master Plan 

και σχέδιο δράσης για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην 

Πιερία», η προς πολεοδόμηση έκταση διαιρείται σε τρεις τομείς:........157

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ.................................................................157

ΕΚΤΑΣΗ........................................................................................................157



(ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)........................................................................................157

Τομέας Α.......................................................................................................157

Περιοχή Αποθηκεύσεων Μεγάλης Διάρκειας και Διερχόμενων.............157

72...................................................................................................................157

Τομέας Β.......................................................................................................157
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην  πτυχιακή  εργασία  γίνεται  βιβλιογραφική  επισκόπηση  για  τη

λειτουργία των 3PL (Third Party Logistics) εταιρειών και μέσα από στοιχεία

που συγκεντρώθηκαν για την κατάσταση  στο Νομό Πιερίας με το ερώτημα αν

οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Νομό Πιερίας παρέχουν υπηρεσίες

3PL και ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξής τους, η εργασία επικεντρώνεται

στην υπάρχουσα κατάσταση της Ελληνικής περιφέρειας.

Τα στοιχεία  συγκεντρώθηκαν  με  τη  βοήθεια  ερωτηματολογίων  προς

εταιρείες  του  κλάδου,  από  τη  μελέτη  περίπτωσης  τριών  μεταφορικών

εταιρειών  και  από  τη  διενεργηθείσα  για  λογαριασμό  του  Επιμελητηρίου

Πιερίας  μελέτη  για  δυνατότητα  Ίδρυσης  Εμπορευματικού  Σταθμού  στο

Μακρύγιαλο Πιερίας.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι στο Νομό Πιερίας δεν υπάρχουν

εταιρείες  που  λειτουργούν  με  αμιγή  χαρακτηριστικά  3PL εταιρειών.  Οι

υπάρχουσες μεταφορικές εταιρείες λειτουργούν χωρίς τεχνολογική υποδομή

και  σύγχρονη  αντίληψη  για  το  αντικείμενο  των  μεταφορών.  Επιπλέον,  δε

φαίνεται  να  υπάρχει  περιθώριο  άμεσης  εξέλιξής  τους  σε  εταιρείες  με

μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. 

Η ίδρυση εμπορευματικού κέντρου ίσως βοηθήσει στην ανάπτυξη των

μεταφορών  και  πιθανά  των  3PL εταιρειών  αλλά,  παρά  τα  σοβαρά

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο Νομός, κάτι τέτοιο φαίνεται μάλλον πολύ

μακρινό. 

Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται προτάσεις για τη βελτίωση της

υφιστάμενης κατάστασης, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Λέξεις  –  κλειδιά: Third Party Logistics,  Διαμεταφορείς,  Μεταφορικές  Εταιρείες,

Εμπορευματικό Κέντρο



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο  σύγχρονο  παγκόσμιο  ανταγωνιστικό,  ευμετάβλητο  και  ευάλωτο,  όπως

αναδείχτηκε  από  την  πρόσφατη  οικονομική  κρίση,  επιχειρηματικό  περιβάλλον,  οι

επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους και τους τρόπους

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης των οικονομικών τους πόρων.

Στο μακρύ κατάλογο των αλλαγών και μετεξέλιξης, εντάσσεται και ο τομέας

της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών

υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας (outsourcing logistics service providers). 

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η κατανόηση του όρου των 3PL (Third

Party Logistics),  μέσα  από την  ανασκόπηση βιβλιογραφίας,  που  αναφέρεται  στα

παγκόσμια δεδομένα και την επικέντρωση στην ελληνική πραγματικότητα μέσα από

τη μελέτη περίπτωσης εταιρειών, που εδρεύουν στο Νομό Πιερίας.

H έρευνα που διεξήχθη, αποτέλεσε έναυσμα για διερεύνηση της υπάρχουσας

κατάστασης, των προοπτικών εξέλιξης των 3PL εταιρειών στον ελλαδικό χώρο και

κύρια στο Νομό Πιερίας. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί εάν οι εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στο Νομό Πιερίας παρέχουν υπηρεσίες 3PL και ποιες είναι οι

προοπτικές ανάπτυξής τους. Ποια οφέλη θα μπορούσαν να προσκομίσουν και εάν η

λειτουργία ενός τμήματος logistics στους κόλπους των εταιρειών θα δημιουργούσε τις

κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι εταιρείες αυτές να αποκτήσουν μορφή 3PL. 

Tα  τμήματα  που  απαρτίζουν  την  εργασία  αυτή  είναι:  α)  η  βιβλιογραφική

επισκόπηση, στην οποία γίνεται αναφορά στη γενικότερη έννοια των logistics, στην

στρατηγική σημασία αυτών και έπειτα γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα 3PL, τι είναι

τα 3PL, ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών, ποια η μεθοδολογία και

τα  κριτήρια  επιλογής  3PL συνεργατών  και  τελικά  ποια  η  κατάσταση  των  3PL

εταιρειών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια,  β)  η μεθοδολογία έρευνας,  στην οποία

αναλύονται οι μέθοδοι, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση της έρευνας

στο Νομό Πιερίας, γ) τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα, δ) η

συζήτηση αποτελεσμάτων και τέλος τα συμπεράσματα.



1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1. 1. Τα Logistics και η στρατηγική τους σημασία

Η ανάγκη για οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μεγάλη, ιδιαίτερα

σήμερα, που δυστυχώς η χώρα μας αποβιομηχανοποιημένη μετατρέπεται  σε ένα

τεράστιο εμπορικό κέντρο. Η προοπτική αποβιομηχανοποίησης της χώρας μας είναι

βέβαια πολύ κακή, όμως πρέπει κανείς να δει θετικά την προοπτική μετατροπής της

Ελλάδας σε «διαμετακομιστικό» κόμβο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. (1)

«Ως  logistics ορίζεται  και  η  επιστήμη  της  Διοίκησης  (Management),  της

Τεχνικής Μεθοδολογίας (Engineering) και των Τεχνικών Δραστηριοτήτων (Technical

Activities),  που  σχετίζονται  με  το  Σχεδιασμό  (Design),  τον  προσδιορισμό  των

απαιτήσεων  (Requirements),  την  απόκτηση,  τη  διατήρηση  και  τη  διάθεση  των

παραγωγικών πόρων και μέσων που υποστηρίζουν τους στόχους, τη στρατηγική,

την τακτική και τον έλεγχο ενός Οργανισμού». (2) 

Μέσα από την αλυσίδα των logistics, που συνίσταται στο διπλό δίκτυο ροών

αγαθών και  πληροφόρησης,  η  επιχείρηση μπορεί  να  ενσωματώσει  τις  εμπορικές

λειτουργίες  της  διανομής  με  τις  παραγωγικές  της  δραστηριότητες,  με  τις

δραστηριότητες αποθήκευσης και αγοράς κ.α. για τις οποίες οι αρχικές αποφάσεις

παίρνονται ταυτόχρονα, καθώς ο στόχος είναι η επίτευξη του ακριβούς χρόνου (όχι

πολύ αργά και όχι πολύ νωρίς) για καθεμία λειτουργία. (2)

Η αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από τον τομέα των  logistics μπορεί να

εξηγηθεί μέσω του συνδυασμού μιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι είναι:

 Αύξηση του κόστους μεταφοράς το οποίο είχε και ως φυσικό επακόλουθο

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σύστημα των μεταφορών.

 Εξελίξεις γύρω από την απελευθέρωση των συνόρων, τόσο στην Ευρώπη

όσο και στην Αμερική, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ευκαιριών και

επιλογών στον τομέα των μεταφορών.

 Υπήρξε  θεμελιώδης  αλλαγή  στη  νοοτροπία  για  τα  αποθέματα.  Ενώ

κάποτε ήταν φυσικό για τους λιανέμπορους να κατέχουν σημαντικό τμήμα

των αποθεμάτων, αυτό στη συνέχεια άλλαξε και οι προμηθευτές έπρεπε

να  έχουν  κεντρικά  σημεία  αποθήκευσης  και  διανομής  και  καλύτερους

χρόνους και υπηρεσίες διανομής και παράδοσης.

 Υπήρξε πολλαπλασιασμός των γραμμών παραγωγής.

 Σημειώθηκε αλματώδης πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής και στη

χρήση των Η/Υ. 

 Η  ελαχιστοποίηση  του  χρόνου  αποτελεί  νέο  στρατηγικό  όπλο  για  την



απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος. 

 Τέλος,  υπήρξαν  ριζικές  γεωγραφικές  αλλαγές  σε  σχέση  με  τα  κέντρα

παραγωγής και κατανάλωσης και τη διεθνοποίηση του εμπορίου. (2)

1.1.2. Περιορισμοί στη σωστή λειτουργία των Δικτύων Διανομής

Η σωστή λειτουργία των δικτύων είναι σημαντική, κυρίως για τις πωλήσεις.

Πολλές φορές όμως υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί. (3)

 Παρακάνω  παρατίθενται  οι  συνήθεις  παράγοντες  που  οδηγούν  σε

περιορισμούς στη σωστή οργάνωση - λειτουργία των δικτύων:

 Η έλλειψη πόρων, που αποτελεί και το βασικότερο περιορισμό 

  Οι συνεργασίες. Πολλές φορές το σωστό στήσιμο ενός δικτύου είναι και

θέμα συνεργασίας με τους προμηθευτές.

 Αστάθμητοι  παράγοντες.  Υπάρχουν  παράγοντες,  όπως κάποια  ακραία

καιρικά φαινόμενα ή απεργίες που μπορεί να επηρεάσουν για παράδειγμα

τις μεταφορές άρα και την σωστή παράδοση – παραλαβή. 

1.1.3. Συνεργασίες που προκύπτουν από τη διανομή

Ότι αφορά τη διανομή και τις μορφές συνεργασίας που μπορεί να προκύψουν σε ένα

δίκτυο διανομής κατά τους Παπαβασιλείου, οι  καλές σχέσεις με τους ενδιάμεσους

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να υπάρξει ένα φερέγγυο δίκτυο διανομής. (4)

Ο Rolnicki (1997) συστήνει τους παρακάτω κανόνες: (5)

 Η  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  είναι  συνεπής  με  τους  ενδιάμεσους.  Για

παράδειγμα,  αν  η  επιχείρηση  αποκρύψει  πληροφορίες  από  τους

συνεργάτες της,  μπορεί αυτοί να χάσουν την εμπιστοσύνη τους και να

επανεξετάσουν τους όρους συνεργασίας. 

 Η βιομηχανική επιχείρηση πρέπει να επικοινωνεί με όλα τα στελέχη των

συνεργατών  για  να  εξασφαλίσει  την  πιο  άρτια  και  ακριβή  ροή

πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να επικοινωνεί με τα

ανώτερα στελέχη αλλά με όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να υπάρχει

καλή  ροή πληροφοριών.

 Η επιχείρηση ίσως να πρέπει  να ερευνά μαζί  με  τους  συνεργάτες  της

κάποιες αποφάσεις στρατηγικής.  Για παράδειγμα μία αλλαγή στις τιμές

ίσως  να  πρέπει  να  αποφασιστεί  μαζί  με  τους  συνεργάτες  ώστε  να

ακουστεί και η γνώμη τους. 

Αν  μία  επιχείρηση  σεβαστεί  τους  παραπάνω  κανόνες,  τότε  θα  μπορεί  και  να

αποκτήσει  σωστή  συνεργασία  με  τους  συνεργάτες  της  και  να  είναι  καλύτερη  η



απόδοση των δικτύων της. 

1.1.4. Η αλυσίδα τροφοδοσίας

Η αλυσίδα τροφοδοσίας και εφοδιασμού των επιχειρήσεων είναι ένα δίκτυο

από  αυτόνομες  και  ημι-αυτόνομες  επιχειρησιακές  μονάδες  που  μέσα  από

διαφορετικές επιχειρησιακές διαδικασίες και δραστηριότητες παράγουν φυσικά αγαθά

και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Με αυτό τον τρόπο μπορεί και οι επιχειρήσεις να

δίνουν προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή. Επίσης, η αλυσίδα τροφοδοσίας έχει να

κάνει με την ενοποίηση των υλικών και των πληροφοριών και την ροή τους. (4)

Επιχειρήσεις, όπως η ΙΚΕΑ έχουν μεγάλο αριθμό προμηθευτών που μπορεί

να φτάσουν και τις χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να παρακολουθεί

και να συντονίζει τις ενέργειες της αλυσίδας τροφοδοσίας και διανομής της εταιρείας

και αυτό γίνεται με την διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας. Αυτή η διαδικασία έχει

να κάνει με τις πωλήσεις, τις λειτουργίες, την διαχείριση των υλικών, το management

ολικής ποιότητας, την διανομή των τελικών αγαθών, τις μεταφορές και τον σχεδιασμό

βάσει  της  ζήτησης  και  της  προσφοράς  και  σε  μεγάλες  επιχειρήσεις  μιλάμε  για

μερικούς χιλιάδες συνεργάτες - προμηθευτές.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

που να μπορεί να δημιουργήσει μία αλυσίδα τροφοδοσίας, η οποία θα φέρει στην

επιχείρηση  σοβαρά  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  που  θα  επηρεάσουν  την  όλη

στρατηγική της επιχείρησης.  Για παράδειγμα, στοιχεία όπως η ικανότητα να φτάνουν

τα  υλικά  στους  προβλεπόμενους  χρόνους  καθώς  επίσης  και  η  εύρεση  των

προμηθευτών με χαμηλά κόστη μπορεί να βοηθήσουν την επιχείρηση να γίνει πολύ

ανταγωνιστική  και  σίγουρα  αυτοί  οι  παράγοντες  επηρεάζουν  τις  υπόλοιπες

λειτουργίες της.

Βέβαια,  για να γίνει  αυτό θα πρέπει  να έχουν αναπτυχθεί  και  τα  ανάλογα

συστήματα  και  πρακτικές  ώστε  να  μπορούν  οι  εταιρείες  να  κάνουν  ευέλικτα  την

διαχείριση της αλυσίδας και να μπορούν να αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

με αυτό τον τρόπο. (4)

1.1.4.1. Η αλυσίδα τροφοδοσίας ως στοιχείο της επιχειρησιακής 

στρατηγικής

Μία  έρευνα  του Council of Logistics Management έδειξε  ότι  οι  πρακτικές

logistics των  μεγάλων  επιχειρήσεων  έχουν  αλλάξει  και  από  μία  γραφειοκρατική

λειτουργία  που  είχαν  πριν  λίγα  χρόνια  έχουν  γίνει  πλέον  μία  αναπόσπαστη

εσωτερική επιχειρησιακή λειτουργία που μπορεί να δώσει τη μέγιστη ικανοποίηση



στον καταναλωτή. (6)

Το πόρισμα αυτής της έρευνας, έδειξε ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις

τείνουν  να  χρησιμοποιούν  την  διαχείριση  της  αλυσίδας  τροφοδοσίας  τους  ως

στρατηγικό  όπλο  με  σκοπό  να  αποκτήσουν  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα.  Οι

επιχειρήσεις προσπαθούν να δώσουν αξία στα αγαθά τους και να στηρίξουν τους

στόχους τους με την βοήθεια των logistics. Επίσης, οι επιχειρήσεις έχουν σχεδιάσει

επίσημα πλάνα για την στρατηγική των logistics τους που συνδυάζεται με την γενική

επιχειρησιακή στρατηγική. (6)

Οι στρατηγικές  logistics πρέπει να είναι ενοποιημένες με την παραγωγή, το

marketing και την γενική επιχειρησιακή στρατηγική. Η ενοποίηση αυτή των logistics

επιτρέπει  την  απόκτηση  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  καθώς  επίσης,  έχει  ως

αποτέλεσμα  τη  μείωση  στα  σχετικά  κόστη  και  βελτίωση  στην  ποιότητα  των

υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της. (7)

Μεγάλο  ρόλο  παίζουν  η  τεχνολογία  και  τα  συστήματα  πληροφορικής  στη

βελτίωση της ευελιξίας της αλυσίδας τροφοδοσίας μίας επιχείρησης. Τα συστήματα

πληροφορικής θα πρέπει να αποτελούν την καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα

πρέπει  να  είναι  η  λειτουργία  που  θα  βοηθήσει  την  επιχείρηση  να  ενοποιήσει

στρατηγικά το τμήμα logistics που έχει με τα τμήματα παραγωγής και marketing ώστε

να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (8)

Ο  Edwards (1994)  κατηγοριοποίησε  την  τεχνολογία  των  logistics σε  δύο

βασικές  κατηγορίες.  Πιο  συγκεκριμένα  υπάρχουν  τα  λογισμικά  για  αυτούς  που

παίρνουν  τις  στρατηγικές  αποφάσεις  και  τα  λογισμικά  για  την  ενοποίηση  του

τμήματος με τα άλλα τμήματα. (9)

Ένας άλλος τρόπος για σωστή στρατηγική ανάπτυξη είναι το outsourcing. Οι

λόγοι που σπρώχνουν τις επιχειρήσεις στο να μεταβιβάσουν σε τρίτες επιχειρήσεις

την λογιστική διαχείριση έχουν να κάνουν με το ότι υπάρχουν επιχειρήσεις με μεγάλη

εξειδίκευση στον στρατηγικό σχεδιασμό των πλάνων για την διαχείριση της αλυσίδας

τροφοδοσίας,  εμπειρία σε συστήματα JIT (Just In Time),  μεγάλη εξειδίκευση σε νέες

τεχνολογίες διαχείρισης αλυσίδας τροφοδοσίας και άλλους παράγοντες που μπορεί

να πείσουν μία επιχείρηση να δώσει τη διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας της σε

μία άλλη επιχείρηση. (10)

Ο  Richardson (1995)  βρήκε  ότι  η  εφοδιαστική  υποστήριξη  από  μία  άλλη

εταιρεία  (outsourcing)  μπορεί  να  έχει  οφέλη,  όπως  καλύτερη  χρηματοοικονομική

διαχείριση  της  αλυσίδας  τροφοδοσίας,  καλύτερο  έλεγχο,  καλύτερη  ποιότητα

υπηρεσιών  και  το  ότι  θα  αναλάβει  την  στρατηγική  διαχείριση  της  αλυσίδας

τροφοδοσίας κάποιος που έχει εμπειρία σε αυτά τα θέματα. (11)

Έτσι  προκύπτουν  κάποια  πρώτα  συμπεράσματα.  Αυτά  είναι,  ότι  οι  νέες



ανάγκες της αγοράς έχουν αναβαθμίσει την σημασία των  logistics στην παγκόσμια

αγορά και είναι αναγκαίο οι managers των επιχειρήσεων να τις θεωρούν ως βασικό

στρατηγικό  εργαλείο.  Η  διαχείριση  της  αλυσίδας  τροφοδοσίας  είναι  ακόμα  πιο

σημαντική όταν ενοποιείται με άλλες στρατηγικές λειτουργίες όπως το marketing, την

παραγωγή και  τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Μία εναλλακτική λύση για

να γίνει πιο ανταγωνιστικό το τμήμα logistics είναι το να δοθεί η διαχείριση του σε μία

τρίτη επιχείρηση (outsourcing) και είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις που η επιχείρηση

δεν έχει  τις ικανότητες να αναπτύξει  το τμήμα  logistics με στόχο το να γίνει  πηγή

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  και  χρειάζεται  την  βοήθεια  μίας επιχείρησης που

έχει μεγάλη εξειδίκευση σε αυτό το τομέα. (12)

Τα τελευταία  χρόνια  αυξάνεται  σημαντικά  η  αποδοχή  του  outsourcing,  με

στόχο  τη  μείωση  του  κόστους  και  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  για

συγκεκριμένες λειτουργίες των επιχειρήσεων. 

Παρακάτω,  θα  γίνει  ανάλυση  του  κλάδου  των  3PL providers,  πως  αυτά

εξελίχθηκαν,  ποια είναι   τα  πλεονεκτήματά  και  τα  μειονεκτήματά τους  και  ποια η

ανάπτυξη  και ο ρόλος τους στην Ελλάδα. 

1.2. Τι είναι τα 3PL (Third Party Logistics)

Σύμφωνα  με  την  Ελληνική  Εταιρεία  Logistics  (Αθηναϊκό  Παράρτημα  του

Διεθνούς  Οργανισμού  Sole),  με  τον  όρο  Third  Party  Logistics  εννοούμε  το

Outsourcing  του  συνόλου  ή  μέρους  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  που

αφορούν  τα  logistics.  Δηλαδή,  τη  συνεργασία  ενός  φορέα  παροχής  υπηρεσιών

Logistics  (Third  Party  Logistics  Provider)  και  μιας  εμπορικής  ή  βιομηχανικής

επιχείρησης (Third Party Logistics User), με βασικό σκοπό τα προϊόντα να φθάνουν

στον τελικό χρήστη στο μικρότερο δυνατό χρόνο και κόστος. (13)

O  κλάδος  των  Third  Party  Logistics,  σε  αντίθεση  με  τις  «παραδοσιακές»

υπηρεσίες μεταφοράς προϊόντων (μεταφορείς - διαμεταφορείς), συνδυάζει υπηρεσίες

που  καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα  των  διαφόρων  σταδίων  και  διαδικασιών,  που

μεσολαβούν  μετά  την  παραγωγή  των  προϊόντων  μέχρι  την  παράδοση  στον

καταναλωτή (καταστήματα λιανεμπορίου κλπ). 

Οι  προσφερόμενες,  για  λογαριασμό  τρίτων,  βιομηχανικών  και  εμπορικών

επιχειρήσεων,  υπηρεσίες  των  επιχειρήσεων  3PL  είναι  σε  γενικές  γραμμές  οι

ακόλουθες: 

 Αποσυσκευασία – Ανασυσκευασία.

 Αποθήκευση.

 Παρακολούθηση αποθεμάτων.



 Εισαγωγή  στη  μηχανογράφηση  με  on line σύνδεση  με  τον  πελάτη  –

εντολέα.

 Picking & Labeling

 Έκδοση διαφόρων εγγράφων (ΔΑ, Τιμολογίων κα).

 Είσπραξη αξίας τιμολογίων.

 Παραγγελιοληψία και ετοιμασία παραγγελιών.

 Φορτοεκφορτώσεις.

 Εκτελωνισμοί.

 Διατήρηση προϊόντων υπό ψύξη (συντήρηση, κατάψυξη).

 Ύπαρξη τελωνειακών – φορολογικών χώρων.

 Μεταφορά – διανομή και παράδοση σε διάφορα σημεία.

Oι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 3PL στην Ελλάδα

προσφέρουν είτε το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών, είτε μέρος αυτών.

Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται οπωσδήποτε υπηρεσίες αποθήκευσης,

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά - διανομή (ελάχιστες προσφερόμενες υπηρεσίες).
(13)

Σήμερα, το outsourcing αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες τάσεις σε σχέση

με το χώρο των  Logistics. Αυτό συμβαίνει διότι, λόγω του μεγάλου κόστους, ένας

σημαντικός  αριθμός  επιχειρήσεων  και  οργανισμών  σήμερα,  αδυνατώντας  να

ενσωματώσουν τμήμα  logistics στην οργανωτική τους δομή, συνάπτουν συμβάσεις

με άλλες εταιρείες για την παροχή των υπηρεσιών logistics.

Για  τον  λόγο  αυτό,  σημειώνει  αυξημένη  δραστηριότητα  ο  κλάδος  των

εταιρειών  –  διανομέων,  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  εξ’  ολοκλήρου  να  παρέχουν

υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής όλων ή μέρους των προϊόντων κατά βούληση

της ίδιας της επιχείρησης. Οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε ανάθεση των

διαδικασιών – που περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα  logistics – σε τρίτους είναι οι

εξής: (14)

 Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

 Μείωση δεσμευμένων κεφαλαίων της επιχείρησης σε πάγια στοιχεία.

 Βελτίωση ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσιών logistics.

 Μεγαλύτερη ευελιξία τρίτου φορέα συγκριτικά με την ίδια την επιχείρηση.

Αναπτύσσεται, επομένως, μία συνεργασία μεταξύ διανομέα και επιχείρησης,

η  οποία  έχει  ως  άμεσο  στόχο  την  ύπαρξη  ποιοτικών  υπηρεσιών  εξυπηρέτησης

πελατών και κατά συνέπεια την ικανοποίηση των πελατών.



Η συνεργασία  αυτή  δεν  πραγματοποιείται  πάντα  σε  αρμονικούς  ρυθμούς,

καθώς είναι πιθανό η εταιρεία – διανομέας να μην διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές

ή να διαθέτει  μη εξελιγμένα συστήματα, με αποτέλεσμα να μην είναι συνεπής και

ακριβής στις υποχρεώσεις της έναντι της επιχείρησης που την μισθώνει.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία που αναλαμβάνει τον ρόλο του διανομέα για τα

προϊόντα μιας επιχείρησης, θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά ως προς μια σειρά

από παραμέτρους, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση μιας

ομαλής  συνεργασίας.  Τέτοιες  παράμετροι  είναι  ο  ακριβής  καθορισμός  των

υπηρεσιών που αναλαμβάνει να προσφέρει η εταιρεία – διανομέας στους πελάτες

της  επιχείρησης,  η  γνωστοποίηση  των  προϊόντων  που  πρόκειται  να  μεταφέρει  η

εταιρεία – διανομέας, η μεταχείριση των οποίων ποικίλλει ανάλογα με το είδος τους

κλπ. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι, εξίσου σημαντική παράμετρος που

πρέπει να καθορίζεται εξαρχής είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. 

Είναι σαφές ότι οι εν λόγω εταιρείες που αναλαμβάνουν το ρόλο του διανομέα

δεν κάνουν στην ουσία τίποτα περισσότερο από αυτά που κάνει το τμήμα logistics,

όντας μέρος μιας επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, είναι απόλυτα κατανοητό και

αναμενόμενο μια επιχείρηση, η οποία δεν διαθέτει  ανάλογο τμήμα να προτιμά να

καταφύγει  σε  τρίτους  για  την  διεκπεραίωση  των  διαδικασιών  logistics,  καθώς  η

δημιουργία και η ενσωμάτωση ενός αντίστοιχου τμήματος στην επιχείρηση αποτελεί

μια  διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και  δαπανηρή με  αρκετά αυξημένο ρίσκο,  που

απαιτεί προσεγμένες κινήσεις στρατηγικής, ώστε να μην διαταραχθεί η παραγωγική

ισορροπία στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν ταυτόχρονα και τους λόγους

για τους οποίους τα  third party logistics γνωρίζουν τόσο μεγάλη άνθιση στις μέρες

μας.  Η  μείωση  του  κόστους,  η  αποφυγή  των  επενδύσεων,  η  αύξηση  της

παραγωγικότητας και της ευελιξίας, η απλοποίηση των διαδικασιών  logistics και η

μείωση του προσωπικού αποτελούν κάποιες από τις  κυριότερες αιτίες  βάσει  των

οποίων στο μέλλον τα third party logistics αναμένεται να καταλάβουν ένα σημαντικό

κομμάτι της αγοράς. (14)

1.2.1. Ιστορική εξέλιξη των 3PL – Διαφοροποίηση με 4PL

Τα 3PL υπό διάφορες μορφές εντοπίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας

του ανθρώπου. Στην Ευρώπη, ένας αριθμός διαφόρων «logistics» δραστηριοτήτων

παρουσιάζεται την εποχή του Μεσαίωνα. Όμως ότι αφορά τις τελευταίες δεκαετίες η

εξέλιξη των 3PL έχει ως εξής:

1950’s & 1960’s Οι δραστηριότητες «logistics» περιορίζονταν στη μεταφορά και



την  αποθήκευση.  Οι συναλλαγές ήταν  κυρίως

βραχυπρόθεσμης φύσης.
1970’s Δόθηκε έμφαση στην βελτιωμένη παραγωγικότητα, στη μείωση

του κόστους και στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια.
1980’s Υπηρεσίες  προστιθέμενης  αξίας  όπως,  συσκευασία,

ετικετοποίηση,  συστήματα  υποστήριξης  και  διαχείριση

αποθεμάτων περιλαμβάνονταν στην προσφορά.
1990’s και εξής Η  αναγκαιότητα  των  3PL αυξάνεται  και  προσφέρονται

περισσότερες  υπηρεσίες  προστιθεμένης  αξίας.  Μερικές  από

αυτές είναι η διαχείριση εισαγωγών & εξαγωγών, εκκαθάριση

τελωνείων,  προώθηση  φορτίου,  εξυπηρέτηση  πελατών,

επεξεργασία παραγγελιών,   συναρμολόγηση & εγκατάσταση,

διανομή,  εκπλήρωση  παραγγελιών,  αντίστροφη  εφοδιαστική

αλυσίδα,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  που  περιλαμβάνουν

σχεδιασμό  δικτύου  διανομής,  επιλογή  περιοχών  για  την

τοποθεσία των εγκαταστάσεων, διαχείριση στόλου, κτλ. 

Στην Ελλάδα, η έννοια του 3PL, εμφανίστηκε μετά το 1990. Από την άλλη το

4PL πρωτοεμφανίστηκε  στην  Ευρώπη  μέσα  στη  δεκαετία  του  1990,  ενώ  στην

Ελλάδα έκανε την εμφάνιση της τα τελευταία 1-2 χρόνια. Ο διαχωρισμός του 3PL

από το 4PL είναι ο ακόλουθος:

 Ο 3PL συνεργάτης δραστηριοποιείται στο τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας

που ασχολείται με «Μεταφορά - Αποθήκευση - Διανομή». Ο 4PL συνεργάτης δεν

περιορίζεται στην προαναφερόμενη τριλογία. Δραστηριοποιείται σε όλη την κλίμακα

της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  της  οποίας  τα  δεδομένα  αναλύει  με  στόχο  τη

βελτιστοποίηση  της  λειτουργίας  της.  Για  παράδειγμα,  ο  3PL  παρακολουθεί  τα

αποθέματα, ενώ ο 4PL διαχειρίζεται τα αποθέματα.

Ο 3PL πρέπει να διαθέτει υποδομές και μέσα για να επιτελέσει το έργο του. Ο

4PL δεν είναι απολύτως αναγκαίο να διαθέτει υποδομές και πάγια στοιχεία (χωρίς

βέβαια  αυτό  να  αποκλείεται).  Χρειάζεται  τεχνογνωσία,  σύγχρονες  τεχνικές

management και φυσικά τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής.

Ο  3PL  ενεργεί  στα  πλαίσια  ενός  συγκεκριμένου  και  ήδη  διαμορφωμένου

πλάνου λειτουργίας του κυκλώματος Logistics μιας εταιρείας. Από την άλλη ο 4PL

είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση αυτού του πλάνου λειτουργίας.

Στα πλαίσια αυτά μια από τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει ο 4PL είναι

η επιλογή των κατάλληλων 3PL συνεργατών.

Όπως  γίνεται  κατανοητό  από  τα  προαναφερόμενα  μιλάμε  για  δύο

διαφορετικές έννοιες.  O 4PL δεν είναι  απλά ένας μεγαλύτερος  3PL,  αλλά είναι  ο



συνεργάτης  που  μπορεί  να  προσφέρει  ολοκληρωμένες  λύσεις  στο  σύνολο  της

εφοδιαστικής αλυσίδας. (15)

1.2.2. Η ανάπτυξη των Third Party Logistics

Τα  τελευταία  χρόνια  αυξάνεται  η  αποδοχή  του  outsourcing,  με  στόχο  τη

μείωση του κόστους  και  τη  βελτίωση της αποτελεσματικότητας  για  συγκεκριμένες

λειτουργίες  των  επιχειρήσεων.  Η  απόφαση  για  ανάθεση  μέρους  ή  του  συνόλου

κάποιων  διαδικασιών  που  μεσολαβούν  έως  την  τελική  παράδοση  των

εμπορευμάτων,  βασίζεται  σε  συγκεκριμένα  οφέλη,  τα  οποία  και  αναφέρθηκαν

παραπάνω, που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική. 

Αρχικά, οι βιομηχανικές κυρίως, επιχειρήσεις σχεδίαζαν και υλοποιούσαν εξ

ολοκλήρου, οι ίδιες, το σύνολο των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας τους και του

εφοδιασμού  των  σημείων  προώθησης  των  προϊόντων  τους.  Με  την  είσοδο  της

έννοιας  του  outsourcing,  όπως  προαναφέρθηκε,  αρκετές  διαδικασίες  άρχισαν  να

ανατίθενται σε άλλους. Οι «άλλοι» είχαν τη μορφή του «ενδιάμεσου» στην αλυσίδα

εφοδιασμού,  διεκπεραιώνοντας διαδικασίες  απλής μεταφοράς από την  παραγωγή

στην  αποθήκευση,  απλής  αποθήκευσης  και  διανομής  στα  τελικά  σημεία.  Αρχικά,

χαρακτηρίστηκαν  ως  παροχείς  απλών  υπηρεσιών  3PL.  Ο  ανταγωνισμός  έγινε

έντονος με τη συνεχή ίδρυση εταιρειών 3PL και η τάση για την ολοένα αναβάθμιση

και  εξέλιξη  των  προσφερόμενων  outsourcing υπηρεσιών  δεν  άργησε  να

παρουσιαστεί.  Οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες και δεν «άργησε» να

κάνει  την  εμφάνισή  του  ο  όρος  των  «ολοκληρωμένων  υπηρεσιών  outsourcing –

4PL». (16)

Ο κλάδος των 3PL αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες που

εξειδικεύονται στην ανάληψη του συνόλου ή μέρους των λειτουργιών που αφορούν

το ευρύτερο κύκλωμα αποθήκευσης - διανομής για λογαριασμό μιας εμπορικής ή

βιομηχανικής  επιχείρησης.  Οι  υπηρεσίες  αυτές  καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα

δραστηριοτήτων  με  αντιπροσωπευτικότερα  παραδείγματα  την  αποθήκευση,  τη

φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά - διανομή, την αποσυσκευασία και ανασυσκευασία

κλπ.  Η  ανάθεση  των  δραστηριοτήτων  αυτών  από  μια  εμπορική  ή  βιομηχανική

επιχείρηση στην εξειδικευμένη εταιρεία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών δίνει  τη

δυνατότητα στις συνεργαζόμενες πλευρές να κατευθύνουν πόρους και προσπάθεια

στον  τομέα,  στον  οποίο  διαθέτουν  το  συγκριτικό  πλεονέκτημα.  Μεγάλος  αριθμός

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL της  εγχώριας αγοράς προέρχεται  από το

χώρο των υπηρεσιών διαμεταφοράς. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά

με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics είναι νεότερες και λιγότερες. (16)

1.2.3. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 3PL



Τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν της παραγωγής ενός προϊόντος,

μέχρι το σημείο της τελικής κατανάλωσης του, περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως η

αποθήκευση  πρώτων  υλών  και  ετοίμων  προϊόντων  σε  λειτουργικούς  χώρους,  η

οργάνωση και ο έλεγχος των αποθεμάτων, η επικόλληση ετικετών, η συσκευασία, η

προετοιμασία και  δρομολόγηση των παραγγελιών και  η διανομή μέχρι  τον  τελικό

πελάτη.  Σκοπός  κάθε  βιομηχανικής  ή  εμπορικής  επιχείρησης είναι  οι  διαδικασίες

αυτές να εκτελούνται με τρόπο που να διασφαλίζει την παράδοση πρώτων υλών και

εμπορευμάτων  στις  κατάλληλες  ποσότητες,  στην  καλύτερη  δυνατή  ποιότητα,  στο

σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο και  στο χαμηλότερο δυνατό κόστος αξιοποιώντας

όλους τους διαθέσιμους πόρους.

Η  αποτελεσματικότερη  οργάνωση  και  διαχείριση  αυτών  των  διαδικασιών

αναδείχτηκε  τα  τελευταία  χρόνια  σε  παράγοντα  –  κλειδί  για  την  επιτυχία  της

παραγωγής, των πωλήσεων και της προώθησης των προϊόντων.

Οι διαδικασίες εφοδιασμού (logistics), πραγματοποιούνται είτε από την ίδια τη

βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση είτε με ανάθεση μέρους ή του συνόλου τους σε

μια  ή  περισσότερες  εξειδικευμένες  και  ανεξάρτητες  εταιρείες  παροχής υπηρεσιών

logistics. 

Η ανάθεση συγκεκριμένων λειτουργιών ή αναγκών μιας εταιρείας σε μία τρίτη

εξειδικευμένη  επιχείρηση,  χαρακτηρίζεται  από  τον  ευρύτερο  διεθνή  όρο

«outsourcing». 

Σκοπός του outsourcing είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης των

διαθέσιμων πόρων και γνώσεων της επιχείρησης στο κύριο αντικείμενο της.

Στην πράξη, οι υπηρεσίες logistics που παρέχονται από τις επιχειρήσεις της

ελληνικής αγοράς συνίστανται στη διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων και αφορούν σε

γενικές  γραμμές  τις  εργασίες  παραλαβής,  προετοιμασίας  και  αποστολής  στους

τελικούς αποδέκτες ή πελάτες. 

Τα  τελευταία  χρόνια  αυξάνεται  η  αποδοχή  του  outsourcing,  με  στόχο  τη

μείωση του κόστους  και  τη  βελτίωση της αποτελεσματικότητας  για  συγκεκριμένες

λειτουργίες  των  επιχειρήσεων.  Η  απόφαση  για  ανάθεση  μέρους  ή  του  συνόλου

κάποιων  διαδικασιών  που  μεσολαβούν  μέχρι  την  τελική  παράδοση  των

εμπορευμάτων, βασίζεται σε συγκεκριμένα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις

που εφαρμόζουν αυτήν την πρακτική. 

Αναλύοντας τις προσπάθειες που έχουν γίνει διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες

στην  κατεύθυνση  της  βελτίωσης  των  πρακτικών  διαχείρισης  της  εφοδιαστικής

αλυσίδας,  παρατηρείται  μια  σταδιακή  προσπάθεια  των  επιχειρήσεων  να

απεμπλακούν  από  δραστηριότητες,  στις  οποίες  δεν  έχουν  συγκριτικά

πλεονεκτήματα,  με  αποτέλεσμα  την  ολοένα  αυξανόμενη  «αποκέντρωση»,  όσον



αφορά την κάλυψη των δραστηριοτήτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας από

τις ίδιες. (17)

1.2.4. Δομή του κλάδου των 3PL 

Η διαχείριση εμπορευμάτων στη χώρα μας αποτελεί δραστηριότητα, με την

οποία ασχολούνται επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους.  Για παράδειγμα, μια

εταιρεία  εισαγωγής  ειδών πληροφορικής  μπορεί  να  διαχειρίζεται  τα  εμπορεύματα

μιας ομοειδούς  επιχείρησης,  ενώ το ίδιο μπορεί  να συμβαίνει  και  με  μια  εταιρεία

διανομής  φαρμακευτικών  προϊόντων  και  καλλυντικών,  ή  μια  εταιρεία  διανομής

τροφίμων κλπ. 

Η  δραστηριότητα  αυτή  ξεκίνησε  στη  χώρα  μας  αφενός  από  μεταφορικές

επιχειρήσεις, οι οποίες διαβλέποντας τις εξελίξεις θέλησαν να αξιοποιήσουν κάποιο

συγκριτικό πλεονέκτημα (πχ.  Μεταφορικά μέσα, διαθέσιμες εκτάσεις για ανέγερση

αποθηκών,  ακίνητα  κλπ.)  και  αφετέρου  από  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών

διαμεταφοράς, οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση για την επέκταση και

καθετοποίηση  των  υπηρεσιών τους  με  σκοπό την  πληρέστερη  εξυπηρέτηση των

πελατών τους. 

Χρονικά,  η  ανάπτυξη  της  παροχής  υπηρεσιών  3PL στην  Ελλάδα,

τοποθετείται  περί  το  1993  όταν  σχετική  Κοινοτική  Οδηγία  έδωσε  τη  δυνατότητα

υποκατάστασης  των  κρατικών  τελωνειακών  αποθηκών  με  αποτέλεσμα  οι

διαμεταφορικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τους χώρους προσωρινής εναπόθεσης

Κοινοτικών  εμπορευμάτων,  παρέχοντας  υπηρεσίες  αποθήκευσης  ή  και  διανομής.

Διαβλέποντας  τις  ανάγκες  της  αγοράς  και  τις  κυρίαρχες  τάσεις  σε  αγορές  του

εξωτερικού, οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις θέλησαν να επεκτείνουν το φάσμα των

παρεχόμενων υπηρεσιών για  την  κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των αναγκών του

κυκλώματος  αποθήκευσης  –διανομής.  Αντίστοιχη  διεύρυνση  υπηρεσιών

πραγματοποιήθηκε  και  από εταιρείες  που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην

ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων και ψυκτικών θαλάμων, ενώ πιο πρόσφατη εξέλιξη

είναι  η  ίδρυση  επιχειρήσεων  με  αποκλειστικό  προσανατολισμό  στην  παροχή

ολοκληρωμένων υπηρεσιών 3PL. (16)

1.2.5. Σημαντικότητα των 3PL

Με την πάροδο του χρόνου ο ρόλος των Third Party Logistics (3PL) γίνεται

όλο και πιο σημαντικός, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, μη

ικανές  να  διοικήσουν  τις  πολύπλοκες  εφοδιαστικές  αλυσίδες,  αναθέτουν  τις

«logistics» δραστηριότητες τους σε εταιρείες 3PL. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις



είναι πλέον ικανές να επικεντρωθούν στις κύριες λειτουργίες τους και ταυτόχρονα να

επιτύχουν βελτιστοποίηση κόστους και καλύτερη απόδοση παράδοσης, με στόχο την

ικανοποίηση των πελατών τους.

Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν τις επιχειρήσεις να αναθέσουν τις «logistics»

δραστηριότητες τους σε εταιρείες 3PL είναι οι παρακάτω: (16)

1. Η  παγκοσμιοποίηση  προσέδωσε  μεγαλύτερο  ανταγωνισμό  ανάμεσα  στις

επιχειρήσεις. Οι αυξημένες ανάγκες σε υλικά, σε παραγωγή και στη διανομή

σε  παγκόσμια  κλίμακα,  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πολυπλοκότητα  των

εφοδιαστικών  αλυσίδων.  Αυτό  επέφερε  στις  επιχειρήσεις  δυσκολία

διαχείρισης  τους.  Έτσι,  γεννήθηκε  η  ανάγκη  ανάθεσης  των  «logistics»

δραστηριοτήτων σε εξειδικευμένους 3PL προμηθευτές. 
2. Οι  εταιρείες  3PL χρησιμοποιούνται  ως  συμπλήρωμα  των  «logistics»

δραστηριοτήτων  που  οι  επιχειρήσεις  δεν  έχουν  την  ικανότητα  να

διαχειριστούν καθώς επίσης  αυξάνουν και  τα  γεωγραφικά  όρια.  (Όταν μια

επιχείρηση επεκτείνεται  στο  εξωτερικό,  μπορεί  να  μην είναι  ικανή με  τους

τελωνειακούς  δασμούς,  τις  φορολογικές  δομές,  τους  κανόνες  και  τους

κανονισμούς, τις πολιτικές εισαγωγών & εξαγωγών της κυβέρνησης και την

κουλτούρα  της  εκάστοτε  χώρας.  Μία  εταιρεία  3PL που  από  καιρό  έχει

αναπτύξει  δραστηριότητες  σε  αυτή  τη  χώρα,  θα  μπορεί  καλύτερα  να

διαχειριστεί τις «logistics» δραστηριότητες προς όφελος της επιχείρησης.)
3. Τα  logistics μπορεί  να  αποτελούν  δευτερεύουσα  δραστηριότητα  μιας

επιχείρησης.  Έτσι,  με την ανάθεση τους σε εταιρεία 3PL, η επιχείρηση θα

εστιάσει στις κύριες δραστηριότητες της, χωρίς να παρεκκλίνει από τη πορεία

της για δευτερεύουσες δραστηριότητες.
4. Η  εταιρεία  3PL μπορεί,  επίσης,  να  μειώσει  τα  κόστη,  καθώς  έχει  το

πλεονέκτημα των οικονομιών κλίμακας, το οποίο εκ των προτέρων δεν είναι

διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις.
5. Με  τη  μεταφορά  των  logistics δραστηριοτήτων,  οι  εταιρείες  μπορούν  να

μειώσουν τη βάση προτερημάτων τους, και να επεκτείνουν το κεφάλαιο που

απελευθερώνεται για άλλη παραγωγική χρήση. 
6. Οι  εταιρείες  3PL βελτιώνουν  τον  χρόνο  παράδοσης  και  κατ’  επέκταση

αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών.
7. Δεδομένου  ότι,  οι  3PL εταιρείες  προσφέρουν  διάφορες  υπηρεσίες

προστιθεμένης  αξίας,  όπως  τον  εκτελωνισμό,  την  προώθηση  φορτίου,  τη

διαχείριση  εισαγωγών/εξαγωγών,  τη  διανομή,  την  υποστήριξη  μετά  την

πώληση,  την  αντίστροφη  εφοδιαστική  αλυσίδα  και  τα  λοιπά,  οι  εταιρείες

μπορούν να αναθέσουν όλες αυτές τις δραστηριότητες, και να επικεντρωθούν

στις κύριες επιχειρησιακές διαδικασίες τους.



8. Λόγω μιας απίστευτης αύξησης της ηλεκτρονικής λιανικής πώλησης από την

πρόσφατη δεκαετία του '90 πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο με ουσιαστικά

κανένα  σύστημα  διανομής  στηρίζονται  σε  μεγάλο  ποσοστό  στους  3PL

προμηθευτές για την παράδοση των εμπορευμάτων στην πόρτα του πελάτη.

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση του τομέα της εκπλήρωσης των

παραγγελιών της 3PL βιομηχανίας. (16)

1.2.6. H ζήτηση για υπηρεσίες 3PL και παράγοντες που την επηρεάζουν 

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών 3PL τα προηγούμενα χρόνια βασίσθηκε κυρίως

σε τρεις παράγοντες: (16)

 Στην  αύξηση  της  αποδοχής  που  είχε  η  πρακτική  της  ανάθεσης  των

λειτουργιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης σε

τρίτους, στα ευρύτερα πλαίσια της ανάπτυξης του outsourcing,

 Στην  αυξανόμενη  σημασία  και  πολυπλοκότητα  της  εφοδιαστικής

αλυσίδας,  όσο  επεκτείνονται  οι  δραστηριότητες  μιας  εταιρείας  και

αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις και 

 Στις  βελτιωμένες  δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  νέες  τεχνολογίες

επικοινωνίας στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων για

την αποτελεσματικότερη διαχείριση και διακίνηση των αποθεμάτων.

1.2.7. Διαδικασίες εφαρμογής της ανάθεσης λειτουργιών σε τρίτους

Τα  τελευταία  χρόνια,  οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  outsourcing έχουν

διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών τους, καλύπτοντας αρκετές από τις λειτουργίες

των επιχειρήσεων – πελατών τους. Οι διαδικασίες, τις οποίες συνήθως αναθέτει μια

επιχείρηση σε τρίτους είναι οι παρακάτω: (16)

 Η  Διαδικασία  της  Μεταφοράς  των  προϊόντων  από  τις  βιομηχανικές

εγκαταστάσεις παραγωγής στις αποθήκες της εταιρείας που αναλαμβάνει το

Outsourcing.

 Η  Διαδικασία  της  Αποθήκευσης  των  προϊόντων  αφότου  φτάσουν  στις

αποθήκες και μέχρι να διανεμηθούν στα τελικά σημεία. 

 Η Διαδικασία της Διανομής των προϊόντων από τις αποθήκες προς τα σημεία

διανομής και τελικής προώθησής τους.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχουν

διαφορές  ανά την  Ευρώπη.  Για  παράδειγμα,  στη Γαλλία,  στην  Ολλανδία  και  στη

Γερμανία  περισσότερη  έμφαση  δίνεται  σε  θέματα  τεχνολογίας  και  σε  θέματα

βελτίωσης στο σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ενώ, στις χώρες της Μεσογείου



το ενδιαφέρον μονοπωλούν η μεταφορά και η αποθήκευση. Τέλος, στην Ανατολική

Ευρώπη οι επιχειρήσεις στρέφονται περισσότερο σε θέματα απλής μεταφοράς και

απλές υπηρεσίες εφοδιασμού. (18)

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά τα τρέχοντα διαθέσιμα

στοιχεία για τις υπηρεσίες, τις οποίες στην πλειοψηφία τους, οι επιχειρήσεις ανά την

Ευρώπη εκχωρούν σε τρίτους. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από εταιρείες outsourcing (18)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2006 2007
Μεταφορά (Transportation) 61% 65%
Αποθήκευση (Warehouse) 35% 41%
Πληροφοριακά Συστήματα (Information System) 25% 31%
Διαχείριση Στόλου (Fleet Management) 13% 14%
Διαχείριση Απογραφών (Inventory Management) 8% 14%
Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics) 15% 14%
Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Support) 5% 5%
Διαδικασία Παραγγελιοληψίας (Order Processing) 6% 5%
Παραμετροποίηση (Customization) 11% 3%
Άλλο 18% 18%

Η παροχή υπηρεσιών, όσον αφορά στα πληροφοριακά συστήματα δεν ήταν

ιδιαίτερα δημοφιλής, αλλά η ζήτηση αυτών από Ευρωπαϊκούς χρήστες έχει αυξηθεί.

Επίσης,  η  εκχώρηση  υπηρεσιών  που  αφορούν  στα  πληροφοριακά  συστήματα,

χαρακτηρίζεται  από  τις  Ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις  ως  το  μέσο  απόκτησης

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. (19)

Επιπλέον, αύξηση παρουσιάζεται στις υπηρεσίες αντίστροφης εφοδιαστικής

αλυσίδας  (reverse logistics),  η  οποία  διαμορφώνει  το  ποσοστό  στο  14%  και  οι

προοπτικές ανάπτυξης είναι μεγάλες στην περιοχή της Ευρώπης.

Σήμερα  μπορούμε  να  αναφέρουμε  τέσσερα  επίπεδα  συνεργασίας  στην

Εφοδιαστική Αλυσίδα: (20)

1Ο Επίπεδο– Βασικό.

Ο  πελάτης  προμηθεύεται  μόνο  υπηρεσίες  μεταφοράς  και  διανομής  από  κάποια

εταιρεία logistics.

 Επίτευξη χαμηλού κόστους.

 Δεν υπάρχουν συμβόλαια.

 Ο αριθμός των υπηρεσιών είναι περιορισμένος.

 Χαμηλό επίπεδο συνεργασίας.

 Ο εντολέας χρησιμοποιεί το δίκτυο μεταφορών διανομής της μεταφορικής

εταιρείας / εταιρείας logistics.



 Διαφορετική νοοτροπία μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών.

 Ελαχιστοποίηση των κινδύνων στη σχέση, αλλά και ελάχιστα τα οφέλη.

2Ο Επίπεδο - Παροχή Υπηρεσιών

Η εταιρεία  logistics αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει βασικές διαδικασίες  logistics του

πελάτη.

 Συνεργασία με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων.

 Επίτευξη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

 Συμβόλαια μικρής χρονικής διάρκειας.

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι περισσότερες από αυτές του πρώτου

επιπέδου. 

 Οι περισσότερες δραστηριότητες υποστηρίζονται ηλεκτρονικά.

 Η  εταιρεία  logistics παρέχει  τμήμα  της  φυσικής  υποδομής

(συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης).

 Δημιουργείται αμοιβαία εμπιστοσύνη.

 Αυξημένοι κίνδυνοι και για τους δύο συνεργάτες στην περίπτωση ρήξης

της συνεργασίας. 

3Ο Επίπεδο - 3rd Party Logistics

Η εταιρεία αναλαμβάνει τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων Logistics της εταιρείας –

πελάτη.

4Ο Επίπεδο - 4th Party Logistics 

Μακρόχρονη συνεργασία, συνήθως υπό τη μορφή Joint Venture. Δημιουργείται μια

ξεχωριστή εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων  logistics

του πελάτη – εντολέα και λειτουργεί μεταξύ του εντολέα και των διαφόρων εταιρειών

μεταφορών ή και logistics.

 Συνεργασία με αμοιβαία κέρδη / οφέλη.

 Πλήρης ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 Πολυετή συμβόλαια.

 Μέτρηση απόδοσης σε κόστος, ποιότητα και υπηρεσίες.

1.2.8. Πλεονεκτήματα και λόγοι ανάπτυξης των 3PL

Στην  ανάπτυξη  των  Υπηρεσιών  3PL,  συμβάλλει  η  αυξανόμενη  ζήτηση,  η

οποία με τη σειρά της, επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: (16)

 Διάδοση  της  πρακτικής  του  outsourcing όσον  αφορά  τις  διαδικασίες

διαχείρισης της  εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων,  με  στόχο τη



μείωση  του  κόστους  και  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  για

συγκεκριμένες λειτουργίες. 

 Βαθμός  εξοικείωσης  των  επιχειρήσεων  με  τα  πλεονεκτήματα  του

outsourcing των logistics.

 Αυξανόμενη σημασία και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο

επεκτείνονται  οι  δραστηριότητες  μιας  επιχείρησης  και  αυξάνονται  οι

ανταγωνιστικές πιέσεις. 

 Βελτιωμένες  δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  νέες  τεχνολογίες

πληροφορικής και επικοινωνιών, ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών

μεταξύ  των  επιχειρήσεων,  για  την  αποτελεσματικότερη  διαχείριση  και

διακίνηση των αποθεμάτων.

 Δυνατότητα παροχής από τον 3PL provider,  υπηρεσιών προστιθέμενης

αξίας σε θέματα όπως, ο σχεδιασμός του δικτύου διανομής, η στατιστική

πληροφόρηση για την κίνηση και το ύψος των αποθεμάτων κλπ.

 Το κόστος των υπηρεσιών 3PL, η εξοικονόμηση χώρων και προσωπικού

και η ποιότητα των υπηρεσιών. Η κάλυψη των logistics εσωτερικά από τις

επιχειρήσεις  σημαίνει  ότι  τα  κόστη  αποτελούν  μέρος  των  σταθερών

εξόδων των επιχειρήσεων- ανεξαρτήτως ύψους πωλήσεων - ενώ με το

outsourcing τα κόστη αυτά μετατρέπονται σε μεταβλητά έξοδα. Η επίτευξη

σημαντικών οικονομιών κλίμακας από τον 3PL provider συνδέεται με την

ανάπτυξη του κλάδου και επηρεάζει το κόστος των υπηρεσιών. 

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες 3PL σχετίζονται άμεσα με το βαθμό στον οποίο οι

επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  σε  βιομηχανικούς  και  εμπορικούς  κλάδους

είναι  διατεθειμένες  να  παραχωρήσουν  μέρος  ή  το  σύνολο  της  διαχείρισης  των

εμπορευμάτων  τους  σε  τρίτη  -  ανεξάρτητη  εταιρεία.  Τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται

ευρύτερα αποδεκτό  ότι  η  εκχώρηση μέρους της  δραστηριότητας  των  logistics σε

τρίτους (outsourcing) επιτυγχάνει  μείωση του κόστους και οδηγεί  σε βελτίωση της

αποτελεσματικότητας των κυκλωμάτων αποθήκευσης - διανομής. Στο βαθμό που τα

πλεονεκτήματα αυτά γίνονται περισσότερο αντιληπτά, η θετική πορεία του κλάδου

αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Περαιτέρω, η εκτίμηση για συνέχιση της

ανοδικής πορείας της αγοράς συνδέεται και με το γεγονός ότι η διείσδυση των 3PL

στην εγχώρια βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα είναι ακόμη μικρή, σε σχέση

με  τα  ευρωπαϊκά  και  διεθνή  δεδομένα.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  οι

βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις,  αντιλαμβανόμενες τα πλεονεκτήματα του

outsourcing και ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, θα επιδιώξουν μεγαλύτερο μέρος



του ευρύτερου φάσματος των υπηρεσιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις 3PL

πέραν της αποθήκευσης και διανομής.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών 3PL τα προηγούμενα χρόνια βασίσθηκε κυρίως σε

τρεις παράγοντες: (16)

1. Στην  αύξηση  της  αποδοχής  που  είχε  η  πρακτική  της  ανάθεσης  των

λειτουργιών  διαχείρισης  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  μιας  επιχείρησης  σε

τρίτους, στα ευρύτερα πλαίσια ανάπτυξης του outsourcing.

2. Στην  αυξανόμενη σημασία και  πολυπλοκότητα  της  εφοδιαστικής αλυσίδας,

όσο  επεκτείνονται  οι  δραστηριότητες  μιας  εταιρείας  και  αυξάνονται  οι

ανταγωνιστικές πιέσεις και 

3. Στις  βελτιωμένες  δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  νέες  τεχνολογίες

επικοινωνίας στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων για την

αποτελεσματικότερη διαχείριση και διακίνηση των αποθεμάτων. 

Ορισμένοι 3PL providers είναι σε θέση να προσφέρουν στους πελάτες - εντολείς

πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για θέματα σχεδιασμού

του  δικτύου  διανομής,  στατιστική  πληροφόρηση για  την  κίνηση  και  το  ύψος  των

αποθεμάτων κλπ. 

Η μέθοδος  του  outsourcing δίνει  τη  δυνατότητα  στις  συμβαλλόμενες  πλευρές

(εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση και εταιρεία 3PL) να διοχετεύουν πόρους και

προσπάθεια σε δραστηριότητες και τομείς όπου διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Παρακάτω  παρατίθενται  τα  βασικά  πλεονεκτήματα που  προκύπτουν  για  μια

εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση από τη συνεργασία με έναν 3PL provider: (16)

1. Η λειτουργία του κυκλώματος αποθήκευσης και διανομής μιας βιομηχανικής

ή εμπορικής επιχείρησης προϋποθέτει τη δημιουργία και συνεχή αναβάθμιση

υποδομών,  όπως  είναι  οι  αποθήκες,  ο  στόλος  οχημάτων,  ο  εξοπλισμός

μηχανοργάνωσης, τα συστήματα ασφαλείας κτλ. Αναθέτοντας τις διαδικασίες

αυτές σε τρίτο ανεξάρτητο φορέα, οι επιχειρήσεις στρέφουν την αξιοποίηση

των διαθέσιμων κεφαλαίων στους κύριους τομείς δραστηριότητας. Επιπλέον,

η  εξοικονόμηση πόρων μπορεί  να  είναι  σημαντικότερη  στις  περιπτώσεις,

όπου  η  δραστηριότητα  της  επιχείρησης,  χαρακτηρίζεται  από  έντονη

εποχικότητα.

2. Η εξοικονόμηση πόρων δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις αλλά αφορά και

παραμέτρους του κόστους διαχείρισης – διακίνησης των εμπορευμάτων, οι

οποίες δεν είναι πάντοτε εμφανείς, όπως π.χ. την αύξηση του μεταφορικού

κόστους  από  ενδεχόμενες  καθυστερήσεις  ή  καταστροφές,  το  χρόνο

απασχόλησης  του  προσωπικού  που  είναι  επιφορτισμένο  με  τη  λογιστική

παρακολούθησης  της  αποθήκης  κτλ.  Σε  περίπτωση  κάλυψης  αυτών  των



αναγκών  εσωτερικά,  τα  έξοδα  λειτουργίας  των  συγκεκριμένων  εργασιών

αποτελούν  μέρος  των  σταθερών  εξόδων  της  επιχείρησης,  ενώ  με  την

ανάθεση σε τρίτο φορέα τα έξοδα αυτά μετατρέπονται σε μεταβλητά. Αυτό

συμβαίνει, γιατί οι 3PL providers συνήθως χρεώνουν τις υπηρεσίες τους με

βάση  κάποιο  ποσοστό  επί  του  κύκλου  εργασιών  των  υπό  διαχείριση

εμπορευμάτων, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την αξία των προϊόντων και

την γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

3. Η αποδέσμευση κεφαλαίων αφορά και το τομέα των ανθρώπινων πόρων,

εφόσον  το  ανθρώπινο  δυναμικό  μπορεί  να  επικεντρωθεί  στους  κύριους

τομείς  δραστηριότητας  της  επιχείρησης  αντί  να  απορροφάται  από  τις

διαδικασίες logistics. 

4. Η εταιρεία που επιλέγει το  outsourcing επωφελείται από την τεχνογνωσία,

την εμπειρία και  την υποδομή του 3PL provider.  Ακόμη,  η διατήρηση της

ανταγωνιστικότητας  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  προϋποθέτει  συνεχή

ενημέρωση  και  ανάπτυξη,  γεγονός  που  απαιτεί  πόρους,  επενδύσεις  και

κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού,  στοιχεία  τα οποία οι  εταιρείες  3PL

είναι σε θέση να προσφέρουν άμεσα λόγω εξειδίκευσης. 

5. Η  μη  διατήρηση  αποθεμάτων  σε  ίδιες  εγκαταστάσεις  και  οι  μειωμένες

απαιτήσεις  σε  επίπεδο  πάγιου  εξοπλισμού  ενισχύουν  την  ευελιξία  της

επιχείρησης και καθιστούν ευχερέστερη την οριζόντια επέκτασή της με νέα

προϊόντα  και  νέες  αγορές.  Ακόμη,  καθιστούν  ευχερέστερη  τη

μετεγκατάστασή της, ανάλογα με τις διαμορφούμενες πολιτικές, εμπορικές

και οικονομικές συνθήκες. 

6. Η αποτελεσματικότητα του δικτύου διανομής μιας επιχείρησης εξαρτάται και

από  τη  γεωγραφική  θέση  των  εγκαταστάσεων  της,  σε  σχέση  με  τις

υπάρχουσες υποδομές μεταφοράς. Τυχόν μειονεκτήματα που σχετίζονται με

το  συγκεκριμένο  παράγοντα,  μπορούν  να  απαλειφθούν  μέσω  της

συνεργασίας με κάποια εταιρεία 3PL.

Συνεπώς, κατά τη συνεργασία με έναν 3PL provider, επιδιώκεται η μείωση του

κόστους,  η  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  και  η

απελευθέρωση σημαντικών πόρων, οι οποίοι πλέον μπορούν να διοχετευτούν στους

κύριους τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Οι δαπάνες σε πάγιο εξοπλισμό και

εξειδικευμένο  προσωπικό  που  δημιουργούν  σταθερά  έξοδα,  μετατρέπονται  σε

μεταβλητά έξοδα με μια ενιαία χρέωση, η οποία ενσωματώνει και τον παράγοντα της

εποχικότητας.



Για  κάθε  εμπορική  ή  βιομηχανική  επιχείρηση,  τα  πλεονεκτήματα  που

αναφέρθηκαν έχουν διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει

η επιχείρηση (φύση των προϊόντων),  την οικονομική κατάσταση, την περιουσιακή

διάρθρωση (π.χ. ύπαρξη ιδιόκτητων αποθηκών ή όχι) και τη γεωγραφική της θέση.

Εκτός  από  τα  πλεονεκτήματα  που  αποφέρει  το  outsourcing των  logistics,  ο

πελάτης  –  εντολέας  θα  πρέπει  να  σταθμίσει  και  ορισμένα  ζητήματα,  τα  οποία

προκύπτουν από τη σημαντική εξάρτηση που συνεπάγεται η ανάθεση μέρους ή του

συνόλου των δραστηριοτήτων της αποθήκευσης – διανομής. 

Για  κάθε  εμπορική  ή  βιομηχανική  επιχείρηση,  τα  πλεονεκτήματα  που

αναφέρθηκαν  έχουν  διαφορετική  βαρύτητα,  ανάλογα  με  τον  κλάδο  στον  οποίο

ανήκουν  (φύση  των  προϊόντων),  την  οικονομική  κατάσταση,  την  περιουσιακή

διάρθρωση (π.χ. ύπαρξη ιδιόκτητων αποθηκών ή όχι) και τη γεωγραφική της θέση.

1.2.9. Μειονεκτήματα

Εκτός από τα πλεονεκτήματα, ο πελάτης - εντολέας θα πρέπει να σταθμίσει

και  ορισμένα  ζητήματα,  τα  οποία  προκύπτουν  από  τη  σημαντική  εξάρτηση  που

συνεπάγεται  η  ανάθεση  μέρους  ή  του  συνόλου  των  δραστηριοτήτων  της

αποθήκευσης – διανομής σε τρίτους. (16)

Πιο συγκεκριμένα τα μειονεκτήματα είναι τα παρακάτω: 

1. Η  μακροχρόνια  συνεργασία  με  έναν  3PL provider ενδεχομένως  να

αποστερήσει  την  επιχείρηση  -  εντολέα  από  τη  δυνατότητα  συσσώρευσης

σημαντικής  τεχνογνωσίας,  καθιστώντας  την  άμεσα  εξαρτώμενη  από  την

εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL. Η εξάρτηση αυτή αυξάνεται, ανάλογα με το

χρονικό διάστημα της συνεργασίας και με την έκταση των υπηρεσιών που

ανατίθενται. 

2. Στην  περίπτωση  επιχείρησης,  η  οποία  διαθέτει  καλά  οργανωμένο  και

αποτελεσματικό δίκτυο διανομής, το  outsourcing ενδέχεται να μην αποφέρει

τα  επιθυμητά  αποτελέσματα,  στο  βαθμό  που  ο  εξωτερικός  συνεργάτης

αδυνατεί  να  προσφέρει  ανάλογα  επίπεδα  ποιότητας  και

αποτελεσματικότητας. Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας εξαρτάται από

την ποιότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλόμενων

μερών  και  την  προσαρμοστικότητα  του  3PL provider στις  απαιτήσεις  της

αγοράς. 

3. Ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η ανάθεση των logistics σημαίνει την

άμεση επαφή του 3PL provider με τον τελικό πελάτη. Συνεπώς, η επιλογή



ενός εξωτερικού συνεργάτη έχει  άμεσο αντίκτυπο στη συνολική εικόνα της

επιχείρησης που επιλέγει το outsourcing.

4. Η απόφαση για την ανάθεση των logistics σε τρίτους επηρεάζεται και από τις

ενδεχόμενες αντιδράσεις των συνεργατών της επιχείρησης - εντολέα όπως

προμηθευτές, τοπικοί αντιπρόσωποι κλπ. 

Σε  κάθε  περίπτωση  για  είναι  σε  θέση  μια  επιχείρηση  να  αξιολογήσει  τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάθεσης συγκεκριμένων λειτουργιών σε

εταιρεία 3PL, θα πρέπει πρώτα να έχει πλήρη επίγνωση της αποτελεσματικότητας

και του κόστους πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών με ίδια μέσα. (16)

Τα τελευταία χρόνια  ο  κλάδος των εταιρειών 3PL,  ωθούμενος  από μια  σειρά

γεγονότων  με  κορυφαίο  αυτό  της  διοργάνωσης  των  Ολυμπιακών  Αγώνων,

παρουσίασε ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης  μεγαλύτερους του 20%, ισορροπώντας

σήμερα  σε  πολύ  πιο  λογικά  επίπεδα  και  μονοψήφια  νούμερα.  Οι  εταιρείες  που

δραστηριοποιήθηκαν  (με  επιτυχία  ή  χωρίς)  στο  χώρο  ήταν  πολλές  –  καθώς  το

περιβάλλον ήταν τουλάχιστον ελπιδοφόρο, ενόψει και της «εθνικής υπόθεσης» των

Ολυμπιακών  αγώνων  -  και  το  κόστος  όχι  ιδιαίτερα  υψηλό,  αφού  δεν  απαιτούσε

υπέρμετρες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. 

Ήδη, όμως, από την περίοδο εκείνη γινόταν αναφορές στο σύνδρομο του video

club, προβλέποντας ότι μετά τη μαζική και ενθουσιώδη είσοδο στο χώρο, η αγορά θα

παρουσιάσει τάσεις συγκεντρωτισμού ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Πράγματι

σήμερα το 50% της αγοράς μοιράζονται όχι περισσότερες από 10 επιχειρήσεις, με το

φαινόμενο αυτό να ενισχύεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια. 

Ωστόσο, σήμερα, ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 (βλ. Παράρτημα 1) παρέχει

επενδυτικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο

των  logistics,  καθιστώντας  έτσι  το  χώρο  ελκυστικό  σε  μια  μεγάλη  μερίδα

επιχειρηματιών. Εξαιρετικό παράδειγμα αποτελούν οι κατά τόπους «αντιπρόσωποι»,

οι οποίοι βλέπουν περιθώρια ανάπτυξης για την αποθήκευση και ειδικότερα για τη

διανομή προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή τους και  ανεξαρτήτως προγενέστερης

εμπειρίας επενδύουν σε  αποθηκευτικούς  χώρους και  εξοπλισμό αξιοποιώντας  τις

διατάξεις του Νόμου. (21)

Σε  κάθε  περίπτωση,  για  να  είναι  σε  θέση  μια  επιχείρηση  να  αξιολογήσει  τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάθεσης συγκεκριμένων λειτουργιών σε

εταιρεία 3PL, θα πρέπει πρώτα να έχει πλήρη επίγνωση της αποτελεσματικότητας

και του κόστους πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών με δικά της μέσα.

Η  εκχώρηση  δραστηριοτήτων  και  διαδικασιών  σε  τρίτους  (outsourcing),  έχει

αρκετά πλεονεκτήματα, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω και επίσης, προσφέρει



πολλά οφέλη στους συμβαλλόμενους, κυρίως σε αυτούς που αναθέτουν ορισμένες

από τις διαδικασίες σε άλλους. 

Ωστόσο, δε μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι υπάρχουν κρίσιμα σημεία στη

διαδικασία  ανάθεσης,  τα  οποία  πρέπει  να  ληφθούν  υπ’  όψη  εξ’  αρχής  και  να

αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους ως κίνδυνοι,  οι  οποίοι  μπορεί να προκαλέσουν

αστάθεια στο συνολικό εγχείρημα της ανάθεσης. 

Τα  σημεία  –  κίνδυνοι,  στα  οποία  αν  δεν  δοθεί  η  δέουσα  προσοχή  από  την

διοίκηση της «εκχωρήτριας» επιχείρησης, είναι ικανά να οδηγήσουν σε αποτυχία της

ανάθεσης  σε  τρίτους.  Αναπόφευκτα,  θα  οδηγηθεί  η  επιχείρηση  σε  δυσάρεστα

αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο διοίκησης, σε επίπεδο διαχείρισης και συντονισμού

λειτουργιών, όσο και οικονομικό επίπεδο. Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων αλλά

και των επιπτώσεων σε θέματα διοίκησης – διαχείρισης, «αποδέκτης» του αρνητικού

κλίματος που θα επικρατήσει λόγω των προαναφερόμενων, θα είναι το προφίλ της

επιχείρησης στην αγορά (ή στον κλάδο), στη οποία δραστηριοποιείται. 

1.2.10. Κρίσιμα σημεία της παροχής των υπηρεσιών σε τρίτους 

Ορισμένα βασικά σημεία τα οποία πρέπει η κάθε «εκχωρήτρια» επιχείρηση

να λάβει υπ’ όψη προτού προβεί στη σύναψη συμφωνιών με εταιρείες  outsourcing

είναι τα εξής: (22)

1.  Η  διαδικασία  Στρατηγικής  outsourcing που  θα  εφαρμόσει  η  «εκχωρήτρια»

επιχείρηση, αφορά στη λήψη μιας σειράς αποφάσεων που πρέπει να λάβει για το αν

θα αναθέσει ή όχι, διαδικασίες σε τρίτους και αν ναι, ποιες θα είναι αυτές. Ορισμένοι

από τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία αυτή, είναι:

 Ασαφής καθορισμός στόχων και σκοπού, πριν την έναρξη της διαδικασίας

του outsourcing. 

 Η  μη  οργάνωση  εσωτερικού  αποτελεσματικού  πλάνου

συμπεριλαμβανομένων τα κόστη, την εξυπηρέτηση και την προστιθέμενη

αξία, ως κριτήριο επιλογής παροχέα outsourcing. 

 Διαδικασία εκχώρησης (outsourcing) σε διεθνές επίπεδο χωρίς τη γνώση

και την εμπειρία από διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 Ελλιπής σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου για τη λήψη αποφάσεων,

σχετικά με την ανάθεση διαδικασιών σε τρίτους.

 Εκχώρηση  διαδικασιών  σε  τρίτους,  έχοντας  ελλιπή  ενημέρωση  και

επίγνωση των θεμάτων που αφορούν  στο  εσωτερικό της  επιχείρησης,

όπως οικονομικά στοιχεία και διαδικασίες.



 Παράβλεψη των επιπτώσεων και της επιρροής του outsourcing σε άλλες

δραστηριότητες της επιχείρησης και σε τομείς υψίστης σημασίας, όπως

περιβαλλοντικοί και ρυθμιστικοί παράγοντες. 

 Μειωμένη αντίληψη και κατανόηση σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων και

του νομικού πλαισίου εν όψει της σύναψης συνεργασίας με τρίτους.

 Η κοινοποίηση της ανάθεσης σε τρίτους, χωρίς να έχουν καταγραφεί όλες

οι λεπτομέρειες που αφορούν σε αυτή, έχει ως αποτέλεσμα διακύβευση

ηθικών ζητημάτων.

 Έλλειψη πλάνου ανάλυσης και αξιολόγησης ρίσκου.

2. Η διαδικασία Επιλογής του κατάλληλου παροχέα, αφορά στη διαδικασία και τους

τρόπους  εύρεσης  και  αξιολόγησης  των  «εν  δυνάμει»  συνεργατών  σε  θέματα

outsourcing. Στην παρούσα διαδικασία, τα κρίσιμα σημεία που θα πρέπει να έχει υπ’

όψη η επιχείρηση είναι:

 Έλλειψη των κατάλληλων προσόντων για τη διαχείριση της διαδικασίας

επιλογής.

 Ελλιπής περιγραφή και τεκμηρίωση ως προς τις διαδικασίες (ή τα στοιχεία

και τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων), τις οποίες πρόκειται να αναθέσει σε

τρίτους.

 Ασάφειες ως προς την κοστολόγηση των ωφελειών που θα αποκομίσει η

«εκχωρήτρια» επιχείρηση.

 Ελλιπείς  πηγές  πληροφόρησης  ως  προς  την  αποτελεσματικότερη

διαχείριση  της  διαδικασίας  επιλογής  των  συνεργατών  –  παροχέων

outsourcing υπηρεσιών.

 Ανεπαρκής γνώση των περιθωρίων ανάπτυξης και  εξέλιξης, καθώς και

του μεγέθους των  outsourcing υπηρεσιών που πρόκειται  να παρέχει  ο

«υποψήφιος» συνεργάτης.

 Ελλιπής  αναφορά  ως  προς  τις  απαιτήσεις  και  τις  προοπτικές

συνεργασίας, οι οποίες θα αποτελούσαν κριτήρια στη διαδικασία επιλογής

των παροχέων. 

3. Περνώντας στην Εφαρμογή, δηλαδή στο τελικό στάδιο της σύναψης συμφωνίας,

όπου τίθενται και διαμορφώνονται οι  όροι και το πλαίσιο συνεργασίας, τα κρίσιμα

σημεία είναι: 

 Σχεδιασμός μη ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που αφορά στα στάδια

της outsourcing διαδικασίας. 

 Σύναψη  μιας  συμφωνίας  με  την  εταιρεία  –  παροχέα  outsourcing

υπηρεσιών, η οποία περιορίζει την απόκτηση ευελιξίας στο μέλλον.



 Υποτίμηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη σύναψη της

Συμφωνίας Συνεργασίας, προβαίνοντας έτσι σε βεβιασμένες ενέργειες.

 Ανεπαρκής  σχεδιασμός  ως  προς  τα  τεχνολογικά  μέσα  και  τα

πληροφοριακά  συστήματα  που  απαιτούνται  για  την  εφαρμογή  (ή  τη

σύναψη) της συνεργασίας με τον παροχέα.

 Μη καταρτισμένη εκπαίδευση προς τον παροχέα όσον αφορά στη γραμμή

παραγωγής  της  επιχείρησης,  αλλά  και  των  προσδοκιών  που  έχει  η

«εκχωρήτρια» επιχείρηση από τη σύναψη συνεργασίας.

4.  Η διαδικασία Διαχείρισης του συνόλου της  διαδικασίας ανάθεσης,  αφορά στην

παρακολούθηση,  στον  έλεγχο  αυτής,  αλλά  και  στα  σημεία  βελτίωσης  της

συνεργασίας.  Παρακάτω  παρατίθενται  ορισμένα  από  τα  κρίσιμα  σημεία  της

διαδικασίας αυτής:

 Υψηλές  προσδοκίες  από την  επιχείρηση προς  τον  παροχέα,  σε  πολύ

σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της σύναψης συνεργασίας.

 Δεν  λαμβάνεται  υπ’  όψη  στο  σύνολο  της,  η  επιρροή  της  συμφωνίας

εκχώρησης  στη  χρηματοοικονομική  κατάσταση  της  «εκχωρήτριας»

επιχείρησης.

 Έλλειψη επικοινωνίας στο εσωτερικό της «εκχωρήτριας» επιχείρησης.

 Έλλειψη κινήτρων για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση.

 Απουσία πολλαπλών σημείων – διαύλων επαφής και επικοινωνίας με τον

παροχέα.

 Η μη τήρηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας

που  θα  περιλαμβάνει  προγραμματισμένες  συναντήσεις,  διαδικασίες

βελτίωσης  και  παρακολούθηση  των  εξελίξεων  στη  διαδικασία  του

outsourcing καθώς και επαναπροσδιορισμό στόχων και όρων συμφωνίας.

 Πέραν  των  προαναφερόμενων,  κρίσιμο  σημείο  στη  συνεργασία  των

συμβαλλόμενων  μερών  αποτελεί  η  έλλειψη  γνώσης  του  τρόπου  (ή  η

αδυναμία) ανάπτυξης σχέσεων αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. (22)

1.2.11. Λόγοι επιλογής 3PL συνεργατών

Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν μια εταιρεία να επιλέξει το outsourcing είναι

οι ακόλουθοι: (15)

1. Εκμετάλλευση Οικονομιών Κλίμακας.

2. Μείωση Κόστους.

3. Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας Συνεργατών.

4. Βελτίωση Λειτουργιών Κυκλώματος Logistics.



5. Περιορισμός Επενδύσεων σε Πάγια.

6. Αφοσίωση στην Κύρια Δραστηριότητα.

7. Αύξηση Βαθμού Ευελιξίας.

8. Βελτίωση Επιπέδου Εξυπηρέτησης Πελατών.

1.3. Μεθοδολογία επιλογής 3PL συνεργατών

Ένας  3PL συνεργάτης  δραστηριοποιείται  στο  τμήμα  της  εφοδιαστικής

αλυσίδας που:

 Ασχολείται με τη μεταφορά, την αποθήκευση και την διανομή.

 Παρακολουθεί τα αποθέματα.

 Διαθέτει υποδομές και μέσα για την επιτέλεση του έργου του.

 Ενεργεί  στα  πλαίσια  ενός  συγκεκριμένου  και  ήδη  διαμορφούμενου

πλάνου λειτουργίας του κυκλώματος Logistics μιας εταιρείας. 

Η  εμπειρία  δείχνει  ότι  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  η  λύση  του

«outsourcing» είναι προς όφελος των επιχειρήσεων που την επιλέγουν. Στη συνέχεια

παρουσιάζεται η μεθοδολογία που μπορεί να ακολουθηθεί στα πλαίσια μιας τέτοιας

επιλογής. (23)

1. Δημιουργία Ομάδας Ελέγχου.

Το πρώτο  βήμα,  και  ένα  από τα  σημαντικότερα,  είναι  η  δημιουργία  της  σωστής

ομάδας  που  θα  αναλάβει  το  project αυτό.  Στην  ομάδα  πρέπει  να  συμμετέχουν

στελέχη από όλα τα κρίσιμα τμήματα της εταιρείας, όπως παραγωγή, οικονομικό,

πωλήσεις,  marketing και  φυσικά  Logistics.  Επίσης  στην  ομάδα  καλό  είναι  να

υπάρχουν υψηλόβαθμα στελέχη, ώστε η σοβαρότητα του εγχειρήματος να περνά,

τόσο  στην  ίδια  την  επιχείρηση  όσο  και  στους  δυνητικούς  συνεργάτες.  Η  Ομάδα

Έργου  μπορεί  να  συμπληρωθεί  και  από ένα  σύμβουλο  εξειδικευμένο  σε  θέματα

Logistics και «outsourcing».

       2.   Σαφής Καθορισμός Αναγκών και Στόχων.

Το πρώτο μέλημα της Ομάδας Έργου είναι ο σαφής καθορισμός των αναγκών του

κυκλώματος  Logistics,  για  την  ικανοποίηση των οποίων θα χρησιμοποιηθεί  λύση

«outsourcing», καθώς επίσης και τα αναμενόμενα οφέλη, ώστε να προσδιοριστούν οι

αναμενόμενοι  στόχοι.  Η  ανάλυση  πρέπει  να  είναι  σε  λεπτομέρεια,  καθώς  τα

ευρήματα θα αποτελέσουν οδηγό για τα επόμενα βήματα. 

3. Δημιουργία Τεύχους Προδιαγραφών.

Με  βάση τις  ανάγκες  και  τους  στόχους  που θα έχουν προσδιοριστεί,  πρέπει  να

δημιουργηθεί  το  Τεύχος  Προδιαγραφών  του  έργου,  το  οποίο  θα  περιγράφει  με

σαφήνεια ανάγκες και απαιτήσεις και θα σταλεί στους υποψήφιους συνεργάτες από



τους  οποίους  θα  ζητηθούν  προσφορές.  Η  δημιουργία  του  κρίνεται  απολύτως

αναγκαία ώστε οι προσφορές των υποψηφίων να αφορούν το ίδιο αντικείμενο, αλλά

και η σύγκριση των προσφορών από την Ομάδα Έργου να γίνει σε κοινή βάση. 

4. Καθορισμός και Ιεράρχηση Κριτηρίων Αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με εξειδικευμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να

καθοριστούν  από  την  Ομάδα  Έργου,  αλλά  και  να  ιεραρχηθούν  με  χρήση

συντελεστών  βαρύτητας.  Μπορούν  να  δημιουργηθούν  δύο  επίπεδα  κριτηρίων

αξιολόγησης.  Το πρώτο  επίπεδο μπορεί  να  απαρτίζεται  από γενικότερα κριτήρια

αξιολόγησης,  με  στόχο  τον  προσδιορισμό  των  υποψηφίων  στους  οποίους  θα

αποσταλεί το Τεύχος Προδιαγραφών. 

Το δεύτερο επίπεδο περιέχει εξειδικευμένα κριτήρια με τη χρήση των οποίων

θα  γίνει  η  τελική  επιλογή.  Σε  γενικές  γραμμές,  εντάσσονται  στις  ακόλουθες

κατηγορίες:

 Γενικά Στοιχεία Εταιρείας (υποψήφιος συνεργάτης).

 Στοιχεία Εγκαταστάσεων – Εξοπλισμού.

 Στοιχεία Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

 Στοιχεία κόστους.

Στο σημείο αυτό κρίνεται  σκόπιμο να σημειωθεί  ότι,  στοιχεία για ορισμένα

από  τα  κριτήρια  Ποιότητας  Παρεχόμενων  Υπηρεσιών,  μπορούν  να  προκύψουν

εφόσον ξεκινήσει η συνεργασία και συνεπώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο

στάδιο της αξιολόγησης. 

Για να το ξεπεράσει αυτό η Ομάδα Έργου θα μπορούσε να κάνει σύντομη έρευνα

αγοράς  με  βάση το  πελατολόγιο  των  υποψήφιων  συνεργατών,  απ’  όπου  και  θα

μπορούσαν να  αντληθούν  χρήσιμες  πληροφορίες  (π.χ.  πόσο επιρρεπείς  είναι  σε

λάθη, πόσο συνεπείς είναι στις παραδόσεις τους κλπ).

5. Δημιουργία Λίστας Υποψηφίων Συνεργατών

Με  βάση  τα  κριτήρια  του  1ου επιπέδου  αξιολόγησης  καταρτίζεται  η  λίστα  των

υποψηφίων  συνεργατών,  στους  οποίους  και  θα  αποσταλεί  το  Τεύχος

Προδιαγραφών,  ώστε  να  καταθέσουν  λεπτομερείς  προσφορές.  Συνήθως,  η  λίστα

αυτή αποτελείται από 5 - 8 εταιρείες. Η Ομάδα Έργου, στην προσπάθεια δημιουργίας

της  λίστας  αυτής,  θα  μπορούσε  να  αποταθεί  και  σε  ανταγωνιστές,  οι  οποίοι

χρησιμοποιούν τη λύση του «outsourcing» και οι  οποίοι  ως ένα βαθμό ίσως είναι

πρόθυμοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.  

6. Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση - Τελική Επιλογή

Τελευταίο βήμα είναι η τελική επιλογή του 3PL συνεργάτη, η οποία προκύπτει ως

αποτέλεσμα  πολυκριτηριακής  ανάλυσης,  με  βάση  τα  εξειδικευμένα  κριτήρια  του



δεύτερου επιπέδου αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αφορά, τόσο τις εταιρείες όσο και τις

προσφορές που έχουν αποστείλει και πρέπει να γίνει με προσοχή στη λεπτομέρεια.

Θεωρείται  σκόπιμο,  η  Ομάδα  Έργου  να  επισκεφθεί  τις  εγκαταστάσεις  των

υποψηφίων.  Η  ποιότητα  των  υπηρεσιών,  όπως  και  η  παρακολούθηση  των

τεχνολογικών εξελίξεων κοστίζουν, όπως βέβαια κοστίζει και η λανθασμένη επιλογή.

Μετά την τελική επιλογή,  ιδιαίτερη προσοχή πρέπει  να δοθεί  στον τρόπο, με τον

οποίο  θα  δομηθεί  το  συμβόλαιο  παροχής  υπηρεσιών,  το  οποίο  πρέπει  να  είναι

κατανοητό,  απλά  δομημένο,  αλλά  και  ευέλικτο  με  βάση  το,  πραγματικά,

υλοποιούμενο έργο. Στόχος είναι και οι δύο εταιρείες να βγουν κερδισμένες από τη

συνεργασία. 

Άλλες  πηγές  αναφέρονται  και  σε  περαιτέρω σημεία  που  πρέπει  να  δοθεί

προσοχή από την επιχείρηση: (23)

 Marketing &  Business Plan: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει

καθορισμένη στρατηγική marketing. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα πρώτα

ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθεί έχει σχέση με το κατά πόσο ο

χαρακτήρας της επιχείρησης θα είναι πολυσυλλεκτικός ή όχι, δηλαδή αν

θα στηθεί  για  την  εξυπηρέτηση πολλών μικρών πελατών ή  βάσει  των

αναγκών ενός μεγάλου πελάτη. 

 Εξειδίκευση: Όπως σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι και στην

περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι το

ζητούμενο.  Η εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο δρόμος

προς  τη  σωστή  κατεύθυνση.  Ο  ανταγωνισμός  στο  επίπεδο  των

παλεταποθηκών είναι  πολύ μεγαλύτερος  σε  σχέση  με  αποθήκες   που

παρέχουν  καλές  υπηρεσίες  τεμαχιακού  picking.  Η  υποστήριξη  της

εξειδίκευσης  αυτής  με  επενδύσεις  σε  αυτοματισμούς  και  σύγχρονα

προγράμματα επιδότησης των υπηρεσιών αυτών, ενισχύουν την εικόνα

της  εταιρείας  προς  τα  έξω,  ειδικά  σε  μια  περίοδο  που  τέτοιου  είδους

επενδύσεις επιδοτούνται έως και 40%. Μια επένδυση που μέχρι πρότινος

θεωρούνταν απαγορευτική, μπορεί πλέον να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα.

 Ελεγχόμενες  επενδύσεις:  Ο  κανόνας,  τουλάχιστον,  κατά  την  πρώτη

περίοδο  λειτουργίας  θα  πρέπει  να  είναι  η  αποφυγή  δέσμευσης  με

σταθερά πάγια κόστη, που ίσως στην πορεία θα αποσβεστούν δύσκολα.

Κατά  συνθήκη,  η  λειτουργία  της  εταιρείας  σε  ενοικιαζόμενους

αποθηκευτικούς  χώρους  μπορεί  να  αποδειχθεί  ορθότερη  από  την

κατασκευή  ιδιόκτητων  κτιριακών εγκαταστάσεων,  τουλάχιστον  μέχρι  να

σταθεροποιηθεί  σε  ένα  βαθμό  η  δραστηριότητα  και  κατά  συνέπεια  η



κερδοφορία  της  επιχείρησης.  Εξαίρεση,  στον  κανόνα  αυτό,  μπορεί  να

αποτελεί η σύναψη ενός ισχυρού συμβολαίου με μεγάλο πελάτη από την

αρχή, γεγονός που δικαιολογεί, εν μέρει, τέτοιου είδους δαπάνες.

 Όχι  ποσοστιαία  κοστολόγηση:  Η  σωστή  κοστολόγηση  των  υπηρεσιών

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και μακροημέρευση της

επιχείρησης,  κάτι  που  δεν  πρέπει  να  θεωρείται  πάντα  δεδομένο  γιατί

μιλάμε για υπηρεσίες και όχι για προϊόντα. Ποσοστιαία κοστολόγηση επί

τζίρου  ή  αξίας  αλλά  και  κάθε  είδους  flat κοστολόγηση  θα  πρέπει  να

αποφεύγεται, εκτός φυσικά αν κάτι τέτοιο αποτελεί συμφέρουσα επιλογή

βάσει της ιδιαιτερότητας των διαχειριζόμενων ειδών. Ο χώρος των 3PL

είναι κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής της μεθόδου activity based costing, και

ο μοναδικός τρόπος για να πληρωθεί  πραγματικά η επιχείρηση για τις

υπηρεσίες που παρέχει.

 Εποχιακές  διακυμάνσεις:  Ιδιαίτερη  αναφορά  θα  πρέπει  να  γίνει  στις

διακυμάνσεις που μπορεί να παρουσιάζει το έργο της εταιρείας κατά τη

διάρκεια του έτους, του μήνα ή της μέρας, καθώς η ύπαρξη τέτοιου είδους

εποχικότητας  θα  πρέπει,  αφενός  να  αντιμετωπιστεί  λειτουργικά  και

αφετέρου  να  προβλεφθεί  και  να  ληφθεί  υπόψη  κατά  τη  φάση  της

κοστολόγησης. 

 Αναθεώρηση  τιμών:  Τέλος,  κρίνονται  οι  όροι  και  η  διαδικασία

αναθεώρησης των προβλεπόμενων τιμών, όταν αυτή επιβάλλεται από τη

διαμόρφωση  εξωγενών  παραγόντων  όπως  είναι,  για  παράδειγμα,  η

αύξηση  της  τιμής  των  καυσίμων,  η  αύξηση  ακτοπλοϊκών  ναύλων,  οι

αλλαγές  στο  εργατικό  δίκαιο  κλπ.  που  διαφοροποιούν  το  κόστος  του

εργατικού προσωπικού. 

1.3.1. Κριτήρια επιλογής συνεργάτη στα πλαίσια των 3PL

Όπως έχει προαναφερθεί παραπάνω, τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή ενός

συνεργάτη ή συνεργατών,  σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών  Third Party Logistics,

συνοψίζονται στις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες: (23)

1. Ως προς τα Γενικά Στοιχεία της 3PL εταιρείας,  θα πρέπει  να λαμβάνονται

υπόψη τα εξής:

 Εμπειρία Logistics.

 Εξειδίκευση σε συγκεκριμένο Τομέα ή Υπηρεσίες Logistics.

 Τζίρος (συνολικός & τζίρος Logistics).

 Κερδοφορία (λοιποί οικονομικοί δείκτες).



 Πελατολόγιο.

 Ανθρώπινο δυναμικό.

 Δίκτυο Συνεργατών.

2. Ως προς τις εγκαταστάσεις και τον Εξοπλισμό τους:

 Κατάσταση, Μέγεθος Χώρων – Εγκαταστάσεων.

 Χρησιμοποιούμενος Εξοπλισμός.

 Γεωγραφική Κατανομή Εγκαταστάσεων.

 Διαθεσιμότητα  Εγκαταστάσεων  –  Εξοπλισμού  την  επιθυμητή  χρονική

στιγμή.

 Συστήματα Ασφαλείας.

3. Ως προς την Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Συνέπεια χρόνου παράδοσης.

 Παράδοση χωρίς καταστροφές.

 Έλλειψη λαθών.

 Τήρηση – Παρακολούθηση Συνθηκών Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας.

 Τήρηση Συνθηκών Υγιεινής & Ασφάλειας.

 Ευελιξία – Κάλυψη ιδιαίτερων Αναγκών Πελάτη.

 Κλίμα Συνεργασίας.

 Εύρος Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

 Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO, HACCP,κλπ).

 Ασφάλιση Εμπορευμάτων.

4. Ως προς το Κόστος.

 Κόστος Υπηρεσιών.

 Κατανοητός & Διαφανής Τρόπος Τιμολόγησης.

 Κατανοητό & απλά Δομημένο Συμβόλαιο.

 Δυνατότητα Επαναπροσδιορισμού Συμφωνίας.

1.3.2. Αξιολόγηση απόδοσης 3PL συνεργατών

Η  σωστή  επιλογή  του  κατάλληλου  «outsourcing»  συνεργάτη  είναι  η  μια

διάσταση  του  «προβλήματος»  και  οριοθετεί  την  έναρξη  μιας  (μακροχρόνιας

συνήθως)  συνεργασίας.  Με  την  ολοκλήρωση  της  επιλογής  δε  σημαίνει  ότι

επιλύθηκαν όλα τα θέματα και  η  βελτιστοποίηση του κυκλώματος  Logistics,  είναι

πλέον γεγονός. Στα πλαίσια αυτά σημαντικό στοιχείο, στο οποίο πρέπει να δοθεί η

πρέπουσα βαρύτητα,  είναι  η παρακολούθηση και  η αξιολόγηση της απόδοσης (η

άλλη διάσταση του «προβλήματος») του συνεργάτη. 



Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήματα: (23)

1. Καθορισμός Υπεύθυνου Αξιολόγησης.

Αρχικά πρέπει να καθοριστεί ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης. Πρέπει να είναι στέλεχος

που έρχεται σε επαφή με τον συνεργάτη και γνωρίζει σε λεπτομέρεια τους όρους και

τα πλαίσια της συνεργασίας. Καλό είναι να έχει εμπλακεί και στη διαδικασία επιλογής.

Τις περισσότερες φορές το στέλεχος αυτό είναι από το Τμήμα Logistics. 

2. Θέσπιση Δεικτών Αξιολόγησης.

Ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης (χρήσιμη κρίνεται και η βοήθεια στελεχών που ήταν μέλη

στην Ομάδα Επιλογής) πρέπει να καθορίσει τους δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης

του συνεργάτη.  Στους δείκτες αυτούς  μπορούν να ληφθούν και  ορισμένα από τα

κριτήρια  Ποιότητας  Παρεχόμενων  Υπηρεσιών  που  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  την

επιλογή.

3. Καθορισμός Αναγκαίων Στοιχείων και Περιόδου Συλλογής.

Ακολουθεί  καθορισμός  των  στοιχείων  που  είναι  αναγκαία  για  την  εξαγωγή  των

δεικτών αξιολόγησης, καθώς και η περίοδος συλλογής τους, η οποία μπορεί να είναι

διαφορετική ανάλογα με το δείκτη. Στη συνέχεια, πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος που

θα συλλέγονται τα στοιχεία αυτά, με τη συνεργασία βέβαια του συνεργάτη, ο οποίος

είναι η πηγή των στοιχείων. Στην προσπάθεια αυτή, καλό είναι να αξιοποιηθεί στο

μέγιστο η πληροφοριακή υποδομή του συνεργάτη.

4. Πολυκριτηριακή Ανάλυση.

Με τη χρήση συντελεστών βαρύτητας, ανάλογα με τον δείκτη αξιολόγησης, γίνεται

πολυκριτηριακή  ανάλυση  των  στοιχείων  που  έχουν  συλλεχθεί.  Τα  συλλεχθέντα

στοιχεία πρέπει να συγκρίνονται με προηγούμενα στοιχεία απόδοσης του συνεργάτη,

που υπάρχουν σε βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το λόγο αυτό. 

5. Κοινοποίηση Συμπερασμάτων.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν κοινοποιούνται, τόσο στη Διοίκηση της εταιρείας

όσο  και  στον  συνεργάτη.  Εφόσον  προκύψουν  προβλήματα,  πρέπει  να  γίνει

προσπάθεια  εντοπισμού  της  αιτίας  και  να  ληφθούν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  την

επίλυσή τους.  Απαιτείται  στενή  συνεργασία  των  δύο  πλευρών και  ο  συνεργάτης

πρέπει να καταλάβει ότι η καλοπροαίρετη κριτική είναι προς κοινό όφελος.

Η  πρόκληση  για  τις  επιχειρήσεις  3PL,  έγκειται  στην  αξιοποίηση  των

σημαντικών  ευκαιριών  που  παρουσιάζονται  για  νέα  κανάλια  διανομής  και  για

ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών μορφών συνεργασίας,  βασιζόμενες στο αμοιβαίο

όφελος.  Ακόμη  μια  εξέλιξη  που  διαφαίνεται  από  τις  διαμορφούμενες  τάσεις  στο

διεθνές επιχειρείν και αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις,

είναι  η  σταδιακή  αντικατάσταση  του  χονδρεμπορίου  και  των  μεσαζόντων  από



εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics, με προϋπόθεση τη σωστή

αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών τους. (16)

1.4. Ανατομία της αγοράς μεταφορών

Η  πλεονεκτική  γεωγραφική  θέση  της  χώρας  μας  αποτελεί  τη  βασική

προϋπόθεση ώστε να διαδραματίσει κομβικό σημείο στην παγκόσμια εμπορευματική

διακίνηση.  Στο  πλαίσιο  της  υιοθέτησης  νέων  στρατηγικών  μοντέλων  διοίκησης

επιχειρήσεων, όπως η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (outsourcing), οι ελληνικές

εταιρείες αναγνωρίζουν σταδιακώς τη συμβολή των logistics στην ενδυνάμωση του

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, την εξοικονόμηση κεφαλαίων και τη βελτίωση

της αποτελεσματικότητας τους. Αρκετές εταιρείες του κλάδου καθώς και εμπορικές

επιχειρήσεις  υλοποιούν  επενδύσεις  δημιουργίας  νέων  κέντρων  αποθήκευσης,

ανασυσκευασίας και διανομής. Πολλές από αυτές τις επενδύσεις επιχορηγούνται από

τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. 

Τόσο ο τομέας των μεταφορών, όσο ιδιαιτέρως ο τομέας των logistics, που

αποτελεί το συγκοινωνούν δοχείο του πρώτου, έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια

έντονα στοιχεία τεχνολογικής διείσδυσης (π.χ. εφαρμογές RFID, κλπ), η αξιοποίηση

των  οποίων  υπόσχεται  περιορισμό  του  λειτουργικού  κόστους  και  καλύτερη

εκμετάλλευση  των  υπαρχόντων  αποθηκευτικών  χώρων.  Επίσης,  πρέπει  να

σημειωθεί  ότι  ευοίωνες  προοπτικές  δημιουργούνται  και  από  την  αναπτυξιακή

δυναμική  χωρών  της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης,  Μέσης  Ανατολής  και  αραβικής

χερσονήσου. Για παράδειγμα, το σχεδιαζόμενο διεθνές εμπορευματικό κέντρο στο

Dubai αναμένεται  να  δώσει  ευκαιρία  στις  ελληνικές  διαμεταφορικές  εταιρείες  να

αποκτήσουν εντονότερη παρουσία στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής και να

διευρύνουν το εμπορευματικό τους δίκτυο. 

Αυτή η κινητικότητα αποτελεί φυσικό επόμενο ύστερα από τις επενδύσεις και

την προσαρμογή που έκαναν οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου μεταφορών και

logistics  προκειμένου  να  ανταπεξέλθουν  στις  νέες  συνθήκες  που  δημιούργησε  η

τελευταία  διεύρυνση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Οι  τελευταίες  κλαδικές  μελέτες

αναφέρουν ότι ο κλάδος των μεταφορών και logistics αποτελεί σημαντικό παράγοντα

για την επιχειρηματικότητα με αξιοσημείωτη αναπτυξιακή δυναμική. (24)                     

1.4.1. Προτάσεις του κλάδου των μεταφορών

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των μεταφορών κατέχει ο υποκλάδος των

οδικών μεταφορών. Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου, οι

προκλήσεις είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: (24)

 Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών.



 Η  απελευθέρωση  των  αδειών  φορτηγών  και  του  επαγγέλματος  του

μεταφορέα.

 Η  οικονομική  ανάπτυξη  γειτονικών  χωρών  (Βαλκάνια,  Μέση  Ανατολή,

Ρωσία).

 Η βελτίωση του νομικού πλαισίου με την θεσμοθέτηση της λειτουργίας

των εμπορευματικών κέντρων.

 Η επιχορήγηση επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

 Η σταδιακή αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών logistics.

 Η τεχνολογική διείσδυση.

 Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού. 

Η επίτευξη των προαναφερθέντων προκλήσεων προϋποθέτει  ότι  ο κλάδος

των  Μεταφορών  &  των  Logistics  θα  μπορέσει  επίσης  να  αντιμετωπίσει

συγκεκριμένες διαχρονικές αδυναμίες όπως: (24)

1. Η έντονη πολυδιάσπαση του κλάδου.

2. Η έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου.

3. Η  έλλειψη  κατοχύρωσης  και  αναγνώρισης  του  επαγγέλματος  του

logistician.

4. Οι  ανεπαρκείς  υποδομές  του  εθνικού  σιδηροδρομικού  δικτύου  και

ελλιπής σύνδεση με λιμενικές εγκαταστάσεις.

5. Οι περιορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι στα λιμάνια.

6. Οι  εταιρείες  3PL  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  διατηρούν  ιδιόκτητο

μεταφορικό στόλο.

7. Η γήρανση του μεταφορικού στόλου των οδικών μεταφορών και το

«κλειστό» επάγγελμα του μεταφορέα. 

Τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  υλοποιηθεί  σημαντικές  επενδύσεις  σε  θέματα

τεχνολογικής αναβάθμισης και  εξοπλισμού,  με προμήθεια λογισμικού ελέγχου της

λειτουργίας, εφαρμογές παρακολούθησης εμπορευμάτων, διαχείρισης αποθήκης και

μεταφορικού  στόλου,  με  αποτέλεσμα  οι  προσφερόμενες  υπηρεσίες  logistics  να

διαφέρουν  πλέον  από  τις  τυπικές  μεταφορικές  δραστηριότητες.  Προς  αυτήν  την

κατεύθυνση συμβάλουν και  οι  συνεργασίες ελληνικών επιχειρήσεων με κορυφαίες

εταιρείες  του  εξωτερικού,  βελτιώνοντας  τη  λειτουργία  τους  με  την  μεταφορά  της

τεχνογνωσίας παράλληλα με την απόκτηση πρόσβασης σε ολοκληρωμένα διεθνή

δίκτυα μεταφορών και αποθήκευσης. (24)

1.4.2. Εξελίξεις στον κλάδο των μεταφορών – Συνδυασμένες μεταφορές



Οι  υπηρεσίες  διαμεταφοράς  εντάσσονται  στον  ευρύτερο  κλάδο  των

μεταφορών  και  παρέχονται  από  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στο

σχεδιασμό,  την  οργάνωση και  την  εξυπηρέτηση,  γενικότερα,  της  εμπορευματικής

μεταφοράς. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν διενεργούν τις μεταφορές με δικά τους μέσα

αλλά  αναλαμβάνουν  την  ευθύνη  εξεύρεσης  του  μεταφορέα  μέσω μόνιμων  ή  και

έκτακτων συνεργασιών. Σε γενικές γραμμές, η δραστηριότητά τους συνίσταται στην

ανάληψη  της  ευθύνης  εξεύρεσης  του  μεταφορέα,  στη  συγκέντρωση  και

«ομαδοποίηση»  των  φορτίων  διαφορετικών  πελατών  και  στη  γενικότερη

παρακολούθηση της μεταφοράς. 

Οι  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στην  προσφορά  υπηρεσιών

διαμεταφοράς,  διακρίνονται  σε  αυτές  που  ασχολούνται  με  τις  εντός  Ελλάδας

μετακινήσεις και σε αυτές που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς διαμεταφορές. Όπως

επισημαίνεται  στην  πρόσφατη  μελέτη  για  τις  Οδικές  Διαμεταφορές  της  εταιρείας

ICAP, στον κλάδο των διεθνών διαμεταφορών δραστηριοποιείται  μεγάλος αριθμός

επιχειρήσεων,  με  τις  μεγαλύτερες  από  αυτές  να  διαθέτουν  τμήματα  οδικών,

αεροπορικών, θαλάσσιων ή και σιδηροδρομικών διαμεταφορών, εκμεταλλευόμενες

τις δυνατότητες που προσφέρει η συνδυασμένη μεταφορά. Στις μικρότερου μεγέθους

(βάσει  πωλήσεων)  επιχειρήσεις,  παρουσιάζεται  πιο  συχνά  το  φαινόμενο  της

αποκλειστικής δραστηριοποίησης σε ένα μόνο τομέα, με κυρίαρχη μορφή τις οδικές

διαμεταφορές.  Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  του  κλάδου,  στον  τομέα  των  εθνικών

διαμεταφορών  δραστηριοποιούνται  περί  τις  300  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  έχουν

αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας με πανελλαδική κάλυψη.

Η ζήτηση για  τις  υπηρεσίες  των επιχειρήσεων του κλάδου είναι  το  άμεσο

αποτέλεσμα της ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες με τη σειρά τους

εξαρτώνται από παράγοντες, όπως η παραγωγική δραστηριότητα και η εξέλιξη του

εμπορίου (εγχώριου και εξωτερικού) της χώρας. Επιπλέον, ενισχυτικά στην πορεία

εργασιών του κλάδου λειτουργούν σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση των αποθηκών

που  ευνοούν  την  τήρηση  μικρότερου  όγκου  αποθεμάτων  και  «επιβάλλουν»  σε

εμπορικές  και  βιομηχανικές  επιχειρήσεις  την  πραγματοποίηση  συχνότερων  -

μικρότερου όγκου - μετακινήσεων. Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που έκανε έντονη την

παρουσία  του,  κατά  τα  προηγούμενα  χρόνια,  ήταν  και  η  προσφορά  από  τους

διαμεταφορείς ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών που

προκύπτουν  στα  διάφορα  στάδια  αποθήκευσης,  μεταφοράς  και  διανομής  και  η

σταδιακή είσοδός τους στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών logistics. Οι πρόσθετες

αυτές  υπηρεσίες  και  τα  συνεπαγόμενα  οφέλη  αποτελούν  σημαντικό  κίνητρο  για

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις προκειμένου να αναθέσουν σε τρίτους την

επιμέλεια της μεταφοράς.



Ιδιαίτερα οι εξελίξεις στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου της χώρας είχαν ως

αποτέλεσμα τη σημαντική κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης της αξίας των υπηρεσιών

διεθνών οδικών διαμεταφορών.  Πέρα από τις  γενικότερες  εξελίξεις  στην  εγχώρια

βιομηχανική  και  εμπορική  δραστηριότητα,  ο  τομέας  των  εθνικών  διαμεταφορών

επηρεάζεται και από τον ανταγωνισμό που προέρχεται από διαφορετικούς κλάδους,

όπως  για  παράδειγμα,  από  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  logistics  (3PL)  και

εταιρείες ταχυμεταφορών (couriers). (25)

Όσον αφορά τον όρο «Συνδυασμένες Μεταφορές» εννοούμε την μεταφορά

φορτίου χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα μεταφοράς, όπου το μεγαλύτερο μέρος

του ταξιδιού γίνεται σιδηροδρομικά ή μέσω θαλάσσης, ενώ το αρχικό ή τελικό τμήμα

μεταφοράς γίνεται οδικά.

Η πολιτική για τις συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη

την καλύτερη χρήση των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Η ύπαρξη ενός αποδοτικού

συστήματος μεταφοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  και  αν  λάβουμε  υπόψη  ότι  την  τελευταία  τριακονταετία  οι

εμπορευματικές  μεταφορές  έχουν  παρουσιάσει  αύξηση  70%,  θεωρούμε  τις

μεταφορές μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία.

Οι  παράγοντες  που  αυξάνουν  τη  ζήτηση  των  συνδυασμένων  μεταφορών

σχετίζονται με τις αλλαγές τόσο στις μεθόδους παραγωγής, όσο στη συνολική δομή

της βιομηχανίας, και στην αύξηση του τομέα των υπηρεσιών. Τα πλεονεκτήματα του

συστήματος συνδυασμένων μεταφορών αφορούν την μείωση του κόστους φόρτωσης

και του χρόνου μεταφοράς με γρήγορο, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

Οι  συνδυασμένες  μεταφορές  διακρίνονται  σε  πέντε  στάδια,  στην  αρχική

μεταφορά,  την  μεταφόρτωση,  τον  σιδηρόδρομο ή  την  εσωτερική ναυσιπλοΐα,  την

μεταφόρτωση  και  την  τελική  μεταφορά.  Ευνόητο  είναι  ότι  η  αλλαγή  των  μέσων

μεταφοράς  δημιουργεί  κόστη  τα  οποία  κάνουν  την  συνδυασμένη  μεταφορά  μη

ανταγωνιστική  σε  σύγκριση  με  τη  μεταφορά  με  ένα  μέσο  μόνο.  Για  αυτό  και  οι

υπηρεσίες  Logistics στις  συνδυασμένες  μεταφορές  πρέπει  να  παρέχουν

προστιθέμενη αξία ώστε να αντιμετωπιστούν τα κόστη αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ένα σύστημα συνδυασμένων μεταφορών που

προϋποθέτει συνεργασία και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα

μεταφοράς, το οποίο ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορέων. Στόχος είναι

η δημιουργία συνδέσμων και σημείων μεταφόρτωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις του

εφοδιασμού  και  της  διανομής,  σύμφωνα  με  τις  πραγματικές  ροές  των  αγαθών,

λαμβάνοντας  υπόψη  και  τις  περιβαλλοντικές  συνθήκες.  Ενισχύοντας  την

περιφερειακή  ανάπτυξη  και  συνοχή  οι  συνδυασμένες  μεταφορές  προσεγγίζουν

βιομηχανικές περιοχές και εμπορικούς κόμβους.



Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 70% του

συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αναλαμβάνουν

κυρίως  την  προμήθεια  και  την  διανομή  σε  μικρές  αποστάσεις,  επηρεάζουν  την

διάρθρωση  των  μεταφορικών  μέσων  στα  κράτη  μέλη  της  Κοινότητας.  Οι

συνδυασμένες μεταφορές επηρεάζουν και άλλες δραστηριότητες που αφορούν την

εκπαίδευση,  την  πληροφόρηση  για  θέματα  αγοράς  και  τις  νέες  τεχνολογίες.  Θα

πρέπει να αναφερθούμε και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών

που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για ορισμένες περιοχές, θεωρώντας εναλλακτική

λύση την ναυσιπλοΐα και τον σιδηρόδρομο.

Οι  συνδυασμένες  μεταφορές  στον  Ελλαδικό  χώρο  έχουν  αρχίσει  να

αναπτύσσονται  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στον  διάδρομο  Ελλάδας-  Ιταλίας-  Δυτικής

Ευρώπης μέσω του λιμανιού της  Πάτρας.  Μεγάλη επίσης  είναι  και  η  ζήτηση για

μεταφορές  προς  Ιταλία  μέσω του λιμανιού  της  Ηγουμενίτσας.  Στο  εσωτερικό της

Ελλάδας η μεταφορά γίνεται αποκλειστικά με οδικά μέσα. Τα εμπορευματοκιβώτια

που  διασχίζουν  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  διαδρομής  μεταξύ  Δυτικής  Ευρώπης-

Ελλάδας με σιδηρόδρομο,  στην Ελλάδα μεταφέρονται  με  φορτηγά αυτοκίνητα για

αυτό και έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικά αποδοτικές μεταφορικές εταιρείες.

Ασφαλώς η αποτελεσματικότητα και ισορροπημένη χρήση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Μεταφορών θα επιτρέψει την ισόρροπη κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική 

ανάπτυξη των κρατών - μελών της Ε.Ε. (26)

1.4.3. Εμπορευματικά κέντρα

 Το ελληνικό σύστημα εμπορευματικών μεταφορών παρουσιάζει  ορισμένες

σημαντικές  δυσλειτουργίες,  με  αρνητικές  επιπτώσεις  στο  λειτουργικό  κόστος

μεταφοράς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης (χρόνος, αξιοπιστία, ασφάλεια κλπ). Οι

δυσλειτουργίες  αυτές  έχουν  άμεση  επίπτωση  στη  δυνατότητα  προσέλκυσης

διερχόμενων  εμπορευματικών  ροών  και  στην  ανταγωνιστικότητα  των  ελληνικών

προϊόντων.  Επομένως,  η  άμβλυνση  των  δυσλειτουργιών  αποτελεί  σημαντικό

παράγοντα  οικονομικής  ανάπτυξης.  Επιπλέον,  η  ζήτηση  για  εμπορευματικές

μεταφορές  αναμένεται  να  αυξηθεί  σημαντικά,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  νέα

γεωπολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια και την ελκτικότητα ορισμένων μεγάλων έργων

υποδομής, όπως η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ, που διαφοροποιούν το χάρτη των δικτύων

και  το  ρόλο  των  ελληνικών  περιφερειών  ως  προς  τις  διερχόμενες  ροές.  Οι

σημαντικότερες δυσλειτουργίες μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 Ανορθολογική  κατανομή  της  εμπορευματικής  κίνησης  στα  μέσα

μεταφοράς.



 Χαμηλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς.

 Ανυπαρξία  τερματικών  σταθμών  οδικών  -  σιδηροδρομικών

συνδυασμένων μεταφορών.

 Χαμηλός βαθμός μοναδοποίησης των φορτίων.

 Χαμηλοί δείκτες πληρότητας φορτηγών οχημάτων, με έντονο πρόβλημα

κενών επιστροφών.

 Αδυναμία του συστήματος να εξάγει προστιθέμενη αξία από τη διαχείριση

της διερχόμενης κίνησης.

 Γεωγραφικές πολώσεις επιχειρήσεων μεταφορών παλαιότερων περιόδων

σε  γεωγραφικές  ζώνες,  που έχουν  εν  τω μεταξύ  εγκλωβιστεί  από την

διαστολή των αστικών ιστών, με έντονα προβλήματα πρόσβασης στους

τελικούς αποδέκτες των εμπορευμάτων.

Η  απαραίτητη  άμβλυνση  των  δυσλειτουργιών  απαιτεί  ένα  συντονισμένο

πλαίσιο  παρεμβάσεων  σε  όλα  τα  στοιχεία  του  μεταφορικού  συστήματος:  δίκτυα

υποδομής,  τροχαίο υλικό,  αναδιοργάνωση διαχείρισης δικτύων επιχειρήσεων κλπ.

Στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος,  η  έμφαση  επικεντρώνεται  στο

ζήτημα  των  υποδομών,  καθώς  ο  σχεδιασμός  υποδομών  κυρίως  εντάσσεται  στη

σφαίρα αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την

ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών.

Τα μεγάλα έργα συγκοινωνιακής υποδομής, που υπεισέρχονται στον εθνικό

σχεδιασμό απευθύνονται από κοινού στις μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων.

Για  το  λόγο αυτό  εξετάζονται  σε  άλλους  άξονες  προτεραιότητας.  Όμως,  τα  έργα

συγκοινωνιακής υποδομής αφορούν κυρίως "συνδέσεις" και αποτελούν τμήμα μόνο

του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών. Στον ελληνικό χώρο είναι  έκδηλη η

απουσία "κομβικών" υποδομών,  προσανατολισμένων αποκλειστικά στη διαχείριση

εμπορευματικών μεταφορών, όπως των Εμπορευματικών Κέντρων. Έχει καταδειχθεί

ότι  τα  Εμπορευματικά  Κέντρα  συμβάλλουν  σημαντικά  στον  εξορθολογισμό  των

εμπορευματικών μεταφορών, καθώς οι λειτουργίες τους ευνοούν την αναίρεση των

προαναφερόμενων  δυσλειτουργιών  του  συστήματος  και  την  ικανοποίηση  των

απαιτήσεων για ποιότητα υπηρεσιών logistics των χρηστών.

Στην  παρούσα  φάση,  η  Ελλάδα  δεν  διαθέτει  οργανωμένο  δίκτυο

Εμπορευματικών Κέντρων. Ορισμένες ζώνες δραστηριοτήτων επιτελούν στοιχειώδεις

λειτουργίες logistics, όπως ορισμένοι τερματικοί σταθμοί σε θαλάσσιους λιμένες (π.χ.

Ικόνιο,  λιμένας  Θεσσαλονίκης).  Όμως,  αυτές  οι  εγκαταστάσεις  περιορίζονται  σε

ορισμένες  θεμελιώδεις  "φυσικές"  λειτουργίες,  όπως  η  φόρτωση/εκφόρτωση  ή

εναπόθεση φορτίων.  Επίσης,  ορισμένες  άλλες  γεωγραφικές  ζώνες  συγκέντρωσαν



άτυπα σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων με δραστηριότητες συναφείς με μεταφορές,

όπως  στην  περιοχή  Ασπροπύργου  Αττικής.  Όμως,  αυτές  οι  συγκεντρώσεις

προέκυψαν χωρίς συντονισμένο σχέδιο χωροθέτησης και επίσημη οριοθέτηση, υπό

την πίεση των αναγκών της αγοράς.

Επομένως,  μέχρι  πρότινος  ο  σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ενός  δικτύου

Εμπορευματικών Κέντρων δεν είχε ενταχθεί σε κάποιο ευρύτερο πλαίσιο. Υπήρξαν

κατά  την  τελευταία  πενταετία  ορισμένες  πρωτοβουλίες  ανεξάρτητων  φορέων.  Για

παράδειγμα,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή και  το  Ταμείο  Συνοχής χρηματοδότησαν  τη

μελέτη  χωροθέτησης  ενός  δικτύου  Εμπορευματικών  Κέντρων  στην  Ελλάδα.  Στη

συνέχεια,  ο  ίδιος  φορέας  χρηματοδότησε  την  πιλοτική  μελέτη  βιωσιμότητας  ενός

Εμπορευματικού  Κέντρου  στο  νομό  Κιλκίς,  που  αποτελεί  μία  από  τις

υποδεικνυόμενες  περιοχές  χωροθέτησης  σύμφωνα  με  την  προηγούμενη  μελέτη.

Εκπονήθηκε επίσης η μελέτη βιωσιμότητας του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου

Πειραιά,  ενώ  ανεξάρτητοι  φορείς  (Επαγγελματικά  Επιμελητήρια,  ΟΤΑ)  εκπονούν

μελέτες  βιωσιμότητας  Εμπορευματικών  Κέντρων  για  ορισμένες  άλλες  περιοχές

(Κεντρική Μακεδονία, Θεσπρωτία, Θεσσαλία). (27)

Η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να εδραιώσει στην ανατολική Μεσόγειο το

ρόλο  που  έχει  η  Ολλανδία  στη  δυτική  Ευρώπη.  Για  να  γίνει  αυτό  θα  πρέπει  τα

Εμπορευματικά Κέντρα που θα δημιουργηθούν να συνδέονται άμεσα με τις λιμενικές

εγκαταστάσεις και να έχουν εύκολη σιδηροδρομική και αεροπορική σύνδεση με τις

αγορές στόχους. Η συνεργασία με μεγάλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες όχι

μόνο  3PL,  αλλά  και  4PL  είναι  απαραίτητη,  ώστε  να  αποκτηθεί  η  απαραίτητη

τεχνογνωσία  και  να  μεγιστοποιηθεί  το  όφελος.  Στόχος  είναι  η  δημιουργία

εμπορευματικών  κέντρων  τα  οποία  θα  προσφέρουν  σημαντικές  υπηρεσίες

προστιθέμενης  αξίας  όπως:  ποιοτικός  έλεγχος,  κατηγοριοποίηση  προϊόντων

σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυποποίηση, κ.ά. Με αυτόν τον

τρόπο η Ελλάδα θα γίνει ελκυστικός προορισμός για προϊόντα που παράγονται σε

τρίτες  χώρες  και  έχουν  στόχο  την  προώθηση και  διάθεσή  τους  στην  ευρωπαϊκή

αγορά.  Αν  συνδυασθούν  μάλιστα  τα  Εμπορευματικά  Κέντρα  με  την  παροχή

φορολογικών  και  άλλων κινήτρων (εν  είδη  ζωνών ελεύθερου  εμπορίου),  τότε  το

κίνητρο θα είναι μεγάλο.

Τα εμπορευματικά κέντρα μπορούν να λύσουν πολλά από αυτά τα προβλήματα και

να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω:

1. Δημιουργίας  κόμβων  διαμετακόμισης  των  αγροτικών  προϊόντων.  Οι

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην επαρχία είναι σε μεγάλο βαθμό ελλιπείς.

Το έλλειμμα  ψυχρών  χώρων είναι  μεγάλο  και  αυτό  μπορεί  να  επηρεάσει

άμεσα  την  ποιότητα  και  τον  κύκλο  ζωής  των  προϊόντων.  Η  δημιουργία



εμπορευματικών κέντρων μπορεί να βοηθήσει  στη σωστή αποθήκευση και

διαμετακόμιση των προϊόντων.

2. Δημιουργία κέντρων ελέγχου και τυποποίησης. Συνήθως η τοπική παραγωγή

αποτελεί  άθροισμα  πολλών  μικρών  παραγωγών,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  τη

δυνατότητα  τυποποίησης  των  προϊόντων  τους.  Τα  εμπορευματικά  κέντρα

μπορούν  να  καλύψουν  αυτή  την  ανάγκη  μέσω  παροχής  υπηρεσιών

κατηγοριοποίησης, καθαρισμού και τυποποίησης των προϊόντων.

3. Βελτίωση της τοπικής τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία των νησιωτικών περιοχών

είναι ιδιαιτέρως προβληματική λόγω της εξάρτησης από τα πλοία όσο και από

την ισχυρή ανισοκατανομή στη ζήτηση. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να

μειωθούν σε ένα βαθμό μέσω της ορθής εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων

που προσφέρουν τα εμπορευματικά κέντρα. Συνήθως το καλοκαίρι η τοπική

αγροτική  παραγωγή  είναι  μικρή,  προσφέροντας  τη  δυνατότητα  να

χρησιμοποιηθούν  οι  ελεύθεροι  χώροι  για  την  κάλυψη  των  αυξημένων

αναγκών τοπικής τροφοδοσίας.

4. Βελτίωση  της  ιχνηλασιμότητας.  Οι  απαιτήσεις  ιχνηλασιμότητας  στα  νωπά

προϊόντα  αυξάνονται  συνεχώς.  Η  σωστή  ετικετοποίηση  κοντά  στον  τόπο

παραγωγής  μπορεί  να  λύσει  αρκετά  προβλήματα  και  να  βοηθήσει  στην

εδραίωση της απαιτούμενης εμπιστοσύνης του καταναλωτή. (28)

1.4.4. Αναπτυξιακός Νόμος και επιδοτήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών 

Logistics

Για την  εξασφάλιση ανάπτυξης  του τομέα των  logistics στον  Ελλαδικό χώρο έχει

θεσπιστεί  ο  Αναπτυξιακός  Νόμος 3299/04  (βλ.  Παράρτημα 1),  ο  οποίος  στοχεύει

στην  δημιουργία  νέων  σύγχρονων  μονάδων  ολοκληρωμένων  υπηρεσιών

εφοδιαστικής  αλυσίδας  ή  στην  επέκταση,  εκσυγχρονισμό  και  αναβάθμιση

υφιστάμενων  μονάδων  με  σκοπό  την  ουσιαστική  βελτίωση  των  παρεχόμενων

υπηρεσιών προς τους συμβαλλόμενους αποδέκτες.

Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να προσφέρονται από όλες τις

επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αναγράφεται

στο καταστατικό τους είτε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης είτε κατά τη

διάρκεια  της  αξιολόγησης  με  την  κατάθεση  τροποποίησης αυτών ή  και  μετά  την

υπαγωγή τους στις διατάξεις του Νόμου με αναγραφή σχετικού όρου στην εγκριτική

απόφαση.

Από τις  επιχειρήσεις  που μπορούν να  υποβάλλουν αιτήσεις  για  υπαγωγή

στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων «παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας»

του Ν. 3299/04, είναι και οι επιχειρήσεις Third Party Logistics.



Η  σχέση  που  θα  διαμορφώνεται  με  την  ολοκλήρωση  του  επενδυτικού

προγράμματος  είναι:  ΠΩΛΗΤΗΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας: 

 Παραλαμβάνει  και  αποθηκεύει  τα  προϊόντα  από  τον  πωλητή  για

λογαριασμό του τελικού δικαιούχου στον οποίο ανήκει και η κυριότητα των

προϊόντων αυτών.

 Τα συσκευάζει, τα ταξινομεί αξιοποιώντας τα ολοκληρωμένα συστήματα

πληροφορικής και στη συνέχεια,

 Ανεφοδιάζει τους τελικούς δικαιούχους ανάλογα με το είδος και τον χρόνο

των δημιουργούμενων αναγκών τους.

Η  βιωσιμότητα  της  συγκεκριμένης  επένδυσης  εστιάζεται  στο  κέρδος  της

παρεχόμενης  υπηρεσίας  προς  τρίτους  (τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  ή  και  σε

ποσοστά,  κατόπιν  συμφωνίας  με  ιδιωτικό  συμφωνητικό,  επί  της  αξίας  του

τιμολογηθέντος προϊόντος κατά τη διανομή τους. (29)

Ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 (βλ. Παράρτημα 1), προβλέπει τα παρακάτω

τέσσερα είδη ενισχύσεων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας,  της  οικονομίας,  την  ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας,  την

προώθηση  της  τεχνολογικής  αλλαγής  και  της  καινοτομίας,  την  προστασία  του

περιβάλλοντος,  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την  επίτευξη  της  περιφερειακής

σύγκλισης: (16)

1) Επιχορήγηση:   που  συνίσταται  στη  δωρεάν  παροχή,  από  το  Δημόσιο,

χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του

επενδυτικού σχεδίου.

2) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης:   που συνίσταται στην κάλυψη, από το

Δημόσιο, τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού.

3) Φορολογική απαλλαγή:   μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της

ενισχυόμενης  δαπάνης  του  επενδυτικού  σχεδίου  ή  και  της  αξίας  της

χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή

από  την  καταβολή  φόρου  εισοδήματος  μη  διανεμόμενων  κερδών  από  το

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την

πραγματοποίηση  του  επενδυτικού  σχεδίου,  με  το  σχηματισμό  ισόποσου

αφορολόγητου αποθεματικού.



4) Επιδότηση  του  κόστους  της  δημιουργούμενης   από  το  επενδυτικό  σχέδιο

απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο, για μία διετία,

τμήματος  του  μισθολογικού  κόστους  των  δημιουργούμενων,  εντός  της

πρώτης  τριετίας  από  την  ολοκλήρωση  του  επενδυτικού  σχεδίου,  θέσεων

απασχόλησης. 

Οι  εταιρείες  3PL μπορούν  να  πραγματοποιήσουν  επενδύσεις  στις  παρακάτω

κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων: (30)

 Συνεργαζόμενων εμπορικών και  μεταφορικών επιχειρήσεων υπό ενιαίο

φορέα  για  τη  δημιουργία  εμπορευματικών  σταθμών,  εμπορευματικών

κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων (άρθρο 3, παρ. 1, περ. δ’, υπ. ι’).

 Μεταφορικών  ή/και  εμπορικών  επιχειρήσεων  υπό  ενιαίο  φορέα  για  τη

δημιουργία  υποδομών  αποθήκευσης,  συσκευασίας  και  τυποποίησης,

καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων (άρθρο 3,

παρ. 1, περ. δ’, υπ. ιι’).

 Για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (άρθρο 3, παρ. 1, περ.

δ’, υπ. ιι’).

Σύμφωνα  με  υπομνήματα  των  αρμοδίων  φορέων,  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον

εκδηλώθηκε  για  την  περίπτωση  των  επενδυτικών  σχεδίων  για  την  παροχή

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Για την ενεργοποίησή τους εξεδόθη υπουργική

απόφαση  και  ερμηνευτική  εγκύκλιος,  η  οποία  λαμβάνει  υπόψη  τις  απόψεις  του

κλάδου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την υποβολή μεγάλου αριθμού επενδυτικών

σχεδίων για το αντικείμενο αυτό, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Πέραν του αναπτυξιακού νόμου, σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου των

Logistics έδωσε και ο νόμος 3333/2005  (βλ. Παράρτημα 2), για τα εμπορευματικά

κέντρα, στον οποίο ορίζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας

του  φορέα  που  αναλαμβάνει  τη  μελέτη,  τη  χρηματοδότηση,  την  ίδρυση,  την

κατασκευή και τη λειτουργία των εμπορευματικών κέντρων. 

Στο  νόμο  ορίζονται,  παράλληλα,  λεπτομερώς,  η  διαδικασία  ίδρυσης  και

εγκατάστασης  των  εμπορευματικών  κέντρων  με  συγκεκριμένες  πολεοδομικές  και

περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται οι όροι εγκατάστασης

και  λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα στο χώρο κάθε εμπορευματικού κέντρου,

καθώς και οι δραστηριότητες τους.

Κεντρικός στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των μεταφορικών συστημάτων,

η οποία συντελεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων

από τον προμηθευτή στον τελικό αποδέκτη, στη βελτιστοποίηση των μεταφορικών

αλυσίδων,  στην  παράλληλη  παροχή  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσιών  σε  επίπεδο



ασφάλειας  και  αξιοπιστίας,  καθώς  και  στην  προσαρμογή  στις  ευνοϊκές  διεθνής

συνθήκες  για  την  ανάπτυξη  των  συνδυασμένων  μεταφορών,  που  αποτελεί

πρωταρχική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολύ  σημαντικές  για  τον  κλάδο  των  logistics είναι  και  οι  δράσεις  του

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ). Ο κλάδος εντάχθηκε

για  πρώτη  φορά  το  2005  στις  Δράσεις  του  Ε.Π.ΑΝ,  για  τις  μικρές  και  μεσαίες

επιχειρήσεις.

Έτσι,  ενισχύθηκαν  για  πρώτη  φορά  επιχειρήσεις  του  κλάδου  που

δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι:

 Όδική μεταφορά εμπορευμάτων

 Διακίνηση φορτίων

 Αποθήκευση

 Άλλες βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες

 Δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών

Συνολικά,  μέχρι  σήμερα,  έχουν  ενταχθεί  στις  δράσεις  του  Ε.Π.ΑΝ.,  59

επιχειρήσεις του κλάδου, με επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού περί τα

22,6εκ. ευρώ. 

Επίσης,  ενισχύσεις  μπορούν  να  διεκδικήσουν  μεταφορικές  εταιρείες,

διαμεταφορικές,  ταχυμεταφορείς,  συσκευαστήρια,  εταιρείες  αποθήκευσης,  και

εταιρείες 3PL και πιο συγκεκριμένα: (31)

1.      Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς τη  

δική τους (π. χ. εμπορική) δραστηριότητα.

Η δημιουργία  χώρου  εφοδιαστικής  αλυσίδας  (διακριτή  και  αυτόνομη  αποθήκη  σε

σχέση με τους χώρους πώλησης) συνιστά ξεχωριστή εκμετάλλευση, είναι ένα κέντρο

κόστους  για  την  εταιρεία  και  η  αποτίμηση  της  υπηρεσίας  αυτής  αποτελεί  ένα

ποσοστό στην εμπορική αξία των πωλούμενων προϊόντων. 

Η  σκοπιμότητα  της  επιλογής  αυτής  συνδέεται  με  την  άποψη  ότι  μία

επιχείρηση,  π.  χ.  πώλησης  προϊόντων,  δε  θα  πρέπει  να  υποχρεώνεται  στη

δημιουργία  μιας  νέας  εταιρείας  παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής  αλυσίδας  ή  να

επιδιώκει τη συνεργασία με άλλες εταιρείες (logistics) προκειμένου να εξυπηρετείται

από τις υπηρεσίες τους.

Για  παράδειγμα,  μια  εταιρεία  πώλησης  προϊόντων,  προκειμένου  να

εκσυγχρονίσει  τη  διαδικασία  παραλαβής,  αποθήκευσης  και  διανομής  των

εμπορευμάτων  της,  υλοποιεί  επενδυτικό  πρόγραμμα  εφοδιαστικής  αλυσίδας

παρέχοντας  ουσιαστικά,  υπηρεσία  στα  τμήματα  ή  στο  τμήμα  των  εμπορικών

συναλλαγών. 



Η βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης (διακριτή και αυτόνομη αποθήκη σε

σχέση με τους χώρους πώλησης) εστιάζεται  στο όφελος που προκύπτει  από την

ορθολογικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της σχετικής διαδικασίας, και μπορεί να

μετρηθεί κατά ανάλογο τρόπο, όπως εάν, την ανάλογη υπηρεσία προσέφερε κάποια

άλλη εταιρεία που παρέχει ομοειδείς υπηρεσίες.

2.      Επιχειρήσεις που η, προς ενίσχυση, επένδυσή τους αφορά την προμήθεια,  

παραλαβή  και  αποθήκευση  εμπορευμάτων  σε  σύγχρονες  μονάδες

(αποθήκες) και τη μεταπώληση τους.

Η βιωσιμότητα της επένδυσης εστιάζεται στο όφελος (κέρδος) που προκύπτει από

την μεταπώληση των εμπορευμάτων, στο κόστος των οποίων ενσωματώνει και την

αποτίμηση της προσφερόμενης υπηρεσίας της (τιμολόγια πώλησης προϊόντων). 

3.       Μεταποιητικές επιχειρήσεις.   Φορείς που παράγουν οι ίδιες διάφορα προϊόντα

(προμηθευτές), για τη διακίνηση των προϊόντων τους – ή και για τη διακίνηση

προϊόντων και άλλων παραγωγών ή προμηθευτών - δημιουργούν διακριτά

τμήματα εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Για την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό μονάδων παροχής υπηρεσιών

εφοδιαστικής  αλυσίδας,  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  υλοποίηση  επενδυτικών

έργων  εγκατάστασης  και  θέσης  σε  λειτουργία  ολοκληρωμένων  συστημάτων

πληροφορικής  και  επικοινωνιών  –  τηλεματικής,  για  την  υποστήριξη  των

αποθηκεύσεων,  των φορτοεκφορτώσεων και  της  εν  γένει  διαχείρισης  των υλικών

(συστήματα  διαχείρισης  αποθηκών /  WMS,  εκτύπωσης  –  ανάγνωσης γραμμωτού

κώδικα,  διαχείρισης  επιχειρησιακών  πόρων,  συλλογής  και  τηλεμετάδοσης

δεδομένων, διαχείρισης στόλου διανομών κλπ).

Συμπληρωματικά, απαιτούνται επενδυτικά έργα για την εγκατάσταση και θέση

σε λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των διοικητικών και λοιπών

λειτουργιών της μονάδας. Στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων που πληρούν τις

εν λόγω προϋποθέσεις,  θα πρέπει  στην  οικονομοτεχνική  μελέτη  να περιγράφεται

αναλυτικά η υπάρχουσα υποδομή. (31)

Έπειτα από αναμονή έξι και πλέον μηνών υπογράφτηκαν στις 5 Ιουλίου 2007 από

τους  υπουργούς  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Ανάπτυξης,  οι  κανονιστικές

αποφάσεις  για  την  ενεργοποίηση  του  επενδυτικού  νόμου  3299/2004,  μετά  την

τροποποίησή του, με το άρθρο 37 του νόμου 3522/2006 (βλ. Παράρτημα 3).

Δικαίωμα επιχορήγησης από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν τόσο οι

εταιρίες Third Party Logistics (3PL), όσο και οι εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν

χονδρικώς. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, εντάσσονται δύο κατηγορίες εταιρειών:



 Επιχειρήσεις που έχουν in house logistics και παράλληλα αναλαμβάνουν

τα logistics τρίτων.

 Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την αποθήκευση, τη διανομή αλλά και

την πώληση προϊόντων τρίτων, κρατώντας το ποσοστό της αμοιβής τους

και αποδίδοντας τις υπόλοιπες εισπράξεις τους στους πελάτες τους.

Βασικές  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  τηρεί  η  εταιρεία  για  να  εξασφαλίσει  την

έγκριση και εκταμίευση της επιχορήγησης είναι μεταξύ άλλων, οι παρακάτω: 

 Να είναι εταιρεία και όχι φυσικό πρόσωπο.

 Να αναγράφει ως σκοπό στο καταστατικό της, ότι προσφέρει υπηρεσίες

logistics για λογαριασμό τρίτων.

 Να υποβάλλει ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο.

 Να έχει προσκομίσει σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων για συγκεκριμένο

οικόπεδο  και  προσύμφωνο  αγοράς  (η  αγορά  του  οικοπέδου  εκ  των

προτέρων δεν είναι προαπαιτούμενο).

 Να παρουσιάσει σαφές και πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, όπου μεταξύ

των άλλων θα έχει λύσει τα οργανωτικά, χωροταξικά και λειτουργικά της

θέματα.

 Να  παρουσιάσει  κοστολογημένο  επιχειρηματικό  σχέδιο,  το  οποίο  θα

περιλαμβάνει  στοιχεία,  όπως  το  συνολικό  κόστος  της  επένδυσης,  το

κόστος  της  λειτουργίας,  πιθανούς  κύκλους  εργασιών  και  μελλοντικές

κερδοφορίες.  Αυτό  θα  βοηθήσει  το  μελετητικό  γραφείο  να  εξετάσει  τη

βιωσιμότητα της επένδυσης, το εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (Internal

Rate of Return -IRR) κλπ. 

 Να έχει καταρτήσει τεχνοοικονομική μελέτη.

 Τα τιμολόγια των επιλέξιμων δαπανών να έχουν εκδοθεί  και  να έχουν

εξοφληθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο ή στις νόμιμες παρατάσεις που

έχουν δοθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν από

την  υποβολή  του  φακέλου στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  πριν  τη  λήψη

προέγκρισης.

 Η  εταιρεία  να  μην  έχει  προβεί  σε  ουσιώδης  αλλαγές  στην  κτιριακή

υποδομή και στις άϋλες επενδύσεις που ήδη εγκρίθηκαν.  

 Να μην υπάρχουν ουσιώδης αλλαγές από όσα ορίζει η οικοδομική άδεια.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να έχει υλοποιηθεί η επένδυση

είναι  τα  δύο  χρόνια.  Ωστόσο,  ακόμα  και  αν  η  επιχείρηση  έχει  ολοκληρώσει

τουλάχιστον το 50% του έργου εντός των δύο αυτών ετών, δικαιούνται άλλα δύο

χρόνια παράτασης.



Αν, λοιπόν,  υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και  σαφές επενδυτικό σχέδιο, έχει

εξασφαλιστεί  το  χρηματοδοτικό  σχήμα και  ο  επενδυτής  αποδεικνύεται  φερέγγυος,

τότε υπάρχουν όλα τα εχέγγυα ώστε η επένδυση να τύχει επιχορήγησης. (32)

1.5. Νέες τεχνολογίες και ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων 

στην ανάπτυξη των 3PL

Οι  εταιρείες  3PL  λειτουργούν  σε  μια  αγορά  διαρκώς  αυξανόμενου

ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο τιμολόγησης όσο και ποιότητας υπηρεσιών, όπου

καθοριστικός  παράγοντας  για  την  επιτυχή  λειτουργία  αποτελεί  η  ικανότητα

προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η διείσδυση του τομέα των 3PL στην Ελλάδα - αν και έχει  ενισχυθεί σημαντικά -

εξακολουθεί  να διαμορφώνεται  σε σαφώς μικρότερα επίπεδα συγκριτικά με άλλες

Ευρωπαϊκές Χώρες, καθώς μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πελάτες

του κλάδου. (33)

Στον τομέα των επενδύσεων,  οι  εταιρείες  της  αγοράς τα  τελευταία χρόνια

έχουν  διαθέσει  σημαντικά  κονδύλια  τόσο  για  την  επέκταση  και  δημιουργία  νέων

αποθηκευτικών χώρων όσο και για την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογικών

εργαλείων, όπως συστήματα ευφυών μεταφορών, ρομποτικά συστήματα αποθήκης

κά. 

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  σε  αυτό  το  σημείο,  ο  σημαντικός  ρόλος  που

διαδραματίζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, στην βέλτιστη πορεία του κλάδου.

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πλέον ξεκάθαρη η απαίτηση

από την πλευρά των επιχειρήσεων για ταχύτητα, ευελιξία, καθώς και αποτελεσματική

επεξεργασία του μεγάλου όγκου των πληροφοριών. 

Τα  σύγχρονα  πληροφοριακά  συστήματα  και  τα  συστήματα  ανταλλαγής

δεδομένων (EDI) προσφέρουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ

της επιχείρησης - εντολέα και του 3PL provider, επιτρέποντας τη συνεχή επικοινωνία

μεταξύ  του  μηχανογραφικού  συστήματος  της  επιχείρησης  και  της  «φυσικής»

αποθήκης.  Η  ανταγωνιστικότητα  του  κυκλώματος  logistics  απαιτεί  επενδύσεις  σε

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Σχεδόν σε κάθε στάδιο χειρισμού, προετοιμασίας

ή  μετακίνησης  ενός  εμπορευματικού  εντός  ή  εκτός  αποθήκης  υπεισέρχονται

συστήματα  υψηλής  τεχνολογίας,  όπως  σύγχρονα  μηχανογραφικά  συστήματα,

εξειδικευμένο λογισμικό, σαρωτές γραμμικού κώδικα, ασύρματα τερματικά, οχήματα

χειρισμού εμπορευμάτων, συστήματα ιχνηλασιμότητας, με στόχο όλες οι διαδικασίες

να  εκτελούνται  στο  μικρότερο  δυνατό  χρόνο,  με  τη  μεγαλύτερη  ακρίβεια  και  στο

χαμηλότερο  κόστος.  Επιπροσθέτως,  ορισμένοι  3PL  providers  είναι  σε  θέση  να

προσφέρουν  στους  πελάτες  -  εντολείς  επιπλέον  συμβουλευτικές  υπηρεσίες



προστιθέμενης  αξίας  για  θέματα  σχεδιασμού  του  δικτύου  διανομής,  στατιστική

πληροφόρηση για την κίνηση και το ύψος των αποθεμάτων κ.ά. (33)

Από τα παραπάνω διαφαίνεται σήμερα εντονότερη η αναγκαιότητα για σωστή

και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, λαμβάνοντας υπόψη:

 Tα μικρά χρονικά περιθώρια που έχει κάθε επιχείρηση για να καλύψει τις

ανάγκες  των  πελατών  της  και  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  του

ανταγωνισμού.

 Tις  αυξημένες  απαιτήσεις  του  πελάτη  (σε  ταχύτητα,  αξιοπιστία  και

ενημέρωση) που επιβάλλει η εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 Tην  ανάδειξη  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  (supply  chain)  ως  πρώτιστη

πηγή προσθήκης αξίας μέσα στις αγορές Β2Β που δημιουργούνται στα

πλαίσια του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 Tην  ανάγκη  εξασφάλισης  πλήρους  ορατότητας  κατά  μήκος  της

εφοδιαστικής αλυσίδας και αυστηρού συγχρονισμού των δραστηριοτήτων

logistics  των μελών της  (από κοινού πρόβλεψη πωλήσεων,  διαχείριση

αποθεμάτων, οργάνωση μεταφορών, κλπ).

Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις εξετάζουν την περίπτωση εισαγωγής

νέων  τεχνολογιών  για  να  υποστηρίξουν  τις  διαδικασίες  logistics  τους.  Δυστυχώς

όμως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δίνεται υπερβολική έμφαση στην ίδια την

τεχνολογία και σχεδόν καθόλου στο τελικό αποτέλεσμα το οποίο είναι η βελτίωση της

λειτουργίας της επιχείρησης ή της θέσης της μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω

της  τεχνολογίας,  αποκτώντας  παράλληλα  η  ίδια  η  επιχείρηση  ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα. (34)

Η  ανάγκη  απόκτησης  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος,  η  αύξηση  της

παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, η βελτίωση της

ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων – υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών

προστιθέμενης αξίας καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των

νέων τεχνολογιών είναι τα εξής:

 Βελτίωση  των  διαδικασιών  και  των  λειτουργιών  μέσα  από  την

αυτοματοποίησή τους και την αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων

προϊόντων και υπηρεσιών

 Μείωση του λειτουργικού κόστους.

 Αύξηση της παραγωγικότητας.

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

 Υποστήριξη διοίκησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.



 Διευκόλυνση ανάληψης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Παρ’  όλα  αυτά  θα  πρέπει  να  σημειωθούν  και  ορισμένα προβλήματα  που

μπορεί να δημιουργηθούν με την εισαγωγή των εφαρμογών αυτών στο επιχειρησιακό

περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά αφορούν κυρίως:

 Αλλαγές στην οργανωτική δομή.

 Διατάραξη του τρόπου πάγιας λειτουργίας.

 Αντίδραση  του  προσωπικού  στο  νέο  επιχειρηματικό  περιβάλλον  που

δημιουργείται.

 Διαφοροποίηση των ανθρωπίνων και των εργασιακών σχέσεων.

 Συγκέντρωση και διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

 Μεγάλη εξάρτηση από τα συστήματα. (34)

1.6. Third Party Logistics και πράσινη αλυσίδα

Καθοριστικός παράγοντα για μελλοντική επιβίωση του 3PL και του 4PL είναι η

ενσωμάτωση  της  περιβαλλοντικής  πολιτικής  στην  επιχειρηματική  στρατηγική.

Ωστόσο, η πλειονότητα των επαγγελματικών δείχνει ακόμη απρόθυμη να επενδύσει

επιπλέον κεφάλαια προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι κλοπές εμπορευμάτων βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ανησυχιών

των εταιρειών. Ωστόσο, αναδύονται και άλλοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις, όπως η

κλοπή του «πνευματικού κεφαλαίου» τους, οι φυσικές καταστροφές, οι απεργίες και

το κλείσιμο των λιμανιών, παράλληλα με την πρόκληση ζημιών στα εμπορεύματα. (35)

Την προτίμηση εταιρειών παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης  και  διανομής

που διαθέτουν εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία και δείκτες μέτρησης της απόδοσης

(Key Performance Indicators - KPIs): Η επίτευξη πράσινων και ασφαλών Logistics

προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  εμπορικές  και  βιομηχανικές  επιχειρήσεις  πείθονται

ευκολότερα από τις εταιρείες 3PL που λειτουργούν βάσει προηγμένων λογισμικών

ενοποιημένων  λειτουργιών,  όπως  και  μεθόδων  καταγραφής  και  αξιολόγησης  της

απόδοσης (τόσο της δικής τους όσο και των πελατών τους). 

Με τον τρόπο αυτό, οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι

επιτυγχάνουν  ευκολότερα  μείωση  στα  λειτουργικά  τους  κόστη,  συρρίκνωση  του

απαιτούμενου  χρόνου  παράδοσης  των  παραγγελιών  στους  πελάτες,  άνοδο  της

παραγωγικότητας και καλύτερο customer service. 

Παρά το γεγονός ότι σε έρευνα που έγινε το 2008 για το Third Party Logistics,

τόσο οι  εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις όσο και  οι  3PL providers αναγνωρίζουν

πως  τα  κόστη  που  συνεπάγεται  η  επένδυση  σε  πιο  πράσινες,  ασφαλείς  και



τεχνολογικά  προηγμένες  εφοδιαστικές  αλυσίδες  θα  μπορούσαν  να  μοιρασθούν,

μάλλον παραδέχονται σιωπηρά την μετακύλιση του κόστους στους τελικούς πελάτες.

Σύμφωνα με τον Langley (2008) «χρειάζεται δέσμευση τόσο από τις εταιρείες

3PL  όσο  και  από  τους  χρήστες  των  υπηρεσιών  τους  προς  τη  δημιουργία  πιο

πράσινων και ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων». (36)

1.7. Η ανάπτυξη των 3PL στην Ελλάδα

Γύρω στο 1993, ξεκίνησε και στη χώρα μας η ανάπτυξη των 3PL  υπηρεσιών

αφενός από μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες, διαβλέποντας τις εξελίξεις θέλησαν

να αξιοποιήσουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. μεταφορικά μέσα, διαθέσιμες

εκτάσεις  για  ανέγερση  αποθηκών,  ακίνητα  κλπ.)  και  αφετέρου  από  επιχειρήσεις

παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς, οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση

για την επέκταση και καθετοποίηση των υπηρεσιών τους, με σκοπό την πληρέστερη

εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάληψη των

Ολυμπιακών  Αγώνων  του  2004  λειτούργησε  σαν  κίνητρο  για  την  είσοδο  των

επιχειρήσεων στον εξεταζόμενο κλάδο. 

Η  αξία  των,  εγχωρίως,  προσφερόμενων  υπηρεσιών  3PL,  ακολούθησε

ιδιαίτερα ανοδικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 σύμφωνα με

την κλαδική μελέτη της ICAP. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο

εντυπωσιακό ποσοστό του 26,3%. Τούτο, επιτεύχθηκε με την είσοδο νέων εταιρειών

στον  κλάδο  και  με  τη  διερεύνηση  του  φάσματος  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.

Πρέπει δε να τονιστεί, ότι η ανάπτυξη αυτή έγινε χωρίς την απορρόφηση κρατικών

ενισχύσεων. (16)

Παρά  την  ταχεία  ανάπτυξη  του  κλάδου  υπάρχουν  προβλήματα  και

κυοφορούνται  αλλαγές  στη  γεωγραφική  κατανομή  των αποθηκευτικών χώρων.  Η

ανεπάρκεια  αποθηκευτικών  χώρων  και  διαθέσιμων  οικοπέδων  για  την  ανέγερσή

τους,  οδηγεί  σε  αύξηση  των  τιμών  της  γης.  Ως  εκ  τούτου,  προβλέπεται  ότι  η

περαιτέρω ανάπτυξη θα γίνει σε διαφορετικές από τις σημερινές περιοχές. Σήμερα, η

πλειοψηφία των επιχειρήσεων 3PL του κλάδου,  διατηρεί  αποθηκευτικούς  χώρους

στην  περιοχή  του  Θριάσιου  Πεδίου.  Στη  Βόρεια  Ελλάδα,  οι  εγκαταστάσεις

χωροθετούνται  κατά  κύριο  λόγο στο  Καλοχώρι,  το  Ωραιόκαστρο  και  τη  Σίνδο.  Η

ανεπάρκεια χώρων, που αναφέρθηκε,  έχει  ήδη ωθήσει  αρκετές επιχειρήσεις στην

εξεύρεση χώρων που διαθέτουν συνδέσεις με τους βασικούς οδικούς άξονες και τις

αναγκαίες  υποδομές.  Στην  κατεύθυνση αυτή,  ήδη,  παρατηρείται  κινητικότητα  στις

περιοχές γύρω από την Αυλώνα Αττικής, τα Οινόφυτα Βοιωτίας και δευτερευόντως,

τα Μεσόγεια.



Το outsourcing του κυκλώματος αποθήκευσης – διανομής, κερδίζει συνεχώς

έδαφος διεθνώς. Στην Ελλάδα, όμως, δε δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις 3PL για

τη  δημιουργία  σύγχρονων  εγκαταστάσεων,  την  ίδια  στιγμή  που  η  βιομηχανία

ενισχύεται για τον ίδιο σκοπό μέσω των αναπτυξιακών νομών.

Η  προσφορά  και  η  ζήτηση  των  υπηρεσιών  3PL,  συναρτώνται  από  τη

γενικότερη  εμπορική  και  βιομηχανική  δραστηριότητα  της  χώρας,  τη  σύνθεση  του

πληθυσμού  των  επιχειρήσεων  όσον  αφορά  το  μέγεθός  τους  και  τους  κλάδους

δραστηριότητας, το επίπεδο των υποδομών, το περιβάλλον των επενδύσεων και το

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Η  πλεονεκτική  γεωγραφική  θέση  της  χώρας  μας  αποτελεί  τη  βασική

προϋπόθεση ώστε να διαδραματίσει κομβικό σημείο στην παγκόσμια εμπορευματική

διακίνηση.  Στο  πλαίσιο  της  υιοθέτησης  νέων  στρατηγικών  μοντέλων  διοίκησης

επιχειρήσεων, όπως η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (outsourcing), οι ελληνικές

εταιρείες αναγνωρίζουν σταδιακώς τη συμβολή των logistics στην ενδυνάμωση του

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, την εξοικονόμηση κεφαλαίων και τη βελτίωση

της αποτελεσματικότητάς τους.

Αρκετές εταιρείες του κλάδου καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις υλοποιούν

επενδύσεις δημιουργίας νέων κέντρων αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και διανομής.

Πολλές  από  αυτές  τις  επενδύσεις  επιχορηγήθηκαν  από  τον  αναπτυξιακό  νόμο

3299/2004.  Σε  συνεργασία  με  την  Ελληνική  Εταιρεία  Στατιστικών  &  Οικονομικών

Πληροφοριών “Hellastat”, το “Logistics & Management” παρουσιάζει τις τάσεις που

επικρατούν στην αγορά σ’ αυτήν την περίοδο. (24)

Πιο συγκεκριμένα, αντοχή στις πιέσεις, αναπτυξιακή δυναμική και αύξηση του

κύκλου εργασιών παρουσιάζει η αγορά των Third Party Logistics. (30)

Σε νούμερα, κατά το 2007, οι εταιρείες του κλάδου κατέγραψαν νέο ιστορικό

ρεκόρ εργασιών σημειώνοντας κύκλο που άγγιξε τα 3,501 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ

το 2006 ο κύκλος εργασιών έφθασε στα 2,963 δισ.  ευρώ. Ο κλάδος παρουσίασε

αύξηση συνολικού κύκλου εργασιών κατά 18,1%, στα 538 εκατ. ευρώ. Με τη βοήθεια

ειδικών  επεξεργαστήκαμε  τα  στοιχεία  των  πενήντα  μεγαλύτερων  εταιρειών  Third

Party Logistics που χρησιμοποίησε η “Hellastat” για να εκπονήσει αυτή τη μελέτη.

Καθώς φαίνεται από τα στοιχεία, ο τζίρος αυτών των εταιρειών αγγίζει τα 2,478 δισ.

ευρώ και αντιπροσωπεύει, προφανώς, το πιο δυναμικό κομμάτι της αγοράς. Δεν είναι

τυχαίο ότι η μεταβολή του κύκλου εργασιών των 50 μεγαλύτερων 3PL ανήλθε στα

398 εκατ. ευρώ και μεταφράζεται σε αύξηση 19,1%. 

Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις ειδικών αναλυτών που επεξεργάσθηκαν

τους δημοσιευμένους ισολογισμούς αυτών των εταιρειών, η αγορά δεν δείχνει σημεία

κόπωσης ή κορεσμού όπως θα ανέμεναν πολλοί λίγα χρόνια μετά και το μεγαλύτερο



έργο  Logistics  που  σημειώθηκε  τις  τελευταίες  δεκαετίας,  στους  Ολυμπιακούς

Αγώνες. 

Ο αναλυτής της “Hellastat” κ. Αναστάσιος Κωνσταντινίδης επισημαίνει πως

από τις πενήντα μεγαλύτερες εταιρείες μόνο τέσσερις παρουσίασαν μείωση τζίρου.

«Σε  γενικές  γραμμές  θα  λέγαμε  ότι  η  μέση  αύξηση  του  κύκλου  εργασιών

διαμορφώθηκε  στο 8,1%,  επίδοση ιδιαίτερα υψηλή συγκριτικά  με  τη  μέση  ετήσια

αύξηση κατά  3,4% την  τελευταία  3ετία,  ενώ οι  8  στις  10  επιχειρήσεις  κινήθηκαν

ανοδικά». (24)

Οι  αναλυτές  σημειώνουν  πως οι  ελληνικές  επιχειρήσεις,  εφαρμόζοντας  τη

στρατηγική παροχής έργο προς τρίτους  (outsourcing),  σταδιακά αναγνωρίζουν τη

συμβολή των logistics στην ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος,

την εξοικονόμηση κεφαλαίων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Ήδη

αρκετές  εταιρείες  του  κλάδου  καθώς  και  εμπορικές  επιχειρήσεις  υλοποιούν

επενδύσεις δημιουργίας νέων κέντρων logistics.  Πολλές από αυτές τις επενδύσεις

επιχορηγούνται από τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. 

Ιδιαίτερα ο τομέας των logistics τα τελευταία χρόνια έχει  αποκτήσει έντονα

στοιχεία τεχνολογικής διείσδυσης (π.χ. εφαρμογές RFID, αυτοφερόμενες αποθήκες

κλπ), η αξιοποίηση των οποίων υπόσχεται περιορισμό του λειτουργικού κόστους και

καλύτερη  εκμετάλλευση  των  υπαρχόντων  αποθηκευτικών  χώρων.  Ευοίωνες

προοπτικές  δημιουργούνται  από  την  αναπτυξιακή  δυναμική  χωρών  της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και αραβικής χερσονήσου. 

Για  παράδειγμα,  το  σχεδιαζόμενο  διεθνές  εμπορευματικό  κέντρο  στο  Dubai

αναμένεται να δώσει ευκαιρία στις ελληνικές διαμεταφορικές εταιρείες να αποκτήσουν

εντονότερη παρουσία στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής και να διευρύνουν

το εμπορευματικό τους δίκτυο. 

Ήδη  πολλές  μεγάλες  ελληνικές  εταιρείες  3PL  δραστηριοποιούνται  στα

Βαλκάνια με επιτυχία ή ακόμα προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στη λογική της

εξωστρέφειας.  Η  επιχειρηματική  αποστολή  που  διοργάνωσε  το  Ινστιτούτο

Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης σε συνεργασία με

την εταιρεία συμβούλων “Planning Romania” απέδειξε ότι οι συνθήκες ευνοούν την

εξωστρέφεια  και  την  περαιτέρω  ανάπτυξης  ελληνικών  Third  Party  Logistics

επιχειρήσεων. (24)

Σύμφωνα με τον Κωνσταντινίδη το 2008 επισημάνθηκε ότι τόσο ο τομέας των

μεταφορών, όσο ιδιαιτέρως ο τομέας των logistics, που αποτελεί το συγκοινωνούν

δοχείο  του  πρώτου,  έχουν  αποκτήσει  τα  τελευταία  χρόνια  έντονα  στοιχεία

τεχνολογικής διείσδυσης (π.χ. εφαρμογές RFID, αυτοφερόμενες αποθήκες κλπ), η



αξιοποίηση  των  οποίων  υπόσχεται  περιορισμό  του  λειτουργικού  κόστους  και

καλύτερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων. 

Ευοίωνες προοπτικές δημιουργούνται από την αναπτυξιακή δυναμική χωρών

της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης,  Μέσης  Ανατολής  και  αραβικής  χερσονήσου.  Για

παράδειγμα, το σχεδιαζόμενο διεθνές εμπορευματικό κέντρο στο  Dubai αναμένεται

να  δώσει  ευκαιρία  στις  ελληνικές  διαμεταφορικές  εταιρείες  να  αποκτήσουν

εντονότερη παρουσία στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής και να διευρύνουν

το εμπορευματικό τους δίκτυο. (24)

1.8. Οι ελληνικές εταιρείες 3PL στα Βαλκάνια

Στις  αναπτυσσόμενες  αγορές  των  Βαλκανίων  αναζητούν  οι  ελληνικές

επιχειρήσεις Third Party Logistics διαύλους επέκτασης και ανάπτυξης. Ταυτοχρόνως,

οι  μεγάλες  πολυεθνικές  εταιρείες  Logistics  που  δραστηριοποιούνται  έντονα  στην

εγχώρια αγορά προχωρούν σε ανασχεδιασμό της στρατηγικής τους και επιλέγουν

την  Ελλάδα  ως  το  επίκεντρο  για  τη  διείσδυσή  τους  στα  Βαλκάνια  και  τη

δραστηριότητά τους στην ευρύτερη περιοχή. (37)

Σύμφωνα με δυο διεξαγόμενες έρευνες το 2007και 2008, με τη πρώτη να έγινε

για  το  περιοδικό  “Logistics  &  Management”  και  τη  δεύτερη  για  τον  ΕΟΜΜΕΧ,

υπήρξαν  συγκεκριμένα  συμπεράσματα  για  τη  πορεία  του  3PL στην  Ελλάδα.  Τα

συμπεράσματα που προέκυψαν από τις  δυο έρευνες ήταν χαρακτηριστικά για  τη

πορεία του 3PL στην Ελλάδα, αυτά ήταν τα ακόλουθα: (31)

1. Ένα υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές

τους τόσο στα δύο νέα μέλη της Ε.Ε. (τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία), όσο

κυρίως  στην  αναδυόμενη  αγορά  της  Σερβίας  η  οποία  αναμένεται  να

παρουσιάσει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη στη διετία

2009  και  2010  χάρη  στις  διαδικασίες  προσαρμογής  της  προς  τους

ευρωατλαντικούς θεσμούς. 

2. Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες έχουν πιο σαφή εικόνα (είτε θετική είτε

αρνητική) για τα πλεονεκτήματα ή τους κινδύνους που εγκυμονεί η επέκτασή

τους  στις  βαλκανικές  χώρες.  Αποτελεί  ωστόσο  γεγονός  ότι  τα  τελευταία

χρόνια  ολοένα  και  περισσότερες  ελληνικές  επιχειρήσεις  στρέφονται  στις

γειτονικές χώρες. 

Τα  αποτελέσματα  χωρίστηκαν  σε  τέσσερις  κατηγορίες  επιχειρήσεων  που

σχεδιάζουν  την  ανάπτυξή  τους  προς  τα  Βαλκάνια  και  παρουσιάζονται  ως

ακολούθως: (38)

1. Πρώτη κατηγορία εταιρειών: Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΟΜΜΕΧ μικρομεσαίες

επιχειρήσεις 3PL σε ποσοστό κατά 55% θεωρούν πως οι  προοπτικές ανάπτυξης



συνεργασιών με χώρες της βαλκανικής δεν έχουν νόημα για την επιχείρησή τους.

Μόνο  το  7% δηλώνει  πως ήδη δραστηριοποιούνται  στις  αγορές των βαλκανικών

χωρών ενώ το 23% έχει θετική στάση στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με

τις βαλκανικές χώρες.

Ειδικότερα,  στο  τομέα  των  3PL μικρές  και  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  που

δραστηριοποιούνται  κυρίως  ως  υπομόχλια  μεταφορικών  εταιρειών  με  έδρα  τον

Ασπρόπυργο, τη Μάνδρα και το κέντρο Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν αρνητικά το

ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους προς τα Βαλκάνια κατά 65%. 

2. Δεύτερη κατηγορία εταιρειών:  Το 48% των εταιρειών πιστεύει πως η ανάπτυξη

συνεργασιών με χώρες της Βαλκανικής δεν έχει νόημα για την επιχείρησή τους ενώ

το 16% δραστηριοποιείται ήδη στις αγορές των βαλκανικών χωρών. Το 17% από τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν πως υπάρχουν θετικές προοπτικές για ανάπτυξη

δραστηριοτήτων  στα  Βαλκάνια  ενώ  το  10%  τάσσεται  εναντίον  σε  μια  τέτοια

προοπτική. 

Οι  εταιρείες  που  παρέχουν  υπηρεσίες  εφοδιαστικής  αλυσίδας  σ’  αυτό  το

επίπεδο θεωρούν ότι  δεν  χρειάζεται  να  επεκτείνουν τις  δραστηριότητές  τους  στα

Βαλκάνια κατά 52%. Το 14% θέλει να συνεργαστεί με άλλες ελληνικές εταιρείες ενώ

το  11%  προσβλέπει  σε  συνεργασία  με  ξένες  εταιρείες  Logistics  που

δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. Το 21% αναπροσαρμόζει τη στρατηγική του λόγω

της οικονομικής κρίσης και εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης στα Βαλκάνια. Τέλος,

το 3% θα προτιμούσε να αναπτυχθεί σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία

αλλά δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια.                                            

3.  Τρίτη  κατηγορία  εταιρειών:  Το  34%  των  ΜΜΕ  που  απασχολούν  10-49

εργαζόμενους  εκφράζουν  θετική  στάση  ως  προς  την  ανάπτυξη  συνεργασίας  και

δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια ενώ το ίδιο ποσοστό (34%) απαντούν πως δεν έχει

νόημα για την επιχείρηση η ανάπτυξη συνεργασιών με τις βαλκανικές αγορές. Ένα

υψηλό ποσοστό της  τάξεως του 17% δηλώνουν ότι  ήδη δραστηριοποιούνται  στα

Βαλκάνια. 

Εταιρείες 3PL σε ποσοστό 40% αναπροσαρμόζει τη στρατηγική του λόγω της

οικονομικής κρίσης και  εξετάζει  το ενδεχόμενο επέκτασης στα Βαλκάνια.  Το 24%

θέλει να συνεργαστεί με άλλες ελληνικές εταιρείες για κοινή δραστηριοποίηση περί τα

Logistics στα Βαλκάνια. Ένα άλλο 20% προσβλέπει σε συνεργασία με ξένες εταιρείες

Logistics  που  δραστηριοποιούνται  στα  Βαλκάνια.  Οι  εταιρείες  που  παρέχουν

υπηρεσίες  εφοδιαστικής  αλυσίδας  θεωρούν  ότι  δεν  χρειάζεται  να  επεκτείνουν  τις

δραστηριότητές τους στα Βαλκάνια κατά 12%. Το 4% θα προτιμούσε να αναπτυχθεί

σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία αλλά δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια.



4.  Τέταρτη  κατηγορία  εταιρειών: Στις  μεγαλύτερες  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις

παρατηρείται  ότι  το 40% αυτών θεωρούν πως η ανάπτυξη συνεργασιών δεν έχει

νόημα, ενώ το 26% ήδη δραστηριοποιούνται στις αγορές των βαλκανικών χωρών. 

Περισσότερες  επίσης  είναι  οι  επιχειρήσεις  που  εκφράζουν  θετική  στάση

απέναντι στις συνεργασίες αυτές, από αυτές που θεωρούν πως οι προοπτικές δεν

είναι  καλές,  αφού τα αντίστοιχα ποσοστά είναι  17% και  4%. Είναι  σαφές ότι  όσο

μεγαλύτερο  είναι  το  μέγεθος  των επιχειρήσεων τόσο  μεγαλώνει  η  πιθανότητα  να

έχουν ήδη αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βαλκανική. 

Επιπλέον,  φαίνεται  ότι  στα  μεγαλύτερα  μεγέθη  επιχειρήσεων  ήδη  ο

προβληματισμός  αυτός  έχει  τεθεί  και  απαντηθεί,  γιατί  μεγαλύτερο  είναι  και  το

ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες

στην περιοχή. (38)

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Ερευνητική μέθοδος 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν :

 Στοιχεία από τη μελέτη που έγινε, από την εταιρεία Πιερική Αναπτυξιακή

Α.Ε. (39), για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου στο Νομό Πιερίας.

 Στοιχεία  για  τις  επιχειρήσεις  μεταφορών  στο  Νομό  Πιερίας,  από  το

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Πιερίας (40)

 Στοιχεία από ερωτηματολόγια (βλ. Παράρτημα 4), που συντάχθηκαν και

διανεμήθηκαν  στις  διαμεταφορικές  και  μεταφορικές  εταιρείες  που

δραστηριοποιούνται  στο  Νομό  Πιερίας,  με  στόχο  τη  συλλογή  και  την

ανάλυση στοιχείων που αφορούν την οικονομική κατάσταση αυτών, τις

υπηρεσίες  που  αυτές  παρέχουν  στους  πελάτες  τους,  τις  μελλοντικές

προοπτικές που αυτές μπορεί να έχουν και αν αυτές θα μπορούσαν να

αναπτύξουν χαρακτήρα 3PL.

Με βάση τα συγκεντρωμένα στοιχεία από τη μελέτη και προκειμένου να γίνει

αντιληπτή η υπάρχουσα κατάσταση γύρω από το θέμα των διαμεταφορών κατά την

τελευταία πενταετία και η προοπτική ανάπτυξής των Third Party Logistics στο Νομό

Πιερίας πραγματοποιήθηκε  SWOT Analysis. H SWOT Analysis είναι ένα από τα πιο



γνωστά εργαλεία  επιχειρησιακής  ανάλυσης  και  αποτελεί  ένα  πολύ καλό  εργαλείο

αναγνώρισης των Δυνάμεων (Strengths) και Αδυναμιών (Weaknesses) και εξέτασης

των Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών (Threats) για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Αποτελεί δηλαδή το ακρωνύμιο των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats. (41)

Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα απαντημένα

ερωτηματολόγια , έγινε στατιστική ανάλυση με τη χρήση του προγράμματος Excel και

του στρατηγικού εργαλείου SPSS, με τη βοήθεια των οποίων δημιουργήθηκαν πίτες

και διαγράμματα, στα οποία φαίνονται και αναλύονται ποσοστιαία οι υπηρεσίες που

παρέχονται από τις ερωτηθείσες εταιρείες.  Τα προγράμματα  Excel και  SPSS είναι

δύο  πολύ  σημαντικά  στατιστικά  εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  σε  οποιαδήποτε

έρευνα  και  παρέχουν  αξιόπιστα  αποτελέσματα  και  απεικόνιση  αυτών  ώστε  να

γίνονται περισσότερο κατανοητά. 

Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν επίσης, στοιχεία, από

Μελέτες  Περιπτώσεων  (Case Studies),  τα  οποία  συλλέχθησαν  με  τη  χρήση

ξεχωριστού ερωτηματολογίου  (βλ.  Παράρτημα 5),  διότι  η  μελέτη  περίπτωσης,  ως

γνωστόν, περιέχει γεγονότα, γνώμες, αποφάσεις και καταστάσεις για μία επιχείρηση,

όπου εμφανίζονται ένα ή περισσότερα προβλήματα που απαιτούν λύση. (42)

Τέλος, η προσωπική εμπειρία από την επτάμηνη εργασία μου στα πλαίσια

της διεκπεραίωσης της πτυχιακής μου εργασίας στην εταιρεία Fortrans LTD βοήθησε

σημαντικά στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

2.2. Δειγματολειπτική μέθοδος

Όπως προαναφέρθηκε, συντάχθηκαν και διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια, στις

διαμεταφορικές και μεταφορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Νομό Πιερίας

και έγινε στατιστική ανάλυση με το πρόγραμμα  Excel και το στατιστικό πρόγραμμα

SPSS. 

Εστάλησαν  με  τηλεομοιότυπο,  ερωτηματολόγια  σε  37  εταιρείες  στο  Νομό

Πιερίας,  από  τις  οποίες,  παρά  τις  έντονες  τηλεφωνικές  πιέσεις,  μόνο  οι  10

ανταποκρίθηκαν.  Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  τα  στοιχεία  αυτών  των

δέκα εταιρειών: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΥΤΣΙΟΣ ΤΡΑΝΣ ΚΑΡΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ &

LOGISTICS

ΟΜΟΝΟΙΑ KYRIAKOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



ΔΗΓΡΕΝΗΣ ΑΓ.ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

EUROTRANS ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΝΤΟΥΑΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΤΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΑΕ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

AEGEAN CARGO A.E. ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΧΑΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΦΟΡΤΙΩΝ

TRANS THERMO ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΣΑΪΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΪΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Όσον  αφορά  τις  μελέτες  περιπτώσεων  επιχειρήσεων,  συγκεκριμένα

μελετήθηκαν  οι  Διαμεταφορικές  εταιρείες  Εurotrans,  Οlympic Trans,  και  Fortrans

LTD. Με τη χρήση ερωτηματολογίου, έγινε η συλλογή των στοιχείων προκειμένου να

αξιολογηθούν οι  επιχειρήσεις ως προς τις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν και αν

αυτές οι εταιρείες θα μπορούσαν μελλοντικά να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες

και με αποτελεσματικότερο τρόπο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Στόχος  της  εργασίας  είναι  να  μελετηθεί  εάν  οι  εταιρείες  που

δραστηριοποιούνται στο Νομό Πιερίας παρέχουν υπηρεσίες 3  PL   και ποιες είναι οι  

προοπτικές ανάπτυξής τους;

Ποια  οφέλη  θα  μπορούσαν  να  προσκομίσουν  και  εάν  η  λειτουργία  ενός

τμήματος   logistics   θα δημιουργούσε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι εταιρείες  

αυτές να αποκτήσουν μορφή 3  PL  

2.3. Ερευνητικό υλικό - Εργαλεία

Τα εργαλεία,  τα  οποία  χρησιμοποιήθηκαν για  την  διεξαγωγή της  έρευνας,

όπως προαναφέρθηκε, είναι η SWOT Analysis, το ερωτηματολόγιο, και τα στατιστικά

προγράμματα Excel και SPSS. 

Η  SWOT Analysis έγινε  με  σκοπό  να  εντοπίσουμε  τα  συγκριτικά

πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς και να προσπαθήσουμε να τα



διατηρήσουμε  (strengths),  να  βρούμε  και  στη  συνέχεια  να  διορθώσουμε  τα

συγκριτικά μειονεκτήματα (weaknesses),  να εκμεταλλευθούμε τις τωρινές ευκαιρίες

της αγοράς, καθώς και αυτές που θα προκύψουν (opportunities) και να μειώσουμε τις

συνέπειες των τωρινών και μελλοντικών απειλών της αγοράς (threats).

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ερωτήσεις του να

καλύπτουν  ευρύ  φάσμα  απαιτήσεων  της  έρευνας.  Οι  ερωτήσεις  του

ερωτηματολογίου,  οι  οποίες  είναι  ένας  συνδυασμός  κλειστών,  αλλά  και  ανοικτού

τύπου, ερωτήσεων, στηρίχθηκαν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, όπου φαίνεται

πως η Ελλάδα,  σε σχέση με  άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες,  υστερεί  στον τομέα των

Logistics και  ειδικότερα  των  3PL και  γι’  αυτό  η  έρευνα  στράφηκε  στις  εταιρείες

μεταφοράς. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για τις

εταιρείες του Νομού Πιερίας, εάν και κατά πόσο αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των

πελατών τους,  εάν  ανταπεξέρχονται  στις  απαιτήσεις  της  αγοράς και  εάν υπάρχει

προοπτική ανάπτυξης τους και μετεξέλιξής τους σε εταιρείες 3PL. 

2.4. Ερευνητική Διαδικασία

Τον  Απρίλιο  του  2009,  με  αφορμή  την  εργασιακή  μου  απασχόληση στην

εταιρεία  «FORTRANS LTD»,  που  δραστηριοποιείται  στον  τομέα  των  μεταφορών

στον  Νομό  Πιερίας  και  σε  Βαλκανικές  Χώρες,  μου  δόθηκε  η  ευκαιρία  να

συγκεντρώσω στοιχεία, που με βοήθησαν να συντάξω το ερωτηματολόγιο για την

έρευνα της πτυχιακής μου εργασίας. 

Η  καθημερινή  επικοινωνία  με  εργαζόμενους  σε  ανάλογες  εταιρείες  με

βοήθησε ώστε μετά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου να μπορέσω τηλεφωνικά να

αντλήσω χρήσιμες πληροφορίες και να πείσω τους πολυάσχολους εργαζόμενους να

συμπληρώσουν και να μου αποστείλουν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

Ο φόρτος εργασίας αποδείχθηκε ότι υπήρξε η κύρια αιτία για την οποία από

τις  37  εταιρείες  που  παρέλαβαν  το  ερωτηματολόγιο  μόλις  οι  10  επέστρεψαν  το

ερωτηματολόγιο απαντημένο. Η ερευνητική αυτή διαδικασία διήρκησε από τον Μάιο

έως  τον  Νοέμβριο  του  2009.  Οι  10  εταιρείες  που  ανταποκρίθηκαν  είναι  οι:

ΚΑΡΥΤΣΙΟΣ,  ΤΡΑΝΣ  ΟΜΟΝΟΙΑ,  ,  AEGEAN  CARGO,  TRANS  THERMO,  A.E,.

ΔΗΓΡΕΝΗΣ  ΑΓ.ΜΙΧΑΗΛ,  EUROTRANS,  ΑΝΤΟΥΑΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,  ΕΥΡΩΣΤΑΡ

ΑΕ, ΣΑΪΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΛΥΜΠΟΣ.

Επίσης, από την αρχή της απασχόλησης μου στην εταιρεία «FORTRANS»

διατήρησα ημερολόγιο καταγραφής περιστατικών και σχολίων γύρω από το «ORIAN

ATLAS»,  το  πληροφοριακό πρόγραμμα διεθνών μεταφορών,  που  χρησιμοποιεί  η

επιχείρηση για τη δρομολόγηση και την τιμολόγηση των φορτίων.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



3.1 Στοιχεία από τη «Μελέτη για τη δημιουργία Εμπορευματικού 

Κέντρου Στο Νομό Πιερίας» και Αξιολόγηση της Μελέτης (40)

H Πιερική  Αναπτυξιακή  Α.Ε.  με  σκοπό  να  προάγει  τις  συνδυασμένες

εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και τη γενικότερη αναβάθμιση των μεταφορών στο

Νομό Πιερίας και  την ανάπτυξη της  ευρύτερης  περιοχής,  έχει  θέσει  ως στόχο τη

δημιουργία  Εμπορευματικού  Κέντρου  στην  περιοχή  της  Μεθώνης  Πιερίας.

Αναλυτικότερα,  στόχος  είναι  ο  εξορθολογισμός  του  συστήματος  μεταφορών  της

περιοχής,  επιτρέποντας  τη  μείωση  του  κόστους  μεταφοράς  προϊόντων,  την

ορθολογικότερη κατανομή  της  εμπορευματικής  κίνησης στα  μέσα μεταφοράς,  την

αναβάθμιση της ποιοτικής απόδοσης του μεταφορικού συστήματος της χώρας ως

προς το χρόνο μεταφοράς, την αξιοπιστία και την ασφάλειά τους, την οικονομία στη

συνολική  κατανάλωση  ενέργειας  και  κατά  συνέπεια  την  αύξηση  της

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η θέση του Νομού Πιερίας και το γεγονός ότι ο χερσαίος άξονας Βορρά –

Νότου  διασχίζει  το  Νομό από το  ένα  άκρο έως το  άλλο,  καθιστούν  την  περιοχή

κρίσιμη για τις μεταφορές προσώπων και αγαθών, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται

ως η μεταφορική πύλη μεταξύ της Βορείου Ελλάδος και της Κεντρικής και Νότιας

Ελλάδος. Επιπλέον, η περιοχή της Πιερίας είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας

που παρέχουν τη δυνατότητα συνδυασμού των μέσων, καθώς διαθέτουν επαρκείς

οδικές  και  σιδηροδρομικές  υποδομές  και  βρίσκεται  σε  μικρή  απόσταση  από  τη

Θεσσαλονίκη  και  το  Λιμάνι  της,  τον  κύριο  εμπορευματικό  κόμβο  της  Βόρειας

Ελλάδας.

Συνεπώς,  η  περιοχή  της  Πιερίας  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ιδανική  για  τη

δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου, οι εγκαταστάσεις του οποίου θα μπορούσαν

να αναβαθμίσουν τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των περιοχών της Κεντρικής

Μακεδονίας  και  της  Βόρειας  Ελλάδας  γενικότερα,  αλλά  και  όλες  τις  μεταφορές

εσωτερικού  και  εξωτερικού  από  και  προς  οποιαδήποτε  περιοχή  της  χώρας  που

πραγματοποιούνται κυρίως μέσω του βασικού οδικού άξονα της χώρας Πατρών –

Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ).

Ο Νόμος 3333/2005, για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων

στην  Ελλάδα έθεσε  το  πλαίσιο  που καθορίζει  τον  τρόπο ίδρυσης,  χωροθέτησης,

εγκατάστασης και λειτουργίας των Εμπορευματικών Κέντρων, και παράλληλα τους

όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν τέτοιες

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.



Παράλληλα,  ο  Νόμος  3299/2004,  δημιούργησε  ένα  νέο  θεσμικό  πλαίσιο

παροχής ενισχύσεων προς ιδιωτικές επενδύσεις,  υιοθετώντας αποτελεσματικότερα

κίνητρα  και  βελτιώνοντας  τις  διαδικασίες  εφαρμογής  τους,  αποτελώντας  ένα

ουσιαστικό μέσο παρέμβασης, το οποίο παράλληλα με τα άλλα μέτρα οικονομικής

και δημοσιονομικής πολιτικής επιχειρεί να συμβάλλει στην αύξηση των επενδύσεων

και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Το Εμπορευματικό Κέντρο είναι σε θέση να προσελκύσει φορτία από όλη τη

Βόρεια  Ελλάδα  αλλά  και  διερχόμενα  φορτία  διαμετακόμισης  των  Βαλκανίων.  Θα

πρέπει  να  παρέχονται  υπηρεσίες  προστιθέμενης  αξίας,  ώστε  τα  φορτία  να

αποθηκεύονται  και  να  δομούνται  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  των  ενδιαφερομένων

μερών. Η ενσωμάτωση των τελωνειακών διαδικασιών στην ευρύτερη λειτουργικότητα

του  Εμπορευματικού  Κέντρου,  θα  επιτρέψει  τη  συνολική  υποστήριξη  της

διαμετακομιστικής διαδικασίας.

Το  γενικότερο  σχέδιο  δράσεων,  που  πρέπει  να  αναληφθούν  από  τους

ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, αφορούν

στον τρόπο με τον οποίο το Εμπορευματικό Κέντρο θα λειτουργεί ανταγωνιστικά σε

σχέση  με  άλλα  Εμπορευματικά  Κέντρα,  ώστε  να  προσελκύσει  τις  αναμενόμενες

εμπορευματικές ροές. 

Το  επενδυτικό  σχήμα  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  του  Εμπορευματικού

Κέντρου οφείλει  να συστήσει  Εταιρεία,  η  οποία  να  ικανοποιεί,  τις  απαιτήσεις  του

άρθρού 3 του Νόμου 3333/2005 (βλ. Παράρτημα 2). Προτείνεται να συμμετέχει στο

επενδυτικό  σχήμα  δημιουργίας  Εμπορευματικού  Κέντρου  Πιερίας  (ΕΚΠΙ),  τόσο  η

Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., όσο και ο Δήμος, στον οποίο ανήκει η έκταση όπου θα

δημιουργηθεί το ΕΚΠΙ, αλλά και το σωματείο των ιδιοκτητών φορτηγών.

Η διαδικασία επιχορήγησης στο πλαίσιο του νόμου «Ίδρυση και Λειτουργία

Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα» (Ν. 3333/2005), σε σχέση με τη διαδικασία

επιχορήγησης  του  νόμου  «Κίνητρα  Ιδιωτικών  Επενδύσεων  για  την  Οικονομική

Ανάπτυξη  και  την  Περιφερειακή  Σύγκλιση»  (Αναπτυξιακός  Νόμος  3299/2004)

διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία και είναι πολύ πιο απαιτητική, σε σχέση με την

διαδικασία ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Οι  απαραίτητες  ενέργειες,  στις  οποίες  πρέπει  να  προβεί  η  Εταιρεία  του

Εμπορευματικού Κέντρου, για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, μπορούν

να συνοψιστούν σε πέντε διαδοχικά χρονικά βήματα:

1. Ανάλυση του Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου των εν δυνάμει εταίρων

για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Πιερίας, σε συνεργασία με

στελέχη των συμβούλων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών και

τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους τοπικούς παράγοντες, με σκοπό



την οριστικοποίηση των επιχειρηματικών αλλαγών, αλλά και η ολοκλήρωση

του Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου του Εμπορευματικού Κέντρου με

δέσμευση των μετόχων σε αυτό.

2. Υποβολή φακέλου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό

τη λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Ίδρυση και εγκατάσταση του Εμπορευματικού Κέντρου μετά από απόφαση

των  αρμόδιων  Υπουργών,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  γνώμη  του  οικείου

Νομαρχιακού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

4. Κατασκευή  των  υποδομών,  σύμφωνα  με  το  Επενδυτικό  Σχέδιο,  το  οποίο

βασίζεται  στην  εμπορευματική  κίνηση  που  θα  εξυπηρετήσει  το

Εμπορευματικό  Κέντρο  και  ακολουθώντας  τον  οικονομικό  και  χρονικό

προγραμματισμό, ώστε αυτές να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των

χρηστών του Εμπορευματικού Κέντρου.

5. Τέλος, η διοίκηση, η διαχείριση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου

ρυθμίζεται  από  Κανονισμό  Λειτουργίας,  ο  οποίος  καταρτίζεται  από  την

Εταιρεία  του  Εμπορευματικού  Κέντρου  και  υποβάλλεται  για  έγκριση  στον

Υπουργό Μεταφορών και  Επικοινωνιών μέσα στην προθεσμία που τίθεται

στην απόφαση ίδρυσης και εγκατάστασης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η

επικοινωνία του Εμπορευματικού Κέντρου, η οποία πρέπει να είναι συνεχής,

με  σκοπό  την  προώθηση  των  στόχων  της  Εταιρείας  Εμπορευματικού

Κέντρου.

3.1.1. Περιοχή Μελέτης (40)

Σύμφωνα με  τη  μελέτη  «Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορικού έργου,  Master Plan και

σχέδιο δράσης για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην Πιερία», (Πιερική

Αναπτυξιακή  Α.Ε.,  2006),  η  περιοχή  που  προτείνεται  για  τη  δημιουργία

Εμπορευματικού Κέντρου στην Πιερία βρίσκεται στον Δήμο Μεθώνης και η συνολική

έκτασή της ανέρχεται σε 344,7 στρέμματα. 

Η έκταση συνδέεται με τα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα δίκτυα συγκοινωνιακής

υποδομής διαφορετικών μέσων μεταφοράς και μπορεί να διαθέτει τερματικό σταθμό

συνδυασμένων μεταφορών, εφόσον συνδεθεί με τον σιδηρόδρομο. Έτσι, διασφαλίζει

σε ικανό βαθμό την εγκατάσταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και

συναφών χρήσεων, ιδίως αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και χώρων διοίκησης και

συναφών  υπηρεσιών,  υγειονομικών  υπηρεσιών,  ξενοδοχείων  και  εστιατορίων,

σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, χώρων ανάπτυξης συστημάτων τηλεματικής και

πληροφορικής,  χώρων  εναπόθεσης  φορτίων  και  μοναδοποιημένων  φορτίων  και

χώρων στάθμευσης. 



3.1.2. Πρόταση Μεγέθους Εγκαταστάσεων (40)

Οι αναγκαίες επιφάνειες (σε τ.μ) εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του Εμπορικού

Κέντρου  στην  Πιερία,  που  προέκυψαν  βάσει  της  μελέτης  «Πρόβλεψη  ζήτησης

μεταφορικού  έργου,  Master Plan και  σχέδιο  δράσης  για  τη  δημιουργία

Εμπορευματικού  Κέντρου  στην  Πιερία»  (Πιερική  Αναπτυξιακή  Α.Ε.,  2006),

καθορίζονται ως εξής: 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΣΕ Τ.Μ.) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τοπικές διανομές 34.957
Αποθηκεύσεις μεγάλης διάρκειας 21.928
Παροχή υπηρεσιών logistics 49.046
Διαμεταφορά 2.321
Συνδυασμένες μεταφορές 3.575
Χώροι ελιγμών και στάθμευσης φορτηγών 68.526
Βοηθητικές υπηρεσίες 18.035
ΣΥΝΟΛΟ 198.389

Συνεπώς,  η  συνολική  αναγκαία  επιφάνεια  για  τις  εγκαταστάσεις  λειτουργίας  του

Εμπορικού Κέντρου ανέρχεται σε 198.389 τ.μ. 

3.1.3. Πρόταση Χωροθέτησης (40)

Βάσει της μελέτης «Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορικού έργου,  Master Plan και σχέδιο

δράσης  για  τη  δημιουργία  Εμπορευματικού  Κέντρου  στην  Πιερία»,  η  προς

πολεοδόμηση έκταση διαιρείται σε τρεις τομείς:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΕ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
Τομέας Α

Περιοχή  Αποθηκεύσεων  Μεγάλης  Διάρκειας  και

Διερχόμενων

72

Τομέας Β

Περιοχή Τοπικών Διανομών και Logistics

240

Τομέας Γ

Περιοχή Συνδυασμένων Μεταφορών

13,1

   

Στον Τομέα Α, χωροθετούνται:

 Δύο κτίρια αποθηκών μεγάλης διάρκειας,  συνολικής επιφάνειας 21.995

τ.μ  (6.695τ.μ  και  15.300τ.μ),με  εξωτερικούς  χώρους  ελιγμών  και

στάθμευσης επιφάνειας 13.230τ.μ (10.680τ.μ και 2.550τ.μ).



 Ένα κτίριο αποθήκης για εξυπηρέτηση διερχόμενων φορτίων επιφάνειας

2.310τ.μ με εξωτερικό χώρο ελιγμών και στάθμευσης επιφάνειας 1.386τ.μ.

 Κτίριο γραφείων επιφάνειας 2.000τ.μ.

 Ξενοδοχείο επιφάνειας 1.500τ.μ.

Στον Τομέα Β, χωροθετούνται:

 Πέντε  κτίρια  αποθηκών για  τις  τοπικές διανομές,  συνολικής επιφάνειας

35.000τ.μ  (7.000τ.μ  το  καθένα),  με  εξωτερικούς  χώρους  ελιγμών  και

στάθμευσης επιφάνειας 21.000τ.μ (4.200τ.μ η καθεμία).

 Τέσσερα  κτίρια  αποθηκών  για  τις  υπηρεσίες  logistics συνολικής

επιφάνειας 49.000τ.μ (14.000τ.μ, 14.000 τ.μ, 8.050τ.μ και 12.950τ.μ) με

εξωτερικούς  χώρους  ελιγμών  και  στάθμευσης  επιφάνειας  24.931τ.μ

(4.830τ.μ, 17.161τ.μ και 2.940τ.μ).

 Κτίριο διοίκησης επιφάνειας 3.000τ.μ.

 Κτίριο γραφείων επιφάνειας 2.600τ.μ.

 Κτίριο γραφείων, τελωνείο, συνεργείο οχημάτων επιφάνειας 3.600τ.μ.

 Κτίριο  εμπορικών  χρήσεων  (εστιατόριο,  τράπεζα,  κλπ)  επιφάνειας

4.600τ.μ.

Στον Τομέα Γ, χωροθετούνται:

 Ένα κτίριο αποθήκης επιφάνειας 3.575τ.μ. με εξωτερικό χώρο ελιγμών και

στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 3.575τ.μ (1.787,5τ.μ και 1.787,5τ.μ).

 Κτίριο γραφείων επιφάνειας 715τ.μ.

3.1.4. Σκοπός του έργου (40)

Η ίδρυση του Εμπορευματικού Κέντρου Πιερίας έχει  ως σκοπό να επιτρέψει  στις

εγκατεστημένες σε αυτό επιχειρήσεις:

 Τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση, οργάνωση και ανασύνθεση φορτιών με

στόχο  την  επίτευξη  υψηλότερων  συντελεστών  πληρότητας  των

μεταφορικών μέσων και σημαντικές οικονομίες κλίμακας στις μεταφορές.

 Την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

 Την πρόσβαση σε δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών.

 Τον  ευρύτερο  συντονισμό  των  αφίξεων  και  των  αναχωρήσεων

εμπορευματικών  ροών  για  το  σύνολο  των  μεταφορικών  μέσων,

επιτρέποντας την αύξηση της αξιοπιστίας του μεταφορικού συστήματος.

 Την ανάπτυξη υποστηρικτικών λειτουργιών διαχείρισης της εφοδιαστικής

αλυσίδας,  με  οργάνωση  της  συμβατικής  και  της  εξειδικευμένης



αποθήκευσης,  της  συσκευασίας  και  αποσυσκευασίας  προϊόντων,  της

συγκρότησης  και  αποστολής  φορτίων,  της  διαχείρισης  εγγράφων,  της

εφαρμογής  νέων  τεχνολογιών  πληροφόρησης  και  βελτιστοποίησης

διαδικασιών και  της  αποτελεσματικής  οργάνωσης της  τελικής διανομής

των εμπορευμάτων. 

3.1.5. S.W.O.T Analysis

Προκειμένου  να  εκτιμηθεί   το  επενδυτικό  σχέδιο  της  Ίδρυσης  του

Εμπορευματικού Κέντρου στο Νομό Πιερίας είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί

μια SWOT Analysis.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  (  Strengths  ):   Ένα  από  τα  σημαντικότερα  πλεονεκτήματα  του

σχεδίου είναι ότι δημιουργείται ένας νέος κόμβος μεταφορικής αλυσίδας που θα έχει

τη  δυνατότητα  να  παρέχει  νέες  μορφές  εξυπηρέτησης  και  ενίσχυση  της  τοπικής

οικονομίας.  Εξάλλου  η  γεωγραφική  θέση  του  Νομού  Πιερίας  είναι  εξαιρετικά

σημαντική,  διότι  βρίσκεται  στη  Βόρεια  Ελλάδα  και  συγκεκριμένα  στην  κεντρική

Μακεδονία. Συνορεύει βόρεια με το Νομό Ημαθίας, νότια με το Νομό Λάρισας, δυτικά

με το Νομό Κοζάνης και ανατολικά βρέχεται από το Θερμαϊκό Κόλπο.  Επομένως, ως

προς τη γεωγραφική της θέση μπορεί  να θεωρηθεί  στρατηγικό σημείο και  για τις

χερσαίες  αλλά  και  για  τις  εμπορευματικές  μεταφορές  καθώς  ο  χερσαίος  άξονας

Βορρά – Νότου διασχίζει το Νομό από το ένα άκρο έως το άλλο. Ο Νομός Πιερίας

είναι  η  μοναδική  δίοδος  επικοινωνίας  της  Κεντρικής  και  Νοτίου  Ελλάδας  με  την

Βόρεια Ελλάδα αλλά και της Νοτίου και  της Κεντρικής Ελλάδας με τις χώρες της

Βαλκανικής χερσονήσου και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, αποτελεί

την  οδική  και  σιδηροδρομική  εναλλακτική  πρόσβαση  των  νοτίων  περιοχών  της

Ελλάδας με την Ευρώπη.

Στο ύψος της Κατερίνης υπάρχουν οι ακόλουθες οδικές προσβάσεις:

Ο  οδικός  άξονας  Αθηνών  –  Λάρισας.  Η  Παλαιά  Εθνική  Οδός  Κατερίνης  –

Θεσσαλονίκης. Μετά τα διόδια των Νέων Μαλγάρων υπάρχουν δύο έξοδοι,  η μία

προς Αξιοχώρι – Πολύκαστρο (Κιλκίς) εθνικά σύνορα Ελλάδας με τα Σκόπια (ΠΑΘΕ)

καθώς  επίσης  και  προς  Δυτική  Μακεδονία  και  η  δεύτερη  προς  Θεσσαλονίκη  –

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (ΕΓΝΑΤΙΑ).

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό και συνάμα πλεονέκτημα του Νομού μπορούν να

θεωρηθούν οι  σιδηροδρομικές του υποδομές.  Βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου



είναι  ότι  είναι  άρτια  μελετημένο  και  κατασκευασμένο  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η

σπουδαιότητα του είναι διαχρονική αλλά και με προοπτική.

Το τμήμα Πλαταμώνας – Κατερίνη – Κίτρος – Πλατύγιαλος – Αλεξάνδρεια είναι από

τα  στρατηγικότερα σημεία  για  τις  σιδηροδρομικές μεταφορές  της  Νοτιοανατολικής

Ευρώπης.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  (  Weaknesses  ):   Ο  μικρός  όγκος  δραστηριοτήτων  στο  Νομό

μπορεί να θεωρηθεί ως μειονέκτημα διότι τα μεγάλα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκη –

Αθήνα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Υπάρχει  βέβαια  ανάγκη  αποκέντρωσης  και  ενίσχυσης  της  περιφέρειας  αλλά  η

δημιουργία ενός νέου οργανισμού αποτελεί μεγάλο επενδυτικό ρίσκο.

Επίσης, αποτρεπτικό παράγοντα για την ίδρυση εμπορευματικού κέντρου αποτελεί η

γειτνίαση  με  περιοχή  οικολογικού  ενδιαφέροντος,  η  οποία  προστατεύεται  από τη

Συνθήκη Ramsar (υγροβιότοπος Αλυκών). που υπέγραψε και η Ελλάδα στο Ramsar

του Ιράν την 2-2-71 (την επικύρωσε με το Ν.Δ.191Ι74), Κάθε συμβαλλόμενο κράτος

της Σύμβασης Ramsar πρέπει (άρθρο 4) να προάγει τη διατήρηση των υγροτόπων

και των υδρόβιων πτηνών με τη δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας της φύσης

μέσα στους υγρότοπους, να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και την ανταλλαγή

στοιχείων και  δημοσιευμάτων σχετικών με  τους  υγροτόπους,  τη  χλωρίδα και  την

πανίδα τους καθώς επίσης και να προσπαθεί, μέσω της διαχείρισης, να αυξήσει τους

πληθυσμούς των υδρόβιων πτηνών. (43)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  (  Opportunities  ):   Όπως  προαναφέρθηκε,  καθώς  ο  Νομός  Πιερίας

αποτελεί στρατηγικό σημείο, μια πολύ σημαντική ευκαιρία θα μπορούσε να είναι η

επέκταση της  Ελλάδας και  της  Ε.Ε.  σε  Βαλκανικές Χώρες  και  σε  Ανατολή.  Αυτό

συνεπάγεται επίσης μια δεύτερη ευκαιρία, την ανάπτυξη νέων αγορών. 

ΑΠΕΙΛΕΣ  (  Threats  ):   Πολύ  σημαντική  απειλή  και  αξιοπρόσεκτη,  με  υψηλό  δείκτη

βαρύτητας αποτελεί ο κίνδυνος ίδρυσης άλλων εμπορευματικών κέντρων. Είναι μία

πολύ  σημαντική  απειλή  η  οποία  θα  πρέπει  να  ληφθεί  σοβαρά  υπόψη,  καθώς  ο

ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Επίσης, απειλή αποτελεί και η οικονομική κρίση,

καθώς  τα  ρίσκα  πλέον  είναι  πολύ  μεγάλα  και  πολύ  δύσκολα  οι  επιχειρηματίες

ανοίγονται σε νέα επιχειρηματικά σχέδια.



3.2 Στοιχεία για τις προοπτικές ανάπτυξης 3PL από τις απαντήσεις στα 

διανεμημένα σε μεταφορικές εταιρείες ερωτηματολόγια 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,

η οποία στηρίχθηκε στα απαντημένα ερωτηματολόγια.

Πριν την αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε τηλεφωνική επαφή με τις 54

επιλεγείσες μεταφορικές εταιρείες.  Από την τηλεφωνική επικοινωνία προέκυψε ότι

το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας των ερωτηθέντων (32%)

καλύπτουν οι αυτοκινητιστές, οι οποίοι συνεργάζονται με εταιρείες και ανάλογα με τη

συμφωνία που συνάπτουν εκτελούν τις μεταφορές, είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε

στο εξωτερικό.  Αυτό δηλαδή το ποσοστό αφορά ελευθέρους επαγγελματίες.

Το  18% των ερωτηθέντων αφορούσε σε εταιρείες διεθνών μεταφορών, το

10% σε διαμεταφορικές και μόλις το 9% είχε αντικείμενο τις εσωτερικές μεταφορές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Νέος κόμβος μεταφορικής αλυσίδας

Νέες μορφές εξυπηρέτησης

Υποστήριξη τοπικής οικονομίας

Γεωγραφική θέση του Νομού Πιερίας 

Οδικές μεταφορές του Νομού Πιερίας

Σιδηροδρομικές υποδομές του Νομού

 Πιερίας 

Γειτνίαση με το Λιμένα και το Αεροδρόμιο 

της Θεσσαλονίκης

S

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μικρός όγκος δραστηριοτήτων

Νέος οργανισμός

Γειτνίαση με περιοχή προστατευόμενη 

από τη Συνθήκη Ramsar 

(υγροβιότοπος Αλυκών). 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Επέκταση της Ε.Ε. σε Ανατολή

Ανάπτυξη Νέων αγορών 
ΑΠΕΙΛΕΣ 

Άλλα εμπορευματικά κέντρα 
Οικονομική Κρίση

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats



Από  την  τηλεφωνική  επικοινωνία  διαπιστώθηκε,  επίσης,  ότι  το  16%  των

εταιρειών, που κατά την τελευταία τετραετία δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα που

ερευνάται, έκλεισαν λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Στο διάγραμμα 1.1, φαίνονται οι τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο

Νομό Πιερίας.  

Διάγραμμα 1.1 

Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά και με τις 37 εταιρείες που υπάρχουν στο Νομό

Πιερίας  και  από  την  επικοινωνία  αυτή  αποσπάσαμε  γενικές  πληροφορίες  και  τη

διαβεβαίωση ότι με προθυμία θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο μας. Δυστυχώς,

παρά  τις  έντονες  πιέσεις  μόλις  10  από  αυτές  απάντησαν  γραπτά  στο

ερωτηματολόγιο. 

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση 1. (του ερωτηματολογίου της έρευνας) «Τι

υπηρεσίες  διαμεταφοράς  παρέχονται  στους  πελάτες,  εσωτερικού  ή  εξωτερικού;»,

προέκυψε  το  αποτέλεσμα  που  φαίνεται  στο  διάγραμμα  1.2.  Επτά  από  τις  δέκα

ερωτηθείσες εταιρείες ασχολούνται με μεταφορές στην Ελλάδα και τρεις από αυτές



ασχολούνται  με  μεταφορές  από  και  προς  το  εξωτερικό,  φαίνεται  δηλαδή  ότι  το

μεγαλύτερο  μερίδιο  αγοράς  κατέχουν  εταιρείες,  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται  σε

διεθνείς μεταφορές. 

Διάγραμμα 1.2 

Παρακάτω στο διάγραμμα 1.2.1 περιγράφεται η συχνότητα των διεθνών μεταφορών

ανά κράτος και φαίνεται ότι οι συναλλαγές με Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία έχουν την

μεγαλύτερη  συχνότητα.  Στη  συνέχεια  ακολουθούν  συναλλαγές  με  Ουγγαρία,

Σλοβακια, Αυστρία κ.ο.κ.

Διάγραμμα 1.2.1 

Από  την  ερώτηση  1.  «Τι  υπηρεσίες  παρέχονται  στους  πελάτες»  όπου  οι

εταιρείες  ερωτώνται  για  την  παροχή  λοιπών  υπηρεσιών,  προέκυψε  επίσης,  το

αποτέλεσμα που απεικονίζεται στο διάγραμμα 1.3. όπου φαίνεται ότι οι εταιρείες δεν

παρέχουν  καθόλου  υπηρεσίες  όπως:  ετικετοποίηση  –  παλετοποίηση,  υπηρεσίες



ανασυσκευασίας – αποσυσκευασίας, αποθήκευση υπό ψύξη. Αυτό οφείλεται , κατά

κύριο λόγο, στα κόστη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών που είναι πολύ μεγάλα.

Για  παράδειγμα  οι  αποθηκεύσεις  υπό  ψύξη  είναι  ένας  τομέας  όπου

απαιτούνται  ειδικές  εγκαταστάσεις.  Λόγω  του  υψηλού  κόστους  και  του  χαμηλού

κέρδους οι εταιρείες δεν ρισκάρουν να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες. Μόνο 2

από τις  10 εταιρείες  παρέχουν υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων & αεροσκαφών,

εκτελωνισμού και αποθήκευσης ξηρού φορτίου. 

Διάγραμμα 1.3 

Από  την  ερώτηση  5.  «Χρησιμοποιεί  η  επιχείρηση  Συνδυασμένες  μεταφορές;»,

προέκυψε το αποτέλεσμα που φαίνεται στο διάγραμμα 1.4. Τέσσερις μόνο, από τις

δέκα  εταιρείες  συνδυάζουν  μεταφορές.  Οι  εταιρείες  οι  οποίες  κάνουν  χρήση

συνδυασμένων μεταφορών δραστηριοποιούνται στον τομέα των διεθνών μεταφορών

και χρησιμοποιούν καράβια για τη διαδρομή Ελλάδα – Ιταλία και για την επιστροφή.



Διάγραμμα 1.4 

Στην ερώτηση 7. «Υπάρχει συνεργασία με μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου πχ.

3pl, διαμεταφορικές κλπ;», προέκυψε το αποτέλεσμα όπως φαίνεται στο διάγραμμα

1.5.  Προκειμένου  να  μπορέσουν  οι  εταιρείες  να  ανταπεξέλθουν  στο  δύσκολο

οικονομικό  κλίμα  και  στο  έντονο  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  οι  περισσότερες

συνεργάζονται με μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου,.

Διάγραμμα 1.5 

Στο διάγραμμα 1.6. παρουσιάζεται η κατανομή της αγοράς υπηρεσιών κατά κύρια

κατηγορία προϊόντων, με βάση την ερώτηση 8. η οποία αναφέρεται στο τονάζ που

διακινείται σε ποσοστά. 

Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα τρόφιμα – ποτά με ποσοστό 34%. Ο τομέας των

λοιπών καταναλωτικών ειδών καταλαμβάνει  μερίδιο 25%. Οι  ηλεκτρικές συσκευές

καταλαμβάνουν ποσοστό 14%, τα computer με τα αναλώσιμα 12%, τα φάρμακα με

τα καλλυντικά 11% και τέλος ακολουθεί η ένδυση με ποσοστό 4%. 



Διάγραμμα 1.6 

Στα διαγράμματα 1.11 και 1.12 φαίνεται το τονάζ (σε τόνους) που διακινείται  ανά

εξάμηνο και ανά έτος. 

Διάγραμμα 1.11 



Διάγραμμα 1.12

Στο διάγραμμα 1.7 φαίνεται η διακίνηση των προϊόντων, σε ποσοστά ανά εταιρεία.

 Η εταιρεία  Trans Thermo διακινεί μόνο τρόφιμα και ποτά, καθώς επίσης

και η εταιρεία ΣΑΪΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως επί το πλείστον μόνο τρόφιμα και

ποτά, 

 Η  εταιρεία  Aegean Cargo A.E.  διακινεί  κατά  κύριο  λόγο  ηλεκτρικές

συσκευές και μεγάλο ποσοστό σε computer και αναλώσιμα.

 Οι εταιρείες ΕΥΡΩΣΤΑΡ Α.Ε. και  EUROTRANS μεταφέρουν κατά κύριο

λόγο computer και αναλώσιμα και λοιπά καταναλωτικά είδη.

 Οι εταιρείες ΟΛΥΜΠΟΣ, ΑΝΤΟΥΑΝ Μεταφορική, Δηγρένης Μιχαήλ, ως

επί το πλείστον μεταφέρουν λοιπά καταναλωτικά είδη.

 Και τέλος, οι εταιρείες ΟΜΟΝΟΙΑ και Καρύτσιος Μεταφορική, μεταφέρουν

ικανοποιητικά ποσοστά σε φάρμακα – καλλυντικά, σε λοιπά καταναλωτικά

είδη, σε τρόφιμα και ποτά.

 



Διάγραμμα 1.7 

Στην  ερώτηση  9.  (του  ερωτηματολογίου  της  έρευνας)  «Γίνεται  χρήση

τεχνολογιών όπως τηλεματική, GPRS, άλλες τεχνολογίες;» προέκυψε το αποτέλεσμα

που φαίνεται  στο διάγραμμα 1.8.  Γίνεται  φανερό ότι  η τεχνολογία δεν είναι  πολύ

διαδεδομένη. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλό κόστος και στο ρίσκο που

θα πρέπει  να πάρουν οι  εταιρείες  προκειμένου να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες.

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός  παράγοντας  είναι  η  έλλειψη τεχνογνωσίας.  Οι  πιο

διαδεδομένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι:

 Η χρήση κινητής τηλεφωνίας.

 Η χρήση GPRS.

Διάγραμμα 1.8 

Ότι  αφορά  την  ερώτηση  10  του  ερωτηματολογίου  «Σε  σχέση  με  τις

προηγούμενες χρονιές, το έτος 2009 έχουν αυξηθεί οι πελάτες και οι πωλήσεις σας;

Παρακαλώ δώστε ποσοστά. Στα διαγράμματα 1.9 και 1.10 απεικονίζεται η μεταβολή



σε ποσοστό που υπήρξε το έτος 2009, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές σε ότι

αφορά τους πελάτες και τις πωλήσεις. 

Δυστυχώς,  παρατηρείται  από όλες τις  επιχειρήσεις,  που συμπλήρωσαν το

ερωτηματολόγιο, πτώση του τζίρου.

Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

 Οικονομική κρίση που επηρέασε αρνητικά όλους τους τομείς της αγοράς.

 Χαμηλό κοστολόγιο άλλων εξωτερικών αγορών (π.χ Βαλκάνια).

 Υψηλός ανταγωνισμός.

 Παγκοσμιοποίηση.

Διάγραμμα 1.9

Διάγραμμα 1.10 



  

3.3 Στοιχεία για τις προοπτικές ανάπτυξης 3PL από μελέτες 

περίπτωσης μεταφορικών εταιρειών του Νομού Πιερίας 

Η  τρέχουσα  επέκταση  της  παγκόσμιας  οικονομίας,  καθώς  επίσης  και  η

αύξηση του εμπορίου μεταξύ των χωρών ανέπτυξαν τις ανάγκες για τη βιομηχανία

υπηρεσιών στον τομέα της μεταφοράς. 

Παρακάτω αναλύονται τρεις μελέτες περίπτωσης, μέσα από τις οποίες, θα

διερευνηθεί η προοπτική ανάπτυξης 3PL στο Νομό Πιερίας. 

3.3.1. Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Παρουσίαση της εταιρείας: 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε– OLYMPIC TRANS WAY»

Η «Olympic Trans Way» είναι μία διαμεταφορική εταιρεία στο Νομό Πιερίας

και η έδρα της βρίσκεται στην πόλη της Κατερίνης. 

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της είναι:

 Διαμεταφορά των εμπορευμάτων με γρήγορους χρόνους παράδοσης και

ικανοποιητικές τιμές.

 Υπηρεσίες logistics που περιλαμβάνουν τα εξής:

 Εξερχόμενη μεταφορά

 Εισερχόμενη μεταφορά

 Αποθήκευση

 Προώθηση φορτίου

 Εκτελωνισμό.

Η εταιρεία διαθέτει ενοικιαζόμενες αποθηκευτικές μονάδες 500τ.μ. καθώς και στόλο 5

ιδιόκτητων φορτηγών οχημάτων. 

Από  άποψη  εργονομίας,  υγιεινής  και  ασφάλειας  στους  χώρους  εργασίας,

πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις και η διαρρύθμιση των

χώρων του οργανισμού είναι λειτουργική και εργονομική.

Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία της οδικής μεταφοράς,

συλλέγει τα προϊόντα από τους αποθηκευτικούς χώρους των πελατών και τα διανέμει

στο  τελικό  σημείο  που  επιθυμεί  ο  πελάτης.  Κατά  βάση,  μεταφέρει  ξηρό  φορτίο,

μοναδοποιημένο (σε παλέτες, κιβώτια κλπ).

Όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, η εταιρεία καλύπτει εθνικές και διεθνείς

διανομές και πιο συγκεκριμένα εκτελούνται τα δρομολόγια εσωτερικού: Θεσσαλονίκη-

Αθήνα-Λάρισα-Βόλο  και  εξωτερικού:  Γερμανία-Αυστρία-Πολωνία-Τσεχία.  Τα

συχνότερα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι:



 Ελλάδα – Γερμανία και επιστροφή. 

 Ελλάδα – Αυστρία και επιστροφή.

Ως επί το πλείστον, το είδος των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία

είναι:

 Χημικές βιομηχανίες.

 Φαρμακοβιομηχανίες.

 Εταιρείες κατασκευών.

 Εταιρείες Ηλεκτρονικών και Νέων Τεχνολογιών.

 Εταιρείες Τροφίμων.

 Εταιρείες Τροφίμων.

 Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

 Εταιρείες Γενικού Εμπορίου.

 Εταιρείες Πρώτων Υλών και Αγροτικών Προϊόντων.

Επιπλέον, η «Olympic Trans Way» συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα του χώρου των

μεταφορών, όπως είναι οι:

 Militzen & Munchen.

 Sirl Spedition.

 Kuhne & Nagel S.A. 

 ΩΜΕΓΑ S.A.

Επίσης, κάποιοι από τους σημαντικότερους πελάτες της εταιρείας είναι οι:

 Γ. Παπαδόπουλος.

 Κ. Παναγιωτίδης.

 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΒΟPΥRKAL).

 HDVS – VOLOS.

Τα συμβόλαια που συνάπτει η εταιρεία με τους πελάτες της έχουν χρονική διάρκεια 1

χρόνου, και κάθε χρόνο γίνεται ανανέωση των συμβολαίων αυτών.

Όσον  αφορά  τις  νέες  τεχνολογίες,  η  εταιρεία  δε  διαθέτει  συστήματα

ιχνηλασιμότητας  (track &  trace).  Τα σφάλματα που μπορεί  να  υπάρχουν (ζημίες,

αλλοιωμένα  προϊόντα,  κλπ)  καταγράφονται  εγγράφως  επάνω  στο  έγγραφο

παράδοσης (CΜR) και με ψηφιακή απεικόνιση (με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή)

για πιο άμεση ενημέρωση. 

Η  επικοινωνία  με  τα  φορτηγά  οχήματα  γίνεται  μέσω  κινητής  τηλεφωνίας

καθώς  δε  γίνεται  χρήση  τηλεματικών  συστημάτων.  Παρ’  όλα  αυτά  η  εταιρεία,

προγραμματίζει μακροπρόθεσμα να επικοινωνεί με τα φορτηγά της μέσω δορυφόρου

για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της θέσης των φορτηγών.



Όσον  αφορά  τη  δρομολόγηση  των  οχημάτων  χρησιμοποιούνται

πληροφοριακά συστήματα δρομολόγησης για τον αυτόματο προγραμματισμό και τον

καλύτερο δυνατό σχεδιασμό της δρομολόγησης.

Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία έχει ως στόχο να χρησιμοποιεί ως μέθοδο την

αποστολή ηλεκτρονικών πληροφοριών σε υπολογιστή του οχήματος.

Η «Olympic Trans Way» ως εταιρεία,  δίνει  μεγάλη έμφαση στην καλύτερη

δυνατή  εξυπηρέτηση  των  πελατών  της.  Προκειμένου  να  το  επιτυγχάνει  αυτό

προσπαθεί  πάντα  να  δίνει  λύσεις  και  να  βρίσκει  τρόπους  με  στόχο  την

ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς.

Κατά  την  «Olympic Trans Way»  σημαντικότερο  ρόλο  στην  επίτευξη  της

καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών και πελατών της είναι:

 Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και διανομή των πληροφοριών.

 Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη σχετικά με την τιμολόγηση.

3.3.2. Δεύτερη Μελέτη Περίπτωσης: Παρουσίαση της εταιρείας:

«EUROTRANS»

Η «EUROTRANS»είναι μία διαμεταφορική εταιρεία στον Νομό Πιερίας με έδρα την

Κατερίνη. Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες τους είναι:

 Παραλαβή των εμπορευμάτων.

 Παράδοση των εμπορευμάτων.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο 12 ενοικιαζόμενων οχημάτων. 

Από  άποψη  εργονομίας,  υγιεινής  και  ασφάλειας  στους  χώρους  εργασίας,

πληρούνται  οι  προβλεπόμενες  από το  νόμο  προϋποθέσεις,  η   διαρρύθμιση  των

χώρων του οργανισμού είναι λειτουργική και εργονομική.

Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία της οδικής μεταφοράς,

συλλέγει τα προϊόντα από τους αποθηκευτικούς χώρους των πελατών και τα διανέμει

στο  τελικό  σημείο  που  επιθυμεί  ο  πελάτης.  Κατά  βάση,  μεταφέρει  ξηρό  φορτίο,

μοναδοποιημένο (σε παλέτες, κιβώτια κλπ).

Όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, η εταιρεία καλύπτει διεθνείς διανομές σε

όλη την Ευρώπη. Τα συχνότερα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι:

 Ελλάδα – Πολωνία και επιστροφή. 

 Ελλάδα – Γερμανία και επιστροφή.

Ως επί το πλείστον, το είδος των εταιρειών με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία είναι:

 Εταιρείες μεταφορών.

 Εταιρείες Κατασκευών.

 Εταιρείες Πρώτων Υλών και Αγροτικών Προϊόντων.



Όσον  αφορά  τις  νέες  τεχνολογίες  η  εταιρεία  δεν  διαθέτει  συστήματα

ιχνηλασιμότητας  (track &  trace).  Τα σφάλματα που μπορεί  να  υπάρχουν (ζημίες,

αλλοιωμένα  προϊόντα,  κλπ)  καταγράφονται  μόνο  εγγράφως  επάνω  στο  έγγραφο

παράδοσης (CΜR). 

Η  επικοινωνία  με  τα  φορτηγά  οχήματα  γίνεται  μέσω  κινητής  τηλεφωνίας

καθώς δεν γίνεται χρήση τηλεματικών συστημάτων. 

Παράγοντες  που  κατά  την  «EUROTRANS»,  αποτελούν  εμπόδιο  στο  να

χρησιμοποιήσει η εταιρεία τηλεματικές τεχνολογίες είναι οι παρακάτω:

 Υψηλό κόστος επένδυσης.

 Αβέβαιη επιστροφή του κόστους επένδυσης.

 Υψηλό κόστος συντήρησης.

 Αποδοχή από τους εργαζομένους.

 Έλλειψη σιγουριάς στην υιοθέτηση προτύπων.

 Δυσκολία στην επιλογή προμηθευτή τηλεμετρικών εφαρμογών.

 Εκπαίδευση προσωπικού.

 Ολοκλήρωση  των  τηλεμετρικών  εφαρμογών  με  τα  συστήματα

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όσον αφορά τις μεθόδους για τη δρομολόγηση των οχημάτων, η αναζήτηση των

φορτίων γίνεται πάντα σε πραγματικό χρόνο.

Η «EUROTRANS» ως εταιρεία, δίνει μεγάλη έμφαση στην καλύτερη δυνατή

εξυπηρέτηση  των  πελατών  της.  Προκειμένου  να  το  επιτυγχάνει  αυτό  προσπαθεί

πάντα  να  δίνει  λύσεις  και  να  βρίσκει  τρόπους με  στόχο την  ελαχιστοποίηση του

κόστους  μεταφοράς.  Σημαντικότερο  ρόλο  στην  επίτευξη  της  καλύτερης  δυνατής

συνεργασίας  μεταξύ  των  συνεργατών  και  πελατών  της  είναι  η  εμπιστοσύνη,  η

ειλικρίνεια και η διανομή των πληροφοριών.

Κατά την «EUROTRANS» η κύρια δυναμική της σημερινής ελληνικής αγοράς

είναι ότι υπάρχουν απειλές από ξένες 3PL εταιρείες. Λόγω της παγκοσμιοποίησης ο

ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην τιμολόγηση και

είναι  πολύ  δύσκολο  για  τις  ελληνικές  μικρομεσαίες,  κατά  βάση,  εταιρείες  να

αναπτυχθούν και να ανταπεξέλθουν στις νέες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.

3.3.3. Τρίτη Μελέτη Περίπτωσης: Παρουσίαση της εταιρείας: 

«FORTRANS LTD»

H εταιρεία  «FORTRANS LTD»  είναι  μία  διαμεταφορική  εταιρεία,  η  οποία

ιδρύθηκε  το  2002  και  δραστηριοποιείται  στον  τομέα  των  μεταφορών,  στο  Νομό

Πιερίας.  Παράλληλα  ιδρύθηκε  τμήμα  και  στην  Αθήνα  για  την  καλύτερη  δυνατή



εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εταιρεία βρίσκεται στο 3οχμ Κατερίνης – Λάρισας

με νομική μορφή ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης).

Η εταιρεία απασχολεί ως μόνιμο προσωπικό εννέα άτομα στα τέσσερα τμήματά της: 

 Τμήμα πωλήσεων (Αθήνα + Κατερίνη).

 Τμήμα Αποθήκης (Logistics) (Κατερίνη).

 Τμήμα Εξαγωγών (Κατερίνη).

 Τμήμα Εισαγωγών (Αθήνα).

Το προσωπικό,  στην  πλειοψηφία  του  δεν  έχει  κάποια  ιδιαίτερη ειδίκευση,

υπάρχει προσωπικό όμως με γνώσεις ΤΕΙ Λογιστικής.

Το 2004, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης σε υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών,

η εταιρεία θεώρησε επιτακτική την ανάγκη για επέκταση της και προχώρησε στην

ίδρυση  της  εταιρείας  «Forsped  Logistics»  με  έδρα  το  Kavadarci  των  Σκοπίων.

Πρόκειται  για  μία  διεθνή  επιχείρηση  που  παρέχει  υπηρεσίες  μεταφοράς  και  κατ’

επέκταση υπηρεσίες logistics. Με την επέκταση των υπηρεσιών της στον τομέα της

μεταφοράς και στον τομέα των logistics, καθώς επίσης και με τη σημαντική συμβολή

του πεπειραμένου αλλά και νέου προσωπικού, παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και

προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις για πολλούς πελάτες από τα Σκόπια, καθώς επίσης

και από το εξωτερικό. Το έτος 2007, η εταιρεία «Forsped Logistics» έγινε μέλος της

MIFA (Macedonian International Forwarding Association). Λόγω των αναγκών της, η

επιχείρηση επεκτάθηκε και δημιούργησε ένα επιπλέον εμπορικό τμήμα στα Σκόπια,

το  Φεβρουάριο  του  2008.  Η  εταιρεία  «Forsped  Logistics»,αυτήν  την  περίοδο

απασχολεί 20 υπαλλήλους, και αυτός ο αριθμός είναι γρήγορα αυξανόμενος.

Ότι αφορά την οδική μεταφορά: η εταιρεία διαθέτει ένα ιδιόκτητο όχημα και

μισθώνει  οδηγό  για  την  εξυπηρέτηση  των  εσωτερικών  διακινήσεων  των

εμπορευμάτων  και  προσφέρει  μια  εξειδικευμενη  λύση  για  τη  μεταφορά  αγαθών.

Συγκεκριμένα, παρέχει τη μεταφορά:

 FTL - πλήρη φορτία - φορτία αγαθών και άμεση μεταφορά στην αποθήκη

εμπορευμάτων του πελάτη / του αγοραστή.

 LTL  -  συλλογικές  αποστολές  -  μικρές  αποστολές  φόρτωσης  σε  μια

αποθήκη εμπορευμάτων ή με άμεση παράδοση απευθείας στον πελάτη.

Χρησιμοποιούμενοι Τύποι οχημάτων: 

 Μουσαμάδες 

 Οχήματα σημαιοφόρων

 Αυτοκίνητα φορτίου

 Πλατφόρμες

Τα οχήματά της δε διαθέτουν εξοπλισμό τηλεματικής.



Ενοικιάζει δύο αποθήκες, οι οποίες πληρούν μεν τις προβλεπόμενες από το νόμο

προϋποθέσεις ασφάλειας, υγιεινής και εργονομίας απαιτούνται όμως βελτιώσεις και

αλλαγές, τις οποίες η εταιρεία δεν επιχειρεί διότι ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος.

Η εταιρεία συλλέγει και διανέμει φορτίο διεθνώς και συγκεκριμένα σε Σκανδιναβία,

Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Χώρες Βαλκανικής Χερσονήσου, Ουγγαρία, Σλοβακία

και  Τσεχία.  Το  φορτίο  που  μεταφέρεται  είναι  ξηρό  φορτίο,  παγωμένο  και

κατεψυγμένο και μοναδοποιημένο. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 3PL σε:

 Χημικές βιομηχανίες.

 Φαρμακοβιομηχανίες.

 Εταιρείες Γενικού Εμπορίου.

 Εταιρείες Τροφίμων.

 Εταιρείες Μεταφορών.

 Εταιρείες Πρώτων Υλών.

 Κατασκευαστικές Εταιρείες.

 Εταιρείες Αγροτικών Προϊόντων.

Τα δρομολόγια με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι:

 Ελλάδα – Βέλγιο και επιστροφή.

 Ελλάδα – Δανία και επιστροφή.

 Ελλάδα – Ολλανδία και επιστροφή.

Ο όγκος των συναλλαγών κυμαίνεται σε 500 δρομολόγια εξερχόμενης μεταφοράς το

χρόνο και σε 300 εισερχόμενης μεταφοράς.

Οι κύριοι πελάτες της είναι οι παρακάτω:

 Hellenic Proteins

 Petzetakis S.A.

 Karatzis S.A.

 MultI Foam S.A.

Και ορισμένοι από του κύριους συνεργάτες τους είναι:

 Shipping DK A/S DENMARK

 ADVANCE LOGISTIX GERMANY

 JACOB FORWARDING BV HOLLAND

Εκτός από το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών της μεταφοράς και αποστολής, η εταιρεία

προσφέρει και τελωνειακές υπηρεσίες όπως:

 Δασμός εξαγωγής.

 Εισαγωγικός δασμός.

 Τεκμηρίωση.



 Δασμός των προσωρινά εισαγόμενων αγαθών.

Όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, η εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικό πρόγραμμα για τη

δρομολόγηση των μεταφορών,  το «ORIAN ATLAS»,  το οποίο ενοποιεί  και  άλλες

διαδικασίες  της  επιχείρησης,  όπως εκείνες  της  λογιστικής,  της  καταχώρησης των

μερίδων, της έκδοσης των φορτωτικών εγγράφων κτλ.

Τα συμβόλαια που συνάπτει η εταιρεία FORTRANS με τους πελάτες της είναι

12μήνης διάρκειας.

Η  εταιρεία,  προσφέρει  την  πλήρη  ασφάλεια  CMR  στο  φορτίο  που

μεταφέρεται. Με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών, παρέχεται όχι μόνο η αναγκαία

μεταφορά  και  οι  υπηρεσίες  logistics,  αλλά  εξασφαλίζεται  και  η  ακεραιότητα  του

φορτίου, έως ότου αυτό παραδοθεί στο τελικό σημείο διανομής. Η ασφάλεια CMR

καλύπτει εντελώς την αξία του φορτίου.

Οι  οδηγοί  συνεργάζονται  άριστα με την εταιρεία και  σε κάθε χώρα άφιξης

υπάρχει ανταποκριτής που ενημερώνει για κάθε τι.

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή, υψηλής ποιότητας, υπηρεσιών

στους πελάτες της. Ο στόχος της, είναι η ανάπτυξη του οργανισμού, η ανάπτυξη και

η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και η βελτιστοποίηση της ροής

του κεφαλαίου και των χρημάτων. 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, επιβεβαιώθηκε ότι οι εταιρείες

που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  των  μεταφορών  ή  3PL στην  Ελλάδα  είναι

μικρομεσαίες  ή μικρές εταιρείες  και  κάτω από τη  δύσκολη παγκόσμια  οικονομική

συγκυρία,  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  των  εταιρειών  συρρικνώνεται  και  η

επενδυτική ικανότητα περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα γίνονται ακόμα

πιο δύσκολα για την περιφέρεια και συγκεκριμένα για το Νομό Πιερίας. 

Από τη SWOT Analysis που έγινε στην εργασία και στηρίχθηκε στα ευρήματα

της έρευνας που έχει γίνει για την ίδρυση του Εμπορευματικού Κέντρου στην Πιερία

βρέθηκε  ότι  τα  πλεονεκτήματα  είναι  πολλά  και  ισχυρά.  Ένα  από  τα  ισχυρότερα

πλεονεκτήματα μπορεί να θεωρηθεί η γεωγραφική θέση του Νομού που βρίσκεται

επί της Εθνικής Οδού σε Κομβικό σημείο της Οδικής Αρτηρίας ΠΑΘΕ που συνδέει τις

πόλεις  Πάτρα  –  Αθήνα  –  Θεσσαλονίκη  με  τους  Ευζώνους.  Επιπλέον,  ο  Νομός

Πιερίας συνδέεται με την Εγνατία Οδό που διατρέχει το Βόρειο κομμάτι της χώρας και

συνδέει τη Νότια Ευρώπη με την Ανατολή. Η πολιτική της Ε.Ε. στρέφεται σήμερα στη

συνδυασμένη μεταφορά για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και ο Νομός



Πιερίας  θα  μπορούσε  να  αξιοποιήσει  τις  οδικές  αρτηρίες,  τις  σιδηροδρομικές

γραμμές, το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η υδροκέφαλη ανάπτυξη

της  πρωτεύουσας  και  της  γύρω  περιοχής  τα  τελευταία  50  χρόνια  ερήμωσε  την

ελληνική ύπαιθρο και  προκάλεσε πολλά προβλήματα σε κοινωνικό και  οικονομικό

επίπεδο.  Η  δημιουργία  ενός  εμπορευματικού  κέντρου  στο  Νόμο  Πιερίας  θα

δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη των υπαρχουσών εταιρειών, θεμιτό

και  υγιή  ανταγωνισμό  και  γενικότερα  μία  δυναμική  στην  ευρύτερη  περιοχή,  με

δυνατότητα ανάπτυξης νέων αγορών στις Βαλκανικές χώρες.

Παρόλα  αυτά,  φαίνεται  πως  τα  μειονεκτήματα,  σε  συνδυασμό  με  τις  επίκαιρες

απειλές και αδυναμίες είναι ακόμα πιο ισχυρά και συνηγορούν στο να μην ιδρυθεί

εμπορευματικό κέντρο, τουλάχιστον άμεσα. Αν και η απόσταση από τον υγροβιότοπο

των Αλυκών είναι αρκετά μεγάλη, πιθανό να εγερθεί θέμα για την προστασία του,

κατά τη φάση της κατασκευής. Είναι γνωστό ότι σε επίπεδο προστασίας η Αλυκή

Κίτρους,  προστατεύεται  από  την  εγχώρια  νομοθεσία  με  την  απαγόρευση  του

κυνηγιού  καθώς  είναι  προστατευόμενη  περιοχή,  εξαιτίας  της  ορνιθοπανίδας  της.

Είναι  ενταγμένη  στο  δίκτυο  Natura 2000,  χαρακτηρισμένη  ως  περιοχή  ειδικής

προστασίας (SPA). Η Αλυκή Κίτρους, προστατεύεται και από την διεθνή συνθήκη

Ramsar, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο υγροτοπικό σύστημα του Δέλτα Λουδία-

Αξιού και Αλιάκμονα. 

Ένα άλλο επίσης αδύνατο σημείο, είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου οργανισμού

στον οποίο θα συμμετέχουν νέοι επενδυτές, που θα πρέπει να πειστούν ότι το όλο

εγχείρημα  θα  είναι  κερδοφόρο.  Μέχρι  τώρα  δε  φαίνεται  να  έχουν  βρεθεί  τέτοιοι

επενδυτές και αυτό με την παρούσα οικονομική κρίση γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.

Αρνητικό επίσης, για τη δημιουργία του εμπορευματικού σταθμού είναι μια σοβαρή

απειλή που προέρχεται από την πιθανή ίδρυση άλλου εμπορευματικού κέντρου στη

Θεσσαλονίκη,  π.χ  στην  περιοχή  του  λιμένα  ή  σε  άλλη  όμορη  περιοχή  π.χ.  στη

βιομηχανική περιοχή της Λάρισας. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο Νομό Πιερίας προκειμένου

να  καταγραφεί  η  κατάσταση  της  μεταφορικής  δραστηριότητας,  έρευνα  που

στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα) διαπιστώθηκε ότι μεγάλη οικονομική

δραστηριότητα παρουσιάζουν στο Νομό οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοκινητιστές,

καθώς από την έρευνα φάνηκε ότι καλύπτουν το 32% της συνολικής δραστηριότητας

στον τομέα των μεταφορών του Νομού. Οι εταιρείες που καλύπτουν το κομμάτι των

διεθνών  μεταφορών  αποτελούν  το  18%,  το  9%  ασχολούνται  με  εσωτερικές

μεταφορές, 10% είναι οι διαμεταφορικές εταιρείες. Από την έρευνα προέκυψε ακόμη

ότι  το  16%  των  ερωτηθέντων  έχουν  την  τελευταία  τετραετία  σταματήσει  την

δραστηριότητά τους. Το 16% αποτελεί μεγάλο ποσοστό και αποδεικνύει εν μέρει την



δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των μεταφορών. Σε αυτό το σημείο θα

πρέπει  να  γίνει  μία  συνοπτική  αναφορά  στους  κύριους  λόγους  στους  οποίους

οφείλεται αυτή η κατάσταση, όπως αναφέρονται και στα παραπάνω κεφάλαια:

 Παγκοσμιοποίηση

 Οικονομική κρίση

 Αντίξοες οικονομικές συνθήκες

 Αυξημένος ανταγωνισμός

 Χαμηλότερα εξωτερικά μεταφορικά κοστολόγια (πχ. Βαλκάνια).

Οι  περισσότερες  εταιρείες  που  δραστηριοποιούνται  στο  χώρο  των  μεταφορών

ασχολούνται με το κομμάτι των διεθνών μεταφορών, λόγω του ότι αυτές επιφέρουν

περισσότερο  κέρδος.  Ως  επί  το  πλείστον,  όμως,  οι  εταιρείες  αυτές  ασχολούνται

αποκλειστικά με το κομμάτι της μεταφοράς χωρίς να παρέχουν επιπρόσθετα άλλες

υπηρεσίες στους πελάτες τους προκειμένου να ελαχιστοποιούν κατά το δυνατόν τα

κόστη  τους.  Κάποιες  μόνο  από  αυτές  παρέχουν  υπηρεσίες  αποθήκευσης  ξηρού

φορτίου ή υπό ψύξη, πρακτόρευσης πλοίων και εκτελωνισμού.

Από τα απαντημένα ερωτηματολόγια προέκυψε ακόμη ότι κάποιες εταιρείες

έχουν βλέψεις για τη μετεξέλιξή τους και συνεργάζονται με μεγαλύτερες εταιρείες του

κλάδου, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών τους καθώς και

την καλύτερη δυνατή ανάπτυξή τους. 

Όσον αφορά το είδος φορτίου, που διακινούν οι ερωτηθείσες εταιρείες στο

Νομό Πιερίας, προέκυψε ότι διακινούνται κατά κύριο λόγο,  τρόφιμα και ποτά, έπειτα

ακολουθούν τα λοιπά καταναλωτικά είδη, τα computer – αναλώσιμα, τα φάρμακα, και

τέλος η ένδυση.

Ένα  πρόσθετο  και  σοβαρό  πρόβλημα  που  καταγράφηκε,  είναι  ότι  οι

περισσότερες  εταιρείες  δεν  αξιοποιούν  τις  δυνατότητες  που  παρέχουν  οι  νέες

τεχνολογίες  και  αυτό  διότι,  η  επένδυση  σε  νέες  τεχνολογίες  είναι  δαπανηρή,  η

εκπαίδευση του προσωπικού είναι χρονοβόρα, επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση

και γενικά η έλλειψη τεχνογνωσίας οδηγεί τις υπάρχουσες εταιρείες σε στασιμότητα.

Στην ερώτηση που τέθηκε για τα ποσοστά πελατών και πωλήσεων του έτους

2009  σε  σχέση  με  τα  προηγούμενα  έτη  όλες  οι  εταιρείες  δήλωσαν  μείωση  των

πελατών και μείωση των πωλήσεων, που οφείλεται βέβαια και στην οικονομική κρίση

αλλά αυτό, επίσης, αποδεικνύει  την εσωστρέφεια των εταιρειών, τη φοβία για νέα

επενδυτικά σχέδια και τα μικρά περιθώρια που έχουν οι εταιρείες για να αναπτύξουν

υπηρεσίες 3PL.

Από  τις  τρεις  μελέτες  περίπτωσης  των  εταιρειών,  «Olympic Trans Way»,

«Eurotrans» και «Fortrans LTD», επιβεβαιώνεται η ύφεση που υπάρχει στην αγορά



και  η  φοβία  για  το  μέλλον.  Οι  τρεις  εταιρείες  είναι  τρεις  μικρομεσαίες  ή  μικρές

επαρχιακές  εταιρείες,  που  έτσι  όπως  διαμορφώνεται  η  οικονομική  κατάσταση

σήμερα, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες 3PL. 

Θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  από  τις  ερωτηθείσες  μόνον  η  εταιρεία

«FORTRANS LTD» με την ίδρυση του παραρτήματος της στα Σκόπια, βρίσκεται σε

πλεονεκτική θέση, σε σχέση με τις άλλες δύο. Δρομολογεί φορτηγά με χαμηλότερο

κοστολόγιο και συνεργάζεται με τις εταιρείες logistics: 

 Advance logistixs GMBH στη Γερμανία

 Shipping DK στη Δανία

 Jacob Mejer στην Ολλανδία

Αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι η «FORTRANS» χωρίς να έχει τα χαρακτηριστικά

μιας 3PL εταιρείας, λειτουργεί, κατά κάποιο τρόπο, ως εταιρεία 3PL, για τα δεδομένα

του Νομού Πιερίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι  συνεχείς  εξελίξεις  στον  τομέα  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  των

επιχειρήσεων,  τα  χαρακτηριστικά  και  οι  διαδικασίες  που  εμπεριέχονται  σε  αυτή,

καθώς και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από μέρους των επιχειρήσεων για παροχή

υπηρεσιών υποστήριξης των αλυσίδων εφοδιασμού, έχουν επιφέρει σε παγκόσμιο

επίπεδο  τεράστιες  μεταβολές  στις  μορφές  εφοδιαστικής  αλυσίδας  και  των

προσφερόμενων, σε αυτήν, υπηρεσιών. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η κατανόηση του

όρου των 3PL (Third Party Logistics), μέσα από την ανασκόπηση βιβλιογραφίας, που

αναφέρεται  στα  παγκόσμια  δεδομένα  και  την  επικέντρωση  στην  ελληνική

πραγματικότητα και ειδικότερα στο Νομό Πιερίας.

Σκοπός  της  εργασίας  είναι  να  μελετηθεί  εάν  οι  εταιρείες  που

δραστηριοποιούνται στο Νομό Πιερίας παρέχουν υπηρεσίες 3PL και ποιες είναι οι

προοπτικές ανάπτυξής τους. Ποια οφέλη θα μπορούσαν να προσκομίσουν και εάν η

λειτουργία ενός τμήματος logistics στους κόλπους των εταιρειών θα δημιουργούσε τις

κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι εταιρείες αυτές να αποκτήσουν μορφή 3PL.

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν :

 Στοιχεία από τη μελέτη που έγινε, από την εταιρεία Πιερική Αναπτυξιακή

Α.Ε. (39), για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου στο Νομό Πιερίας.

 Στοιχεία  για  τις  επιχειρήσεις  μεταφορών  στο  Νομό  Πιερίας,  από  το

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Πιερίας (40)



 Στοιχεία από ερωτηματολόγια (βλ. Παράρτημα 4), που συντάχθηκαν και

διανεμήθηκαν  στις  διαμεταφορικές  και  μεταφορικές  εταιρείες  που

δραστηριοποιούνται  στο  Νομό  Πιερίας,  με  στόχο  τη  συλλογή  και  την

ανάλυση στοιχείων που αφορούν την οικονομική κατάσταση αυτών, τις

υπηρεσίες  που  αυτές  παρέχουν  στους  πελάτες  τους,  τις  μελλοντικές

προοπτικές που αυτές μπορεί να έχουν και αν αυτές θα μπορούσαν να

αναπτύξουν χαρακτήρα 3PL.

Από την παρούσα εργασία, με βάση τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, η οποία

προαναφέρεται, προέκυψε ότι:

1. Η  οικονομική  κρίση  δυσχεραίνει  την  δύσκολη  κατάσταση,  στην  οποία

βρίσκεται γενικά η Ελληνική αγορά και ιδιαίτερα ο τομέας των μεταφορών.

2. Υπάρχει  έντονος  ανταγωνισμός  από  μεταφορικές  εταιρείες  ή  ελεύθερους

επαγγελματίες από τις Βαλκανικές χώρες.

3. Στο Νομό Πιερίας δεν υπάρχουν αμιγείς εταιρείες 3PL, αλλά, ορισμένες από

τις υπάρχουσες διαμεταφορικές εταιρείες, παρέχουν υπηρεσίες 3PL. 

4. Οι περισσότερες εταιρείες δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 3PL λόγω

της έλλειψης κεφαλαίων και τεχνογνωσίας.

5. Δεν υπάρχει εξοικείωση των εταιρειών με τις νέες τεχνολογίες και

6. Η ίδρυση ενός εμπορευματικού κέντρου στο Νομό, που παρουσιάζει πολλά

πλεονεκτήματα, θα δημιουργούσε μια δυναμική ανάπτυξης για το Νομό, και

ιδιαίτερα για τον κλάδο των μεταφορών, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα και

από τις μέχρι τώρα προσπάθειες διαφαίνεται ότι μία τέτοια προοπτική είναι

εξαιρετικά δύσκολη. 

Από  τα  παραπάνω  ευρήματα,  επιβεβαιώθηκε  ότι  οι  εταιρείες  που

δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών στο Νομό Πιερίας είναι μικρομεσαίες

ή μικρές  εταιρείες  και  κάτω από τη  δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία,  το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών συρρικνώνεται και η επενδυτική ικανότητα

περιορίζεται  ακόμα  περισσότερο,  με  αποτέλεσμα  να  δυσχεραίνεται  η  περαιτέρω

ανάπτυξή τους και η παροχή 3PL υπηρεσιών.

Με  βάση  τα  παραπάνω  συμπεράσματα  θα  μπορούσαμε  να  προβούμε  στις

παρακάτω  προτάσεις  στις  οποίες  θα  μπορούσε  να  εμπλακεί  και  το  Τμήμα

Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων:

1. Το  τμήμα,  σε  συνεργασία  πιθανά  και  με  το  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό

Επιμελητήριο  του  Νομού  Πιερίας  προκειμένου  να  καλύψει  το  κενό  που



υπάρχει  σε  θέματα  τεχνογνωσίας  και  γνώσεων  logistics των  εταιρειών  να

διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια και δημόσιες συζητήσεις

2. Το τμήμα να προωθήσει την ιδέα της ίδρυσης στο Επιμελητήριο Τμήματος

Συμβούλων Επιχειρήσεων, σε θέματα εφοδιασμού όπου θα μπορούσαν να

απασχοληθούν και απόφοιτοι του Τμήματος, που θα ήθελαν να ασχοληθούν

με τον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
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ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:

ΝΟΜΟΣ 3333/2004 «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

ΝΟΜΟΣ 3522/2006 «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Όνομα Υπεύθυνου:
Επωνυμία Επιχείρησης:
Τομέας Δραστηριότητας Επιχείρησης:

1. Τι υπηρεσίες παρέχετε στους πελάτες σας από τις παρακάτω;
Υπηρεσίες διαμεταφοράς (εσωτερικό, εξωτερικό; Ποιες χώρες;)
…………………………………………………………………….
Αποθήκευση προϊόντων, (υπό ψύξη, υπό κατάψυξη;)
Εκτελωνισμοί
Πρακτορεύσεις πλοίων & αεροσκαφών
Υπηρεσίες ανασυσκευασίας – αποσυσκευασίας
Ετκετοποίηση – παλετοποίηση
Άλλες;
……………………………………………………………………

2. Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρηση;
3. Πόσα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιεί η επιχείρηση;
4. Ποια είναι αυτά;
5. Χρησιμοποιεί η επιχείρηση Συνδυασμένες Μεταφορές;
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

6. Ποιοι οι σημαντικότεροι πελάτες; 
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
7. Συνεργάζεστε με μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου (πχ. 3PL, διαμεταφορικές 
κλπ);……………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

8. Τονάζ που διακινείται (σε ποσοστά %);
Ανά εξάμηνο;………………………
Ανά έτος;…………………………..
Σε τρόφιμα-ποτά………………………………….
Σε ηλεκτρικές συσκευές………………………….
Σε φάρμακα-καλλυντικά…………………………
Σε ένδυση………………………………………..
Σε computer-αναλώσιμα…………………………
Σε λοιπά καταναλωτικά είδη…………………….

9. Γίνεται χρήση τεχνολογιών όπως τηλεματική, GPRS, άλλες τεχνολογίες;
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

10. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, το έτος 2009 έχουν αυξηθεί οι πελάτες και
οι πωλήσεις σας; Παρακαλώ δώστε ποσοστά
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..



11. Ο τζίρος σας το χρόνο είναι: (αν θέλετε απαντάτε)
A. Κάτω από 100.000€ 
B. 100.000-500.000€
C. Πάνω από 500.000€ 

12. Παρακαλώ σημειώστε κατά τη γνώμη σας λίγα λόγια για μελλοντικές προοπτικές 
για την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και των Third Party Logistics Εταιρειών 
στον Νομό Πιερίας.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

Με εκτίμηση 
Καραβατάκη Μιχαέλα
Φοιτήτρια του ΑΤΕΙ Κατερίνης
Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων
Fax. 23510 47860

Παρακαλώ όπως αποστείλετε απαντημένο
το ερωτηματολόγιο στο παραπάνω Fax



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ



              ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ονομασία

Διακριτικός τίτλος

1.2  ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ð ΑΕ ð Ατομική επιχείρηση
ð ΕΠΕ ð Μη κερδοσκοπική εταιρεία 
ð ΟΕ ð Συνεταιρισμός
ð ΕΕ ð ΑΒΕΕ

Άλλη νομική μορφή: Προσδιορίστε……………………………………………….
1.3 Έδρα επιχείρησης:

Νομός, Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, 
τηλέφωνο, φαξ, ιστοσελίδα, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1.4 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
Το έτος ίδρυσης του οργανισμού με την τρέχουσα νομική 
μορφή του

1.5 Όραμα επιχείρησης

1.6 Αποστολή Επιχείρησης

1.7 Δέσμευση Επιχείρησης

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  

2.1. Υπάρχουν πιστοποιήσεις; 
o Ναι 
o Όχι

2.2. Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ   



3.1 Προσωπικό:
Αριθμός απασχολουμένων σήμερα 

ΜΟΝΙΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ

3.2 Αριθμός τμημάτων (Αριθμητική τιμή):

Ονομασία Τμημάτων:

3.3 Γνώσεις Προσωπικού:

3.4 Εξειδίκευση Προσωπικού:

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Ποιες είναι οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες σας:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………

5. ΟΧΗΜΑΤΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5.1 Αποθηκευτικές
μονάδες (τ.μ)

5.1.1 Ενοικιαζόμενες
ή ιδιόκτητες;

5.2 Αριθμός 
οχημάτων

5.2.1 Ενοικιαζόμενα 
ή ιδιόκτητα;

5.3 Οδηγοί 
(αριθμός)

6. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1. Λειτουργούν συστήματα εργονομίας, υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας;

Πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Υπάρχει ιδιαίτερο σύστημα εργονομίας και ασφάλειας στην εργασία.

Υπάρχει σύστημα εργονομίας και γίνονται συχνοί έλεγχοι και εκπαίδευση

6.2. Η διαρρύθμιση των χώρων του οργανισμού είναι λειτουργική και 
εργονομική;

Είναι ικανοποιητική
Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης
Δεν επιτρέπει βελτίωση η υπάρχουσα κατάσταση
Άλλο……………………………………………………………….



7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ   LOGISTICS  :  

7.1. Πως θα χαρακτηρίζατε την εταιρεία σας σε σχέση με τις 
δραστηριότητες μεταφορών / logistics; 

ð Εταιρεία Μεταφορών 
ð Διαμεταφορική (3PL) 
ð Ενδοεταιρική μεταφορά 
ð Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε ............................................ 

7.2. Οι υπηρεσίες μεταφοράς βασίζονται σε:
(συμπληρώστε ένα ή και περισσότερα)

Οδική μεταφορά
Σιδηροδρομική μεταφορά
Θαλάσσια μεταφορά
Αεροπορική μεταφορά
Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε…………………………..

7.3. Είδος Λειτουργίας: 
ð Συλλογή μόνο 
ð Διανομή μόνο 
ð Μικτή (συλλογή και διανομή) 
ð Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε ............................................

7.4. Ο στόλος σας αποτελείται από οχήματα: 
(συμπληρώστε  και  τον  αριθμό  των  οχημάτων  της  αντίστοιχης

κατηγορίας που διαθέτει η εταιρεία σας)
ð Μέχρι 5 τόνους 
ð Από 5 μέχρι 10 τόνους 
ð Από 10 τόνους και πάνω 

7.5.  Γεωγραφική  κάλυψη  του  δικτύου  (συμπληρώστε  ένα  ή  και
περισσότερα)

ð Αστικές διανομές 
ð Υπεραστικές διανομές 
ð Εθνικές  διανομές 
ð Διεθνείς διανομές 

Παρακαλώ προσδιορίστε τις περιοχές: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7.6. Είδος Φορτίου (συμπληρώστε ένα ή και περισσότερα)
ð Ξηρό φορτίο 
ð Χύδην φορτίο 
ð Παγωμένο/Κατεψυγμένο φορτίο 
ð Μοναδοποιημένο φορτίο (σε παλέτες, κιβώτια κλπ) 



ð Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε ........................................... 
 

7.7. Για ποιο είδος εταιρειών εργάζεστε ως επί το πλείστον; 
ð Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών ð Εταιρείες Τροφίμων
ð Χημικές Βιομηχανίες ð Εταιρείες Μεταφορών
ð Φαρμακοβιομηχανίες ð Εταιρείες Παροχών (ΔΕΗ, 

ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)
ð Εταιρείες Ενέργειας (Πετρελαίου, 

Φυσικού Αερίου)
ð Εταιρείες 

Χρηματοοικονομικών, 
Ασφαλιστικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών Υγείας

ð Εταιρείες Κατασκευών ð Εταιρείες Γενικού Εμπορίου
ð Εταιρείες Ηλεκτρονικών και Νέων 

Τεχνολογιών
ð Εταιρείες Πρώτων Υλών 

και Αγροτικών Προϊόντων
ð Άλλες, παρακαλώ αναφέρετε 

..........................................................

 
7.8. Ποιες υπηρεσίες logistics παρέχετε στους πελάτες σας;

Εξερχόμενη μεταφορά 
Εισερχόμενη μεταφορά 
Αποθήκευση 
Προώθηση φορτίου 
Μεσιτεία τελωνείου 
Εκτελωνισμός 
Cross-docking / σταθεροποίηση 

φορτίων 
Έλεγχος λογαριασμών φορτίου / 

πληρωμές 
Εκπλήρωση και διανομή 

παραγγελιών 
Επιστροφή / αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα
Επιστροφές και επισκευή 

προϊόντων 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
Τεχνολογίες πληροφοριών 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Συναρμολόγηση / εγκατάσταση / 
κατασκευή προϊόντος

Προμήθεια 
Διαχείριση αποθεμάτων 
Διαπραγμάτευση ποσοστού 
Επιλογή μεταφορέων 
4pl υπηρεσίες 
Διαχείριση στόλου 

Είσοδος παραγγελιών / 
επεξεργασία / εξυπηρέτηση 
πελατών 

Ιδιοκτησία αποθεμάτων 
Factoring (εμπορική 

χρηματοδότηση) 
Άλλοι



7.8.1. Ποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες χρησιμοποιείτε 
περισσότερο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7.9. Ποια τα συχνότερα δρομολόγια; Παρακαλώ καταγράψτε
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7.10. Ποιος ο όγκος των συναλλαγών;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

8.1.  Ποιο  είναι  οι  συνεργάτες  σας;  Παρακαλώ όπως αναφέρετε  τους
σημαντικότερους:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.1.2. Με ποιο νομικό καθεστώς;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.3.  Ποιο  είναι  οι  πελάτες  σας;  Παρακαλώ  όπως  αναφέρετε  τους
σημαντικότερους:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.4.  Τα  συμβόλαια  (συμφωνίες)  που  συνάπτετε  με  τους  πελάτες  τι
χρονική διάρκεια έχουν;

1 χρόνο
2-3 χρόνια
3-5 χρόνια
5+ χρόνια
Άλλο…………………………..



8.5. Τι ποσοστό των οχημάτων της εταιρείας σας διαθέτουν εξοπλισμό
τηλεματικής; 

ð Κανένας 
ð <25% 
ð 25% - 50% 
ð 50% - 75% 
ð Πάνω από 75% 
ð Όλα 

 8.6. Τι υπηρεσίες ιχνηλασίας (track and trace) παρέχετε στους πελάτες 
σας; 

ð Καμία 
ð Έντυπο υλικό 
ð Υπηρεσίες μέσω τηλεφωνικού κέντρου 
ð Απευθείας σύνδεση τερματικού σας με πελάτη 
ð Web based εφαρμογή 
ð Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε ........................... 

8.7.  Τι  υπηρεσίες  ιχνηλασίας  (track  and  trace)  θα  παρέχετε  στους
πελάτες σας στο μέλλον; 

ð Καμία 
ð Έντυπο υλικό 
ð Υπηρεσίες μέσω τηλεφωνικού κέντρου 
ð Απευθείας σύνδεση τερματικού σας με πελάτη 
ð Web based εφαρμογή 
ð Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε ........................... 

8.8.  Πώς  καταγράφετε  τα  σφάλματα  (ζημία,  αλλοιωμένα  αγαθά,
διεύθυνση παράδοσης); 

ð Δε γίνεται καταγραφή 
ð Εγγράφως 
ð Προφορική ενημέρωση από τους οδηγούς 
ð Τηλεφωνικές κλήσεις 
ð Ηλεκτρονική καταγραφή (PDA, ταμπλέτα) 
ð Ψηφιακή απεικόνιση (με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) 
ð Αλλιώς, παρακαλώ αναφέρετε .................................................... 

 
8.9.  Πώς  σχεδιάζετε  να  καταγράφετε  τα  σφάλματα  παράδοσης  στο
μέλλον; 

ð Δε θα γίνεται καταγραφή 
ð Εγγράφως 
ð Προφορική ενημέρωση από τους οδηγούς 
ð Τηλεφωνικές κλήσεις 
ð Ηλεκτρονική καταγραφή (PDA, ταμπλέτα) 
ð Ψηφιακή απεικόνιση (με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) 
ð Αλλιώς, παρακαλώ αναφέρετε .................................................... 

 
8.10. Πώς επικοινωνείτε με το όχημα/οδηγό μετά την απομάκρυνσή τους
από τις αποθήκες σας; 



ð Δεν υπάρχει επικοινωνία 
ð Ραδιοεπικοινωνία 
ð Κινητή τηλεφωνία (GSM) 
ð Γραπτά μηνύματα (SMS) 
ð Κινητή τηλεφωνία, φωνή και δεδομένα (GPRS) 
ð Δορυφορικά 
ð Άλλο τρόπο, παρακαλώ αναφέρετε ........................................................ 

 

8.11. Πώς σχεδιάζετε να επικοινωνείτε με το όχημα/τον οδηγό σας στο 
μέλλον;

ð Δε θα υπάρχει επικοινωνία 
ð Ραδιοεπικοινωνία 
ð Κινητή τηλεφωνία (GSM) 
ð Γραπτά μηνύματα (SMS) 
ð Κινητή τηλεφωνία, φωνή και δεδομένα (GPRS) 
ð Δορυφορικά 
ð Άλλο τρόπο, παρακαλώ αναφέρετε ........................................................ 

  
8.12.  Ποιες  μεθόδους  χρησιμοποιείτε  για τη  δρομολόγηση  και  το
σχεδιασμό των οχημάτων σας; 

ð Καμία μέθοδος, ο οδηγός αποφασίζει 
ð Χειρωνακτικός προγραμματισμός (λευκός πίνακας) 
ð Συστήματα δρομολόγησης – αυτόματος προγραμματισμός 
ð Μέθοδος σε πραγματικό χρόνο: χειρωνακτική επικοινωνία – GSM 
ð Μέθοδος: ηλεκτρονικές πληροφορίες - σε υπολογιστή του οχήματος 
ð Αναζήτηση επόμενου φορτίου σε πραγματικό χρόνο 
ð Επιβεβαίωση του επόμενου φορτίου 

8.13. Ποιες μεθόδους δρομολόγησης και σχεδιασμού θα χρησιμοποιείτε 
στο μέλλον; 

ð Καμία μέθοδος, ο οδηγός θα αποφασίζει 
ð Χειρωνακτικός προγραμματισμός (λευκός πίνακας) 
ð Συστήματα δρομολόγησης – αυτόματος προγραμματισμός 
ð Μέθοδος σε πραγματικό χρόνο: χειρωνακτική επικοινωνία – GSM 
ð Μέθοδος: ηλεκτρονικές πληροφορίες - σε υπολογιστή του οχήματος 
ð Αναζήτηση επόμενου φορτίου σε πραγματικό χρόνο 
ð Επιβεβαίωση του επόμενου φορτίου 

  
8.14. Κατά πόσο οι παρακάτω παράγοντες αποτελούν εμπόδιο για την
εταιρεία  σας  στο  να  διευρύνετε  τη  χρήση  τηλεματικών  υπηρεσιών;
(απαντήστε με: κανένα εμπόδιο, εύκολο εμπόδιο ή δύσκολο εμπόδιο,
σε καθένα από τα παρακάτω) 
 

Καθόλου
εμπόδιο

Εμπόδιο
Βασικό

Εμπόδιο

Υψηλό κόστος επένδυσης 

Αβέβαιη επιστροφή του κόστους επένδυσης
(return on investment)





Υψηλό κόστος συντήρησης 

Αποδοχή από τους εργαζόμενους 

Έλλειψη σιγουριάς στην υιοθέτηση 
προτύπων (standard)



Ενσωμάτωση αλλαγών στην επιχείρηση 

Δυσκολία στην επιλογή προμηθευτή 
τηλεμετρικών εφαρμογών



Εκπαίδευση προσωπικού 

Ολοκλήρωση των τηλεμετρικών 
εφαρμογών με τα συστήματα εφοδιαστικής 
αλυσίδας



 
8.15.  Ποια  οφέλη  έχουν  δώσει  στην  επιχείρηση  σας  οι  τηλεματικές
υπηρεσίες;  (απαντήστε  μόνο  αν  χρησιμοποιείται  τηλεματικές
υπηρεσίες)
(απαντήστε με κανένα όφελος, μερικά οφέλη ή πολλά οφέλη) 

Κανένα
Όφελος

Μερικά
Οφέλη

Πολλά
οφέλη

Μείωση στα κόστη μεταφοράς. 

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση 

Αξιοπιστία / συνέπεια 

Δυνατότητα αντίδρασης σε γεγονότα 

Βελτίωση στο περιθώριο κέρδους 

Μείωση στο εσωτερικό κόστος 

Αύξηση στα εισοδήματα 

Βελτίωση στη διατήρηση πελατών 

Προσέλκυση νέων πελατών 

 
8.16. Πόσο σημαντικές θα είναι στο μέλλον οι τηλεματικές υπηρεσίες για
την επιχείρηση σας για τα επόμενα 3 έτη από σήμερα; 

ð Καθόλου 
ð Λίγο 
ð Μέτρια 
ð Πολύ 
ð Κρίσιμα 

 
8.17.  Πως μετράται  η  απόδοση της  επιχείρησης;  Θα μπορούσατε  να
δώσετε κάποια στατιστικά στοιχεία για την απόδοση της επιχείρησης
από το προηγούμενο έτος (2008);
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

8.18. Τι θα θέλατε να αλλάξετε προκειμένου να παρέχετε τις καλύτερες 
δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες σας; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.19. Διατηρείτε αρχεία – δεδομένα σχετικά με την ικανοποίηση των 
πελατών σας και ποια είναι αυτά; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.20. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους πελάτες σας;
Αμοιβαία, ευεργετική, μακροπρόθεσμη σχέση με την επιχείρηση
Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και διανομή των πληροφοριών
Αφιέρωση των σωστών πόρων στα σωστά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και 

των ανωτέρων στελεχών
Συμφωνίες με σαφώς καθορισμένα τα επίπεδα εξυπηρέτησης
Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη σχετικά με την τιμολόγηση
Άλλες………………………………………………….. 

8.21. Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην αλλαγή της εικόνας της αγοράς των 3PL εταιρειών 
στο μέλλον; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.22. Ποια είναι η κύρια δυναμική της σημερινής αγοράς;
Συνεχής πίεση στην τιμολόγηση
Παγκοσμιοποίηση
Υπεργολαβία ευρύτερης σειράς υπηρεσιών
Συγχωνεύσεις μεγάλης κλίμακας 3PL
Απειλές από ξένες 3PL εταιρείες στον ελλαδικό χώρο
Εμφάνιση του συνεργατικού δια-επιχειρησιακού προγραμματισμού
Αυξανόμενη επιθυμία πελατών για την άμεση εξυπηρέτηση τους 
Άλλο………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

8.23.  Ποια  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι
επιχειρήσεις των 3PL σήμερα;

Πιέσεις στην τιμολόγηση
Ανειδίκευτο προσωπικό 
Αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις από τους πελάτες



Μεγάλες απαιτήσεις ικανοτήτων των προμηθευτών
Άλλο………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

8.24. Πιστεύετε ότι οι μεταφορικές υποδομές στην Ελλάδα έχουν 
αναπτυχθεί αρκετά;

Ναι
Όχι

8.25. Τι πιστεύετε ότι λείπει από την Ελληνική αγορά για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Εάν υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές
για την επιχείρηση σας ή αν θέλετε να διευκρινίσετε κάτι όσον αφορά
τον  τομέα  των  3PL και  δεν  αποτελούν  μέρος  αυτού  του
ερωτηματολογίου, παρακαλώ σημειώστε στον κενό χώρο παρακάτω:

Τα στοιχεία δόθηκαν από:
Όνομα και θέση του υπαλλήλου με 
τον οποίο συνεργάστηκε ο 
Σύμβουλος για τη συμπλήρωση 
των στοιχείων.

Ημερομηνία συμπλήρωσης:
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ


