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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

 
Κοινό γνώρισμα όλων των δραστηριοτήτων της σημερινής εποχής είναι η έντονη 

πολυπλοκότητα και πολυμορφία σε κάθε φάση όχι μόνο της επιχειρηματικής αλλά και της 

καθημερινής ενασχόλησης του ανθρώπου. Ειδικότερα και όσον αφορά τις επιχειρηματικές 

διεργασίες νέες προοπτικές εμφανίζονται και νέες γνώσεις εμπλουτίζουν σε τακτική βάση τον 

τρόπο που η επιχειρηματικότητα διάγεται ενώ νέες επιχειρηματικές σχέσεις δημιουργούνται. 

Μέσα λοιπόν σε ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας ο επιχειρηματικός κόσμος αναζητά νέες 

ευκαιρίες για να επεκτείνει τις διεργασίες του στην προσπάθεια άλλες φορές της επίτευξης 

επιπλέον κέρδους και άλλες της οικονομικής επιβίωσης. Τώρα περισσότερο από  ποτέ γίνεται 

αντιληπτή η έννοια της παγκοσμιοποίησης και της ουσιαστικής μετατροπής του πλανήτη σε 

ένα παγκόσμιο χωριό. Το μήνυμα αυτό πέρασε γρήγορα στις επιχειρήσεις οι οποίες άλλοτε με 

συντονισμένες ενέργειες και άλλοτε περιστασιακά προσπάθησαν να ενεργοποιηθούν 

επιχειρηματικά σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό χώρο αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες σε 

όλο τον κόσμο. Η διαδικασία βέβαια αυτή αποδείχθηκε ιδιαιτέρως δύσκολη και 

αναγνωρίστηκε από όλους η ανάγκη απόκτησης  εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας 

για την επίτευξη του στόχου. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται ο τομέας των logistics και της 

διαχείρισης της εφοδιαστικης αλυσίδας και προσφέρει στις επιχειρήσεις εφικτό τρόπο για τη 

διενέργεια επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. Τα logistics έρχονται σε άμεση σχέση και 

συνάρτηση με τον τομέα των μεταφορών και βοηθούν τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα 

προϊόντα τους από τη στιγμή της παραγωγής τους μέχρι τον τελικό τους αποδεκτή στη σωστή 

χρονική περίοδο, στο σωστό μέρος στην επιθυμητή ποσότητα και ποιότητα και σε αποδεκτή 

τιμή. Στην ουσία διευκολύνουν όλες τις διαδικασίες του εμπορίου με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο κάνοντας εφικτή τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλων υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. 

Πολλές εταιρίες διακρίνοντας αυτή την ανάγκη ενεργοποιήθηκαν στον τομέα και ξεκίνησαν 

να παρέχουν οι ίδιες τις σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα με τις συνήθεις διεργασίες 

μεταφοράς παρέχουν και επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες εκτελωνισμού, 

συσκευασίας, αποθήκευσης σε διάφορες συνθήκες, παράδοση κατευθείαν στον πελάτη και 

ασφάλισης της μεταφοράς. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις σε όποιο κλάδο και αν 

ανήκουν θα χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες logistics είτε δημιουργώντας σχετικό τμήμα είτε 

αναθέτοντας τες σε μια εταιρία παροχής σχετικών υπηρεσιών. Μέσα σε αυτό το πνεύμα 
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κυμάνθηκε και η παρούσα εργασία. Αρχικά παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια του όρου των 

logistics και οι διάφορες πτυχές του ενώ σχολιάζεται ο πιο διευρυμένος όρος της 

εφοδιαστικης αλυσίδας και παρέχεται κριτική για τη νέα μορφή του το, e-logistics, λέγοντας 

τι διαφορετικό παρέχει και πως εκμεταλλεύεται τη χρήση των τεχνολογιών που το 

υποστηρίζουν. Κατόπιν γίνεται μια εκτενής ανάλυση και παρουσίαση εταιριών που 

διενεργούν logistics στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις χώρες αυτές τα logistics 

είναι μια σχετικά νέα επιχειρηματική διεργασία αλλά γοργά βήματα προόδου επιτυγχάνονται. 

Έπειτα παρουσιάζονται ευρωπαϊκά προγράμματα που στόχο έχουν τη δημιουργία ευνοϊκών 

καταστάσεων για την παγίωση του τομέα των logistics στις χώρες αυτές. Πραγματικά η 

προσφορά χρηματοδοτήσεων κυρίως σε θέματα υποδομής των μεταφορών κρίνεται αναγκαία  

για την επίτευξη ικανής  ώθησης  για τη βελτίωση του συγκεκριμένου τομέα μιας και οι 

μεταφορές αποτελούν ζωτικό κομμάτι των logistics. Στη συνέχεια παρέχεται διεξοδική 

ανάλυση των υποδομών μεταφοράς των βασικότερων χωρών δίνοντας στοιχεία κρίσιμα για 

τις μεταφορές καθώς και την ανάπτυξη τους στον τομέα των logistics. Επίσης θέτονται 

ερωτήματα που αφορούν τη διασύνδεση τους με τα δίκτυα μεταφοράς και επικοινωνιών της 

Ευρώπης αφού πολλές από αυτές τις χώρες είναι υποψήφιες για μελλοντική ένταξη στην 

ευρωπαϊκή ένωση. Έπειτα ακολουθεί μια εκτενής αναφορά σε ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα καθώς και γενικευμένη κριτική της υποδομής της χώρας 

στον τομέα των logistics και των μεταφορών.  Τέλος ακολουθεί κριτική για την εξέλιξη τους 

και γενικά συμπεράσματα που αποτελούν τις προκλήσεις για το μέλλον και τις νέες 

προοπτικές που εμφανίζονται. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ LOGISTICS 

 
 

Η  σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα κάνοντας 

αναγκαιότητα την αναπροσαρμογή του τρόπου σκέψης όλων μας. Φυσικά οι μεταβολές 

αυτές δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι 

επιχειρήσεις σήμερα δοκιμάζονται συνεχώς και η άλλοτε ξεκάθαρη θέση τους, ως προς 

τον τρόπο λειτουργίας τους, αποτελεί παρελθόν. Η παγκοσμιοποίηση μια έννοια που 

ακούμε συνεχώς έχει προκαλέσει αλλαγές  στις επιχειρήσεις εντείνοντας τον 

ανταγωνισμό σε τέτοιο βαθμό που η κάθε επιχείρηση πρέπει να αναζητήσει τρόπο 

διαφοροποίησης της από τις υπόλοιπες με απώτερο σκοπό την επιβίωση της.  

Στο σημείο αυτό η έννοια των logistics αποτελεί ένα σημαντικό αρωγό της επιχείρησης 

στην προσπάθεια της για απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος. Το πώς το κατορθώνει 

αυτό προκύπτει από την παρακάτω απλουστευμένη θεώρηση. Όπως μπορεί ο καθένας να 

παρατηρήσει μέσα από την καθημερινή του ζωή, μιας και όλοι αποτελούμε τους  

καταναλωτές,  οποιοδήποτε προϊόν και εάν αγοράσουμε θα μας είναι χρήσιμο εάν είναι 

στην τελική του κατάσταση δηλαδή έτοιμο. Κανένας βέβαια δεν προτίθεται να αγοράσει 

ένα ημικατασκευασμένο προϊόν. Η ίδια υπόθεση θα μπορούσε με ορισμένες 

προϋποθέσεις να ισχύσει και στον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο το να είναι μόνο το 

προϊόν σε κατάσταση ετοιμότητας  δε σημαίνει τίποτα αφού ο πελάτης το θέλει στο 

κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη χρονική στιγμή και να είναι διαθέσιμο για αγορά.[1]  Η 

αξία που προστίθεται στο προϊόν πέρα από την παραγωγή του (κατάσταση ετοιμότητας ) 

ονομάζεται τόπος, χρόνος και δυνατότητα κατοχής. Οι δραστηριότητες των logistics 

παρέχουν χρησιμότητα χρόνου και τόπου ενώ το μάρκετινγκ χρησιμότητα διάθεσης. 

Όπως γίνεται κατανοητό με τις δραστηριότητες των logistics υπάρχει βελτίωση στην 

παροχή του προϊόντος στο σωστό χρόνο και τόπο και έτσι μια επιχείρηση ενισχύοντας 

αυτές τις διαδικασίες αποκτά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή της χρησιμότητας τόπου και χρόνου. 

Η χρησιμότητα τόπου είναι η αξία που προστίθεται στο προϊόν μέσω της διαδικασίας να 

γίνει διαθέσιμο για αγορά ή κατανάλωση στο κατάλληλο μέρος. Τα logistics είναι 

επιφορτισμένα με την ευθύνη να παρέχουν τοπική χρησιμότητα φροντίζοντας για την 
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βέλτιστη διαχείριση πρώτων υλών ,αποθέματος και τελικών προϊόντων από το σημείο 

παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης. 

 

 

Όσον αφορά τη χρονική χρησιμότητα είναι η αξία που δημιουργείται κάνοντας το προϊόν 

διαθέσιμο την κατάλληλη χρονική στιγμή. Τα προϊόντα άλλωστε για να είναι χρήσιμα 

πρέπει να είναι έτοιμα τη στιγμή που τα χρειάζεται ο καταναλωτής.  

 

Τέλος τα logistics κατέχουν σημαντικό ρόλο σε πολλές δραστηριότητες που θεωρούνται 

εκτός αλλά και εντός της επιχείρησης.  

Εντός  αφορούν το σχεδιασμό της επιχείρησης όσον αφορά την επιλογή κτιριακών 

εγκαταστάσεων, τα χρηματοοικονομικά στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά και τον 

εξοπλισμό που συντελεί στις διαδικασίες υποστήριξης της αποθήκης, της μεταφοράς και 

της διανομής. 

Εκτός της επιχείρησης τα logistics εμφανίζονται ως οι επαφές με τον πελάτη, τα στάδια 

της κατάθεσης της παραγγελίας και η διεκπεραίωση της μέχρι τη διανομή καθώς και 

ενέργειες σχετικά με τη μεταφορά των προϊόντων, την αποθήκευση και τους 

προμηθευτές. 

Γενικότερα τα logistics έχουν γίνει απαραίτητα σε κάθε επιχείρηση οποιαδήποτε και εάν 

είναι η εμπορική της δραστηριότητα και πρέπει άμεσα να ενταχθούν στη γενικότερη της  

στρατηγική.  

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης εξάπλωσης του τομέα των Logistics κρίνεται 

σκόπιμο να  παρατεθούν ορισμένοι ορισμοί – επεξηγήσεις που θα συμβάλλουν στην 

περαιτέρω κατανόηση  του. Σύμφωνα λοιπόν με την πλέον καταξιωμένη παγκόσμια 

οργάνωση σχετικά με τον τομέα των Lοgistics  το Council of Logistics Management 

(CLM) : 

Τα Lοgistics είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του έλεγχου, 

της αποδοτικής και αποτελεσματικής από άποψη κόστους, ροής και αποθήκευσης των 

πρώτων υλών, ενδιάμεσων αποθεμάτων, τελικών προϊόντων και των σχετικών 
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πληροφοριών, από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό  τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών.  

Το συμπέρασμα λοιπόν από την προηγούμενη τοποθέτηση είναι ότι ο σκοπός της 

ύπαρξης των Lοgistics είναι η προσφορά των σωστών αγαθών και υπηρεσιών στο σωστό 

χρόνο, στο σωστό τόπο και στην κατάλληλη κατάσταση ώστε η εταιρία- οργανισμός που 

τα χρησιμοποιεί να απολαύσει τα μεγαλύτερα δυνατόν οφέλη. Πρέπει ακόμη να λεχθεί 

ότι μέσα στον ορισμό γίνεται αναφορά για τις εισερχόμενες (inbound) και εξερχόμενες 

(outbound), εσωτερικές και εξωτερικές μετακινήσεις καθώς και τις παντός είδους 

επιστροφές υλικών αλλά για αυτά θα υπάρξει εκτενής αναφορά παρακάτω. 

  

Ένας άλλος ορισμός προέρχεται από τη SOLE Athens Chapter [link1] η οποία είναι 

παράρτημα του Society of Logistics Engineers (SOLE) και είναι ο εξής : Lοgistics είναι η 

τέχνη και η επιστήμη της διοικήσεως (management), της τεχνικής μεθοδολογίας 

(engineering) και των τεχνικών δραστηριοτήτων (technical activities), που σχετίζονται –

αφορούν : τις απαιτήσεις (requirements), το σχεδιασμό (design), την απόκτηση, διάθεση 

και διατήρηση των μέσων και πόρων για την υποστήριξη αντικειμένων, έργων, σχεδίων 

και επιχειρήσεων. 

 Με τον ορισμό αυτό γίνεται ξεκάθαρο ότι τα Lοgistics δεν αφορούν μόνο το λειτουργικό 

κομμάτι μιας εταιρίας –οργανισμού αλλά και το στρατηγικό αφού τα Lοgistics αποτελούν  

τον πλέον πρωταρχικό  παράγοντα  επιβίωσης .  

 
Ένας άλλος ορισμός που δίνει ένα νέο πρίσμα είναι αυτός των J.Johnson, S.Wood, 

D.Wardlow και P.Murphy [2] όπου τα Lοgistics περιγράφονται ως η διαδικασία της 

μετακίνησης υλικών και τελικών προϊόντων προς το εσωτερικό, στο εσωτερικό και με 

κατεύθυνση το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. 

Οι  τελευταίοι ορισμοί δημιουργούν την ανάγκη επεξήγησης ορισμένων όρων όπως τα 

inbound και outbound Lοgistics.  

Τα inbound Lοgistics καλύπτουν την κίνηση υλικών και προϊόντων που παραλαμβάνονται 

από προμηθευτές, πρόκειται δηλαδή για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας  του 

προϊόντος, όπως η αγορά και διαχείριση υλικών, η αποθήκευση, ο έλεγχος αποθεμάτων, ο 

προγραμματισμός κίνησης και οι επιστροφές στους προμηθευτές.  

Τα outbound Lοgistics αναφέρονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή, 

αποθήκευση και τη φυσική διανομή του προϊόντος στους αγοραστές, όπως είναι η 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

10

αποθήκευση έτοιμων προϊόντων, η διαχείριση υλικών, η διαδρομή των οχημάτων διανομής 

και η διαχείριση και προγραμματισμός των πωλήσεων. [3] 

 

 

 

SCM- Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 
 

 

Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αναφοράς σχετικά με τα logistics αναφέρεται συχνά 

και ο όρος supply chain management (SCM) που στα ελληνικά αποδίδεται διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Αρκετοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί στην εφοδιαστική 

αλυσίδα (supply chain). Ο αρτιότερος είναι αυτός που δίνει η οργάνωση the supply-chain 

council[link2] και που είναι ο εξής :  

Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλες τις προσπάθειες που περιλαμβάνονται 

στην παραγωγή και την παράδοση του τελικού προϊόντος, από τον πρώτο στην σειρά 

προμηθευτή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Τέσσερις είναι οι βασικές διεργασίες-

σχεδιασμός, συγκέντρωση υλικών, παραγωγή και παράδοση που ορίζουν τις παραπάνω 

προσπάθειες: διαχείριση προσφοράς και ζήτησης, πρώτων υλών και ανταλλακτικών, 

παραγωγή και συναρμολόγηση, αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων, δημιουργία και 

διαχείριση παραγγελιών, διανομή και παράδοση στον πελάτη. 

Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν ο όρος supply chain management είναι γενικότερος και πιο 

διευρυμένος από αυτόν των  logistics αφού συμπεριλαμβάνει τις σχέσεις ανάμεσα στους 

ενδιάμεσους της αλυσίδας από το σημείο εκκίνησης των ακατέργαστων πρώτων υλών, 

μέχρι το σημείο του τελικού καταναλωτή καθώς και τη διαχείριση ροής των αγαθών. 

Επιπροσθέτως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας επεκτείνει την έννοια της 

ολοκλήρωσης της εταιρίας-οργανισμού με όλους τους συνεργάτες της είτε είναι 

προμηθευτές, είτε πελάτες είτε διάφοροι τρίτοι που ενδιαφέρονται για το διαμοιρασμό 

πληροφοριών με στόχο την τελική επιτυχία ολόκληρης της αλυσίδας συνεργασίας. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα αυτά είναι ότι η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέει όλα τα μέρη της αλυσίδας με μια διαδικασία με την οποία 

η απόδοση κάθε κρίκου της να έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία ολόκληρης της 

αλυσίδας. Στόχος λοιπόν είναι η μεγαλύτερη δυνατόν συνεργασία μεταξύ των μελών  προς 

ένα γενικότερο συμφέρον.  
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 Ένας  ακόμα  ορισμός που προσφέρει περαιτέρω κατανόηση στο θέμα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αυτός του Fred Kuglin στο βιβλίο του [4] όπου η εφοδιαστική 

αλυσίδα  ενός παραγωγού είναι : ο παραγωγός και οι προμηθευτές του, οι πωλητές και οι 

πελάτες, όλοι δηλαδή οι  συνδετικοί κρίκοι της επιχείρησης με το εξωτερικό της  

περιβάλλον που συνεργάζονται, προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για 

την οποία ο τελικός πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η συνεργασία όλων αυτών των μελών είναι 

απαραίτητη ώστε να υπάρξει βελτιστοποίηση στη χρήση των διαφόρων κοινών πόρων με 

τελικό επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών τη δημιουργία ενός προϊόντος με 

υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος καθώς και γρήγορη διανομή στην αγορά. 

Τέλος είναι χρήσιμη μια αναφορά στη μελέτη του Ken Ackerman [link 6]και στην 

οποία δίνει με όσον δυνατόν μεγαλύτερη απλότητα  εξηγεί την ουσία της διαφοροποίησης 

των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα του οι 

διεργασίες των logistics αποσκοπούν στον περιορισμό των κενών- αποκλίσεων που 

δημιουργούνται ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση, ενώ η διοίκηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας καλείται να καλύψει τα κενά αυτά μειώνοντας τους νεκρούς χρόνους και τους 

χρόνους προετοιμασίας στην παραγωγή, μεταβάλλοντας το μέγεθος των παραγγελιών και 

τη δυναμικότητα της παραγωγής και προσθέτοντας λειτουργίες που προσφέρουν επιπλέον 

αξία στο προϊόν. 

Μέσα από το πρίσμα αυτό καταφαίνεται η σημαντικότητα των πληροφοριών στη 

χρήση των σημερινών συστημάτων logistics, τα οποία στηρίζονται πλέον και στη ροή και 

ανταλλαγή πληροφοριών και ξεφεύγουν από την παλαιότερη αντίληψη της ροής 

αποκλειστικά υλικών ή υπηρεσιών.   

 

 

Δραστηριότητες logistics 
 

 

Ένα σύστημα  logistics αποτελείται από ένα σύνολο από λειτουργικές δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα συνεχώς μέσα σε μια επιχείρηση-οργανισμό και έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μετατροπή των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα. Βέβαια  οι 

δραστηριότητες που αποτελούν τα logistics δεν είναι οι ίδιες για όλες τις επιχειρήσεις 

εξαιτίας των διαφορών των επιχειρήσεων είτε σε θέματα οργάνωσης είτε απλά λόγω 

διαφορετικής φύσης του προϊόντος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οποιαδήποτε και εάν είναι 
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η δομή-οργάνωση μιας επιχείρησης και οτιδήποτε προϊόν και εάν παράγει της είναι 

απαραίτητη κάποια μορφή υποστήριξης logistics για να λειτουργήσει. 

 Παρακάτω παρατίθενται οι κοινές δραστηριότητες logistics που είναι οι εξής [1] : 

 

• Εξυπηρέτηση πελατών 

• Διαχείριση παραγγελιών 

• Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων 

• Αποθήκευση 

• Χειρισμός υλικών 

• Μεταφορές 

• Συσκευασία 

• Προγραμματισμός ζήτησης προϊόντος 

 

Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της κάθε διαδικασίας. 

 

Εξυπηρέτηση πελατών 

Εξυπηρέτηση του πελάτη μπορεί  γενικώς  να ονομαστεί  ως η διαδικασία του να κρατά 

μια επιχείρηση(και όχι μόνο) τον πελάτη της συνεχώς ευχαριστημένο καθώς  και να του 

μεταδίδει ευχαρίστηση κάθε φορά που συνεργάζεται μαζί της. 

 

 

Διαχείριση παραγγελιών 

Διαχείριση παραγγελιών  είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στη 

χρονική περίοδο μεταξύ της στιγμής που η επιχείρηση δέχεται την παραγγελία και της 

στιγμής που η αποθήκη ειδοποιείται να στείλει τα προϊόντα αυτά ούτως ώστε να 

ολοκληρωθεί η παραγγελία. 

 

Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων 

 Η  διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων περιλαμβάνει την απόφαση για το ποιό θα είναι 

το επίπεδο αποθέματος σε μια επιχείρηση, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο 

εξυπηρέτησης του πελάτη ενώ συγχρόνως θα περικόπτεται όσον το δυνατόν το κόστος 

ώστε να διεξαχθούν άλλες διαδικασίες των logistics. Το απόθεμα περιλαμβάνει πρώτες 

ύλες, ημικατεργασμένα καθώς και έτοιμα προϊόντα. 
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Αποθήκευση 

Αποθήκευση είναι η διαδικασία στην οποία τα αγαθά μετά την παραγωγή τους και μέχρι 

τη στιγμή της κατανάλωσης  τοποθετούνται  σε μια αποθήκη. Οι λόγος  βέβαια για αυτή 

τη διαδικασία είναι ότι συνήθως η ώρα της παραγωγής δε συμπίπτει με την ώρα που το 

συγκεκριμένο προϊόν θα καταναλωθεί.  

 

Χειρισμός υλικών 

Η διαχείριση των υλικών ασχολείται με οτιδήποτε αφορά κίνηση ή ροή πρώτων υλών, το 

σχεδιασμό και τη διαχείριση τους, τις κατάλληλες πολιτικές αποθέματος, τη γενικότερη 

διοίκηση και οποιαδήποτε ‘φυσική’ κίνηση εντός της  αποθήκης.  

 

Μεταφορές 

Μεταφορά είναι η διαδικασία μετακίνησης -ροής των αγαθών από το σημείο παραγωγής 

τους στο σημείο κατανάλωσης. Η λειτουργία βέβαια της μεταφοράς δεν περιορίζεται 

στην προσφορά στους καταναλωτές προϊόντων που κατασκευάζονται κάπου αλλού αλλά 

ασχολείται με την παράδοση του σωστού προϊόντος, στο σωστό τόπο, στη σωστή 

ποσότητα και στη σωστή χρονική περίοδο. 

 

 

Συσκευασία  

Η συσκευασία όσον αφορά τον τομέα των logistics επιτελεί ένα διπλό ρόλο. Καταρχάς 

προστατεύει το προϊόν από οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να συμβεί κατά την αποθήκευση ή 

τη μεταφορά του. Ενώ κατά δεύτερον  αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακίνησης και 

αποθήκευσης των προϊόντων συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους διαχείρισης 

υλικών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα αγαθά πρόκειται να μεταφερθούν στο 

εξωτερικό η συσκευασία παίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο για την αποφυγή ζημιών όσο και 

στη μείωση του γενικότερου κόστους.   

 

Προγραμματισμός ζήτησης προϊόντος   

Ο  προγραμματισμός ζήτησης προϊόντος  περιλαμβάνει την απόφαση για την ποσότητα 

του αγαθού και τις παρεπόμενες υπηρεσίες που θα απαιτήσει ο πελάτης κάποια στιγμή 

στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, τι ποσότητα του προϊόντος που παράγει η επιχείρηση 
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πρέπει να μεταφερθεί σε συγκεκριμένες αγορές, καθώς και ποιες θα είναι οι περιοχές 

όπου θα παρουσιαστεί ζήτηση, ώστε η επιχείρηση να έχει εκ των πρότερων αποθηκεύσει 

το προϊόν  της σ ’αυτές. 

 

 

Third party logistics (3PL) 
 

Ορισμός 

 Ο ορισμός που δίνει η ελληνική εταιρία logistics [link3] είναι ο ακόλουθος :  
Third party logistics είναι το outsourcing του συνόλου ή μέρος των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που αφορούν τα logistics και η συνεργασία ενός φορέα παροχής 

υπηρεσιών (Third party logistics provider) και μιας εμπορικής ή βιομηχανικής 

επιχείρησης (Third party logistics user), με βασικό σκοπό τα προϊόντα να φθάνουν στον 

τελικό χρηστή (customer) στο μικρότερο δυνατό χρόνο και κόστος, παράγοντας 

εξαιρετικής σημασίας για το προσφερόμενο από τις επιχειρήσεις έργο(customer service).  

 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Ryder Dedicated Logistics [link4] για τα 

Third party logistics, πρόκειται για τη χρήση ενός εξωτερικού προμηθευτή που να 

σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να ελέγχει την αποδοτική  και την αποτελεσματική από 

άποψη κόστους, ροή και αποθήκευση πρώτων υλών, ενδιάμεσων αποθεμάτων, έτοιμων 

προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης στο σημείο 

κατανάλωσης, ή οπουδήποτε  κομματιού από τα προηγούμενα. 

 Ουσιαστικά λοιπόν δημιουργούνται σχέσεις συνεργασίας καθώς και πολλές 

φορές  συμμαχιών σε στρατηγικό επίπεδο ανάμεσα σε εταιρίες που ασκούν μια 

επιχειρηματική- εμπορική δραστηριότητα και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

των logistics. Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει είναι εάν οι εταιρίες θα έχουν τη 

δυνατότητα να ασχοληθούν οι ίδιες με τη διενέργεια των εργασιών των logistics ή αν θα 

αποταθούν σε μια εταιρία που ειδικεύεται σε αυτό. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από τη συνεργασία με μια εταιρία 3PL είναι τα εξής : 

 

 Δυνατότητα επικέντρωσης της εταιρίας στις βασικές της δραστηριότητες  

 Βελτιωμένα επίπεδα εξυπηρέτησης λόγω εξειδίκευσης των εταιριών 3PL 

 Κέρδος για την εταιρία λόγω περιορισμού των λαθών που θα προέκυπταν αν η 

επιχείρηση αναλάμβανε η ίδια τις δραστηριότητες logistics 
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 Πρόσφορα τεχνογνωσίας στην επιχείρηση ακόμα και θέματα διοικητικά λόγω της 

εμπειρίας που θα έχει η εταιρία 3PL 

 Δεν απαιτείται η συγκέντρωση κεφαλαίου στην επιχείρηση (για τις διεργασίες 

logistics) που θα διατίθονταν για τις βασικές της  δραστηριότητες  

[5] 

 

Βέβαια η απόφαση για την ανάθεση των εργασιών logistics εκτός της επιχείρησης πρέπει 

να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της εταιρίας που θα 

αναλάβει τις υπηρεσίες αφού οποιοδήποτε πρόβλημα θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στη φήμη 

της εταιρίας.  

Τα σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν είναι εάν η εταιρία 3PL έχει την κατάλληλη 

υποδομή σχετικά με τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό, εμπειρία από προηγούμενες 

περιπτώσεις ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που θα ικανοποιήσουν τους 

πελάτες. Χρήσιμη επίσης είναι η παροχή από την εταιρία 3PL  ενός μεγάλου φάσματος 

υπηρεσιών. Παρακάτω θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι προσφερόμενες σε γενικά 

πλαίσια υπηρεσίες εταιριών 3PL. 

 

• Αποθήκευση 

• Παρακολούθηση αποθεμάτων 

• Εκτελωνισμοί 

• Μεταφορά- διανομή 

• Φορτοεκφορτώσεις 

• Παραγγελιοληψία και ετοιμασία παραγγελιών 

• Είσπραξη αξίας τιμολογίων 

• Έκδοση σχετικών εγγράφων 

• Αποσυσκευασία- ανασυσκευασία 

• Εισαγωγή στη μηχανογράφηση με on line σύνδεση με τον πελάτη 

• Picking – labeling   
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Reverse logistics – αντίστροφη εφοδιαστική 
 

Ο όρος  Reverse logistics αναφέρεται στις δραστηριότητες και πρακτικές που αφορούν  

την ανάκτηση και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων  προϊόντων, υλικών συσκευασίας, 

εξαρτημάτων και υλικών έτσι ώστε στο τέλος του κύκλου χρήσης τους να προωθούνται 

πίσω στην εφοδιαστική αλυσίδα αντί να αντιμετωπίζονται ως άχρηστα. Ουσιαστικά  

πρόκειται για μια διαδικασία που ασχολείται με τη διαχείριση των προϊόντων που 

επιστρέφονται σε μια επιχείρηση από τους πελάτες οι οποίοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι 

από το προϊόν, για διάφορους λόγους, όπως γιατί ήταν ελαττωματικό, σε διαφορετική 

ποσότητα από τη ζητούμενη ή γιατί δεν ήταν αυτό που ζητούσαν. 

Όλα τα προαναφερθέντα καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι ο σκοπός των Reverse logistics 

είναι να αξιοποιήσουν την απομένουσα αξία των επιστρεφθέντων αγαθών κατά τρόπο 

τέτοιο που θα προκύψει οικονομικό όφελος για την επιχείρηση που τα υιοθετεί.  

Επίσης σημαντική είναι η συμβολή τους στην θέση της  επιχείρησης μέσα στο γενικότερο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προσάπτει η 

χρήση τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα. Καταρχάς τα Reverse logistics 

είναι μια διαρκής διαδικασία που δε συμβαίνει μια φορά αλλά απασχολεί συνεχώς την 

επιχείρηση. Ακόμα  υποστηρίζουν τη συνολική περιβαλλοντική αποστολή της 

επιχείρησης επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ 

λόγω της ολοένα αυξανόμενης ευαισθητοποίησης του πελάτη για τα περιβαλλοντικά 

θέματα και της  διάθεσης του να λαμβάνει φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα. Κάτι 

τέτοιο τα  τελευταία χρόνια γίνεται και απαιτητό και από διάφορα κράτη με την 

υιοθέτηση νομοθεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Γενικότερα τα Reverse logistics περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες. 

 

• Συλλογή 

• Διαλογή 

• Αποθήκευση 

• Μεταφορά 

• Συμπίεση, κατακερματισμός και συμπύκνωση 

• Επικοινωνία με τους αγοραστές 

• Επεξεργασία ή φιλτράρισμα 

• Ανακατασκευή 
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Ο σκοπός λοιπόν της κάθε επιχείρησης  είναι εκμεταλλευθεί τα χαρακτηριστικά αυτά των 

Reverse logistics εφαρμόζοντας με επιτυχία τις παραπάνω λειτουργίες. 

Σημαντικό ρόλο θα έχει λοιπόν η επιλογή κατάλληλων προμηθευτών που θα παρέχουν 

στην επιχείρηση ποιοτικά καθώς και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Επιπλέον το 

τμήμα που αναλαμβάνει το σχεδιασμό των νέων προϊόντων θα πρέπει να τα σχεδιάζει 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα και με σχετικά μικρό κόστος να 

αποσυναρμολογηθούν ή να ανακυκλωθούν. Χρήσιμη επίσης θα ήταν η χρησιμοποίηση 

ανακυκλώσιμων  υλικών, αντί νέων, κατά την παραγωγή ενός προϊόντος. 

 

Όλες αυτές οι ενέργειες οδηγούν στην επίτευξη αρκετών πλεονεκτημάτων. 

Παρακάτω παρατίθονται αυτά τα πλεονεκτήματα. 

 

 Βελτιωμένη εικόνα της εταιρίας,  

Ως  αποτέλεσμα της σωστής εξυπηρέτησης των πελατών με τη γρήγορη και σωστή 

αντικατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων  καθώς και με το γεγονός της μείωσης 

της  ρύπανσης του περιβάλλοντος με τη επαναχρησιμοποίηση τμημάτων τους. 

 

 Βελτίωση της λειτουργίας διανομής  

Η βελτίωση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία σημαντικών δεδομένων τα οποία βρίσκουν 

χρησιμότητα στον τομέα του μάρκετινγκ και καταδεικνύουν τις προτιμήσεις των πελατών 

για κάθε προϊόν. 

 

 Χαμηλότερο κόστος στην εταιρία 

Η επίτευξη μειωμένου κόστους προέρχεται συνήθως από τη χρησιμοποίηση ορισμένων 

τμημάτων από τα επιστρεφόμενα προϊόντα (προφανώς τα τμήματα αυτά δεν είναι 

ελαττωματικά) στην παραγωγή ίδιου είδους αγαθών ή από την πώληση τους. 

Επίσης μείωση δημιουργείται από την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας των 

επιστρεφόμενων προϊόντων ενώ ένας ακόμα τρόπος ελάττωσης του κόστους μπορεί να 

προέλθει εφόσον η επιχείρηση υιοθετήσει την επιστροφή των προϊόντων από τους 

πελάτες την ίδια ώρα με την παράδοση τους χρησιμοποιώντας έτσι τα ίδια οχήματα. 

 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η ολοένα και αυξανόμενη έμφαση των 

επιχειρήσεων στο θέμα των reverse logistics. Ο λόγος αυτής της τάσης εντοπίζεται σε 

μελέτες που έχουν γίνει και οι οποίες καταδεικνύουν ότι η διαχείριση των 
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επιστρεφόμενων εμπορευμάτων εντάσσεται μέσα στους πέντε σημαντικότερους λόγους 

δυσαρέσκειας των πελατών όταν μιλάμε για πώληση αγαθών μέσω διαδίκτυου. 

 

 

Οι πέντε αυτοί λόγοι είναι οι εξής : 

 

 Τεχνικά προβλήματα 

 Αδυναμία πραγματοποίησης παραγγελίας  

 Διανομή λάθος προϊόντος ή ποσότητας  

 Καθυστέρηση στη διανομή 

 Επιστροφές 

 

 

Το γεγονός αυτό αναγκάζει τις εταιρίες να δίνουν μεγάλη σημασία στη διαχείριση των 

επιστρεφόμενων εμπορευμάτων και ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω της ανάγκης του πελάτη να λαμβάνει εγγυήσεις για τις αγορές 

του στην περίπτωση μάλιστα που δεν απολαμβάνει την ασφάλεια της φυσικής επαφής με 

το προϊόν.  

 

Για το λόγο αυτό οι μεγάλες εταιρίες δημιουργούν ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται με τη 

διενέργεια reverse logistics ώστε να επιτυγχάνουν υψηλή αποτελεσματικότητα  και ως 

συνέπεια να απολαμβάνουν και υψηλά κέρδη.  

Όσον αφορά τις μικρότερες εταιρίες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα (οικονομική, 

καθώς και τεχνογνωσίας )  να δημιουργήσουν ξεχωριστά τμήματα  υπάρχει η δυνατότητα 

ανάθεσης των διαδικασιών αυτών σε άλλες εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες logistics 

3PL (θα αναφερθούν εκτενώς παρακάτω). Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύονται την 

εξειδίκευση αυτών των εταιριών ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν χρόνο και χρήμα από την 

ενδεχόμενη προσπάθεια ανάπτυξης τμήματος reverse logistics μέσα στην ίδια την 

εταιρία. [6] 
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E – LOGISTICS 
 

Ορισμός  

 

Τα e – logistics αποτελούν ένα δυναμικό σύνολο στοιχείων επικοινωνίας, υπολογισμού 

και συσχετιζόμενων και αλληλένδετων επικοινωνιών, το οποίο μεταδίδει στις διαδικασίες 

logistics πελατοκεντρικό χαρακτήρα, μέσω του διαμοιρασμού δεδομένων, γνώσης και 

πληροφορίας με τους συνεργάτες που ανήκουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπροσθέτως 

τα  e – logistics διευκολύνουν το συγχρονισμό γεγονότων και τη σωστή λήψη αποφάσεων 

με απώτερο σκοπό τη διανομή των σωστών προϊόντων στις ακριβείς ποσότητες στο 

σωστό τόπο και χρόνο και στους σωστούς πελάτες. 

Με την ανάπτυξη λοιπόν του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νέων τεχνολογιών 

προκύπτει η έννοια του e – logistics που ορίζεται ως η εκτέλεση των διαδικασιών 

logistics με χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Η μεταμόρφωση των διεργασιών που αποτελούν τα  logistics μέσω ηλεκτρονικών μέσων 

μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων της πληροφορίας ονομάζεται e 

– logistics και προσφέρει στις εταιρίες που θα εξοπλιστούν τη δυνατότητα μεγαλύτερης 

ευελιξίας στη διανομή των προϊόντων που επιθυμεί ο τελικός καταναλωτής καθώς και σε 

υπηρεσίες υποστήριξης παρέχοντας τους  έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. [10] 

Όλες αυτές οι βελτιώσεις και προοπτικές ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις δεν θα υπήρχαν 

χωρίς ουσιαστική βελτίωση στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων και της διαχείρισης 

των πληροφοριών. Η αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 

κατάλληλων προγραμμάτων βοήθησε τις διαδικασίες των logistics να βελτιωθούν τόσο 

σε ταχύτητα όσο και σε ακρίβεια κάνοντας πλέον δυνατή την άμεση συλλογή δεδομένων 

την ταχύτατη ανταπόκριση σε αυτά και την ποιοτική μεταφορά των πληροφοριών 

ανάμεσα σε προμηθευτές, παραγωγούς και πελάτες.[7] 
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Τεχνολογία και e-logistics 
 

Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου νέες τεχνολογικές μέθοδοι 

παρουσιάστηκαν με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών του. Τέτοιες τεχνολογίες 

είναι το EDI (Electronic Data Interchange) καθώς και η XML (Extensible Mark- up 

Language). 

Το  EDI είναι :το μέσο ανταλλαγής επιχειρησιακών συναλλαγών όπου οι συναλλαγές 

αυτές περιλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν αγορές, παραγγελίες, τιμολόγια, ερωτήματα, 

σχεδιασμό, απόκτηση γνώσεων, τιμολόγηση, κατάσταση παραγγελιών, πληρωμές και 

χρηματοοικονομική αναφορά.  

Το EDI δηλαδή είναι ένα εύχρηστο σύστημα με σκοπό τη συσχέτιση διαφόρων 

επιχειρήσεων διαμέσου της επεξεργασίας των επιχειρησιακών τους συναλλαγών με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

Το πρότυπο αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μοιράζονται μια κοινή γλώσσα 

πληροφοριών ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για αναπρογραμματισμό των συστημάτων 

επεξεργασίας των εσωτερικών δεδομένων. 

 

Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του EDI είναι τα εξής : 

 

 Το EDI χρησιμοποιεί μια κοινή φόρμα επικοινωνίας για όλους τους 

συναλλασσόμενους όπως πελάτες, προμηθευτές, παραγωγούς και γενικότερα 

συνεργάτες. 

 Το EDI συμβάλλει σε μια σημαντική εξοικονόμηση χρόνου παρέχοντας ένα 

γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο επικοινωνίας και επεξεργασίας 

δεδομένων. 

 Τέλος, οδηγεί στην κατάργηση όλων των συνοδευτικών χαρτιών σχετικά με 

αγορές, πωλήσεις προϊόντων αφού όλα τα δεδομένα που βρισκόταν σε αυτά 

(ιδιαίτερα σημαντικά για την επιχείρηση) διαφυλάσσονται πλέον με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 
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XML- Extensible Mark- up Language  

 

Η γλώσσα XML χρησιμοποιήθηκε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ανοικτού και 

προσβάσιμου περιβάλλοντος ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων σύμφωνα με το 

πρότυπο EDI. Η XML δημιουργεί διαμορφωμένα μηνύματα τα οποία περιγράφουν τα 

δεδομένα που έχουν μεταφερθεί, επιτρέποντας στον πελάτη να ‘φορτώσει’ τα δεδομένα 

αυτά και τα οποία μπορούν να τα δουν και να τα επεξεργαστούν τοπικά οι χρήστες. 

Τα χαρακτηριστικά του νέου αυτού περιβάλλοντος είναι η συμβατότητα με τις νέες 

τεχνολογίες και μηχανισμούς. 

Συγκεκριμένα με τη χρήση της  XML οποιαδήποτε μεταβολή σε δεδομένα εγγράφων 

εκτελείται χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να κρατά και να ενημερώνει το δικό του αντίγραφο 

ο κάθε χρηστής. 

Επίσης με τη βοήθεια της XML οι πληροφορίες είναι δομημένες σε μορφή που επιτρέπει 

την εύκολη παρουσίαση τους σε μορφή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο καθώς και την 

αποθήκευση τους σε βάσεις δεδομένων και τη χρησιμοποίηση τους από διάφορα 

πληροφοριακά συστήματα. 

Σημαντική είναι η χρήση της XML στη δημιουργία κοινής δομής των εγγράφων που 

επιτρέπει στους χρήστες να επικεντρώνονται μόνο στο περιεχόμενο τους εξοικονομώντας 

χρόνο ώστε να ασχοληθούν με δραστηριότητες που προσφέρουν αξία στην επιχείρηση.   

Στο σημείο [9]αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η τεχνολογία και οι διάφορες εφαρμογές 

λογισμικού έχουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη υπηρεσιών e-logistics με στόχο τον 

καλύτερο χειρισμό των ολοένα και πιο σύνθετων νέων επιχειρησιακών μοντέλων. Μέσα 

σε αυτό το νέο εξελισσόμενο περιβάλλον η ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών λογισμικού 

διαμέσου του διαδικτύου δίνει την ικανότητα παροχής πολλών υπηρεσιών logistics και 

μεταφοράς. Εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics δραστηριοποιούνται 

στο διαδίκτυο αναλαμβάνοντας ακόμα και μικρές επιχειρήσεις (που διαφορετικά δεν θα 

μπορούσαν να τις  εκμεταλλευθούν λόγω απόστασης ) και τους παρέχουν υπηρεσίες 

διανομής, μεταφοράς και διαχείρισης αποθεμάτων στηριζόμενες στην εμπειρία τους από 

τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων ολοκληρώνοντας  τις λειτουργίες και 

ανάγκες των διαφόρων πελατών τους. 

Οι εταιρίες αυτές στηριζόμενες από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας επικεντρώνουν τις 

προσπάθειες τους στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών των logistics με σκοπό να 

αντεπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που θέτει το ηλεκτρονικό εμπόριο.  
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-PROCUREMENT; 
 

 

Η ηλεκτρονική διαχείριση προμηθειών είναι η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδίκτυου 

και είναι ένα κομμάτι ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδίου προμηθειών μιας επιχείρησης. 

Στα πλαίσια αυτού σχεδίου περιλαμβάνεται η ανίχνευση πόρων, προμηθευτών, 

αυτοματοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού (supply chain) και συμμετοχή σε μια ή 

περισσότερες αγορές (marketplaces). Τα αγαθά και οι υπηρεσίες αφορούν λειτουργικά αγαθά 

(μη παραγωγικά) καθώς και παραγωγικούς πόρους (πρώτες ύλες). Οι λειτουργικοί πόροι 

περιλαμβάνουν αγαθά όπως προμήθειες γραφείων, συμβόλαια εργασίας, ταξίδια κ.α.  

 

Η ηλεκτρονική διαχείριση προμηθειών παρέχει ουσιαστικά παρέχει λειτουργικότητα σε 

θέματα όπως αυτοματοποιημένη ερευνά για αγαθά και υπηρεσίες, δημιουργία αιτήσεων 

προμηθειών, ηλεκτρονική αποδοχή προμηθειών, δημιουργία και μετάδοση παραγγελιών 

αγοράς. Επίσης παρέχει ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις παραγγελιές 

και τις προμήθειες, ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση των τιμολογίων καθώς και 

προηγμένη επεξεργασία και εκτέλεση των πληρωμών.    

 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουνε γίνει σε διάφορους οργανισμούς έχει παρατηρηθεί ότι το 

κόστος των λειτουργικών πόρων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους 

παραγωγής (40%-70% ανάλογα με τον εκάστοτε κλάδο). Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη 

και το κόστος και των πρώτων υλών το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Με την 

χρησιμοποίηση ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης προμηθειών ουσιαστικά 

επιτυγχάνεται μια μείωση του κόστους και των πρώτων υλών και των λειτουργικών πόρων. 

Εξαιτίας της σημαντικότητας των δυο παραπάνω παραγόντων στο συνολικό κόστος, με την 

ηλεκτρονική διαχείριση προμηθειών πραγματοποιείται μια σημαντική μείωση του.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

23

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ E-PROCUREMENT 
 
 

 

Η διαδικασία λειτουργίας του e-procurement παρέχει ένα είδος ολοκλήρωσης μέσα σε μια 

εταιρεία ενοποιώντας τις διαδικασίες παραγωγής της με αυτές των προμηθευτών της και 

δίνοντας δικαίωμα συμμετοχής και αλληλεπίδρασης στους πελάτες. Στο παρακάτω σχήμα 

φαίνονται οι συμμετέχοντες, οι διαδικασίες και οι διάφορες αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν 

σε ένα σύστημα e-procurement [link 5]  

 

 
 
 
 
 

Το πρώτο και σημαντικό βήμα στη διεκπεραίωση της διαδικασίας του e-procurement είναι η 

ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας  η οποία θα επιτρέψει την εμφάνιση των πλεονεκτημάτων 

του συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτή είναι η ενσωμάτωση 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

24

στο σύστημα των επιχειρηματικών κανόνων τόσο της επιχείρησης που υιοθετεί το σύστημα 

ηλεκτρονικής διαχείρισης προμηθειών όσο και των προμηθευτών της.  

Όταν ένας πελάτης θέλει  να κάνει μια συναλλαγή με την εταιρεία το πρώτο πράγμα που 

συμβαίνει είναι μια διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας του αγοραστή. Στη συνέχεια και 

εφόσον έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του, ο πελάτης συνδέεται άμεσα με το σύστημα 

προμηθειών της εταιρίας, μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα της εταιρείας μέσω 

ηλεκτρονικών καταλογών και να θέσει τις παραγγελίες του επίσης ηλεκτρονικά. Οι 

ηλεκτρονικοί κατάλογοι αυτοί αντανακλούν ανά πάσα στιγμή τις αγοραστικές επιλογές, τις 
τιμές και τις διαθεσιμότητες προϊόντων πάντα σε συνάρτηση με τους προμηθευτές της 

εταιρείας. Δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων η οποία ενημερώνεται 

με κάθε κίνηση που συμβαίνει και μας δίνει έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για διάφορα 

προϊόντα. 

 

Από την στιγμή που ο πελάτης θα θέσει μια παραγγελία το σύστημα έχει τη δυνατότητα να 

συλλάβει όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και να τις επεξεργαστεί θέτοντας μια 

απαίτηση προμηθειών. Η παραγγελία έπειτα  επικυρώνεται και όταν εγκριθεί δρομολογείται. 

Το σύστημα λαμβάνει την παραγγελία και την προωθεί στο σύστημα πωλήσεων των 

προμηθευτών. Ταυτόχρονα όλες οι πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία τίθονται στη 

διάθεση των συστημάτων παροχής των προμηθειών ούτος ώστε η παραγγελία να εκτελεστεί 

γρήγορα και σωστά. Ακόμα το σύστημα δίνει την δυνατότητα τόσο στην εταιρεία όσο και 

στους πελάτες της να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν την πορεία της διαδικασίας 

πώλησης. 
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LOGISTICS ΣΤΗΝ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
 
Μέσα στα πλαίσια της εργασίας αυτής και ενώ έχει επιτευχθεί μια επισταμένη 

συνειδητοποίηση του ρόλου των logistics θεωρητικά, το παρών κεφαλαίο θα ασχοληθεί με 

την εξέταση μεμονωμένων χωρών της Ν.Α Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα με 

δραστηριότητες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο χώρο των  . Ο τελικός στόχος αυτής της 

μελέτης θα είναι να παρουσιαστούν με απτά παραδείγματα τα επιχειρηματικά βήματα των 

χωρών  αυτών στον τομέα των  logistics και των μεταφορών και να διευρυνθεί η γενικότερη 

αντίληψη των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με την εξέλιξη του στα πλαίσια μιας 

ενοποιημένης Ευρώπης. Κατόπιν θα παρουσιαστούν ανά χώρα εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες τομείς συμπεριλαμβανομένου πληροφοριών για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν, την ιστορία τους στον κλάδο καθώς και πληροφορίες για τον 

εξοπλισμό και τις μελλοντικές τους τάσεις. 

 
 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
 
 

ACCORDRANS LTD 
Εισαγωγή  

Η Accordrans Ltd ιδρύθηκε το 1993 παρέχοντας εγχώριες και διεθνείς μεταφορές, 

υπηρεσίες αποθήκευσης, logistics και ασφάλιση φορτίων. Τα κεντρικά γραφεία της 

βρίσκονται στη Σόφια ενώ υπάρχουν ακόμα γραφεία στις εξής πόλεις : Plovdiv, Rousse, 

Gorna Oryahovitsa, Varna, Odessa(Ουκρανία), Ungenni(Μολδαβία), Baku 

(Αζερμπαϊτζάν), Potti (Γεωργία), και Istanbul (Τουρκία).  

Τα κύρια δρομολόγια μεταφοράς που χρησιμοποιεί η Accordrans σε θάλασσα και έδαφος 

κατευθύνονται από Βουλγαρία προς Ευρώπη και Τουρκία και το αντίστροφο.  

Η εταιρία διαθέτει δικές της αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Rousse με δυο 

σιδηροδρομικές γραμμές, καλυμμένο και ανοικτό χώρο αποθήκευσης καθώς και 

εξοπλισμό φόρτωσης για χειρισμό μεγάλων φορτίων. Οι αποθήκες είναι 
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εξουσιοδοτημένες για προσωρινή και διασυνοριακή αποθήκευση σύμφωνα με τους 

τελωνειακούς νόμους της κάθε χώρας. 

 

 

ALEXANDER LOGISTICS LTD 
 

 

Εισαγωγή  

 

H Alexander Logistics ltd είναι μια ιδιωτική ανεξάρτητη εταιρία που ασχολείται  με τα 

logistics και τη διεθνή μεταφορά φορτίων. Ιδρύθηκε το 1994 και είναι καταχωρημένη 

σύμφωνα με το βουλγαρικό εμπορικό νόμο. Η εταιρία παρέχει προώθηση εμπορευμάτων 

και υπηρεσίες logistics για τους Βούλγαρους, τους ξένους πελάτες της καθώς και τους 

επιχειρηματικούς της συνεργάτες.  

 

 

 

Στόχος  

Η Alexander Logistics ltd είναι μια ιδιωτική 100% βουλγάρικη εταιρία και ο στόχος της 

είναι να μείνει στη Βουλγαρία να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να επεκτείνει 

την αγορά των logistics στη χώρα. 

 

Υπηρεσίες  

Η Alexander Logistics ltd προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένου διεθνή μεταφορά πλήρους ή μέρους του φορτίου, 

ομογενοποιημένες υπηρεσίες σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, εγχώρια 

μεταφορά, αερομεταφορά, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, τελωνειακές διατυπώσεις, 

αποθήκευση, ασφάλιση των μεταφορών και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Η κύρια βάση διενέργειας logistics είναι τοποθετημένη σε στρατηγικό σημείο κοντά στις 

δυο κύριες οδικές αρτηρίες της Βουλγαρίας καθώς και σε μικρή απόσταση από τον 

περιφερειακό δρόμο της Σόφιας. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που βρίσκονται σε όλη 

τη χώρα είναι 25.000 τετραγωνικά μέτρα από τα οποία τα 4.000 είναι αποθήκες 

προσωρινής φύλαξης εμπορευμάτων. Αυτή τη στιγμή η Alexander Logistics έχει τέτοιες 

εγκαταστάσεις στη  Sofia και το Burgas. Το Φεβρουάριο του 2003 τελείωσε και η 
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κατασκευή νέας αποθήκης 1400 τετραγωνικών μέτρων. Το αποθηκευτικό κέντρο της 

Alexander Logistics είναι προσαρμοσμένο να αποθηκεύει διαφορετικά είδη προϊόντων 

και έχει ξεχωριστά διαμορφωμένα δωμάτια για αποθήκευση αγαθών με 

διαφοροποιημένες ανάγκες.  

Γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στη Varna, Burgas, Plovdiv, καθώς και στο αεροδρόμιο  

της Σόφιας. Η εταιρία απασχολεί περισσότερους από 90 υψηλά εκπαιδευμένους 

υπαλλήλους που εργάζονται στα 6 γραφεία της με στόχο να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

των πελατών. Τέλος η Alexander Logistics ltd διαθέτει τελευταίας γενιάς πληροφοριακό 

σύστημα στο οποίο νέες εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν τη δυνατότητα 

στους πελάτες να ενημερώνονται μέσω του internet για τις κινήσεις των προϊόντων τους 

και τη διαθεσιμότητα των αποθηκών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

 

 

 

DISCORDIA 
 

Εισαγωγή  

Το 1992 η Discordia ιδρύθηκε στη Varna (Βουλγαρία) αγοράζοντας με πίστωση τρία 

φορτηγά βαρέων φορτίων. Από το 1995 ξεκίνησε δραστηριότητες προώθησης ενώ τον 

επόμενο χρόνο ιδρύεται και το πρώτο υποκατάστημα της στην πόλη Rousse. Τον ίδιο 

χρόνο ξεκινάει τις εργασίες του το καινούριο γραφείο στη Σόφια. Το 1999 στη Σόφια 

καθιερώνεται τμήμα σχετικά με εναέρια και μέσω container  μεταφορά.  

Η εταιρία συνέχισε την εξάπλωσή της δημιουργώντας γραφεία στη Ρωσία, Ρουμανία, 

Τουρκία, Ουκρανία αποκτώντας την ικανότητα να χειρίζεται κινήσεις αγαθών ανάμεσα 

στη δυτική και ανατολική Ευρώπη καθώς και στη μέση ανατολή.  

Η προτεραιότητα της για το μέλλον είναι να συνεχίσει την ανανέωση του στόλου της με 

την απόκτηση περισσότερων και σύγχρονων φορτηγών ώστε να προσφέρει στους πελάτες 

της γρήγορη και ασφαλή μεταφορά σε όλη την Ευρώπη.  
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TNS Shipping & Forwarding Co. Ltd 
 

Εισαγωγή  

Η TNS Shipping & Forwarding Co. Ltd ιδρύθηκε το 1991 με στόχο να παρέχει στους πελάτες 

της υπηρεσίες μεσολάβησης. Καθιερώθηκε ως η πρώτη ιδιωτική ναυλομεσιτική  εταιρία και 

ως  ένα από τα πρώτα πρακτορεία μεταφορών στη Βουλγαρία. Η TNS Ltd κέρδισε ευρέως 

την αναγνώριση για την έλλειψη προβλημάτων στην αγορά των μεταφορών.  

Η TNS Shipping & Forwarding Co. Ltd απασχολεί έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε 

τρία κύρια τμήματα : 

 Ναυλομεσιτικό 

 Μεσολάβησης  

 Προώθησης  
 

Το τμήμα προώθησης παρέχει πληθώρα υπηρεσιών όπως : 

• Σύγχρονο στόλο 70 ενοικιαζόμενων φορτηγών 

• Πλήρης φόρτωση φορτίων καθημερινά 

• Μερική φόρτωση φορτίων 

• Συνδυασμό μεταφορών οδικώς – σιδηροδρομικώς 

• Εκτελωνισμό 

• Μεταφορά οδικώς – σιδηροδρομικώς για φορτία μεγάλου μεγέθους και 

βάρους 

• Διανομή και logistics 

• Μεταφορά CMR και ασφάλιση 

 

 

Επιπρόσθετα παρέχονται και υπηρεσίες : 

 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 3000 τετραγωνικών μέτρων 

 Σύστημα ασφάλειας όλο το εικοσιτετράωρο 

 Σύστημα συναγερμού και πυρασφάλειας 

 Ανυψωτικά μηχανήματα για βαριά φορτία 
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UNIMASTERS LOGISTICS GROUP LTD 
 

 

Εισαγωγή  

Η  Unimasters Logistics Group ltd ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1990 από 11 μικρότερης 

δυναμικότητας εταιρίες αφοσιωμένες στις διεθνείς μεταφορές τα logistics και την 

πληροφοριακή τεχνολογία (IT). Αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερους από 300 υψηλής 

κατάρτισης επαγγελματίες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, oι  οποίοι στην πλειοψηφία 

τους είναι νεαρής ηλικίας. Η Unimasters είναι πλέον μια παγκοσμίου επιπέδου εταιρία με 

εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να χειρισθεί το παραμικρό από την πιο απαιτητική 

εργασία ως και την μικρότερη λεπτομέρεια. Η φιλοσοφία της Unimasters στοχεύει στη 

δημιουργία μιας εταιρίας αιχμής με δραστηριοποίηση σε πολλούς τομείς και σε επαφή με 

την παγκόσμια βιομηχανία ώστε να ανταποκρίνεται σε ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η αποστολή λοιπόν της Unimasters είναι η εξής : 

 

• Να καθιερώσει τη Unimasters ως μια πρωτοπόρα, διορατική και συνεχώς 

αναπτυσσόμενη εταιρία στα συγκεκριμένα πεδία 

• Να έχει έντονη δέσμευση και προσανατολισμό στην εκπαίδευση και τη μόρφωση 

νέων ανθρώπων από τη Βουλγαρία στα πλαίσια της εταιρίας  

• Να προσδώσει ένα πνεύμα επαγγελματισμού και αφοσίωσης  

• Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον κατάλληλο για εργασία διαθέτοντας ιατρική 

ασφάλιση, ανταποδοτική συνταξιοδότηση και ευχάριστο περιβάλλον. 

 

Οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσει για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι 

καταρχάς η μεγέθυνση και η καθιέρωση ενός νέου δικτύου στην ευρωπαϊκή αγορά, η 

συνεχής επέκταση των προϊόντων και των υπηρεσιών της και η συστηματική ανάπτυξη 

των υπηρεσιών που προσφέρουν επιπρόσθετη αξία. Σημαντικός της στόχος είναι η 

επίτευξη ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 30%, η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών 

και οι επενδύσεις  που θα αποφέρουν ικανοποιητική  απόδοση  πάνω στο κεφάλαιο τους. 

Η Unimasters καλύπτει γεωγραφικά με σύγχρονες εγκαταστάσεις λιμάνια κλειδιά για τις 

μεταφορές, αεροδρόμια  και εμπορικούς κόμβους. Γραφεία της Unimasters  

βρίσκονται στη Βουλγαρία (37) τη Ρουμανία (2) καθώς και σε άλλες 70 χώρες μέσω των 

αντιπροσώπων της. 
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Υπηρεσίες  

 

Η Unimasters προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών χαμηλού κόστους. 

• Υπηρεσίες εκτελωνισμού 

• Προώθηση φορτίων 

• Ολοκληρωμένα logistics και ολοκληρωμένη υποστήριξη logistics (ILS) 

• Γρήγορη απόκριση σε επείγουσες περιπτώσεις μεταφορών 

• Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  

• Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα διανομών και logistics  

 

Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όσον αφορά τα logistics και τη διανομή η Unimasters 

παρέχει όλους τους τύπους υπηρεσιών logistics από τη στιγμή που το προϊόν φεύγει από 

την εταιρία μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Σε όλη τη Βουλγαρία πραγματοποιείται 

συλλογή και διανομή υπηρεσιών ενώ διανομή και διεργασίες logistics πραγματοποιούνται 

και σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το πληροφοριακό σύστημα logistics παρέχει υπηρεσίες όπως: 

 

• Έλεγχο ποσότητας και ποιότητας  

• Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση  

• Ετικετοποίηση  

• Συνεργασία με όλες τις διεργασίες logistics  

 

Βάση τέλος δίνεται και στην πληροφοριακή τεχνολογία (IT) με την ανίχνευση της 

κίνησης των μεταφορών και αναφορές για την πορεία τους, τη διαχείριση των 

πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία μέσω internet  
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 

 

ALPETOUR 
 
 
Εισαγωγή  

Η εταιρία πρωτοξεκίνησε το 1947 με το όνομα Alpetour Freight and Forwarding. Στα 1974 οι 

βασικές δραστηριότητες ήταν οι εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Από το 

1995 το όνομα της εταιρίας άλλαξε και έγινε το σημερινό Alpetour. Αυτή  τη στιγμή η 

εταιρία διαθέτει 140 άτομα προσωπικό από τους οποίους οι 90 είναι οδηγοί και 85 οχήματα 

διαφόρων κατηγοριών. Υποκαταστήματα υπάρχουν στο Kranj, Skofja Loka, Ljubljana, 

Kamnik, Brnik, Podgrad. Οι κύριες δραστηριότητες της περιλαμβάνουν : 

 

• οδική μεταφορά 

•  μεταφορές ομαδικών αποστολών  

• ειδικές μεταφορές φορτίων 

•  αερομεταφορά 

•  υπηρεσίες εκτελωνισμού 

•  Αποθήκευση και διανομές 

 

Υπηρεσίες 

Η  Alpetour παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα logistics 

δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις με έμπειρο και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό. Τα θέματα 

logistics τα οποία προκύπτουν είναι : 

 

 μεταφορά αγαθών με οχήματα της εταιρίας πλήρως φορτωμένα 

 οργάνωση μεταφορών με οχήματα συνεργατών 

 μεταφορές ειδικών φορτίων 

 οργάνωση αερομεταφορών 

 διαμεσολάβηση σε διαφόρου είδους μεταφορές όπως οδικές, σιδηροδρομικές και 

μέσω αέρα και θάλασσας  

 υπηρεσίες εκτελωνισμού των προϊόντων 

 
Παππας Αχιλλεας 
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 συμβουλευτικές logistics υπηρεσίες   

 

Μια νέα υπηρεσία που η Alpetour προσφέρει είναι η παροχή άμεσης παράδοσης  

 

 

μέσα σε 24 ώρες εγχώριων φορτίων μέσα στη Σλοβενία, όπου οι αποστολές συλλέγονται από 

την επιχείρηση του πελάτη και παραδίδονται στον αποδεκτή μέσα σε 24 ώρες. Η υπηρεσία 

αυτή παρέχεται τόσο από το γραφείο της Ljubljana όσο και από τα άλλα υποκαταστήματα.  

 Τέλος  η αποθήκευση των εμπορευμάτων γίνεται από συμβεβλημένες αποθήκες στη 

Σλοβενία και από αποθήκες συνεργατών στο εξωτερικό.  

 

 

FERSPED D.D 
 
Εισαγωγή  
 
Η Fersped είναι μια σύγχρονη σλοβένικη εταιρία προώθησης με 30 έτη παράδοση στο πεδίο 

της μεταφοράς σε έδαφος, θάλασσα και αέρα. Η εταιρία έχει επιτύχει να διαθέτει κυρίαρχο 

ρόλο στην οργάνωση σιδηροδρομικών μεταφορών ανάμεσα στην Ιταλία και τις χώρες της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης στη μεταφορά ογκωδών φορτίων διαμέσου 

του λιμανιού του Koper. Στόχος της είναι η προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

αγοράς στις μεταφορές και ένα από τα επιτεύγματα της είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος το οποίο συνεχώς επιτρέπει τον αδιάλειπτο έλεγχο των logistics. 

Η ποιότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων φανερώνεται από το πιστοποιητικό ISO 

9001 που η Fersped έλαβε ως η πρώτη εταιρία προώθησης στη Σλοβενία. Η Fersped ιδρύθηκε 

το 1968 και τώρα πλέον αριθμεί 177 άτομα προσωπικό αποτελώντας τον κατάλληλο 

συνεργάτη για διακανονισμό μεταφοράς προϊόντων λόγω της διαθέσιμης χωρητικότητας  που 

διαθέτει σε τραίνα και την εξειδίκευση της σε αυτού του είδους τη μεταφορά 

(σιδηροδρομικώς) διαμέσου της Σλοβενίας ανάμεσα στην Ιταλία και σε χώρες όπως η 

Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία κα. Ακόμα το πολύ αναπτυγμένο 

δίκτυο logistics που διαθέτει  επικεντρώνεται στις μεταφορές με τραίνα ή οδικώς μέσω του 

λιμανιού του Koper συμπεριλαμβάνοντας φόρτωση, αποθήκευση και εποπτεία των 

φυλασσόμενων αγαθών. Επίσης  η Fersped οργανώνει εναέρια μεταφορά από ειδικευμένες 

μονάδες της από το αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας- Brnik.  

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Υπηρεσίες 

Η Fersped παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες :  

 

 Συμβουλές όσον αφορά την ανίχνευση του καλύτερου δρομολογίου μεταφοράς  

 Υπηρεσίες υπολογισμού και οργάνωσης της μεταφοράς 

 Δυνατότητα διανομής στα ιταλό-σλοβενικά σύνορα 

 Αποθήκευση εγχώριων (σλοβένικων) προϊόντων καθώς και αγαθά που προέρχονται 

από το τελωνείο 

 Ταξινόμηση και πακετάρισμα των προϊόντων που αποθηκεύονται 

 

 Μεταφορές με διάφορα μέσα συνήθως συνδυασμός οδικών και σιδηροδρομικών 

μέσων 

 Εκπτώσεις όταν πρόκειται για μεταφορά μεγάλων φορτίων 

 παροχή διαμεσολάβησης σε τελωνειακές υπηρεσίες ξεχωριστά ή ως μέρος των 

υπηρεσιών της γενικότερης μεταφοράς 

 οργάνωση παραδόσεων από πόρτα σε πόρτα και αποδοχή αποστολών μέσα στην 

επικράτεια της Σλοβενίας και στο εξωτερικό μέσω αεροδρομίων 

 διακανονισμός αδειών για ειδικά φορτία 

 παροχή ασφάλισης της μεταφοράς σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της  μέχρι τον 

τελικό αποδέκτη   

 παροχή στους πελάτες όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με τη μεταφορά 

των αγαθών τα οποία βρίσκονται υπό τελωνειακή εποπτεία στα σύνορα της χώρας 

 

Η Fersped διαθέτει γρήγορους χρόνους παράδοσης στις μεταφορές που αναλαμβάνει. Το 

σύνηθες είναι εντός εικοσιτετράωρου στη Σλοβενία , μέχρι 72 ώρες σε Αυστρία, Κροατία σε 

96 σε Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ουγγαρία Σλοβακία και Τσεχία ενώ μέχρι 120 σε 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία και Δανία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παππας Αχιλλεας 
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TEAMTRANS 
 

Εισαγωγή  

Η Teamtrans από την ίδρυση της το 1996 συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνει τις υπηρεσίες 

της στα logistics και τις μεταφορές. Παράλληλα από τις τακτικές της υπηρεσίες διεξάγει και 

μεταφορές πλήρους φορτίων και μεταφορές ομάδων προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Επίσης 

εκτελεί διανομές και λειτουργίες αποθήκευσης. Η Teamtrans έχει δημιουργήσει μαζί με τους 

συνεργάτες της ένα ευέλικτο  ευρωπαϊκό δίκτυο και έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 9002 και 

θεωρείτε πλέον κυρίαρχη εταιρία στις μεταφορές από αέρα και θάλασσα στη Σλοβενία. 

 

Υπηρεσίες  

Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες logistics και μεταφορών σε όλο 

τον κόσμο όπως οι ακόλουθες :  

 

 Εισαγωγές και εξαγωγές πλήρους φορτίου ή μερικού καθώς και ομαδικές αποστολές 

 Μεταφορά κινήσεων σε προορισμούς που οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να παρέχουν 

 Ξεχωριστή τιμολόγηση 

 Συνεχή έλεγχο των αερομεταφορών μέσω internet 

 Συνεχείς αναχωρήσεις φορτίων για Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία δυο φορές 

την εβδομάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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ΚΡΟΑΤΙΑ 
 
 
 

INTEREUROPA ZAGREB LTD 
 

Εισαγωγή  

Η Intereuropa Logistics service Ltd διάγει επιχειρηματικότητα στην Κροατία από το 1957 

ενώ από τον Ιούνιο του 1991 άρχισε να επεκτείνεται στη σημερινή της μορφή. Έχοντας  

μεγάλη εμπειρία στον τομέα δραστηριοποιείται στις διεθνείς προωθήσεις φορτίων μέσω ενός 

δικτύου υποκαταστημάτων που καλύπτουν  όλη την Κροατία. 

Μέσα στις δραστηριότητες για την προώθηση φορτίων συμπεριλαμβάνονται : 

 Οργάνωση μεταφορών στο εσωτερικό της χώρας καθώς και διεθνώς  

 Αποθήκευση αγαθών 

 Χειρισμό τους  

 Προετοιμασία των αγαθών και αποστολή τους με συμβατικά και ειδικά οχήματα 

 Υπηρεσίες διανομής πακέτων στο εσωτερικό 

 

Η Intereuropa Logistics service ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και διεξάγει σύνθετες 

λειτουργίες προώθησης φορτίων για περισσότερο από 40 χρόνια διαθέτοντας έμπειρο 

προσωπικό και κατάλληλες συνθήκες εργασίας  για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η  εταιρία 

έχει δημιουργήσει αξιομνημόνευτη φήμη και διαθέτει πολλούς πελάτες  στην  Κροατία ενώ 

στην Ευρώπη διατηρεί συνεργασία με περισσότερες από 30 εταιρίες σε μόνιμη βάση. 

 

Υπηρεσίες  

Η  Intereuropa Logistics service προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών όπως οι ακόλουθες : 

 

• Οδική μεταφορά με ίδια και νοικιασμένα οχήματα 

• Μεταφορά με σιδηρόδρομο 

• Μεταφορά εντός της χώρας  

• Αποθήκευση στις δικές της αποθήκες 

• Πρακτορείο για μεταφορές μέσω θαλάσσης και αέρα 

 
Παππας Αχιλλεας 
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• Δυνατότητες εκτελωνισμού 

• Διανομή πακέτων στο εσωτερικό μέσα σε 24 ώρες  

 

 

PK FORWARDERS 
 

Εισαγωγή  

Η PK Forwarders ιδρύθηκε το 1997 και τα κύρια γραφεία της βρίσκονταν στο Ζάγκρεμπ στην 

Κροατία. Πρόσφατα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Rijeka, που αποτελεί και το 

μεγαλύτερο στη χώρα. Η PK Forwarders ή PKF διαθέτει ένα αριθμό τμημάτων όπως 

προσφορά υπηρεσιών logistics, διαχείρισης φορτίων καθώς και παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Η εταιρία καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά με δικά της γραφεία ή 

συνεργατών της και δραστηριοποιείται στη μεταφορά φορτίων, τα logistics και τις εγχώριες 

και διεθνείς μετακινήσεις εμπορευμάτων. Όλα τα τμήματα της στελεχώνονται από 

εκπαιδευμένους επαγγελματίες ο καθένας στον τομέα του ενώ τα διευθυντικά στελέχη 

διαθέτουν και αυτά βαθιά γνώση της αγοράς.  

 

Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες που η  PK Forwarders παρέχει χωρίζονται σε τρεις κατευθύνσεις : 

• Υπηρεσίες που εκτελούνται μέσω θαλάσσης 

• Υπηρεσίες που εκτελούνται μέσω σιδηροδρόμου 

• Οδικές υπηρεσίες  

 

Θάλασσα 

Η  PKF έχει καθιερώσει την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη μεταφορά οποιοδήποτε είδους 

φορτίων. Έτσι χειρίζεται φορτία με παράδοση από πόρτα σε πόρτα παραδίδοντας μέσω 

θαλάσσης ότι ζητήσει ο πελάτης σε οικονομική τιμή. 

 

Οδικά 

Η PKF διαθέτει μια πλειάδα δυνατοτήτων οδικής μεταφοράς προϊόντων ακόμα και μεταφορά 

υγρών προϊόντων. 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Σιδηροδρομικά 

Αποτελεί και τη φθηνότερη μεταφορά φορτίων και γίνεται σε συνεργασία με τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εταιρίες για όλη την Ευρώπη. 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς ειδικών φορτίων όπως επικίνδυνα καθώς και μεγάλα 

και βαριά φορτία σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. 

 

TANKERKOMERC 
 

Εισαγωγή  

Από την ίδρυση της εταιρίας το 1980 το εμπορικό κέντρο υπήρξε ο βασικός πρωτεργάτης της 

δημιουργίας της Tankerkomerc. Το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους 

τμήματα όπως :  

• το τμήμα εξοπλισμού και κεφαλαίων 

• το ναυτικό τμήμα 

• το μηχανολογικό τμήμα 

• τμήμα διεθνούς προωθήσεως 

 

Τα κύρια γραφεία της εταιρίας είναι στο Zagreb, Rijeka, Split, Ploce, ενώ αποθήκες όλων των 

ειδών βρίσκονται στο Zagreb, Rijeka, Ploce και Zadar.  

Η Tankerkomerc περιλαμβάνει τα τμήματα προώθησης , παροχής ναυτικών υπηρεσιών και 

εμπορικού εξοπλισμού. 

 

Τμήμα παροχής ναυτικών υπηρεσιών 

Το τμήμα αυτό ιδρύθηκε το 1980 ως κομμάτι του εμπορικού κέντρου και από το 1999 έγινε 

ξεχωριστό μέρος με κύρια γραφεία στο Zadar. Διαθέτει  τέσσερα υποκαταστήματα  στο 

Zadar,Rijeka, Split, Ploce και προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα κροατικά λιμάνια από την Pula 

στο Βορρά  μέχρι το Dubrovnik στο Νότο. Όλα τα υποκαταστήματα διαθέτουν αποθήκες με 

ψύξη και διανέμουν όλων των ειδών τα αγαθά. Ειδικότερα τα καλά εξοπλισμένα γραφεία της 

εταιρίας έχουν δικό τους γραφείο προώθησης και logistics και παρέχουν γρήγορη παράδοση 

σε αποδεκτές τιμές. 

 

Τμήμα προώθησης 

Από την ίδρυση της εταιρίας το τμήμα αυτό προσέφερε υπηρεσίες στην επιχείρηση ενώ από 

τον Απρίλιο του 1993 ξεκίνησε να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε πελάτες της 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Tankerkomerc. Το προσωπικό του αποτελείται από 15 άτομα και διαθέτει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες :  

 επαγγελματικές συμβουλές για την επιλογή του καλύτερου δρομολογίου 

μεταφοράς  

 

 οδηγίες για την αποθήκευση αγαθών 

 έλεγχο και ολοκλήρωση των απαραίτητων εγγράφων για τον εκτελωνισμό 

 επεξεργασία των τιμολογίων  

 αναφορά των προϊόντων στο τελωνείο 

 ασφάλιση των αγαθών σύμφωνα με τις οδηγίες των πελατών 

 προετοιμασία των εγγράφων για τις εισαγωγές – εξαγωγές των προϊόντων 

ανάλογα με τις κατευθύνσεις των πελατών 

 αντιπροσώπευση των πελατών στις τελωνειακές διαδικασίες  

 

Τμήμα εμπορικού εξοπλισμού 

Tο τμήμα αυτό δημιουργήθηκε μαζί με την ίδρυση της Tankerkomerc και από τότε εισάγει 

εξοπλισμό και υλικά παραγωγής για την ίδια την εταιρία καθώς και τους πιο γνωστούς 

αγοραστές. Οι δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνουν άμεσες και έμμεσες λειτουργίες 

στα πεδία των :  

 

• δραστηριότητες εισαγωγών εξαγωγών 

• προσωρινές δραστηριότητες των παραπάνω 

• δραστηριότητες μετακίνησης 

• αντιπροσώπευση σε ξένες χώρες 

 

Οι υπηρεσίες εξειδικεύονται σε προσφορά σύνθετων διαδικασιών υποστήριξης συνεργατών 

σε θέματα : 

 ξένου εμπορίου 

 διερεύνησης της αγοράς 

 εμπορικές διαπραγματεύσεις 

 διαπραγματεύσεις τιμών 

 διαπραγμάτευση συνθηκών πληρωμής και ασφάλισης 

 έλεγχο ποιότητας και ποσότητας αγαθών 

 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

39

Ειδικές συμφωνίες επίσης προσφέρονται κατόπιν αιτήσεως του πελάτη. 

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

 

DACODA 
 

Εισαγωγή 

Η Dacoda ιδρύθηκε το 1993 και είναι μια εταιρία προώθησης και μεταφοράς προϊόντων 

που προήρθε από 100% ρουμανικά κεφάλαια. Παρέχει μεταφορά εμπορευμάτων τόσο 

στο εσωτερικό της Ρουμανίας όσο και σε χώρες της Ευρώπης. Η εταιρία έχει 

δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου όλων των μεταφορών και των 

παραγγελιών που προσφέρει υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και διαθέτει προσωπικό 

πλήρως εξειδικευμένο στις διεργασίες της. Εξαιτίας του αποτελεσματικού 

επικοινωνιακού συστήματος ανάμεσα στο Βουκουρέστι, το Cluj και την Τιμισοάρα η 

Dacoda διατηρεί εμπορικές σχέσεις με περισσότερους από 150 μεταφορείς το μήνα.  

Στόχος  

Η εταιρία στοχεύει στην επίτευξη των στόχων των πελατών καλύπτοντας τις ανάγκες 

τους δίνοντας λύσεις στις διάφορες δραστηριότητες τους.  

 

Υπηρεσίες  

Η Dacoda προσφέρει υπηρεσίες προώθησης ομαδοποιώντας μικρές παραγγελιές μαζί με 

άλλες που έχουν τον ίδιο προορισμό, μεταφέροντας επικίνδυνα φορτία, ενώ το 

εμπόρευμα κατά τη μεταφορά βρίσκεται στην ιδανική θερμοκρασία και ακόμα γίνονται 

διανομές σε όλη τη χώρα. Από το 2002 δίνεται η δυνατότητα διανομών από το 

Βουκουρέστι σε όλη τη χώρα μικρών φορτίων (μέχρι και μια μόνο παλέτα) και ο τρόπος 

πληρωμής διακανονίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των διακινούμενων μονάδων. 

Επίσης η Dacoda προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς σε μεγάλο αριθμό άλλων εταιριών, 

συνεργαζόμενη αυτή τη στιγμή με 800 μεταφορείς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις 

εταιρίες αυτές να βρουν ευκολότερα πελάτες και να τους διανείμουν τα εμπορεύματα 

τους. 

Η Dacoda μεταφέρει εμπορεύματα και στους δικούς της πελάτες στο εσωτερικό της 

Ρουμανίας και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προσφέροντας λύσεις μεταφοράς σύμφωνα 
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με τις προτιμήσεις του πελάτη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Dacoda 

συνεργάζεται με 150 μεταφορείς το μήνα και διαθέτει συνολικά περισσότερα από 2800 

οχήματα μεταφοράς διαφορετικών κατηγοριών. Ταυτόχρονα με τη μεταφορά παρέχει και 

συμβουλές προώθησης και υπηρεσίες διακίνησης.  

 

Έχοντας το 90% των δραστηριοτήτων της αυτοματοποιημένες μέσω ηλεκτρονικού 

συστήματος οι πελάτες επωφελούνται λαμβάνοντας ακριβή πληροφόρηση καθώς και 

ενημέρωση για το που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή τα εμπορεύματα τους. 

Η εταιρία δεν περιορίζεται σε υπηρεσίες μεταφοράς αλλά διαθέτει και βοηθητικές 

εργασίες όπως δυνατότητες αποθήκευσης καθώς και ασφάλισης. Αποθηκευτικές 

υπηρεσίες διεξάγονται στο Βουκουρέστι, το Cluj και την Τιμισοάρα περιλαμβάνοντας τη 

διαχείριση των αποθεμάτων ανάλογα με τις αιτήσεις των πελατών.  

Η Dacoda νοικιάζει σε πελάτες της  φορτηγά, γερανούς και άλλα ειδικά οχήματα ενώ 

παρέχει δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές σχετικά με τα δρομολόγια των μεταφορών, τις 

συνθήκες των οδικών αρτηριών καθώς επίσης πληροφόρηση που συντελεί στην απόφαση 

του μεγέθους της μεταφοράς ανάλογα με το εμπόρευμα του πελάτη. Τέλος διανέμει εντός 

εικοσιτετραώρου εξαρτήματα μηχανών.  

Στην προσπάθεια της να διασφαλιστεί η ίδια και να διασφαλίσει και τον πελάτη της έχει 

συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία Allianz Tiriac και με την οποία υπάρχει 

ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους που βαρύνουν τόσο το μεταφορέα όσο και τον 

αποστολέα των προϊόντων.  

 

 
 

JUMBO TRANS SRL 
 

Εισαγωγή  

Η Jumbo Trans SRL ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης σε ότι αφορά 

το πεδίο της οδικής μεταφοράς αγαθών τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ευρώπη. Η 

εταιρία ιδρύθηκε το 1994 στη Ρουμανία και τώρα έχει ήδη αναγνωριστεί για την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών και την αμεσότητα της στο χειρισμό παραγγελιών μεταφοράς από 

τους πελάτες της, οι οποίοι είναι σημαντικές ρουμανικές επιχειρήσεις καθώς και ξένες 

διεθνείς εταιρίες. Η Jumbo Trans βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της με τον 

επαγγελματισμό και την υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της και ικανοποιεί 

οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών της. Αυτή τη στιγμή η εταιρία διεξάγει μεταφορές σε 
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Ιταλία και Γαλλία σε καθημερινή βάση για τους μόνιμους και περιστασιακούς της 

πελάτες ενώ στο μέλλον στοχεύει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία, 

Αυστρία και το Βέλγιο.  

 
 
 

E.P. INTERNATIONAL 
 

Εισαγωγή  

Η E.P. International Transport & Logistics είναι μια γερμανική εταιρία που 

παρουσιάστηκε στη Ρουμανία στο Pitesti και από το Φεβρουάριο του 2002 είναι επίσης 

και στη Bistrita. Μελλοντικά σχεδιάζει να ανοίξει γραφεία και σε άλλες πόλεις της 

Ρουμανίας όπως το Βουκουρέστι, Arad, Brasov si Targu Mures. Οι δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν κυρίως μεταφορά βιομηχανικών ειδών ανάμεσα σε Ρουμανία, Ουγγαρία 

και στη δυτική Ευρώπη, ενώ επίσης ειδικεύεται σε επιχειρηματικές μελέτες και σε 

μεταφορές οδικώς, σιδηροδρομικώς και μέσω θαλάσσης. 

Η E.P. International Transport & Logistics είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο και 

κατευθύνει τις λύσεις της στις ανάγκες logistics των πελατών της. Η μακρόχρονη 

εμπειρία της από οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη της επιτρέπει να 

παραδίδει κάθε παραγγελία μέσα σε 48 ώρες. Στόχος της είναι να γίνει ο νούμερο ένα 

προμηθευτής υπηρεσιών logistics για τους πελάτες της και να εγκαθιδρύσει μαζί τους 

μακροχρόνια συνεργασία.  

 

Υπηρεσίες  

Η E.P. International Transport & Logistics προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών : 

 

• Λειτουργίες εκτελωνισμού παντός είδους (εισαγωγές -εξαγωγές ) 

• Δημοσιονομική αντιπροσώπευση 

•  Προετοιμασία τιμολογίων 

• εγκρίσεις για ειδικές μεταφορές 

• δραστηριότητες για συλλογή τελωνειακών διαδικασιών  

• εγκρίσεις για εισαγωγές –εξαγωγές 

• Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων 

• Εγκρίσεις για απλές μεταφορές στην ανατολική Ευρώπη 
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Τέλος θα πρέπει να τονιστεί η στενή συνεργασία της εταιρίας με τους συνεργάτες της  

αφού αποτελεί παράγοντα της επιτυχίας της. Οι συνεργάτες της βρίσκονται σε διάφορες 

πόλεις της χώρας όπως : Arad, Brasov,Targu Mures, Pitesti, Bistrita, Sibiu, Medias και 

Βουκουρέστι.  

 
 

FIRST LOGISTICS AND DISTRIBUTION (FLD) 
 

Εισαγωγή  

Η FIRST LOGISTICS AND DISTRIBUTION (FLD) είναι μια ρουμανική εταιρία ευρέως 

αναγνωρισμένη στον τομέα των logistics, των μεταφορών και την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ανατολική Ευρώπη. Η FLD παρέχει 

σύγχρονη αποθήκευση, διανομή και πλήρεις υπηρεσίες logistics σε προμηθευτές και 

πελάτες σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί κυρίαρχο της αγοράς των logistics και των 

μεταφορών με ένα στόλο οχημάτων που ξεπερνούν τα 250 και τουλάχιστον 380 

υπαλλήλους. Η εταιρία διεξάγει τις λειτουργίες της από τα δώδεκα (12) στρατηγικώς 

τοποθετημένα κέντρα που δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 

πελατών και τις απαιτήσεις της αγοράς.  

Η FLD ιδρύθηκε το 1997 και εξυπηρετεί περισσότερα από 6000 σημεία πώλησης στη 

Ρουμανία τόσο για τοπικούς όσο και για διεθνείς προμηθευτές και παρέχει υπηρεσίες 

logistics σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χώρο του υφάσματος και των 

βιομηχανιών που ασχολούνται με τη μόδα. Επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες μάρκετινγκ 

και ερευνάς αγοράς.  

Στόχος της FLD είναι η συνεχής αναζήτηση της καινοτομίας, η ευελιξία και η 

καθημερινή προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών 

και της αγοράς ενώ όλες οι διεργασίες της θα διεξάγονται με ένα πλήρως διάφανο τρόπο.  

Το κεντρικό γραφείο της FLD βρίσκεται στο Βουκουρέστι, την πρωτεύουσα της 

Ρουμανίας μαζί με την 4000 τετραγωνικών μέτρων κεντρική αποθήκη. Οι γενικές 

αποθηκευτικές δυνατότητες της εταιρίας αυξάνονται από τις 10 αποθήκες που βρίσκονται 

σε στρατηγικά σημεία και ποικίλουν σε μέγεθος ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες 

της κάθε περιοχής.  
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Υπηρεσίες  

 

Οι υπηρεσίες που η FLD παρέχει περιλαμβάνουν διανομή, αποθήκευση, inbound και 

outbound μεταφορές, πακετάρισμα, ετικετοποίηση, έλεγχο ποιότητας καθώς και 

διαδικασίες εκτελωνισμού. Επιπροσθέτως η FLD έχει την ικανότητα να αναλάβει τις  

πωλήσεις και υπηρεσίες μάρκετινγκ σε πελάτες που απαιτούν τέτοιες υπηρεσίες συνήθως 

εταιρίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Ρουμανία και βρίσκονται στην φάση 

της εισαγωγής τους στην πολωνική αγορά χωρίς να επιθυμούν τη φυσική τους παρουσία 

στη χώρα.  

Η FLD αποτελείται από τρεις επιμέρους διευθύνσεις. Την FMCG που ασχολείται με τα 

τρόφιμα, καθώς και το κομμάτι της που δεν έχει αντικείμενο τον τομέα των τροφίμων και 

τέλος τη διεύθυνση υφασμάτων που ασχολείται με τα logistics του τομέα  αυτού. Πιο 

συγκεκριμένα η FLD ειδικεύεται στη γρήγορη μετακίνηση καταναλωτικών αγαθών 

(FMCG) και παρέχει πλήρες εύρος υπηρεσιών για την ικανοποίηση ακόμα και των πιο 

απαιτητικών πελατών διαμέσου των εγκαταστάσεων της σε όλη τη Ρουμανία. Επίσης η 

εταιρία διαθέτει λειτουργίες που παρέχονται από τις ειδικώς διαμορφωμένες 

εγκαταστάσεις της για τη μεταφορά, αποθήκευση και ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών 

και των ετοίμων ενδυμάτων για τη βιομηχανία υφασμάτων. 

Η FLD διοικείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς των πωλήσεων 

και των logistics από καταρτισμένα άτομα τόσο από τη Ρουμανία όσο και το εξωτερικό.  

Όλες οι διαδικασίες της εταιρίας υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης πληροφοριών (MIS) που συνδέεται με την έδρα της επιχείρησης και δίνει την 

ικανότητα παροχής όλων των σχετικών εγγράφων (όπως τιμολόγια, σημειώσεις 

παράδοσης κα) ενώ επίσης ελέγχει όλες τις  μεταφορές, τις πωλήσεις, τα αποθέματα και 

όλα τα οικονομικά δεδομένα  συμπεριλαμβανομένου τις τραπεζικές διεργασίες και τον 

πιστοληπτικό έλεγχο.  
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ΣΕΡΒΙΑ 
 

HORIZON LOGISTICS 
 

Εισαγωγή  

Η Horizon Logistics (HL) είναι μια σέρβικη εταιρία που ειδικεύεται στα logistics 

συμπεριλαμβάνοντας σχεδιασμό, οργάνωση και έλεγχο όλων των τύπων της μεταφοράς και 

της αποθήκευσης από το σημείο αποστολής μέχρι τον τελικό αποδεκτή. Η Horizon Logistics 

είναι λοιπόν μια νέα εταιρία που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003 ως νόμιμος διάδοχος τριών 

προηγούμενων εταιριών που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των μεταφορών. Η εταιρία έχει 

κληρονομήσει 40 χρόνια εμπειρία σε δραστηριότητες μεταφορών και ιδιαίτερα όσον αφορά 

οδικές μεταφορές και διαδικασίες προώθησης και αποθήκευσης αγαθών.  

Ο στόχος της εταιρίας είναι να λειτουργήσει το πρώτο σύγχρονο κέντρο logistics στην 

περιοχή, έναν κόμβο ικανό να χειριστεί τη ζήτηση για υπηρεσίες logistics όλων των ειδών για 

εγχώριους και ξένους πελάτες. Δημιουργώντας λοιπόν μια πλήρη υποστήριξη ενεργειών 

logistics από έναν κόμβο, παρέχεται στους πελάτες ασφάλεια, οικονομία και ακρίβεια στο 

σχεδιασμό και ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κάτω από το πρίσμα 

των παγκόσμιων υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα. Ο τελικός στόχος θα είναι να αναπτύξει ένα 

ευρύτερο κόμβο logistics που θα καλύπτει γεωγραφικά ευρύτερη περιοχή σχεδιάζοντας την 

ανάπτυξη στο ανώτερο δυνατό σημείο της χωρητικότητας του λιμανιού του Bar (μεγαλύτερο 

λιμάνι στη Σερβία - Μαυροβούνιο).  Αναδεικνύοντας το λοιπόν  σε πύλη για τα Βαλκάνια 

ανάμεσα στην οδική και σιδηροδρομική κατεύθυνση Bar – Beograd – κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη.  

 

 

Υπηρεσίες   

Η Horizon Logistics παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών όσον αφορά την οδική και θαλάσσια 

μεταφορά, τις υπηρεσίες προώθησης και την αποθήκευση.  

Όσον αφορά την οδική μεταφορά έχει τη δυνατότητα μόνη της ή μέσω συνεργασίας με ξένες 

εταιρίες να παρέχει μεταφορά όλων των ειδών των φορτίων συμπεριλαμβανομένου φορτίων 

υγρών καυσίμων.  

Στη θαλάσσια μεταφορά το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό προσφέρει εγγυήσεις για 

τη μεταφορά ογκωδών φορτίων, κομματιών αγαθών και εξυπηρέτηση σε δεξαμενόπλοια. 

Οι υπηρεσίες προώθησης περιλαμβάνουν διεθνείς και εγχώριες μεταφορές με όλα τα  
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διαθέσιμα μέσα με υψηλής ποιότητας οργάνωση. 

Τέλος η εταιρία διαθέτει και υπηρεσίες αποθήκευσης με δική της αποθήκη που βρίσκεται 

στις εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Bar σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το τελωνείο.   

  

 

 

TRANSPED BELGRADE A.D 
 
 
Εισαγωγή  
 

Η Transped Belgrade ιδρύθηκε το 1950 και από το 1956 μπορούσε νόμιμα να 

δραστηριοποιηθεί στον τομέα των διεθνών μεταφορών ύστερα από σχετική άδεια που 

εξασφάλισε από τη αρμοδία επιτροπή. Την ίδια χρόνια ξεκίνησε την κατασκευή δικών της 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων στο κέντρο του Βελιγραδίου τα οποία ακόμα και σήμερα 

αποτελούν την έδρα της επιχείρησης.  

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες εκτελωνισμού στις εισαγωγές και 

εξαγωγές των προϊόντων των πελατών με τη μεσολάβηση των 55 επιχειρησιακών μονάδων 

που διαθέτει εντός της  Σερβίας σήμερα. Ακόμα εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι στη 

διάθεση των πελατών για κάθε είδους συμβουλές σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές και 

πληροφορίες δασμολογίων, ενώ οργανώνουνε κάθε είδους μεταφορά αποστολής ή 

παράδοσης αγαθών στο εσωτερικό της χώρας καθώς και στο εξωτερικό. Επιπλέον  

υποστηρίζουν τις εργασίες των πελατών με την έκδοση όλων των σχετικών με τη μεταφορά 

εγγράφων και τις απαραίτητες για τις εισαγωγές – εξαγωγές άδειες.  

 

Αποθήκευση  

   

Η Transped Belgrade διαθέτει δικές της αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 3000 συνολικά 

τετραγωνικών μέτρων όπου αποθηκεύονται όλων των ειδών τα προϊόντα. Επίσης παρέχεται 

αποθήκευση εκτελωνισμένων καθώς και  επικίνδυνων αγαθών. Ακόμα η αποθήκη είναι 

εξοπλισμένη με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για το χειρισμό των φορτίων και 

υπάρχει φύλαξη των εγκαταστάσεων όλη την ημέρα μέσω συστήματος παρακολούθησης και 

ειδικό προσωπικό ασφαλείας. Ταυτόχρονα παρέχεται και πλήρης ασφάλιση των 

αποθηκευμένων προϊόντων για όλους τους πιθανούς κινδύνους. Μια άλλη δυνατότητα της 

 
Παππας Αχιλλεας 
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εταιρίας είναι η ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου με τις ίδιες συνθήκες προσφοράς 

υπηρεσιών που η ίδια διαθέτει. 

 

Υπηρεσίες  

Η Transped Belgrade παρέχει  υπηρεσίες οδικής μεταφοράς όπως οι ακόλουθες : 

 

 Οργάνωση διεθνών οδικών μεταφορών για όλα τα είδη φορτίων από και προς την 

Ευρώπη και την Ασία 

 Μεταφορά και διανομή κάθε είδους φορτίου με τα φορτηγά της εταιρίας στη Σερβία 

 Υπηρεσίες παράδοσης από πόρτα σε πόρτα 

 Εξειδικευμένους οδηγούς με συνεχή επικοινωνία με τα γραφεία της εταιρίας 

 Μεταφορά αποστολών πολύ μεγάλου μεγέθους καθώς και επικίνδυνων φορτίων με 

τη βοήθεια κινητής τεχνικής ομάδας για υποστήριξη logistics 

 Παροχή υπηρεσιών  logistics και έκδοση εγγράφων καθώς και άδειες  μεταφοράς  

 

Επίσης η Transped Belgrade διαθέτει υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς των προϊόντων : 

 

 Ποσοστά μεταφοράς δεσμευμένα με συμβόλαια με τις εγχώριες και διεθνείς 

σιδηροδρομικές εταιρίες 

 Επαγγελματικές υπηρεσίες  συμβουλών σχετικά με τους καταλόγους φόρτωσης των 

τραίνων 

 Συνεργασία με σιδηροδρομικές εταιρίες της Σερβίας και του εξωτερικού  

 Ανίχνευση μέσω υπολογιστών της εγχώριας περιοχής 

 

Τέλος η εταιρία δραστηριοποιείται και στις εναέριες μεταφορές με την παροχή  : 

 

 Υπηρεσιών στο πεδίο του κόστους των αεροπορικών μεταφορών, καθώς και του 

πακεταρίσματος και των τελωνειακών διατυπώσεων 

 Τη μεταφορά αποστολών από και προς όλα τα αεροδρόμια παγκοσμίως 

 Ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου σε αεροπλάνα για όλα τα πιθανά δρομολόγια 

  

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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VOJVODINASPED A.D NOVI SAD 
 

Εισαγωγή  

Η Vojvodinasped A.D ιδρύθηκε το 1945 ως η πρώτη μεταφορική εταιρία του Novi Sad. 

Αποτελεί μια ιδιωτική εταιρία με 235 άτομα προσωπικό και με συνολικά 22 γραφεία. 

Όλα τα υποκαταστήματα είναι συνδεδεμένα με ένα δίκτυο από 82 υπολογιστές. Πρέπει 

να τονιστεί ότι η εταιρία είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού FIATA και διεξάγει τις 

εργασίες της υπό την έγκριση του οργανισμού διεθνών μεταφορών της Σερβίας και 

Μαυροβούνιο. Η εταιρία διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9002 για διεθνείς μεταφορές, την 

αποθήκευση προϊόντων καθώς και ειδικές μεταφορές. Επίσης η Vojvodinasped A.D έχει 

δυο ειδικά φορτηγά για προωθήσεις βαρέων φορτίων καθώς και δικές της αποθήκες και 

σταθμό φορτηγών στο Novi Sad και τη Subotica  υποστηρίζοντας έτσι τις βασικές της 

δραστηριότητες.  

 

Υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Vojvodinasped A.D είναι οι εξής : 

 

• Οργάνωση μεταφοράς αγαθών από πόρτα σε πόρτα συμπεριλαμβάνοντας όλα τα είδη 

μεταφοράς (όπως οδικά, σιδηροδρομικά, εναέρια, από ποτάμια και θάλασσα) 

• Διάθεση στους πελάτες όλο το εικοσιτετράωρο 

• Κάλυψη των διατυπώσεων που είναι αναγκαίες για τις εισαγωγές – εξαγωγές και τα 

έγγραφα μεταφοράς 

• Αντιπροσώπευση των πελατών στα τελωνεία, συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων, 

αποδοχή των αγαθών και αποστολή τους για τις τελικές  διατυπώσεις   

• Αποθήκευση και διαχείριση των εμπορευμάτων στις αποθήκες του Novi Sad και της 

Subotica   

• Υπηρεσίες προώθησης σε εκθέσεις εντός της χώρας καθώς και στο εξωτερικό 

• Μεταφορά ιδιαίτερων  φορτίων με δυο ειδικά φορτηγά  

 

Επιπλέον η Vojvodinasped A.D έχει τη δυνατότητα να παρέχει μεταφορές διαφορετικών 

ειδών φορτίων από διαφόρους επιχειρηματικούς κλάδους.   

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
 

 

ARGO SLOVAKIA S.R.O 
 
 
Εισαγωγή  
 
Η Argo Slovakia είναι μια εταιρία που διενεργεί μεταφορές σε διάφορες χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Η εταιρία ιδρύθηκε στο Popras της Σλοβακίας το 1994 και είναι κομμάτι της Argo 

Forwarding Group η οποία διαθέτει γραφεία στην Τσεχία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Ουγγαρία 

και Γερμανία. Ασχολείται με την παροχή βέλτιστων λύσεων σχετικά με τη μεταφορά και 

παράδοση αγαθών. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό δίνει εγγυήσεις για την ομαλή 

και χωρίς κινδύνους μεταφορά των εμπορευμάτων με τη βοήθεια ενός διευρυμένου δικτύου 

συνεργατών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη. Το κέντρο του ενδιαφέροντος της 

εταιρίας είναι οι μεταφορές και η προώθηση διαδικασιών logistics.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Argo είναι :  

 

• Ανάπτυξη βέλτιστων λύσεων μεταφοράς 

• Παροχή τελωνειακών διασαφηνίσεων 

• Ασφάλιση 

• Ηλεκτρονική επεξεργασία εγγράφων σχετικά με τα logistics 

• Ικανοποίηση των όρων σύντομης παράδοσης των προϊόντων 

 

Η Argo Slovakia έχει δικό της σύστημα ελέγχου ποιότητας και όλες οι διαδικασίες του 

αναλύονται διεξοδικά ώστε να επιφέρουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στις διεργασίες της 

εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων που οδηγεί 

σε επίτευξη υψηλής ποιότητας διαδικασιών, την προσφορά ξεχωριστών υπηρεσιών logistics 

και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η Argo Slovakia συνάπτει συμβόλαια με 

ασφαλιστικές εταιρίες διασφαλίζοντας έτσι συγκεκριμένους τύπους μεταφορών στο 

εξωτερικό όπως οδικώς, σιδηροδρομικώς και μέσω θαλάσσης με στόχο να χαμηλώσει το 

ρίσκο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα διάφορα συμβόλαια καλύπτουν πιθανές απώλειες 

εμπορευμάτων εξαιτίας  διαφόρων λόγων όπως ζημιές , απώλειες, κλοπές.  

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Υπηρεσίες  

Η Argo Slovakia προσφέρει στον τομέα της μεταφοράς με φορτηγά τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

 

 Παροχή πλήρους μεταφοράς με φορτηγά στη δυτική και βόρεια Ευρώπη 

 Παροχή πλήρους μεταφοράς με φορτηγά στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης 

(Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα) 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου 

 Αντιπροσώπευση στις εκτελωνιστικές διαδικασίες 

 Τέλος η παροχή πλήρους μεταφοράς με φορτηγά στη δυτική και βόρεια Ευρώπη 

 

 

Ακόμα η εταιρία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς διαμέσου θάλασσας και ποταμιών : 

 

 Οικολογικές και οικονομικές μεταφορές μέσω του Danube και των καναλιών των 

Rhine, Maim, Danube. 

 Άμεσο και έμμεσο ξεφόρτωμα των φορτίων από τα λιμάνια της Bratislava και 

του Kmarno 

 Παροχή φόρτωσης, αποθήκευσης και βοηθητικές υπηρεσίες από όλα τα λιμάνια 

 Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη μεταφορά 

 

Προσφέρει και υπηρεσίες μέσω σιδηροδρόμου όπως : 

 

 Έλεγχος των μεταφορών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέχρι τον τελικό 

προορισμό 

 Ασφάλιση αγαθών 

 Προετοιμασία των εμπορευμάτων για τη φόρτωση 

 Παροχή υπηρεσιών προώθησης ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών 

 Βελτιώσεις στη μεταφορά αγαθών προς τη Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία και 

άλλες χώρες διαμέσου της Τσεχίας 

 

 

 

 
 

 
Παππας Αχιλλεας 
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LIMA TRADE S.R.O 
 

Εισαγωγή  

Η Lima ιδρύθηκε το 1993 και στα δέκα χρόνια της επιχειρηματικής της παρουσίας  έχει 

αποκτήσει πολύτιμη γνώση του χώρου της καθώς και της οικονομικής κατάστασης της 

αγοράς της Σλοβακίας. Η Lima δραστηριοποιείται στις μεταφορές διαθέτοντας 14 

φορτηγά με δυνατότητα ψύξης με χωρητικότητα από 3 μέχρι 15 τόνους και δυο οχήματα 

τύπου ημιφορτηγών. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται για παραδόσεις ανάμεσα στα 

διάφορα γραφεία (το κεντρικό και τα δυο υποκαταστήματα) καθώς και για παραδόσεις σε 

διάφορους επιχειρησιακούς συνεργάτες. 

Η εταιρία διατηρεί ενοικιασμένες αποθήκες στα τρία κεντρικά της γραφεία με 

αποθηκευτικό χώρο 1500 τετραγωνικά μέτρα στις κανονικές  αποθήκες  και 2680 στις 

αποθήκες με ψύξη. 

 

Υπηρεσίες 

Το κεντρικό γραφείο της Bratislava προσφέρει υπηρεσίες logistics άμεσης παράδοσης 

όπως : 

• Παράδοση των αγαθών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συνεργατών 

• Κεντρική επεξεργασία της παραγγελίας για ατομικούς προμηθευτές 

• Λειτουργίες τιμολόγησης  

• Οργάνωση διεργασιών προώθησης μέσα στο δίκτυο των πελατών 

• Έλεγχος της περιόδου εγγύησης 

 

Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες logistics και στους συνεργάτες για τις διανομές : 

 

 επεξεργασία της παραγγελίας για τον κάθε συνεργάτη – διανομέα 

 διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου αποθέματος  και έλεγχος της περιόδου 

εγγύησης για διανομή των προϊόντων των συνεργατών 

 προετοιμασία αγαθών για ατομική διανομή τους ανάλογα με τις παραγγελίες 

 εκτίμηση των διαδικασιών προώθησης 

 εξακρίβωση του κύκλου εργασιών σχετικά με διανομές των συνεργατών 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Η Lima έχει δικό της δίκτυο υπολογιστών με ενσωματωμένο ένα λογισμικό που 

προσφέρει ευελιξία και επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης των αγαθών ανά πάσα στιγμή 

και την άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Το υποκατάστημα του Zvolen χρησιμοποιείται ως κέντρο logistics για διανομές στην 

κεντρική Σλοβακία ενώ το γραφείο του Presov εκτελεί παρόμοιες διαδικασίες με εστίαση 

στην ανατολική Σλοβακία.  

 

 

PST SLOVAKIA 
 

Εισαγωγή  

 

H PST Slovakia Plc είναι μια ιδιωτική σλοβάκικη εταιρία που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 

1996 και προέρχεται από τη μετεξέλιξη της PST Slovakia LTD που ιδρύθηκε το 1992. Από 

τότε η εταιρία είχε ραγδαία εξέλιξη  και αναπτύχθηκε σε πολλούς τομείς. Το 1992 η εταιρία 

παρείχε : 

 

• Τελωνειακές διασαφηνίσεις 

• Ανταλλαγή συναλλάγματος 

• Αντιπροσώπευση του πελάτη στο τελωνείο 

• Επιπρόσθετες υπηρεσίες προώθησης φορτίων 

• Αποθήκευση αγαθών στις αποθήκες της εταιρίας 

 

Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από τα γραφεία στο εσωτερικό της Σλοβακίας και από 

το 1996 η PST Slovakia δραστηριοποιήθηκε στην μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη .  

Το  1998 η εταιρία απέκτησε δικό της διεθνή στόλο φορτηγών ενώ το 1999 επεκτάθηκε και 

στην πληροφοριακή τεχνολογία αναλαμβάνοντας πωλήσεις του κλάδου αυτού. Επίσης η 

εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων βιομηχανιών και 

μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 400 υπαλλήλους πάντα με στόχο την εξυπηρέτηση των 

πελατών. 

 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Υπηρεσίες 

Το τμήμα των logistics και των μεταφορών προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες :      

• Οργάνωση μεταφοράς φορτίων και μεταφορά πακέτων 

• Αποθήκευση 

• Συμβουλές για τα βέλτιστα μέσα μεταφοράς και τα δρομολόγια 

• Πακετάρισμα προϊόντων, χειρισμός και ταξινόμηση 

• Διαχείριση αποθηκών και πολιτικές ασφάλισης 

 

Τα πλεονεκτήματα της PST Slovakia είναι η ποικιλία στις υπηρεσίες της από διακανονισμούς 

μεταφορών μέχρι βοηθητικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται με τη συνδρομή και των 27 

υποκαταστημάτων που υπάρχουν στη Σλοβακία. 

Τέλος η εταιρία διαθέτει τμήμα τελωνειακών υπηρεσιών που κύριο μέλημα του είναι η 

παροχή εγγυήσεων για τις εισαγωγές ή τη μεταφορά προϊόντων στην περιοχή της Σλοβακίας 

καθώς και στις διεθνείς μεταφορές. Επίσης άλλες διεργασίες που διεκπεραιώνει είναι η 

αντιπροσώπευση των πελατών σε όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις και η λειτουργία των  

διαδικασιών αποθήκευσης.  
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 

BAX GLOBAL HUNGARY 
 

Εισαγωγή  

Η Bax Global είναι μια αμερικάνικη εταιρία με έδρα την Καλιφόρνια που 

δραστηριοποιείται στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις μεταφορές και στην 

προσφορά logistics υπηρεσιών για τις μετακινήσεις αγαθών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Η 

εταιρία διαθέτει πάνω από 500 γραφεία σε 124 χώρες και πάνω από 10.000 προσωπικό. 

Διαθέτοντας  ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υπηρεσιών παρέχει μεταφορά φορτίων από 

αέρα και θάλασσα, εκτελωνιστικές υπηρεσίες και έγγραφα τεκμηρίωσης της μεταφοράς. 

Η Aerobax έχει ειδικότερα αναπτυχθεί από την εταιρία για την αεροδιαστημική 

βιομηχανία και συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών logistics εκμεταλλευόμενη την 

πολυετή εμπειρία της εταιρίας στον τομέα αυτό και παρέχοντας λύσεις πλήρως 

εναρμονισμένες με τις ξεχωριστές ανάγκες του πελάτη. Το κέντρο διεύθυνσης της 

εταιρίας στην προσπάθεια της επέκτασης προς την ανατολική Ευρώπη  βρίσκεται στη 

Βιέννη και θεωρείται κυρίαρχος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων  logistics και 

μεταφορών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η BAX Hungary  ιδρύθηκε στη Βουδαπέστη το 

Δεκέμβριο του 2001. Η BAX Global Hungary είναι από τους μεγαλύτερους πάροχους 

διεθνών υπηρεσιών στην Ουγγαρία και το δίκτυο της καλύπτει τα μεγαλύτερα και 

σημαντικότερα εμπορικά αεροδρόμια. Η εταιρία προσαρμόζει την εφοδιαστική της 

αλυσίδα στις απαιτήσεις της νέας αγοράς της  αεροδιαστημικής έχοντας υποστήριξη από 

την παγκόσμια υποδομή της σε γραφεία και κέντρα logistics και την εμπειρία της ως 

πάροχος υπηρεσιών στον τομέα της αεροδιαστημικής για πολλά χρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα η εταιρία έχει την τεχνογνωσία για την παροχή λύσεων λόγω του ότι 

διαθέτει η ίδια το δικό της στόλο αεροσκαφών και έτσι έχει αξιομνημόνευτη γνώση σε 

θέματα συντήρησης τους και παροχής ανταλλακτικών. Επίσης ένα παγκόσμιο δίκτυο 

ειδικών στον τομέα λειτουργεί σε ομάδες και καταλαβαίνοντας τις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις κάθε φορά, δίνει λύσεις logistics. 

Στόχος της εταιρίας είναι να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές συμμαχίες που 

θα της παρέχουν πλεονέκτημα στο να προσφέρει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για 

τη θέση των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Υπηρεσίες   

Η BAX Global Hungary προσφέρει ένα πλήρες εύρος υπηρεσιών όσον αφορά την 

εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και βοηθητικές υπηρεσίες. Η εταιρία χειρίζεται όλες τις 

διαδικασίες εισαγωγών στην Ουγγαρία παρέχοντας αποθήκευση για μικρό και μεγάλο 

χρονικό διάστημα και διανομή από όλες τις εγκαταστάσεις της. Ο εκτελωνισμός των 

εισαγωγών γίνεται από ένα υψηλά αυτοματοποιημένο σύστημα που λέγεται ALFA. 

Επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα ανεξάρτητα το μέγεθος των φορτίων αφού η εταιρία 

έχει τη δυνατότητα να τα χειριστεί. 

Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται είναι οι εξής:    

 

• Διατήρηση αποθέματος προϊόντων και ανταλλακτικών 

• Συναρμολόγηση κομματιών στη συμφωνημένη μορφή 

• Πακετάρισμα 

• Τεκμηρίωση 

• Αναφορά αποθέματος  

• Λήψη προϊόντων για αποθήκευση 

• Μεταφορά εντός και εκτός της χώρας 

 

Παράλληλα η εταιρία παρέχει επεξεργασία μέσω υπολογιστή των μεταφορών  και 

περιλαμβάνει: 

 Επιλογή της  μεταφοράς ανάλογα με τα τέλη  

 Αυτοματοποιημένη διαδικασία φορτωτικής 

 Προ-αξιολόγηση των μεταφορών 

 Μετάδοση των εγγράφων της μεταφοράς με τη χρήση EDI 

 Εξάλειψη των περιπτώσεων υπερχρέωσης καθώς και χρέωσης κάτω από 

το κανονικό 

 Συμμόρφωση με το υπουργείο μεταφοράς όσον αφορά τους 

κανονισμούς διακίνησης  επικίνδυνων προϊόντων 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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DELACHER@CO TRANSPORT KFT 
 
 
Εισαγωγή  
 
Η Delacher@Co Transport Kft ιδρύθηκε στην Ουγγαρία το 1991 ως μια πλήρης θυγατρική 

της Delacher Logistics AG από την Αυστρία. Η έδρα της  εταιρίας βρίσκεται στη 

Βουδαπέστη. Η Delacher Logistics AG τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στον όμιλο 

επιχειρήσεων της Thiel Logistik AG  παρέχοντας  βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών σε τοπικό 

επίπεδο και διεξάγοντας συμβόλαια logistics και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας εκ 

μέρους του ομίλου με τοπική βέβαια έμφαση. Η εταιρία εξασφαλίζει πρόσβαση στον όμιλο 

σε αποτελεσματικές πλατφόρμες οδικής μεταφοράς φορτίων καθώς και μεταφορές από αέρα 

και θάλασσα.  

 

Υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Delacher είναι στους ακόλουθους τομείς : 

 

 Αποθήκευση και διανομές logistics ιδιαίτερα στον τομέα των καταναλωτικών 

αγαθών (καθημερινή πλήρη κάλυψη διανομής σε όλη την Ουγγαρία ) 

 Διεθνείς μεταφορές στη δυτική και ανατολική Ευρώπη (πάνω από 200 φορτηγά από 

στρατηγικούς  συνεργάτες ) 

 Logistics με χρήση σιδηροδρόμου, μεταφορές στην ανατολική  και δυτική Ευρώπη 

(με περισσότερα από 130 σιδηροδρομικά οχήματα της Delacher) 

 

Η Delacher@Co Transport Kft Hungary  έχει επιτύχει να γίνει κυρίαρχη στην ουγγρική 

αγορά σε  θέματα  αποθήκευσης, διανομής υπηρεσιών logistics και διεθνείς μεταφορές 

εμπορευμάτων. 

 

 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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EXEL HUNGARY 
 

Εισαγωγή  

 

Η Exel προσφέρει ευρεία κλίμακα υπηρεσιών logistics χρησιμοποιώντας τις 

αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων που βρίσκονται στο Paty, 21 

χιλιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη πάνω στην οδική αρτηρία M1. Η Exel συμπληρώνει 

τις γνώσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο με γνώση της τοπικής αγοράς με σκοπό να 

προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες logistics σε πελάτες που δραστηριοποιούνται 

στην ουγγρική αγορά. Οι πελάτες της Exel στην Ουγγαρία είναι συνήθως εταιρίες 

κυρίαρχες στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και τη βιομηχανία καταναλωτικών 

προϊόντων. Οι logistics υπηρεσίες που παρέχει λοιπόν η Exel στην Ουγγαρία επιτρέπουν 

στους πελάτες της (πολυεθνικές ) να εκσυγχρονίσουν τους καταλόγους  αποθεμάτων  

τους δίνοντας τους πλήρη ορατότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας διαμέσου του 

συστήματος διαχείρισης φορτίων Unitel 21 ή του συστήματος διαχείρισης αποθηκών 

Unison, WHS και του εργαλείου διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCI) που βασίζεται 

στο internet.  

 

Υπηρεσίες 

 

Οι υπηρεσίες που η Exel παρέχει στην Ουγγαρία είναι οι εξής :  

 

 Διαδικασίες βασισμένες σε παγκόσμιο δίκτυο 

 Εξαγωγές μέσω αέρος, θαλάσσης και οδικώς 

 Εισαγωγές φορτίων 

 Εκτελωνιστικές διαδικασίες που παρέχονται 24 ώρες την ημέρα 7 μέρες την 

εβδομάδα 

 Παράδοση σε ολόκληρη τη χώρα 

 Αποθήκευση στα τελωνεία 

 

Το 2003 η εταιρία μεταφέρθηκε στα νέα έδρα της στο επιχειρηματικό πάρκο του 

αεροδρομίου του Vecses. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 600 τετραγωνικά μέτρα  

χώρους γραφείων και 1250 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικό χώρο κοντά στο 

αεροδρόμιο παρέχοντας έτσι σύντομους χρόνους μεταφοράς φορτίων και υψηλότερη 

απόδοση των αποθηκευτικών χώρων για τους πελάτες. Από τις νέες αυτές εγκαταστάσεις 

 
Παππας Αχιλλεας 
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η εταιρία  προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αερομεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής 

και διοίκησης βοηθητικών διαδικασιών του πελάτη. 

Επιπρόσθετα η Exel διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 6000 τετραγωνικά μέτρα στο 

επιχειρησιακό πάρκο 21 χιλιόμετρα δυτικά της Βουδαπέστης. Η αποθήκη αυτή κτίστηκε 

το 2000 σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα μέτρα. Το σημαντικότερο είναι ότι όλες οι οδικές 

αρτηρίες συνδέονται εύκολα με το σημείο αυτό. 

 

NEW WAVE LOGISTICS HUNGARY 
 

Εισαγωγή  

 

Η New Wave Logistics Hungary ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1999 ως το ουγγρικό τμήμα 

της NYK Holding Europe. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι τα logistics σχετικά 

με επιχειρήσεις και  εργοστάσια και τα οποία θα σχετίζονται με τα εργοστάσια των 

πελατών της. Διαμέσου της συνεργασίας με την  NYK η εταιρία προσφέρει εγχώρια 

μεταφορά, αποθήκευση, ειδικές λειτουργίες φόρτωσης και ξεφόρτωσης και συμβάλλει 

στην εξεύρεση λύσεων για τα εργοστάσια των πελατών της εξυπηρετώντας τη θέληση 

τους για  παγκόσμιο εμπόριο και τις ανάγκες τους για logistics.  

 

Στόχος   

 

Οι στόχοι που θέτει η New Wave Logistics Hungary είναι οι εξής : 

 

 Να γίνει ένας παγκόσμιος παροχέας σε εργοστάσια πολυεθνικών στην 

Ουγγαρία παρέχοντας τους εισαγωγές, εξαγωγές, εγχώρια αποθήκευση και 

διανομή 

 Να προσφέρει βοήθεια σε δραστηριότητες σχετικές με τον  εκτελωνισμό και 

να παρέχει συμβουλές όσον αφορά τους δασμούς και γενικότερα θέματα του 

ξένου εμπορίου       

 Η πληρότητα στη διάθεση λύσεων logistics και μεταφορών σε υψηλό επίπεδο 

και με το μικρότερο δυνατό κόστος  

 Η παροχή της καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών η οποία πιστοποιείται με την 

απόκτηση του ISO 9002 για τις υπηρεσίες logistics συμπεριλαμβανομένου 

της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς φορτίων    

 
Παππας Αχιλλεας 
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 Η ανάπτυξη συστημάτων  και η ικανότητα διαχείρισης έργου 

 Η αναβάθμιση των λειτουργικών δυνατοτήτων στον τομέα της μεταφοράς και 

των logistics που να εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και 

εξυπηρέτησης των πελατών 

 

 Απόκτηση σύγχρονων εργαλείων πληροφοριακής τεχνολογίας και 

επικοινωνιών για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών 

μεταφοράς μέσω μιας διαδικασίας διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας       

 

 

Υπηρεσίες            

 

Η New Wave Logistics Hungary προσφέρει δυνατότητες αερομεταφοράς, εγχώριας 

μεταφοράς, χειρισμό υπερμεγεθών φορτίων  και ειδικών λειτουργιών φόρτωσης και 

ξεφόρτωσης. 

Όσον αφορά την αποθήκευση: 

 η εταιρία διαθέτει 15.600 τετραγωνικά μέτρα ποιοτικό αποθηκευτικό 

χώρο  

 20.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικό χώρο με ειδικά ράφια και 

σύστημα για την αποθήκευση μεγάλων φορτίων 

 ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης 

 φύλαξη των αποθηκών επί εικοσιτετραώρου βάσεως 

 ασφάλιση για λογαριασμό του πελάτη ξεχωριστά ή συμπεριλαμβανόμενη 

στην τελική τιμή 

 διευρυμένη χρήση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας  

 σύστημα καταχώρησης σε υπολογιστή 

 αποθήκευση και διανομή με παράδοση την επόμενη μέρα 

 

Με τη υποστήριξη ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης αποθηκών η  New Wave 

Logistics Hungary πετυχαίνει τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του EDI και 

των συχνά χρησιμοποιούμενων δημόσιων δικτύων και παρέχει άμεση διασύνδεση με τις 

αποθήκες των πελατών της. Επίσης λαμβάνει υπόψη τη δομή εγγράφων και τις 

επεξεργαστικές τους απαιτήσεις και τους επιτρέπει να ασχοληθούν αποκλειστικά με τις 

κύριες δραστηριότητες τους αναλαμβάνοντας ολοκληρωτικά όλες τις άλλες εργασίες. 

Τέλος η New Wave Logistics Hungary είναι αποφασισμένη να παρέχει στους  

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

59

πελάτες της όλες τις δυνατότητες που θα δώσει η τεράστια ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου τα επόμενα χρόνια. Τους προσφέρει λοιπόν μια ολοκληρωμένη λύση 

ηλεκτρονικού εμπορίου με τη δημιουργία web site και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας παραγγελιών, αποθήκευσης, διανομής και εξυπηρέτησης των πελατών. Η 

εταιρία διασφαλίζει τις συναλλαγές  ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιώντας  τα πιο 

προηγμένα συστήματα ασφαλείας με τη χρήση μεθόδων απόκρυψης. 

 

 

RYNART GROUP 
 

Η RYNART είναι μια εταιρία παροχής υπηρεσιών logistics με υποκαταστήματα στην 

Ολλανδία, την Τουρκία και την Ουγγαρία. Επίσης έχει ως χώρες προορισμού τη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η 

επιτυχία της RYNART γίνεται κατανοητή μέσα από τρεις παράγοντες. Πρώτον την 

ίδρυση βοηθητικών εγκαταστάσεων στις χώρες προορισμού, έπειτα το υψηλό επίπεδο 

πληροφοριακής τεχνολογίας και τέλος καλά εκπαιδευμένους και συνάμα με κίνητρο για 

την επιτυχία υπαλλήλους. 

 

Στόχος  

Ο στόχος της RYNART είναι να παραμείνει μια επιχείρηση εστιασμένη στον πελάτη στο 

πεδίο περίπλοκων υπηρεσιών logistics και να προσφέρει υψηλά προστιθέμενη αξία στους 

πελάτες καθώς και στους μετόχους της. Το εγχείρημα αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:  

 Υψηλού κινήτρου 

 Επικοινωνία με διάφανο τρόπο διαμέσου της πληροφοριακής τεχνολογίας  

 Αναπροσαρμογή του τρόπου σκέψης με γνώμονα την ποιότητα, τις υπηρεσίες, 

την ασφάλεια και τις προστιθέμενες αξίες είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά 

 

Η RYNART από το 1928 που ιδρύθηκε συνεχώς στοχεύει σε υπηρεσίες οδικής 

μεταφοράς σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τις χώρες της νότιο -κεντρικής Ευρώπης 

διαθέτει την τεχνογνωσία από τη μακροχρόνια ενασχόληση της με τις μεταφορές προς τις 

χώρες αυτές. Επιπλέον ανταποκρινόμενη στα υψηλά επίπεδα logistics που επιθυμούν οι 

πελάτες της έχει ασχοληθεί με την ποιότητα και διαθέτει πιστοποίηση ISO 9002 που 

εγγυάται την ποιότητα σε όλους τους κλάδους της επιχείρησης. Κατά τον ίδιο πρότυπο 

και επειδή η ασφαλή φύλαξη των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας έχει λάβει υψηλά 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

60

μέτρα ασφαλείας αποκτώντας μάλιστα το πιστοποιητικό HACCP ΤΟ 2003 που σχετίζεται 

με την ασφάλεια. 

 

 

Η  RYNART στην Ουγγαρία 

 

Η ανάπτυξη της RYNART στην Ουγγαρία πραγματοποιήθηκε πολύ γρήγορα και ο 

κυριότερος λόγος υπήρξε η ανάπτυξη της ίδιας της χώρας ως ένα πολύ καλό  

περιβάλλον για επιχειρηματικότητα σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Η εξέλιξη 

μάλιστα του λιανικού εμπορίου ήταν καταλυτική για την επέκταση της αγοράς των 

logistics. 

Το 1996 η RYNART αποφάσισε να κατασκευάσει ένα κέντρο logistics ώστε να παρέχει 

ακόμα καλύτερες υπηρεσίες. Το κέντρο διανομής της RYNART ξεκίνησε τη λειτουργία 

του τον Αύγουστο του 1998 με μια αποθήκη 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Τον Ιούνιο 

του 1999 μια δεύτερη αποθήκη 10.000 τετραγωνικών μέτρων ολοκληρώθηκε 

ενσωματώνοντας ελέγχους θερμοκρασίας για την αποθήκευση ευαίσθητων 

καταναλωτικών προϊόντων. Μια τρίτη αποθήκη 50.000 τετραγωνικών μέτρων 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2000 επιτρέποντας στη RYNART να διαχωρίζει τις 

δραστηριότητες της ανά τομέα.  

Η RYNART διεξάγει τις logistics υπηρεσίες της από την αρχή μέχρι το τέλος με δικό της 

εξοπλισμό με πάνω από 150 φορτηγά με δικούς της οδηγούς και είναι πεπεισμένη ότι 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τον εξοπλισμό και το επίπεδο εκπαίδευσης  των 

ανθρώπων που τη στελεχώνουν.  

Έπειτα η RYNART δίνει μεγάλη σημασία στην τεχνολογία διαθέτοντας ένα ειδικό 

πρόγραμμα διαχείρισης των αποθηκών που προσθέτει ευελιξία και αξιοπιστία απαραίτητα 

στοιχεία για το συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον της Ουγγαρίας. Τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούν τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες όπως βάση δεδομένων oracle και bar 

code υποστηρίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη των τελευταίων ετών. 

Όλα αυτά είχαν ως επακόλουθο η RYNART να διαφοροποιηθεί και από μια μεταφορική 

εταιρία να αποτελεί πλέον έναν πάροχο υπηρεσιών logistics.   

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

 

Maersk Logistics- Poland 
 

Ο στόχος της εταιρίας από το 1994 που δραστηριοποιείται στην Πολωνία είναι η παροχή 

μεταφορών επιπρόσθετης άξιας καθώς και η παροχή υψηλής ποιότητας  υπηρεσιών 

logistics σε εταιρίες που διαβλέπουν προοπτικές και δυνατότητες για ανάπτυξη στη 

συνεχώς αναπτυσσόμενη περιοχή της Πολωνίας. Η αρχική αποθήκη της εταιρίας 

βρισκόταν  στη Βαρσοβία με χωρητικότητα 750 τετραγωνικών μέτρων η οποία 

αντικαταστάθηκε από μια νέα αποθήκη  7000 τετραγωνικών μέτρων και το 2000  

δημιουργήθηκε ένα  κέντρο διανομής  20.000 τετραγωνικών μέτρων στο Mszczonow. H 

επένδυση της Maersk Logistics Polska Sp σε αυτές τις εγκαταστάσεις δείχνει τη θέληση 

της να παράσχει στους πελάτες της άριστες υπηρεσίες καθώς και το μέσο για την 

ανάληψη της  αποτελεσματικότερης στρατηγικής διανομών όσον αφορά την Ανατολική 

και Κεντρική Ευρώπη. 

 

Υπηρεσίες  

Νέο κέντρο διανομών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών μέσου της οργάνωσης της εταιρίας η 

οποία βασίζεται σε έμπειρους και αφοσιωμένους επαγγελματίες σε όλα τα 

διοικητικά και λειτουργικά επίπεδα. 

• Εξαιρετικό σύστημα ασφαλείας με όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως κλειστό 

κύκλωμα με κάμερες, φύλαξη επί εικοσιτετραώρου από ειδική εταιρία  καθώς 

επίσης περιορισμένη πρόσβαση στους υπαλλήλους σε ορισμένες περιοχές  και 

ειδικό εξοπλισμό με μαγνητικές κάρτες για την είσοδο στις πόρτες. 

• Ακόμα το κέντρο διαθέτει σύστημα EDI και κωδικούς των προϊόντων με barcode 

τα οποία υποστηρίζονται από το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης. 

• Το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης προσφέρει επίσης αξιόπιστη και σε 

πραγματικό χρόνο πληροφορία διαθέσιμη μέσω ασφαλούς link στο website της 

εταιρίας καθώς και στους πελάτες της μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

μεταφοράς των δεδομένων.  Ακόμα παρέχει ακριβή έλεγχο και υψηλή ευελιξία 

και βελτιστοποίηση του επιπέδου αποθεμάτων  
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Για την πλήρη κάλυψη της αλυσίδας των logistics η Maersk Logistics προσφέρει  

αξιόπιστες υπηρεσίες διανομής στηριζόμενη σε ένα μεγάλο δίκτυο μακροπρόθεσμων  

υπεργολαβικών εταιριών. Τα οχήματα της εταιρίας έχουν τη δυνατότητα να 

παραλαμβάνουν το φορτίο από οποιαδήποτε τοποθεσία στην Πολωνία και να κανονίζουν 

την παράδοση όσο πιο γρήγορα απαιτεί ο πελάτης (χρόνοι οι οποίοι είναι εφικτοί  είναι 

48, 24 έως και 12 ώρες ). Για  τοπικές μεταφορές η παράδοση γίνεται την ίδια μέρα . 

 

 

NEW WAVE POLSKA SP. Z.O.O 
 

Εισαγωγή 

  

Η New Wave Logistics ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Πολωνία το 1998 ως 

αντιπροσωπευτικό γραφείο της μητρικής εταιρίας στη χώρα αυτή. Ωστόσο από το τον 

Απρίλιο του 2001 λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα με την επωνυμία New Wave Polska 

και αποτελεί θυγατρική της μητρικής εταιρίας NYK Holding Europe. Η  New Wave 

Polska χρησιμοποιεί τους δεσμούς της με τον παγκόσμιο οργανισμό εταιριών της New 

Wave εκμεταλλευόμενη την εμπειρία του με σκοπό να εξυπηρετεί τους τοπικούς πελάτες 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   

 

Στόχος 

 

Η New Wave Polska βρίσκεται στη Βαρσοβία στην κεντρική Πολωνία και προσφέρει ένα 

εύρος υπηρεσιών μεταφοράς φορτίων καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εταιρία 

κτίζει το σύνολο των υπηρεσιών στηριζόμενη στους πόρους της ή ύστερα από στενή 

συνεργασία με αφοσιωμένους και αξιόπιστους  συνεργάτες της. Σε μερικές περιπτώσεις 

και τα δυο ενδεχόμενα είναι πιθανά. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι οι πελάτες 

της απολαμβάνουν εκτεταμένες  και χαμηλού κόστους υπηρεσίες μεταφοράς. 

Η New Wave Logistics Polska αναμένει ότι συνεχώς θα αναπτύσσει τις υπηρεσίες της και 

θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε θέματα αποθήκευσης και διεκπεραίωσης 

εκτελωνιστικών διαδικασιών. Τέλος η  New Wave Logistics Polska δεσμεύεται να 

εξελίσσεται και να παρέχει υπηρεσίες με τον τρόπο που ο πελάτης θέλει αναζητώντας 

μακρόχρονη συνεργασία και προσφέροντας  καινοτόμες λύσεις στις ανάγκες του. 
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Υπηρεσίες  

 

Στον τομέα της μεταφοράς η New Wave Logistics Polska διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό 

αφοσιωμένων υπεργολαβικών εταιριών οχημάτων αποκτώντας έτσι διαφοροποιημένο 

στόλο φορτηγών. Όλα τα οχήματα διαθέτουν επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου ενώ 

ακόμα παρέχεται πλήρης τεκμηρίωση των σχετικών εγγράφων και συμβουλευτικές  

υπηρεσίες. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αερομεταφοράς και ασφάλισης των 

προϊόντων. Οι μεταφορές μπορούν να γίνουν με διαφορετικά μέσα αφού πρώτα 

προηγηθεί ο σχεδιασμός τους ενώ υπάρχει και κατάλληλο προσωπικό που γνωρίζει ξένες 

γλώσσες με στόχο την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών. Στον τομέα του 

προσωπικού εντάσσεται και παρουσία υπαλλήλων με αξιόλογη γνώση των τελωνειακών 

θεμάτων που παρίστανται  εκ μέρους των πελατών στις σχετικές διεργασίες. Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι σύντομα η New Wave Logistics Polska θα δημιουργήσει ένα 

δικό της τμήμα για την διεκπεραίωση όλων των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα καθώς και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

POL-RAIL 
 

Εισαγωγή  

  

Η POL-RAIL S.r.i δημιουργήθηκε ύστερα από συμφωνία των ιταλικών σιδηροδρόμων 

(Ferrovie italiane FS) και των πολωνικών σιδηροδρόμων (PKP) με στόχο την ανάπτυξη 

ενός σιδηροδρομικού δικτύου μεταφοράς φορτίων ανάμεσα στις δυο χώρες και 

γενικότερα μέσα στην ανατολική Ευρώπη. Η  πρωτοβουλία στόχευε στη δημιουργία νέων 

δρόμων που θα παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για τη ροή αγαθών που τώρα 

συρρέουν από διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Στόχος της POL-RAIL είναι να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών με χρήση υπηρεσιών που είναι εστιασμένες και 

σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυούνται τόσο επαγγελματισμό όσο και 

μειωμένο κόστος. Η  POL-RAIL ιδρύθηκε στα 1995 με κύριους μετόχους τις εταιρίες FS 

Cargo(50%), PKP-Viafer(25%), Trade Trans Polska(25%). To 1996 η εταιρία επέκτεινε 

τις εργασίες της στη Λευκορωσία ανοίγοντας γραφείο στο Brest. Τον επόμενο χρόνο η 
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εξάπλωση αυτή συνεχίστηκε με την ίδρυση της Rom-Rail θυγατρικής  της POL-RAIL 

(58%) στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Το 2000 τέλος ιδρύθηκε η Ferest Kft στην 

Ουγγαρία (Βουδαπέστη) όπου το 50% των μετοχών της τις μοιράζονταν η Trade Trans 

Holding και η POL-RAIL. 

 

Υπηρεσίες  

 

Η POL-RAIL είναι ο ιδανικός συνεργάτης για εταιρίες που λειτουργούν  στην Ανατολική 

ευρωπαϊκή αγορά και επιθυμούν να μεταφέρουν σιδηροδρομικώς οποιοδήποτε μορφής 

εμπόρευμα. Το 2001 η POL-RAIL μετέφερε 2 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων 

χρησιμοποιώντας πλήρως φορτωμένα τραίνα. Εξαιτίας λοιπόν του δικτύου της η POL-

RAIL μπορεί να προσφέρει μια ποικιλία ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics σε όλους 

τους πελάτες της τόσο αυτούς που δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό τομέα όσο και 

σε μεταφορικές εταιρίες με διεθνή εμβέλεια. Πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας στην 

τωρινή αγορά των μεταφορών είναι η διαθεσιμότητα τοπικών δικτύων σε διάφορες χώρες 

μέσω των οποίων εξασφαλίζουν παγκόσμια παρουσία , συνεχής πληροφόρηση και έλεγχο 

των μεταφορών. Η POL-RAIL έχει την κατάλληλη υποδομή για να προσφέρει υπηρεσίες 

logistics στις ανατολικές χώρες. 

Συγκεκριμένα η POL-RAIL έχει άμεση παρουσία εκτός από τη Πολωνία σε Ρουμανία, 

Λευκορωσία, Ουγγαρία και Ρωσία. Επίσης διαμέσου τοπικών συνεργατών συνδέεται με 

την Αυστρία, Σλοβακία Βουλγαρία, Σερβία και Ελλάδα.  

Έχοντας αποκτήσει τέτοιες δυνατότητες η POL-RAIL έχει την ικανότητα να μεταφέρει 

εμπορεύματα στον προορισμό τους προσφέροντας χαμηλό κόστος και μικρό χρόνο 

διανομής. Η συλλογή και διανομή των προϊόντων γίνεται από τις εγκαταστάσεις 

εκφόρτωσης που βρίσκονται σε διάφορες κύριες τοποθεσίες στην Πολωνία, επίσης 

υπάρχει  ένα κέντρο εξυπηρέτησης στο Brest ενώ τα εμπορεύματα συγκεντρώνονται σε 

πλατφόρμες και παραδίδονται ‘από πόρτα σε πόρτα’ στην Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία και 

Ουγγαρία. Ακόμα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αποθήκες οι οποίες συνδέονται  

σιδηροδρομικώς με τα πιο κομβικά σημεία όπως είναι το Βrest, η Βουδαπέστη, το 

Βελιγράδι κα. Άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ασφάλιση του φορτίου, η 

προώθηση όλων των συνοδευτικών σημειώσεων της παράδοσης, ο  χειρισμός εκ μέρους 

του πελάτη όλων των τυπικών διαδικασιών καθώς και  ενιαίο τιμολόγιο για όλες τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες . Επίσης  θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Rol-Rail εγγυάται 

υψηλή ασφάλεια των εμπορευμάτων, συνεχή έλεγχο τους κατά τη διάρκεια της 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

65

μεταφοράς και σωστή και έγκαιρη ειδοποίηση για την άφιξη του φορτίου στον προορισμό 

του.  

 

RABEN GROUP 
 

Εισαγωγή  

Η εταιρία Raben Group δραστηριοποιείται στην πολωνική αγορά περισσότερο από 12 

χρόνια και αναπτύσσει σύγχρονες επαγγελματικές λύσεις logistics μέσω συνεργασιών με 

πολλές μικρές και μεσαίου μεγέθους διεθνείς εταιρίες οι οποίες είναι  κυρίαρχες στον 

τομέα τους. Η Raben Group επωφελείται της εμπειρίας της μητρικής εταιρίας που 

βρίσκεται στην Ολλανδία και αντλεί υποστήριξη από τις εγκαταστάσεις της. H Raben 

Group διαθέτει 1800 υπαλλήλους στα 16 υποκαταστήματα της στην Πολωνία και οι 

οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον τομέα των logistics, της μεταφοράς και σε σύγχρονα 

συστήματα ολοκλήρωσης που υποστηρίζουν τις διαδικασίες σχεδιασμού εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Ακόμα παρέχουν τις καταλληλότερες λύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών 

και της  δομής των κέντρων διανομής. Επίσης μέσω του μεγάλου στόλου οχημάτων που 

διαθέτει η εταιρία είναι δυνατή η προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών στις 

ξεχωριστές ανάγκες των πελατών. 

Η Raben Group ειδικεύεται στη μεταφορά  ομαδικών αποστολών δηλαδή μονή ή 

πολλαπλή αποστολή παλετών σε ένα μόνο αποδέκτη. Οι μεταφορές αυτές ελέγχονται από 

ειδικό πρόγραμμα λογισμικού που μέσα από την ανίχνευση των αποστολών σε κάθε φάση 

της μεταφοράς συγκεντρώνει όλες τις σχετικές με τα προσφερόμενα αγαθά πληροφορίες 

και δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης της θέσης της αποστολής και τροποποίησης του 

δρομολογίου μεταφοράς. 

Οι χώρες οι οποίες η εταιρία αναλαμβάνει εισαγωγές όσο και εξαγωγές είναι η Γερμανία, 

Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία ,Αυστρία, Ιρλανδία, Δανία, 

Λουξεμβούργο, Σουηδία, Φιλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, 

Σλοβενία και η Λετονία. Σε όλες αυτές τις χώρες η Raben Group στέλνει οχήματα μέχρι 5 

φορές την εβδομάδα είτε πρόκειται για εισαγωγές είτε για εξαγωγές προϊόντων. Ο χρόνος 

παράδοσης εμπορευμάτων είναι 5 μέρες για τις διεθνείς μεταφορές και την επόμενη 

εργάσιμη μέρα για τις εγχώριες  με ποσοστό επίτευξης των παραπάνω στόχων 97%. 

Η Raben Group περιλαμβάνει ασφάλιση αποζημίωσης ανάλογα με την οικονομική 

δραστηριότητα συμπεριλαμβάνοντας την υπευθυνότητα ασφάλισης του μεταφορέα και 
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του διακινητή. Το συνολικό ποσό που μπορεί να δοθεί ως αποζημίωση για ένα μόνο 

γεγονός είναι 500.000 δολάρια.  

 

 

Υπηρεσίες  

Η Raben Group προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες logistics  διεξάγοντας διεθνείς 

μεταφορές, υπηρεσίες εκτελωνισμού, παράδοση των αποστολών κατόπιν εξουσιοδότησης 

στους ποικίλους αποδέκτες, διαδικασίες προετοιμασίας των εμπορευμάτων όπως 

ετικετοποίηση καθώς και αποθήκευση και διανομή εγχώρια. 

Η εταιρία δείχνει την υψηλή της επιδίωξη για παροχή υπηρεσιών ανώτερου επιπέδου με 

την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 9002 και το οποίο καταδεικνύει ότι όλες οι 

εταιρίες που εντάσσονται στην Raben Group διεξάγουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τα 

υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. Κατά από αυτό το πρίσμα η εταιρία θεσπίζει κανόνες για 

τις εντολές μεταφοράς εναρμονιζόμενη στις διαδικασίες του εγχώριου και διεθνούς 

εμπορίου. Χρησιμοποιεί λοιπόν ομοιόμορφες φόρμες παραγγελιών που στέλνονται στους 

πελάτες για συμπλήρωση και αποστέλλονται ξανά πίσω ενώ κατόπιν γίνεται η 

εξακρίβωση της παραγγελίας και η προώθηση της για εκτέλεση. 

 

Η Raben Group παρέχει διάφορες δυνατότητες παράδοσης όπως:  

 

• Παράδοση ανεξάρτητα του μεγέθους της σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας  

• Άμεση παράδοση που ποικίλει από 24 έως το μέγιστο 48 ώρες  

• Διαφοροποιημένες συνθήκες θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 

ανάλογα με το είδος του προϊόντος 

• Διανομή σε δίκτυα πωλήσεων, σε χονδρεμπόρους και σε καταστήματα εμπορικά 

και υπηρεσιών 

• Παραδόσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας  

• Συνεχής επίβλεψη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών των παραδόσεων σε 

λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους 

• Διανομή πακέτων 

 

Η εμπειρία και η πολυετής ενασχόλησης της στην πολωνική αγορά επιτρέπουν στην 

Raben Group να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλη την Πολωνία μέσα από ένα πολύ 

καλά οργανωμένο δίκτυο που αποτελείται από σημεία φορτοεκφόρτωσης και κέντρα 
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διανομής που επιτρέπουν τη γρήγορη μεταφορά των αγαθών ¨από πόρτα σε πόρτα¨ σε 

διάφορες πόλεις.   

Η καλή οργάνωση της εταιρίας της επιτρέπει την άρτια μεταφορά και εκτός της 

Πολωνίας. Έτσι χρησιμοποιώντας τη δομή των τερματικών της (σε διάφορα κομβικά 

σημεία) και τις στενές συνεργασίες με εταιρίες logistics σε τουλάχιστον 20 χώρες 

επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι υπηρεσίες 

υποστήριξης της μεταφοράς όπως τελωνειακά θέματα  κ.α τόσο στις εισαγωγές όσο και 

στις εξαγωγές ρυθμίζονται από αρμόδιους υπαλλήλους σε εγκαταστάσεις που ανήκουν 

στην εταιρία και βρίσκονται στα ίδια μέρη με τους σταθμούς μεταφορών σε τοποθεσίες  

της χώρας όπως Gadki, Bydgoszcz, Grodzisk, Mazowiecki, Lodz, Gliwice και Wroclaw.   

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Raben Group έχει πάρει το βραβείο ως η καλύτερη 

εταιρία παροχής logistics υπηρεσιών για το έτος 2001 από το πολωνικό κέντρο logistics  

στο τέταρτο συνέδριο σχετικά με τα logistics που διεξήχθη στη Βαρσοβία.  

 

 

Terramar Ltd 
 

Η Terramar Ltd ιδρύθηκε το 1992 και ανήκει από κοινού στο λιμάνι της Gdynia και της 

Morsca Agencja Gdynia. Οι λειτουργίες της πραγματοποιούνται από τις εγκαταστάσεις 

της στη Gdynia καθώς και το λιμάνι και  αεροδρόμιο του Gdansk. Η  εταιρία είναι μέλος 

τόσο της Fiata όσο και της πολωνικής ένωσης διεθνών μεταφορών. Τα γραφεία της 

βρίσκονται στο Millenium logistics park το οποίο είναι 18 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά του 

κέντρου της Βαρσοβίας και περιβάλλεται από σημαντικό αριθμό οδικών αρτηριών 

γεγονός που επιτρέπει εύκολη διανομή των διαφόρων υπηρεσιών στη Βαρσοβία αλλά και 

ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής. 

 

Υπηρεσίες  

 

Η Terramar Ltd  εξειδικεύεται στη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και σε υπηρεσίες 

logistics και εκτελωνισμού. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με το χειρισμό 

εμπορευματοκιβωτίων για εξαγωγές ή εισαγωγές, ενέργειες σχετικές με τον εκτελωνισμό 

των προϊόντων, την επεξεργασία των αναγκαίων εγγράφων, καθώς και τη διεθνή οδική 

μεταφορά. Επιπροσθέτως η  Terramar Ltd εκτός από την κίνηση των αγαθών από και 
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προς την πολωνική αγορά δραστηριοποιείται και στη μεταφορά προϊόντων στις αγορές 

της Ρωσίας, Ουκρανίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας.  

Έχοντας πλέον αναγνωριστεί ως μια εκ των πρωτοπόρων στο χειρισμό και προώθηση 

φορτίων  τώρα δραστηριοποιείται και σε διάφορες περιοχές των logistics οι οποίες έχουν 

τη δυνατότητα να προσθέσουν αξία στα προϊόντα .Τέτοιες διαδικασίες  στην επιχείρηση 

πραγματώνονται με την απόκτηση ειδικών εγκαταστάσεων για το βέλτιστο χειρισμό των 

παρτίδων (με τα προϊόντα) καθώς και αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος που 

θα επιτρέπει καλύτερο χειρισμό της κίνησης των εισαγωγών από το εξωτερικό. 

 
 
 

WINCANTON TRANS EUROPEAN POLAND 
 

Εισαγωγή  

 

Η Wincanton Plc  αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας έχοντας 

την τρίτη θέση στην Ευρώπη και τη δεύτερη στην Αγγλία. Η εταιρία υπάρχει στην 

Πολωνία από το 1995 και αυτή τη στιγμή είναι μια από τις κυρίαρχες στη διεξαγωγή 

υπηρεσιών logistics προσαρμοσμένες στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη.  

 

Υπηρεσίες  
 
Το κύριο πεδίο των δραστηριοτήτων της  WINCANTON TRANS EUROPEAN 

POLAND είναι υπηρεσίες logistics. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

• Αποθήκευση 

• Εγχώρια διανομή 

• Εγχώρια μεταφορά 

• Διεθνείς μεταφορές 

• Υπηρεσίες υποστήριξης 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Οι λύσεις για την αποθήκευση συνταιριάζονται με τις απαιτήσεις σε μια βάση 

διαδικτίωσης της εταιρίας με δικές της γραμμές. Οι μετακινήσεις παρέχονται με τη χρήση 

διαφόρων τρόπων όπως οδική μεταφορά, σιδηροδρόμους, αεροπορική μεταφορά  και 

συστημάτων στηριγμένων στις θαλάσσιες μεταφορές. Επίσης με τη χρησιμοποίηση 
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ειδικών παρέχονται επιπρόσθετες υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνουν προγράμματα 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργίες ανακύκλωσης,  διαχείρισης αρχείων 

δεδομένων και συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εφοδιαστικης αλυσίδας.      

Η WINCANTON από το Σεπτέμβριο του 2003 έχει δημιουργήσει νέες σύγχρονες 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 25.000 τετραγωνικών μέτρων στο Piaseczno- Loziska 

καλύπτοντας έτσι εκτός από την Πολωνία και τις αγορές της Τσεχίας, Σλοβακίας, και της 

Ουγγαρίας. Η WINCANTON trans European Poland έχει 10 αποθήκες στην Πολωνία με 

συνολική επιφάνεια που ξεπερνάει τις 80.000 τετραγωνικά μέτρα και συνεργάζεται με 

μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Phillips CE η TC Debica και η Candy. 
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ΤΣΕΧΙΑ 
 

CSAD HODONIN A.S 
 

Ιστορικά  

 

Η Csad Hodonin a.s ιδρύθηκε το 1949 και δραστηριοποιείται στην Τσεχία πάνω από 50 

χρόνια. Η εταιρία αναπτύσσονταν συνεχώς με κατεύθυνση τις μεταφορές μέσω φορτηγών 

σε εθνικό καθώς και διεθνές επίπεδο. Από το 1993 προέβη σε μια διαφοροποίηση των 

εργασιών της  και στην καθιέρωση νέων επιχειρησιακών στρατηγικών με σκοπό τη 

δραστηριοποίηση στους τομείς των μεταφορών, της προώθησης, της διανομής και των 

logistics. Κατά το ίδιο διάστημα η Csad Hodonin δραστηριοποιήθηκε και στη Σλοβακία 

ενώ δημιούργησε κέντρα διανομής και logistics στο Brno, Hodonin, Senica.  

 

Στόχος  

Η Csad Hodonin επιθυμεί να γίνει η μεγαλύτερη εταιρία της Τσεχίας στον τομέα των 

μεταφορών και των logistics και να αποτελεί έναν ισοδύναμο συνεργάτη για τις 

ευρωπαϊκές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρει. Για να επιτύχει το στόχο της αυτό χρησιμοποιεί διοίκηση 

ολικής ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, επεκτείνει συνεχώς τις γνώσεις της 

σχετικά με τον κλάδο των logistics, ενώ είναι ευαισθητοποιημένη και για τα 

περιβαντολογικά θέματα κατά τη διάρκεια τέλεσης των εργασιών της. Επίσης 

ενδυναμώνει συνεχώς τη στρατηγική της θέση στον κλάδο, εγγυάται υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης και καθιερώνει δίκτυα μεταφορών και logistics  για επιτυχημένες 

συνεργασίες. 

Τα πλεονεκτήματα της Csad Hodonin είναι ότι διαθέτει εξοπλισμό μεταφορών μεγάλης 

χωρητικότητας και υψηλής αξιοπιστίας και ασφαλίζει τις μεταφορές τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. 
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Υπηρεσίες  

 

Η Csad Hodonin προσφέρει παράδοση πακέτων μέχρι το σπίτι του παραλήπτη μέσα σε 24 

ώρες εντός της Τσεχίας και 96 στη Σλοβακία. Ακόμα στις δυο αυτές χώρες  

 

υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης φορτίων ανεξάρτητα από το μέγεθος τους από ένα 

απλό φάκελο μέχρι μεγάλου όγκου παραλαβές. Επίσης η Csad Hodonin προσφέρει 

ευκολία στον τρόπο παραγγελιών για μεταφορά, παρέχει δωρεάν λογισμικό στους 

πελάτες καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού τους για την εκμάθηση του τρόπου 

εκχώρησης της παραγγελίας στην εταιρία και εγγυάται την ποιότητα σε όλα τα σταδία 

των διεργασιών της. 

Η επιχείρηση εκδίδει επίσης έγραφα σχετικά με τον εκτελωνισμό και παρίσταται 

αντιπρόσωπος  της στις σχετικές διαδικασίες. Κέντρα εργασίας υπάρχουν στο Brno και το 

Hodonin. Το Brno είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σημείο μεταφοράς με το 30% όλων των 

κινήσεων να περνά μέσω αυτού καθημερινά. Βεβαίως εξυπηρετεί και την τοπική περιοχή. 

Το κέντρο του Hodonin εκτός από την περιοχή του είναι και ο κυριότερος σταθμός 

διακίνησης προς τη Σλοβακία για όλων των ειδών τα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα 

αναλαμβάνει και διαδικασίες εκτελωνισμού. 

Αποθήκες της Csad Hodonin υπάρχουν στο Brno, Hodonin, Senica, Prague, Humpolec, 

Benesof. Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος είναι 36.100 τετραγωνικά μέτρα 

επιτρέποντας τη θέση των προϊόντων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι έτοιμα για διανομή 

στον πελάτη. Οι λειτουργίες της αποθήκης συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

 

 Παραλαβή των εμπορευμάτων έλεγχο και τοποθέτηση τους στις 

εγκαταστάσεις των αποθηκών. 

  Εγγραφή των κινήσεων της αποθήκης σε πραγματικό χρόνο  

 γρήγορους ελέγχους και απογραφή των αποθηκευμένων προϊόντων 

 αποθηκευτικές διεργασίες ανάλογα με τις συμφωνημένες παραμέτρους 

(ημερομηνίες λήξης, παρτίδες ) 

 προετοιμασία των μεταφορών και εξαγωγή τους από την αποθήκη 

 ετικετοποίηση και πακετάρισμα ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

για μάρκετινγκ του πελάτη 
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PANALPINA CZECH REPUBLIC 
 

Εισαγωγή  

 

Η Panalpina Group είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

προώθησης και logistics. Η εταιρία εστιάζει στις παγκόσμιες ολοκληρωμένες logistics 

υπηρεσίες παρέχοντας στους πελάτες περιεκτικές λύσεις διαχείρισης της εφοδιαστικης 

αλυσίδας. Χάρη στο δίκτυο της και το υψηλά οργανωμένο σύστημα πληροφοριακής 

τεχνολογίας η Panalpina έχει τη δυνατότητα ανάληψης μεταφορών από πόρτα σε πόρτα 

σύμφωνα με τις ξεχωριστές ανάγκες των πελατών. Ο όμιλος της Panalpina έχει 320 

υποκαταστήματα σε 72 χώρες και απασχολεί 12.000 υπαλλήλους.  

Τον Οκτώβριο του 2001 η Panalpina αποφάσισε να επεκτείνει το παγκόσμιο δίκτυο της 

ιδρύοντας τις δικές της εγκαταστάσεις στην Τσεχία. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας 

βρίσκονται στην Πράγα.  

 

Υπηρεσίες  

 

Το γραφείο της Πράγας προσφέρει πλήρες εύρος υπηρεσιών logistics και μεταφοράς 

συμπεριλαμβανομένου υπηρεσίες εκτελωνισμού. Η Panalpina Czech Republic εστιάζει τις 

υπηρεσίες της στα πεδία της θαλάσσιας και μέσω αέρα μεταφοράς παρέχοντας συγχρόνως τις  

σχετικές λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικης αλυσίδας. Ακόμα προσφέρει οδική μεταφορά και 

διαχείριση προγραμμάτων. Πολλές πολυεθνικές  εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 

Τσεχία και αφορούν κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία υψηλής 

τεχνολογίας περιλαμβάνονται στο μεγάλο αριθμό μακροχρόνιων πελατών της Panalpina. Οι 

εταιρίες αυτές επωφελούνται από το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο της προς την ανατολική 

Ευρώπη.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η Panalpina δεν είναι η πρώτη φορά που 

δραστηριοποιείται στην Τσεχία αφού διατηρούσε πολλούς συνεργάτες αλλά για πρώτη φορά 

διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις επιτρέποντας στη χώρα να ενσωματωθεί πλήρως με το 

παγκόσμιο δίκτυο μεταφοράς και logistics του ομίλου. 
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TNT LOGISTIKA 
 

Εισαγωγή  

Η TNT Logistika είναι μέλος του παγκόσμιου ομίλου TNT Logistics. Εξαιτίας της 

αλληλοσύνδεσης των δυο εταιριών απολαμβάνει λοιπόν τη στήριξη της μητρικής 

εταιρίας. Η TNT Logistika δραστηριοποιείται στην αγορά της Τσεχίας  πάνω από 10 

χρόνια με αξιοσημείωτη επιτυχία.  

 

 

Στόχος  

Στόχος της TNT Logistika είναι η αναγνώριση της ως ηγέτης στο στοχευόμενο κλάδο 

παρέχοντας  σύνθετες λύσεις εφοδιαστικης αλυσίδας αξιοποιώντας την πληροφόρηση της 

και επιτυγχάνοντας ολοκλήρωση και ορατότητα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. 

Επίσης επιδίωξη της είναι η βελτίωση της υποδομής της και των σχετικών τεχνολογιών 

που χρησιμοποιεί με σκοπό να μειώσει το κόστος των logistics και των αποθεμάτων της 

και να αυξήσει τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

Υπηρεσίες    

Η TNT Logistika προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

 Παράδοση των εμπορευμάτων σε 24 ή 48 ώρες (για την Πράγα την ίδια μέρα ) 

 Κάλυψη ολόκληρης της Τσεχίας 

 Πλήρης ασφάλιση για τα μεταφερόμενα αγαθά 

 Διανομή στη Σλοβακία μέσα σε 48 ώρες 

 Ο χειρισμός της παραγγελίας και των τιμολογίων και ο έλεγχος τους γίνεται από 

την TNT Logistika 

 Η εισαγωγή εγχειριδίων στα προϊόντα καθώς και κάρτες εγγύησης  

 Προετοιμασία των προϊόντων με στόχο την καλύτερη προώθηση τους στην 

αγορά 

 Ευρεία ποικιλία επιλογής μεταφορικών μέσων   

 Ευελιξία στη διανομή και την ανάληψη επειγόντων παραδόσεων 

 Ξεχωριστή προσέγγιση του κάθε πελάτη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζει η περίπτωση του 
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Η TNT Logistika διατηρεί αποθήκη στο Lodenice το οποίο βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω 

από την Πράγα με συνολική χωρητικότητα 8000 τετραγωνικά μέτρα που άρχισε να 

λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1998. Η αποθήκη είναι πλήρως ασφαλισμένη και 

καλύπτει περιπτώσεις ζημιάς, απωλειών και κλοπής. Επίσης υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό 

που επιτηρεί επί εικοσιτετράωρου βάσεως  καθώς και κάμερες παρακολούθησης.  

Η TNT Logistika χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία  επιτυγχάνει άριστα 

αποτελέσματα στις ακόλουθες διαδικασίες:   

 

• Ανίχνευση των κινήσεων των προϊόντων σε κάθε φάση της διανομής 

• Αξιολόγηση όλων των δεδομένων ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα επίτευξης 

ορθότερων αποφάσεων 

• Αποθήκευση των δεδομένων και στατιστική τους ανάλυση για περαιτέρω 

πληροφόρηση 

• Ευέλικτο σύστημα τιμολόγησης 

• Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων με τους πελάτες καθώς και τη μητρική 

εταιρία 

• Υιοθέτηση συστήματος ανίχνευσης των προϊόντων στην αποθήκη με τη χρήση 

bar code 

• Ευελιξία στην απογραφή των προϊόντων που διεκπεραιώνεται σε εβδομαδιαία, 

μηνιαία ή ετήσια βάση εξυπηρετώντας έτσι καλύτερα τις ανάγκες των πελατών 

για υποβολή παραγγελιών 

 

 Με τη χρήση λοιπόν της πιο προηγμένης τεχνολογίας και την επιχειριασιακή της 

κουλτούρα η TNT Logistika  εκπληρώνει όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών σχετικά 

με τον τομέα των logistics. 

 

 
 

TRANSFORWARDING GROUP 
 

Εισαγωγή  
Η Transforwarding Group ιδρύθηκε το 1981 και καθιέρωσε τη θέση της στην αγορά ως 

διεθνής παροχέας εμπορευμάτων με εξειδίκευση στις διεθνείς μεταφορές από και προς 

την κεντρική και ανατολική Ευρώπη καθώς και σε όλο τον κόσμο. Η εταιρία διατηρεί 
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γραφεία στο Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Τσεχία και αποτελεί παροχέα λύσεων logistics 

με την ευρύτερη έννοια. 

 

Υπηρεσίες  
Η Transforwarding Group παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των 

πελατών της για όλες τις πιθανές ανάγκες σε logistics. Τέτοιες ανάγκες καλύπτουν την 

αποθήκευση, φυσική διανομή, υπηρεσίες εκτελωνισμού και παραδόσεις ‘από πόρτα σε 

πόρτα’. Ακόμα μέσω της διοίκησης των λογαριασμών και τις συνδέσεις EDI 

επιτυγχάνεται η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων των πελατών. Επίσης μέσω σύγχρονων 

αποθηκών η εταιρία προσφέρει αποθήκευση και λύσεις logistics προστιθέμενης αξίας  

ενώ εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει υπηρεσίες εκτελωνισμού σε τοπικό επίπεδο. Η 

Transforwarding Group έχει στη διάθεση της ένα μεγάλο στόλο trailers καλύπτοντας από 

μικρές κινήσεις αγαθών μέχρι πλήρως φορτωμένα trailers. Η Transforwarding Group 

κατάφερε να δημιουργήσει φήμη στη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά ανάμεσα στα 

κύρια ευρωπαϊκά λιμάνια (Le Havre. Antwerp, Rotterdam, Hamburg) και την κεντρική 

και ανατολική Ευρώπη. Η επαγγελματική εμπειρία και η τεχνογνωσία της 

Transforwarding Group εγγυάται τον ασφαλή και αξιόπιστο χειρισμό όλων των αγαθών 

ανεξαρτήτου είδους και μεγέθους. Τέλος η εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει την 

ασφάλεια και την ευημερία των υπάλληλων της καθώς και όσων επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητες της ελαχιστοποιώντας την επιρροή της  στο περιβάλλον. Για αυτό το 

λόγο έχει υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα περιβαντολλογικής φροντίδας η επιτυχία του οποίου 

στηρίζεται στη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων  μέσω της αποδοχής του καθένα από 

αυτούς των επιδιωκόμενων βαθμών υπευθυνότητας για την υγειά, την ασφάλεια και τα 

περιβαντολογικά θέματα  στο κομμάτι της εργασίας του. Η Transforwarding Group 

θεωρεί τα θέματα αυτά σημαντικό μέρος της γενικής της πολιτικής και καθήκον της τη 

συμμόρφωση της με τους διεθνείς κανονισμούς. 
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ΕΣΘΟΝΙΑ 
 

CONTIMER 
 

Εισαγωγή  

H Contimer είναι μια ιδιωτική εταιρία που ιδρύθηκε στην Εσθονία το 1995 και βρίσκεται 

μέσα στις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αποθήκευσης και προώθησης φορτίων στη χώρα. Η 

εταιρία παρέχει στους πελάτες της ένα πλήρες πακέτο υψηλής ποιότητας υπηρεσιών logistics 

που περιλαμβάνει διεθνή μεταφορά από θάλασσα, οδικώς και μέσω σιδηροδρόμου καθώς και 

αποθήκευση αγαθών και τελωνειακές διατυπώσεις.  

 

Υπηρεσίες  

Η Contimer  προσφέρει στους πελάτες της λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις τους 

λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και το μέγεθος του φορτίου. Έμπειροι υπάλληλοι στον τομέα 

της προώθησης παρέχουν υποστήριξη για την απόφαση του καλύτερου δρομολογίου ώστε το 

φορτίο να φτάσει στον προορισμό του. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας 

περιλαμβάνουν χειρισμό των φορτίων και φορτοεκφορτώσεις από και σε οχήματα, φορτηγά 

και βαγόνια τραίνου. Ακόμα παρέχεται  ειδίκευση στην εποπτεία των φορτίων και την 

ασφάλιση τους και εκτενής υποστήριξη σε απαραίτητα έγγραφα όπως πιστοποιητικά 

αναφορών αποθεμάτων και λοιπών δηλώσεων. Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνονται και 

ασφαλιστικές αξιώσεις. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 

Εσθονίας η εταιρία παρέχει και πλήρες πακέτο υπηρεσιών με διαδικασίες εκτελωνισμού και 

παραδόσεις just- in- time. 

 

Τμήμα προώθησης   

Το τμήμα αυτό προσφέρει λύσεις σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μεταφορές με ποικίλα μέσα 

καταλήγοντας να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα τους και να παραδίδει έγκαιρα μέσω 

ενός κεντρικού σημείου ελέγχου. 

 

Σύστημα αποθήκευσης 

Η  Contimer είναι ένας αναγνωρισμένος εκτελωνιστής και μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

διατήρησης αποθηκών στη χώρα. Το αποθηκευτικό της σύστημα είναι ευέλικτο ικανό να 

ανταποκριθεί στις εποχικές  διακυμάνσεις που προκαλούνται από τη ζήτηση των 

καταναλωτών. Οι αποθήκες βρίσκονται στο Tallinn και περιλαμβάνουν ξεχωριστά 
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χωρίσματα για τον ευκολότερο χειρισμό των προϊόντων με διαφορετικές απαιτήσεις. Όλες οι 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις είναι εφοδιασμένες με σιδηροδρομικές μπάρες για το  

ξεφόρτωμα των εμπορευμάτων. Επιπλέον υπάρχει εικοσιτετράωρη φύλαξη τους από 

ανθρώπινο δυναμικό και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.  

Τέλος η εταιρία προσφέρει υποστήριξη σε εισαγωγείς και εξαγωγείς λύνοντας πιθανές 

ερωτήσεις τους  και ακόμα παρέχει εκτελωνιστικές διαδικασίες στα διάφορα ειδικά σημεία 

υπηρεσιών στο  Tallinn και σε άλλες γειτονικές περιοχές.  

 

 

NAVAKA TRANSPORT GROUP 
 
 
Εισαγωγή  
 
Η Navaka Transport Group είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων που στηρίζεται σε εσθονικά 

κεφάλαια και προσφέρει σύνθετες λύσεις μεταφοράς διαμέσου των θυγατρικών του εταιριών. 

Στη  Navaka Transport Group εργάζονται 40 υπάλληλοι.  

Υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνουν τόσο μεταφορά από πόρτα σε πόρτα αγαθών 

ανάμεσα στις χώρες της Βαλτικής, της Ευρώπης και της Σκανδιναβίας όσο και καθημερινή 

μεταφορά αγαθών μεταξύ Φιλανδίας και Εσθονίας. Διαθέτοντας και ένα σταθμό τελωνειακών 

διατυπώσεων η εταιρία περιλαμβάνει ποικιλία υπηρεσιών εκτελωνισμού με γρήγορο και 

ευέλικτο τρόπο. Με τη συνεχή επιδίωξη της στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του 

προσωπικού της η Navaka Transport Group στοχεύει σε προσφορά υπηρεσιών υψηλού 

επιπέδου γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες ποιότητας βελτιώνουν τις αποφάσεις logistics των 

πελατών της και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επιτυχία τους. 

 

NAVAKA TRANSPORT OU 
 

Η Navaka Transport OU ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1998 και σήμερα αποτελείται από 15 

υπαλλήλους. Η εταιρία διαθέτει στόλο οχημάτων διαφόρων μεγεθών και χωρητικότητας 

επιτρέποντας άνετη μεταφορά τόσο μικρών όσο και μεγάλων πακέτων. Η κύρια απασχόληση 

της είναι η μεταφορά πακέτων και συναρμολογούμενων υλικών ανάμεσα στη Φιλανδία και 

την Εσθονία. Επιπλέον παρέχει και παράδοση από πόρτα σε πόρτα και στις δυο χώρες. Κατά 

κανόνα οι παραδόσεις διεξάγονται την ίδια ημέρα ενώ τα προϊόντα που προέρχονται από το 

εσωτερικό της Φιλανδίας σε δυο το πολύ ημέρες.  

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

78

 

 
NAVAKA EKSPEDEERIMISE OU  
 
Η Navaka Ekspedeerimise OU ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 με στόχο την επέκταση και 

σε άλλες αγορές ξέχωρα από αυτή της Φιλανδίας με στόχο πάντα την παροχή ποικιλίας 

υπηρεσιών στους πελάτες.  

Η Navaka Ekspedeerimise OU  ασχολείται με διεθνείς μεταφορές στη Σκανδιναβία, τη δυτική 

Ευρώπη και τη Ρωσία και παρέχει μεταφορές πλήρων και ομαδοποιημένων φορτίων. 

Εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στα logistics έχει το μέλημα της εξυπηρέτησης των πελατών 

με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

 

 

NAVAKA AS 
 
H Navaka AS άρχισε τις εργασίες της το 1995 προσφέροντας υπηρεσίες εκτελωνισμού των 

διακινούμενων εμπορευμάτων. Από το 1996 η εταιρία λειτουργεί ως εκτελωνιστής 

διεξάγοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες : 

 

• Ολοκληρωμένα τελωνειακά έγγραφα 

• Καθήκοντα τελωνειακής διαμεσολάβησης 

• Υπηρεσίες τελωνειακών σταθμών 

 

Οι πελάτες της εταιρίας συνήθως είναι εσθονικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 

εξαγωγές, εισαγωγές και μετακινήσεις προϊόντων διεξάγοντας ακριβείς και έγκαιρες 

παραδόσεις. 

 

 

VIGOLIN LTD 
 
 
Εισαγωγή  
 
H Vigolin Ltd ιδρύθηκε το 1991 και είναι από τις παλαιότερες εταιρίες αποστολής 

εμπορευμάτων στην Εσθονία. Η εταιρία ασχολείται με τις μεταφορές και τα logistics και 

διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για μεταφορές διεθνούς επιπέδου. Επιπλέον διατηρεί 
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ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διαφόρων μορφών αποθήκευσης στην Εσθονία. Γενικότερα η  

Vigolin Ltd παρέχει ποικιλία υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς όπως οι ακόλουθες : 

 

 Πρακτορείο μεταφορών σε όλα τα σημαντικά λιμάνια της χώρας  

 Προώθηση όλων των ειδών των φορτίων 

 Φορτοεκφορτώσεις σε ενοικιασμένες κουκέτες και δικούς της σταθμούς 

αποθήκευσης 

 Διεθνείς μετακινήσεις προϊόντων μέσω σιδηροδρόμου και φορτηγών 

 Αποθήκευση ποικίλων φορτίων 

 Διαδικασίες  εκτελωνισμού 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά  της Vigolin Ltd που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες 

εταιρίες μεταφορών είναι οι σύγχρονες κτιριακές της  εγκαταστάσεις, o εξοπλισμός, η υψηλή 

ποιότητα, η εγγύηση καθώς και η ανάληψη του συνόλου της μεταφοράς από την ίδια που της 

επιτρέπει υψηλή αποδοτικότητα  και βέλτιστη συνεργασία. 

Οι κύριες ασχολίες της επιχείρησης σχετικά με τους πελάτες διεκπεραιώνονται από το τμήμα 

προώθησης που προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με :  

 

 Συμβουλές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου, τα βέλτιστα δρομολόγια και 

τους όρους παράδοσης 

 Αντιπροσώπευση των συμφερόντων των πελατών 

 Έλεγχο του φορτίου κατά τη μεταφορά 

 Παράδοση από πόρτα σε πόρτα 

 Προώθηση και logistics στις εισαγωγές και εξαγωγές του φορτίου 

 Παραδόσεις με χρήση τραίνων και φορτηγών 

 Παραδόσεις φορτίων διαμέσου του λιμανιού του Tallinn 

 Διατυπώσεις όσον αφορά θέματα τελωνειακά και υγιεινής 

 Αποθήκευση σε αποθήκες της εταιρίας 

 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και εκτελωνισμού 

 Έκδοση όλων των σχετικών εγγράφων 

 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

80

ΛΕΤΟΝΙΑ 
 

AIRKARGO LTD 
 

Εισαγωγή  

Η Airkargo Ltd είναι μια διεθνής εταιρία προώθησης φορτίων καθώς επίσης και διενέργειας 

εκτελωνιστικών εργασιών διαθέτοντας τη σχετική άδεια και βρίσκεται εγκατεστημένη στο 

διεθνές αεροδρόμιο της Ρίγα, στη Λετονία. Η εταιρία εξειδικεύεται χρόνια στη μεταφορά 

φορτίων παρέχοντας εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών  και πλήρως 

ανταγωνιστική τιμολόγηση. Η   Airkargo Ltd ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1997 και από τότε 

έχει επεκτείνει αρκετά τη βάση των πελατών της προσφέροντας υπηρεσίες που στοχεύουν 

στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη. Σήμερα η εταιρία έχει υπογράψει συμφωνίες με όλες 

τις αεροπορικές εταιρίες που διαθέτουν τακτικές πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Ρίγα. 

Επίσης για τη μεγαλύτερη ευκολία των πελατών έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να 

λαμβάνει αγαθά από και προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο παγκοσμίως. Οι πελάτες της ανήκουν 

σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους όπως : μόδα, υψηλή τεχνολογία, καλές τέχνες, 

ιατρικές βιομηχανίες κα αλλά το κοινό σημείο όλων  είναι οι απαιτήσεις για παροχή του 

υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης. Από τη στιγμή που η εταιρία ειδοποιείται από τον 

προμηθευτή ότι η αποστολή είναι έτοιμη, αυτή συλλέγεται και δρομολογείται με τον 

ταχύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες για εξαγωγή, εισαγωγή ή μεταφορά. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Airkargo Ltd είναι οι εξής :  

 

 Εναέρια προώθηση φορτίων 

 προώθηση φορτίων μέσω θαλάσσης  

 υπηρεσίες άμεσης μεταφοράς (courier) 

 ασφάλιση φορτίου 

  πακετάρισμα και συσκευασία  

 εκτελωνισμός αγαθών σε οποιοδήποτε τελωνείο της Λετονίας  

 μεταφορά επικίνδυνων φορτίων 

 συλλογή και παράδοση εμπορευμάτων παγκοσμίως 

 παροχή εγγράφων και πιστοποιητικών 

 μεταφορές υψηλής ασφάλειας 
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AVERS CENTRS 
 

 

Εισαγωγή  

 

Η Avers Centrs ιδρύθηκε το 1993 και είναι μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στη 

Λετονία με ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών κατευθύνσεων. Η εταιρία συστήνεται ως μια 

σύγχρονη, ευέλικτη και καλά διαχειριζόμενη εταιρία με στόχο τη δημιουργία αγοράς και 

όχι την προσαρμογή της σε αυτή. Η Avers Centrs διαθέτει 5 επιχειρηματικές 

κατευθύνσεις : 

 Διανομές  

 Logistics 

  Avers Centrs HoReCa 

 Υπηρεσίες καφέ  

 Προϊόντα για οικιακά ζώα 

 

Τμήμα διανομών 

Η πρώτη δραστηριότητα της εταιρίας από την ίδρυση της ήταν η διανομή καταναλωτικών 

προϊόντων. Η ποιότητα της φαίνεται από τις κυρίαρχες θέσεις που έχουν οι μάρκες των 

προϊόντων  που η ίδια εκπροσωπεί. Σήμερα η Avers Centrs κατέχει ηγετική θέση όσον 

αφορά τις διανομές στην αγορά της Λετονίας.  

 

Τμήμα logistics  

Τα logistics αποτελούν εσωτερικό κομμάτι των λειτουργιών της Avers Centrs και τα 

οποία διεξάγονται από την ίδρυση της εταιρίας. Η Avers Centrs έγινε μια από τις πρώτες 

επιχειρήσεις στη Λετονία που παρέχει παράδοση αγαθών ως μια επιπρόσθετη υπηρεσία 

προς τον πελάτη. Από το 1995 η Avers Centrs άρχισε να ασχολείται με προϊόντα για 

κατοικίδια ζώα και από το 1996 έγινε ο κύριος διανεμητής της Royal Canin, του 

ευρωπαϊκού ηγέτη στις ζωοτροφές. 

Η εταιρία διαθέτει επίσης γραφεία και υψηλής τεχνολογίας αποθήκες σε στρατηγικές 

τοποθεσίες. Οι αποθήκες της βρίσκονται στη Riga με δυνατότητα θερμοκρασιών +18, +6 

και -18 βαθμούς Κελσίου και στις Valmiera, Daugavplis, Liepaja με θερμοκρασίες +18 

και +6. 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

82

Υπηρεσίες logistics 

Το τμήμα logistics της Avers Centrs προσφέρει επαγγελματική προσέγγιση των αναγκών 

των πελατών. Από το 2000 η εταιρία έχει ιδρύσει ένα ανεξάρτητο υποκατάστημα που 

παρέχει υπηρεσίες logistics τόσο στο τμήμα διανομών της Avers Centrs όσο και σε 

ανεξάρτητους πελάτες στη Λετονία. Η Avers Centrs είναι μια από τις πρώτες εταιρίες στη 

χώρα που παρέχει υπηρεσίες logistics σε άλλες επιχειρήσεις, σε εικοσιτετράωρη βάση και 

σε όλη την επικράτεια της Λετονίας. 

Οι υπηρεσίες logistics που διαθέτει η Avers Centrs είναι οι εξής : 

 

 Ανάπτυξη λύσεων logistics για τις ανάγκες των πελατών 

 Αγορές και προβλέψεις ζήτησης  αγαθών ανάλογα με τις εποχιακές και άλλες 

διακυμάνσεις 

 Αποθήκευση και τοποθέτηση των αγαθών σε διαφορετικές συνθήκες 

θερμοκρασίας 

 Συντήρηση του επιπέδου του αποθέματος ασφαλείας 

 Τιμολόγηση 

 Πακετάρισμα και ετικετοποίηση 

 Μεταφορά σύμφωνα με τα αναπτυσσόμενα σχέδια 

 Logistics υπηρεσίες σε όλη τη Λετονία με τη χρησιμοποίηση των αποθηκών 

που βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία 

 Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και στατιστική ανάλυση 

 Σύστημα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξη 

πληροφοριακής τεχνολογίας 

 Οργάνωση της ροής των αγαθών 

 Ατομική προσέγγιση στη ξεχωριστή ανάγκη του κάθε πελάτη 

 Αποδοτική επίλυση προβλημάτων παράδοσης στην περιοχή της Λετονίας 

διατηρώντας ξεχωριστές συνθήκες θερμοκρασίας   
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RKF ATLAS SIA 
 
 
Εισαγωγή  
 
Η RKF ATLAS SIA  είναι μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρίες αποθήκευσης στη 

Λετονία σήμερα. Βρίσκεται σε μια περιοχή 50.000 τετραγωνικών μέτρων από τα οποία τα 

15.0000 αποτελούν αποθήκες της εταιρίας. Οι περισσότερες εξ αυτών διαθέτουν σύστημα 

θέρμανσης για την κάλυψη των απαιτήσεων των προϊόντων ενώ επίσης ανάλογα με τον τύπο, 

το μέγεθος, και την κατηγορία των αγαθών η RKF ATLAS SIA  προσφέρει και τις ανάλογες 

συνθήκες αποθήκευσης. Η ποικιλία των προϊόντων που μπορούν να αποθηκευτούν είναι 

μεγάλη περιλαμβάνοντας καταναλωτικά αγαθά, ηλεκτρονικά, έπιπλα, κατασκευαστικά αγαθά 

κα.  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των εγκαταστάσεων της εταιρίας είναι ότι υπάρχουν δυο 

σιδηροδρομικές γραμμές οι οποίες της επιτρέπουν να λειτουργεί με δέκα  κλινάμαξες 

ταυτόχρονα. Οι  δραστηριότητες αποθήκευσης που παρέχονται είναι οι εξής :  

 

• Αποθήκευση εμπορευμάτων και διαδικασίες εκτελωνισμού 

• Αποθήκευση των ΄΄δανεισμένων΄΄ αγαθών 

• Αποθήκευση εμπορευμάτων που απαιτούν επεξεργασία (έλεγχο, πακετάρισμα, 

ταξινόμηση) 

• Προσωρινή αποθήκευση αγαθών με άγνωστο τελικό αποδέκτη  (για την περίπτωση 

που ο ιδιοκτήτης των αγαθών έχει αλλάξει ή έχει αλλάξει η διεύθυνση του) 

• Παγίωση ομάδων προϊόντων για περαιτέρω εξαγωγή 

• Συσσώρευση των αποστολών για επιπλέον μεταφορά 

 

Οι  δραστηριότητες των αποθηκών  στη Λετονία είναι συνυφασμένες με τα logistics και τις 

μεταφορές. Το δίκτυο μεταφοράς της χώρας είναι ικανό να παρέχει υπηρεσίες από πόρτα σε 

πόρτα από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ο χειρισμός των φορτίων γίνεται με διάφορα 

μέσα μεταφοράς όπως θάλασσα ,δρόμους, σιδηροδρόμους καθώς και από αέρα μέσω των 

μεταβατικών σταθμών της εταιρίας. Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων προώθησης 

είναι η διανομή των εμπορευμάτων με όποιο μέσο απαιτεί ο πελάτης.   

Η RKF ATLAS προσφέρει επίσης και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκτελωνισμού κατά τη 

διάρκεια της παράδοσης ενώ μεταφέρει τα προϊόντα σε όλη τη Λετονία και πληρώνει τα 

τελωνειακά τέλη για λογαριασμό των πελατών της. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται βάση 

μιας συμφωνίας που υπογράφεται ανάμεσα στην εταιρία RKF ATLAS και τον πελάτη και 
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στην περίπτωση αυτή η αποθήκη ενεργεί ως εγγυητής της ασφαλούς διατήρησης των αγαθών 

για ένα πιστωτικό ίδρυμα.  

 
 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 

EUGESTA 
 

Εισαγωγή  

 

Η ιδιωτική εταιρία Eugesta είναι μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρίες χονδρεμπορίου 

στη Λιθουανία. Η εταιρία δραστηριοποιείται για 10 χρόνια στις διανομές και διαθέτει καλά 

οργανωμένο δίκτυο εμπορίου και logistics. Οι δυνατότητες της προκύπτουν και από τη γνώση 

της για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και τις άριστες σχέσεις της  με παραγωγούς προϊόντων.  

Η UAB Eugesta ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1992 και είναι 100% ιδιωτική εταιρία. Το 1994 

η Eugesta απέκτησε διαδοχικά φορτηγά και ξεκίνησε τη μεταφορά φορτίων μέσω των 

διεθνών οδικών αρτηριών ανάμεσα στα κράτη της δυτικής Ευρώπης και τις χώρες της 

Βαλτικής. Αυτή τη στιγμή η εταιρία παρέχει υπηρεσίες σε 7000 πελάτες σε όλη τη Λιθουανία 

με προσωπικό πάνω από 270 άτομα. 

 

Δραστηριότητες  

Η Eugesta δραστηριοποιείται στις εισαγωγές, τη διανομή και τις πωλήσεις ποικίλων αγαθών 

σε όλη την επικράτεια της Λιθουανίας. Οι δραστηριότητες της έχουν αναπτυχθεί σε τρεις 

κατευθύνσεις.  

 Χονδρεμπόριο καταναλωτικών αγαθών 

 Μηχανές κατασκευής καφέ 

 Υπηρεσίες logistics 

 

Στόχος της εταιρίας είναι η ανακήρυξη της ως κυρίαρχη στην παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας στην αγορά της χώρας. 
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Υπηρεσίες  

 

Τα 10 χρόνια που η UAB Eugesta λειτουργεί έχει αναπτύξει μια ισχυρή βάση logistics για τις 

διεθνείς μεταφορές και την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων στη Λιθουανία.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής : 

 

• μεταφορά πλήρους φορτίων από διεθνείς δρόμους 

 

• μεταφορά συλλεγόμενων και μερικών φορτίων 

• υπηρεσίες προώθησης εμπορευμάτων 

• εγχώρια μεταφορά 

 

Επίσης διαθέτει επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου με τους εκάστοτε οδηγούς φορτηγών 

διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και γρήγορη παράδοση.  

Για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά η Eugesta παρέχει ασφαλιστική κάλυψη διαμέσου 

της ασφαλιστικής εταιρίας Baltik Garant.  

Όσον αφορά την αποθήκευση η εταιρία διαθέτει αποθήκες σε πέντε μεγάλες πόλεις της 

χώρας – Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Siauliai. Το κύριο γραφείο της Eugesta είναι 

στο Vilnius και η παροχή υπηρεσιών σε πελάτες άλλων πόλεων γίνεται σε κάποιο από τα 

πλησιέστερα γραφεία των πόλεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτή τη στιγμή 

διατηρούνται περισσότερα από 7.000 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.  

Ο τρόπος παραγγελίας γίνεται με τη βοήθεια του τοπικού προσωπικού εφόσον ο πελάτης έχει 

υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρία.  

 

 

 

SCHENKER GROUP LITHUANIA 
 

Εισαγωγή  

 

Η Schenker είναι μια από τις κυρίαρχες εταιρίες διεθνών παροχών ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών logistics υποστηρίζοντας το εμπόριο και παρέχοντας παγκόσμια γεωγραφική 

κάλυψη στις μεταφορές μέσω εδάφους, αέρα και θαλάσσης καθώς και τις σχετικές με αυτές 

υπηρεσίες logistics. Η εταιρία διαθέτει περισσότερους από 35.000 υπάλληλους και 
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δραστηριοποιείται σε 1100 περίπου περιοχές παγκοσμίως. Καθώς η εταιρία ειδικεύεται στη 

μεταφορά μέσω εδάφους οδικώς ή σιδηροδρομικώς διαθέτει ένα στενά ενοποιημένο δίκτυο 

τακτικών προγραμματιζόμενων δρομολογίων που συνδέουν τις βασικές περιοχές οικονομικής 

δραστηριότητας με τρίτες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης τα ολοκληρωμένα κέντρα logistics που 

βρίσκονται σε κομβικά σημεία, εξυπηρετώντας την παγκόσμια ροή των αγαθών, δημιουργούν 

διασυνδέσεις ανάμεσα σε όλους τους μεταφορείς επιτρέποντας τους να προσφέρουν ένα ευρύ 

φάσμα προστιθέμενων υπηρεσιών. Η Schenker διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που 

παρέχει λύσεις κατάλληλες για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και ενσωματώνει ξεχωριστά 

κομμάτια λογισμικού διασφαλίζοντας έτσι την αξιόπιστη ροή υλικών και πληροφοριών σε 

όλες τις χώρες. 

  Η Schenker Lithuania έχει δημιουργήσει ένα  κέντρο logistics που βρίσκεται στο Vilnius 

κοντά στο ομώνυμο αεροδρόμιο. Η  εταιρία παρέχει υπηρεσίες  μεταφοράς εδάφους που 

συμπεριλαμβάνονται μέσα στο δίκτυο της Schenker που καλύπτει όλη την Ευρώπη. Οι 

δραστηριότητες της στη Λιθουανία ξεκίνησαν το 1997 με το κεντρικά γραφεία να είναι στο 

Vilnius και υποκαταστήματα στο Kaunas, Klapeda. Το υπάρχον προσωπικό αυτή τη στιγμή 

ξεπερνάει τα 60 άτομα. 

 

Υπηρεσίες  

Η Schenker Lithuania παρέχει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών του ομίλου Schenker όπως : 

 

• Μεταφορά μέσω εδάφους στην Ευρώπη 

• Διεθνή προώθηση φορτίων από αέρα και θάλασσα 

• Οργάνωση διεθνών εκθέσεων καθώς και βιομηχανικών προγραμμάτων με 

ολοκληρωμένη διαχείριση logistics 

• Αποθήκευση 

• Υπηρεσίες εκτελωνισμού 

• Εγχώριες υπηρεσίες μεταφοράς 

 

Επίσης η εταιρία διαμέσου ενός ηλεκτρονικού συστήματος έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει 

ανά πάσα στιγμή τη θέση των μεταφορών σε 30 σχεδόν χώρες γνωρίζοντας την ακριβή άφιξη 

των μεταφορών, τη φόρτωση στους τερματικούς σταθμούς, την είσοδο των εμπορευμάτων 

στο φορτηγό της διανομής και την ώρα παράδοσης στον πελάτη. Όλες αυτές οι κινήσεις 

καταγράφονται μέσω του συστήματος ανίχνευσης της Schenker.  
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Στόχος   

Η θέση της εταιρίας είναι ότι η συνολική επιτυχία προέρχεται από το άθροισμα της απόδοσης 

όλων. Ως αποτέλεσμα θεωρεί το προσωπικό της ως το πιο σημαντικό της κεφάλαιο και 

επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση του ενώ από την άλλη μεριά φροντίζει να συμβαδίζει με 

τις καινούριες τεχνολογικές εξελίξεις έχοντας στόχο την ποιότητα και την καινοτομία. Το 

δίκτυο της προσφέρει λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα και απλοποιούν τις 

διαδικασίες. Η υιοθέτηση λοιπόν λύσεων που μειώνουν το κόστος, βελτιστοποιούν τη χρήση 

των πόρων και ενδυναμώνουν την πληροφοριακή ροή επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα  για τις εταιρίες που θα την επιλέξουν. 

 

 

FM EUROTOLIS 
 

Εισαγωγή  

Η Eurotolis αποτελεί θυγατρική της διεθνούς εταιρίας logistics ‘Frans Maas’ και 

ενεργοποιείται στη Λιθουανία από το 2002 με το όνομα  Fm Eurotolis. Η κίνηση αυτή της 

εταιρίας της επέτρεψε να ενισχύσει τη θέση της όσον αφορά τον τομέα των logistics στη 

χώρα καθώς και γενικότερα στην Ευρώπη. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν εδώ λίγα 

πράγματα για τη μητρική εταιρία  Η ‘Frans Maas’ ιδρύθηκε το 1890 και τώρα αποτελεί 

κύριο παροχέα υπηρεσιών logistics. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

που ποικίλουν από την παροχή δραστηριοτήτων διεθνούς μεταφοράς μέχρι την ανάληψη 

της διαχείρισης ροής προϊόντων σε επιχειρήσεις με σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η 

εταιρία διαθέτει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που στελεχώνεται από 204 τοποθεσίες σε 29 

χώρες διαθέτοντας έτσι πρωτοπόρα θέση στον τομέα των logistics στην Ευρώπη.   

Η Fm Eurotolis ιδρύθηκε το 1999 και έχει γραφεία στο Vilnius και το Kaunas. 

Ειδικεύεται στη μεταφορά μικρών παρτίδων καθώς και πλήρους φόρτωσης ενώ παρέχει 

ασφάλιση και υπηρεσίες διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Η Fm Eurotolis διαθέτει ένα 

διευρυμένο δίκτυο συνεργατών που της δίνει τη δυνατότητα να επιλέγει τις καλύτερες 

λύσεις logistics για τον πελάτη ενώ την ίδια στιγμή μεταφέρει τα προϊόντα εντός και 

εκτός Ευρώπης. Γενικότερα η Fm Eurotolis αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για εταιρίες 

που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις logistics υπηρεσίες τους σε μια εξειδικευμένη εταιρία 

απολαμβάνοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την κίνηση αυτή. Τα οφέλη αυτά 

εντοπίζονται σε αυξημένα επίπεδα εξυπηρέτησης του πελάτη, χαμηλό απόθεμα και 

αξιοσημείωτα χαμηλότερο κόστος. 
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Υπηρεσίες  

Ο συνδυασμός εμπειρίας πάνω στα logistics, επαγγελματικού προσωπικού, δικτύου 

συνεργατών και ευρέου φάσματος υπηρεσιών εγγυάται ότι η εταιρία θα ικανοποιήσει 

πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών. Η Fm Eurotolis διαθέτει επίσης δυνατότητες  

αερομεταφορών και μέσω θαλάσσης ενώ αναλαμβάνει και σύνθετες περιπτώσεις 

logistics. Ο στόχος της είναι να γίνει η μεγαλύτερη εταιρία του τομέα στη Λιθουανία. Η 

εταιρία μεταφέρει αγαθά από και προς την ανατολική, δυτική και κεντρική Ευρώπη 

καθώς και τη Σκανδιναβία και τις χώρες των Βαλκανίων.    

Η Fm Eurotolis παρέχει πλήρες κάλυψη των οδικών υπηρεσιών logistics 

περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες: 

 

• πλήρης μεταφορά (έως 24 τόνους ) 

• μερική μεταφορά 

• μεταφορά προϊόντων με μεγάλες διαστάσεις 

• μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων 

• διάφορες εξειδικευμένες μεταφορές που απαιτούν πακετάρισμα, έλεγχο της 

θερμοκρασίας  

• συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα οδικής μεταφοράς 

 

Η Fm Eurotolis εγγυάται στους πελάτες της ότι τα συμφέροντα τους θα εκπροσωπούνται 

σωστά, όχι μόνο στη Λιθουανία, αλλά σε όλα τα σταδία των διαδικασιών μεταφοράς των 

προϊόντων στις χώρες που οι πελάτες επιθυμούν. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης η εταιρία παρέχει: 

 

 διαχείριση εγγράφων εισαγωγών, εξαγωγών και μεταφοράς και παράδοση 

τους στη απαιτούμενη μορφή 

 αντιπροσώπευση της εταιρίας του πελάτη σε τελωνειακά θέματα 

 αντιπροσώπευση της εταιρίας του πελάτη για να αποκτήσει τις κατάλληλες 

άδειες και έγγραφα 

 συμβουλές σε θέματα εκτελωνισμού 

 

Η Fm Eurotolis έχει τοποθεσίες για αποθήκευση μέσα στη χώρα. Παρέχει αποθηκευτικές 

υπηρεσίες είτε πρόκειται για προσωρινή αποθήκευση είτε για παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

89

όπως προετοιμασία των προϊόντων για μεταφορά, ταξινόμηση, εκτίμηση των διαστάσεων 

των προϊόντων και εγγραφή των τιμολογίων παράδοσης. 

 

 

MG LOGISTICS 
 

Εισαγωγή 

 

Η  MG Logistics είναι μια επαγγελματική επιχείρηση η οποία έχει τις ικανότητες να 

πραγματεύεται καθήκοντα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) με τον πιο κατάλληλο 

τρόπο ώστε να δημιουργεί νέες επιχειρηματικές λύσεις και ευκαιρίες για τους πελάτες της.  

Η  MG Logistics σημαίνει : 

 Κυρίαρχος στη λιθουανική αγορά SCM 

 Τρία γραφεία αντιπροσώπευσης σε χώρες της Βαλτικής 

 Τερματικούς σταθμούς εισαγωγών και εξαγωγών 

 Αποθήκες 

 Πλήρες φάσμα logistics υπηρεσιών 

 

 

Η εταιρία πρωτοιδρύθηκε με το όνομα Maksimalus Greitis στις 31 Δεκεμβρίου του 1994. Το  

1997 δημιουργήθηκε τμήμα προώθησης φορτίων ενώ το 1998 εισήχθησαν και λειτουργίες 

εκτελωνισμού. Από το 1999 η εταιρία παρείχε και υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς μικρών 

φορτίων και το 2000 αναπτύχθηκαν σύνθετες υπηρεσίες logistics καθώς και υπηρεσίες 

μεταφοράς εντός της Λιθουανίας. Τέλος το 2001 η εταιρία άλλαξε όνομα και απέκτησε το 

σημερινό MG Logistics. 

 

Υπηρεσίες  

Η MG Logistics προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες logistics συμπεριλαμβάνοντας τις 

ακόλουθες : 

 

• Διεθνείς μεταφορές φορτίων στην Ευρώπη, τις σκανδιναβικές χώρες καθώς και 

της Βαλτικής. 

• Μεταφορά αγαθών εντός της Λιθουανίας 

• Υπηρεσίες εκτελωνισμού 
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• Αποθήκευση 

 

 

Η εταιρία δίνει σημασία στην ποιότητα των υπηρεσιών της και αυτό καταδεικνύεται  

από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που συνεχώς βελτιώνεται. Επίσης η MG Logistics 

παραδίδει φορτία οποιουδήποτε μεγέθους σε όλα τα μέρη της Λιθουανίας προσφέροντας τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:   

 

 Άμεση παράδοση φορτίου 

 Μεγάλο απόθεμα αυτοκινήτων για μεταφορές 

 Συλλογή, αποθήκευση, διανομή φορτίων  

 Μεταφορά εμπορευμάτων εντός της περιοχής της Λιθουανίας  

 

Ακόμα η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωμένων λύσεων logistics μέσω από σύνθετα 

προγράμματα logistics  και τα οποία έχουν για τις επιχειρήσεις-πελάτες σημαντικά οφέλη : 

 

 Μειώνουν το κόστος των logistics  

 Επισπεύδουν τις διαδικασίες logistics 

 Απαλλάσσουν τον πελάτη από το να ελέγχει κάθε διεργασία  logistics 

 Βελτιώνουν τις υπηρεσίες που παρέχει μια επιχείρηση και ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πελατών της  

 

Αυτή τη στιγμή η αποθήκη της εταιρίας βρίσκεται στο Vilnius  με συνολική επιφάνεια 1600 

τετραγωνικά μέτρα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι ακόλουθες: 

 

 Αποθήκευση φορτίων, προσωρινή αποθήκευση εμπορευμάτων 

 Πακετάρισμα των προϊόντων  

 Προετοιμασία των αγαθών για μεταφορά, ζύγισμα και διάφορες μετρήσεις  

 Ολοκλήρωση του ελέγχου του φορτίου και αξιολόγηση του 

 

 

Όλη η περιοχή της αποθήκης είναι περιφραγμένη, υπάρχει προσωπικό ασφαλείας και 

συναγερμοί, ενώ διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα για τις διαδικασίες φόρτωσης των 

εμπορευμάτων.  

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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NEMUNO BANGA 
 
 
Εισαγωγή  
 
Η Nemuno Banga είναι μια λιθουανική σύγχρονη εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1993 και 

σταθερά καθιερώθηκε στην ανατολική ευρωπαϊκή αγορά. Μια από τις σημαντικότερες 

περιοχές της δραστηριότητας της επιχείρησης είναι το σύστημα logistics και οι 

αποθηκευτικές διαδικασίες οι οποίες έχουν γίνει εσωτερικό κομμάτι των διεργασιών με τους 

πελάτες και οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται και αναπτύσσονται.  Η Nemuno Banga διαθέτει 

εξειδικευμένο προσωπικό,  σύγχρονες εγκαταστάσεις, εργαστήρια τελευταίας τεχνολογίας 

και αυστηρό έλεγχο των εργασιών στοχεύοντας έτσι να επιτύχει τα υψηλότερα επίπεδα 

ποιότητας. Σημαντικό γεγονός είναι ότι οι συνεργάτες  της εταιρίας είναι ηγέτες στα 

κομμάτια της αγοράς που ασχολούνται. 

 

Υπηρεσίες  

 

Η εταιρία μεταφέρει φορτία διαμέσου διεθνών δρομολογίων και ο κυριότερος λόγος της 

ανάπτυξης υπηρεσιών μεταφοράς ήταν η ενδυνάμωση των logistics διαδικασιών και η 

πρόσφορα υπηρεσιών  μεταφοράς με ποιότητα στους συνεργάτες της. Η Nemuno Banga 

παρέχει: 

 

• Συνεχώς αναβαθμιζόμενα πάρκα μεταφοράς εμπορευμάτων 

• Μεταφορά φορτίων στις χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης καθώς και 

της Βαλτικής  

•  Στενή  συνεργασία με εταιρίες μεταφορών της Λετονίας, Εσθονίας, Γερμανίας και 

Ρωσίας καθώς επίσης και με άλλους μεταφορείς της Λιθουανίας  

 

 

Η Nemuno Banga εγγυάται γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά των φορτίων στη 

Λιθουανία και στο εξωτερικό. 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Αποθήκευση 

Η αποθήκευση είναι μια από τις κυριότητες υπηρεσίες της Nemuno Banga μιας και  

αποτελεί ζωτικής  σημασίας δραστηριότητα για τη διεξαγωγή του εμπορίου. Παρέχει 

αποθήκευση υψηλής ποιότητας για πολλά προϊόντα έχοντας εξειδίκευση στην αποθήκευση 

καπνού. Γενικότερα η εταιρία έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύστημα αποθήκευσης και 

logistics και ένα κέντρο διανομής καπνού το τρίτο μεγαλύτερο μετά από αυτά της 

Antwerpen, St. Petersburg.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι λόγω και της γεωγραφικής θέσης της χώρας η οποία 

ενώνει δύση και ανατολή  δίνεται η ευκαιρία στην εταιρία να επεκτείνει τις υπηρεσίες 

αποθήκευσης και logistics γεφυρώνοντας αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων και 

αναλαμβάνοντας τελωνειακές υπηρεσίες καταλαβαίνοντας τις πολιτισμικές κουλτούρες 

διαφόρων χωρών. Όλα αυτά πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την ακρίβεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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ΕΛΛΑΔA  
 
 
 

3PL S.A LOGISTICS ΤΡΙΤΩΝA.E 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Η   LOGISTICS ΤΡΙΤΩΝ A.E είναι μια σύγχρονη εταιρία logistics η οποία δημιουργήθηκε 

από έμπειρα με το χώρο στελέχη με σκοπό την προσφορά λύσεων διαχείρισης της σύγχρονης 

προμηθευτικής αλυσίδας. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2000 με κεφαλαίο 2.200.000 ευρώ και είναι 

εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών logistics και διεθνών μεταφορών. Ιδιαίτερη βάση δίνει 

στις νέες τεχνολογίες επιτυγχάνοντας να συγχρονίζεται με τις πλέον επίκαιρες εξυπηρετώντας 

όλο το φάσμα των διεργασιών των logistics, των διεθνών μεταφορών καθώς επίσης και των 

εισαγωγών και εξαγωγών.  

 

Υλικοτεχνική υποδομή  

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στο πιο κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής αγοράς 

κοντά σε νέους οδικούς δρόμους  που αποτελούν άξονες τόσο για διεθνή όσο και για εθνική 

μεταφορά ενώ επίσης αποτελούν στρατηγικό σημείο για τις διανομές εντός Αθηνών. Πιο 

συγκεκριμένα η εταιρία διαθέτει στη Μαγούλα  της Αττικής μια σύγχρονη αποθήκη με όγκο 

25.000 κυβικά μέτρα και 12000 παλετοθέσεις ενώ παράλληλα υπάρχουν εξωτερικοί 

αποθηκευτικοί χώροι 4000 τετραγωνικών μέτρων φωτισμένοι και φυλασσόμενοι. Η 

LOGISTICS ΤΡΙΤΩΝ A.E έχει επίσης 16 ηλεκτρικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης και χώρους 

συλλογής και ανασυσκευασίας.  

 

Υπηρεσίες  

Η εταιρία προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών. Οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες : 

 

• Αποθήκευση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με εξελιγμένο σύστημα ελεύθερης 

τοποθέτησης  

• Συλλογή με RF τεχνολογία 

• Φόρτωση – εκφόρτωση με ηλεκτροκίνητα μέσα 

• Ανασυσκευασίες με δικά της υλικά ή των πελατών 

 
Παππας Αχιλλεας 
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• Διανομές σε επιχειρήσεις και ιδιώτες με συνεργαζόμενο στόλο φορτηγών με διάφορα 

μεγέθη 

• Πλήρης μηχανογραφική εκτέλεση των εργασιών με τεχνολογία RF και χρήση Bar 

code 

• Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πελατών για την κατάσταση των εμπορευμάτων 

τους μέσω internet  

Ασφάλεια  

Η εταιρία διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα ασφαλείας. Συγκεκριμένα όλος ο αποθηκευτικός 

χώρος είναι περιφραγμένος και φυλάσσεται επί 24ωρου. Επίσης υπάρχουν συστήματα 

ανίχνευσης πυρκαγιάς και αυτόματης λειτουργίας  πυρόσβεσης. Όλοι οι χώροι που χρίζουν 

επιπρόσθετης προσοχής βιντεοσκοπούνται ενώ  διατίθεται και σύστημα πλήρους εξαερισμού 

για όλους τους χώρους. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η LOGISTICS ΤΡΙΤΩΝ A.E διαθέτει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο 

από συνεργαζόμενες εταιρίες που χρησιμοποιούν WMS (warehouse management system) 

παρέχοντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της επιτρέποντας τους να 

ενημερώνονται on line για τις αφίξεις, αναχωρήσεις καθώς και τις έγκαιρες παραδόσεις των 

εμπορευμάτων τους κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.  

 

 

ARGO GROUPAGE S.A 
 

Εισαγωγή  

Η Argo Groupage S.A είναι μια πλήρως οργανωμένη εταιρία με ικανά στελέχη και 

εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στις μεταφορές  έτοιμα να αντεπεξέλθουν στις πιο 

απαιτητικές εργασίες. Η εταιρία συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών επαγγελματικής 

συνεργασίας με τους πελάτες της βοηθώντας τους να αναπτύξουν την ευνοϊκότερη 

στρατηγική για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους. Ιδιαίτερη προσήλωση επιδεικνύει 

στην ποιότητα η οποία από το Δεκέμβριο του 1994 έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ποιότητας ISO 9002.  

 

 

 

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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Υπηρεσίες  

 

Οδικές μεταφορές  

Η Argo Groupage είναι πρωτοπόρος στην οργάνωση ομαδικών φορτίων (groupage) 

στηριζόμενη στη συνεργασία με αξιόλογους ανταποκριτές και έχει τη δυνατότητα να 

εγγυάται την έγκαιρη μεταφορά σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης διαμέσου των 

κεντρικών σημείων περισυλλογής που διαθέτει. Ένα εξελιγμένο σύστημα πληροφορικής 

παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα ελέγχου και ενημέρωσης σε κάθε στάδιο της 

μεταφοράς. Οδικές λοιπόν μεταφορές διεξάγονται καθημερινά από και προς τις 

ακόλουθες πόλεις : 

 Λονδίνο – Μάντσεστερ 

 Παρίσι – Lille- Λυών   

 Μόναχο – Φρανκφούρτη – Duisbourg 

 Rotterdam – Brussels 

 Milan – Firenze – Padova 

 Madrid – Barcelona 

 Lisboa – Porto 

 

Θαλάσσιες μεταφορές 

Η εταιρία διαθέτει απευθείας ανταπόκριση στα πιο μεγάλα εμπορικά λιμάνια, 

μεταφέροντας τόσο πλήρη (FCL) όσο και ομαδικά (LCL) φορτία. Μέσω  λοιπόν μιας 

νέας γραμμής καλύπτει όλα τα κύρια λιμάνια της μεσογείου με δυνατότητα προώθησης 

στην ενδοχώρα και τις βαλκανικές χώρες. 

 

Αερομεταφορές 

Μέσω των αεροδρομίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης η  ARGO καλύπτει όλη την 

Ελλάδα αλλά και τις μεγαλύτερες βαλκανικές πόλεις, παρέχοντας υπηρεσίες σε 

παγκόσμιο επίπεδο και άμεση εξυπηρέτηση. Γενικότερα το τμήμα αερομεταφορών της 

εταιρίας προσφέρει : 

•  Συσκευασία 

• μεταφορές από πόρτα σε πόρτα 

• ναυλώσεις αεροσκαφών 

• ασφάλεια 

• υπηρεσίες αεροδρομίου σε όλη την Ελλάδα 

 
Παππας Αχιλλεας 
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• μεταφορτώσεις 

• ομαδοποίηση φορτίων εισαγωγής – εξαγωγής  

• τριγωνικές μεταφορές σε όλο τον κόσμο 

 

Το δίκτυο της ARGO αποτελείται από 120 ανταποκριτές και καλύπτει όλες τις ανάγκες 

των πελατών. 

  

Συνδυασμένες μεταφορές 

Η εταιρία έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη μεταφορά βαρέων και υπερμεγεθών φορτίων 

καθώς και άλλων ειδικών μεταφορών. Όλες αυτές οι μεταφορές απαιτούν χρήση 

διαφόρων μέσων για την επίτευξη τους. Έτσι η  ARGO αναλαμβάνει ακόμα και τα πιο 

δύσκολα μεταφορικά έργα με συνδυασμό διαφορετικών μέσων. 

 

  Logistics  

Η Argo Groupage προσφέρει παράλληλα  ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης και 

διανομής σε όλη τη χώρα καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών παρέχοντας τους με 

ακρίβεια και αξιοπιστία πλήρη πακέτα υπηρεσιών logistics σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις τους. Διαθέτει λοιπόν στεγασμένους και υπαίθριους χώρους για αποθήκευση 

γενικού και επικίνδυνου φορτίου, καθώς επίσης και για ειδικά φορτία όπως βαριά και 

μεγάλου μεγέθους εμπορεύματα. Επίσης υπάρχουν ειδικοί χώροι για τη συντήρηση και 

τις επισκευές.   

 

 

BALLAUF HELLAS 
 

Εισαγωγή  

Η Ballauf Hellas ιδρύθηκε το 1979 στην Αθήνα. Σήμερα διαθέτει υποκαταστήματα στο 

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στην Αθηνά με 

ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνάει τους 110 εργαζόμενους ενώ παράλληλα διαθέτει και 

αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη. Το σύνολο των αποθηκευτικών χωρών 

στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι 17000 τετραγωνικά μέτρα που περιλαμβάνουν 

νεόκτιστες πλήρως εξοπλισμένες αποθήκες με ράφια εναπόθεσης ενώ υπάρχει πλήρης 

μηχανογραφική υποστήριξη και άρτια υλικοτεχνική υποδομή. Ο εξοπλισμός συνοψίζεται 

σε : 

 
Παππας Αχιλλεας 
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 Χειροκίνητα και ηλεκτρικά παλετοφόρα 

 Υδραυλικές ράμπες  

 Μηχανές συσκευασίας 

 Σύστημα τηλεματικής και on line παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου 

των φορτηγών διανομής 

 

Επίσης οι χώροι αποθήκευσης φυλάσσονται από εταιρία security, είναι περιφραγμένοι και 

διαθέτουν σύστημα πυρόσβεσης.  

 

 

Υπηρεσίες  

Η Ballauf Hellas προσφέρει μεταφορά , αποθήκευση και διανομή για λογαριασμό τρίτων. 

Η διανομή διεξάγεται με την υποστήριξη στόλου 30 οχημάτων διάφορων τύπων σε 

εικοσιτετράωρη βάση σε Αθηνά και Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη και συνεργάτες σε εθνικό δίκτυο. Γενικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρει η 

Ballauf Hellas είναι οι εξής : 

 

 Πλήρης και ομαδικά φορτία εμπορευμάτων από και  προς όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες με πολλαπλές αναχωρήσεις εβδομαδιαίως 

 Πλήρη FCL (Full Container load) και ομαδικά LCL (Less container load) για 

όλο τον κόσμο 

 Αεροπορικές μεταφορές από και προς όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή 

αεροδρόμια 

 Ειδικές μεταφορές για μεγάλης κλίμακας έργα 

 Αποθήκευση και διανομή για λογαριασμό τρίτων 

 

Οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών καθώς και των συνδυασμένων μεταφορών από 

αέρα και θάλασσα γίνονται με τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης , Αμερικής 

και της Ασίας. Παρέχεται υποστήριξη σε έλληνες και ξένους πελάτες πλήρης κλίμακας με 

εξειδίκευση σε ευαίσθητα προϊόντα καθώς και λειτουργίες αποθήκευσης και 

εκτελωνισμού. Η εταιρία απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και του 

εμπορίου.  

 

 

 
Παππας Αχιλλεας 
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CAREL LTD TRANSPORT & LOGISTICS 
 
Εισαγωγικά 
 
 Η Carel Ltd Transport & Logistics ιδρύθηκε το 1976 με στόχο την ανάπτυξη και παροχή 

υπηρεσιών πολιτικού επιπέδου στους τομείς των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών και 

των logistics. Η εταιρία έχει παραμείνει έως τώρα κατά 100% ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 

έχει αποκτήσει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά (ελληνική) καθώς και σημαντική διεθνή 

αναγνώριση για το υψηλό επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών που παρέχει. Η  

Carel Ltd λειτουργεί έξι γραφεία σε Ελλάδα και Κύπρο και διαθέτει ένα δίκτυο ανταποκριτών 

και συνεργατών σε όλο τον κόσμο, ώστε να διασφαλίζεται η παγκόσμια εμβέλεια των 

υπηρεσιών της.  

 

Υπηρεσίες  

Η Carel Ltd προσφέρει μια ευρύτατη γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν όλο το 

φάσμα των διεθνών μεταφορών και των Third ή Fourth Party  Logistics. 

 

Θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές  

Η εταιρία με την ηγετική θέση που κατέχει στην εγχώρια αγορά εγγυάται υψηλή 

εξυπηρέτηση των πελατών της παγκοσμίως. Παρέχει λοιπόν FCL- πλήρη φορτία Containers : 

 Σε κορυφαίο επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 Με ταχύτητα και ασφάλεια πάντα σε ανταγωνιστικό κόστος 

 Δυνατότητα χρήσης όλων των ειδών Containers από και προς τις 5 ηπείρους 

 

Επίσης παρέχεται  LCL - τμηματικά φορτία με ομαδοποίηση εμπορευμάτων με : 

 

 Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από και προς προορισμούς της Άπω ανατολής και 

Αφρικής  

 Διαμεσογειακές εβδομαδιαίες υπηρεσίες 

 Μεταφορά ειδικών φορτίων 

 

Αεροπορικές μεταφορές  

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Carel είναι οι εξής : 
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 Παγκόσμια ανταπόκριση με τις εγκυρότερες αεροπορικές εταιρίες με 

ανταγωνιστικούς ναύλους  

 Δυνατότητες προεξόφλησης χώρου στα αεροσκάφη σε περιόδους αιχμής  

 Συνεχής ροή πληροφόρησης για τις αποστολές  

 Επείγουσες μεταφορές από πόρτα σε πόρτα  

 Παροχή εναλλακτικών δρομολογίων 

 

 

Οδικές μεταφορές  

Η εταιρία προσφέρει καθημερινές φορτώσεις αυτοκίνητων από και προς όλη την Ευρώπη ενώ 

εβδομαδιαίες και πολλές φορές δυο φορές την εβδομάδα ομαδοποιημένες μεταφορές 

διεξάγονται από και  προς τις  περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η εταιρία επίσης ασχολείται και με τις απαραίτητες  τελωνειακές διατυπώσεις αποκτώντας τα 

απαραίτητα έγγραφα για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Παράλληλα διενεργούν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και ποιοτικούς έλεγχους και επιθεώρηση φορτίων. Η Carel 

διαθέτει ελεύθερους τελωνειακούς αποθηκευτικούς χώρους για αποθήκευση εμπορευμάτων 

σε βραχυπρόθεσμο και μακροχρόνιο επίπεδο και αξιόπιστο δίκτυο διανομών σε Ελλάδα, 

Κύπρο και στα Βαλκάνια.   

 

 

HELLAS TRANSPORT – Δ. Παπαρούνης Α.Ε. 
 

Εισαγωγή 

Η Hellas Transport  είναι ο συμβατικός μεταφορέας των ενόπλων δυνάμεων για τη 

μεταφορά όλων των οπλικών συστημάτων , της ΔΕΗ, της HELEXPO και του ελληνικού 

οργανισμού εξωτερικού εμπορίου με στόχο τη συγκέντρωση και αποστολή των 

εκθεμάτων από όλες τις διεθνείς εκθέσεις που συμμετέχει η Ελλάδα. Επίσης η εταιρία 

αναλαμβάνει μεταφορές εκ μέρους του ΕΟΤ και για τις μεγαλύτερες εισαγωγικές και 

εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

Υποδομή  

Η Hellas Transport διαθέτει ιδιόκτητο χώρο 22.000τμ στην Αθήνα και 10.000τμ στη 

Θεσσαλονίκη ενώ 5000τμ υπάρχουν και στην Κρήτη. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν 

καινούριες εγκαταστάσεις με προϋποθέσεις για αποθήκευση προϊόντων (προσωρινής 
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εναπόθεσης ή μόνιμης ) καθώς επίσης για διαλογή και διανομή εμπορευμάτων προς κάθε 

προορισμό στη χώρα. Η εταιρία έχει επενδύσει σε τεχνικά μέσα αλλά και σε λογισμικό 

ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες δίνοντας  τους πληροφορίες 

για τα υπόλοιπα τους τις καθημερινές κινήσεις των ειδών, τις νέες  αφίξεις και τις 

παραδόσεις στους τελικούς αποδέκτες. Όλα αυτά σε συνθήκες υψηλής ασφάλειας με 

24ωρη φύλαξη σε περιφραγμένο χώρο και παρακολούθηση με συστήματα ασφαλείας και 

πυρασφάλειας.  

Η Hellas Transport είναι η πρώτη ελληνική μεταφορική εταιρία που δραστηριοποιήθηκε 

στην οδική μεταφορά το 1968 (μέσω της πρώην Γιουγκοσλαβίας ) με φορτηγά  συρόμενα 

και ψυγεία για ευπαθή προϊόντα σε χρόνο μεταφοράς μόλις πέντε ημερών. Από το 2000 η 

εταιρία αναλαμβάνει τη μεταφορά προϊόντων με συνδυασμένη μεταφορά στην Ελλάδα  

υιοθετώντας τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αποσυμφόρηση των εθνικών δρόμων με αποτέλεσμα την ταχύτερη 

και ασφαλέστερη μεταφορά των εμπορευμάτων. Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο στόλο 

από 110 νταλίκες ειδικά κατασκευασμένες για τέτοιου είδους μεταφορά ενώ έχει 

ενεργοποιήσει και ένα δίκτυο πάνω από 1500 φορτηγά συνεργαζόμενα ανά τη χώρα για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της. Επιπλέον η HELLAS TRANSPORT 

έχει συνάψει συνεργασίες σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις με αξιόπιστους ανταποκριτές οι 

οποίοι δίνουν άμεσες λύσεις και οργανώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις παραλαβές και 

παραδόσεις των εμπορευμάτων. Η εταιρία έχει επενδύσει και σε έμψυχο δυναμικό με την 

πρόσληψη έμπειρων και καταρτισμένων οδηγών στη  μεταφορά εύφλεκτων και 

επικίνδυνων φορτίων. Οι παραδόσεις διεξάγονται καθημερινά από Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη προς τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Μόναχο, Μιλάνο, 

Άμστερνταμ, Παρίσι, Μαδρίτη, Ζυρίχη, Βιέννη, Λονδίνο, Λισσαβόνα και Κοπεγχάγη.   

Τέλος το ατμοπλοϊκό τμήμα της εταιρίας απαρτίζεται από έμπειρους συνεργάτες και 

δημιουργήθηκε το 1981 για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων μεταφορών που 

προσέφεραν χαμηλότερου κόστους μεταφορά. 

 

 

IMPERIO 
 
Εισαγωγή  

Η εταιρία Imperio παρέχει υπηρεσίες logistics εξασφαλίζοντας τη σωστή διακίνηση των 

εμπορευμάτων και υλοποιώντας εργασίες προστιθέμενης άξιας τόσο στο σωστό τόπο και 

χρόνο όσο και στην κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα. Η IMPERIO διαθέτει μεγάλη 
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εμπειρία στη διαμετακόμιση μεγάλου όγκου εμπορευμάτων, στην παροχή δραστηριοτήτων 

εκτελωνισμού και στη διαχείριση των αποθεμάτων πάντα με υψηλή ποιότητα και 

αποδοτικότητα. 

 

 

Υπηρεσίες 

Η Imperio προσφέρει πληθώρα αποθηκευτικών υπηρεσιών:  

 

• Φόρτωση 

• Εκφόρτωση – παραλαβή 

• Ταξινόμηση 

• Αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους  

• Διανομή 

• Έκδοση σχετικών παραστατικών για τον πελάτη (δελτία αποστολής – δελτία 

εισαγωγών - τιμολόγια) 

 

Παράλληλα παρέχει και πιο εξειδικευμένες αποθηκευτικές δραστηριότητες όπως :  

 

• Διαχωρισμός φορτίων, αποσυσκευασία, Bar code, παλετοποίηση 

• Ποιοτικός – ποσοτικός έλεγχος 

• Παρακολούθηση εμπορευμάτων 

• Τήρηση αποθεμάτων 

• Διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού 

• Διακίνηση εμπορευμάτων 

• Εισπράξεις – αντικαταβολές  

 

Επίσης η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς  χώρους κέντρων υπηρεσιών logistics 

σε Αθηνά και Θεσσαλονίκη με ολοκληρωμένα μηχανογραφημένα συστήματα  

Ακόμα η Imperio έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της προγράμματα 

διαχείρισης αποθηκών και στόλου οχημάτων με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών παρέχοντας έτσι άριστη διοίκηση της εφοδιαστικης τους 

αλυσίδας. Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) διεξάγει 

εμπορικές δραστηριότητες με τους πελάτες της με ταχύτητα, ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα επιτρέπει : 
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 Αυξημένη ταχύτητα και αμεσότητα στις συναλλαγές  

 Ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών 

 Ελαχιστοποίηση των λαθών με χρήση Bar Code 

 Υψηλή ποιότητα πληροφοριών 

 

Ταυτόχρονα προσφέρει και on – line υπηρεσίες όπως : 

 

 Ισοζύγιο αποθήκης  

 Πληροφορίες για το τρέχον απόθεμα καθώς και το απόθεμα 

οποιασδήποτε ημέρας 

 Πλήρης και συνοπτική ανάλυση κόστους αποθήκευσης  

 Πλήρης ανάλυση εισαγωγών – εξαγωγών 

 Διασφάλιση των πληροφοριών των πελατών με χρήση προσωπικού 

κωδικού 

 

Τέλος η εταιρία έχει προβεί σε αξιόλογες επενδύσεις όπως είναι το S.I.L.C S.S και το 

AVLON S.A. Το πρώτο αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο υπηρεσιών logistics στα Βαλκάνια με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη με 20.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου με ειδίκευση σε 

κατεψυγμένα φορτία. Το  δεύτερο είναι το μεγαλύτερο κέντρο υπηρεσιών logistics στην 

Ελλάδα 50.000 τετραγωνικών  μέτρων με έδρα τον Αυλώνα της Αττικής.  

  

 

PLANET TRANS INTERNATIONAL LTD 
 

Εισαγωγή  

Η Planet Trans International LTD είναι μια ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στο 

χώρο των διεθνών μεταφορών, της διανομής, αποθήκευσης καθώς και των υπηρεσιών 

logistics. Αποτελείται από 24 υπάλληλους κατάλληλα εκπαιδευμένους, από ειδικούς στη 

μεταφορά φορτίων με γνώσεις αρκετών ξένων γλωσσών, από έμπειρη ομάδα πωλήσεων 

και από αντιπρόσωπους για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Η εταιρία είναι μέλος του 

ελληνικού, του ελληνοαμερικανικού και του ελληνογερμανικού εμπορικού επιμελητηρίου 
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Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία είναι κυρίως υπηρεσίες μεταφοράς μέσω αέρα, 

θάλασσας αλλά και στο έδαφος με χρήση οδικών δρόμων. Παράλληλα παρέχονται 

διάφορες υπηρεσίες όπως :  

 

• Περισυλλογή και παράδοση εμπορευμάτων 

• Διανομές σε όλη την Ελλάδα 

• Μεσιτικές διεργασίες και εκτελωνισμοί 

• Αποθήκευση και διατήρηση εμπορευμάτων 

• Επιτήρηση και ασφάλιση των μεταφερομένων φορτίων 

• Πλήρης πακέτο υπηρεσιών logistics  

 

Όσον αφορά τις διανομές στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν καλά οργανωμένα δίκτυα 

περισυλλογής και παράδοσης σε όλη τη χώρα που καλύπτουν και εξυπηρετούν πολλά 

κομβικά σημεία τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Η εταιρία διαθέτει 

καλά ελεγχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς με συνδυασμό οδικών αρτηριών και θάλασσας 

εξυπηρετώντας όλες τις βασικές ανάγκες που προκύπτουν. Προσεκτικά διαλεγμένα 

σημεία μεταφοράς με τη βοήθεια συμβεβλημένων τοπικών πρακτόρων  εγγυούνται την 

ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

Αποθήκευση   

Οι αποθήκες της εταιρίας αποτελούνται από 6000 τετραγωνικά μέτρα πλήρως 

εξοπλισμένου χώρου με όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εσωτερική μεταφορά των 

εμπορευμάτων και το πακετάρισμα τους. Επίσης διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας 

σύστημα Bar Code.  

 

Υπηρεσίες logistics  

Η Planet Trans International Ltd ξεκινάει τις σχετικές διεργασίες συλλέγοντας την κίνηση 

προχωρώντας σε διαδικασίες εκτελωνισμού όπου χρειάζεται και προωθώντας την μέχρι 

τον τελικό αποδεκτή. Διεξάγει επίσης  όλες τις ανάγκες logistics του πελάτη ανιχνεύοντας 

την εκάστοτε θέση του εμπορεύματος του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ακόμα 

διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση του φορτίου παρέχοντας υπηρεσίες διανομής από 

πόρτα σε πόρτα καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.  
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ΜΑΚΙΟΣ TRANSPORT CO 
 
 
Εισαγωγή 
Η εταιρία ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ  ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μεταφοράς και 

δραστηριοποιείται εδώ και 75 χρόνια στο χώρο των εθνικών και διεθνών μεταφορών έχοντας 

σήμερα θέση ηγέτη στην αγορά της Ελλάδος. Πρωτοξεκίνησε το 1927 και επανιδρύθηκε το 

1949 ως γραφείο μεταφορών Καβάλας – Θεσσαλονίκης. Το 1964 είχε στόλο 5 ιδιόκτητων 

φορτηγών ενώ από το 1975 έπειτα από συμφωνία με τη ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ  μετατρέπεται από 

εταιρία γενικών μεταφορών σε  εταιρία εξειδικευμένων μεταφορών υγρών φορτίων. Το 1998 

με την ίδρυση της MAKFROST ξεκίνησε ένα  πρόγραμμα κατασκευής σύγχρονων ψυγείων 

και αποθηκευτικών χώρων. Το 2001 τέθηκε σε λειτουργία όλο το συγκρότημα αποθήκευσης 

– ψύξης του διανεμητικού κέντρου Θεσσαλονίκης.    

 

Υπηρεσίες  
Η εταιρία περιλαμβάνει διαφόρων ειδών υπηρεσίες όπως : 

 

• Υπηρεσίες αποθήκευσης 

• Υπηρεσίες διανομών  

• Υπηρεσίες συσκευασίας – ανασυσκευασίας 

• Υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορικής 

 

Εγκαταστάσεις   
Η εταιρία θέλοντας να παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες στους πελάτες της δημιούργησε την 

εταιρία MAKFROST ΑΕ η οποία εξειδικεύεται στη διαχείριση και διανομή προϊόντων. Για 

την καλύτερη λοιπόν εξυπηρέτηση του πελάτη δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο συγκρότημα 

αποθηκών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης που αποτελείται από τρεις αποθηκευτικούς  χώρους, 

έναν ξηρού φορτίου και δυο ψυγεία – κατάψυξης.  Το πρώτο έχει συνολική έκταση 6000 

τετραγωνικά μέτρα και δυνατότητα αποθήκευσης 10.000 παλετών ενώ τα δεύτερα έχουν 

συνολική έκταση 7.000 τετραγωνικά μέτρα και είναι χωρισμένα σε δέκα θαλάμους 950 

παλετοθέσεων ο καθένας. Γενικότερα στις αποθήκες της εταιρίας υπάρχει η δυνατότητα της 

αποθήκευσης και διαχείρισης οποιοδήποτε είδους φορτίου καθώς και αποστολής του. 
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Στόλος  

Η ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ  παρέχει κατά μέσο όρο 60 παραδόσεις την ημέρα υγρών προϊόντων σε 

διεθνείς και εσωτερικές μεταφορές και 70 παραδόσεις σε εμπορεύματα ψυγείου. Επειδή τα 

προϊόντα επιθυμούν ιδιαίτερα οχήματα για τη διαχείριση τους η εταιρία διαθέτει μεγάλο 

στόλο ειδικών φορτηγών. Όπως οχήματα ψυγεία, καζάνια διεθνών μεταφορών υγρών 

τροφίμων, σιαλοφόρα οχήματα κα.  

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Σιδηρόδρομοι  
Η Ελλάδα έχει συνολικά 2548 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων από τα οποία  τα 36 χιλιόμετρα 

είναι ηλεκτροδοτημένα ενώ υπάρχουν και 100 χιλιόμετρα διπλής σιδηροδρομικής γραμμής. 

Γενικότερα τα τραίνα στην Ελλάδα είναι σχετικά φθηνά και οι κυριότερες διαδρομές είναι 

ανάμεσα σε Θεσσαλονίκη – Αθήνα, Αθήνα – Κόρινθο, και Πάτρα – Καλαμάτα. 

 

Οδική μεταφορά  
Η χώρα διαθέτει 117.000 χιλιόμετρα οδικών δρόμων συμπεριλαμβανομένου και 470 

χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων ταχέως κυκλοφορίας. Οι δρόμοι είναι γενικά σε καλή 

κατάσταση και στους κύριους δρόμους οι πινακίδες είναι γραμμένες στο λατινικό αλφάβητο 

έτσι ώστε να διευκολύνουν τις μεταφορές από όλες τις χώρες και κυρίως της  Ευρώπης.  

 

Αεροπορικές μεταφορές  
Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 81 αεροδρόμια από τα οποία τα 65 έχουν επιστρωμένους 

αεροδιαδρόμους. Γενικά υπάρχουν 16 διεθνή αεροδρόμια αλλά μόνο αυτά της Αθηνάς, 

Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας έχουν προγραμματισμένες πτήσεις. Το 

αεροδρόμιο της Αθήνας χειρίζεται τη μεγάλη πλειοψηφία των πτήσεων περιλαμβάνοντας όλη 

τη διεθνή αερομεταφορά.  

 

Θαλάσσιες μεταφορές  
Συνολικά οι υδάτινοι δρόμοι είναι 80 χιλιόμετρα και αποτελούν ένα σύστημα από τρία 

παράκτια κανάλια. Συγκεκριμένα το κανάλι της Κορίνθου (6 χιλιομέτρων) που διασχίζει τον 

ισθμό της Κορίνθου συνδέει τον Κορινθιακό κόλπο με το Σαρωνικό, ελαττώνοντας τη 

θαλάσσια απόσταση ανάμεσα στην Αδριατική και τον Πειραιά κατά 325 χιλιόμετρα. Ακόμα 
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υπάρχουν τρία μη συνδεόμενα ποτάμια. Τα σημαντικότερα λιμάνια είναι αυτά του Πειραιά, 

Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Λαυρίου, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης, 

Βόλου και Καβάλας. Ο θαλάσσιος εμπορικός στόλος αποτελείται από συνολικά 780 πλοία με 

συνολική χωρητικότητα 25.564 GRT. Πληθώρα διαφορετικών πλοίων υπάρχουν όπως 

φορτηγά, τανκερ, επιβατικά και πλοία  με ειδικά ψυγεία κ.α. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 

Η Ελλάδα έχει λάβει πληθώρα χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών έργων από την EIB, 

ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων. Τα σημαντικότερα εξ αυτών παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Η χρηματοδότηση για την κατασκευή τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου της περιφερειακής 

οδού της Εγνατίας στη βόρεια Ελλάδα και στο πέρασμα από Θεσσαλονίκη. Το ποσό της 

χρηματοδότησης έφτασε τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο θα βοηθήσει στη βελτίωση της 

υποδομής των ευρωπαϊκών επικοινωνιών και υπογράφτηκε στης 31 Ιουλίου 2002.  

 

Η κατασκευή τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Ηγουμενίτσας και Παναγίας στο 

δυτικό τμήμα της περιφερειακής οδού της Εγνατίας. Το πρόγραμμα θα στοιχίσει 150 

εκατομμύρια ευρώ και υπογράφτηκε στης 18 Ιουνίου 2003.  

 

Η δημιουργία τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας ανάμεσα στα Γρεβενά και την 

Κουλούρα. . Το έργο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής  θα στοιχίσει 50 εκατομμύρια 

ευρώ και υπογράφτηκε στης 18 Ιουνίου 2003. 

 

Η κατασκευή του βόρειου περιφερειακού δρόμου της Αθήνας που σχηματίζει κομμάτι της 

επικοινωνιακής γραμμής Αθήνας – Πάτρας –Θεσσαλονίκης και ενώνει το κέντρο  της 

Αθήνας  με το διεθνές αεροδρόμιο. Το έργο θα κοστίσει 9.5 εκατομμύρια ευρώ και έχει 

υπογραφτεί στης 30 Σεπτεμβρίου 2002. 

 

Η κατασκευή της γέφυρας στο δυτικό μέρος του κορινθιακού κόλπου που ενώνει τη 

βορειοδυτική περιοχή της Πελοποννήσου με το νοτιοδυτικό μέρος της. Το κόστος της 
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κατασκευής είναι 130 εκατομμύρια ευρώ και το σχετικό έργο υπογράφτηκε στης 8 Μάιου 

2003. 

Τμημάτων επίσης  του αυτοκινητοδρόμου της περιφερειακής οδού της Εγνατίας στη βόρεια 

Ελλάδα και στο πέρασμα από Θεσσαλονίκη με συνολικό ποσό 100  εκατομμύρια ευρώ με 

ημερομηνία υπογραφής του προγράμματος η 28 Μαρτίου 2000. 

 

Η κατασκευή του διεθνούς αεροδρομίου στα Σπάτα με χρηματοδότηση 360.460 εκατομμύρια 

ευρώ με ημερομηνία έγκρισης την 31 Ιανουαρίου 2000. 

 

Η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου στα πρότυπα επίπεδα και επανατοποθέτηση της 

ανισόπεδης διάβασης μέσω του δρόμου για την Κατερίνη.  

 

Η κατασκευή τμήματος του αυτοκινητόδρομου ανάμεσα στα Μέγαρα και Κινέττα (Αττική) 

στον περιφερειακό δρόμο Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Εύζονοι. Το έργο θα κοστίσει 

40 εκατομμύρια ευρώ και υπογράφτηκε στης 18 Μαΐου 2001. 

 

Η κατασκευή παρακαμπτήριος οδού γύρω από την πόλη της Καβάλας και η αναβάθμιση του 

τμήματος του  αυτοκινητόδρομου της περιφερειακής οδού της Εγνατίας ανάμεσα στην 

Κομοτηνή και την Κυπη. Tο σχετικό έργο υπογράφτηκε στης 27 Ιουλίου 2001 και στοίχισε 

35 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου ανάμεσα στην Υλίκη και τον Άγιο Κωνσταντίνο  

καθώς και των τμημάτων Ράχες -  Άγιοι Θεόδωροι τα οποία αποτελούν επιμέρους τμήματα 

της περιφερειακής οδού  Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Εύζονοι. Το έργο θα κοστίσει 

14.844 εκατομμύρια ευρώ και υπογράφτηκε στης 27 Ιουλίου 2000.  

 

Η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου ανάμεσα στην Πελασγία και Γυρτώνη, επιμέρους 

τμήματα της περιφερειακής οδού  Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζονοι. Το κόστος 

της κατασκευής είναι 29 εκατομμύρια ευρώ και το σχετικό έργο υπογράφτηκε στης 30 

Απριλίου 2001.  
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Επίλογος κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε λεπτομερής καταγραφή εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

των logistics ανά εξεταζόμενη χώρα. Η έρευνα αυτή καταδεικνύει την εξέλιξη του τομέα σε 

κάθε χώρα και την επιχειρηματική κίνηση προς αυτόν τόσο από ιδιωτικές όσο και δημόσιες 

επιχειρήσεις. Η σημαντικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι ιδιαιτέρως σημαντική αν 

αναλογιστεί κανείς ότι ο τομέας των logistics, με την τωρινή του μορφή, είναι σχετικά νέος 

στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη μορφή 

δραστηριοποίησης κάθε χώρας καθώς και τη γενικότερη αντίληψη που επικρατεί για την 

περαιτέρω αναβάθμιση του. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ LOGISTICS 

 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν ευρωπαϊκά προγράμματα που στόχο έχουν τη στήριξη 

των διεργασιών logistics στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης. Η δραστηριοποίηση τέτοιων 

προγραμμάτων κρίνεται επιβεβλημένη και η συνεισφορά τους  στη βελτίωση του τομέα των 

μεταφορών και των logistics καταλυτική. Η παραπάνω τοποθέτηση γίνεται κατανοητή μέσα 

από μια ενδελεχή κριτική του όλου επιχειρηματικού φάσματος στις χώρες αυτές. 

Συγκεκριμένα οι χώρες της Ν.Α Ευρώπης χαρακτηρίζονται από σοβαρές ανεπάρκειες 

εγχωρίων επενδυτικών προγραμμάτων προς τον τομέα αυτό ως αποτέλεσμα της έλλειψης 

πόρων για παροχή επενδύσεων. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν λοιπόν την απαρχή 

που θα δώσει την ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη του όλου τομέα με στόχο την σύγκλιση με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 
 
 
 

EBRD – European Bank For Reconstruction And Development 
 
 
Εισαγωγή  
 
Η Ευρωπαϊκή τράπεζα για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη ιδρύθηκε το 1991 μετά την 

πτώση του κομμουνισμού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη με στόχο να προσφέρει 

υποστήριξη στις χώρες αυτές στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν ένα νέο ιδιωτικό 

τομέα μέσα στα εξελισσόμενα δημοκρατικά περιβάλλοντα. Η EBRD αποτελεί το μεγαλύτερο 

επενδύτη στην περιοχή και κινητοποιεί σημαντικό αριθμό ξένων  επενδύσεων παράλληλα με 

τη δική της χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η  EBRD 

ανήκει από κοινού σε 60 χώρες καθώς και δυο διακρατικούς οργανισμούς. Ενώ λοιπόν θα 

περίμενε κανείς λόγω της δημόσιας υφής των μετόχων της να ασχολείται με τις δημόσιες 

επιχειρήσεις, τουναντίον χρηματοδοτεί κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις συνήθως σε 

συνεργασία με τους εμπορικούς της συνεργάτες. Παρέχει λοιπόν σχέδια χρηματοδότησης σε 

τράπεζες, επιχειρήσεις και οργανισμούς ενώ συχνά συνεργάζεται με δημόσιες επιχειρήσεις 

συνεισφέροντας στην αναδόμηση τους στηρίζοντας τις ιδιωτικοποιήσεις και βελτιώνοντας τις 

δημόσιες υπηρεσίες τους. Ακόμα χρησιμοποιεί τις στενές της σχέσεις με τις τοπικές 
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κυβερνήσεις (στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη) προωθώντας πολιτικές που 

ενδυναμώνουν το επιχειρηματικό πνεύμα. Πολιτική της EBRD είναι ο σεβασμός του 

περιβάλλοντος που διέπει όλες τις επενδύσεις της καθώς και η συνεργασία της μόνο με 

δημοκρατικές χώρες. 

Γενικότερα κάθε επένδυση της EBRD θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες επιταγές :  

 

 Να αποσκοπεί στη μετάβαση της χώρας προς μια ελεύθερη οικονομία 

 Να αναλαμβάνει ρίσκο στηρίζοντας τους ιδιωτικούς μετόχους 

 Να εφαρμόζουν τις τραπεζικές αρχές  

 

Η EBRD διάμεσου αυτών των επενδύσεων επιθυμεί να παρέχει : 

• Αναμόρφωση σε διάφορους τομείς και τις δομές τους 

• Αύξηση του ανταγωνισμού, της ιδιωτικοποίησης και της 

επιχειρηματικότητας 

• Ενδυνάμωση των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 

• Ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα 

• Υιοθέτηση διαφόρων κατευθύνσεων όπως η προστασία του περιβάλλοντος 

 

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών η EBRD προσφέρει χρηματοδότηση, κινητοποιεί τα εγχώρια 

κεφάλαια και παρέχει και τεχνική υποστήριξη όπου χρειαστεί.  

 

EBRD – ΠΟΛΩΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Η εθνική πολωνική εταιρία σιδηροδρόμων  (PKP)  είχε την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και να 

επενδύσει στην υποδομή της, επεκτείνοντας την ιδιωτική συμμετοχή στην προσπάθεια της να 

παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σιδηρόδρομου για τη μεταφορά φορτίων και επιβατών. 

Αρωγός  στην προσπάθεια αυτή ήταν η EBRD δίνοντας της ένα από τα  μεγαλύτερα δάνεια 

που έχει δώσει ποτέ στα πλαίσια ενός προγράμματος ανακατασκευής μιας βιομηχανίας. Το 

δάνειο αυτό λοιπόν θα επιτρέψει στη  PKP να αναδομηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
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Πρώτα βήματα 

 Σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας ήταν η διάσπαση της σε 24 θυγατρικές 

εταιρίες οι οποίες καλύπτουν η κάθε μια ένα ξεχωριστό τμήμα της επιχείρησης και για το 

οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνες. Οι εταιρίες αυτές  ασχολούνται με την υποδομή, τη 

μεταφορά επιβατών, τη μεταφορά φορτίων (πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία 

σιδηροδρομικής μεταφοράς φορτίων στην κεντρική Ευρώπη) καθώς και πολλές ακόμα 

επιχειρηματικές περιοχές.  

 

Δάνεια  

Το πρώτο δάνειο που δόθηκε στη  PKP αφορούσε την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, 

επιτρέποντας στην εταιρία να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να την οδηγήσει σε 

ουσιαστικές περικοπές του εργατικού κόστους κατά 20 %. Ένα δεύτερο κομμάτι του 

προγράμματος φρόντισε στην εξάλειψη των παλαιοτέρων χρεών της εταιρίας δίνοντας το 

εχέγγυο στις νεοϊδρυθείσες εταιρίες να εστιάσουν σε θέματα αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας και να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις.  

Γενικότερα οι επενδύσεις της   EBRD προσέφεραν υποστήριξη στην πολωνική κυβέρνηση 

για την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής στην σιδηροδρομική βιομηχανία που 

θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των πολωνικών σιδηροδρόμων με το σιδηροδρομικό σύστημα 

της ευρωπαϊκής ένωσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο κυριότερος στόχος είναι η 

συμμετοχή ιδιωτικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στη δημιουργία της υποδομής και οι 

οποίες θα αναδομήσουν και θα χρηματοδοτήσουν τις τοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές 

αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της PKP και των θυγατρικών της. Απώτερος σκοπός θα 

είναι η επίτευξη ενός κερδοφόρου σιδηροδρομικού συστήματος που θα στηρίξει την εγχώρια 

αγορά. 

 

EBRD - ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ  
 
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής καθώς και 

κόμβου αμαξοστοιχιών τα οποία θα εξυπηρετήσουν ένα νέο κέντρο logistics στη 

Βουδαπέστη.   
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Γενικά στοιχεία 

Στην περίπτωση αυτή δανειολήπτης είναι η ίδια η Ουγγαρία αφού το έργο θα εκτελεστεί από 

τις ουγγρικούς σιδηροδρόμους MAV. Συνολικά το πρόγραμμα θα στοιχίσει 24,5 

εκατομμύρια ευρώ από τα οποία τα δέκα αποτελούν δάνειο της EBRD ενώ τα υπόλοιπα είναι 

συγχρηματοδότηση από  την Ευρωπαϊκή Πρόνοια (δέκα εκατομμύρια) και την κυβέρνηση 

της χώρας (9.5 εκατομμύρια ευρώ). 

Το σχέδιο θα παρέχει ένα ιδιωτικό σταθμό επιβίβασης διάφορων μέσων και ένα κέντρο  

logistics με την αναγκαία βασική υποδομή. Το κομμάτι της χρηματοδότησης της EBRD θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του κόμβου αμαξοστοιχιών.  

 

Αναμενόμενες ωφέλειες  

Το έργο θα επιτρέψει την αντικατάσταση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού ο οποίος 

αντιμετωπίζει συμφόρηση με ένα νέο, σύγχρονο και κτισμένο για τη χρήση διάφορων μέσων 

σταθμό και ταυτόχρονα ένα κέντρο logistics που θα επιτρέψουν το χειρισμό της ολοένα 

αυξανόμενης ζήτησης για μεταφορές με τη δυτική Ευρώπη.  

 

Παρεπόμενα θέματα 

Η  MAV έχει προσαρμόσει τα σχέδια του προγράμματος ούτως ώστε η περιβαντολογική 

ανάλυση να περικλείει την κατασκευή επιπρόσθετων  φραγμάτων για το θόρυβο καθώς και 

την αποχέτευση ενώ ένας  προσωρινός δρόμος για την πρόσβαση από το Ocsai προβλέπεται 

μέχρι να αποφασιστεί η κατασκευή  ενός μόνιμου. Το σχέδιο θα αποφέρει αξιοσημείωτη 

μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Βουδαπέστη και τις γύρω περιοχές ενώ θα 

μειώσει και τις εκπομπές αερίων και θορύβου.  

 

EBRD – ULJANIK SHIPYARD 
 

Η EBRD το 2001 ενέκρινε το πρώτο της πρόγραμμα χρηματοδότησης στο ναυπηγικό τομέα 

παρέχοντας 17.1 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρία Uljanik Shipyard που βρίσκεται στο λιμάνι 

Pula της ομώνυμης πόλης, στην Κροατία. Το ναυπηγείο περιλαμβάνει δυο γραμμές 

παραγωγής ικανές για το σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών μέχρι 80.000 dwt. Η Uljanik 

Shipyard θεωρείται η καλύτερα διαχειριζόμενη κρατική ναυπηγική εταιρία στην Κροατία με 

πολύ καλά ποσοστά παραδόσεων καθώς και με πλήρη έμφαση στις τεχνολογικές απαιτήσεις. 

Η EBRD θα στηρίξει μέσω μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης τις τωρινές παραγγελιές 

παράδοσης εκδίδοντας εγγυήσεις για επιστροφή των χρημάτων σχετικά με προπληρωμένες 
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παραδόσεις. Οι εγγυήσεις αυτές θα βοηθήσουν την εταιρία να αναδομηθεί και θα 

εκσυγχρονίσουν τις ναυπηγικές της λειτουργίες. Σε μελλοντικό επίπεδο η άρτια εκτέλεση του 

συγκεκριμένου έργου θα έχει ενεργό ρόλο στην αναβάθμιση καθώς και την ιδιωτικοποίηση 

του κροατικού ναυπηγικού τομέα στο σύνολο του. 

 

 

IRIDE – ROMANIA 
 

 

Εισαγωγικά  

Η IRIDE είναι ιταλό-ρουμανική  εταιρία βιομηχανικής ανάπτυξης η οποία ιδρύθηκε στη 

Ρουμανία από την ιταλική εταιρία BPD Property Development S.R.I. Η  IRIDE θα είναι μια 

από τις πρώτες εταιρίες στη Ρουμανία που στοχεύουν στην κατασκευή βοηθητικού 

εξοπλισμού γραφείων κυρίως για μεγάλες διεθνείς εταιρίες κατασκευών οι οποίες διανέμουν 

προϊόντα στη χώρα. 

  

Στόχος  

Ο σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση ενός προγράμματος σύγχρονων  

αποθηκών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και οι οποίες θα τοποθετηθούν στη Ρουμανία. Η 

EBRD θα χρηματοδοτήσει την IRIDE παρέχοντας της ένα δάνειο εννέα εκατομμυρίων 

δολαρίων και δίνοντας της  μια αντισταθμιστική επένδυση  2.4  εκατομμυρίων δολαρίων. Το 

σύνολο της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου θα στοιχίσει στη EBRD 36 

εκατομμύρια δολάρια.  

 

Αναμενόμενα οφέλη 

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικης 

αλυσίδας με τη χρήση σύγχρονων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και συστημάτων logistics, τα 

οποία θα συνεισφέρουν ενεργά στη μείωση του κόστους των logistics και την αύξηση του 

ανταγωνισμού στον τομέα των έτοιμων προϊόντων. Η EBRD έχει εγκρίνει το έργο και η 

χρηματοδότηση του έχει ξεκινήσει. 

Το έργο θα πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια του 

προσωπικού και την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε φάση της κατασκευής του και για 

αυτό το λόγο αυστηρά μέτρα έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. 

Επίσης αναγκαία είναι η συμμόρφωση της κατασκευής με τα εγχώρια μέτρα προστασίας και 
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τις έκτακτες ανάγκες. Τέλος η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει ετησίως περιβαντολογική 

αναφορά στη EBRD για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα αυτό. 

 

 

EBRD – LOGISTICS PARC POLAND 
 
Εισαγωγικά 
 
Η EBRD έχει προχωρήσει στη χρηματοδότηση ενός πάρκου logistics και το οποίο αποτελεί 

τη πρώτη μεγάλη σε κλίμακα εγκατάσταση σχετικά με τα logistics στην κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι για τον τομέα των 

διανομών εκτελώντας έτσι την υπόσχεση τους για τη χρηματοδότηση κέντρου διανομής στη 

Βαρσοβία.  

Το πάρκο logistics δημιουργήθηκε από την εταιρία Societe d’Exploitation des Varsovie Sp 

(SEEV) μια θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας της γαλλικής Faure & Machet, ηγέτη στα θέματα 

logistics. Τα 65.000 τετραγωνικά μέτρα των εγκαταστάσεων κατασκευάσθηκαν σε τρεις 

φάσεις κοντά στο Mszczonow της Πολωνίας ανάμεσα στο Lodz και τη Βαρσοβία.  

 

Αναμενόμενα οφέλη     

Οι σύγχρονες αυτές εγκαταστάσεις θα εισάγουν νέα τεχνολογία διανομών και logistics στη 

χώρα και θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής του  Lodz και της Βαρσοβίας για 

τους παραγωγούς και τους διανομείς. Επιπρόσθετα θα εξαλείψουν από τις εταιρίες  την 

ανάγκη για δημιουργία δικών τους λειτουργιών διανομών και θα επιτρέψουν στο ξένο 

κεφαλαίο να κάνει επενδύσεις στη Πολωνία  ελαχιστοποιώντας τα εμπόδια στο βιομηχανικό 

κλάδο. 

 

Λόγοι δημιουργίας  

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων διανομής των προϊόντων είναι 

ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο για τις βιομηχανικές εταιρίες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης. Μάλιστα ο κλάδος του λιανεμπορίου εμφανίζεται περισσότερο φραγμένος από ότι 

στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ενώ σημαντικά κενά παραμένουν στην υποδομή των 

μεταφορών. Κατά αυτόν τον τρόπο οι ανεπάρκειες στις διανομές οδηγούν σε αύξηση του  

κόστους των προϊόντων και αναπόφευκτα σε υψηλότερη τελική τιμή στους τελικούς 

αποδεκτές τους. 

 
Παππας Αχιλλεας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  MIS 
 
 

 
Ο ρόλος των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων στην πολιτική ανάπτυξης 
Logistics για τη Ν.Α. Ευρώπη 

115

Γενικότερα μια εγκατάσταση logistics διαφοροποιείται από ένα κέντρο αποθήκευσης και 

διανομών από την ποικιλία υπηρεσιών που προσφέρει. Εταιρίες που ασχολούνται με τα 

logistics παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και διαχειρίζονται ολόκληρη την εφοδιαστική 

αλυσίδα για τους πελάτες τους, συνήθως βιομηχανικές επιχειρήσεις. Επίσης προσφέρουν 

μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση, έλεγχο αποθεμάτων, προετοιμασία των παραγγελιών και 

πακετάρισμα των προϊόντων. 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN INVESTMENT BANK - EIB 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Η EIB η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων αποτελεί το χρηματοδοτικό οργανισμό της 

ευρωπαϊκής ένωσης με στόχο της να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή  των μελών της. Για το λόγο αυτό προωθεί στην αγορά ουσιαστικής 

σημασίας χρηματοδοτικά ποσά τα οποία και κατευθύνει με τους κανόνες που επιθυμεί σε 

σχέδια χρηματοδότησης σύμφωνα με τους στόχους της ένωσης. Για  τις χώρες εκτός 

ευρωπαϊκής ένωσης η EIB διαμορφώνει τα οικονομικά της σχέδια κάτω από τις οικονομικές 

προϋποθέσεις που προκύπτουν με κατεύθυνση την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και τις πολιτικές 

συνεργασίας. Η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων ταιριάζει τις χρηματοδοτικές της 

αρμοδιότητες με την οικονομική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης. Η  διαχείριση και ο 

έλεγχος που ασκεί αντικατοπτρίζουν την δομική της ανεξαρτησία και της επιτρέπουν να 

λαμβάνει αποφάσεις δανεισμού ανεξάρτητα στηριζόμενη μόνο σε θέματα ουσίας επιζητώντας 

τις κατάλληλες ευκαιρίες στις οικονομικές αγορές. Η EIB αποτελεί ταυτόχρονα και 

οργανισμό της ευρωπαϊκής ένωσης και τράπεζα καταφέρνοντας έτσι να συνταιριάζει τις 

δραστηριότητες της με ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σε συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα και  

τους διεθνείς οργανισμούς. 
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Στόχοι 

Το στρατηγικό λειτουργικό σχέδιο (COP) είναι ένα στρατηγικό έγγραφο που καθορίζει τη 

μεσοπρόθεσμη πολιτική και τις λειτουργικές προτεραιότητες όσον αφορά τους στόχους του 

οργανισμού. Επίσης αποτελεί και όργανο για την μετέπειτα αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

της EIB. Το σχέδιο αυτό  (COP) εκτείνεται σε τρία χρόνια  παρόλο που σε αυτή την χρονική 

περίοδο πολλές αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν ανάλογα με τις γενικότερες εξελίξεις. 

Έτσι η δανειοδοτική δραστηριότητα επηρεάζεται από τις ακόλουθες κατευθύνσεις : 

 

• Τοπική ανάπτυξη καθώς και κοινωνικοοικονομική συνοχή με την ένωση 

• Προετοιμασία των χωρών για την ένταξη τους στην ευρωπαϊκή ένωση 

• Εφαρμογή της πρωτοβουλίας καινοτομία 2000 

• Περιβαντολογική προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής  

• Παροχή βοηθείας για την ανάπτυξη στις συμμετέχουσες χώρες  

 

Άλλοι στόχοι είναι η χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και η 

δημιουργία δικτύων πανευρωπαϊκής μεταφοράς και ενέργειας.  

 

Διαδικασίες  

Το κάθε σχέδιο που ενδέχεται να χρηματοδοτήσει η EIB ελέγχεται από ομάδες μηχανικών, 

οικονομολόγων και αναλυτών που συνεργάζονται στενά. Πέρα από τη χρηματοδότηση ο 

ρόλος της EIB συνεχίζεται αφού η πορεία του έργου ελέγχεται τακτικά παρέχοντας ενίσχυση 

όποτε χρειαστεί και απαιτώντας συμμόρφωση με τη γενικότερη πολιτική των 

χρηματοδοτικών της αποφάσεων.  

 

 

 

EIB – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
Σλοβενία 
Η EIB προχώρησε στη χρηματοδότηση ενός έργου αναβάθμισης της υποδομής σιδηροδρόμου 

στη Σλοβενία με ημερομηνία έγκρισης  του στης 18 Νοεμβρίου  2003. Πρόκειται για ένα 

πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα που στοχεύει στις κύριες διεργασίες των σιδηροδρομικών 

δρομολογίων προσφέροντας αποκατάσταση των γραμμών προτεραιότητας. Οι προτεινόμενες 

αναβαθμίσεις θα επιφέρουν αλλαγές στη μεταφορική κίνηση, δίνοντας ώθηση προς πιο 
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φιλικές στο περιβάλλον σιδηροδρομικές μεταφορές και θα βοηθήσουν τη Σλοβενία να δεχθεί 

τις  αναμενόμενες αυξημένες μεταφορές ανάμεσα σε αυτήν και τις χώρες της ευρωπαϊκής 

ένωσης.  Το δάνειο που θα δοθεί από την EIB φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ ενώ συνολικά 

το έργο θα κοστίσει περίπου 103 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Ένα ακόμα επενδυτικό σχέδιο της EIB σχετικά με τον τομέα των μεταφορών είναι η 

προσπάθεια αναβάθμισης των οδικών εθνικών δρόμων της Σλοβενίας. Το πρόγραμμα αυτό 

είναι επίσης πολυετές και πρόκειται να αυξήσει την αποδοτικότητα όσον αφορά τις 

μεταφορές μέσω ανακατασκευών τμημάτων ιδιαίτερης σημασίας του εθνικού οδικού 

δικτύου. Το δάνειο θα φτάσει τα 225 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά θα στοιχίσει 300 

εκατομμύρια. Η ημερομηνία έγκρισης  του είναι στης 26 Μαρτίου 2002. 

 

 

 

Σλοβακία  
 
Το πρόγραμμα αναφέρεται στη χρονική περίοδο 2002- 2006 και επενδύει στους σλοβάκικους 

σιδηροδρόμους. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση παρέχεται για τον εκσυγχρονισμό τους και 

ιδιαίτερα την αναβάθμιση του πανευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και την αγορά 

σιδηροδρομικού εξοπλισμού. Το έργο θα βοηθήσει τους σιδηροδρόμους να βελτιώσουν τις 

μεταφορές τους καθώς και τα έσοδα τους μέσω της αποδοτικότητας και της ασφαλούς 

μεταφοράς και συνάμα των μειωμένων λειτουργικών εξόδων. Το έργο έχει ανατεθεί στην 

εθνική εταιρία  υποδομής σιδηροδρόμων (ZSR) και μια σιδηροδρομική εταιρία την Zeleznica 

Spolocnost a.s (ZS). Η χρηματοδότηση περιέχει 400 εκατομμύρια ευρώ και το συνολικό 

κόστος του είναι 1.2 δισεκατομμύρια ευρώ.  Το έργο εγκρίθηκε στης 29 Ιανουαρίου 2002. 

 

 

Ουγγαρία  
 
Το σχέδιο εγκρίθηκε στης 1 Σεπτεμβρίου 2003 και αφορούσε χρηματοδότηση για την 

αναβάθμιση προκαθορισμένων εθνικών υπεραστικών δρόμων. Τα δάνεια θα συμβάλλουν  

στην αποφυγή της πλήρης απαξίωσης της  υπάρχουσας οδικής υποδομής. Επιπλέον θα 

ενισχύσουν και την οδική ασφάλεια. Ο τελικός σκοπός του δανείου αυτού θα είναι η βοήθεια 

που θα προσφέρει στη χώρα στην προσπάθεια της να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή ένωση. Η  

χρηματοδότηση της EIB φτάνει τα 180 εκατομμύρια ευρώ ενώ συνολικά το έργο θα φτάσει 

τα 240 εκατομμύρια. 
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Ένα άλλο έργο είναι η χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής υποδομής σχετιζόμενη με 

επενδυτικά θέματα όσον αφορά τις σιδηροτροχιές και τους σταθμούς. Το δάνειο θα ενισχύσει 

την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων σιδηρογραμμών επιτρέποντας 

βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και ασφάλεια. Όλες οι επενδύσεις πρέπει να 

ολοκληρωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το έργο 

θα διεκπεραιωθεί με συνεργασία του υπουργείου οικονομίας και μεταφορών της χώρας και 

της εταιρίας ουγγρικών κρατικών σιδηροδρόμων MAV. Το έργο εγκρίθηκε στης 1 

Σεπτεμβρίου 2003 με χρηματοδότηση μέχρι 150 εκατομμύρια ευρώ από την EIB και 

συνολικά με κόστος 200 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Ρουμανία  

Η EIB έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση ενός έργου κατασκευής καινούριου 

αυτοκινητοδρόμου στη δυτική Ρουμανία. Το σχέδιο παρουσιάζει την πρώτη φάση της 

ανάπτυξης του έργου και περιλαμβάνει  τμήμα 65 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμου που θα 

συνδέει τις πόλεις του Arad και της Timisoara. Η διεκπεραίωση του έργου αυτού αποτελεί 

κλειδί για τη μακροχρόνια ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού μεταφορικού διαδρόμου 4 που 

συνδέει την επεκτεινόμενη Ευρώπη (με την Ουγγαρία μέσα) με τη Ρουμανία.  Το έργο θα 

στοιχίσει στην EIB 200 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά 270 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε 

στης 18 Νοέμβρη 2003. 

 

Σερβία και Μαυροβούνιο 

Το συγκεκριμένο έργο ασχολείται με χρηματοδότηση για τη δημιουργία των κατάλληλων 

επενδύσεων στα αεροδρόμια της Podgorica και του Tivat έτσι ώστε να ικανοποιούν με 

προσφορά αναγκαίων υπηρεσιών  τις βασικές απαιτήσεις των πελατών με ασφάλεια και 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα δυο αεροδρόμια χρίζουν εκσυγχρονισμού και 

μέτρων αναβάθμισης για τη σύμπλευση με τις διεθνείς απαιτήσεις αεροπορικών μεταφορών. 

Το έργο θα το αναλάβει η εταιρία αεροπορικής διαχείρισης του Μαυροβουνίου (MAMC) και 

η χρηματοδότηση που παρέχεται είναι 11.5 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό του κόστος είναι 

25 εκατομμύρια ευρώ και εγκρίθηκε στης 29 Αυγούστου 2003. 

 

Ένα ακόμα πρόγραμμα για τη Σερβία και Μαυροβούνιο είναι η χρηματοδότηση της 

αναβάθμισης του υπάρχοντος οδοστρώματος  ανάμεσα στο Βελιγράδι και το Novi Sad καθώς 

και η κατασκευή νέου οδοστρώματος  στο ίδιο τμήμα που περιλαμβάνει τη γέφυρα Beska 

πάνω από τον ποταμό Danube. Το έργο αυτό είναι αναγκαίο για το λόγο ότι έχει αυξηθεί η 
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μεταφορική κίνηση στον οδικό άξονα Βελιγραδίου και  ουγγρικών συνόρων οδηγώντας σε 

συμφόρηση το τμήμα Βελιγραδίου και Novi Sad. Το δεύτερο κομμάτι του έργου αφορά στην 

αναβάθμιση του οδικού τμήματος Ε65 ανάμεσα στη Podgorica και το Bar (Αδριατική ακτή). 

Έτσι θα ολοκληρωθεί και το τούνελ Sozina. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα συνεισφέρουν 

στον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών οδικών συνδέσεων προσφέροντας ουσιαστική 

εξοικονόμηση χρόνου και αυξημένη ασφάλεια στις μεταφορές. Η  EIB προσφέρει 50   

εκατομμύρια ευρώ ενώ συνολικά το έργο κοστίζει 115 εκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση του 

επιτεύχθηκε στης 20 Οκτωβρίου 2003. 

 

Πολωνία  

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αγορά  6 νέων αεροπλάνων 70 θέσεων με στόχο να 

ικανοποιήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες ανάμεσα στη Βαρσοβία και τις δυτικές και ανατολικές 

ευρωπαϊκές πόλεις. Το έργο θα στοιχίσει στην EIB 75 εκατομμύρια ενώ συνολικά 150 

εκατομμύρια ευρώ.  

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία 105 χιλιομέτρων 

νέου 2Χ2 αυτοκινητοδρόμου. Το σχέδιο θα εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο στις 

μετακινήσεις θα βελτιώσει την ασφάλεια του δρόμου και θα ελαττώσει τις δυσμενείς 

περιβαντολλογικές επιπτώσεις στους  μικρότερους δρόμους τους οποίους ανακουφίζει. Το 

κομμάτι του έργου βρίσκεται ανάμεσα στο Nowy Tomysl και Swiecko (γερμανικά σύνορα) 

στον αυτοκινητόδρομο Α2 από το Βερολίνο στη Βαρσοβία. Το έργο δόθηκε για αξιολόγηση 

στης 13 Ιανουαρίου 2004.   
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ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

 

BAY ZOLTAN INSTITUTE OF LOGISTICS 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Το ινστιτούτο του   Bay Zoltan για τα logistics και τη μηχανική δημιουργήθηκε από ομώνυμο 

ίδρυμα εφαρμοσμένης έρευνας  και βρίσκεται στο Miskolc της Ουγγαρίας. Πρόκειται για ένα 

οργανισμό που ανέλαβε την αναδιοργάνωση σε επιστημονικό επίπεδο της χώρας μετά από τις 

πολιτικές ανακατατάξεις που προηγήθηκαν. Το ίδρυμα λαμβάνει υποστήριξη από ένα ίδρυμα 

της ουγγρικής κυβέρνηση που σκοπό έχει την εισαγωγή των νέων μηχανολόγων στο 

σύγχρονο επίπεδο έρευνας  σε διεθνές επίπεδο. Κύριος  στόχος της έρευνας  είναι η παροχή 

υποστήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την παροχή λύσεων τόσο σε τεχνολογικά 

θέματα όσο και σε θέματα logistics. Πάντα βέβαια σε υψηλό επίπεδο. Η έρευνα όσον αφορά 

τα logistics κρίνεται πολύ σημαντική εξαιτίας των δυνατοτήτων που παρέχουν με στόχο την 

εκπλήρωση της ζήτησης της αγοράς για τέτοιες υπηρεσίες. Από τη στιγμή λοιπόν της ίδρυσης 

του ινστιτούτου οι έρευνες στηρίχθηκαν στις διεθνείς πρακτικές για τα logistics δίνοντας τη 

βάση για δημιουργία εφαρμογών των logistics με την ίδρυση ομώνυμου τμήματος. Συνήθως 

η εργασία του ινστιτούτου περιλαμβάνει αναλύσεις για λήψη αποφάσεων και ασχολείται με 

θέματα ανάπτυξης βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και εταιριών υπηρεσιών και 

κοινωνικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της γενικότερης αντίληψης τους στα 

προαναφερόμενα θέματα. 

Τα κυριότερα πεδία ερευνάς είναι τα εξής : 

 

• Αναθεώρηση της υπάρχουσας δομής των συστημάτων logistics 

• Σχεδιασμός των logistics, ανίχνευση υλικών και προσέγγιση των σχετικών 

πληροφοριακών συστημάτων 

• Αυτοματισμός και ρομποτική στην ανίχνευση των υλικών 

• Αυτοματοποιημένη αναγνώριση 

• Λειτουργική εξέταση των συστημάτων logistics με τη χρήση προσομοίωσης 
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Από την ίδρυση του ινστιτούτου το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος είχε εστιαστεί 

στον τομέα των logistics. Τα τελευταία χρόνια και αλλά θέματα ήρθαν στο προσκήνιο αλλά 

τα logistics παρέμειναν η κύρια ενασχόληση.  

 

Τμήμα logistics   

 

Η δραστηριότητα του τμήματος εστιάζεται στη δημιουργία σχεδίων σχετικά με βιομηχανικές 

και δραστηριότητες υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή πρακτικά. Η γρήγορη μάλιστα 

ανάπτυξη των θεμάτων logistics έχει κάνει αναγκαία την ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Οι κυριότερες μεσοπρόθεσμες ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος logistics είναι οι 

εξής : 

 

 Η αναζήτηση θεωρητικών μεθόδων, βέλτιστων λειτουργιών και προγραμμάτων 

υπολογιστών για το σχεδιασμό και ανάπτυξη βιομηχανικών συστημάτων logistics 

 Εκμετάλλευση της φάσης του hardware για την αναγνώριση των υλικών και των 

προϊόντων, του συστήματος ανίχνευσης και την επεξεργασία του λογισμικού που 

θα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

  Πλάνα  για το σχεδιασμό συστημάτων logistics για τα θέματα της απόκτησης, 

αποθήκευσης και τη διανομής καθώς και διαδικασίες βελτίωσης και εξέτασης 

των προγραμμάτων  που θα  εφαρμοστούν στα συστήματα 

 Ανάπτυξη logistics ανακύκλωσης  

 Ενεργή συμμετοχή στην ερευνά για τα συστήματα παραγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη σχεδιαστικών μεθόδων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αυτόματου 

χειρισμού των υλικών με τη χρήση ρομπότ και τη διαχείριση τους 

 Επίσης το τμήμα έχει αναλάβει το έργο της σύνδεσης με τα τμήματα ανάπτυξης 

των κέντρων εξυπηρέτησης logistics  

 

Όλα τα θέματα με τα οποία ασχολείται το ινστιτούτο διεξάγονται πάντα σύμφωνα με τις 

υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και αποσκοπούν στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών 

προς την αγορά της Ουγγαρίας κυρίως για θέματα που άπτονται του τομέα των logistics και 

έχουν άμεση συνάφεια με τη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας. 
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IKARUS LOGISTICS CENTRE 
 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Ένα κέντρο logistics ετοιμάζεται να δημιουργηθεί από την εταιρία Ikarus Vehicle 

Manufacturing Ltd στην περιοχή της Βουδαπέστης. Η δημιουργία του κέντρου αυτού θα 

βοηθήσει την περιοχή (ανατολικό τμήμα της Βουδαπέστης )να αυξήσει τις δυνατότητες της 

για σύνθετες μεταφορές και χώρους αποθήκευσης. Η υπάρχουσα υποδομή μπορεί να στηρίξει 

τις σύνθετες δραστηριότητες του νέου κέντρου logistics καθώς και τις πιθανές επενδύσεις 

που θα γίνουν για την επιπλέον ανάπτυξη του. 

 

Πλεονεκτήματα 

Το κέντρο logistics έχει τη δυνατότητα να κατασκευασθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία 

εκμεταλλευόμενο μια σειρά από πλεονεκτήματα κυρίως λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Το 

σημαντικότερο εξ αυτών  είναι ότι υπάρχει καλής ποιότητας οδική και σιδηροδρομική 

πρόσβαση για τη μεταφορά φορτίων με τη συνδρομή βέβαια των δυο κοντινών 

αυτοκινητόδρομων M3 και M5. Ένα  άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ύπαρξη ήδη   

κτιρίων αποθήκευσης και φόρτωσης. Επίσης σε πολλή κοντινή απόσταση βρίσκεται το 

αεροδρόμιο του Ferihegy και τέλος η συγκεκριμένη περιοχή είναι σε απόσταση πέντε μόλις  

χιλιόμετρων από το σχεδιαζόμενο αυτοκινητόδρομο M0. 

Γενικότερα το συγκεκριμένο σχέδιο θα αποφέρει ένα ιδιαίτερο όφελος όσον αφορά τα 

logistics σε στενή έννοια στο ανατολικό τμήμα της Βουδαπέστης ενώ σε πιο ευρεία έννοια θα 

προσφέρει λύσεις logistics σε όλη την Ουγγαρία και την ανατολική Ευρώπη.   

 Στην ολοκλήρωση του έργου συμμετέχουν διάφοροι φορείς όπως ξένες εταιρίες προώθησης, 

τράπεζες, διεθνείς μεταφορικές εταιρίες με τη στήριξη της Ουγγαρίας καθώς και τελωνειακές 

και δημόσιες (τοπικές ) αρχές. 

 

Στόχος   

Ο σκοπός του δημιουργίας του κέντρου logistics είναι η παροχή σε ικανοποιητικό επίπεδο 

ενός γνωστικού υποβάθρου σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς διεργασίες logistics. 

Ιδιαίτερη βάση σκοπεύεται να δοθεί στις διαδικασίες άφιξης των αγαθών μέσω οδικής 

μεταφοράς, την αποθήκευση τους σε κατάλληλους χώρους καθώς και την μετέπειτα διανομή 

τους. Μελλοντικά σχέδια του έργου είναι ο χειρισμός της σιδηροδρομικής μεταφοράς, η  
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καθιέρωση συνδυασμού μεταφοράς με χρήση οδικών και σιδηροδρομικών μέσων και τέλος η 

πλήρης κλίμακας τελωνειακή διαχείριση. Σοβαρά εξετάζεται και η περίπτωση δημιουργίας 

μόνιμου τελωνειακού γραφείου. Για την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω σχεδίων θα πρέπει 

η υπάρχουσα υποδομή να ξαναεξεταστεί και πιθανότατα να αναδημιουργηθεί. Επίσης τα 

κτίρια στην τοποθεσία του Ikarus θα πρέπει να ανακατασκευαστούν όπως και ο εξοπλισμός 

τους ενώ μια γενικότερη προετοιμασία της περιοχής κρίνεται αναγκαία. 

 

Χρηματοδότηση 

Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα 80 εκατομμύρια HUF από τα οποία τα 20 

δίνονται από την εταιρία  Ikarus ενώ τα υπόλοιπα 60 από τους επιχειρηματικούς της 

συνεργάτες. Η ισοτιμία δολαρίου με το HUF ήταν τη στιγμή που υπογράφτηκε η συμφωνία 

ένα δολάριο = 290 HUF.  

Οι προσδοκίες του ιδιοκτήτη του έργου ήταν η εξεύρεση αξιόπιστων συνεργατών που θα 

συμμετείχαν στη δημιουργία του κέντρου logistics ως επενδύτες ή ως χρηστές και οι οποίοι 

θα είχαν εμπειρία και εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων.  

Οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του σχεδίου είναι οι εξής : 

 

 Διαθεσιμότητα συνεργατών και αρχικό κεφαλαίο για τη δημιουργία της 

επιχείρησης  

 Κατάλληλο δίκτυο πληροφοριών 

 Διαθέσιμες τεχνικές προϋποθέσεις 

 Απόκτηση των απαραίτητων αδειών 

 

Αναμενόμενα οφέλη  

Τα οφέλη από τη δημιουργία του κέντρου logistics είναι βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα είναι :  

 

 Η άφιξη και αναχώρηση της εγχώριας και διεθνής οδικής μεταφορικής 

κίνησης με πλήρης κλίμακας διαχείριση 

 Η ενοικίαση των δημόσιων αποθηκευτικών χωρών 

 Οι εξαιρετικές διαδικασίες χειρισμού των αγαθών 

 Η παροχή πλήρης ασφάλειας των εμπορευμάτων 

 Η παροχή συνεχούς συντήρησης στα οχήματα μεταφοράς  
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Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα οφέλη αυτά αντικατοπτρίζονται στη διαχείριση της οδικής 

κίνησης φορτίων , συμπεριλαμβανόμενου και της δυνατότητας μεταφοράς με συνδυασμό 

μέσων. Ακόμα υπάρχει η ικανότητα επέκτασης των υπηρεσιών logistics άμα η ζήτηση το 

επιβάλλει. 

 

 

LOGISTICS CENTER LODZ 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Κοντά στο κέντρο του Lodz το οποίο είναι γεωγραφικά το κέντρο της Πολωνίας 

αποφασίστηκε να κατασκευασθεί ένα κέντρο logistics. Ουσιαστικά το όλο έργο επωφελείται 

από τις ιδανικές συνθήκες της περιοχής. Το σύστημα μεταφοράς στην περιοχή είναι ιδιαίτερα 

εξελιγμένο και αποτελεί φυσικά βασική προϋπόθεση για τις τωρινές καθώς και μελλοντικές 

επενδύσεις. Επίσης κρίσιμο είναι το γεγονός ότι τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα εθνικής 

ή διεθνούς σημασίας διέρχονται πολύ κοντά από το Lodz. Δεν θα πρέπει να ξεχασθεί ότι 

υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας αναμένεται να αναπτυχθεί ώστε να έρθει σε αντιστοιχία με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  Ένα διαφορετικό σκεπτικό το οποίο πάλι βέβαια οδηγεί στο ίδιο 

συμπέρασμα (καταλληλότητα περιοχής έργου) είναι ότι η γεωγραφική θέση του  Lodz όπου 

θα γίνει το κέντρο αποτελεί ένα κίνητρο για στρατηγικές επενδύσεις ως ένα κομβικό σημείο 

διεθνών και εθνικών οδικών δρόμων. 

 

Αναμενόμενα οφέλη  

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου κέντρου logistics θα οδηγήσει σε εξέλιξη των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και των logistics και γενικότερα τις 

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Σημαντική θα είναι η συνεισφορά του και σε 

επιχειρήσεις ερευνών και τεχνολογίας με στρατηγικό ενδιαφέρον για τις αγορές της 

ανατολικής Ευρώπης. Η δημιουργία λοιπόν ενός άρτιου κέντρου σε συνδυασμό με την 

υποδομή της περιοχής σε οδικές αρτηρίες, σιδηροδρομικές συνδέσεις και αεροπορικές 

εγκαταστάσεις οδηγούν σε ιδανικές συνθήκες εργασίας και άμεσα οφέλη στις εμπλεκόμενες 

εταιρίες. 
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Εταιρία – ανάδοχος του έργου  

Το όνομα της εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο είναι L.a L Ltd και ιδρύθηκε το 1999. Το 

κεφαλαίο της εταιρίας που υπολογίζεται σε 125.000 ευρώ  μοιράζεται ανάμεσα στην εταιρία 

Lotnisco Lask Sp 20% (που εκπροσωπεί την Πολωνία) και τη γερμανική εταιρία ανάπτυξης 

MDS GmbH με 80%.  Η L.a L Ltd ιδρύθηκε ως η εταιρία που θα διεκπεραιώσει το έργο και 

στόχος της είναι η ανάπτυξη του στρατιωτικού αεροδρομίου του Lodz σε ένα σύγχρονο 

κέντρο logistics εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της επένδυσης, παρέχοντας ποικίλα 

οικονομικά πλεονεκτήματα και έλκοντας πιθανούς συνεργάτες και επενδύτες. 

 

SONY ERICSON MOBILE – LOGISTICS CENTRE BUDAPEST 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Η Sony Ericson Mobile ΑΒ μαζί με την LM Ericson ΑΒ αποφάσισαν τη δημιουργία ενός 

καινούριου κέντρου logistics στην ανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βουδαπέστη. 

Το κέντρο αποτελείται από 14 άτομα προσωπικό που είναι υπεύθυνοι για τις πωλήσεις, το 

μάρκετινγκ καθώς επίσης και για το οικονομικό κομμάτι και τις υπηρεσίες logistics για οκτώ 

χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται η 

Ουγγαρία, Ρωσία, Πολωνία και η  Τσεχία.  

 

Στόχος 

Σκοπός της  Sony Ericson Mobile είναι με τη βοήθεια που θα της προσφέρει το κέντρο αυτό 

να ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με απώτερο  

στόχο τα επόμενα χρόνια να οδηγηθεί από την τρίτη θέση που κατέχει τώρα ως εταιρία 

κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο ηγέτη. 

 

 

INFRASTRUCTURE STEERING GROUP (ISG) 
 
 
Εισαγωγικά  
 
Η ISG, η οργανωτική επιτροπή υποδομής ιδρύθηκε στα πλαίσια της συνάντησης του 

σύμφωνου σταθερότητας working table 2 (οικονομικής αναδιοργάνωσης και συνεργασίας ) 
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στα Τίρανα το Μάιο του 2001. Ο στόχος της επιτροπής είναι να διευκολύνει την 

περιφερειακή υποδομή των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Σύνθεση  

Η επιτροπή αποτελείται από ειδικούς της παγκόσμιας τράπεζας, της ευρωπαϊκής τράπεζας για 

την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη (EBRD), της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων (EIB), 

του συμβουλίου της ευρωπαϊκής τράπεζας ανάπτυξης και της European commission. 

 

Στόχος  

Θέληση της επιτροπής είναι να παρέχει μια γενικευμένη προσπάθεια ολοκλήρωσης των 

χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την ευρωπαϊκή ένωση και να αναπτύξει την 

υποδομή τους προς μια περιφερειακή ανάπτυξη αντί σε εθνική βάση. Οι στρατηγικές 

περιφερειακής ανάπτυξης εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς στα πλαίσια του 

μελλοντικού σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων. Επιπλέον διευκολύνουν το 

συντονισμό ανάμεσα στους χρηματοδότες και δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις ανάλογα 

με τις πιο επείγουσες ανάγκες των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

 

Διαδικασία  επιλογής έργων 

Η ISG ελέγχει τις προτάσεις που υποβάλλονται από τις χώρες σχετικά με τη συνέπεια τους με 

τα συμφωνηθέντα κριτήρια που τέθηκαν από τη συνεδρίαση του working table 2 στα Τίρανα.  

Συγκεκριμένα η ISG : 

 

• Προωθεί σχέδια που συνεισφέρουν στην στρατηγική προσέγγιση ανάπτυξης δικτύων 

υποδομής περιφερειακής σημασίας  

• Συμβουλεύει με τη βοήθεια και άλλων υπηρεσιών 

• Αναδεικνύει χρηματοδοτικά πακέτα για επιλεγμένα προγράμματα και τα ωθεί προς 

τον ιδιωτικό τομέα 

• Διευκολύνει την ολοκλήρωση προγραμμάτων και ταυτοποιεί τα κατάλληλα θεσμικά, 

και ρυθμιστικά πλαίσια που οδηγούν στη δημιουργία τοπικών αγορών. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ LOGISTICS ΣΤΗΝ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν ορισμένες χώρες της Ν.Α Ευρώπης όσον αφορά τους 

τομείς των logistics και των μεταφορών καταδεικνύοντας έτσι τις επενδυτικές ευκαιρίες  που 

δημιουργούνται στις χώρες αυτές. Συγκεκριμένα εκτενής αναφορά γίνεται για τη Βουλγαρία, 

Πολωνία, Τσεχία και Ουγγαρία αλλά και για χώρες των Βαλκανίων. Εξετάζεται η υποδομή 

τους στα θέματα των logistics, παρέχεται κριτική για το στάδιο ετοιμότητας τους και 

προβλέψεις για το εγγύς μέλλον. Τέλος σχολιάζεται η θέληση για δημιουργία ενός κεντρικού 

δικτύου μεταφοράς των Βαλκανίων που με την ολοκλήρωση του θα δώσει νέα ώθηση στους 

τομείς των logistics και των μεταφορών όχι μόνο για την περιοχή των Βαλκανίων αλλά  και 

για ολόκληρη την Ευρώπη.     

 
 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 

Εισαγωγικά 

 

Η Βουλγαρία στηρίζει κατά πολύ την μελλοντική της οικονομική ανάπτυξη στον τομέα των 

μεταφορών αφού αυτές έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο να αυξήσουν το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν της χώρας και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες ικανότητες στην 

οικονομία ώστε να ανταγωνισθεί σε διεθνές επίπεδο (με έμφαση στην ευρωπαϊκή αγορά).  

 

Οδική υποδομή  

Η Οδική υποδομή της Βουλγαρίας αποτελείται από 90.000 χιλιόμετρα συνολικά δρόμους από 

τα οποία τα 400 είναι κεντρικές αρτηρίες, ενώ το εθνικό οδικό δίκτυο καλύπτει 37.288 

χιλιόμετρα. Μεγάλης κλίμακας έργα που αφορούν βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο εξελίσσονται 

αυτή τη στιγμή όπως η κατασκευή 1298 χιλιόμετρων κεντρικού δικτύου που περιλαμβάνει 

ένα αυτοκινητόδρομο προς ανατολή και δύση που θα ενώνει τη Σόφια με τη Μαύρη θάλασσα 

καθώς και αυτοκινητόδρομου νότια της Σόφιας στα σύνορα με την Ελλάδα και δυτικά των 
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Σκοπίων, ενώ ετοιμάζεται και ένας  δρόμος νοτιοδυτικά στα σύνορα με την Τουρκία. 

Περίπου 416 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2000 ενώ σχέδια 

που αφορούν την κατασκευή 190 χιλιόμετρων αυτοκινητόδρομου ήδη ξεκίνησαν. Τα 50 

βέβαια από αυτά βρίσκονται ακόμα σε προκαταρτικό επίπεδο σχεδιασμού. 

 

Υποδομή για οδική μεταφορά φορτίων 

Κρίσιμα γεγονότα για την μεταφορά μέσω οχημάτων ήταν δυο νόμοι του 1997 καθώς και η 

ιδιωτικοποίηση πολλών σχετικών επιχειρήσεων κατά το ίδιο διάστημα. Ο πρώτος νόμος 

αναφερόταν στην οδική μεταφορά και ο δεύτερος στη μεταφορά φορτίων οδικώς. Όσον 

αφορά το θέμα της ιδιωτικοποίησης την παρούσα στιγμή το 90% της διεθνούς μεταφοράς 

φορτίων στη χώρα προέρχεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το 2000 η μεταφορά φορτίων και 

επιβατών διεξάγονταν με 14.620 αυτοκίνητα, 12407 φορτηγά και 960 λεωφορεία αρμόδια για 

διεθνείς μεταφορές.   Τα οχήματα για φορτία αριθμούνται περί τα 3076 με χωρητικότητα 

φόρτωσης 42 χιλιάδες τόνους ενώ ο συνολικός αριθμός λεωφορείων είναι 4391. Τα φορτία τα 

οποία μεταφέρονται με δημόσια μεταφορά είναι χωρητικότητας περίπου 13000 χιλιάδες 

τόνους. Γενικότερα οι εταιρίες προωθήσεις φορτίων έχουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στις 

μεταφορές μέσω οχημάτων και σταδιακά επεκτείνουν το φάσμα των υπηρεσιών τους  

μετατρεπόμενες σε αμιγώς εταιρίες logistics. Το γεγονός αυτό εξηγεί και τη σωρεία 

επενδύσεων στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια.  

 

Σιδηροδρομική μεταφορά  

 Η  BSR η κρατική εταιρία  σιδηροδρόμων έχει τον έλεγχο όλων των σιδηροδρομικών 

μεταφορών στη Βουλγαρία. Συνολικά υπάρχουν 6467 χιλιόμετρα σιδηροτροχιών από τα 

οποία μόνο 4290 χρησιμοποιούνται σήμερα. Επιπλέον 965 χιλιόμετρα είναι διπλών γραμμών 

και 2908 είναι ηλεκτρικά. Η μεταφορά φορτίων υπολογίζεται σε 21090 χιλιάδες τόνους. Το 

δίκτυο είναι περισσότερο κατευθυνόμενο προς ανατολή και δύση και υπάρχουν τρεις κύριοι 

ηλεκτρικοί  σιδηρόδρομοι από τα ανατολικά της Σόφιας προς τη Μαύρη θάλασσα. Επίσης 

ηλεκτρικός είναι και ο σιδηρόδρομος στα βόρεια στα σύνορα με τη Ρουμανία ενώ μη- 

ηλεκτρικός στη Voda που τη συνδέει με το λιμάνι της Costantsa. Στα νότια υπάρχει μη- 

ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στη Kulata στα σύνορα με την Ελλάδα και ανάμεσα σε Ελλάδα -

Τουρκία κοντά στο Odrin. Επίσης διεθνής σύνδεση διατίθεται δυτικά της Σόφιας με την 

πρώην Γιουγκοσλαβία.   

 

Φορτία μέσω σιδηροδρόμου   
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Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη μείωση στις σιδηροδρομικές μεταφορές 

και ιδιαίτερα στις διεθνείς μετακινήσεις. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη μείωση είναι οι 

ακόλουθοι : 

 

• Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις μεταφορές οχημάτων 

• Η μείωση της επιρροής της παραδοσιακής σιδηροδρομικής αγοράς 

• Οι δυναμικές αλλαγές που προκλήθηκαν στη βιομηχανία που οδήγησαν στο κλείσιμο 

πολλών επιχειρήσεων 

• Ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία 

• Η κρίση στη Ρωσία που προκάλεσε το χάσιμο πολλών τόνων εμπορευμάτων μέσω 

φεριμπότ  

• Η κρίση στη μέση ανατολή η οποία επηρέασε τη μεταφορά χημικών προϊόντων στη 

χώρα αφού η βουλγαρική βιομηχανία χημικών διέθετε αγορές στο συγκεκριμένο 

μέρος του κόσμου 

 

Το σημαντικότερο όμως αντίκτυπο από όλα τα παραπάνω είχε ο πόλεμος στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία λόγω και της έλλειψης δυνατότητας μεταφοράς διεθνών φορτίων μέσω 

εναλλακτικών δρομολογίων  από τη Ρουμανία.  

 

 

Λιμάνια και ναυτιλία 

Τα βασικότερα λιμάνια της Βουλγαρίας είναι το Bourgas και το Varna, τα οποία μαζί 

εξυπηρετούν το 60% του διεθνούς εμπορίου της χώρας. Η Shipping Bulgarian Marine Fleet 

(SBMF) είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρία στη χώρα και είναι κρατική. Διαθέτει πλοία 

με συνολική χωρητικότητα 1.8 mln τόνους και είναι σε διαπραγματεύσεις για την αγορά 

επιπλέον πλοίων.  

Ένα σημαντικό κομμάτι της μεταφοράς με πλοία διακινείται διάμεσου του ποταμού Danube 

όπου το 95% των πλοιαρίων ανήκουν σε κρατική αρμοδία εταιρία. Το 2000 υπήρχαν 95 

πλοία μεταφοράς φορτίων και τώρα περίπου 183, ενώ σύμφωνα με μετρήσεις το 1999 

διακινήθηκαν 12.469 χιλιάδες τόνοι μέσω θαλάσσιων μεταφορών και 439 χιλιάδες τόνοι από 

μεταφορές σε ποτάμια. Μεγάλο  είναι το ενδιαφέρον των τοπικών και ξένων επενδυτών για 

δημιουργία τερματικών σταθμών και χώρους αποθήκευσης καθώς και σχεδίαση και ανάπτυξη 

κέντρων logistics. Οι ελκυστικότερες περιοχές είναι τα λιμάνια  της  Μαύρης θάλασσας και 

του Danube. 
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Αεροδρόμια και αεροδρομικές εταιρίες   

Τα 5 διεθνή αεροδρόμια της Βουλγαρίας είναι της Σόφιας, Varna, Bourgas, Plovdiv, Gorna 

Oriahovitsa.  

 

Αεροδρόμιο Σόφιας  

Δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει αναβαθμιστεί μόνο ο σταθμός επιβατών. 

Υπάρχουν βέβαια σχέδια για ένα νέο σταθμό για μεταφορές και ένα δεύτερο αεροδιάδρομο 

αλλά τα σχέδια αυτά έχουν πρόσφατα υποβληθεί. 

 

 

 

Αεροδρόμιο Varna 

Το αεροδρόμιο βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας στις ακτές της 

Μαύρης θάλασσας σε μια απόσταση από το κέντρο της πόλης περίπου δέκα χιλιόμετρα. 

Διαθέτει σύγχρονο σταθμό επιβατών και εξοπλισμό ενώ στις δυνατότητες του προστίθεται η 

ικανότητα για διεξαγωγή συνδυασμένων διεθνών μεταφορών από γη, αέρα και θάλασσα 

διάμεσου του λιμανιού του Varna και των σιδηροδρομικών γραμμών.  

 

 

Αεροδρόμιο Bourgas 

Βρίσκεται στα ανατολικά βουλγαρικά παράλια δέκα χιλιόμετρα από την πόλη του Bourgas. Η 

γεωγραφική του θέση στα σύνορα δηλαδή με Ευρώπη και Ασία του δίνει στρατηγική 

σημασία και δυνατότητες για χειρισμό της επιβατικής και μεταφορικής κίνησης 

διαμορφώνουν το δίκτυο μεταφορών και εμπορίου προς  την ανατολή και τη δύση. Το 

αεροδρόμιο είναι κτισμένο σε μια περιοχή 2540.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει 

ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διακίνησης φορτίων στα Βαλκάνια. 

 

Αεροδρόμιο Plovdiv  

Το  αεροδρόμιο είναι τοποθετημένο στο κεντρικό τμήμα της νότιας Βουλγαρίας δέκα 

χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της ομώνυμης πόλης, η οποία είναι και η δεύτερη σε πληθυσμό 

στη χώρα. Το Plovdiv αποτελεί σημείο διασταύρωσης ανάμεσα στους πανευρωπαϊκούς 

μεταφορικούς διαδρόμους 4 και 8.  
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Εκτίμηση μεταφορών   

Γενικότερα ο μεγαλύτερος όγκος αγαθών διέρχεται στη Βουλγαρία από τα ακόλουθα σημεία:  

 Οδικώς από τη Kulata, Kapitan Andreevo, Kalotina, Gyuishevo 

 Ναυσιπλοικώς από τη Varna, Bourgas  

 Από το ποτάμι Danube  

 

Αποθήκευση  

Η Βουλγαρία καλύπτεται από ένα δίκτυο ιδιωτικών καθώς  και δημόσιων αποθηκών οι οποίες 

τελούν  υπό τελωνειακό έλεγχο. Αποφάσεις βέβαια για τις θέσεις των αποθηκών δεν 

αποτελούν θέμα της εθνικής πολιτικής. Σημαντικό ρόλο στον τομέα έχουν οι διάφορες 

αγορές αγαθών οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι αγορές 

αυτές παρέχουν συνθήκες κατοχής, αποθήκευσης και διανομής διάφορων εμπορευμάτων. 

Παράλληλα δημιουργούν έντονη επιρροή στα logistics επηρεαζόμενες από διάφορους 

παράγοντες όπως η γεωγραφική τους θέση, η αποθηκευτική χωρητικότητα, η ικανότητα 

επεξεργασίας φορτίων, ο εξοπλισμός τους και τέλος οι επικοινωνιακές συνδέσεις με τους 

πελάτες και οι μεταφορικές  αποστάσεις τους από αυτούς. Επενδύσεις σίγουρα είναι 

αναγκαίες και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των χώρων ψύξεως με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φορτίων. Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς 

θα συμβάλλουν στη ελάττωση απωλειών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και σε αυξημένο 

κύκλο εργασιών μέσω των προϊόντων που θα διακινηθούν στις αποθήκες και τις αγορές. 

Μέχρι τα τέλη του Ιούνη του 2001 υπήρχαν 36 δημόσιες αποθήκες με κατάλληλη άδεια με 

χωρητικότητα αποθήκευσης 381685 τετραγωνικά μέτρα. 

 

Συμπεράσματα  

Επενδυτικές ευκαιρίες στη Βουλγαρία στους τομείς των μεταφορών και των logistics: 

 

 Επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς γενικού φορτίου καθώς και ευκαιρίες 

αναβάθμισης εξοπλισμού, μεγέθυνση αποθηκών, εισαγωγή εξοπλισμού 

δρομολόγησης και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης  σχετικά με τη 

μεταφορά 

 Ύπαρξη πολλών εταιριών προώθησης φορτίων οι οποίες χρειάζονται απλώς 

επενδύσεις κεφαλαίων ώστε να δραστηριοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών 

logistics και να αποκτήσουν διεθνές δίκτυο συνεργατών που θα τους 

επιτρέψει να αποκτήσουν πελάτες. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι 3000 

επιχειρήσεις προώθησης στη χώρα έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και 
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το προσωπικό για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα τους είναι η γεωγραφική θέση της χώρας που αποτελεί 

σταυροδρόμι μεταφορών κάνοντας τον τομέα αυτό ιδιαίτερα ελκυστικό για 

επενδύσεις. 

 Η διάνοιξη του ποταμού Danube θα προκαλέσει ανάπτυξη σε πλοιάρια και 

αποθηκευτικές βάσεις κατά μήκος του ποταμού . Οι επενδύσεις σε όλα αυτά 

θα είναι προϋπόθεση για εντατικοποίηση της μεταφοράς ελκύοντας φορτία 

και μειώνοντας το συνολικό κόστος διανομής 

 Η ανάπτυξη του διαδρόμου 8 οδηγεί σε επενδυτικές ευκαιρίες σε  Σόφια, 

Varna και Bourgas ως μελλοντικά κέντρα logistics. Επιπρόσθετα η Σόφια με 

την επερχόμενη ανάπτυξη του τερματικού της σταθμού που έχει σχεδιαστεί, 

θα αναγνωριστεί ως ελεύθερη οικονομική ζώνη κοντά στο αεροδρόμιο της 

πόλης συνδέοντας το με το τερματικό σταθμό μεταφορών 

 Καλές ευκαιρίες επένδυσης αποτελούν τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας τα 

οποία δεν έχουν σύγχρονους σταθμούς μεταφοράς  

 Η χώρα επιδεικνύει σταθερή οικονομική ανάπτυξη η οποία δημιουργεί 

αυξημένες ροές φορτίων σε όλη τη χώρα. Η τάση αυτή θα οδηγήσει και σε 

ενεργοποίηση επενδύσεων στο οδικό δίκτυο και τους σιδηροδρόμους. 

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
 
 

Εισαγωγή 

Η Πολωνία αποτελεί ένα σταυροδρόμι στην Ευρώπη ευρισκόμενη ανάμεσα στη Γερμανία και 

τη Ρωσία καθώς και τις χώρες της πρώην σοβιετικής ένωσης. Η πρωτεύουσα της Βαρσοβία  

είναι δρόμος μετάβασης ανατολής με δύση και για το λόγο αυτό έχει γίνει ένα φυσικό κέντρο 

για τις διεθνείς μεταφορές και διεργασίες logistics.  

 

Αποθήκευση  

Στην περιοχή λοιπόν της Βαρσοβίας υπάρχουν σύγχρονες αποθήκες οι οποίες ικανοποιούν τις 

ανάγκες όχι μόνο της πόλης αλλά και ολόκληρης της χώρας. Πολλές φορές μάλιστα και 

διεθνείς ανάγκες διανομής αφού πολλά αγαθά στεγάζονται στις αποθήκες αυτές πριν 

μεταφερθούν στην ανατολή.  Η συνολική χωρητικότητα αποθηκευτικού χώρου στη Βαρσοβία 
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είναι περίπου 570.000 τετραγωνικά μέτρα και είναι πλέον σύγχρονες αφού όλες οι αποθήκες 

έχουν κατασκευασθεί μετά το 1994. Παρόλα αυτά ο αριθμός αυτός είναι κατά 50% 

μικρότερος από ότι θα αναμενόταν αν τον συγκρίνουμε με το ποσοστό αποθηκών προς 

γραφεία άλλων μεγάλων  δυτικοευρωπαϊκών πόλεων. Η αντίθεση γίνεται ολοένα και πιο 

αντιφατική λόγω του γεγονότος της συνεχιζόμενης προσέλευσης επιχειρήσεων στην περιοχή 

και της στρατηγικής της θέσης ως κέντρο διεθνών logistics. Εκτός βέβαια από τη Βαρσοβία 

σύγχρονες αποθήκες υπάρχουν στο Poznan και στο Lodz. Η συνολική τους χωρητικότητα 

αυτή τη στιγμή είναι 22.000 τετραγωνικά μέτρα ενώ άλλα 20.000 είναι υπό κατασκευή. 

Αντίστοιχα σχέδια είναι υπό συζήτηση και σε άλλες πόλεις της χώρας όπως το Katowice, 

Wroclaw, Krakow καθώς και κοντά στα λιμάνια του Szczecin και του Gdansk. 

 

 

Προβλέψεις για τη ζήτηση αποθηκών 

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της  Πολωνίας 

αυξάνεται ετησίως κατά 5.4% διπλάσιο και πλέον νούμερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 

αναμένεται παρόλη την οικονομική κρίση να αυξάνεται κατά 2.5% τα επόμενα χρόνια. Η 

οικονομική αυτή απόδοση θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και κατ’ 

επέκταση σε αύξηση της ζήτησης για σύγχρονες αποθήκες για λόγους διανομής. Παράλληλα 

με την περιοχή της Βαρσοβίας και άλλες περιοχές θα εμφανίσουν αυξημένη ζήτηση 

αποθηκευτικού χώρου. Συγκεκριμένα στις περιοχές κοντά στο Katowice και το Wroclaw  

ετοιμάζεται ένα νέο κομμάτι του νότιου αυτοκινητοδρόμου ανάμεσα στο Katowice και το 

Dresden που θα ολοκληρωθεί το 2008, που θα αποτελεί δρόμο μετάβασης προς την ανατολή 

και θα προκαλέσει επέκταση στη ζήτηση για σύγχρονες αποθήκες στις περιοχές αυτές. 

 

Υποδομή μεταφορών  

Οι περισσότερες διανομές στην Πολωνία διεξάγονται μέσω οδικών αρτηριών παρόλο που η 

υποδομή της χώρας σε οδικά δίκτυα και αυτοκινητοδρόμους είναι ελλιπέστατη. Η κυβέρνηση 

της χώρας αναγνωρίζει την παρούσα κατάσταση  αλλά δεν διαθέτει τους απαραίτητους 

πόρους ενώ δεν ενδέχεται η κατασκευή των κατάλληλων έργων από ιδιωτικές εταιρίες. Οι 

λίγοι αυτοκινητόδρομοι που έχουν ολοκληρωθεί έγιναν με χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 

ένωσης με τελευταίο παράδειγμα τον αυτοκινητόδρομο ανάμεσα στο Opole και το Wroclaw. 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να κατασκευάσει περίπου 1900 χιλιόμετρα κυρίως στο κομμάτι του 

νότιο ανατολικού και δυτικού αυτοκινητόδρομου ανάμεσα στο Katowice και το Dresden. Ο  

βορειοδυτικός και βορειοανατολικός  αυτοκινητόδρομος αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω 

στο 2012. Νωρίτερα θα έχει γίνει ο περιφερειακός  δρόμος στα νότια της Βαρσοβίας ενώ 
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αυτοκινητόδρομοι προς τα ανατολικά που θα προσφέρουν σύνδεση με Ουκρανία και 

Λιθουανία  δεν θα ολοκληρωθούν πριν το 2015 ενώ αυτοί προς τη Βαλτική στα νότια πριν το 

2020. 

 

Διαδικασίες εκτελωνισμών 

Οι διαδικασίες εκτελωνισμών προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις και επηρεάζουν τις 

μεταφορές εμπορευμάτων από την Πολωνία στις γειτονικές χώρες απαιτώντας ενδεχομένως 

και μια εβδομάδα για τη διανομή σε σύγκριση με τις 4 ημέρες που είναι ο μέγιστος χρόνος 

στην ευρωπαϊκή ένωση.  

Η υποδομή σιδηροδρόμων στη χώρα είναι εκτεταμένη αλλά χρησιμοποιείται ελάχιστα 

εξαιτίας  γραφειοκρατικών προβλημάτων. Πολλές βέβαια σύγχρονες αποθήκες περιέχουν 

σιδηροτροχιές για να εκμεταλλευθούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 

 

Παροχή υπηρεσιών από ξένες εταιρίες  

Διεθνείς παροχείς logistics ξεκίνησαν τις δραστηριότητες τους στην περιοχή σε ανταπόκριση 

των απαιτήσεων των πελατών και επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους. Παράλληλα με τη θέληση 

των πελατών για υπηρεσίες προέκυψε και το μεγάλο αναλογικά ποσοστό χρήσης από 

παροχείς logistics σύγχρονων αποθηκών στη Βαρσοβία σε σχέση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές 

πόλεις. Γενικότερα η οικονομική ανάπτυξη έχει αυξήσει τη ζήτηση για χώρο διανομών και 

αυτό το διέβλεψαν από το 1998 ξένες πολυεθνικές και διεθνείς παροχείς logistics. Την 

παρούσα στιγμή χώροι από 500 μέχρι 2000 τετραγωνικά μέτρα ζητούνται συνεχώς ενώ άλλες 

επιχειρήσεις επιθυμούν και μεγαλύτερους από 10.000. Η ζήτηση προέρχεται όχι μόνο από 

βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και από άλλους κλάδους. Ιδιαίτερη ζήτηση έχουν οι χώροι 

ελεγχόμενης ψύξεως καθώς και οι χώροι για συναρμολόγηση.   

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 
Εισαγωγικά 
 
Η προώθηση φορτίων και η διεθνής μεταφορά απελευθερώθηκαν στην Ουγγαρία στις 1 

Ιανουαρίου 1991 κάνοντας εφικτή πλέον την διενέργεια τέτοιων διαδικασιών χωρίς να 

απαιτείται κάποια ειδική άδεια ή η υποχρέωση αναφοράς. Έτσι οι εταιρίες προώθησης 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες εγχώριας ή διεθνούς  μεταφοράς καθώς και  

αποθήκευσης χωρίς κανένα περιορισμό. Στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται 
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2500 επιχειρήσεις που ασχολούνται με μεταφορές από τις οποίες στις  650  είναι και η βασική 

τους δραστηριότητα.  

 

Γεωγραφικά  

Η Ουγγαρία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο της Ευρώπης κάνοντας τη χώρα την πλέον 

κατάλληλη για εγκατάσταση τοπικών κέντρων διανομών. Ιδιαίτερη σημασία δε αποκτά για 

τις διανομές προς την κεντρική Ευρώπη αφού αποθέματα προϊόντων μπορούν εύκολα μέσω 

της Ουγγαρίας να διανεμηθούν προς όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες κάνοντας την σημείο 

διασταύρωσης για τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι 

μάλιστα σε απόσταση αναπνοής. Ο γεωγραφικός αυτός ρόλος της Ουγγαρίας επιτρέπει στις 

εταιρίες να παρέχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές υπηρεσίες και σε αρκετά ανταγωνιστικές 

τιμές ακόμα και σε σχέση με τις αντίστοιχες εταιρίες της δυτικής Ευρώπης. 

 

Αποθήκευση     

Οι πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης των αποθηκών της ξεκίνησαν το 1999- 2000 με περίπου 

250.000 τετραγωνικά μέτρα σύγχρονου αποθηκευτικού χώρου να εισέρχεται στην αγορά. 

Παράλληλα παρουσιάστηκε και η θέληση της κυβέρνησης να έχει η χώρα ενεργό ρόλο ως 

τοπικό κέντρο διανομών και υποστήριξε αυτή της την επιδίωξη με παροχή ενίσχυσης σε 

σχέδια για την ανάπτυξη logistics πάρκων. Τα πρώτα σχέδια πάντως για αποθήκες 

δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή κοντά στη Βουδαπέστη. Την παρούσα στιγμή ένας 

μεγάλος αριθμός σχεδίων τέτοιου είδους έχουν δημιουργηθεί γύρω από την πρωτεύουσα 

δημιουργώντας μια αγορά αρκετά κεντροποιημενη. Νέα σχέδια έχουν ενεργοποιηθεί μέσα 

στο 2003 για περαιτέρω επέκταση των αποθηκευτικών χωρών με προβλεπόμενα ακόμα 

185.000 τετραγωνικά μέτρα μέχρι τις αρχές του 2004. Παρόλα  αυτά με δεδομένο ότι η 

Τσεχία διαθέτει τριπλάσιο αριθμό σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων η Ουγγαρία ήδη 

μειονεκτεί στον ανταγωνισμό. 

 

Προοπτικές – Ευκαιρίες ανάπτυξης   

Πιο γενικά η βαθμιαία επέκταση των τοποθεσιών όπου αποθηκευτικά πάρκα έχουν 

δημιουργηθεί παρέχει άμεση πρόσβαση με τη Βιέννη από τα δυτικά καθώς και με τα 

Βαλκάνια και την Τουρκία από τα νότια και νοτιοανατολικά. Καταδεικνύεται λοιπόν η 

άποψη για τα logistics που αρχίζει ολοένα και να διαφαίνεται στη χώρα. Ότι δηλαδή η 

Ουγγαρία λόγω της ζωτικής της θέσης στην κεντρική Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να 

εξελιχθεί σε ευρωπαϊκός διανεμητικός κόμβος  που θα παρέχει  ευκολία πρόσβασης προς τις 

ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια όπως προαναφέραμε η αγορά της Ουγγαρίας στον 
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συγκεκριμένο τομέα είναι ακόμα μικρή και η σύγκριση αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

σημαντική όταν γίνεται σε άμεση σχέση με τις γειτονικές της χώρες με τις οποίες μοιράζονται 

αναπόφευκτα ορισμένα κοινά γεωγραφικά στοιχεία. Λαμπρό παράδειγμα η Τσεχία στην 

οποία ο τομέας των logistics και των μεταφορών αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Από 

τα τέλη του 2002 η Τσεχία διέθετε 700.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικού χώρου 

τριπλάσια σχεδόν από την Ουγγαρία. Ωστόσο προσπάθειες γίνονται πλέον για εξάλειψη 

αυτής της διαφοράς με δημιουργία περισσότερων χώρων καλύπτοντας εν μέρει την απόσταση  

αποθηκευτικών δυνατοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κυβέρνηση της 

χώρας και κάτω από το σχέδιο Szechenyi στοχεύει στη δημιουργία πάρκων βιομηχανικών και 

logistics με χρηματοδότηση μέχρι το 20% της συνολικής επένδυσης και μέχρι το ποσό των 

100 εκατομμυρίων HUF. Η τωρινή κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει την πολιτική για τη 

στήριξη των αποθηκευτικών πάρκων μέσω του προγράμματος smart Hungary το οποίο 

προσφέρει διάφορους τρόπους χρηματοδότησης και σε αντιδιαστολή με το προαναφερθέν 

(σχέδιο Szechenyi) σχέδιο παρέχει και υποστήριξη της αποπληρωμής των τόκων των 

δανείων. Με το καινούριο λοιπόν σχέδιο η  χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη μέχρι το 25% του 

συνολικού κόστους της επένδυσης και διατίθεται υποστήριξη για αποπληρωμή των τόκων 

πάνω από 1% για μια περίοδο 5 ετών. 

Μια άλλη τάση που επικρατεί είναι η δημιουργία σχεδίων αποθήκευσης όχι αναγκαστικά για 

μαζική αποθήκευση αλλά και για πιο εξειδικευμένους τομείς της αγοράς. 

 

Τέτοιες προσπάθειες που αναπτύχθηκαν είναι οι παρακάτω: 

 

Harbor Park  

Το πάρκο ξεκίνησε το 2001 και βρίσκεται στις ακτές του ποταμού Danube στις παλιές 

αποθήκες της ενδοχώρας του Csepel Island. Το Harbor Park είναι το μοναδικό σύγχρονο 

αποθηκευτικό πάρκο το οποίο έχει τις δυνατότητες άμεσης πρόσβασης σε ποτάμι σήμερα. 

Την παρούσα στιγμή 35600 τετραγωνικά μέτρα του πάρκου έχουν γίνει και αναμένονται 

συνολικά 180.000.  

 

Rozalia Park 

 Το πάρκο βρίσκεται δυτικά της Βουδαπέστης και κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρία 

Grontmij. Ήδη έχουν δημιουργηθεί 60.800 τετραγωνικά μέτρα ολοκληρωμένου χώρου. Δυο   

ακόμα νέα προγράμματα σχεδιάζονται για τη νέα χρονιά και είναι το  κέντρο PMO και το 

οποίο βρίσκεται στο Budaors στα δυτικά της Βουδαπέστης και το BILK πάνω στον 

αυτοκινητόδρομο M0 νότια της πόλης.  
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BILK 

Το BILK αποτελεί στην πλειοψηφία του κρατικό πρόγραμμα που θα εκτελεστεί σε δυο 

φάσεις. Φέτος αναμένεται να δημιουργηθούν 40.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ μέχρι το τέλος 

της πρώτης φάσης 2002-2005 θα υπάρχουν συνολικά 70.000 τετραγωνικά μέτρα 

αποθηκευτικού χώρου και 3000 χώρου γραφείων. Τα νούμερα στο τέλος της δεύτερης φάσης 

αναμένονται 200.000 και 10.000 αντίστοιχα. 

 

 

 

ProLogis Park 

Το πάρκο βρίσκεται στο Gyal νότια της Βουδαπέστης κοντά στον αυτοκινητόδρομο M5. 

21500 τετραγωνικά μέτρα έχουν ήδη κατασκευαστεί ενώ άλλα 27.000 ετοιμάζονται σύντομα. 

Τελικά το πάρκο ProLogis θα έχει 117.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικού χώρου. 

 

 

ΤΣΕΧΙΑ 
 
 
Σιδηροδρομική μεταφορά 
 
Τη στιγμή αυτή η σιδηροδρομική μεταφορά φορτίων στην Τσεχία χαρακτηρίζεται από 

πλεόνασμα δυνατοτήτων προώθησης. Σημαντικό στοιχείο πάνω στην προσπάθεια 

βελτιστοποίησης της χρήσης αυτής της δυνατότητας μεταφοράς, είναι η εκμετάλλευση των 

τεχνικών  και τεχνολογικών πλεονεκτημάτων της. Ιδιαίτερη θα είναι η συμμετοχή των 

εφαρμογών logistics οι οποίες επανατοποθετούν τη  σιδηροδρομική μεταφορά σε νέα βάση 

όχι μόνο για την εγχώρια αγορά αλλά για όλη την Ευρώπη. Τα πλεονεκτήματα της λοιπόν 

βασίζονται σε : 

 

• Τη μοναδική της ικανότητα στη μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου όγκου καθώς 

επίσης προϊόντων με υψηλή επικινδυνότητα και ειδικές αποστολές 

• Στο μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων που διευκολύνουν τη μεταφορά κατευθείαν προς 

τον πελάτη 

• Στην  ευρεία δικτυακή της υποδομή 

• Στο  μεγάλο βαθμό ασφάλειας που προσφέρει 
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• Στη σύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς 

• Σε μεγαλύτερη αντοχή σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες 

• Στο μικρότερο χρόνο που απαιτεί για διαδικασίες εκτελωνισμού για μεταφορές στο 

εξωτερικό 

 

Η θέση που έχει λοιπόν η σιδηροδρομική μεταφορά στη αλυσίδα των logistics βασίζεται 

κυρίως στην επιλογή της τεχνολογίας logistics και στη δυνατότητα των σιδηροδρόμων να 

παρέχουν καλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφοράς σε ανταγωνιστικές τιμές. Πληροφοριακά το 

σύνολο των σιδηροδρόμων στην Τσεχία είναι 9444 χιλιόμετρα από τα οποία τα 2843 είναι 

ηλεκτροδοτημένα και τα 1929 διπλής σιδηροτροχιάς. 

 

Οδική μεταφορά 

 Η Οδική μεταφορά φορτίων αποτελεί την κυρίαρχη  μορφή στην ευρωπαϊκή αγορά 

μεταφορών. Στον τομέα αυτό η Τσεχία προσεγγίζει την ευρωπαϊκή αγορά με ραγδαίους 

ρυθμούς. Διαθέτοντας λοιπόν όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά που απαιτεί ο τομέας αυτός 

των μεταφορών όπως ευελιξία και διαθεσιμότητα οδικών δρόμων με αξιοπιστία και ακρίβεια 

η χώρα έχει όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις για άρτια χρήση οδικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα 

η Τσεχία διαθέτει 55432 χιλιόμετρα οδικών δρόμων συμπεριλαμβανομένων 499 χιλιομέτρων 

ταχείας κυκλοφορίας. Πολλές εταιρίες μεταφοράς φορτίων έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν 

αυτά τα πλεονεκτήματα μπαίνοντας στον ανταγωνισμό και διαφοροποιώντας τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Έτσι από τη συνήθη μεταφορά με φορτηγά έχουν οδηγηθεί 

σε παροχή υπηρεσιών logistics με τη ευρύτερη έννοια τους. 

Μελλοντικά οι τομείς στους οποίους αναμένεται η μεγαλύτερη ανάμειξη είναι αυτοί των :  

 

 Καταναλωτικών  προϊόντων 

 Πρώτων υλών και προϊόντων της χημικής βιομηχανίας, μεταλλουργίας, 

ηλεκτρονικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας 

 Άμεσης παράδοσης πακέτων 

 

Αεροπορικές μεταφορές 

Γενικότερα η αεροπορική μεταφορά προτιμάτε για τη διενέργεια μεταφορών γρήγορης 

παράδοσης και ιδιαίτερα για διεθνείς μεταφορές. Για αυτό κυρίως το λόγο και τα συστήματα 

logistics  έχουν εντατική συμμετοχή σε αυτό τον τομέα των μεταφορών. Άμεση είναι και η 

δραστηριοποίηση των αεροπορικών εταιριών της Τσεχίας οι οποίες συνεχώς διευρύνουν τις 

υπηρεσίες τους τόσο με ποικιλία στα προσφερόμενα (για μεταφορά) προϊόντα όσο και για 
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τους χρόνους μεταφοράς που προσφέρουν. Σύνηθες περιθώριο είναι οι 24, 48 και 72 ώρες 

πάντα με προσυμφωνημένα συμβόλαια. Σημαντικό κομμάτι των διεργασιών τους έχει το 

πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούν και το οποίο επιτρέπει την τάχιστη διεκπεραίωση 

των διαδικασιών εκτελωνισμού. Η Τσεχία διαθέτει συνολικά 114 αεροδρόμια από τα οποία 

τα 43 έχουν επιστρωμένους αεροδιαδρόμους.  

 

 

Θαλάσσιες μεταφορές 

Η μεταφορά αγαθών μέσω ύδατος σύμφωνα με τις συνθήκες της Τσεχίας χωρίζεται σε 

θαλάσσια μεταφορά και μεταφορά μέσω ποταμιών. Οι μεταφορές αυτές χαρακτηρίζονται από 

το χαμηλό τους κόστος αλλά και από την αβεβαιότητα τους σε σχέση με την ταχύτητα 

μεταφοράς και αξιοπιστίας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η μεταφορά αυτή στην 

Τσεχία χρησιμοποιείται για την προώθηση φορτίων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και 

για διεθνείς  μεταφορές. Οι μεταφορές εντός της χώρας μέσω ποταμιών διεξάγονται από το 

Labe και τη Vltava. Τα πιο συνηθισμένα προϊόντα που μεταφέρονται είναι κατασκευαστικά 

υλικά και κάρβουνο. Όσον αφορά τις  διεθνείς μεταφορές η Τσεχία μεταφέρει μέσω 

ποταμιών προϊόντα στις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Η θαλάσσια μεταφορά κυρίως 

χρησιμοποιείται για τις μεταφορές σε άλλες ηπείρους. Γενικά η θαλάσσια μεταφορά στην 

Τσεχία τα τελευταία χρόνια έχει μείνει αναλλοίωτη και για το λόγο αυτό έχει μεγάλες 

προοπτικές. Τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας είναι  το Decin, Prague και Usti nad 

Labem. 

 

Συνδυασμένη μεταφορά    

Στην Τσεχία υπάρχει μακροχρόνιο σχέδιο για την ανάπτυξη της συνδυασμένης μεταφοράς με 

συμμετοχή εταιριών προώθησης και του κράτους. Η ανάπτυξη αυτή θα επηρεαστεί από τη 

νομοθεσία της χώρας την τεχνική της βάση και την τεχνολογία της. Η τεχνική βάση 

σχηματίζεται από τους τερματικούς σταθμούς για συνδυασμένη μεταφορά, τα οδικά οχήματα, 

τις εγκαταστάσεις φόρτωσης καθώς και τα σιδηροδρομικά οχήματα. 
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Ευρωπαϊκά προγράμματα και Βαλκάνια 
 

Εισαγωγή 
 
Σημαντικές επενδύσεις αναμένεται να υπάρξουν στην περιοχή λόγω της έγκαιρης εισαγωγής 

και των αναβαθμίσεων των διαφόρων οργανισμών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της. 

Επίσης οι χώρες των Βαλκανίων δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια της συνεργασίας 

στον τομέα των μεταφορών και ιδίως σε τομείς όπως η ανακατασκευή των σιδηροδρόμων, η 

αναβάθμιση της οδικής  διαχείρισης και η προτεραιότητα σε θέματα συντήρησης σε σχέση με 

σχέδια νέων οδικών δρόμων εκτός της περίπτωσης που τα έργα αυτά θα αποφέρουν άμεση 

επιστροφή των χρημάτων τους. Ακόμα έμφαση δίνεται στη συνδυασμένη μεταφορά και τη 

μεταφορά μέσω ποταμιών.  

 

Οδικές χρηματοδοτήσεις  
 
Δοθείσης της σημαντικής καθυστέρησης που αντιμετωπίζουν οι βαλκανικές χώρες στη 

συντήρηση και ανακατασκευή των οδικών τους αρτηριών, είναι σημαντικό να αναπτύξουν 

διατηρήσιμες στρατηγικές χρηματοδότησης στον οδικό τομέα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν 

δείχνουν ότι τα ποσά που διατείθονται είναι ανεπαρκή για να διατηρήσουν ένα επιθυμητό 

επίπεδο ποιότητας οδικού δικτύου. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην περίπτωση της 

Σερβίας και Μαυροβούνιο όπου τα ποσά που ξοδεύονται επαρκούν μόνο για το 10% των 

αναγκών. 

 

 

Σιδηρόδρομοι 
 
Ελάχιστες επενδύσεις έχουν γίνει στην περιοχή στο συγκεκριμένο τομέα γεγονός που 

οδήγησε το σιδηροδρομικό σύστημα σε υποβάθμιση της υποδομής του με χρήση 

απαρχαιωμένου εξοπλισμού και σε παροχή υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας και ταχύτητας. 

Σημαντικές μειώσεις έχουν γίνει όσον αφορά τη μεταφορική κίνηση τόσο στη μεταφορά 

επιβατών όσο και στη μεταφορά φορτίων. Αναγκαία είναι λοιπόν η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη επιχειρησιακών στρατηγικών. Την παρούσα στιγμή μόνο 

δυο σιδηροδρομικές εταιρίες της Σερβίας και της Κροατίας έχουν αναπτύξει επιχειρηματικά 

σχέδια. 
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Συνδυασμένη μεταφορά 
 
Η συνδυασμένη μεταφορά αποτελεί λιγότερο από το 0.5% της συνολικής μεταφοράς 

εμπορευμάτων. Επιπλέον οι τερματικοί σταθμοί που διενεργούν συνδυασμένες μεταφορές 

είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητοι. Οι προτάσεις που γίνονται για την ανάπτυξη της 

συνδυασμένης μεταφοράς περιλαμβάνουν τα εξής :  

 

• Ανάπτυξη πολιτικών που στοχεύουν στην απελευθέρωση των συνδυασμένων 

μεταφορών, την παροχή οικονομικών κινήτρων και την εξαίρεση τους από 

δασμολογικούς κανονισμούς καθώς και την παροχή πιστώσεων  

• Ανάπτυξη στρατηγικών αγοράς που θα οδηγήσουν σε συγκέντρωση της κίνησης σε 

ένα πιο σύντομο δίκτυο μετατρέποντας σε μικρό χρονικό διάστημα τη μεταφορική 

αγορά προς τον τομέα αυτό δοθείσης της γεωγραφικής θέσης της περιοχής 

• Αποσαφήνιση των ρόλων και των λειτουργιών των συμμετεχόντων σε όλες τις 

μεταφορικές δραστηριότητες σε σιδηροδρόμους, λιμάνια και βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ τους  

 

 

 

Μεταφορά μέσω υδάτινων δρόμων 
 
Η ικανότητα πλευσιμότητας του ποταμού Danube έχει υποστεί σοβαρή κρίση ύστερα από τον 

πόλεμο. Για αυτό το λόγο και η μεταφορική κίνηση έχει μειωθεί δραματικά ενώ οι σχετικές 

υποδομές όπως λιμάνια, πλοία και επικοινωνίες έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά. Ώθηση θα 

δοθεί στην υδάτινη μεταφορά μέσω της επανόρθωσης του κατεστραμμένου τμήματος των 

ποταμιών Danube και Sava. Η EIB χρηματοδοτεί το κανάλι Rhine-Main-Danube ενώ από το 

2007 μετά την ένταξη της Ουγγαρίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας όλες οι παράκτιες χώρες 

του ποταμού  Danube θα βρίσκονται εντός της ευρωπαϊκής ένωσης και θα αναπτυχθούν 

ανάλογα στην υδάτινη μεταφορά. 
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Κεντρικό δίκτυο μεταφοράς Βαλκανίων 
 
Εισαγωγή  
 
Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν μέσα σε πλαίσια στενής συνεργασίας ανάμεσα στις 

σχετιζόμενες χώρες, το φυσικό μέγεθος του δικτύου μεταφορών υστερεί σημαντικά από το 

μέγεθος που οραματίζονταν οι χώρες αυτές. Από μια άλλη διάσταση βέβαια καταδεικνύονται 

οι λαμπρές προοπτικές επέκτασης που έχει το δίκτυο όταν η οικονομία θα οδηγήσει σε 

εφικτούς τρόπους επέκτασης του με σχετικές επενδύσεις. Η ανάπτυξη λοιπόν του δικτύου θα 

διευκολύνει την ολοκλήρωση των οικονομιών των Βαλκανίων μεταξύ τους καθώς και την 

ολοκλήρωση τους με μια διευρυμένη ευρωπαϊκή ένωση. Επίσης σημαντική θα είναι και η 

συνεισφορά του στη βελτίωση των μεταφορών ανάμεσα στην Ελλάδα και την ευρωπαϊκή 

ένωση. Έπειτα από διεξοδικές μελέτες και διαδοχικές συνεδριάσεις με ανταλλαγή απόψεων 

από σχετικούς φορείς το τελικό σχέδιο του δικτύου συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2003.  

 

Περιγραφή δικτύου μεταφορών Βαλκανίων  
 
Το περιφερειακό δίκτυο μεταφοράς θα περιλαμβάνει 4300 χιλιόμετρα σιδηρογραμμών και 

6000 χιλιόμετρα δρόμων. Ο στόχος είναι να συνδεθούν όλες οι πρωτεύουσες και οι πόλεις 

ιδιαίτερης περιφερειακής σημασίας μεταξύ τους καθώς και με τις πρωτεύουσες γειτονικών 

κρατών μέσω των πανευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφοράς. Το δίκτυο διαθέτει 58 

διασυνοριακά σημεία (οδικά και σιδηροδρομικά) ανάμεσα στις δυτικές βαλκανικές χώρες 

καθώς και ανάμεσα σε αυτές και τους ευρωπαίους γείτονες τους. Περιλαμβάνει επίσης τα 

λιμάνια της  Rijeka, Split, Dubrovnik, Ploce, Bar, Durres, Vlore και αεροδρόμια στις 

πρωτεύουσες και άλλες πόλεις όπως Banja Luka, Split, Dubrovnik, Nis, Pristina και 

Podgorica. Στους υδάτινους δρόμους περιλαμβάνεται το υδροσύστημα του Danube και του 

ποταμού Sava. 

Εκτιμήσεις 
Η ανάλυση του δικτύου καταδεικνύει ότι οι δυνατότητες του είναι επαρκείς για να 

εξυπηρετήσουν τη μεταφορική κίνηση για ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Ωστόσο το 

70% των οδικών δρόμων χρίζουν ανανέωσης ενώ η μεταφορική κίνηση εμποδίζεται κοντά 

στις μεγάλες πόλεις λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης. Για το λόγο αυτό σχετικές 

επενδύσεις χρειάζεται να γίνουν. Όσον αφορά τους σιδηρόδρομους το υπάρχον δίκτυο έχει 

επαρκείς δυνατότητες για το άμεσο μέλλον αλλά παρόλα αυτά πολλές γραμμές πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν και τα έργα συντήρησης να επιταχυνθούν ώστε να μην υποβαθμίζεται η 
λειτουργικότητα τους. Το 85% του δικτύου είναι μονής κατεύθυνσης και μόνο το 10% σε 

καλή κατάσταση. Η ναυτική μεταφορά διεξάγεται κυρίως μέσω του ποταμού Danube που 
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είναι ο κύριος υδάτινος δρόμος της περιοχής και συνδέει τη Σερβία και την Κροατία με την 

Ουγγαρία , Σλοβακία, Αυστρία και Γερμανία και από την άλλη πλευρά με τη Βουλγαρία, 

Ρουμανία και τη Μαύρη θάλασσα. Τα κυριότερα λιμάνια των δυτικών Βαλκανίων είναι του 

Βελιγραδίου και του Novi Sad.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Γενικότερα η παγκοσμιοποίηση και οι σημαντικές αναδιοργανώσεις που παρουσιάζονται 

προκαλούν πολυάριθμες αλλαγές στην αγορά των μεταφορών και των logistics. Ιδιαίτερα  

εμφανίζονται οικονομίες κλίμακας και ραγδαίες διαφοροποιήσεις της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς εντείνοντας ακόμα περισσότερο αυτές τις αλλαγές. Μέσα σε αυτό το κλίμα οι 

επιχειρήσεις στρέφονται προς τις κύριες διεργασίες τους όπως την παραγωγή και τις 

πωλήσεις στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

τους και να αποκτήσουν τον πλήρες έλεγχο των διεργασιών τους  με στόχο τη βελτίωση των 

λειτουργικών τους δραστηριοτήτων. Ανάλογη είναι και η διαφοροποίηση της επιχειρησιακής 

νοοτροπίας προς μια πολιτική εστιασμένη στον πελάτη σε μια προσπάθεια μείωσης των 

αποθεμάτων  ως βασικό εργαλείο στρατηγικού πλεονεκτήματος. Η τάση αυτή έχει οδηγήσει 

πολλές επιχειρήσεις να εκχωρούν πολλές από τις εργασίες μεταφοράς και logistics σε τρίτες 

εταιρίες εξειδικευμένες στους τομείς αυτούς μέσα σε μια γενικότερη μακροπρόθεσμη  

πολιτική συνεργασιών και εξειδίκευσης. Το γεγονός αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστο τον κλάδο 

των εταιριών μεταφοράς και logistics οι οποίες εστίασαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

αποκτώντας νέα δυναμική και ώθησαν τις διεργασίες τους σε στρατηγικές συμμαχίες και στη 

βελτίωση των επιχειρησιακών τους πρακτικών σε θέματα μεταφοράς των προϊόντων και 

προσφοράς επιπρόσθετων υπηρεσιών που οδηγούν σε μικρότερους χρόνους παράδοσης και 

ποιοτικότερα προϊόντα. Οι υπηρεσίες αυτές στρέφονται κατά το πλείστον σε διαδικασίες 

logistics με χρησιμοποίηση εφαρμογών πληροφοριακής τεχνολογίας που δίνουν νέες 

δυνατότητες στο συγκεκριμένο κλάδο.   

 

Μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου αλλαγές τόσο στις επιχειρησιακές στρατηγικές 

όσο και στις λειτουργικές μεθόδους παρουσιάζονται, ο τομέας των επιχειρηματικών 

διεργασιών logistics  έχει επίσης επηρεαστεί. Τα επίπεδα του ανταγωνισμού και οι 

προσδοκίες των πελατών οδηγούν ολόκληρο τον κλάδο σε μια ευρεία αναζήτηση για 

βελτίωση της ποιότητας, υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και μείωσης του κόστους. Έτσι μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των logistics αποτελεί πλέον σημείο κλειδί για 

την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ουσιαστικά η διαχείριση των logistics είναι η ίδια 

επιχειρησιακή στρατηγική εστιασμένη στην ικανοποίηση του πελάτη. 
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Logistics και ωφέλειες στα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 

Εισαγωγή  

Οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης διαθέτουν παραδοσιακά  μεγάλες δυνατότητες 

παραγωγής διαφόρων προϊόντων ποικίλων ειδών σχηματίζοντας ευκαιρίες εξαγωγών κυρίως 

προς τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό αποτελεί ζωτικό κομμάτι για την αύξηση 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους και της γενικότερης οικονομικής τους ευημερίας.  

Τα logistics κάτω από το πρίσμα της προηγούμενης ανάλυσης δημιούργησαν αξιομνημόνευτο 

πεδίο έρευνας αφού έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά τις χώρες αυτές. Η 

παραδοχή αυτή καταδεικνύεται λόγω δυο κύριων χαρακτηριστικών. Το πρώτο όπως 

προαναφέρθηκε είναι οι δυνατότητες παραγωγής οι οποίες αξιοποιούνται με τη χρήση των 

logistics γεφυρώνοντας το γεωγραφικό χάσμα με τις χώρες ζήτησης των σχετικών προϊόντων. 

Το δεύτερο έρχεται σαν επακόλουθο του προηγουμένου αφού οι χώρες αυτές εξαιτίας της 

γεωγραφικής τους θέσης βρίσκονται σε θέση κλειδί για τη διεξαγωγή του παγκόσμιου 

εμπορίου. Τα οφέλη λοιπόν που προκύπτουν είναι άμεσα και έμμεσα. Τα άμεσα 

συνοψίζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας, την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού 

κόστους και την εξάλειψη των νεκρών χρόνων βελτιστοποιώντας τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Τα έμμεσα οφέλη τα οποία και συνήθως αγνοούνται λόγω αδυναμίας 

ποσοτικοποίησης τους αναφέρονται στις διαδικασίες ικανοποίησης των πελατών και τη 

βελτίωση της θέσης τους στην αγορά. Στην περίπτωση μας και με την προϋπόθεση ότι η 

παγκοσμιοποίηση έχει μετατρέψει τον κόσμο σε ένα ΄΄παγκόσμιο χωριό΄΄ οι επιχειρήσεις των 

χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης επιθυμούν διακαώς τη δημιουργία ισχυρής 

ανταγωνιστικής θέσης στην παγκόσμια αγορά.   

 

Πολλές εταιρίες που διαθέτουν σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης logistics  έχουν στους 

άμεσους στόχους τους την επέκταση των υποδομών διανομής τους σε επιλεγμένες 

γεωγραφικά περιοχές. Οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν ιδανικές 

περιπτώσεις για το σκοπό αυτό. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι διαθέτουν όλα τα αναγκαία 

χαρακτηριστικά αφού περιέχουν μεγάλη συγκέντρωση προμηθευτών, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργούν αγορές με υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες logistics. 

 

Για  τις επιχειρήσεις τόσο του τομέα των υπηρεσιών όσο και των κατασκευών η αγορά των 

χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης αποδεικνύεται λαμπρή επενδυτική ευκαιρία. Δεν θα 
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μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο τομέας των logistics. Οι λόγοι είναι ότι στις χώρες αυτές 

το εργατικό κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ σχετικά χαμηλές είναι και οι επενδύσεις που 

θα χρειαστούν για την αγορά ακινήτων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων όπως αποθήκες και 

άλλες σχετικές υποδομές. Τέλος το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού είναι 

ιδιαιτέρως υψηλό, κατάλοιπο του κομουνιστικού συστήματος. 

 

Οι  αναπτυσσόμενες περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν καλές ευκαιρίες 

επένδυσης για τις εταιρίες logistics. Οι ξένες αυτές εταιρίες αντιμετωπίζουν την ανάγκη να 

συνεργαστούν με τοπικές επιχειρήσεις για να προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες σε όλο το 

φάσμα των logistics. Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες εξελίξεις τα επίπεδα απόδοσης θα 

καθορίσουν την κατακύρωση των συμβολαίων logistics και όχι οι προσωπικές σχέσεις που 

ίσχυαν μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια η ιδιοκτησία στατικών πόρων από την πλευρά των 

επιχειρήσεων δεν θεωρείτε πλέον πλεονέκτημα αφού βασικό στοιχείο είναι η ευελιξία και η 

ταχύτατη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών. Οι τελευταίες  μεταβάλλονται συνεχώς 

μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον που ακόμα και οι μεγαλύτερες εταιρίες logistics δεν 

μπορούν να τις ικανοποιήσουν πλήρως σε μια πανευρωπαϊκή βάση. Η προτεινόμενη λύση 

είναι η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών με άλλες εταιρίες σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

 

Γενικότερα οι αναδυόμενες δημοκρατίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 

παρουσιάζουν μια σημαντική περιοχή ανάπτυξης  για δραστηριοποίηση ενεργειών 

logistics. Ειδικότερα η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Πολωνία αποτελούν αγορές στόχο για 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις των 

χωρών αυτών να ασχοληθούν με δραστηριότητες  logistics συνήθως εταιρίες οι οποίες 

παλαιοτέρα ασχολούταν με μεταφορές προϊόντων. Η ολοένα και αυξανόμενη τάση έχει 

οδηγήσει και πολλές δυτικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης 

και να δημιουργήσουν εταιρίες logistics με στόχο να διανέμουν τα προϊόντα τους στις 

χώρες αυτές ή τα προϊόντα των χωρών αυτών στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά 
 

ΤΑΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS 

 

 

Η τελευταία τάση που επικρατεί σε όλες τις μορφές μεταφορών είναι η ευρεία χρήση 

μεθόδων logistics. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα της τεχνολογίας  των μεταφορών 

καθώς και τη διαχείρισης τους. Ένα ακόμα στοιχείο με σημαντικό ρόλο στα μεταφορικά 
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συστήματα είναι η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών κατά την κρίσιμη στιγμή που 

γίνεται η μεταφορά. Ο στόχος στις σύγχρονες μεταφορές είναι η παράδοση των αποστολών 

στους πελάτες στο σωστό μέρος, στη σωστή χρονική στιγμή, στο επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας και σε λογική τιμή. Μέσα  στα χαρακτηριστικά της νέας μορφής μεταφορών είναι 

η μεγάλη ανάπτυξη αναλυτικών λύσεων logistics που προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες 

ανάγκες των πελατών με την υποστήριξη των πληροφοριακών τεχνολογιών. Άμεσο 

συμπέρασμα των προαναφερθέντων είναι ότι τα logistics και οι μεταφορές πρέπει να 

θεωρούνται ως ένα σύστημα από στενά συνδεδεμένες λειτουργίες. Συγκεκριμένα οι logistics 

διαδικασίες των μεταφορών χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 

 Κατευθύνονται  προς το τελικό προϊόν της μεταφοράς 

 Εστιάζονται στη συνεργασία, συγχρονισμό και τη γενική βελτίωση της κίνησης των 

αποστολών στο δίκτυο μεταφοράς 

 Σύνδεση των μεταφορών με διαδικασίες χειρισμού, αποθήκευσης, πακεταρίσματος  

 Αποδοχή της πληροφοριακής ροής ως μέρος των διαδικασιών logistics 

 Θεώρηση του πελάτη ως το αποφασιστικό χαρακτηριστικό logistics διαδικασιών 

 

Συμπερασματικά τα logistics των μεταφορών αποτελούν ένα σύνολο λειτουργιών όπως 

αποθήκευση, χειρισμός, ομαδοποίηση αποστολών, πακετάρισμα και υπηρεσίες 

εκτελωνισμού, ασφαλιστικής διασφάλισης και παροχής συμβουλών.  

 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη ανάπτυξη logistics διαδικασιών είναι το λογισμικό e- 

logistics που θα τοποθετηθεί στην κάθε σχετική  εταιρία. Πολλές επιχειρήσεις  της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής φύσεως στην τοποθέτηση 

τέτοιων συστημάτων. Έτσι οι εταιρίες αρκούνται στο να ασκούν από μόνες τους την αγορά 

και τη συντήρηση μόνο των βασικών τους εφαρμογών. Ο πιο σύνηθες τρόπος για την 

επίλυση αυτού του προβλήματος είναι οι συνεργασίες με εταιρίες 3PL καθώς και με 

τεχνολογικές εταιρίες, οι οποίες αναλαμβάνουν  όλες τις υπόλοιπες  διεργασίες. Μια 

εναλλακτική προοπτική για τις επιχειρήσεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι να 

συνάψουν συμφωνίες με αντίστοιχες εταιρίες αναπτυγμένων χωρών και οι οποίες κατέχουν 

ήδη τόσο την τεχνογνωσία όσο και την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή. Ένα άλλο 

σημαντικό θέμα που περιορίζει την αποδοτική λειτουργία των λογισμικών e- logistics στις 

χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η εμφάνιση δυσχερειών στην μετακίνηση των 

αγαθών. Οι δυσχέρειες αυτές εντοπίζονται είτε στην υπερβολική χρήση εγγράφων για τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών είτε στην έλλειψη αυτοματισμού στη χρήση της 
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πληροφοριακής τεχνολογίας είτε στις προβληματικές συνθήκες τελωνειακής διαχείρισης των 

μεταφορών.  Τα τελευταία χρόνια πολλοί διεθνείς και τοπικοί οργανισμοί έχουν 

δραστηριοποιηθεί παρέχοντας ποικιλία μέτρων για την αντιστροφή του κλίματος. Όντως το 

επιχειρηματικό κλίμα έχει βελτιωθεί κατά  πολύ και σημαντικό ρόλο έχουν και οι 

προσπάθειες ένταξης των νοτιοανατολικών χωρών στην ευρωπαϊκή ένωση. Ως άμεσο 

επακόλουθο πολλές τελωνειακές διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί, ενώ με την παροχή 

χρηματοδοτήσεων εταιρίες των χωρών αυτών εκσυγχρονίστηκαν έχοντας δυνατότητες 

χρήσης δυναμικών τεχνολογιών ενώ και τα δίκτυα μεταφορών όλων των ειδών 

αναβαθμίζονται δημιουργώντας καινούριες προοπτικές. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Εισαγωγή  

Η ανάπτυξη των logistics στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης διέρχεται κατά κύριο 

λόγο από την υποδομή τους στο θέμα των μεταφορών. Ο τομέας αυτός δίνει βασικό 

πλεονέκτημα σε εταιρίες οι οποίες αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν και να παρέχουν 

υπηρεσίες logistics κατά τρόπο επωφελή τόσο για αυτές όσο και τους πελάτες  τους. Η 

ύπαρξη λοιπόν της κατάλληλης υποδομής είναι ζωτικό θέμα για την ευρύτερη επιβίωση του 

κλάδου μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά.  

 

Υπάρχουσα υποδομή  

Ορισμένες χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν έστω και σε αρχικό στάδιο 

εναρμονιστεί με τις πανευρωπαϊκές  πολιτικές μεταφοράς και έχουν κάνει σημαντικά βήματα 

εξέλιξης στον τομέα αυτό. Άλλες όμως χώρες εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην υποδομή των μεταφορών τους λόγω της 

αδυναμίας τους να επενδύσουν στην ανάπτυξη έργων υποδομής ενώ παράλληλα δεν μπορούν 

να αναβαθμίσουν και να συντηρήσουν τα υπάρχοντα έργα οδηγώντας τα σε πλήρη απαξίωση. 

Το συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει είναι ότι η πλειονότητα των χωρών της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν προβληματική μεταφορική υποδομή 

δυσχεραίνοντας την προσπάθεια τους ανάπτυξης πολιτικών logistics.  

 

Στόχος 

Ο στόχος των κρατών αυτών εμφανίζεται κάτω από μια κοινή προσπάθεια απεγκλωβισμού 

από την τωρινή κατάσταση κάτω από μια γενικότερη περιφερειακή πολιτική που θα εστιάσει 

στο γενικότερο πρόβλημα και όχι μεμονωμένα στο κάθε κράτος. Κοινή επιδίωξη είναι η 
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ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις σχετικές χώρες καθώς και σε αυτές και 

τη διευρυμένη ευρωπαϊκή ένωση. Η ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών θα οδηγήσει στην 

περιφερειακή διασύνδεση τους και στην ολοκλήρωση τους με το ευρωπαϊκό μεταφορικό 

δίκτυο. 

 

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί 

Σημαντικό ρόλο στις ανωτέρω προοπτικές προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δίνει 

στρατηγική κατεύθυνση στην ανάπτυξη της περιφερειακής υποδομής για τις χώρες της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης  μέσω της στενής της συνεργασίας με χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι κυριότεροι οργανισμοί είναι η 

ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, ευρωπαϊκή τράπεζα για την ανοικοδόμηση και την 

ανάπτυξη, η παγκόσμια τράπεζα, και η ISG (ο όμιλος καθοδηγητικής υποδομής για την 

νοτιοανατολική Ευρώπη ). Οι οργανισμοί αυτοί κατανοώντας την απαίτηση επαρκούς 

χρηματοδότησης για τη δημιουργία μεταφορικής υποδομής στις χώρες αυτές ανέλαβαν τους 

ακόλουθους στόχους : την καθιέρωση ενός κύριου μεταφορικού δικτύου, τη θεσμοθέτηση 

προτεραιοτήτων σε επενδύσεις μεγάλης τοπικής σημασίας, τη δέσμευση τους σε 

αναμόρφωση της πολιτικής για καλύτερη διαχείριση του τομέα και την ελάττωση των 

προβλημάτων τελωνειακής φύσεως και τέλος τη θέληση τους για δημιουργία θεσμικού 

πλαισίου για την αποδοτική συνεργασία των εμπλεκόμενων χωρών. 
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DISTRIBUTION (FLD) 

   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,  LOGISTICS 

ΣΕΡΒΙΑ HORIZON LOGISTICS    LOGISTICS,  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 TRANSPED BELGRADE 
A.D 

   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 VOJVODINASPED A.D 
NOVI SAD 

   ΔΙΑΝΟΜΕΣ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ ARGO SLOVAKIA S.R.O    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  LOGISTICS 

 LIMA TRADE S.R.O    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, LOGISTICS 
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 PST SLOVAKIA    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ,  

LOGISTICS 
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  ΟΥΓΓΑΡΙΑ BAX GLOBAL 
HUNGARY 

 LOGISTICS 

 DELACHER@CO 
TRANSPORT KFT 

   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,  LOGISTICS, 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 EXEL HUNGARY    ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
 

 NEW WAVE LOGISTICS 
HUNGARY 

   LOGISTICS 

 RYNART GROUP    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  LOGISTICS 
 

ΠΟΛΩΝΙΑ MAERSK LOGISTICS- 
POLAND 

   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ   LOGISTICS 

 NEW WAVE POLSKA SP. 
Z.O.O 

   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 

    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   LOGISTICS 
 

POL-RAIL 

 RABEN GROUP    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   LOGISTICS 
 

 TERRAMAR LTD    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ KAI  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
LOGISTICS 
 

 WINCANTON TRANS 
EUROPEAN POLAND 

   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ KAI LOGISTICS 

ΤΣΕΧΙΑ CSAD HODONIN A.S    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  KAI   LOGISTICS 
 

 PANALPINA CZECH 
REPUBLIC 

   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   LOGISTICS KAI    
ΜΕΤΑΦΟΡAΣ 
 

 TNT LOGISTIKA    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

 TRANSFORWARDING 
GROUP 

   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  
LOGISTICS 

ΕΣΘΟΝΙΑ CONTIMER    ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

 NAVAKA TRANSPORT 
GROUP 

   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 VIGOLIN LTD    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
LOGISTICS 
 

  ΛΕΤΟΝΙΑ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ AIRKARGO LTD 
 

 AVERS CENTRS    ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ  LOGISTICS 
 

 RKF ATLAS SIA    ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 
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  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ EUGESTA  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 SCHENKER GROUP 
LITHUANIA 

  LOGISTICS, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

  LOGISTICS ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ν.Α 
ΕΥΡΩΠΗΣ 
 
 
 
 

 FM EUROTOLIS  
 

 NEMUNO BANGA    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  LOGISTICS 
 

   MG LOGISTICS  LOGISTICS, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

ΧΩΡΑ  ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΩΝΙΚΟΙ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 

ΠΟΛΩΝΙΑ EBRD ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS 
ΣΕ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ EBRD ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  LOGISTICS 

ULJANIK 
SHIPYARD 

ΚΡΟΑΤΙΑ EBRD ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

IRIDE- ROMANIA ΡΟΥΜΑΝΙΑ EBRD ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
 

LOGISTICS PARC 
POLAND 

ΠΟΛΩΝΙΑ EBRD ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  LOGISTICS 

EUROPEAN 
INVESTMENT 
BANK 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ EIB ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ 
 

 ΣΛΟΒΑΚΙΑ EIB ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 

 ΟΥΓΓΑΡΙΑ EIB ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ EIB ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
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 ΣΕΡΒΙΑ EIB ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ PODGORICA , 
TIVAT -  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΚΑΙ NOVI SAD 
 

 ΠΟΛΩΝΙΑ EIB  ΑΓΟΡΑ 6 ΝΕΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  
 

 ΕΛΛΑΔΑ EIB  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ INSTITUTE OF 
LOGISTICS 

BAY ZOLTAN ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ  LOGISTICS ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

IKARUS VEHICLE 
MANUFACTURING 
LTD  

IKARUS LOGISTICS 
CENTRE 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  LOGISTICS 

L.A L LTD LOGISTICS CENTER 
LODZ 

ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ LOGISTICS ΣΤΗΝ  
ΠΟΛΩΝΙΑ  

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  SONY ERICSON 
MOBILE ΑΒ - LM 
ERICSON ΑΒ 

LOGISTICS CENTRE 
BUDAPEST 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ LOGISTICS  ΣΤΗΝ   
ΟΥΓΓΑΡΙΑ  
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link4   http://www.highbeam.com/library/doc0.asp?refid=ovav_key&docid=1G1:17476553

           http://www.ryder.com/  

link5   drhome.digitalriver.com/livehtml/newsite/pdf’s/br-109_ss_buyer.pdf 

link 6   http://www.warehousingforum.com/

 

 

ΕΛΛΑΔΑ  

www.e3pl.gr

www.asplan.gr

 www.ballauf.gr

www.Imperio.gr

www.argogroupage.gr

www.hellas-transport.gr

www.makios.gr

www.eib.org/projects/loans/project.asp? 

www.travelinfo.gr

www.carel.gr

http://www.1uptravel.com/international/europe/greece/index.html

 

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ  

www.intereuropa.hr

www.tankerkomerc.hr

www.brod.pfri.hr

 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

www.teamtrans.si

www.fersped.si

http://www.alpetour-dd.si/ang/index_en.htm

 

 

ΣΕΡΒΙΑ  

www.agvektrabar.cg.yu/engl/carinskoskladiste.htm
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www.vojvodinasped.co.yu

www.transped.co.yu

 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ 

www.airkargo.sia.lv

www.averscentrs.com

www.warehouse.lv  

 

 

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

www.jumbotrans.vl.ro

www.epspedition.de

www.DACODA.ro

www.frd.ro

 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ  

www.contimer.ee

www.VIGOLIN.ee

www.NAVAKA.ee

 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

www.lima.sk

www.pst.sk

www.ARGO.sk

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

www.discordia.bg

www.accordrans.com

www.tns-Shipping.com
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www.alog-bg.com

www.unimasters.com

 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

www.nemunobanga.com

www.mglogistics.com

www.eugesta.lt

www.btl.se

www.eurotolis.lt

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

www.newwavelogistics.com

www.pol-rail.net

http://www.raben.com.pl/

http://www.warsawvoice.pl/view/1931

www.maersk-logistics.pl

   

 

ΤΣΕΧΙΑ  

www.transforwarding.com

www.tntlogistics.com

www.csad-ho.cz

www.panalpina.com

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  

www.quehenberger.at

www.exel.com

www.baxglobal.com

www.rynart.nl

http://www.newwavelogistics.com/newhungary/jobs.html
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

www.proregio.hu

www.bzlogi.hu

www.ananova.com/business/story/

www.ebrd.com/projects/psd/psd1998/261iride.htm

www.ebrd.com/projects/psd/psd1999

www.ebrd.com/about/

www.ebrd.com/country/poland/showcase.htm

www.seerecon.org/infrastructure/index.html

www.eib.org

www.eib.org/projects/pipeline/project.asp? 

www.ebrd.com/new

www.amcham.hu/businessHungary

www.ikm.iif.hu

www.mpo.czxqw/webday

http://www.mds-international.com/printe.htm

http://www.ebrd.com/projects/case/index.htm

www.b2breport.info/download/

www.globest.com/marketdata/
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