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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάζονται  μερικά  από  τα  στοιχεία  διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας που χαρακτηρίζουν τους κλάδους των οδικών, αεροπορικών 

και θαλάσσιων μεταφορών. 

Το Πρώτο Μέρος της εργασίας  περιλαμβάνει μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες 

της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  που  σχετίζονται  με  τη  λειτουργία  των  μεταφορικών 

εταιριών γενικότερα.  Τέτοιες  έννοιες  είναι  η διαχείριση της  πληροφορίας και  του 

κόστους  στη  μεταφορά,  τα  συστήματα  διανομής  και  τα  χαρακτηριστικά  τους,  η 

λειτουργία ενός δικτύου logistics, οι νέες τεχνολογίες που οδηγούν στην ηλεκτρονική 

διαχείριση των μεταφορών. 

Στο  Δεύτερο  Μέρος  της  εργασίας  παρουσιάζεται  ο  κλάδος  των  οδικών 

μεταφορών. Παρουσιάζονται  τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου, τα οφέλη της 

χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των μεταφορών, η χρήση των νέων 

τεχνολογιών  και  οι  δυνατότητες  που  προσφέρουν  στις  εταιρίες.  Παρουσιάζονται 

επίσης και μερικά εργαλεία  logistics που βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Δίνονται στοιχεία για την κατάσταση του κλάδου οδικών μεταφορών σε Ευρώπη και 

Ελλάδα. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος των εμπορευματικών κέντρων στην ανάπτυξη 

των  μεταφορικών  εταιριών.  Τέλος  παρατίθενται  δύο  περιπτώσεις  εταιριών  μιας 

ελληνικής και μιας ξένης όσον αφορά τη λειτουργία τους σε θέματα εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Στο  Τρίτο  Μέρος  της  εργασίας  παρουσιάζεται  ο  κλάδος  των  αεροπορικών 

μεταφορών. Αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες αυτού του 

τύπου μεταφοράς.  Γίνεται  περιγραφή του  εξοπλισμού  και  των μέσων  μεταφοράς. 

Αναλύεται  η  διαδικασία  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  στις  αερομεταφορές. 

Αναφέρονται επίσης οι πρακτικές και τα συστήματα logistics που εφαρμόζονται στο 

συγκεκριμένο κλάδο.  Τέλος,  παρουσιάζεται  μια περίπτωση αερομεταφοράς καθώς 

και η εμπορευματική λειτουργία του αεροδρομίου Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος».

Στο  Τέταρτο  Μέρος  της  εργασίας  παρουσιάζεται  ο  κλάδος  των  θαλάσσιων 

μεταφορών. Αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, τα μέσα μεταφοράς, 

η διάρθρωση της αγοράς εμπορευματικών υπηρεσιών. Παρουσιάζεται η διαδικασία 

θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, οι υπηρεσίες και τα μέσα που προσφέρονται, 



η οργάνωση φόρτωσης, η κοστολόγηση των υπηρεσιών. Περιγράφεται ο ρόλος των 

λιμανιών και οι υπηρεσίες logistics που προσφέρουν. Γίνεται αναφορά σε εφαρμογές 

της  τεχνολογίας  RFID στη  διαχείριση  και  μεταφορά  εμπορευματοκιβωτίων  στα 

λιμάνια.  Τέλος  παρουσιάζονται  δύο  μελέτες  περίπτωσης  (ελληνική  ναυτιλιακή-

μεταφορική εταιρία και λιμάνι της Σιγκαπούρης)

Στο Πέμπτο και τελευταίο μέρος που αποτελεί και τον επίλογο της εργασίας 

παρουσιάζονται τα εξής θέματα:  

-Οι συνδυασμένες μεταφορές και οι αλλαγές που επιφέρουν στα logistics. 

-Η ανάπτυξη της Β.Ελλάδας σε θέματα μεταφορών και  logistics, καθώς και η 

δραστηριοποίηση των μεταφορικών εταιριών στο χώρο. 

-Παρουσίαση στοιχείων για την ανάπτυξη και λειτουργία των εταιριών παροχής 

υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα

-Παρουσίαση της κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης των ελληνικών 

μεταφορικών επιχειρήσεων 

Η εργασία  κλείνει  με  την  παράθεση  των  γενικότερων  συμπερασμάτων  που 

προκύπτουν από τα θέματα που αναπτύχθηκαν
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Α’ ΜΕΡΟΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο ρόλος  των  logistics(1) είναι  η  τεχνική  της  διατήρησης  του  ελέγχου   μιας 

παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, συνδυάζοντας τη  μεταφορά, την αποθήκευση, 

τη διαχείριση της διανομής και  τα πληροφοριακά συστήματα. Η σπουδαιότητα της 

μεταφοράς,  σήμερα είναι πολύ μεγάλη, αφού σ’ αυτή οφείλουν την ανάπτυξή τους οι 

σύγχρονες πολυεθνικές εταιρίες, που για  να παράγουν ένα προϊόν, τροφοδοτούνται 

με πρώτες ύλες   από μια χώρα, αποθηκεύουν το προϊόν σε κάποια άλλη περιοχή και 

το πωλούν σε τρίτη. 

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες  είναι τρεις(2). Η πρώτη προμηθεύει το εργοστάσιο με 

τις   πρώτες ύλες, η δεύτερη μεταφέρει τα διάφορα αγαθά εντός   των εγκαταστάσεων 

του εργοστασίου  και η τρίτη μεταφέρει   τα τελικά προϊόντα στους χονδρεμπόρους 

και πωλητές, οι  οποίοι θα τα προωθήσουν στην αγορά για κατανάλωση. Έτσι  λοιπόν 

αν  ο  τομέας  των  Logistics της  εταιρίας  είναι   σωστά  ανεπτυγμένος,  βασική  του 

μέριμνα είναι  ο  άψογος  συγχρονισμός των τριών αυτών αλυσίδων.   Τα  logistics 

έχουν  εξελιχθεί  σε  μια  τεχνική   διαχείρισης  που  προβλέπει  και  συνοδεύει  τις 

ενέργειες  της φυσικής ροής των αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση μέσω 

της ροής της πληροφόρησης.

Στα  πλαίσια  αυτά  οι  επιχειρήσεις-διανομείς(13) εξακολουθούν  να 

διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  και  σε  πολλές 

περιπτώσεις ο ρόλος τους αυτός είναι αναβαθμισμένος. Μόνο μικρές και αδύναμες 

επιχειρήσεις  που  ως  μοναδική  προστιθέμενη  αξία  είχαν  το  να  γεφυρώνουν 

αποστάσεις δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν. Οι υπόλοιπες εταιρίες προχωρούν σε 

ανασχεδιασμό  των  υπαρχόντων  υποδομών  και  λειτουργιών  τους.  Ταυτόχρονα  η 

ραγδαία ανάπτυξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων έδωσε πολλά 

εργαλεία  ηλεκτρονικής  διαχείρισης  της  πληροφορίας  τα  οποία  βοήθησαν  τους 

διανομείς να εδραιώσουν τη θέση τους στο χώρο.

Στο χώρο των μεταφορών συναντάμε κυρίως 2 κατηγορίες επιχειρήσεων:

• εταιρίες που ασχολούνται αποκλειστικά με το μεταφορικό έργο και εδώ 

εντάσσονται  οι  καθαρά  μεταφορικές  επιχειρήσεις  δηλαδή  εταιρίες 

σιδηροδρομικών, αεροπορικών, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών)
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• Επιχειρήσεις  που  αναλαμβάνουν  το  σχεδιασμό,  την  οργάνωση  και 

εξυπηρέτηση  της  μεταφοράς  γενικότερα.  Είναι  οι  λεγόμενες 

επιχειρήσεις  διαμεταφοράς  και  αυτές  λειτουργούν  είτε  ως  απλοί 

διαμεσολαβητές  μεταφορικών  έργων  (brokers)  ή  παρέχουν  πλήρεις 

υπηρεσίες  μεταφοράς  συνδυάζοντας  υπηρεσίες  εκτελωνισμού, 

αποσυσκευασίας  και  ανασυσκευασίας,  αποθήκευσης  και  διαχείρισης 

εμπορευμάτων  τρίτων  (Third Party Logistics ή  3PL).  Οι 

διαμεταφορικές επιχειρήσεις επιμελούνται την οργάνωση και εκτέλεση 

του μεταφορικού έργου,  αναλαμβάνοντας την ευθύνη εξεύρεσης του 

μεταφορέα  ανάλογα  με  τη  φύση  και  τον  προορισμό  των 

μεταφερόμενων  εμπορευμάτων.  Η  δραστηριότητά  τους  συνίσταται 

στην  εξεύρεση  του  μεταφορέα,  συγκέντρωση  και  ομαδοποίηση 

φορτίων  από  διαφορετικούς  πελάτες  και  στη  γενικότερη 

παρακολούθηση της μεταφοράς.

Ανεξαρτήτως  σε  ποια  κατηγορία  ανήκουν,  οι  επιδιωκόμενοι  στόχοι(5) μιας 

μεταφορικής εταιρίας για επιτυχημένη διαμετακόμιση είναι οι εξής:

• Η ασφαλής μεταφορά των αγαθών

• Η παράδοσή τους εντός του σωστού χρόνου στο σωστό τόπο

• Η διεκπεραίωση της μεταφοράς με το μικρότερο δυνατό κόστος

Οι απαιτήσεις για υπηρεσίες μεταφορών διαρκώς αυξάνουν. Όσοι επιθυμούν να 

διακινήσουν  προϊόντα  απαιτούν  μεγαλύτερη  αξιοπιστία,  χαμηλότερες  τιμές, 

μικρότερους  χρόνους  παράδοσης,  μεγαλύτερη ευελιξία  και  γενικότερα υψηλότερα 

επίπεδα υπηρεσιών. Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα μπορεί να βρεθεί στη σωστή 

οργάνωση, τον προγραμματισμό και την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας στον κλάδο 

των επιχειρήσεων μεταφορών.

H βιομηχανία  των  logistics θεωρείται  ένας  από  τους  πιο  δυναμικά 

αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία(10) της Ε.Ε., τα 

logistics καλύπτουν  το  13,8%  του  παγκόσμιου  ΑΕΠ,  με  την  αξία  τους  να 

υπολογίζεται περίπου στα 5,4 τρις. ευρώ (στοιχεία 2006). Στην ευρωπαϊκή αγορά ο 

ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται έντονος, ωστόσο η αγορά είναι ακόμη «ανοικτή» σε 

νέους παίκτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσον αφορά τις εταιρείες third party logis-

tics (3PL) που δραστηριοποιούνται στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., οι 20 μεγαλύτερες εκ 

αυτών ελέγχουν ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 33% της συνολικής αγοράς
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1.2.  Μεταφορές, πληροφορία και κόστος

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της νέας Οικονομίας με την ταχύτατη 

ανάπτυξη  των  νέων  τεχνολογιών  και  του  Ιντερνέτ,  η  αξία  της  πληροφορίας  στο 

λιγότερο δυνατό χρόνο, με το λιγότερο δυνατό κόστος και την περισσότερο δυνατή 

πληρότητα, εγκυρότητα και ποιότητα είναι αναμφισβήτητη. 

Κατά  µήκος  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας(12) λαµβάνουν  χώρα  πολλά  είδη 

εµπορευµατικών µεταφορών, συνδυασµένων µεταφορών (σιδηρόδροµοι, containers 

κτλ  )  και  µεταξύ  πολλών  διαφορετικών  κρίκων  της:  µεταξύ  προµηθευτή  και 

προµηθευτή,  προµηθευτή και  παραγωγού,  παραγωγού και  χονδρεµπορίου,  µεταξύ 

χονδρεµπορίου  και  λιανεµπορίου,  συµπεριλαµβανοµένων  και  μιας  σειράς  άλλων 

«εσωτερικών» µεταφορών µεταξύ εργοστασίων, Οµίλων κτλ.

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι τίποτα 

άλλο  παρά  διαχείριση  πληροφορίας.  Πληροφορία  από  τον  προμηθευτή  στον 

παραγωγό, τον παραγωγό στον χονδρέμπορο, το χονδρέμπορο στο λιανικό εμπόριο. 

Οι  πληροφοριακοί  κρίκοι  που  συνδέουν  τα  κομμάτια  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας 

έχουν  να  κάνουν  με  τις  υπηρεσίες  μεταφοράς.  Δηλαδή   πληροφορία  για  την 

µεταφορά εµπορευµάτων, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, συγκεκριµένου είδους 

εµπορευµάτων  και  όγκου,  συγκεκριµένου  τύπου  µεταφορικού  µέσου  από 

συγκεκριµένη  τοποθεσία  σε  συγκεκριµένη  επίσης  τοποθεσία.  Πληροφορία 

πολύπλοκη, εξειδικευµένη, που παράγεται µια δεδομένη χρονική στιγµή.

Τα  προϊόντα  δεν  θα  πρέπει  απλά  να  μεταφερθούν  αλλά  αυτό  να  γίνει  σε 

συγκεκριμένη  μέρα  και  ώρα,  και  εάν  τα  προϊόντα  έχουν  συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά (πχ ευπαθή ή νωπά προϊόντα) να μεταφερθούν με συγκεκριμένο τύπο 

μέσου, να φορτωθούν με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες 

συνθήκες μεταφοράς. Η πληροφορία επομένως σε σχέση με τα σημεία παραλαβής και 

παράδοσης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος προσδιορίζουν συνολικά την 

ιδιαιτερότητα της μεταφοράς.

Το  δεύτερο  σημαντικό  στοιχείο  που  συνδέεται  άμεσα  με  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά μιας μεταφοράς είναι το κόστος. Οι υπηρεσίες μεταφοράς κοστίζουν 

ανάλογα  με  το  φορτίο,  τις  αποστάσεις,  το  χρόνο  που  κλείνεται  μια  συμφωνία 

μεταφοράς. Το κόστος συνδέεται άµεσα µε την πληρότητα του μεταφορικού μέσου. 

Εδώ  θα  πρέπει  να  προσδιοριστεί  το  κόστος  ταξιδιού  (κόστος  οδηγού,  κόστος 

φορτηγού σε σχέση µε την χιλιοµετρική απόσταση και το είδος του µεταφερόµενου 

προϊόντος κτλ) δηλαδή στην ουσία τα σταθερά και µεταβλητά κόστη και  να γίνει ο 

ανάλογος υπολογισµός χρέωσης της µεταφοράς του φορτίου. Πολλές φορές όταν  δεν 

υπάρχει  πληρότητα  στο  μεταφορικό  μέσο  το  µεταβλητό  και  σταθερό  κόστος 

µετακυλύεται στην τιµή µεταφοράς.

Στο παρακάτω σχήμα(9) αναπαρίστανται τα στοιχεία της πληροφορίας και του 

κόστους που εμπλέκονται σε μια διαδικασία μεταφοράς:

Γενικότερα τα κύρια προβλήματα(9) που αντιμετωπίζει  μια εταιρία ναυλωτής 

υπηρεσιών μεταφοράς και μια μεταφορική/διαμεταφορική εταιρία θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω:
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ΕΤΑΙΡΙΑ-ΝΑΥΛΩΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ/

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Αριθμός  συνεργατών  (πόσοι, 

ποιοι)

 Εύρεση φορτηγού όταν το θέλω

 Στο χαμηλότερο δυνατό κόστος

 Με  το  υψηλότερο  επίπεδο 

εξυπηρέτησης  (πχ.  Ιχνηλασία 

εμπορευμάτων)

 Ελαχιστοποίηση  χρόνου 

«κλεισίματος»  συμβολαίων 

μεταφοράς

 Μέγιστη  δυνατή  ποιότητα 

μεταφοράς

 Απόλυτος  έλεγχος  της 

διαδικασίας (αναφορές κλπ)

 Μακροχρόνια,  συνεχής  μείωση 

κόστους μεταφοράς

 Αριθμός πελατών που μπορούν να 

εξυπηρετηθούν

 Εύρεση  τρόπων  διεύρυνσης  της 

αγοράς

 Δυνατότητα  ύπαρξης  συνεχούς 

πληρότητας  των  μέσων 

μεταφοράς

 Ελαχιστοποίηση  κόστους 

κλεισίματος συμβολαίων

 Ανταγωνιστικές τιμές

 Εξειδικευμένη  ικανοποίηση 

πελατών

 Απόλυτη  και  επιστημονική 

διαχείριση της μεταφοράς και όχι 

μόνο βάση εμπειρίας

 Μακροχρόνια  μείωση  κόστους 

διεκπεραίωσης  του  μεταφορικού 

έργου

1.3.  Συστήματα διανομής προϊόντων

Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από τον κατασκευαστεί και μέχρι να φτάσει 

στα χέρια του τελικού καταναλωτή μεσολαβούν τουλάχιστον 20 ακόμη ενδιάμεσα 
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στάδια μετακίνησης και επεξεργασίας. Μεγάλο μέρος πραγματοποιείται στα πλαίσια 

αποθήκευσής τους αυξάνοντας έτσι κατά πολύ το κόστος  logistics. Τα βασικότερα 

από  αυτά  τα  στάδια  είναι  η  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή,  η 

ανασυσκευασία/αναπαλετοποίηση, η τροφοδοσία, η συλλογή και η συσκευασία.

Γενικά  τα  συστήματα  διανομής  προϊόντων(3) κατατάσσονται  στις  παρακάτω 

κατηγορίες:

Συστήματα διανομής-push

Tο σύστημα διανομής  push αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό τρόπο διανομής 

προϊόντων  και  βασίζεται  εξ΄ολοκλήρου  στις  προβλέψεις  ζήτησης.  Τα  προϊόντα 

προωθούνται  στην  τοποθεσία  τελικής  διάθεσής  τους  χωρίς  να  έχει  υπάρξει 

παραγγελία. Τα προϊόντα που διατίθενται με αυτό τον τρόπο έχουν εποχική ζήτηση 

και  οι  προβλέψεις  ζήτησης  εμφανίζουν  χαμηλό  ρίσκο.  Το  σύστημα  αυτό  δεν 

συνιστάται σε περιπτώσεις που υπάρχει μεταβαλλόμενη ζήτηση. Επίσης δεν μπορεί 

να υποστηριχθεί από ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Άλλα μειονεκτήματά του 

είναι τα μεγάλα κόστη τήρησης αποθέματος και τα κόστη logistics

Συστήματα διανομής-pull

Aυτό αποτελεί ένα πιο σύγχρονο σύστημα διανομής αφού βασίζεται μόνο στην 

πραγματική ζήτηση και τα προϊόντα προωθούνται με αντιστοιχία 1 προς 1 με τον 

αριθμό  των  παραγγελιών.  Χρησιμοποιείται  όταν  η  αγορά  παρουσιάζει  μεγάλες 

μεταβολές  της  ζήτησης.  Υποστηρίζεται  από  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  η 

αποτελεσματικότητα του εξαρτάται  σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα της  ροής 

πληροφοριών,  άρα  και  την  υποστήριξη  από  πληροφοριακά  συστήματα  που 

επιτρέπουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Μειονέκτημα του συστήματος 

είναι το υψηλό κόστος που προκύπτει από την τήρηση μεγάλου αποθέματος και το 

κόστος  αυτό  μετατοπίζεται  και  προσαυξάνεται  σε  κάθε  κρίκο  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας

Συστήματα διανομής push-pull

Tο σύστημα αυτό αποτελεί μείγμα των δύο προηγουμένων. Η μέθοδος  push 

χρησιμοποιείται στα αρχικά στάδια διανομής και η μέθοδος pull στα μεταγενέστερα 

στάδια.  Απαιτείται  ακρίβεια  προβλέψεων  ζήτησης,  δυνατή  παραγωγική  μονάδα, 

συντονισμό  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  και  πολύ  καλές  συνεργασίες  με  τους 

προμηθευτές

Συστήματα διανομής απευθείας αποστολής-Direct Shipping
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To σύστημα  αυτό  εξαλείφει  την  ανάγκη  ύπαρξης  κτιριακών  υποδομών  του 

μεσάζοντα διανομέα.  Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να παραδώσει τα τελικά 

προϊόντα απευθείας στο κατάστημα πώλησης. Η χρήση του συστήματος αυτού είναι 

κυρίως για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με μικρή διάρκεια λήξης, ή για ογκώδη 

προϊόντα.  Τα  πλεονεκτήματα  αυτού  του  συστήματος  είναι  η  διατήρηση  μικρού 

σχετικά αποθέματος, ταχύτερη τελική κατάληξη του προϊόντος, μικρότερο ρίσκο για 

ζημιά στα προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη, λιγότερα λάθη στις 

αποστολές.  Τα μειονεκτήματά  του  είναι  η  αύξηση  των  εξόδων  μεταφοράς,  η  μη 

τήρηση αποθέματος ασφαλείας, η απασχόληση του προσωπικού των καταστημάτων 

πώλησης με επιπλέον εργατοώρες.

Συστήματα διανομής cross docking

Tο   cross docking είναι  ο  πιο  ευθύς  τρόπος  διαχείρισης  /διάθεσης  των 

προϊόντων.  Καταργεί  την αποθήκευση και  τη συλλογή παραγγελιών αλλά απαιτεί 

σημαντική υποστήριξη  από πληροφοριακά συστήματα,  προσεκτικό σχεδιασμό και 

άψογη συνεργασία των εμπλεκομένων. Δεν αποτελεί λύση για κάθε περίπτωση  και 

απαιτεί  την  ανάλογη  οργάνωση  από  πλευράς  εταιριών.  Η  εφαρμογή  αυτού  του 

συστήματος  απλοποιεί  σημαντικά την  εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός  στόχος 

είναι  η αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή χωρίς  να έχει  προηγηθεί 

εισαγωγή  των  προϊόντων  στην  αποθήκη.  Η  μη  ορθολογική  εφαρμογή  του  όμως 

μπορεί να αποβεί άμεσα εις βάρος των πελατών, οπότε απαιτείται  ανασχεδιασμός 

μέρους  ή  ολόκληρης της  εφοδιαστικής αλυσίδας.  Η επιτυχής εφαρμογή του  cross 

docking εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων, μερικές από τις οποίες είναι:

• Η ανάλυση δεδομένων των προϊόντων όπως η μορφή της ζήτησης και τα 

φυσικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

• Ο σωστός προσδιορισμός των αναγκών για πληροφόρηση που να αφορά 

στοιχεία όπως οι πελάτες, η ζήτηση, οι παραγγελίες, οι προμηθευτές.

• Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των προμηθευτών ώστε να μην υπάρχει 

κίνδυνος εμφάνισης ελλειμμάτων.

• Η ύπαρξη κατάλληλης κτιριακής υποδομής και χώρων για τις διάφορες 

λειτουργίες του cross docking.

• Aξιολόγηση των πελατών. Μικροί και  γενικά πελάτες που δεν έχουν 

παραγγελίες  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  δεν  πρέπει  να 

εξυπηρετούνται με τέτοιο σύστημα διανομής
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• Συνεχής  έλεγχος  και  επαναπροσδιορισμός  της  διαδικασίας  του  cross 

docking ώστε να ελαχιστοποιηθούν επιπτώσεις προς τους πελάτες όπως 

ελλείμματα  στα  αποθέματα  και  καθυστερήσεις  στους  χρόνους 

παράδοσης.

Στον  παρακάτω  πίνακα(3) παρουσιάζονται  συγκριτικά  τα  στοιχεία  κάθε 

συστήματος διανομής:

Push Pull Push/pull Direct  ship-

ment

Cross 

docking
Eπίπεδο 

αποθεμάτων

Μεγάλο Μεγάλο Μεγάλο Χαμηλό Χαμηλό

Απόθεμα 

ασφαλείας

Στο  κέντρο 

διανομής

Στο  κέντρο 

διανομής

Στο  κέντρο 

διανομής

Στο κατάστημα Στο κατάστημα

Αμετάβλητη 

ζήτησης

Ωφελείται Ωφελείται Ωφελείται Δεν επηρεάζει Δεν επηρεάζει

Προστασία  από 

ασταθή ζήτηση

Καμία Δεν 

επηρεάζει

Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή

Κόστος 

συσκευασίας

Υψηλό Υψηλό Υψηλό Πολύ χαμηλό Χαμηλό

Επένδυση  σε 

εγκαταστάσεις

Πολύ υψηλή Πολύ υψηλή Πολύ υψηλή Καμία Μικρή

Εργατικά Υψηλά Υψηλά Υψηλά Χαμηλά Μέτρια
Μεταφορικά Χαμηλά Χαμηλά Χαμηλά Υψηλά Χαμηλά

Τα τελευταία  χρόνια  στη  ευρωπαϊκή  βιοµηχανία  logistics παρατηρείται  µια 

συνεχής  αλλαγή(8) που  προσδιορίζεται  από  την  µετατροπή  των  εφοδιαστικών 

αλυσίδων από συστήµατα «push» σε συστήµατα «pull», αποτέλεσµα της κυριαρχίας 

του  λιανεµπορίου  έναντι  της  βιοµηχανίας  µε  φυσικό  επακόλουθο  την  ανάπτυξη 

συστημάτων  logistics ικανών  να  υποστηρίζουν  τους  κανόνες  του  παιχνιδιού  που 

ορίζουν τα δίκτυα του λιανεµπορίου (retailer led supply chain pull system) έναντι 

αυτών που στο παρελθόν όριζε η κυριαρχία της παραγωγής (manufacturer led supply 

chain push)  Σταδιακά  ο  έλεγχος  των  εφοδιαστικών  αλυσίδων  έχει  περάσει  στις 

µεγάλες  αλυσίδες  λιανεµπορίου  (retailing networks)  που  είναι  τα  δίκτυα  των 

µεγάλων  supermarkets και  των  καταστηµάτων  πώλησης  καταναλωτικών  αγαθών 

κάθε µορφής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία τάσης για συνεχή µείωση 

του αριθµού και του µεγέθους των αποθηκευτικών χώρων και των αποθεµάτων στην 

βιοµηχανία  και  το  εµπόριο  και  την  σταδιακή  ανάπτυξη  δικτύου  πολύ  µεγάλων 

Κέντρων ∆ιανοµής (  Regional Distribution Centers -  RDC) τα οποία παρέχουν την 
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δυνατότητα της κάλυψης των αναγκών  logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 

εκτός αυτής.

Eνα  δίκτυο  logistics(1) προσδιορίζεται  από  τους  εξής  τρεις  (3)  βασικούς 

παράγοντες,  οι  οποίοι  συσχετίζονται,  δηµιουργούν  απαιτήσεις  και  δεδοµένα  και 

καθορίζουν  την  αποτελεσµατικότητα  και  την  αποδοτικότητα   των  εφοδιαστικών 

αλυσίδων :

• Θέση  των  επιχειρηµατικών  εταίρων  (Business Partners)  της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας  όπως   προµηθευτές,  παραγωγικές  µονάδες, 

αγορές κλπ.

• Μορφή  και  μέγεθος  υποδοµών  και  δραστηριοτήτων  logistics που 

πραγµατοποιούνται.

• ∆ραστηριότητες  μεταφοράς  και  διανοµής  που  λαµβάνουν  χώρα 

προκειµένου να συνδέσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά τα κοµβικά 

σηµεία  του  δικτύου  έχοντας  ανά  πάσα  στιγµή  διαθέσιµο  το  σωστό 

προϊόν στον σωστό τόπο και χρόνο.

Η  κυριαρχούσα  λογική  της  µεγίστης  δυνατής  µείωσης  του  αποθέµατος,  η 

βελτίωση του σχεδιασµού των µεταφορικών µέσων, και της οδικής υποδοµής οδηγεί 

και  επιτρέπει  διανοµή  σε  µικρότερους  χρόνους  και  κάλυψη  µεγαλύτερων 

αποστάσεων από φορτία προϊόντων τα οποία παραδίδονται στα Regional Distribution 

Centers χωρίς  να  υπάρχει  ανάγκη  ανακατανοµής  σε  ενδιάµεσους  αποθηκευτικούς 

χώρους.  Οι  σύγχρονες  τάσεις(8) προδιαγράφουν  Κέντρα  ∆ιανοµής  που  θα 

χαρακτηρίζονται από υποδοµές που θα επιτρέπουν δραστηριότητες cross docking σε 

µεγάλη έκταση και ταχύτητα ενώ οι αποθηκευτικές δραστηριότητες θα είναι αισθητά 

περιορισµένες σαν απόρροια της αρχής better – faster – cheaper και του just in time.

Συνοψίζοντας,  οι  πιο  χαρακτηριστικές  αλλαγές  των  τελευταίων χρόνων  που 

προσδιορίζουν τη λειτουργία των σύγχρονων logistics είναι οι εξής:

• Μικρότερος κύκλος παραγγελιών

• Μικρότερες  σε  ποσότητα  και  όγκο  και  µε  µεγάλη  συχνότητα  και 

αξιοπιστία  παραδόσεις  τόσο  στις  επιχειρήσεις  όσο  και  τους 

καταναλωτές λόγω της και εισόδου του e-commerce.

• ∆ιεύρυνση  του  ωραρίου  λειτουργίας  των  καταστηµάτων  λιανικού 

εµπορίου  που  συνεπάγεται  και  αύξηση  των  µεταφορικών  µέσων 

διανοµής / τροφοδοσίας.
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• Εκτεταµένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής (Information Tech-

nology) που στοχεύει στην µείωση αποθεµάτων και την βελτιστοποίηση 

του συστήµατος διανοµής.

• Χρησιµοποίηση διαφορετικών συστηµάτων χειρισµού για προϊόντα µε 

διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό όριο ζωής.

• Αξιοποίηση  συνεργιών  µεταξύ  εφοδιαστικών  αλυσίδων  που 

διαχειρίζονται  διαφορετικά  προϊόντα  µε  στόχο  την  κοινή  χρήση 

αποθηκευτικών χώρων, µεταφορικών µέσων, υπηρεσιών µεταφοράς και 

διανοµής κλπ ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη µείωση του κόστους.

• Εκτεταµένη  χρήση  του  Logistics Outsourcing µέσα  από  το  οποίο 

επιτυγχάνεται  προσπέλαση  σε  εξελιγµένες  και  εξειδικευµένες 

ικανότητες  management,  ευέλικτη  χρήση  των  πόρων,  µείωση  και 

µετατροπή του Logistical Cost από σταθερό σε µεταβλητό. 

• Ποικίλα σχέδια διανοµών, συνυφασµένα µε την ζωή του προϊόντος, τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  και  την  στρατηγική 

παραγωγής λιανικής πώλησης

• Στενότερες σχέσεις µε λιγότερους προµηθευτές,

• Αύξηση της ανακύκλωσης των υλικών.

1.4.  Ηλεκτρονική διαχείριση μεταφορών (  e  -  distribution  )   

Η ανάγκη για συμπίεση του εσωτερικού κόστους και αύξησης της αξίας των 

αγαθών ή των υπηρεσιών σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας οδηγεί σήμερα 

ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σε λύσεις e-distribution(5). Οι αποθήκες και τα 

κέντρα διανομής μετατρέπονται  σιγά σιγά σε κέντρα  e-fulfillment παρέχοντας μια 

σειρά  από  υπηρεσίες.  Οι  υπηρεσίες  του  εφοδιασμού  της  επιχείρησης  και  της 

εξυπηρέτησης πελατών ενσωματώνονται στις λειτουργίες των κέντρων διανομής. Ο 

ανταγωνισμός  των  επιχειρήσεων  οδηγείται  σε  ανταγωνισμό  των  εφοδιαστικών 

αλυσίδων όπου ο ρόλος των εταιριών-διανομέων αναβαθμίζεται.

Οι  ψηφιακές τεχνολογίες(7) που απαντώνται  συχνότερα στα logistics  και  την 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι ακόλουθες: 
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α)  Συστήματα πληροφορικής:  Είναι  εξειδικευμένες  εφαρμογές  λογισμικού, 

που αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  Οι  πιο  γνωστές  είναι  τα  συστήματα  επιχειρηματικού  σχεδιασμού 

(Enterprise Resource Planning - ERP) και τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Execution - SCE). Η συνηθέστερη μορφή 

των  συστημάτων  SCE  είναι  τα  προγράμματα  διαχείρισης  αποθηκών  (Warehouse 

Management  System - WMS), τα οποία εν πολλοίς  ταυτίζονται με τα συστήματα 

SCE.  Ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης  αποθηκών θα πρέπει  να αυτοµατοποιεί 

όλες τις διαδικασίες που αφορούν την παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων , 

καθώς και την ανατροφοδοσία των θέσεων και εκτέλεση των παραγγελιών. Επίσης να 

υποστηρίζει αποθήκες ετοίµων προϊόντων, καθώς και ηµιετοίµων, πρώτων υλών και 

υλικών συσκευασίας. Η λειτουργία του θα πρέπει να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, 

αξιοποιώντας  όλα  τα  πλεονεκτήµατα  των  σύγχρονων  τεχνολογιών  αποθήκης 

(αναγνώστες bar code, ασύρµατα φορητά τερµατικά, κ.λ.π.), για άµεση και ασφαλή 

εγκυροποίηση  των  ενεργειών,  µέσω  επικοινωνίας  µε  τον  κεντρικό  υπολογιστή 

(Warehouse Server) της αποθήκης. Οι βασικές λειτουργίες ενός τέτοιου συστήματος 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

-υποστήριξη ασύρµατων τερµατικών, 

-υποστήριξη παλετών µε ετικέτα και εκτύπωση ετικετών παλετών, 

-ταυτόχρονη παραλαβή εµπορευµάτων από πολλά σηµεία της αποθήκης, 

-παρακολούθηση ηµεροµηνιών και παρτίδων λήξεως, 

-υποστήριξη barcode σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της αποθήκης, 

-αυτόµατη απογραφή της αποθήκης µε φορητά ασύρµατα τερµατικά,

- ιχνηλασιµότητα των παρτίδων, 

-υποστήριξη αυτόματων διαδικασιών  picking και packing, δηλαδή αποκοµιδή 

των  ειδών  από  τα  ράφια  (picking)  και  τοποθέτησή  τους  στα  χαρτοκιβώτια 

συσκευασίας (packing) σε µία φάση.

β)  Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων  (5)  : Είναι εξειδικευμένες 

τεχνολογικές υποδομές (hardware και software), που συλλέγουν την πληροφορία τη 

στιγμή της δημιουργίας της -σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας λ.χ. μέσα 

στην  αποθήκη-  και  τη  μεταβιβάζουν  στο  εκάστοτε  πρόγραμμα  (π.χ.  WMS)  για 

επεξεργασία.  Τέτοιες  υποδομές  είναι  τα  φορητά  τερματικά  χειρός,  τα  τερματικά 

περονοφόρων  οχημάτων,  οι  τεχνολογικές  λύσεις  Αυτόματης  Αναγνώρισης  και 

Κτήσης Δεδομένων (Automatic Identification and Data Capture - AIDC), στις οποίες 
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ανήκουν  ο  γραμμωτός  κώδικας  (barcode),  οι  "έξυπνες"  κάρτες,  τα  συστήματα 

αναγνώρισης χαρακτήρων και οι εφαρμογές ασύρματης αναγνώρισης  γνωστές με το 

ακρωνύμιο RFID (Radio Frequency IDentification). 

γ)  Συστήματα  Τηλεματικής:  Είναι  τεχνολογίες  που  χρησιμοποιούνται  στις 

μεταφορές  και  αποτελούνται  από  πολλά  μέρη  hardware  (πομποδέκτες,  κεραίες, 

μικροϋπολογιστές,  τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,  δορυφόροι)  και  software  (συστήματα 

GIS,  πρωτόκολλα  επικοινωνίας),  με  βασική  λειτουργία  την  καταγραφή  της 

γεωγραφικής θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και την απεικόνισή της σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη σ' αυτά, ο επιχειρηματίας μπορεί π.χ. να βλέπει ανά 

πάσα  στιγμή  πού  βρίσκονται  τα  οχήματα  και  τα  εμπορεύματά  του,  ενώ  οι 

δυνατότητες  σύνδεσης  και  αξιοποίησης  των  τεχνολογιών  είναι  απεριόριστες.  Οι 

τεχνολογίες  της  Τηλεματικής  σε  συνδυασμό  με  συστήματα  δροµολόγησης  των 

παραγγελιών καλύπτουν όλες τις διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες στον χώρο 

του  προγραµµατισµού  δροµολογίων  και  διανοµών.  Η  αυτόµατη  δροµολόγηση 

αξιολογεί  και  προγραμματίζει  τη  βέλτιστη  διανομή  του  προϊόντος  λαμβάνοντας 

υπόψη  παράγοντες  όπως:  ∆ιαθέσιµα  µεταφορικά  µέσα  (ιδιόκτητα,  δηµόσιας 

χρήσεως), ωφέλιµους όγκους και βάρη φορτηγών, ηµεροµηνίες παράδοσης πελατών 

και παραγγελιών, όγκους και βάρη παραγγελιών, επείγουσες παραγγελίες,  µέγιστο 

αριθµό παραγγελιών, και σηµείων παράδοσης, ανά διαδροµή, παραγγελίες τοπικές 

και  παραγγελίες  επαρχίας  µέσω  πρακτορείων,  οδηγούς  φορτηγών,  πρακτορεία 

µεταφορών, πελάτες κ.λπ.

δ)  Υποδομές δικτύων: Πρόκειται για τα ενσύρματα και τα ασύρματα τοπικά 

δίκτυα, που συνήθως βρίσκονται σε μια αποθήκη εξυπηρετώντας τη μετάδοση των 

δεδομένων από τις διάφορες φορητές συσκευές, τους υπολογιστές κ.λπ. Τα δίκτυα 

αυτά  αποτελούνται  από  υπολογιστές,  καλωδίωση ή  ασύρματα  σημεία  πρόσβασης 

(access points).Η αποθήκη είναι η "καρδιά" των logistics. Διαφορετικές τεχνολογικές 

υποδομές συνεργάζονται για να επιτελέσουν πληθώρα εργασιών, από την καταγραφή, 

τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του στοκ μέχρι την ανάλυση των δεδομένων και τη 

χάραξη στρατηγικής για τις πωλήσεις, τον ανεφοδιασμό, τη διακίνηση των προϊόντων 

κ.ά.

Μέχρι  σήμερα  οι  επιχειρήσεις(4) επικεντρώνουν  κυρίως  στην  υιοθέτηση  και 

αναβάθμιση  των  εσωτερικών  τους  συστημάτων,  παρά  σε  θέματα  εκπλήρωσης 

παραγγελιών  όπως  η  διανομή  προϊόντων.  Παρά  την  εδραίωση  συστημάτων 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης εσωτερικών λειτουργιών (ERP, SAP, MRP, κ.α.) δεν 
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έχει ακόμη επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στον άμεσο και στιγμιαίο ηλεκτρονικό 

εντοπισμό του προϊόντος από την αρχή μέχρι το τέλος της αλυσίδας διανομής.  Η 

βελτίωση  των  πρακτικών  των  επιχειρήσεων  θα  πρέπει  να  επικεντρωθεί  σε  δύο 

άξονες:  Ο πρώτος  αφορά την  ηλεκτρονική παρακολούθηση τόσο της  διαδικασίας 

διεκπεραίωσης παραγγελιών όσο και της παράδοσης προϊόντων, ενώ ο δεύτερος την 

αναβάθμιση των υποδομών τους που θα τους επιτρέψουν ταχύτερη, πιο ευέλικτη και 

πιο ακριβή εκπλήρωση των παραγγελιών που προέρχονται από  online συναλλαγές. 

Το σύνολο αυτό των πρακτικών απαρτίζουν το e-distribution. 

Συνέπεια  των  παραπάνω  είναι  η  ανάγκη  για  αυτόνομα  καλά  οργανωμένα 

αυτοματοποιημένα  κέντρα  διανομής.  Αυτό  σημαίνει  επενδύσεις  πέρα  από  το 

πληροφοριακό  σύστημα  και  σε  άλλου  είδους  αυτοματισμούς  όπως  GPS,  sorters, 

συστήματα τηλεματικής. Ο τελικός χρήστης εκτός από την ευκολία της ηλεκτρονικής 

συναλλαγής απαιτεί πλέον τόσο μείωση του χρόνου υλοποίησης της διανομής, όσο 

και  την  προσφορά  νέων  υπηρεσιών  όπως  ενημέρωση  για  την  κατάσταση  της 

παραγγελίας του σε πραγματικό χρόνο, κατ’οίκον παραδόσεις στο χρόνο που επιθυμεί 

κ.ά.

Η  απόφαση  για  ενσωμάτωση  σύγχρονων  συστημάτων  αποθήκευσης  και 

διανομής  από μια  επιχείρηση αποτελεί  στρατηγική απόφαση.  Είναι  σημαντικό  να 

εξετασθεί  σε  βάθος  κάθε  στάδιο  του  σχεδιασμού,  υλοποίησης  αλλά  και  να 

παρακολουθείται καθημερινά και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και μετά 

το πέρας της. Προϋποθέτει ανασχεδιασμό ολόκληρου του κυκλώματος αποθήκευσης 

και διανομής, προκειμένου να προσαρμοστεί στις αυξημένες ανάγκες που επιτάσσει 

το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Η  υιοθέτηση  του  e-distribution επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις  διανομείς  να 

διαχειριστούν,  να συγχρονίσουν και  να συντονίσουν όλες  τις  δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις διανομές διαμέσου πολλών διαύλων επικοινωνίας. Τα περισσότερα 

από αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα ως ολοκληρωμένες λύσεις για ποικίλους 

οργανισμούς  διανομών και  για  πολλές  διαφορετικές  εφαρμογές.  Τα εξιδεικευμένα 

πληροφοριακά  συστήματα  καλύπτουν  όλες  τις  περιοχές  των  δραστηριοτήτων 

διανομής και logistics.

Aξίζει  εδώ να τονιστεί  ο σημαντικός ρόλος της τηλεματικής στη λειτουργία 

ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος διανομών. Ως ορισμό της τηλεματικής 

θα μπορούσαμε να πούμε τον συνδυασμό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την 

αμφίδρομη  μετάδοση  δεδομένων  με  σκοπό  την  ενημέρωση  ή  τον  έλεγχο 
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εξ’αποστάσεως.  Δηλαδή,  χρησιμοποιούμε  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  κάποιο 

κανάλι επικοινωνίας για να ενημερωθούμε για μια κατάσταση που βρίσκεται μακριά 

μας, και εάν χρειαστεί να προκαλέσουμε κάποια ενέργεια.

Γενικά το πληροφοριακό σύστημα διοίκησης του στόλου διανομών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  από  επιχειρήσεις  με  μικρό  ή  μεγάλο  στόλο  οχημάτων  ενώ 

υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών σημείων φόρτωσης, καθώς και τη διανομή για 

λογαριασμό  τρίτων.  Χρησιμοποιείται  η  πλέον  σύγχρονη  τεχνολογία  φορητών 

τερματικών,  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  η  αποδοτικότερη  επεξεργασία  των 

δεδομένων που συλλέγονται. Ο σχεδιασμός του ως «ανοικτού» συστήματος επιτρέπει 

τη ταυτόχρονη λειτουργία και συνεργασία συστημάτων διαφορετικής αρχιτεκτονικής 

και διαφόρων κατασκευαστών.

Σε επόμενα κεφάλαια της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα ορισμένα 

πληροφοριακά  συστήματα  διανομών  με  εφαρμογές  σε  κάθε  είδους  μεταφορές 

(χερσαίες, εναέριες, θαλάσσιες)
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2.1.  Χαρακτηριστικά του κλάδου οδικών μεταφορών

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αστάθεια και 

γρήγορες  μεταβολές  στα  δεδομένα(14).  Επομένως  όσο  καλύτερα  διαχειριστεί  μια 

επιχείρηση τις πληροφορίες που έχει τόσο πιο έτοιμη θα είναι να αντιμετωπίζει τις 

διάφορες προκλήσεις. Η μεταφορική εταιρία θα πρέπει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή:

• Ποια προϊόντα διακινούνται κάθε στιγμή

• Ποιο το πλήθος των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για κάποια εργασία

• Που  βρίσκεται  το  κάθε  μέσο  που  έχει  για  την  πραγματοποίηση 

μεταφορών

• Πόση ώρα απαιτείται για να φτάσει στον προορισμό του

• Τι πιθανά εμπόρια μπορεί να συναντήσει

• Πόσα θα είναι τα αναμενόμενα έξοδα της λειτουργίας του

• Ποιες εναλλακτικές διαδρομές μπορεί να ακολουθήσει

• Ποιες  εναλλακτικές  λύσεις  υπάρχουν  σε  ιδιαίτερα  έκτακτες 

καταστάσεις όπως απώλεια φορτίου, δρομολογίου, ατύχημα κλπ

• Ποια τα συνολικά έξοδα και ποιες δυνατότητες επέκτασης υπάρχουν

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω είναι φυσικό ότι απαιτείται μια αυτοματοποίηση 

της διαδικασίας πληροφόρησης του υπευθύνου για αυτά καθώς και για την άμεση 

λήψη αποφάσεων και την αυτόματη ενημέρωση των ενδιαφερομένων πλευρών όπως 

τα  κατώτερα  στελέχη  της  επιχείρησης,  οι  οδηγοί,  οι  πελάτες,  τα  πρακτορεία  για 

εισιτήρια σε λιμάνια, σταθμούς κλπ.

Η  απώλεια  των  παραπάνω  πληροφοριών   οδηγεί  σε  απώλειες  για  την 

επιχείρηση που μπορεί να οφείλονται στα εξής:

• Κλείσιμο εισιτηρίων που τελικά δεν χρησιμοποιούνται και έχουν μεγάλο 

κόστος για τα φορτηγά

• Αθέτηση συμφωνιών λόγω απρόσμενων χρονικών καθυστερήσεων των 

φορτίων
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• Μη επαρκής έλεγχος της αποδοτικότητας των εργαζομένων οι οποίοι 

μπορεί να μη λένε αλήθεια ως προς το που βρίσκονται και τι κάνουν

• Απώλεια  φορτίου  σε  περίπτωση  κλοπής  εφόσον  δεν  μπορεί  να 

εντοπιστεί ηλεκτρονικά

Οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς λειτουργούν περισσότερο βάση 

της εμπειρίας και χρησιμοποιούν κάποιου είδους λογισμικά που δρουν υποστηρικτικά 

μόνο  και  σε  περιορισμένο  βαθμό.  Σύμφωνα  με  αποτελέσματα  πανευρωπαϊκών 

ερευνών(15), το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και μόνο 

το 14% έχουν πληρότητα. Η πληρότητα όμως των φορτηγών είναι αποκλειστικά θέμα 

πληροφορίας.  Η πληροφορία του συνδυασμού φορτίων διαφορετικών εταιριών σε 

συνδυασμό με εργαλεία αυτόματου υπολογισμού του κόστους και ανάλυσης όλων 

των δεδομένων προσφέρει τη βέλτιστη λύση. Έτσι οι μεταφορικές εταιρίες μπορούν 

να γίνουν περισσότερο ελαστικές με τις τιμές τους άρα και πιο ανταγωνιστικές. Όπως 

θα  δούμε  παρακάτω,  αυτές  οι  δυνατότητες  προσφέρονται  στις  εταιρίες  με  τα 

πληροφοριακά  συστήματα  μεταφορών,  και  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  στις 

μεταφορές

2.2.    Πληροφοριακά Συστήματα Οδικών Μεταφορών

Ένα  πληροφοριακό  σύστημα  μεταφορών(11) προσφέρει  τη  δυνατότητα 

προσδιορισμού της γεωγραφικής θέσης,  επικοινωνίας και ανάλυσης της απόδοσης 

των φορτηγών του δικτύου διανομής προϊόντων. Ενσωματώνει διαδικασίες όπως η 

διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, εφαρμογές πελάτη εξυπηρετητή (client-

server) και τη δημιουργία ασύρματων δικτύων ευρέως πεδίου. Κάθε αυτοκίνητο της 

εταιρίας  συνδέεται  στο  δίκτυο  και  επικοινωνεί  και  παρακολουθείται  για  όλες  τις 

εργασίες  που  διεκπεραιώνει  σε  πραγματικό  χρόνο.  Η  θέση  κάθε  οχήματος 

αναπαρίσταται γραφικά στο κεντρικό σύστημα και παρέχονται πληροφορίες όπως ο 

οδηγός, η κατάσταση του φορτίου, η κατεύθυνση, η ταχύτητα κλπ. 

Γίνεται  ανταλλαγή  μηνυμάτων  και  οδηγιών  και  καταγράφονται  όλες  οι 

πληροφορίες για τα δρομολόγια τις οποίες επεξεργάζεται το κεντρικό μηχανογραφικό 

σύστημα.  Έτσι  βάσει  των  πληροφοριών  που  συλλέγονται  από  κάθε  δρομολόγιο 

μπορούν  να  ελεγχθούν  οι  λόγοι  τυχόν  καθυστερήσεων,  οι  αποστάσεις  που 
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διανύθηκαν οι χρόνοι παράδοσης και γενικότερα να γίνει μέτρηση της απόδοσης του 

δικτύου διανομής.

H χρήση ενός τέτοιου συστήματος δίνει  τη  δυνατότητα παρακολούθησης και 

λήψης αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο στην περίπτωση απρόσµενων συµβάντων 

κατά  την  διάρκεια  των  διανοµών (πχ  µποτιλιάρισµα που έχει  ως  αποτέλεσµα να 

χαθούν  τα  χρονικά  παράθυρα  παράδοσης,  έκτακτες  παραγγελίες  κλπ.).  Έτσι 

επιτυγχάνεται  βέλτιστη  προσαρµογή  σε  πραγµατικές  συνθήκες  λειτουργίας  των 

διανοµών καθώς µπορεί να επιτευχθεί σε πραγµατικό χρόνο η αναδροµολόγηση των 

οχηµάτων και η αναδιάρθρωση του προγράµµατος διανοµών.

Επιπλέον  με  το  πληροφοριακό  σύστημα  βελτιστοποιείται  η  διαδικασία  των 

μεταφορών όχι μόνο όσον αφορά την παρακολούθηση των δρομολογίων αλλά και της 

διαδικασίας φόρτωσης αφού το σύστημα σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να κάνει τις εξής 

ενέργειες:  Βρίσκει  σε  ποια  φορτηγά ταιριάζει  η  συγκεκριμένη  φόρτωση,  επιλέγει 

αυτά με το χαμηλότερο κόστος αφού υπολογίζει αυτόματα τη χιλιομετρική απόσταση 

και το χρόνο από το σημείο που είναι το φορτηγό μέχρι το σημείο παραλαβής και 

μέχρι  το  σημείο  παράδοσης.  Εφόσον  το  φορτίο  δεν  «γεμίζει»  το  συγκεκριμένο 

φορτηγό τότε το σύστημα κάνει πάλι αυτόματο «ταίριασμα» του φορτηγού με φορτία 

άλλης εταιρίας ώστε να μην είναι μισογεμάτο. Το ίδιο ισχύει και όταν το φορτίο είναι 

παραπάνω από το ωφέλιμο του φορτηγού, δηλαδή το σύστημα «ψάχνει» σε ποιο άλλο 

φορτηγό μπορεί να γίνει  η φόρτωση. ¨Όλα τα παραπάνω στοιχεία το σύστημα τα 

επεξεργάζεται  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα  πολλαπλά  σημεία  παράδοσης  και 

παραλαβής ώστε να γίνεται το καλύτερο δυνατό ταίριασμα.

Στο  παρακάτω  σχήμα(9) γίνεται  μια  σχηματική  παράσταση  του  πως  ένα 

πληροφοριακό σύστημα διαχειρίζεται τις μεταφορές μιας εταιρίας
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Με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων η μεταφορική εταιρία ελαχιστοποιεί 

το  κόστος  της,  προσφέρει  ανταγωνιστικές  τιμές  στους  πελάτες  της  καθώς  και 

καλύτερες  υπηρεσίες  μεταφοράς.  Όλα  αυτά  επιτυγχάνονται  από  τα  οφέλη  που 

προσφέρει σε μια μεταφορική εταιρία η εισαγωγή και η χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων όπως(8):

• Βελτίωση της χρήσης των οχημάτων και δυναμική ανακατανομή τους

• Ταχεία κατανομή εργασιών στους οδηγούς

• Μείωση χρόνου αποθήκευσης και διανομής προϊόντων

• Μείωση αποθεμάτων

• Προσδιορισμός  και  παρακολούθηση  των  καθυστερήσεων.  Μείωση 

χρόνου  του  διεκπεραίωσης  παραγγελιών,  επιτάχυνση  της  ροής 

πληροφορίας από και προς τους συνεργαζόµενους φορείς (προµηθευτές, 

πελάτες κ.λπ.)

• Τήρηση του κεντρικού σχεδιασμού

• Μείωση του κόστους χρήσης του εξοπλισμού

• Παρακολούθηση και αναφορά όλων των στοιχείων των δρομολογίων 

(διαδρομές,  χρόνοι,  ταχύτητα,  παρακολούθηση  οδηγών,  έλεγχος 

«νεκρών χρόνων»)

• Μείωση της γραφειοκρατίας

• Διοίκηση σε πραγματικό χρόνο

• Δραστική µείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών

• Μείωση  του  κόστους  συναλλαγών  και  του  κόστους  της  διαδικασίας 

ανεύρεσης προϊόντων

• Ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολής παραγγελιών και διασύνδεση 

µε ERP συστήµατα, ενσωµάτωση πληροφοριών πραγµατικής ζήτησης.

• Πραγµατοποίηση Just in Time παραγγελιών

• Δυνατότητα ανάκλησης και ανίχνευσης συγκεκριμένων παρτίδων

• Ακριβής  καταµέτρηση του stock

• Βελτίωση του customer service

• Κατάργηση των χειρόγραφων δελτίων

• Διαχείριση ηλεκτρονικού καταλόγου
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2.3.  Οι νέες τεχνολογίες στις οδικές μεταφορές

Είναι  πολλές  οι  δυνατότητες  που  δίνει  η  νέα  τεχνολογία  στις  μεταφορικές 

εταιρίες με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στα Logistics. Μερικές από τις πιο 

σημαντικές είναι οι εξής(11):

Α) Αυτόματος εντοπισμός κινούμενων φορτίων

Συστήματα εντοπισμού  οχημάτων υπάρχουν πολλά,  αλλά στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση αυτό που χρειάζεται μια επιχείρηση μεταφορών είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα  που  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  εντοπίζει  τις  κινήσεις  μεγάλου  αριθμού 

φορτίων, σε μετακινήσεις ακόμα και εκτός συνόρων.

Συνήθως στα οχήματα εγκαθίσταται  ένα τερματικό  GPS (Global Positioning 

System)  το  οποίο  επικοινωνεί  σε  τακτική  βάση  με  δορυφόρους  του  συστήματος 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες με τη βάση για τη θέση του οχήματος ανά πάσα στιγμή 

καθώς και άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν την εταιρία. Επίσης, μπορεί να παρέχει τη 

δυνατότητα για επεξεργασία δεδομένων όπως οι καιρικές συνθήκες, η κυκλοφοριακή 

κίνηση, απρόοπτα κατά την πορεία που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιο φορτίο και 

επομένως να προτείνει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Για να υλοποιηθεί μια τέτοια 

εφαρμογή  χρειάζεται  συνεχής  ενημέρωση  για  τις  συνθήκες  που  επικρατούν  από 

μετεωρολογικές πηγές, πιθανώς από την τροχαία ή τον κατάλληλο φορέα κάθε χώρας 

που γνωρίζει  ανά πάσα στιγμή τις  συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σημείο που 

πρόκειται να ακολουθήσει το φορτίο και φυσικά στοιχεία από μια βάση δεδομένων 

που  θα  περιέχει  χάρτες  με  τους  δρόμους  και  τα  δρομολόγια  των  περιοχών  που 

ενδιαφέρουν την επιχείρηση.

Β)  Σύστημα  αυτόματης  παρακολούθησης  εισιτηρίων,  κενών  θέσεων, 

δρομολογίων

Η ηλεκτρονική ενημέρωση για την διευκόλυνση των κρατήσεων θέσεων έχει 

ανάγκη από την αρμονική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Θα πρέπει δηλαδή 

να υπάρχει συνεννόηση ώστε να ανταλλάσσονται πληροφορίες για παράδειγμα μέσω 

κάποιας διαδραστικής ιστοσελίδας όπου θα υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονική 

παραγγελία  και  πληρωμή.  Έτσι  θα  εξασφαλίζεται  η  αποφυγή  των  μεγαλύτερων 
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καθυστερήσεων  οι  οποίες  συμβαίνουν  κατά  κανόνα  όταν  δημιουργούνται 

προβλήματα στη μεταφόρτωση του φορτίου σε άλλο μεταφορικό μέσο.

Γ)  Αυτόματο  κλείσιμο  συμφωνιών  για  φορτία  ώστε  να  αξιοποιούνται  

καλύτερα τα μεταφορικά μέσα

Γνωρίζοντας  πως  ένα  φορτηγό  της  επιχείρησης  μεταφέρει  ένα  προϊόν  στην 

περιοχή - πόλη τάδε και ταυτόχρονα πως μια άλλη εταιρεία έχει ανάγκη να μεταφέρει 

κάτι από εκείνη την περιοχή κάπου αλλού, μπορεί ο υπεύθυνος να κανονίσει άμεση 

επαναφόρτωση του φορτηγού με το νέο φορτίο ώστε να μην κυκλοφορεί άπρακτο.

Αν δε γινόταν αυτό, μπορεί να χρειαζόταν να επιστρέψει το φορτηγό στην έδρα 

του  άδειο  ξοδεύοντας  χρόνο  και  χρήμα.  Για  να  υλοποιηθεί  κάτι  τέτοιο  φυσικά 

απαιτείται  συνεργασία  με  τους  άλλους  φορείς  που  επιθυμούν  τη  μεταφορά  των 

προϊόντων τους ώστε να αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα άμεσης επικοινωνίας.

Φυσικά ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών που αναφέρθηκαν 

δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα των χερσαίων μεταφορών αφού, με τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις, μπορεί να επεκταθεί και στους τομείς των αερομεταφορών και των 

υδάτινων  μεταφορών με  αντίστοιχα  σημαντικά  οφέλη.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  θα 

πρέπει  να  λαμβάνονται  υπ'  όψιν οι  συγκεκριμένες  ιδιαιτερότητες  του αντίστοιχου 

τομέα.  Για  παράδειγμα  σε  μια  ναυτιλιακή  εταιρεία  μεταφορών έχει  πολύ  μεγάλη 

σημασία η ακριβής μετεωρολογική πρόβλεψη της έντασης των ανέμων, ενώ για μια 

επιχείρηση  εναέριων  μεταφορών  έχει  μεγάλη  σημασία  και  η  πρόβλεψη  της 

διαθεσιμότητας των διαφόρων αεροδρομίων να δεχτούν αεροσκάφη κάποια χρονική 

περίοδο.

2.4.  Εργαλεία   Logistics   για εταιρίες μεταφορών  

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικά εργαλεία(10) που καλύπτουν τα  Lo-

gistics των εταιριών που ασχολούνται με τις μεταφορές:

• Intermodal Operations System (I.O.S.):   Το λογισμικό διαχειρίζεται τις 

συνδυασμένες  μεταφορές  (Οδικές,  Ναυτιλιακές,  Αεροπορικές). 

Περιλαμβάνει  μια  σειρά  από  λειτουργίες  όπως:  Booking,  Filling, 

Μερίδες - Υπομερίδες, Έκδοση Φορτωτικών, Μανιφέστων, Τιμολογίων, 

BOL,  CMRs,  κτλ,  Διαχείριση  Ταριφών,  Διαχείριση  ΑΜΕΤΑ, 

Διαχείριση  Πελατών,  Στατιστικές  Αναλύσεις  και  Εκθέσεις.  Αποτελεί 
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ολοκληρωμένη  λύση  για  την  Δια-μεταφορά.  Το  λογισμικό  έχει 

αναπτυχθεί  σε  περιβάλλον  windows  και  καλύπτει  τις  ανάγκες  και 

ιδιαιτερότητες της Δια-μεταφοράς. 

• Distribution Operations  System (D.O.S.):    Tο λογισμικό βελτιστοποιεί 

τις  διανομές  και  παρέχει  ολοκληρωμένη  εικόνα  των  καθημερινών 

παραδόσεων και αποστολών. Πέρα από την διαχείριση των παραγγελιών 

μεταφοράς καθώς και την διαχείριση των συναλλασσομένων και των 

διαφόρων  παραστατικών  (π.χ.  φορτωτικές)  περιλαμβάνει  εφαρμογή 

διαχείρισης  στόλου,  εφαρμογή  δρομολόγησης  για  καθημερινή 

δρομολόγηση των παραγγελιών με τα διαθέσιμα φορτηγά και εφαρμογή 

ανάλυσης  των  στοιχείων  της  Τηλεματικής  με  ανάπτυξη gap  analysis 

μεταξύ του τι είχε δρομολογηθεί και του τι πραγματοποιήθηκε. 

• Τηλεματική:   Υπηρεσίες τηλεματικής απευθύνονται στις  εταιρείες  που 

προσφέρουν μεταφορικό έργο ώστε να επωφελούνται  των υπηρεσιών 

και των ωφελειών που η τηλεματική διαχείριση των πόρων μεταφοράς 

προσφέρει:  βελτιστοποίηση  της  διαχείρισης  των  πόρων  μεταφοράς, 

πλήρης  συντονισμός  του  μεταφορικού  έργου,  καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών, καλύτερες τιμές προς τους πελάτες. 

• Best  Routing  and  Scheduling  :  Πρόκειται  για   εργαλείο  βέλτιστων 

διαδρομών   που  δεν  επιλύει  απλώς  το  πρόβλημα  της  εύρεσης  των 

βέλτιστων διαδρομών αλλά κυρίως επιλύει κάθε δύσκολο ή περίπλοκο 

πρόβλημα που προκύπτει στο μεταφορικό έργο όπως πολλαπλά σημεία 

φορτώσεων  και  πολλαπλά  σημεία  παραλαβών,  όγκος  παραγγελιών 

δυσανάλογος  με  τον  αριθμό  των  μεταφορικών  μέσων  και  των 

γεωγραφικών περιοχών κτλ. 

• Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών   : Το σύστημα είναι μια ολοκληρωμένη 

εφαρμογή διαχείρισης αποθηκών. η οποία καλύπτει τις ιδιαιτερότητες 

και τις ανάγκες των εταιριών .Περιλαμβάνει χωροταξική διαχείριση της 

αποθήκης,  στρατηγικές  αποθεμάτων,  αναλύσεις  των  αποθεμάτων, 

Στρατηγικές FIFO, LIFO κτλ, Στρατηγικές προβλέψεων για αποθέματα 

και αγορές, Διαχείριση Γραμμωτών κωδικών, Εκτυπώσεις, Διαχείριση 

παραστατικών κα.
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• eFreight:   το σύστημα αυτό λειτουργεί ως intranet - extranet μεταφορών. 

Οι  παραγγελίες  μεταφοράς όπως έρχονται  από τις  εταιρείες  -πελάτες 

ελέγχονται  από το τμήμα λειτουργιών καθώς εισέρχονται  απ'  ευθείας 

στα  συστήματα  D.O.S.  ή  I.O.S.  και  γίνονται  διαχειρίσιμες  από  τους 

χρήστες.  Παράλληλα  οι  πελάτες  μπορούν  να  βλέπουν  στατιστικά 

στοιχεία, να βλέπουν στοιχεία που αφορούν την αποθήκη σε σχέση με 

το απόθεμα ή να βλέπουν στοιχεία που αφορούν την ιχνηλασιμότητα 

των παραγγελιών τους. 

• Ηλεκτρονική Κοινότητα Συνδυασμένων Μεταφορών (Η.Κ.Σ.Μ.)  : Είναι 

εργαλείο μέσω του οποίου πραγματοποιείται, η συλλογή, ενοποίηση και 

διοχέτευση της  πληροφορίας που αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων 

συνδυαστικά  (Οδικά,  Αεροπορικά,  Ναυτιλιακά),  η  επικοινωνία  και 

διαχείριση των συνδυασμένων μεταφορών και των συμμετεχόντων σε 

αυτήν, η υποβολή προσφορών, το κλείσιμο συμβολαίων, η στατιστική 

ανάλυση  των  μεταφερόμενων  φορτίων  των  εμπορευμάτων  και  η 

ανάπτυξη  οικονομιών  κλίμακας.  Η  Η.Κ.Σ.Μ.  είναι  ένας  κόμβος 

εμπορίου,  διαμεσολάβησης  και  συνέργιας  των  εμπλεκομένων  στις 

μεταφορές, δηλαδή τις Διαμεταφορικές / Μεταφορικές Εταιρείες αφενός 

και τους Ναυλωτές Μεταφορών (Εμπορικές - Παραγωγικές εταιρείες) 

αφετέρου. 

2.5. Οι οδικές μεταφορές σε Ευρώπη και Ελλάδα

Σύμφωνα με έρευνα(13) που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Οικονομικών και 

Βιομηχανικών  Ερευνών  (ΙΟΒΕ)  το  2002  για  τον  κλάδο  των  μεταφορών,  σε 

συγκριτικά καλύτερη θέση σε σχέση με τους μεταφορείς  των χωρών της Βόρειας 

Ευρώπης είναι οι εμπορευματικές μεταφορές συνολικά στην Ευρώπη των 15 αφού το 

εργατικό  κόστος  γενικά  στις  χώρες  της  Νότιας  Ευρώπης  είναι  σημαντικά 

χαμηλότερο. Επίσης άλλο ένα στοιχείο που ενισχύει τον κλάδο είναι ο πολύ μικρός 

ανταγωνισμός  από τους σιδηρόδρομους. Η μεγαλύτερη απειλή πάντως προέρχεται 

από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου το εργατικό κόστος είναι εξαιρετικά 

χαμηλό. Επειδή όμως υπάρχει  υψηλό ενδιαφέρον από πλευράς πολιτικής Ε.Ε. για 
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ενίσχυση  των  σιδηροδρόμων  λόγω  υψηλής  ρύπανσης  και  όχλησης  που  έχουν  οι 

οδικές μεταφορές διαχρονικά ενδέχεται ένα μερίδιο να μεταφερθεί μελλοντικά από 

τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Στην Ε.Ε. η αύξηση του μεταφορικού έργου κατά τη δεκαετία 1990-2000 ήταν 

της τάξης του 35%. Στο σύνολό του το μεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 25%. Η 

ζήτηση αυτή για οδικές εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να εξεταστεί ως παράγωγη 

ζήτηση των επιχειρήσεων για μεταφορά των προϊόντων τους. Άρα η επιχειρηματική 

ανάπτυξη αποτελεί καταλυτικό παράγοντα του κλάδου των μεταφορών. Σημαντικά 

πλεονεκτήματα  των  οδικών  μεταφορών  έναντι  των  σιδηροδρομικών  και  των 

θαλάσσιων είναι ότι δεν απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις στον τόπο προορισμού του 

φορτίου.

Μια  άλλη  τάση  που  φάνηκε  από  την  έρευνα  είναι  ο  περιορισμός  των 

εσωτερικών μεταφορών, δηλαδή των μεταφορών που κάνουν οι ίδιες οι εταιρίες για 

τα  προϊόντα  τους  με  ιδιόκτητο  στόλο.  Υπάρχει  δηλαδή  τάση  μετάθεσης  της 

μεταφοράς των προϊόντων σε τρίτα μέρη, κάτι που βρίσκεται σε συμφωνία με την 

γενικότερη  τάση  του  outsourcing.  Eπίσης  το  άνοιγμα  των  αγορών  έδωσε  τη 

δυνατότητα σε διαμεταφορείς πολλών χωρών να διεκδικήσουν μερίδιο στις διεθνείς 

μεταφορές, καθώς τους κατέστησε δυνητικούς ανταγωνιστές που συνδέονται με το 

εφοδιαστικό δίκτυο πελατών που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες.

Όσον αφορά την  ελληνική  πραγματικότητα(15),  διαφαίνεται  στασιμότητα  στη 

συνολική απασχόληση του κλάδου των χερσαίων μεταφορών,  καθώς  τη  δεκαετία 

1990-2000  υπάρχει  μέση  ετήσια  αύξηση  μόλις  κατά  0,3%.Υπάρχει  επίσης  μια 

σταθερή ανάπτυξη με μέση ετήσια μεταβολή 4,6% των βοηθητικών μεταφορικών 

υπηρεσιών  στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  οι  επιχειρήσεις  που  παρέχουν 

εφοδιαστικές υπηρεσίες  logistics .Σημαντικά αυξήθηκε επίσης το μεταφορικό έργο 

που  ζητήθηκε  το  οποίο  όμως  συνοδεύεται  από  συρρίκνωση  του  μεριδίου  των 

εταιριών από 84 % σε 78% προς όφελος των μεταφορέων από την Ε.Ε. και τις τρίτες 

χώρες.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ο πεπαλαιωμένος στόλος 

των  φορτηγών(8).  Ο πεπαλαιωµένος  στόλος  φορτηγών  αυτοκινήτων  έχει  τις 

επιδράσεις του τόσο στην ασφαλή µεταφορά και στο σωστό χρόνο παράδοσης, όσο 

και στο κοστολόγιο της µεταφοράς.

Οι   υπόλοιπες  χώρες  της  Ευρώπης   κατόρθωσαν  να  έχουν  έναν  σύγχρονο 

ανανεωµένο στόλο,  που  χρησιµοποιεί  από  χώρα  σε  χώρα  από  80  έως  95% 
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αυτοκίνητα  νέας  τεχνολογίας.  Αυτό  το  αποτέλεσμα  επιτεύχθηκε  µέσα  από  τους 

υποχρεωτικούς  σκληρούς  ελέγχους  των  µεταφορικών  µέσων,  τα  κίνητρα 

χρηµατοδοτήσεων leasing αλλά και τα χαµηλά επιτόκια που είχαν επί σειρά ετών. Η 

Ελλάδα απέχει πολύ µακριά από τον εκσυγχρονισµό των µεταφορικών της µέσων. 

Όταν η Ευρώπη πριν ολοκληρώσει τις προδιαγραφές EURO 4, άρχισε να δηµιουργεί 

τις  προδιαγραφές  EURO  5,  η  Ελλάδα  χρησιµοποιεί  αυτοκίνητα  προδιαγραφών 

κυρίως EURO 1 και EURO 2 και πολύ ελάχιστα EURO 3. Η αντικατάσταση του 

στόλου των Φορτηγών Αυτοκινήτων Δηµοσίας Χρήσεως στην Ελλάδα γίνεται  σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 90% από τα µεταχειρισµένα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση συνέτειναν επίσης, τα υψηλά επιτόκια χρηµατοδοτήσεων και 

η ανυπαρξία επιχορηγούµενων προγραµµάτων για τον κλάδο της µεταφοράς. Επίσης 

σημαντικό πρόβλημα είναι  η κατάσταση του οδικού δικτύου με τις καθυστερήσεις 

περάτωσης μεγάλων οδικών έργων όπως η Εγνατία Οδός, παράγοντας  που επίσης 

επιβαρύνει   την  ασφαλή  διακίνηση,  το  χρόνο  και  το  κόστος  µεταφοράς  των 

προϊόντων οδικώς.  Σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό το κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

ιδιαίτερα  χαμηλή  συγκέντρωση.  Το  σιδηροδρομικό  δίκτυο  δεν  συνιστά  σοβαρό 

ανταγωνιστή των οδικών μεταφορών καθώς στην Ελλάδα το μερίδιο είναι μόλις 2% 

έναντι 14% της Ε.Ε. και τα περιθώρια κέρδους δεν έχουν υποστεί την ίδια μείωση με 

αυτή που υπάρχει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης στο βαθμό που  το μεταφορικό 

έργο των μεγάλων εταιριών οργανώνεται από τους παροχείς εφοδιαστικών υπηρεσιών 

ή  τις  μεγάλες  εταιρίες  του  κλάδου,  οι  παραπάνω  αποκτούν  όλο  και  μεγαλύτερη 

σημασία ως ενδιάμεσοι μεταξύ πελατών και μικρών εταιριών οδικών μεταφορών.

Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από 

μεταφορικές εταιρίες παρουσιάζονται επίσης σε έρευνα(6) που πραγματοποιήθηκε το 

2004 από επιστημονική ομάδα του  e-Business Forum του Υπουργείου Ανάπτυξης 

που υπάγεται στο έργο Κοινωνία της Πληροφορίας.  Στην έρευνα συμμετείχαν 73 

εταιρείες, οι οποίες ήταν κυρίως εταιρείες μεταφορών, εταιρείες παροχής μεταφορών 

(third party logistics)  και  εταιρείες  που  εκτελούν  μεταφορές  σε  ενδοεταιρικό 

επίπεδο.Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Αν και το 45,21% εκτιμά ότι οι 

τηλεματικές  υπηρεσίες  θα  είναι  κρίσιμα  σημαντικές  τα  επόμενα  τρία  χρόνια  και 

αντίστοιχο  ποσοστό τις  χαρακτηρίζει  ως  πολύ σημαντικές,  μόλις  20  εταιρείες  τις 

χρησιμοποιούν στα οχήματα τους. Μάλιστα από αυτές μόλις σε 5 έχουν εγκατασταθεί 

ανάλογα συστήματα στο 50%-75% του στόλου οχημάτων τους, σε 8 το ποσοστό είναι 

μεταξύ 25% και 50% και σε 7 κάτω από 25%.
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Πίνακας 1: Τί ποσοστό των οχηµάτων της εταιρείας διαθέτουν εξοπλισµό τηλεµατικής(6); 

Επίσης  σύμφωνα  με  την  προαναφερθείσα   έρευνα(6),  οι  επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν  υπηρεσίες  τηλεματικής  κυρίως  για  τον  εντοπισμό  της  θέσης  των 

οχημάτων  (94,74%),  τον  έλεγχο  εξ  αποστάσεων  της  οδηγικής  συμπεριφοράς 

(63,16%) και τη συμμόρφωση με τις ώρες οδήγησης (57,89%).
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Πίνακας 2:Για ποιους ελέγχους χρησιμοποιούνται υπηρεσίες τηλεματικής(6)

Ενδιαφέρον  επίσης  παρουσιάζουν  τα  στοιχεία  της  έρευνας(6) σχετικά  με  τις 

μεθόδους  ιχνηλασίας  (track  and  trace)  των  εμπορευμάτων  που  χρησιμοποιούν  οι 

μεταφορικές εταιρίες. Στο παρακάτω διάγραµµα, το µοβ χρώµα αντιστοιχεί για τα 

σηµερινά  δεδοµένα,  ενώ  το  µπλέ  για  εκτιµήσεις  που  αφορούν  τις  παρεχόµενες 

υπηρεσίες  ιχνηλασίας  σε  τρία  χρόνια.  Σήµερα,  το  υψηλότερο  ποσοστό  (47,95%) 

αντιστοιχεί  σε  υπηρεσίες  που  βασίζονται  σε  έντυπο  υλικό,  ενώ  το  32,88%  των 

εταιρειών,  ποσοστό  ιδιαίτερα  σηµαντικό,  δεν  παρέχει  καµία  τέτοια  υπηρεσία.  Το 

ποσοστό αυτό αναµένεται να µειωθεί δραµατικά (στο 1,37%) τα επόµενα τρία έτη. 
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Επίσης,  η  παροχή  υπηρεσιών  ιχνηλασίας  βασισµένης  στο  δίκτυο  (web  based) 

αντιπροσωπεύει  µόνο  το  5,48%  των  εταιρειών,  ενώ  σε  διάστηµα  τριών  ετών  το 

ποσοστό  αυτό  αναµένεται  να  αγγίξει  το  61,61%,  γεγονός  που  αποδεικνύει  την 

επιτακτική ανάγκη χρήσης των κινητών τεχνολογιών στη διαδικασία εντοπισµού των 

προϊόντων και διάχυσης της σχετιζόµενης µε αυτά πληροφορίας.
Πίνακας 3:Υπηρεσίες ιχνηλασίας που παρέχονται σήμερα και σε 3 χρόνια(6)

Από  τα  στοιχεία  της  έρευνας  είναι  φανερό  ότι   η  εισαγωγή  των  νέων 

τεχνολογιών στις ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις έχει καθυστερήσει αρκετά. Η 

πλειοψηφία των εταιριών έχει  υιοθετήσει   ελλιπώς ή μερικώς αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες μεταφορών και αποθήκευσης και γίνεται  χρήση κυρίως παραδοσιακών 

μεθόδων για την εκτέλεση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

2.6.  Η ανάπτυξη και ο ρόλος των εμπορευματικών 
κέντρων 

Ένα εμπορευματικό κέντρο(15) βάσει των πεπραγμένων παγκοσμίως, είναι ένας 

ουδέτερος κόμβος logistics, διαμετακόμισης και εμπορίου όπου τις εγκαταστάσεις και 

τις υπηρεσίες του χρησιμοποιούν τόσο οι διαμεταφορείς και οι εταιρίες 3PL (Third 

Party Logistics)  για  την  εξυπηρέτηση  των  πελατών  τους  όσο  και  οι  μεγάλες 

παραγωγικές  και  εμπορικές  εταιρίες  για  να  βελτιστοποιούν  τις  δικές  τους 

εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Τα  εμπορευματικά  κέντρα  έρχονται  να εξυπηρετήσουν  τις νέες τάσεις στα 

logistics(16) , όπου η ταχεία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία «μεγάλων» εφοδιαστικών αλυσίδων καθιστώντας τις έτσι πιο ευαίσθητες 

σε «κινδύνους» (risks).  Μέχρι πρότινος ο στόχος ήταν η βελτιστοποίηση κόστους/ 

χρόνου και της παροχής υπηρεσιών. H νέα έννοια που προστίθεται είναι η εισαγωγή 

της  πρακτικής  «Διαχείριση  Επικινδυνότητας»  στη  διαχείριση  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας,   η  αναγνώριση   παραγόντων  επικινδυνότητας/  ρίσκου  και  η 

προσαρμοστικότητα  του  συστήματος,  δηλαδή   η  ικανότητα  ενός  συστήματος  να 

επιστρέφει στην αρχική (ή επιθυμητή) κατάσταση μετά από μία διαταραχή  (resilient 

supply chains).
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Η  δημιουργία  ενός   εμπορευματικού  κέντρου   καθιστά  πιο  εύκολη  την 

διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας,  αφού από την φύση του αποτελεί 

ένα κομβικό κέντρο οργάνωσης και ελέγχου αυτής.

Τα εμπορευματικά κέντρα μπορούν να λειτουργούν σε περιοχές που διαθέτουν 

μεταφορικές  υποδομές  ή  εξασφαλίζουν  πρόσβαση  σε  αυτές  και  στις  οποίες 

αναπτύσσονται όλες οι  λειτουργίες διαχείρισης προϊόντων που περιλαμβάνουν την 

οργάνωση  και  συγκέντρωση  φορτίων,  τη  μεταφορά,  αποθήκευση,  διαχείριση  και 

διανομή αγαθών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εμπορευματικών κέντρων αποτελούν 

οι  συνεργίες  μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς που με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και εκμεταλλεύονται τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  κάθε  μεταφορικού  μέσου.  Άλλα  χαρακτηριστικά  των 

εμπορευματικών κέντρων είναι:

• Αποτελούν οργανωμένη αγορά μεταφορών και logistics.

• Έχουν  ανοικτό  χαρακτήρα  δηλαδή  συμμετέχουν  πολλοί  πάροχοι  οι 

οποίοι  μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και  διαχείριση του 

κέντρου,  καθώς  και  να  δημιουργήσουν  συνέργειες  και  οικονομίες 

κλίμακος μεταξύ τους.

Μεγάλα εμπορευματικά κέντρα θεωρούνται όσα έχουν έκταση άνω των 500 

στρεμμάτων  και  βρίσκονται  σε  σιδηροδρομικό  σταθμό  ,  λιμάνι  ή  αεροδρόμιο. 

Μικρότερου μεγέθους θεωρούνται όσα έχουν μικρότερη έκταση και βρίσκονται σε 

αποστάσεις 50-100 χιλιόμετρα από τον κοντινότερο μεταφορικό κόμβο

Στον παρακάτω πίνακα(8) παρουσιάζονται συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

ενός εμπορευματικού κέντρου:

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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• Συσκευασία/ανασυσκευασία

• Αποθήκευση

• Παρακολούθηση αποθεμάτων

• Παραγγελιοληψία

• Συλλογή παραγγελιών/ετικετοποίηση

• Ομαδοποίηση φορτίου

• Διαχείριση επιστροφών

• Τοπική και εθνική διανομή

• Μεταφόρτωση (τρένο/πλοίο/φορτηγό)

• Συναρμολόγηση

• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων

• Επισκευές προϊόντων

• Εξυπηρέτηση πελατών

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες

• Supply Chain Management

• Σταθμός φορτηγών οχημάτων 

(πλυντήριο, συνεργείο, καύσιμα 

και λιπαντικά)

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής

• Υπηρεσίες ασφάλειας (security)

• Στάθμευση, ζύγιση φορτηγών

• Εκτελωνισμός

• Επισκευή και συντήρηση 

εμπορευματοκιβωτίων

• Παροχή εξοπλισμένων χώρων 

γραφείων

• Εστιατόριο, αναψυκτήριο, 

ξενοδοχείο

• Ενοικίαση ρυμουλκούμενων και 

μέσων διαχείρισης φορτίων 

(π.χ. γερανοί)

Τα εμπορευματικά κέντρα προσφέρουν σημαντικά οφέλη(16) στις μεταφορικές 

επιχειρήσεις όπως:

• Δυνατότητα αξιοποίησης ενός συστήματος συνδυασμένων μεταφορών 

από μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες με μικρότερο κόστος

• Παροχές με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς και την κάλυψη 

ανταγωνιστικών αγορών

• Απλοποιημένες  σύντομες  και  ευέλικτες  τελωνειακές  διαδικασίες  με 

ποιότητα  εξυπηρέτησης  που  θα  μειώνουν  το  κόστος  και  θα 

απλουστεύουν περισσότερο τις εξαγωγές.

• Παροχή  πληθώρας  χώρων  μεταφόρτωσης  και  συγκέντρωσης  των 

φορτίων  ώστε  και  η  μικρή  παραγγελία  να  μπορεί  να  αποστέλλεται 
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γρήγορα  οικονομικά  και  ποιοτικά  στους  πελάτες  ενώ  το  κόστος  να 

καλύπτεται από το σύνολο των παραγγελιών.

Τα εμπορευματικά κέντρα(15) λειτουργούν εδώ και χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα η πρώτη 

οργανωμένη προσπάθεια προς  αυτή την  κατεύθυνση που βασίζεται  στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία  είναι  το  εμπορευματικό  κέντρο  της  ΠΡΟΜΑΧΩΝ  Α.Ε.  στον 

Προμαχώνα  Σερρών.  Με  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει  προωθεί  τις  ελληνικές 

εξαγωγές,  διευκολύνει  τις  ελληνικές  εισαγωγές,  ενισχύει  ακόμη  περισσότερο  το 

αναπτυσσόμενο εμπόριο  μεταξύ  Ελλάδας και  βαλκανικών χωρών και  ταυτόχρονα 

δημιουργεί  κατάλληλες  προϋποθέσεις  για  την  ανάπτυξη  της  ευρύτερης  περιοχής. 

Όμως  και  ο  Προμαχώνας  δεν  διεξάγει  σήμερα  συνδυασμένες  μεταφορές,  αλλά 

χρησιμοποιείται κυρίως ως διασυνοριακό εμπορευματικό κέντρο.

Επίσης  έχει  εκπονηθεί  μελέτη  βιωσιμότητας  δημιουργίας  εμπορευματικού 

κέντρου  στο  Λιμένα  Θεσσαλονίκης.  Όμως  στην  Ελλάδα  υπάρχει  μεγάλη 

καθυστέρηση στην ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου για τα εμπορευματικά κέντρα 

καθώς και  έλλειψη σταθερού πλαισίου κινήτρων.  Βασικός παράγοντας ανάπτυξης 

τέτοιων  κέντρων  και  στη  χώρα  μας  είναι  η  προσέλκυση  ξένων  επενδύσεων  και 

μεγάλων εταιριών διαμεταφοράς

2.7.   Μελέτη  περίπτωσης:  Εφαρμογή  λογισμικού 
διαχείρισης στόλου οχημάτων στην εταιρία «ΔΟΔΩΝΗ Α.Ε»

Το σύστημα “e-TRACK”  (14)  που έχει  αναπτυχθεί  από την  ελληνική εταιρία 

«Έμφασις Τηλεματική» είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης στόλου οχημάτων. 

Απλουστεύει και βελτιστοποιεί όλες τις δραστηριότητες μεταφοράς ξεκινώντας από 

τον  προγραμματισμό  στην  εκτέλεση  και  καταλήγοντας  στον  απολογισμό  των 

εργασιών του στόλου των οχημάτων. Αναλυτικότερα, ο εντοπισμός των οχημάτων 

γίνεται  με  δορυφορική  ακρίβεια  ενώ  όλα  τα  στοιχεία  των  δρομολογίων 

καταγράφονται  σε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  από  όπου  μπορούν  να  εκτυπωθούν 
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αναφορές  και  να  χρησιμοποιηθούν  για  σύγκριση  και  μελέτη.  Παρέχει  επίσης 

λεπτομερή  παρουσίαση  των  δρομολογίων  σε  χάρτη  και  δυνατότητα  τοποθέτησης 

πελατών επάνω σε  αυτόν.  Προσφέρει  άμεση πληροφόρηση για  την  ακριβή  θέση, 

ταχύτητα κίνησης, πλήθος και διάρκεια στάσεων οχημάτων καθώς και ελέγχους για 

διάφορες ρυθμίσεις όπως η θερμοκρασία του φορτίου. 

Ένα σύστημα όπως το e-TRACK αυξάνει το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, 

αφού φροντίζει για την αξιόπιστη πληροφόρηση των παραδόσεων, ελαχιστοποιεί το 

χρόνο αναμονής και εξυπηρέτησης και διασφαλίζει την ποιότητα του φορτίου που 

παραδίδεται. Μειώνει τα έξοδα λειτουργίας του στόλου βελτιώνοντας την κατανομή 

του  φόρτου  εργασίας  παρακολουθώντας  την  κατανάλωση  καυσίμων  και 

προλαμβάνοντας τυχόν έκτακτα συμβάντα. Επίσης δίνει  τη δυνατότητα συνολικού 

ελέγχου και εποπτείας των οχημάτων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής e-TRACK τα οποία της προσδίδουν 

μεγάλη ευελιξία, είναι τα εξής:

• Ιχνηλασία,  επίβλεψη  κατάστασης,  και  απεικόνιση  της  θέσης  ενός 

φορτηγού σε ψηφιακούς χάρτες σε πραγματικό χρόνο,

• Δυναμική αναπροσαρμογή δρομολογίων διανομής,

• Αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων μέσω packet-based κινητών δικτύων 

(GPRS),

• Βελτιωμένη  οργάνωση  στόλου  μέσω  της  συνεχούς  παρακολούθησης 

συγκεκριμένων  λειτουργιών  και  αποθήκευσης  αυτών  σε  βάση 

δεδομένων,

• Συλλογή μετρήσεων απόδοσης σε πραγματικό χρόνο (ώρες εργασίας, % 

των παραδόσεων που γίνονται εγκαίρως, κλπ).

Το  παραπάνω  σύστημα  είχε  πρακτική  εφαρμογή  στην  εταιρία  «Παγωτά 

Δωδώνη», η οποία έχοντας ένα προϊόν ιδιαίτερα ευάλωτο στις συνθήκες μεταφοράς 

όπως το παγωτό, έπρεπε να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της επιλύνοντας τα 

προβλήματα διανομής. Η ανάγκη εγκατάστασης μιας τέτοιας ολοκληρωμένης λύσης 

καθώς και η αξία εφαρμογής για την εταιρία αναδεικνύεται μέσα από τα ακόλουθα 

προβλήματα  και  απαιτήσεις:  A)  Ανάγκη  μείωσης  του  λειτουργικού  κόστους  Β) 

Ανάγκη μέτρησης δεδομένων πεδίου (π.χ. θερμοκρασία) με κατάλληλα αισθητήρια 

και Γ)Ανάγκη ταυτοποίησης του πληρώματος του στόλου.
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Στα  οχήματα  της  εταιρίας  εγκαταστάθηκαν  οι  ηλεκτρονικές  μονάδες  που 

διαθέτουν  δορυφορικό  εντοπισμό  και  μέτρηση  θερμοκρασίας  φορτίου  απόλυτης 

ακρίβειας. Το προσωπικό εφοδιάστηκε με ηλεκτρονικές ταυτότητες μέσω των οποίων 

αναγνωρίζεται  το  πλήρωμα  κάθε  οχήματος.  Ο  ηλεκτρονικός  εξοπλισμός  των 

οχημάτων  περιλαμβάνει  επίσης  αναγνώστη  των  ηλεκτρονικών  ταυτοτήτων.  Στα 

γραφεία  της  εταιρίας  εγκαταστάθηκε  ο  σταθμός  βάσης  του  συστήματος  που 

περιελάμβανε το λογισμικό τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και αναλυτικούς χάρτες. 

Το  λογισμικό  e-TRACK εγκαταστάθηκε  σε  τρεις  υπολογιστές  σε  δίκτυο  σε  τρία 

διαφορετικά τμήματα (Διεύθυνση εργοστασίου, γραφείο κινήσεως, τμήμα δικτύου). 

Μέσω  των  υπολογιστών  αυτών  γίνεται  αυτόματος  εντοπισμός  του  στόλου   σε 

πραγματικό  χρόνο,  οι  χρόνοι  άφιξης  και  παραμονής  στα  καταστήματα,  η  πλήρης 

παρουσίαση των δρομολογίων, η θερμοκρασία των θαλάμων κλπ

Η εταιρία «Παγωτά Δωδώνη» ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή όλους τους 

εργαζόμενους  για  το  νέο  σύστημα.  Σε  καθημερινή  βάση εκτυπώνονται  τα  φύλλα 

διαδρομής που αναφέρονται σε κάθε όχημα χωριστά. Με αυτά τα ακριβή δεδομένα 

που παράγει το σύστημα ο προϊστάμενος διανομής μπορεί πλέον να συζητήσει σε 

αντικειμενική βάση με τους οδηγούς τα τυχόν προβλήματα και τρόπους βελτίωσης 

του προγράμματος διανομής.

Με  το  σύστημα  αυτό  πολύ  σημαντικό  για  την  εταιρία  είναι  ότι  το  τμήμα 

διασφάλισης ποιότητας δεν ελέγχει αναδρομικά τις θερμοκρασίες διανομής αλλά τις 

παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον το τμήμα λειτουργίας δικτύου μπορεί 

να παρακολουθεί τις στάσεις που γίνονται σε κάθε κατάστημα και να συζητηθούν με 

τους  πελάτες  όλα τα θέματα που αφορούν τη διανομή έχοντας  συγκεκριμένα και 

ακριβή στοιχεία από το σύστημα.

Σύμφωνα με την εταιρία «Παγωτά Δωδώνη» από τότε που εγκαταστάθηκε το 

σύστημα διαχείρισης στόλου e-TRACK παρουσιάστηκε σαφής μείωση του κόστους 

διανομής  ανά  κιλό  διανεμηθέντων  προϊόντων  και  βελτίωση  της  ποιότητας  της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στους πελάτες της

2.8. Μελέτη περίπτωσης: η εταιρία ΤΝΤ   express  
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H TNT EXPRESS(15) αποτελεί  το  μεγαλύτερο  τμήμα  της  TPG (TNT Post 

Group)  NV η  οποία  αποτελεί  μια  από  τις  κορυφαίες  εταιρίες  ταχυμεταφορών 

διεθνούς ταχυδρομείου και διαχείρισης εμπορευμάτων παγκοσμίως.

H TNT EXPRESS είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες ταχυμεταφορών Βusi-

ness to Business απασχολώντας  40000  άτομα  σε  200  χώρες.  Διαθέτει  το  πιο 

εκτεταμένο  οδικό  και  εναέριο  δίκτυο  διανομής  στην  Ευρώπη,  καθιστώντας  έτσι 

δυνατή  την  παροχή  ταχύτατων  και  αξιόπιστων  υπηρεσιών.  Διακινεί  περίπου  3,6 

εκατομμύρια  έγγραφα,  δέματα  και  φορτία  κάθε  εβδομάδα  χρησιμοποιώντας  ένα 

ολοκληρωμένο  δίκτυο  1000  αποθηκών  διαμετακομιστικών  κέντρων  και  κέντρων 

ταξινόμησης.  Χρησιμοποιεί  43  αεροσκάφη  και  20000  οχήματα  έχοντας  τη 

μεγαλύτερη υποδομή στην Ευρώπη σε εναέρια και οδική μεταφορά. 

Η ΤΝΤ μεταφέρει χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος ή το βάρος και εξυπηρετεί 

κάθε απαίτηση των πελατών της ενώ έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ειδικά 

προσαρμοσμένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών συγκεκριμένων τομέων από τον 

φαρμακευτικό και τις νέες τεχνολογίες, μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία και το χώρο 

της  μόδας,  υπηρεσίες  που  αναπτύσσονται  στο  ιδιαίτερα  εκτεταμένο  δίκτυο  της 

εταιρείας  το  οποίο  διευρύνεται  μέχρι  την  Άπω  Ανατολή  και  την  Ασία. 

Όλες αυτές οι δυνατότητες έχουν οδηγήσει την ΤΝΤ στην πρώτη θέση παγκοσμίως 

στον  τομέα  της  παροχής  υπηρεσιών  μεταφοράς  σε  επιχειρήσεις  και  η  εταιρεία 

θεωρείται  σήμερα  ηγέτης  στον  τομέα  της  και  «πρωταθλήτρια»  στην  επίτευξη 

διακρίσεων και διεθνών αναγνωρίσεων.

Η αυξητική ζήτηση στην παροχή υπηρεσιών μέσω Ιντερνέτ οδήγησε την  TNT 

EXPRESS στην απόφαση να επενδύσει στη δημιουργία ενός νέου τμήματος με στόχο 

την  εκμετάλλευση  των  δυνατοτήτων  της  σύγχρονης  τεχνολογίας  για  την  παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Το Τμήμα αυτό έχει την ονομασία CIT (Customer In-

terface Technology) το οποίο παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στους πελάτες της. 

Προσφέρει  δηλαδή  δωρεάν  στους  πελάτες  της  εταιρίας  τεχνολογικά  εξελιγμένα 

προγράμματα που  εγκαθίστανται  σε  ηλεκτρονικό υπολογιστή  και  παρέχει  δωρεάν 

εκπαίδευση  στους  χρήστες.  Έτσι  οι  πελάτες  έχουν  τη  δυνατότητα  λύσεων 

προσαρμοσμένων στις δικές τους ανάγκες όπως ο έλεγχος αποστολής , η αυτόματη 

αναφορά  των  στοιχείων  παράδοσης,  ο  έλεγχος  του  κόστους  αποστολής,   ο 

διακανονισμός  παραλαβής  μιας  αποστολής,  η  δημιουργία  βάσης  δεδομένων 

αποστολέα και παραληπτών κλπ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες συνδέονται απόλυτα με τις 

ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω Ιντερνέτ, SMS και WAP.

38



Aξίζει  να  σημειωθεί  ότι  το  πληροφοριακό  σύστημα  της  TNT EXPRESS 

βραβεύτηκε από την εταιρία συμβούλων  Compass Management ως η  μία από τις 

πέντε  κορυφαίες  εταιρίες  ανάπτυξης  πληροφοριακών  συστημάτων  σε  παγκόσμιο 

επίπεδο. Επίσης, μέσω της μητρικής εταιρίας  TPG, η ΤΝΤ  ΕXPRESS διαθέτει το 

βρετανικό πιστοποιητικό ΒS 7799:2 το οποίο αποτελεί πρότυπο για την ασφάλεια 

μεταφοράς δεδομένων

Στην Ελλάδα, Η ΤΝΤ Express Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1989 και 

θεωρείται  σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών στη χώρα 

μας. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο αεροσκάφος, στόλο από 103 οχήματα, απασχολεί 

250 εργαζομένους συνεργάζεται με εκτεταμένο δίκτυο αποκλειστικών αντιπροσώπων 

σε όλη την Ελλάδα και πραγματοποιεί 8.000 αποστολές εβδομαδιαίως, καλύπτοντας 

έτσι τις ανάγκες για μεταφορές σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας.  Στα 17 χρόνια 

δραστηριοποίησής της στην ελληνική αγορά η εταιρία -  ακολουθώντας  τα διεθνή 

πρότυπα εξέλιξης της ΤΝΤ - έχει επιτύχει σειρά σημαντικών διακρίσεων. Επιπλέον, η 

TNT Ελλάδος ανήκει στις 20 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 

Ελλάδα βάσει του μοντέλου Great Place to Work από το Great Place to Work Insti-

tute Hellas. Είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου της που έχει πετύχει αυτή την τόσο 

σημαντική διάκριση η οποία αποδεικνύει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η εταιρεία 

στις πρακτικές διοίκησης και οργάνωσης ανθρώπινων πόρων. Ο πελάτης της ΤΝΤ 

Hellas μπορεί  να  γνωρίζει  ανά  πάσα  στιγμή  (24  ώρες  το  24ωρο,  7  ημέρες  την 

εβδομάδα)  τη  ροή  του  φορτίου  του,  με  τρεις  διαφορετικούς  τρόπους:  μέσω  του 

διαδικτύου (από την ιστοσελίδα της εταιρείας), μέσω του κινητού του τηλεφώνου με 

αποστολή γραπτών μηνυμάτων (sms) και μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών 

το  οποίο  λειτουργεί  όλο  το  24ωρο,  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας.  

H  TNT  διαθέτει  επίσης  μακρόχρονη  εμπειρία  και  εξειδίκευση  στον  τομέα  των 

εξειδικευμένων και «ευαίσθητων» αποστολών και μέσω του οργανωμένου δικτύου 

συνεργατών  σε  όλο  τον  κόσμο,  το  ποσοστό  επιτυχίας  παράδοσης  ευπαθών  και 

ευαίσθητων  προϊόντων  αγγίζει  το  99%.  Χαρακτηριστικό   παράδειγμα  είναι  η 

μεταφορά φιαλών αίματος και η μεταφορά ομφάλιου λώρου.
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Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3.1.  Χαρακτηριστικά του κλάδου αερομεταφορών

Στο σημερινό  παγκοσμιοποιημένο  επιχειρηματικό  περιβάλλον(18) πολύ συχνά 

συναντάμε  επιχειρήσεις  να  έχουν  την  έδρα τους  σε  μια  χώρα και  τα  εργοστάσια 

παραγωγής ή τους προμηθευτές τους σε άλλη χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους να γίνεται μέσω μεταφοράς δεδομένων από το 

διαδίκτυο. Στα πλαίσια αυτά λειτουργίας των επιχειρήσεων, η αερομεταφορά γίνεται 

όλο και πιο απαραίτητη και έρχεται να μειώσει τις αποστάσεις και τους χρόνους που 

μεσολαβούν για να μεταφερθούν τα αγαθά από το ένα μέρος στο άλλο και να δώσει 

σε αυτούς που μπορούν και διοικούν αποτελεσματικά την εφοδιαστική αλυσίδα ένα 

ισχυρό πλεονέκτημα.

Ζωτικός  παράγοντας  για  την  οικονομία  είναι  οι  εμπορευματικές 

αερομεταφορές, οι οποίες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία των μεταφορών ως 

air freight αλλά  και  ως  air cargo.  Οι  εμπορευματικές  δραστηριότητες  των 

αεροπορικών  εταιρειών  είναι  πιο  επικερδείς,  έχουν  σταθερό  πελατολόγιο  και 

αποτελούν σημαντικό συντελεστή εισοδήματος. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

αερομεταφορά  είναι  η  ταχύτητα  (μεγαλύτερη από κάθε  άλλο  μέσο μεταφοράς)  η 

σχετικά μεγάλη ασφάλεια που παρέχεται στα εμπορεύματα και το γεγονός ότι η οδός 

που χρησιμοποιείται (εναέριος χώρος) είναι φυσική και δεν χρειάζεται κατασκευή και 

συντήρηση.

Τα κύρια μειονεκτήματα της αερομεταφοράς προϊόντων είναι:

• Η μικρή χωρητικότητα που έχουν τα αεροσκάφη συγκριτικά με τα άλλα 

μέσα μεταφοράς

• Ο  χρόνος  παράδοσης  επιμηκύνεται  αφού  τα  αεροδρόμια  λόγω  του 

μεγέθους  τους  εγκαθίστανται  μακριά  από τα  αστικά κέντρα και  έτσι 

δημιουργούνται σημαντικές αποστάσεις από τον τελικό παραλήπτη

• Το  αυξημένο  κόστος  μεταφοράς  που  προκύπτει  από  το  αεροπορικό 

φορτίο.  Και  αυτό  γιατί  το  αεροπορικό  φορτίο  μετράται  με  το 

ογκομετρικό του βάρος, δηλαδή όταν ο χώρος που καταλαμβάνει μια 

αποστολή  ζυγίζει  περισσότερο  από  το  πραγματικό  του  βάρος.  Το 
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ογκομετρικό βάρος διεθνώς υπολογίζεται από τον αριθμό που προκύπτει 

εάν πολλαπλασιάσουμε τις 3 διαστάσεις του φορτίου (μήκος x πλάτος x 

ύψος/σε  εκατοστά),  και  διαιρέσουμε  διά  της  σταθεράς  6.000.  Έχει 

υπολογιστεί το κόστος αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο του οδικού κόστους 

και εξαπλάσιο του θαλάσσιου.

Οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν εμπορευματικές πτήσεις(20) προσφέρουν 

κυρίως τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Schedule  cargo:  Πρόκειται  για  προγραμματισμένες  πτήσεις  που 

εκτελούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. 

2. Charter  cargo:  Ναυλωμένες  πτήσεις  που εξυπηρετούν περιοδικά τις 

ανάγκες μιας περιοχής. 

3. Regional cargo: Περιφερειακές πτήσεις που μεταφέρουν φορτία από το 

διαμετακομιστικό  κέντρο  (hub)  μιας  μεγάλης  αγοράς  σε  μικρότερα 

σημεία. 

4. Commuter cargo: Διακίνηση φορτίων με διαρκείς συμβάσεις, συνήθως 

πρόκειται για  ταχυμεταφορές. 

Ως  εμπορευματικές  αερομεταφορές  θεωρούνται  επίσης  οι  μεταφορές 

προσωπικού  και  στρατιωτικού  υλικού.  Στρατιωτικά  σώματα  όπως  οι  Ένοπλες 

Δυνάμεις  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  και  οι  δυνάμεις  του  ΝΑΤΟ διακινούνται  σε 

πτήσεις cargo. Στις ημέρες μας δεν γίνονται επιτάξεις αλλά υπογράφονται συμβάσεις 

αναθέσεως έργου. Στο ίδιο επίπεδο λειτουργούν επίσης οι αποστολές ανθρωπιστικής 

αρωγής. 

Βασικό  χαρακτηριστικό  των  εμπορευματικών  αερομεταφορών  είναι  η 

διασύνδεσή  τους  με  την  εξυπηρέτηση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Παρότι  οι 

υποδομές  επίγειας  εξυπηρετήσεως  κοστίζουν  λιγότερο,  αποτελούν  σύγχρονα 

στρατηγεία  από  όπου  ελέγχονται  τα  πάντα. Οι  εμπορευματικές  αεροπορικές 

μεταφορές επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στους χρόνους παράδοσης φορτίων και 

εμπορευμάτων παρέχοντας σημαντικά οφέλη τόσο στο εμπόριο, όσο και ευρύτερα 

στον  κλάδο  των  μεταφορών.  Το  εμπορευματικό  αεροσκάφος  είναι  αναπόσπαστο 

κομμάτι των μεταφορών και λειτουργεί συμπληρωματικά προς το φορτηγό, το πλοίο 

και  το  σιδηρόδρομο.  Δεν  ανταγωνίζεται,  αλλά  συμπληρώνει.  Κάθε  χρήστης  των 

εμπορευματικών  αερομεταφορών  έχει  ξεχωριστές  ανάγκες,  θέτει  διαφορετικές 

προτεραιότητες και λειτουργεί υπό άλλη φιλοσοφία. 
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3.2.  Εξοπλισμός και μέσα μεταφοράς

Τα  φορτία  που  μεταφέρονται(19) από  τα  εμπορικά  αεροσκάφη  καλύπτουν 

μεγάλη ποικιλία. Πρόκειται για ευπαθή, εύθραυστα, υψηλής αξίας, πρώτης ανάγκης, 

Τύπος,  ταχυδρομικά  δέματα  και  άλλα.  Για  την  μεταφορά  προϊόντων  υπάρχουν 

κάποιες κατηγορίες και κανονισμοί που διαφοροποιούν τη διαχείρισή τους από τους 

εκάστοτε  φορείς.  Έτσι  επιτρέπεται  η  μεταφορά  με  όρους  για  ειδικές  κατηγορίες 

προϊόντων όπως π.χ. οινοπνευματώδη, φάρμακα, πολύτιμα μέταλλα, έργα τέχνης κλπ. 

Επίσης  απαγορεύεται  η  μεταφορά  ή  χρειάζεται  ειδική  άδεια  και  έγκριση  για 

μεταφορά ζώων, ράβδων χρυσού, όπλων, εύφλεκτων ειδών κλπ. Η κατηγορία στην 

οποία εμπίπτουν τα προϊόντα που μεταφέρονται καθορίζει και τη συσκευασία τους 

καθώς και τη διαχείρισή τους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αερομεταφορά είναι τα cargo airplanes. 

Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη που δέχονται είτε χύδην φορτίο είτε 

αεροπορικού τύπου containers. 

Εικόνα 1. Φόρτωση σύγχρονου τύπου AIRBUS
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Οι χωρητικότητες τους ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο και το μέγεθός τους. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα είναι τα  Airbus και τα 

Boeing.  Υπάρχουν  μοντέλα  με  διαφορετικές  χωρητικότητες  και  ταχύτητες  και 

μπορούν να έχουν δυναμικότητα από 120.000 κιλά έως και 1.000.000 κιλά. Βέβαια, 

το βάρος που μπορούν να μεταφέρουν ποικίλει και από τις καιρικές συνθήκες και από 

τους  επιβάτες-πλήρωμα  που  μεταφέρει.  Επίσης  κάθε  αεροσκάφος  δέχεται 

συγκεκριμένο τύπο και αριθμό containers.

Η μεταφορική εταιρία είναι αυτή που παρέχει τα μέσα μεταφοράς (φορτηγά) 

και  τον εξοπλισμό ώστε να φορτωθεί  το εμπόρευμα και  να μεταβεί  στο  terminal 

(αποθήκη) του αεροδρομίου και να φορτωθεί μετά στο αεροσκάφος. Πολλές φορές η 

εταιρία που αναλαμβάνει την οδική μεταφορά του εμπορεύματος είναι η ίδια που έχει 

και το εμπορευματικό αεροσκάφος (cargo airplane). Οι λόγοι κυρίως είναι η μείωση 

του κόστους μεταφοράς, η μείωση του χρόνου μεταφοράς και το υψηλότερο επίπεδο 

εξυπηρέτησης του πελάτη.

Ανάλογα  με  τα  φορτία  που  μεταφέρονται  έχουμε  και  τον  εξοπλισμό  που 

χρησιμοποιείται. Ένας αρκετά διαδεδομένος εξοπλισμός είναι οι αεροπορικού τύπου 

παλέτες που συνήθως είναι αλουμινένιες και σε διάφορες διαστάσεις, μεγαλύτερες 

πάντως από τις κανονικές παλέτες. Τα προϊόντα τοποθετούνται πάνω στις παλέτες και 

συγκρατούνται με αεροπορικού τύπου δίκτυα και ιμάντες. Επίσης χρησιμοποιούνται 

ειδικά ξυλοκιβώτια και ειδικοί σάκοι για μεταφορά αλληλογραφίας.

Εκτός από τις παλέτες(17) ένας πιο σύγχρονος τρόπος μεταφοράς είναι ειδικά 

containers που  ονομάζονται  ULD από τα  αρχικά των λέξεων  Unit Load Devices 

(κατασκευές μονάδας φορτίου). Τα ULD είναι πολύ μικρότερα και ελαφρύτερα από 

τα  τυποποιημένα  containers που  χρησιμοποιούνται  σε  θαλάσσιες  και  οδικές 

μεταφορές,  ωστόσο  παρέχουν  τα  ίδια  πλεονεκτήματα  με  αυτά.  Ειδικά  στις 

αερομεταφορές τα ULD παρέχουν φορτία με ιδανική πυκνότητα άρα και αξιοποίηση 

του χώρου του αεροσκάφους και μείωση του κόστους από την πληρότητα φορτίου 

πράγμα πολύ σημαντικό λόγω του περιορισμένου χώρου των αεροσκαφών. Επίσης 

μειώνουν  το  χειρισμό των  προϊόντων  στο  ελάχιστο  αφού  η  εταιρία  handling του 

αεροδρομίου έχει  να εκφορτώσει  μόνο κάποιες ενιαίες  μονάδες και όχι πολλαπλά 

δέματα  και  παλέτες.  Αυτό  συνεπάγεται  εξοικονόμηση  χρόνου  στην  φόρτωση-

εκφόρτωση και άρα μείωση κόστους.
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι  ULD ανάλογα με τα φορτία που προορίζονται να 

μεταφέρουν και ανάλογα με τους τύπους αεροσκαφών που θα φορτωθούν. Το σχήμα 

τους είναι τέτοιο ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του χώρου 

του αεροσκάφους. Έτσι έχουμε ULD για μεταφορά ενδυμάτων, κλιματιζόμενα ULD 

για μεταφορά φαρμακευτικών και ευπαθών προϊόντων, ULD για φόρτωση δεμάτων ή 

παλετών

Εικόνα 2. Σύγχρονος τύπος ULD που προσαρμόζεται σε διάφορα μεγέθη αεροσκαφών

Τα ULD μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον είναι σε καλή κατάσταση 

μετά  από  στάδιο  εσωτερικού  και  εξωτερικού   καθαρισμού.  Επίσης  μπορούν  να 

επισκευαστούν σε  περίπτωση ζημιάς,  κάτι  που  δεν  γίνεται  με  τις  παλέτες  και  τα 

κιβώτια λόγω χαμηλού κόστους.  Το κόστος επισκευής της ζημιάς το χρεώνεται η 

μεταφορική εταιρία. 

Η  διαχείριση  των  ULD γίνεται  μέσω  ενός  EDI συστήματος  επικοινωνίας 

μεταξύ εταιρίας handling του αεροδρομίου και ιδιοκτήτριας-μεταφορικής εταιρίας το 

οποίο δίνει πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για τον αριθμό των διαθέσιμων ULD, τις 

ποσότητες σε κάθε  terminal, τις τελευταίες κινήσεις, αλλά και την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται ώστε να γίνει η βέλτιστη διαχείρισή τους.
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3.3.  Η εφοδιαστική αλυσίδα στις αερομεταφορές-ο ρόλος 
των εμπλεκόμενων φορέων

Η  διαδικασία  που  ακολουθείται(19)  από  τη  στιγμή  που  παραλαμβάνεται  ένα 

φορτίο  από  τον  φορτωτή  (shipper)  μέχρι  να  φτάσει  στον  τελικό  παραλήπτη 

περιλαμβάνει  στάδια  όπου  εμπλέκονται  οι  παρακάτω  φορείς:  Ο  φορτωτής  ή 

αποστολέας  (shipper),  η  μεταφορική  εταιρία,  η  εταιρία  handling στο  αεροδρόμιο 

φόρτωσης, η εταιρία στην οποία ανήκει το  cargo airplane, η εταιρία  handling στο 

αεροδρόμιο  εκφόρτωσης,  οι  τελωνειακές  αρχές,  ο  μεταφορέας-διανομέας  του 

εμπορεύματος και τέλος ο παραλήπτης του εμπορεύματος. Ο ρόλος καθενός από τους 

φορείς που εμπλέκονται είναι ξεχωριστός.

Ο φορτωτής είναι αυτός που δίνει την εντολή μεταφοράς και κάνει την κράτηση 

θέσης  στον  μεταφορέα  για  το  εμπόρευμα  που  έχει  πουλήσει  σε  κάποιον 

απομακρυσμένο πελάτη του. Ο φορτωτής κανονίζει τον τόπο και το χρόνο φόρτωσης 

καθώς  και  την  ποσότητα  του  φορτίου  και  τον  εξοπλισμό  που  απαιτείται  για  τη 

Φορτωτής 
(Shipper) Μεταφορέας 

(οδικό τμήμα)

Airport 
Terminal 
Handling 
company

Τελωνείο 
Έλεγχος

Cargo 
airplane

Πελάτ ης
Μεταφορέας 

(οδικό 
τμήμα)

Airport 
Terminal 
Handling 
company

Τελωνείο 
Έλεγχος

Εφοδιαστική αλυσίδα αερομεταφοράς
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μεταφορά (παλέτα, ULD). H ευθύνη του φορτωτή ποικίλει ανάλογα με το συμβόλαιο 

και τους όρους που έχει συμφωνήσει με τον αγοραστή.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις 

της μεταφοράς(22) καθορίζονται από σχετικό συμφωνητικό, το οποίο συνοδεύεται από 

ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  για  κάθε  φθορά,  βλάβη,  ολική ή  μερική καταστροφή ή 

απώλεια φορτίου πέραν της ευθύνης του αερομεταφορέα, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από  την  Συνθήκη  της  Βαρσοβίας  και  τον  Κώδικα  Αεροπορικού  Δικαίου  (ΚΑΔ-

Ν1815/1988).  Συνήθως ο πελάτης  δεν  έχει  το δικαίωμα έγερσης τυχόν αξιώσεων 

έναντι του αερομεταφορέα για κάθε φθορά, βλάβη, ολική ή μερική καταστροφή ή 

απώλεια  πέραν  της  περιορισμένης  ευθύνης  που  καθορίζει  ο  ΚΑΔ.  Μια  βασική 

υποχρέωση του πελάτη  είναι  η  υποβολή εντύπου δήλωσης  εμπορεύματος.  Με το 

λεγόμενο «Δηλωτικό» περιγράφεται λεπτομερώς το μεταφερόμενο φορτίο, το βάρος 

και ο όγκος του. Ο έλεγχος αποδοχής γίνεται κατ’ ευθείαν στο αεροδρόμιο από όπου 

θα  φύγει  το  φορτίο  πριν  από  το  χρονικό  όριο  για  την  παραλαβή  της  πτήσης.  Ο 

αντιπρόσωπος του αερομεταφορέα και ένας αντιπρόσωπος του αποστολέα, ελέγχουν 

το  περιεχόμενο  και  τη  συσκευασία  του  φορτίου,  καθώς  και  τα  συνοδευτικά 

φορτωτικά έγγραφα.

Όταν το εμπόρευμα φτάνει στην αποθήκη του αεροδρομίου συνοδευόμενο από 

τα σχετικά έγγραφα, παραλαμβάνεται από την handling εταιρία του αεροδρομίου και 

είναι αυτή που κανονίζει την προσωρινή αποθήκευση των εμπορευμάτων και διαθέτει 

τον κατάλληλο εξοπλισμό τόσο για την εκφόρτωση από το φορτηγό όσο και για τη 

φόρτωση  στο  αεροσκάφος.  Στη  συνέχεια  προετοιμάζει  τα  σχετικά  τελωνειακά 

έγγραφα και  θέτει  τα εμπορεύματα στον χώρο εκτελωνισμού-ελέγχου.  Σε αρκετές 

περιπτώσεις ο χώρος του τελωνείου βρίσκεται επίσης στις αποθήκες της εταιρίας han-

dling για  αποφυγή  άσκοπων  μετακινήσεων  των  εμπορευμάτων.  Έπειτα 

προετοιμάζεται η φορτωτική από την εταιρία handling, διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν 

όλες  οι  ενδείξεις  και  οι  σημάνσεις  καθώς  και  ότι  συμφωνεί  με  τους  διεθνείς 

κανονισμούς  της  ΙΑΤΑ.  Όταν  η  διαδικασία  φόρτωσης  ολοκληρωθεί  στέλνει  τα 

έγγραφα  φόρτωσης  στην  αντίστοιχη  μεταφορική  και  handling εταιρία  στο 

αεροδρόμιο προορισμού.

Μόλις  το  αεροπλάνο  προσγειωθεί  αναλαμβάνει  η  εκεί  handling εταιρία. 

Ξεφορτώνει και παραλαμβάνει το φορτίο, ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, αποθηκεύει 

προσωρινά τα προϊόντα, ειδοποιεί τον παραλήπτη για την άφιξη του εμπορεύματος, 

προετοιμάζει τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα, ενημερώνει τη μεταφορική για τυχόν 

ζημιές  ή  απώλειες  ή  ασυμφωνίες  ποσοτήτων.  Επίσης  συγκεντρώνει  όλο  τον 
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εξοπλισμό μεταφοράς και τα διαχειρίζεται σε συνεννόηση με την εταιρία στην οποία 

ανήκουν. Τέλος ο παραλήπτης-πελάτης του εμπορεύματος εξοφλεί τα σχετικά ναύλα 

και έξοδα της μεταφοράς ανάλογα με τη συμφωνία που έχει κλείσει με το φορτωτή 

που του απέστειλε το εμπόρευμα.

Στις  υποχρεώσεις  των  πελατών  συμπεριλαμβάνεται  η  ακριβής  περιγραφή 

στοιχείων που αφορούν το εμπόρευμα που πρόκειται να μεταφερθεί και αναφέρονται 

τόσο στις φορτωτικές, όσο και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα. Αν ο πελάτης εγείρει 

απαιτήσεις έναντι του αερομεταφορέα για απώλεια, ζημία ή φθορά του φορτίου μετά 

την αποδοχή του, πρέπει να υποβάλλει επιπρόσθετα τα εξής έγγραφα: 

• Έντυπο Καταστροφής Φορτίου (Cargo Damage Report)

• Έντυπο Γραπτής Αναζήτησης Φορτίου (Writen Trace Message).

Η  υποβολή των  απαιτήσεων  του  πελάτη  πρέπει  να  γίνει  σε  προβλεπόμενες 

προθεσμίες ειδάλλως χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και ακυρώνονται. Αν η εταιρεία 

αερομεταφοράς  ή  οι  υπεργολάβοι  της  ή  οι  εξουσιοδοτημένοι  αντιπρόσωποι 

διαχείρισης φορτίου με τους οποίους έχει συμβληθεί στα κατά τόπους αεροδρόμια 

δεν παραλάβουν εγκαίρως το φορτίο, ο πελάτης μπορεί να επιφορτιστεί με πρόσθετα 

έξοδα. Η αεροπορική εταιρεία ευθύνεται έναντι σε κάθε αποστολέα ή παραλήπτη για 

κάθε φθορά, βλάβη, ολική ή μερική καταστροφή ή απώλεια εμπορευμάτων, η οποία 

συνέβη κατά την μεταφορά. Το πλαίσιο αυτής της ευθύνης ορίζει η διεθνής σύμβαση 

της Βαρσοβίας και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις διεθνείς πτήσεις. Για τις 

εσωτερικές πτήσεις ισχύει ο Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου.

Όσον αφορά το συνολικό κόστος μεταφοράς με εμπορευματικές πτήσεις, αυτό 

περιλαμβάνει την αναλογία όλων των εξόδων του κύκλου (ενοίκια, την ασφάλιση, 

την  συντήρηση  του  αεροσκάφους  και  τους  μισθούς  του  ιπτάμενου  προσωπικού), 

συμπεριλαμβανομένων  καυσίμων,  καθώς  και  οποιεσδήποτε  κρατικές  επιβαρύνσεις 

και τέλη (πλοήγησης, προσγείωσης, στάθμευσης καθώς και επίγειας διαχείρισης στο 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ή στα αεροδρόμια προορισμού). Ο πελάτης πρέπει να 

υπολογίζει την τιμή λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρεώσεις από την παράδοση του 

φορτίου μέχρι και την παραλαβή. Οι χρεώσεις είναι διάφορες και έχουν ποικίλους 

συντελεστές  μέτρησης,  ονομάζονται  επίναυλο  και  αποτελούνται  από  τα  εξής 

στοιχεία: 

• Ναύλος φορτίου

• Ναύλος ογκομετρικού

• Ναύλος ασφαλείας (security fee.-x ray fee-sec fee)
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• Ναύλος καύσιμων

• Ασφάλεια εμπορευμάτων

• Έκδοση φορτωτικής

• Διατακτική παραλαβής

• Αποθηκευτικά

• Ειδικός χειρισμός εμπορευμάτων

• Τελωνειακά έξοδα και τέλη

• Τέλη αεροδρομίων

• Δασμοί και φόροι

• ΦΠΑ.

3.4.  Πληροφοριακά συστήματα στις αερομεταφορές

Οι πρακτικές logistics που εφαρμόζονται στο air cargo(23) στις διαδικασίες πριν 

και μετά την εκτέλεση του μεταφορικού έργου έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1) Χρήση λογισμικών για τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαχείριση των φορτίων. 

Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα που φροντίζουν  για το σύνολο 

της διαχείρισης και της παρακολούθησης των αποστολών φορτίων, από την 

παράδοση στον  τερματικό  σταθμό μέχρι  την  παράδοση  στον  προορισμό 

αερολιμένα. Τέτοια συστήματα έχουν επίσης τη δυνατότητα  να χειριστούν 

το  βάρος  και  την  ισορροπία  των  φορτίων  ώστε  να  διεκπεραιώνεται  η 

φόρτωση  του  αεροπλάνου  με  ασφάλεια.  Επίσης  χρησιμοποιούνται 

λογισμικά  διαχείρισης  συστημάτων  για  ULD  τα  οποία  ελέγχουν  σε 

πραγματικό  χρόνο  μέσω  web-based  εργαλείων  την  επάρκεια,  την 

κατάσταση και τη διαθεσιμότητα των ULD’S  σε κάθε σταθμό.  .

2) Δημιουργία αποθηκών σε σημεία που θέτουν οι αρχές των αεροδρομίων στα 

πρότυπα αυτών που εξυπηρετούν εταιρείες μεταφορών,  logistics, 3PL και 

4PL. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστήματα που 

να εξασφαλίζουν τα εξής:

− βελτιωμένη πρόσβαση σε και έξοδο από τερματικούς σταθμούς 

− προγραμματισμός των διαδικασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης 
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− τεχνικές αποδοτικής μεταφοράς και αποθήκευσης, διοίκηση 

εσωτερικής κίνησης (internal traffic mgt) 

− βελτιστοποίηση σχεδιασμού τερματικών σταθμών (terminal layouts) 

− χρήση νέων τεχνολογιών σε τερματικούς σταθμούς (όπως transfer fa-

cilities for palletized goods, rolling stock and telematics equipment) 

− intelligent transportation systems (ηλεκτρονική ανταλλαγή 

πληροφοριών και επικοινωνίας, tracking & tracing των 

εμπορευμάτων) 

3) Εφαρμογή ιχνηλασιμότητας σε  παρτίδες εμπορευμάτων που διακινούνται 

διά των εναερίων οδών. Οι μεταβλητές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 

ετικέτα  ιχνηλασιμότητας,  η  οποία  μπορεί  να  περιέχει  και  σταθερές 

πληροφορίες,  ενώ  τοποθετείται  κυρίως  στην  δευτερογενή  (κιβώτιο)  και 

τριτογενή (παλέτα) συσκευασία, κωδικοποιώντας τη συσκευασία με τέτοιο 

τρόπο,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  αποθήκευση-διακίνηση  και 

ιχνηλασιμότητά της Η ετικέτα ιχνηλασιμότητας εφαρμόζεται σε ατομικές 

αλλά και ομαδικές συσκευασίες και μπορεί να εκτυπωθεί είτε on-line με τη 

χρήση συστημάτων εκτύπωσης και αυτόματης επικόλλησης είτε off-line με 

συστήματα εκτύπωσης ετικετών και επικόλληση με το χέρι ή με τη βοήθεια 

μιας ετικετέζας. Για τις ομαδικές συσκευασίες και συσκευασίες μεταφοράς 

των  προϊόντων  (κιβώτια,  παλέτες,  κλπ)  χρησιμοποιούνται  ετικέτες  με 

κωδικούς ΕΑΝ-128, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων 

των  μεταβλητών  πληροφοριών  που  απαιτεί  η  ιχνηλασιμότητα.  Το  είδος 

πάντως που αναμένεται να κυριαρχήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην 

αποθήκευση και διακίνηση συσκευασιών είναι οι έξυπνες ετικέτες (smart 

labels).  Αυτές  είναι  κοινές  χάρτινες  ή  πλαστικές  ετικέτες,  στις  οποίες 

ενσωματώνεται  ένας  πομποδέκτης  RFID  τύπου  inlay.  Το  inlay  έχει  τη 

μορφή ενός πλαστικού αυτοκόλλητου φιλμ επί του οποίου κατασκευάζεται 

το τσιπ και η κεραία του πομποδέκτη με μεταξοτυπία ή χάραξη. Στην αγορά 

διατίθενται ειδικοί off-line και on-line (print & apply) εκτυπωτές θερμικής 

μεταφοράς, οι οποίοι τυπώνουν στο χάρτινο ή πλαστικό μέρος της έξυπνης 

ετικέτας  τα  barcodes  και  τις  υπόλοιπες  πληροφορίες,  ενώ  παράλληλα 

προγραμματίζουν τον πομποδέκτη.
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4) Υιοθέτηση  τεχνολογίας  ακτινών  x για  επικίνδυνα  φορτία  και  ανίχνευση 

ραδιενεργών υλικών. 

Όλες  αυτές  οι  διαδικασίες  προϋποθέτουν  εμπειρία  στα  logistics για  τη 

διαχείριση φορτίων διαφορετικής αξίας, χρηστικότητας και ανάγκης. Δεν είναι τυχαίο 

το  γεγονός  ότι  μεγάλες  εταιρείες  που  διαχειρίζονται  προϊόντα  υψηλής  αξίας 

επιλέγουν τις εμπορευματικές αερομεταφορές ως το μόνο αξιόπιστο μέσο ταχείας και 

ασφαλούς προώθησης των προϊόντων τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση όλων των παραπάνω συστημάτων 

είναι η υποδομή του αεροδρομίου(28) να διακρίνεται για τις τεχνολογικές εφαρμογές, 

τις  πρωτότυπες λύσεις,  τις  τεχνολογίες  και  τις  καινοτομίες που εφαρμόζονται.  Το 

δίκτυο δεδομένων του αεροδρομίου πρέπει να φτάνει στα πιο απομακρυσμένα σημεία 

του μέσω μίας εκτεταμένης εγκατάστασης οπτικών ινών και καλωδίωσης UTP , να 

επεκτείνεται  συνεχώς  και  σε  ασύρματη  κάλυψη  φθάνοντας  στην  υποδομή 

πληροφορικής,  η  οποία χρησιμοποιεί  τεχνολογίες  αιχμής.  Τέτοιες  τεχνολογίες  που 

χρησιμοποιούνται  στα αεροδρόμια τελευταίου τύπου (όπως και στο Ελ.Βενιζέλος) 

είναι:

• Wireless IP telephony: Ασύρματα IP τηλέφωνα δίνουν τη δυνατότητα 

στο προσωπικό του αεροδρομίου να πραγματοποιεί δωρεάν εσωτερικές 

κλήσεις. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα κλήσεων προς σταθερά και 

κινητά με το ίδιο τιμολόγιο κλήσεων που εφαρμόζεται για τη σταθερή 

τηλεφωνία.

• Wireless PDA applications: Το προσωπικό, ενώ είναι εν κινήσει μέσα 

στο αεροδρόμιο,  μπορεί  να έχει  πρόσβαση σε πληροφορίες,  όπως το 

πρόγραμμα των πτήσεων. Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή σε 

περιόδους έκτακτων καταστάσεων και quality control.

• Tetra  data  applications:  Παρέχεται  η  δυνατότητα  πρόσβασης  σε 

εξειδικευμένες πληροφορίες πτήσεων μέσω τερματικών δεδομένων σε 

δίκτυο Tetra.  Έτσι,  οι  εργαζόμενοι  στην πίστα  έχουν τη  δυνατότητα 

επιτόπου υπολογισμών και έκδοσης λογαριασμών.

• Free management: Δυνατότητα παρακολούθησης οχημάτων πίστας από 

το  κέντρο  επιχειρήσεων  του  Αεροδρομίου.  Τα  οχήματα  είναι 

εξοπλισμένα με GPS και η μετάδοση των συντεταγμένων θέσης γίνεται 

μέσω του δικτύου Tetra.
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3.5.  Μελέτη περίπτωσης: αερομεταφορά κινητού 
νοσοκομείου

Μία μεγάλη επιχείρηση αερομεταφοράς έφερε εις πέρας η εταιρεία Swissport 

Hellas  Cargo.  Πρόκειται  για  τη  μεταφορά  του  κινητού  νοσοκομείου(24) που 

απέστειλαν οι  Ένοπλες Δυνάμεις στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν,  Καμπούλ το 

2007. Το κινητό νοσοκομείο παρέμεινε στην Καμπούλ για περίπου 18 μήνες με 40 

Έλληνες γιατρούς και  νοσηλευτικό προσωπικό.  Σ’ αυτό το νοσοκομείο υπάρχει η 

δυνατότητα  πραγματοποίησης  χειρουργικών  επεμβάσεων  και  μονάδα  εντατικής 

παρακολούθησης.

Η  Swissport  Cargo  Hellas,  ως  ένας  από  τους  επίσημους  handlers  του 

αεροδρομίου Αθηνών Ελ.Βενιζέλος, διαχειρίζεται έναν από  τους 4 εμπορευματικούς 

σταθμούς  καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εξυπηρετεί αυτήν τη στιγμή περί 

τις  20  αεροπορικές  εταιρείες,  για  τις  οποίες  διαχειρίζεται  εξ'  ολοκλήρου  το 

μεταφερόμενο  φορτίο.  Οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται  συμπεριλαμβάνουν  την 

αποθήκευση  και  διαχείριση  εμπορευμάτων  εντός  υποκείµενου  χώρου,  σε 

θερµοκρασία  ψύξης  και  κατάψυξης,  ραδιενεργών  υλικών  σε  ειδικό  χώρο, 

επικίνδυνων υλικών, τιµαλφών, καθώς και άλλων εµπορευµάτων που χρήζουν ειδική 

µεταχείριση.  Επίσης,  γίνεται  100%  έλεγχος  ασφαλείας  των  εξαγωγών  µέσω 

µηχανηµάτων x-ray. 

Η Swissport Hellas(25) έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του Διεθνούς 

Αερολιμένα  Αθηνών  σε  διεθνή  εμπορευματικό  κόμβο,  αλλά  και  της  ελληνικής 

αγοράς  επίγειας  εξυπηρέτησης,  μέσω  της  βελτίωσης  και  επιτάχυνσης  των 

εμπορευματικών  ροών.  Το  οικονομικό  έτος  2007  διαχειρίστηκε  πανελλαδικά 

περισσότερους από 40.000 τόνους φορτίου,  επιτυγχάνοντας αύξηση της τάξης του 

15,2%  σε  σύγκριση  με  το  προηγούμενο  έτος.  Η  εταιρία  έχει  λάβει  τριπλή 

πιστοποίηση συμμόρφωσης με  τις  απαιτήσεις  των αντίστοιχων  προτύπων  για  τα 
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συστήματα  διαχείρισης  ποιότητας  (ISO  9001),  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  (ISO 

14001) και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ΕΛΟΤ 1801), ενώ η Swissport είναι 

επίσης πιστοποιημένη και με το Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής OHSAS 18001. Η 

Swissport International από το 2001 και για 5 συναπτά έτη κερδίζει επάξια τον τίτλο 

της  «Διεθνούς  Εταιρείας  Επίγειας  Εξυπηρέτησης  της  Χρονιάς  -  Global  Handling 

Company of  the Year» από το Institute  of  Transport  Management.  Αντίστοιχα,  η 

Swissport στην Ελλάδα τιμήθηκε με το βραβείο της Καλύτερης Ελληνικής Εταιρείας 

στον τομέα των υπηρεσιών το 2005, με την Τιμητική Διάκριση της Ποιότητας ECO-

Q.

Σε  παγκόσμιο  επίπεδο  η  Swissport,  με  εμπειρία  40  ετών  στο  χώρο, 

δραστηριοποιείται  σε  41  χώρες  και  σε  περισσότερα από 180 αεροδρόμια,  στο  δε 

πελατολόγιό της τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες 

και πιο αναγνωρισμένες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, όπως για παράδειγμα οι 

Air  France,  British  Airways,  Cyprus,  Delta,  Emirates,  KLM,  Middle  East,  LTU, 

Royal Jordanian, Swiss,  Thai κ.α. Η μητρική εταιρεία της Swissport,  ανήκει στον 

πολυεθνικό κολοσσό Ferrovial, με έδρα στην Ισπανία, που δραστηριοποιείται τόσο 

στον κατασκευαστικό όσο και  στον τομέα των υπηρεσιών. Πρόσφατα η Ferrovial 

μέσω της εξαγοράς της ΒΑΑ (British Airport Authorities), εισήλθε πολύ δυναμικά 

και στον τομέα λειτουργίας και διαχείρισης μητροπολιτικών αεροδρομίων.

Για  το  περίπλοκο  έργο  της  μεταφοράς  του  κινητού  νοσοκομείου(24) που 

απέστειλαν  οι  Ένοπλες  Δυνάμεις  στην  Καμπούλ  χρειάστηκαν  τρεις  πτήσεις  με 

αεροσκάφη  «Αντώνοφ».  Η  εταιρία  είχε  αποκτήσει  σχετική  εμπειρία  σε  τέτοιες 

μεταφορές,  αφού  την  εποχή  της  κρίσης   στο  Κοσσυφοπέδιο,  για  παράδειγμα, 

διενήργησε πάνω από 90 πτήσεις τσάρτερ από το αεροδρόμιο Ελληνικού σε διάστημα 

40-45 ημερών. Επίσης η εταιρία είχε υποστηρίξει αποτελεσματικά τις αερομεταφορές 

υλικού  πριν,  κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  το  πέρας  των  Ολυμπιακών Αγώνων της 

Αθήνας  το  2004.  Η  επιχείρηση  μεταφοράς  ολόκληρου  νοσοκομείου  όμως, 

αποτελούσε πρόκληση με την έννοια του μεγέθους του έργου.  Η εταιρία διαθέτοντας 

τη  σχετική  τεχνογνωσία  και  τα  μέσα  λειτούργησε  αποτελεσματικά  ώστε  να 

σχεδιαστεί όλη η αλυσίδα των logistics από το άλφα μέχρι το ωμέγα.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις πτήσεις τσάρτερ για τη μεταφορά όλου του υλικού. 

Το κινητό νοσοκομείο αποτελείτο από υλικά φορτωμένα σε  εμπορευματοκιβώτια. 

Στα υλικά περιλαμβάνονταν διάδρομοι,  μονάδα εντατικής θεραπείας,  οδοντιατρείο 

και  πέντε  οχήματα  (ασθενοφόρο,  τζιπ,  Τεθωρακισμένο  Όχημα  Μεταφοράς 
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Προσωπικού για τους ιατρούς με το σήμα του Ερυθρού Σταυρού). Το βάρος τους 

κυμαινόταν  στους  120  τόνους.  Ο  πρώτος  κρίκος  της  αλυσίδας  ξεκίνησε  από την 

παραλαβή όλων των εμπορευμάτων στο χώρο του αεροδρομίου.  Τα εμπορεύματα 

φυλάχθηκαν σε   χώρο που βρίσκεται όπισθεν των εγκαταστάσεών του αεροδρομίου . 

Τοποθετήθηκαν  βάσει ενός καταλόγου προτεραιότητας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 

κατόπιν συμφωνίας με τον αρχιμηχανικό που ήταν υπεύθυνος για τη φόρτωση του 

αεροσκάφους Αντώνοφ. Με τον τρόπο αυτό, η φόρτωση έγινε με τάξη και σύμφωνα 

με  το  πρόγραμμα  που  είχε  ορίσει  η  εταιρία.  Επειδή  τα  φάρμακα  ήταν  αρκετά 

ζητήθηκε από την εταιρία  να έρθουν την τελευταία μέρα. Τα υπόλοιπα ευαίσθητα 

μηχανήματα ήταν είτε συσκευασμένα, είτε τοποθετημένα στα οχήματα. Η μεταφορά 

των φαρμάκων έγινε λίγο πριν από την πρώτη πτήση του Αντώνοφ. 

Τα φάρμακα έπρεπε να αποσταλούν πριν από την υπόλοιπη υποδομή. Έφυγαν 

με την πρώτη πτήση περίπου 8 κοντέινερς. Σε δύο - τρία απ’ αυτά τοποθετήθηκαν 

μερικές παλέτες μέσα διότι  υπήρχε δυσκολία να χωριστεί  αυτό το φορτίο σε δύο 

πτήσεις. 

Η φόρτωση έγινε στην πίστα. Χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο ανυψωτικό των 15 

τόνων  και  η  γερανογέφυρα  του  Αντώνοφ.  Πήγαινε  η  νταλίκα  κάτω  από  το 

αεροπλάνο. Το ανυψωτικό σήκωνε το εμπορευματοκιβώτιο, το τοποθετούσε  μέσα 

και  ασφαλιζόταν.  Τα  εμπορεύματα  ήταν  συσκευασμένα  φορτία  σε  κοντέινερς  ή 

παλέτες οπότε αυτά προωθούνται στα αεροσκάφη με ειδικά μηχανήματα που διαθέτει 

η  εταιρία,  τα  “Dollies”.  Κάθε  εμπορευματοκιβώτιο  τοποθετείται  σε  “Dolly”.  Τα 

κοντέινερ  της  συγκεκριμένης  επιχείρησης  ήταν  υπερμεγέθη,  8,5  με  9  μέτρα  τα 

περισσότερα οπότε έπρεπε να ακολουθηθεί συγκεκριμένη τακτική. Στις δύο πρώτες 

πτήσεις  φορτώθηκαν  τα υπερμεγέθη κοντέινερ,  τα οποία για να μπουν μέσα στο 

αεροσκάφος  χρησιμοποιήθηκαν  δύο  12μετρες  επίπεδες  νταλίκες  οι  οποίες 

μεταφέρθηκαν με το 15τονο ανυψωτικό. 

Ύστερα από περίπου 3 ή 4 μέρες έγινε η δεύτερη πτήση με την οποία έγινε η 

δεύτερη παραλαβή των υλικών. Παρ’ όλα αυτά δεν χώρεσαν οχήματα και ορισμένα 

εμπορεύματα. Επειδή ήταν λίγα για μια ολόκληρη πτήση έγινε κάποιος συνδυασμός 

με μια πτήση που ξεκινούσε από τη Γερμανία μισοφορτωμένη.  Το Αντώνοφ που 

χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει  ανάγκες του ΝΑΤΟ, άλλαξε το δρομολόγιό του 

κάνοντας στάση στην Αθήνα. Από εδώ, πήρε ό, τι υλικό περίσσεψε από τη δεύτερη 

πτήση κι έτσι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση. 
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3.6.    Η  εμπορευματική  ανάπτυξη  του  αεροδρομίου 
Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος»

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»(26)  είναι ένα από τα 

πιο  σύγχρονα,  λειτουργικά  και  ασφαλή  αεροδρόμια  στον  κόσμο.   Χάρη  στην 

προνομιακή  γεωγραφική  θέση,  την  υπερσύγχρονη  τεχνολογική  υποδομή  και  το 

υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του, έχει κατακτήσει την παγκόσμια αναγνώριση, αλλά και 

την  εμπιστοσύνη  του  επιβατικού  κοινού.   Αποτελεί  το  μεγαλύτερο  κέντρο 

αερομεταφορών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και ένα ισχυρό πόλο οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό αποδεικνύεται και 

από τα στοιχεία κίνησης του αεροδρομίου, όπου ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  το 2007 

διακινήθηκαν 16,5 εκατομμύρια επιβάτες και 238.000 τόνοι εμπορευματικού υλικού

Η  εταιρία  του  αεροδρομίου  αποφάσισε  να  μην  εμπλακεί  στην  παροχή 

υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αλλά να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα στους 

πλέον αρμόδιους και ειδικούς. Ύστερα από διεθνή διαγωνισμό με βάση το υπάρχον 

νομικό  πλαίσιο,  τα  πέντε  δικαιώματα  διαχείρισης  φορτίου  και  ταχυδρομείου 

εκχωρήθηκαν σε τέσσερις φορείς. Έτσι, η διαχείριση των εμπορευματικών σταθμών 

περνά αποκλειστικά στα χέρια των τεσσάρων ανεξάρτητων φορέων διαχείρισης. Οι 

εταιρίες αυτές είναι  η Swissport Hellas Cargo Α.Ε., η Goldair Handling Α.Ε. , η 

Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. και η European Air Transport  Α.Ε. (EAT),  δηλαδή η 

αεροπορική εταιρία της DHL Worldwide. Το Τελωνείο, εκχωρώντας σχετικές άδειες 

προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων τρίτων, περιορίζεται σε ρόλο εποπτικό. 

Από  τα  πέντε  δικαιώματα,  τα  τρία  αφορούν  στην  προσφορά  υπηρεσιών 

διαχείρισης φορτίου και ταχυδρομείου προς τρίτους (third-party handling), δηλαδή 

προς τις αεροπορικές εταιρείες. Οι αντίστοιχοι φορείς είναι η Swissport Hellas Cargo 

Α.Ε., η Goldair Handling Α.Ε. και η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. Τα υπόλοιπα δύο 
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δικαιώματα αφορούν τις υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης (self handling) αεροπορικών 

εταιρειών. Το δικαίωμα αυτό έχει εκχωρηθεί στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. και τη 

European Air Transport Α.Ε. (EAT).

Οι  κύριοι  εμπλεκόμενοι  στο  χώρο  των  εμπορευματικών  αερομεταφορών(27) 

είναι οι αεροπορικές εταιρίες, οι φορείς διαχείρισης φορτίου και ταχυδρομείου, τα 

ΕΛΤΑ,  οι  διαμεταφορείς,  οι  εκτελωνιστές,  καθώς  και  οι  αρμόδιες  ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Δημοσίου, δηλαδή η τελωνειακή αρχή του ΔΑΑ, το Γενικό Χημείο 

του  Κράτους  και  η  Κτηνιατρική  και  Φυτοϋγειονομική  Υπηρεσία,  και  το  τμήμα 

εμπορευματικής  ανάπτυξης  ΔΑΑ.   Αναφορικά  με  την  υποδομή,  η  Ολυμπιακή 

Αεροπορία  λειτουργεί  στον  ιδιόκτητο  εμπορευματικό  σταθμό  με  αριθμό  1.  Οι 

εμπορευματικοί σταθμοί με αριθμούς 2, 3 και 4 έχουν κατασκευασθεί από τον Διεθνή 

Αερολιμένα  Αθηνών  και  έχουν  εκχωρηθεί  στους  δικαιούχους  (Goldair  Handling, 

Swissport Hellas Cargo και DHL – European Air Transport), οι οποίοι και ανέλαβαν 

την  εσωτερική διαρρύθμιση και  τον  εξοπλισμό τους.  Οι  τέσσερις  εμπορευματικοί 

σταθμοί έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης έως και 275 χιλιάδων τόνων το χρόνο, ενώ 

υπάρχει  πρόβλεψη  για  σημαντικές  μελλοντικές  επεκτάσεις.  Η  περιοχή  της 

εµπορευµατικής  κοινότητας  περιλαµβάνει  επίσης  το  Κέντρο  Αεροπορικού 

Ταχυδροµείου, το Σταθµό Κτηνιατρικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, καθώς και 

το  Κτίριο  Διοίκησης  Εµπορευµατικής  Κοινότητας,  στο  οποίο  λειτουργούν  η 

Τελωνειακή Αρχή καθώς και οι εκτελωνιστές και οι διαµεταφορείς.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρίας του αεροδρομίου(28), βασικοί στόχοι για 

την ανάπτυξη της εμπορευματικής του κοινότητας αποτελούν:

• Η περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας αγοράς, μέσω της βελτίωσης 

και επιτάχυνσης των εμπορευματικών ροών.

• Η  ηλεκτρονική  διασύνδεση  μεταξύ  των  μελών  της  εμπορευματικής 

κοινότητας και ειδικά μεταξύ τελωνείου και cargo handlers, 

• Η συνέχιση προβολής του αεροδρομίου στο εξωτερικό, ως στρατηγικό 

σημείο διακίνησης και  διαμετακόμισης εμπορευμάτων,  με  σκοπό την 

προσέλκυση νέων πελατών - αεροπορικών εταιρειών.

• Η ανάπτυξη  του  διαμετακομιζόμενου φορτίου,  μέσω της  ανάπτυξης 

εμπορευματικής  σύνδεσης  μεταξύ  του  αεροδρομίου  και  του  Λιμένος 

Πειραιώς  (sea-air  cargo),  καθώς  και  μέσω  διαδικαστικών 

διευκολύνσεων «οδικών» πτήσεων (Road Feeder Service),
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• Η ανάπτυξη αποθηκών και χώρων logistics στην ευρύτερη περιοχή του 

αεροδρομίου (cargo village), αλλά και αποθηκών δεύτερης γραμμής.

• Η  ανάπτυξη  προγράμματος  ελέγχου  ποιότητας  των  προσφερομένων 

υπηρεσιών

Δ’ ΜΕΡΟΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4.1.  Γενικά χαρακτηριστικά θαλάσσιων μεταφορών

Σε  έναν  κόσµο  στιγµιαίας  επικοινωνίας  και  παράδοσης  των  προϊόντων  την 

επόµενη µέρα µπορεί να φανεί ότι οι διαδικασίες logistics της θαλάσσιας µεταφοράς 

είναι  κάπως  ξεπερασµένες.  Εντούτοις  τεράστια  άλµατα  έχουν  γίνει  τα  τελευταία 

χρόνια στην τεχνολογία και τις διαδικασίες παρακολούθησης στα logistics και αυτό 

κάνει  τις  θαλάσσιες  µεταφορές  µια  περισσότερο  βιώσιµη  επιλογή.  Το  75%  των 

εξαγόµενων  προϊόντων(29) µεταφέρονται  µέσω  της  θάλασσας,  καθώς  τα  πλοία 

παρέχουν τη φτηνότερη µορφή µεταφοράς που µεταφέρει τα βαριά και χύµα φορτία 

µε σχετικά χαµηλότερο κόστος. Εντούτοις η τιµή που πληρώνεται για αυτό είναι η 

βραδύτητα και αν προστεθεί ο χρόνος που ο πελάτης βρίσκεται µακριά από το λιµάνι, 

ο συνολικός χρόνος αποστολής µπορεί να είναι σηµαντικός.

Η   χρησιµοποίηση  των  κοντέινερ  επιτρέπει  στη  θαλάσσια  µεταφορά  να 

συνδυάζεται  µε  την  οδική  και  τη  σιδηροδροµική  µεταφορά  και  τα  διαµπερή 

οχηµαταγωγά µειώνουν περισσότερο το χρόνο µεταφοράς και το χρόνο φόρτωσης 

και εκφόρτωσης. Τα κοντέινερ δεν παραδίδονται στο κανονικό θαλάσσιο λιµάνι αλλά 

στο ειδικό χώρο για αυτά (σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων - container port (ICD)). 

Όταν χρησιµοποιείται ένα κοντέινερ µπορεί να χρησιµοποιείται ολόκληρο ή τµήµα 

αυτού µαζί µε τα προϊόντα άλλων εξαγωγέων. Αλλά η χρησιµοποίηση των κοντέινερ 

περιορίζεται επίσης από την ανάγκη διαθεσιµότητας εξελιγµένων χώρων στο λιµάνι 

φόρτωσης  και  εκφόρτωσης  καθώς  τα  ίδια  τα  κοντέινερ  συσσωρεύονται  και 

µετακινούνται.  Επίσης   η  ανάπτυξη  όλο  και  µεγαλύτερων  θαλάσσιων  οχηµάτων 

απαιτεί  τη  διαθεσιµότητα  αρκετών  µέσων  και  εξοπλισµού  στα  λιµάνια  όπως  οι 
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γερανογέφυρες.  Τα πλοία που µεταφέρουν κοντέινερ επίσης περιορίζονται από το 

ποσό που µπορούν να χειριστούν κάθε φορά.

Η  ναυτιλιακή  αγορά  και  γενικότερα  οι  θαλάσσιες  μεταφορές  μπορούν  να 

καταταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες(38): 

1. Η ναυλαγορά   charter     

Πρόκειται για αγορά τέλειου ανταγωνισμού όπου οι ναύλοι προσδιορίζονται 

καθαρά από την αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης δηλαδή της μεταφορικής 

ικανότητας  των  πλοίων.  Οι  πλόες  των  ελεύθερων  φορτηγών  πλοίων 

πραγματοποιoύνται κατά τρόπο μη προγραμματισμένων δρομολογίων, ενώ οι ναύλοι 

υπόκεινται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. 

Στη ναυλαγορά  charter γίνεται ναύλωση ολόκληρου του πλοίου κάτω από ειδικούς 

όρους που συμφωνούνται μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυλωτή και μπορεί να αφορά από 

1  ταξίδι  μέχρι  τη  χρήση  του  πλοίου  για  10-15  χρόνια.  Τα  εμπορεύματα  που 

μεταφέρονται  είναι  κατά  το  πλείστον  χύδην,  όπως  πετρέλαιο,  μεταλλεύματα, 

κάρβουνο, σιτηρά, δηλαδή πρόκειται για μεταφορά μεγάλων ομοιογενών ποσοτήτων. 

Συνήθως  το  πλοίο  είναι  εντελώς  γεμάτο  στην  μια  κατεύθυνση  και  άδειο  στην 

επιστροφή. Το είδος των πλοίων που χρησιμοποιούνται σ’αυτού του τύπου την αγορά 

είναι  επί  το  πλείστον  εξειδικευμένα  όπως  δεξαμενόπλοια,  bulk carriers (πλοία 

μεταφοράς ξηρού φορτίου, πλοία μεταλλευμάτων κ.ά.

2. Η ναυλαγορά   liner  

Στην  ναυλαγορά  αυτή  έχουμε  πλοία  που  εκτελούν  κανονικά,  τακτικά 

δρομολόγια σε προκαθορισμένες διαδρομές. Σε αυτή την αγορά ένα πλοίο μπορεί να 

μεταφέρει  πολλές  χιλιάδες  διαφορετικά  εμπορεύματα  στην  ίδια  διαδρομή.  Τα 

εμπορεύματα έχουν μεγάλη ειδική αξία και φορτώνονται πάντα σε πακέτα, κυρίως σε 

εμπορευματοκιβώτια.  Εδώ  το  κύριο  χαρακτηριστικό  είναι  η  οργάνωση  της 

ναυλαγοράς σε μορφή καρτέλ (κοινοπραξίες) που καθορίζουν το ύψος των ναύλων. 

Σήμερα υπάρχουν πάνω από 300 κοινοπραξίες  που εξυπηρετούν διαδρομές σε όλο 

τον κόσμο. Μια εταιρία  liner μπορεί να είναι  μέλος μέχρι και 30 κοινοπραξιών. Η 

ναυλαγορά   αυτή,  από  το  1875,  έχει  οργανωθεί  στο  σύστημα  των  Ναυτιλιακών 

Διασκέψεων, με στόχο να εξασφαλισθεί σταθερότητα της προσφοράς, της ζήτησης 

και  των  τιμών  στον  κλάδο.  Ναυτιλιακή  διάσκεψη  θεωρείται  μία  ομάδα  δύο 

57



τουλάχιστον μεταφορέων-εφοπλιστών, που εκτελεί διεθνείς τακτικές εμπορευματικές 

μεταφορές σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές. 

Στην εποχή της  ανάπτυξης  των συνδυασμένων μεταφορών και των logistics, η 

ναυτιλία τακτικών δρομολογίων έχει γίνει ο πλέον σύνθετος  κλάδος της Ναυτιλιακής 

Βιομηχανίας.  Σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να διαφαίνεται 

η τάση για γιγαντισμό των ναυτιλιακών εταιριών τακτικών δρομολογίων. Το  2000 οι 

20  μεγαλύτερες  εταιρίες(29) έφτασαν  να  ελέγχουν  το  57%  της  παγκόσμιας 

χωρητικότητας και το 68% των νέων παραγγελιών, σήμερα τα ποσοστό αυτό φτάνει 

το 70%. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές άλλων εταιριών αποτελούν πλέον κοινό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του τομέα της ναυτιλίας γραμμών. Οι μικρές ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν κύρια λόγω του υψηλού ανταγωνισμού και 

βέβαια δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα, που 

απαιτούνται με βάση τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.

Τα στοιχεία  ποιότητας  της μεταφορικής  υπηρεσίας που σήμερα απαιτούνται 

δεν  μπορούν  να  επιτευχθούν εάν  η  ναυτιλιακή  επιχείρηση διαθέτει  μικρό  αριθμό 

πλοίων και κεφαλαίων. Έτσι οι τεράστιες απαιτήσεις κεφαλαίου (για την είσοδο στην 

αγορά  αυτή  απαιτείται  το  αστρονομικό  ποσό  του  ενός  δις  δολαρίων  ΗΠΑ 

προκειμένου να λειτουργήσει μια εταιρία γραμμών σε παγκόσμιο επίπεδο)   έχουν 

συντελέσει  στο  να  αναπτυχθεί  μια  αγορά  με  έντονα  ολιγοπωλιακή  μορφή.  Οι 

εξελίξεις έχουν οδηγήσει αφενός στο γιγαντισμό των εταιριών, και αφετέρου στην 

ανάπτυξη  των  λεγόμενων  “παγκόσμιων  συμμαχιών”.  Θα  μπορούσαν  να 

χαρακτηριστούν  ως  συνασπισμοί  ανεξάρτητων  εταιριών  με  κοινούς  στόχους  την 

επίτευξη  ακόμα  μεγαλύτερων  οικονομιών  κλίμακας  και  την  παροχή  συχνότερων 

υπηρεσιών μέσω της χρήσης μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοίων.

4.2.  O  ργάνωση φόρτωσης και εφοδιασμός πλοίων  

Η διείσδυση νέων τεχνολογιών στο χώρο της ναυτιλίας(31) με τη δρομολόγηση 

τελευταίας γενιάς πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεγάλης χωρητικότητας 

(ultra large container ships)  και  υψηλών  ταχυτήτων,  δημιουργούν  την  ανάγκη 

βελτίωσης του παρεχόμενου λιμενικού προϊόντος μέσω της αναβάθμισης λιμενικών 

υποδομών. Η εξέλιξη στη ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει 
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προσλάβει  τέτοιες  διαστάσεις,  που  έχει  οδηγήσει  σε  υπερδιπλασιασμό  της 

χωρητικότητας τους σε διάστημα μικρότερο των δύο δεκαετιών. Τα λιμάνια πρέπει να 

προσαρμόσουν  τις υποδομές, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, για να μπορούν 

να παρέχουν ικανοποιητικούς χρόνους φορτοεκφόρτωσης αλλά και να αυξήσουν τα 

βυθίσματά τους και το μήκος των προβλητών για να υποδεχτούν τα νέα γενιάς πλοία.

Ως "πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων(38)", νοούνται τα πλοία με κύτος 

μονού καταστρώματος, με διάταξη αμπαριών για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων 

(τυποποιημένων  ή  μη,  με  ψύξη  ή  μη)  και  με  οδηγούς   για  τη  διευκόλυνση  της 

τοποθέτησης των εμπορευματοκιβωτίων.

Τα εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερ) αποτελούν σημαντικό τομέα στον χώρο 

των  μεταφορών  (transportation logistics),  αλλά  και  της  σύγχρονης  φορτηγού 

ναυτιλίας, καθώς υπολογίζεται ότι 16 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια βρίσκονται 

καθ΄  οδόν  κάθε  στιγμή  μεταφέροντας  τα  πάντα,  από  μικροτσίπ  ως  απορρίμματα 

χάρτου. Η χρήση τους έχει ελαττώσει σημαντικά τον χειρισμό των φορτίων μέσα στο 

λιμάνι, με συνέπεια τη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα επέφερε μείωση των 

ναύλων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ροής του εμπορίου καθώς ένα συνεχώς 

αυξανόμενο τμήμα των βιομηχανοποιημένων προϊόντων παγκοσμίως μεταφέρεται με 

εμπορευματοκιβώτια φορτίου. 

Σήμερα,  περίπου  90%  των  μη  χύμα  φορτίων(33) μεταφέρεται  σε 

εμπορευματοκιβώτια  στοιβαγμένα σε  πλοία  μεταφοράς  (containerships),  ενώ  26% 

όλων  των  κοντέινερ  ξεκινά  από  την  Κίνα.  Οι  ιδιοκτήτριες  εταιρείες  κοντέινερ 

περιλαμβάνουν ναυτιλιακές  εταιρείες  τακτικών γραμμών,  οι  οποίες είναι  συνήθως 

εταιρείες  μεγάλου μεγέθους, καθώς και «charter owners» (πλοιοκτήτριες εταιρείες 

που  παραχωρούν  τα  πλοία  τους  σε  ναυλωτές),  οι  οποίες  ανήκουν  συνήθως  σε 

μεγαλύτερους ομίλους που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, αρκετές εκ των οποίων 

είναι ελληνικών συμφερόντων. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά 

εμπορευματοκιβωτίων  περιλαμβάνουν  ναυτιλιακές  εταιρείες  τακτικών  γραμμών 

(liner companies), οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

σε τακτή συχνότητα,  charter owners,  καθώς και  φορτωτές οι  οποίοι  επιζητούν τη 

μεταφορά διά της θαλάσσης των προϊόντων συσκευασμένων σε εμπορευματοκιβώτια. 

Τα  εμπορευματοκιβώτια  μεταφοράς   είναι  κατασκευασμένα  ώστε  να  είναι 

αρκετά  ανθεκτικά  για  πολλαπλές  χρήσεις,   σχεδιασμένα  κατά  τρόπο  ώστε  να 

διευκολύνουν  τη  μεταφορά  εμπορευμάτων  με  έναν  ή  περισσότερους  τρόπους 

μεταφοράς  χωρίς διακοπή φόρτωσης, εξοπλισμένα με εξαρτήματα που επιτρέπουν 
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τον εύκολο χειρισμό  και ιδιαίτερα τη μεταφορά από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο. 

Είναι  σχεδιασμένα  κατά  τρόπον ώστε  να μπορεί  να  γεμίζουν  και  να  αδειάζουν 

εύκολα. Το μέγεθός τους υποβάλλεται διεθνώς σε 4 κατηγορίες:

1. εμπορευματοκιβώτια ISO 20 ποδιών (μήκους 20 ποδιών και πλάτους 8 

ποδιών).

2. εμπορευματοκιβώτια ISO 40 ποδιών (μήκους 40 ποδιών και πλάτους 8 

ποδιών).

3. εμπορευματοκιβώτια ISO μήκους άνω των 20 ποδιών και κάτω των 40 

ποδιών.

4. εμπορευματοκιβώτια ISO μήκους άνω των 40 ποδιών.
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Σχήμα 1. Εμπορευματοκιβώτιο κατά ISO και τρόπος φόρτωσης(33)

Σχήμα 2: Διάφοροι τύποι εμπορευματοκιβωτίων(33)

Οι  θαλάσσιες  μεταφορές  απαρτίζονται  από  δύο  ευδιάκριτα  μέρη  που 

συμμετέχουν στη σύμβαση μεταφορών : ο φορτωτής και ο πλοιοκτήτης. Ο φορτωτής 

αντιπροσωπεύει τα εμπορεύματα. Αυτός μπορεί να είναι ο πραγματικός ναυλωτής ή 

αντιπρόσωπός  του  (όπως  μεταφορικά  γραφεία)  ή  ακόμα  και   ο  δέκτης  των 

εμπορευμάτων. Ο πλοιοκτήτης (θαλάσσια επιχείρηση) αντιπροσωπεύεται γενικά από 

έναν εκπρόσωπο. 

Η φόρτωση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει σε δύο τύπους σκαφών : 

Α)  σκάφη  εξειδικευμένα  σε  έναν  ορισμένο  τύπο  εμπορευμάτων  :  χειριστές 

φορτίων, βυτιοφόρα βενζίνης ή σιλό για τα σιτηρά, σκάφη για μεταφορά φθαρτών 

κλπ. 

Β) Σκάφη που δεν είναι εξειδικευμένα όπως : συμβατικά σκάφη φορτίου που 

έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα του χειρισμού φορτίου, εμπορευματοκιβώτια που 

7
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προσαρμόζονται στον όγκο των εμπορευματοκιβωτίων, σκάφη που εξοπλίζονται με 

μια οπίσθια κεκλιμένη ράμπα που βοηθά το χειρισμό όλων των τύπων εμπορευμάτων 

(αυτή η τεχνική καλείται επίσης RORO (roll on-roll off)), μικτοί τύποι σκαφών όπως 

RORO + εμπορευματοκιβώτια που συνδυάζουν τη χρήση του εμπορευματοκιβωτίου 

με αυτό του κυλίσματος,  τα σκάφη προοριζόμενα για τη μεταφορά αγαθών μέσω 

ποταμών και θαλάσσης.

 Το εμπορευματοκιβώτιο είναι μια τεχνική λύση που είναι καταλληλότερη σε 

πολλές περιπτώσεις και  επιτρέπει να κρατηθεί το κόστος στο χαμηλότερο πιθανό 

επίπεδο. Υπάρχουν τέσσερις τύποι αποστολών των σκαφών εμπορευματοκιβωτίων:

FCL  /  FCL   (  FCL  =  Full     Container     Load  = πλήρες κοντέινερ).   

Η ίδια η επιχείρηση βάζει στα εμπορεύματά της στο εμπορευματοκιβώτιο, με τη 

σφραγίδα και  τα  παραδίδεται  άμεσα στον  πελάτη χωρίς  να ανοιχθούν (εξαιρείται 

τελωνειακός έλεγχος). 

LCL/LCL  (LCL=  Less  than  a  container  load  =    ομαδοποίηση     σε     ένα   

κοντέινερ  ).  

Εάν  οι  αποστολές  των  αγαθών  είναι  ανεπαρκείς  για  την  πλήρωση  του 

εμπορευματοκιβωτίου,  η  εταιρία   παραδίδει  τα  εμπορεύματά  της  σε  ένα  κέντρο 

φορτίων εμπορευματοκιβωτίων. Συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα που πηγαίνουν 

στον ίδιο λιμένα κι έπειτα αποσπώνται και παραδίδονται στον πελάτη. 

FCL  /  LCL  

Διάφορα μέρη παρέχονται και στέλνονται στον ίδιο προορισμό. Η εταιρία τα 

φορτώνει  σε  ένα  ενιαίο  σκάφος  εμπορευματοκιβωτίων  που  είναι  πλήρες.  Μόλις 

φθάσει στο λιμένα της εκφόρτωσης, γίνεται ο διαχωρισμός των αγαθών και τίθενται 

στη διαθεσιμότητα των διάφορων δεκτών/ πρακτόρων. 

LCL  /  FCL  

Μετά την  εισαγωγή,  η  εταιρία μπορεί  να  έχει  τις  παραδόσεις  διαφορετικών 

προελεύσεων. Οι προμηθευτές τις παραδίδουν στο ίδιο κέντρο φόρτωσης και κατόπιν 

μεταφέρονται μαζί στην έδρα του πελάτη. 

Στη σύμβαση μεταφορών, ο φορτωτής έχει την υποχρέωση να πληρώσει ένα 

ορισμένο φορτίο και ο μεταφορέας είναι δεσμευμένος να φέρει τα εμπορεύματα από 

τον  έναν λιμένα  στον  άλλον.  Όσον αφορά τους  συμμετέχοντες  στη  σύμβαση ,  ο 

φορτωτής  πρέπει  να  φέρει  τα  εμπορεύματά  του  εγκαίρως  και  σε  έναν 

προκαθορισμένο χώρο.  Ο πλοιοκτήτης αναλαμβάνει  υπ΄  ευθύνη του τα αγαθά ως 
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προς  την  μεταφορά.  Ο  πλοιοκτήτης  σχεδόν  πάντα  αντιπροσωπεύεται  από  τον 

πράκτορά του. Ο μεταφορέας παραδίδει τα έγγραφα θαλάσσιων μεταφορών.

Η φορτωτική θεωρείται ως απόδειξη της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ 

του  φορτωτή  και  του  μεταφορέα.  Είναι  ένα  βασικό  νομικό  έγγραφο  που 

αντιπροσωπεύει τα αγαθά.  Στα πλαίσια της ενέγγυου πίστωσης το πραγματικό όνομα 

του ναυλωτή πρέπει να αναφερθεί σαφώς και η ημερομηνία έκδοσης πρέπει να γίνει 

ουσιαστική. Οι λέξεις «on board» είναι υποχρεωτικές ως απόδειξη της φόρτωσης. Η 

φορτωτική πρέπει  επί πλέον να υπογραφεί από το μεταφορέα. Η λέξη «καθαρός» 

(clean)  εκτιμάται  και  πιστοποιεί  την  αποδοχή  των  αγαθών  χωρίς  οποιεσδήποτε 

επιφυλάξεις.

Όσον αφορά την τιμολόγηση, οι ναυτιλιακές διασκέψεις (που δεν είναι παρά 

συμφωνίες  μεταξύ  των  θαλάσσιων  επιχειρήσεων)  καθορίζουν  τους  κανόνες  στην 

τιμολόγηση. Η δαπάνη υπολογίζεται πάνω στο βασικό φορτίο το οποίο  εξαρτάται 

από την κατηγορία εμπορευμάτων, τη μάζα, τον όγκο με την ένδειξη της ισοδυναμίας 

: 1 τόνος = 1 κυβικό μέτρο.  Το θαλάσσιο φορτίο ορίζεται βάσει μονάδων πληρωμής 

(Μ.Π.= Μονάδες Πληρωμής). Αυτή η μονάδα πληρωμής είναι είτε τόνος, είτε όγκος, 

δηλαδή ότι συμφέρει στον μεταφορέα. 

Όσον αφορά τη διαδικασία μεταφοράς των εμπορευμάτων με πλοίο, υπάρχουν 

συγκεκριμένες  αξιώσεις  από  την  πλευρά  του  πελάτη-φορτωτή  όσον  αφορά  τον 

μεταφορέα-ναυτιλιακή εταιρία που συνοψίζονται στα παρακάτω(30):

• Συχνότητα δρομολογίων,  απ’ ευθείας δρομολόγια,  ευελιξία δρομολογίων.

• Παραλαβή & παράδοση του φορτίου στην ώρα του.

• Γρήγορη εκτέλεση του ταξιδιού.

• Μείωση του χρόνου turn-around στο ελάχιστο.

• Σωστό χειρισμό του φορτίου.

• Ασφαλή μεταφορά φορτίου στον προορισμό του.

• Ουσιαστική συμμόρφωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας στους διεθνείς κανόνες 

ασφαλούς διαχείρισης πλοίων.

• Φήμη & εικόνα του μεταφορέα στην αγορά,  ιστορικό απωλειών και ζημιών, 

αξιοπιστία του μεταφορέα.

• Παροχή υπηρεσιών σε μειωμένο κόστος,  Στρατηγικές μείωσης κόστους & 

αύξησης της αποδοτικότητας των πλοίων.

63



• Σύστημα  παρακολούθησης  της  μεταφοράς,  σύστημα  ενημέρωσης  / 

πληροφόρησης του πελάτη – φορτωτή

Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει  να αντιμετωπίσει μία επιπλέον πρόκληση(32) – 

δυσκολία,  αναφορικά  με  την  προμήθεια  των  απαραίτητων  για  την  απρόσκοπτη 

λειτουργία  του  πλοίου.  Αυτή  είναι  η  απόσταση  μεταξύ  της  διοικητικής  και 

οργανωτικής  αρχής,  δηλαδή  των  γραφείων  της  εταιρίας,  και  της  παραγωγικής 

μονάδας, δηλαδή του πλοίου. Συνήθως πραγματοποιούνται ταξίδια κατά τη διάρκεια 

των  οποίων  δεν  προσεγγίζεται  ξηρά  για  αρκετά  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  ενώ 

παράλληλα ο εφοδιασμός των πλοίων σε οποιαδήποτε περιοχή πέρα των λιμένων 

είναι αδύνατη. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το πλοίο θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο 

των απαραίτητων εφοδίων ώστε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη και κίνδυνο σε 

κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Οι εργασίες του τμήματος προμηθειών της εκάστοτε 

ναυτιλιακής εταιρίας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως αλάνθαστες, με δεδομένη τη 

διάθεση  ελαχιστοποίησης  του  κόστους.  Συνολικά  το  κόστος  εφοδιασμού  των 

ναυτιλιακών  εταιριών  αποτελεί  το  25%  του  συνολικού  τρέχοντος  κόστους. 

Αναλυτικότερα το 9% αφορά προμήθειες ανταλλακτικών, το 5% λιπαντικά, το 3% τα 

προϊόντα ενδιαίτησης πληρώματος και το 6% λοιπά εφόδια. 

4.3.  Λιμάνια και υπηρεσίες   logistics  

Ο  ρόλος των λιμανιών(29) έχει διαφοροποιηθεί από την παλαιότερη αντίληψη 

που  ήθελε  το  λιμάνι  ικανό  να  ικανοποιεί  μόνο  τις  εισαγωγικές  και  εξαγωγικές 

ανάγκες  της  ενδοχώρας.  Με  την  εμφάνιση  των  “logistics”  όπου  επιχειρείται  η 

μεταφορά των φορτίων  με  το  χαμηλότερο δυνατό κόστος,  στο  μικρότερο δυνατό 

χρόνο, με τη χρήση όλων των δυνατών συνδυασμών των μεταφορικών μέσων από 

ένα  και  μόνο  διαμεταφορέα,  το  λιμάνι  αποτελεί  ένα  σημαντικό  κρίκο  στο  όλο 

μεταφορικό  κύκλωμα.   Το  λιμάνι  στις  μέρες  μας  καλείται  να  παίξει  ένα  πιο 

ουσιαστικό ρόλο στην ολοκληρωμένη διαδικασία των  “logistics”. Σαν αποτέλεσμα 

των  νέων  απαιτήσεων  των  πελατών  τα  κέντρα  χειρισμού  του  φορτίου  συνεχώς 

μετατρέπονται σε κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες σ’ ολόκληρη την αλυσίδα της 
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μεταφορικής διαδικασίας από τον παραγωγό στον παραλήπτη. Έτσι στο μέλλον τα 

λιμάνια φαίνεται να αυξάνουν το ρόλο τους  και σαν κέντρα “logistics”.

Στο  παρακάτω  σχήμα(16) απεικονίζεται  η  αλλαγή  από  τον  παραδοσιακό 

διαχωρισμό δραστηριοτήτων μεταφοράς  σε μία εφοδιαστική αλυσίδα:

 Η χρήση Η/Υ είναι  ένα βασικό μέρος  της  ανάπτυξης  της  τεχνολογίας  στα 

λιμάνια. Η ενίσχυση της χρήσης τεχνολογίας της πληροφορικής και της επικοινωνίας 

έχει  σαν  στόχο  την  ταχύτερη  και  πιο  ικανοποιητική  πληροφόρηση  μεταξύ  των 

εταιριών της ναυτιλίας τακτικών δρομολογίων, των πρακτόρων, του λιμανιού και των 

πελατών. Η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας στοχεύει στην βαθμιαία 

μείωση του κόστους, εξαιτίας της υψηλότερης απόδοσης του κεφαλαίου, βελτίωση 

της  ανταγωνιστικής  θέσης  και  των  δυνατοτήτων  διαφοροποίησης,  μείωση  των 

καθυστερήσεων σε όλα τα επίπεδα της μεταφορικής διαδικασίας.

 Η  μεταφορά  των  εμπορευμάτων  γίνεται  επί  των  πλείστων   με 

εμπορευματοκιβώτια και η διαδικασία των διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους έχει 
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γίνει  πολύπλοκη.  Πολλοί  είναι  οι  εμπλεκόμενοι  στο  κύκλωμα  αυτό  όπως:  οι 

Οργανισμοί Λιμένος (Container Operators), οι πράκτορες πλοίων (shipping agents), 

οι πλοιοκτήτες, οι διαμεταφορείς (freight forwarders) και οι Logistic Operators. 

Η  ροή  των  πληροφοριών  κατά  τη  διαδικασία  μεταφοράς  στα  λιμάνια 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα(16):

Για  να  γίνει  αυτή  η  διαδικασία  ηλεκτρονικά  θα  πρέπει  να  εξασφαλιστούν 

πρωτίστως η συμβατότητα και η διασυνδεσιμότητα. Δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει 

ένα φιλικό στο χρήστη και δυνατό εργαλείο που να προγραμματίζει π.χ. τις εργασίες 

εκφόρτωσης ενός container από το πλοίο στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (contain-

er terminal) σε 30 δευτερόλεπτα τη στιγμή που χρειάζονται ώρες για να γίνει συλλογή 

το δεδομένων από πριν στο σύστημα. 

Ένα σενάριο λειτουργίας ενός container terminal αποτελείται από διαφορετικές 

εργασίες στις οποίες εμπλέκονται πολλά μέρη. Κυρίως η περισσότερη δουλειά έχει να 

κάνει με την φορτοεκφόρτωση των  container σε διάφορα μέσα μεταφοράς (πλοίο - 

φορτηγά - τραίνο) και στις δραστηριότητες του χώρου αποθήκευσης τους. Συνήθως 

υπάρχει  ένας  προγραμματισμός  για  το  πλοίο,  την  ώρα  άφιξης,  το  είδος  των 

εμπορευμάτων την θέση μέσα στο πλοίο τον προορισμό τους κλπ. Οι πληροφορίες 

αυτές έρχονται από τους πράκτορες και είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία 

ενός λιμανιού. Σε πολλές περιπτώσεις η μη έγκαιρη και ακριβής πληροφορία καθιστά 

αδύνατη την εξέλιξη των εργασιών. Ιδιαίτερα τώρα που όλα τα λιμάνια σε παγκόσμιο 

66



επίπεδο θέλουν να αποκτήσουν πιο μεγάλο ρόλο στο διαμετακομιστικό εμπόριο η 

γρήγορη  και  σωστή  επικοινωνία  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  μερών  της  λιμενικής 

κοινότητας είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Με την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων(31) (Electronic Data Interchange - 

E.D.I.)  υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών των υπολογιστών έτσι 

ώστε  ο  ένας  υπολογιστής  να  ενεργοποιεί  τον  άλλο  άσχετα  με  το  είδος  των 

εφαρμογών. Εν’ όψει της ανάπτυξης της Ναυτιλίας Μικρών αποστάσεων (Short Sea 

Shipping) την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκαία η χρήση του E.D.I. 

ιδιαίτερα όταν ένα πλοίο κάνει λιγότερο από 24 ώρες από το ένα λιμάνι στο άλλο 

υπάρχει μεγάλη δυσκολία να προλάβουν τα δεδομένα να μεταφερθούν από το ένα 

σύστημα στο άλλο. Ένα λιμάνι λαμβάνει σημαντικό αριθμό αναγγελιών που έχουν να 

κάνουν με τις κινήσεις των πλοίων (άφιξη, αναχώρηση, μετακίνηση), την μεταφορά 

επικίνδυνων  φορτίων  και  το  λιμάνι  οφείλει  να  τις  καταχωρήσει.  Πριν  την 

εγκατάσταση  του  ηλεκτρονικού  τρόπου  διαχείρισής  τους,  η  πλειοψηφία  των 

αναγγελιών  διακινούνταν  με  χαρτί.  Η  αναγγελία  αποστέλλεται  συνήθως  από  τον 

καπετάνιο, η τον πράκτορα του πλοίου ή τον cargo forwarder. 

Βασικό στοιχείο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων στα λιμάνια είναι η 

ύπαρξη  συστήματος  VTS (Vessel Traffic Control):  Πρόκειται  για  Ηλεκτρονικό 

σύστημα παρακολούθησης της κίνησης παντός είδους πλεούμενου στην περιοχή του 

λιμανιού.  Πολλές  φορές  η  εμβέλεια του  VTS φθάνει  πολλά μίλια μακριά από το 

λιμάνι. Βασικό στοιχείο επίσης του ηλεκτρονικού τρόπου αναγγελιών πλοίων είναι η 

δημιουργία ενός ενιαίου και μοναδικού στάνταρντ για την ηλεκτρονική αναγγελία της 

κίνησης των πλοίων και της διακίνησης των επικίνδυνων φορτίων, το οποίο θα πρέπει 

να είναι σύμφωνο με την νομοθεσία και να είναι εύκολο στη χρήση του από τους 

ναυτικούς πράκτορες.

Άλλες σύγχρονες  υπηρεσίες που προσφέρονται είναι η ηλεκτρονική διαχείριση 

containers μέσα  στα  terminals του  λιμανιού  με  τη  βοήθεια  σειράς  ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων.  Τέτοια  πακέτα  προσφέρουν  υπηρεσίες  όπως   ηλεκτρονική διαχείριση 

εκφόρτωσης  εμπορευματοκιβωτίων  από  πλοίο,  ηλεκτρονική  διαχείριση  φόρτωσης 

εμπορευματοκιβωτίων  σε  πλοίο,  ηλεκτρονική  διαχείριση  εισόδου 

εμπορευματοκιβωτίων  από  και  προς  την  ενδοχώρα.  Επίσης  χρησιμοποιούνται 

συστήματα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης για τα διάφορα έγγραφα, τα οποία μέχρι τώρα 

ήταν  απαραίτητα  για  την  διαχείριση  και  την  διακίνηση  των  containers και  των 

εμπορευμάτων στα terminals του λιμανιού. Τέτοια έγγραφα είναι:
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-Δηλωτικό εισαγωγής εμπορευμάτων 

-Ανακοίνωση container 

-Λίστα φόρτωσης-εκφόρτωσης

-Πλάνο φόρτωσης 

-Οδηγίες στοιβασιάς 

-Έκθεση πύλης εισόδου-εξόδου

-Αναφορά καλής εκτέλεσης εργασιών

-Αναγγελία άφιξης πλοίου

-Aναχώρηση πλοίου Container

Πέρα  από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, οι εξελίξεις που προέκυψαν 

στα μεγέθη των πλοίων επέφεραν και  τεχνολογική μεταβολή(36) στα λιμάνια. Έτσι οι 

τεχνολογικές μεταβολές έθεσαν έντονα το θέμα των νέων επενδύσεων σε ιδιαίτερα 

δαπανηρά  έργα  υποδομής  όπως  μεγάλα  βάθη  και  μήκη  κρηπιδωμάτων, 

αποθηκευτικές  εκτάσεις,  συνδέσεις  με  τα  χερσαία  μέσα  μεταφοράς   και 

εξειδικευμένο  και  πολυδάπανο  σύγχρονο  εξοπλισμό  χειρισμού  του  φορτίου.   Οι 

περιορισμοί που παρουσιάζονται στη δυναμικότητα κάποιων λιμανιών, ως προς τους 

χώρους αποθήκευσης είναι  έντονοι  και  δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην 

απόδοση των λειτουργιών του λιμανιού. Μια νέα τάση που παρουσιάζεται τελευταία 

και φαίνεται να μειώνει τα πιο πάνω προβλήματα είναι η ανάπτυξη των λιμανιών 

μακριά από τα αστικά κέντρα “non – city ports”. 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών  logistics που προσφέρουν τα 

σύγχρονα λιμάνια έχει επιτελέσει η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων 

σε  αυτά.  Στην Ευρώπη ως  χώρες  –  πρότυπα στην προσφορά τέτοιων  υπηρεσιών 

χαρακτηρίζονται η Ολλανδία και η Γερμανία, οι οποίες θεωρούνται ως οι κυριότερες 

πύλες του διαμετακομιστικού εμπορίου της Ε.Ε. για την Ασία και την Αμερική. Στην 

Ολλανδία  οι  κυριότεροι  λιμένες  (Ρότερνταμ,  Αμβέρσα)  έχουν  μετατραπεί  σε 

σύγχρονα δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών, καθώς εφάπτονται του σιδηροδρομικού 

και  οδικού  δικτύου,  ενώ  πλησίον  τους  έχουν  ανεγερθεί  σύγχρονα  logistic  park. 

Μάλιστα,  οι  χώροι  των  πάρκων  αυτών  διατίθενται  προς  πώληση  ή  μακροχρόνια 

ενοικίαση (σε πολλές περιπτώσεις έως 99 χρόνια) σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
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4.4.   Τεχνολογία    RFID  -  εφαρμογή  στα  λιμάνια  για   
διαχείριση και μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων

Το RFID  (Radio  Frequency  Identification)  (37)  ανήκει στην οικογένεια 

τεχνολογιών Auto ID (όπως  bar code, optical character readers, κτλ). Οι τεχνολογίες 

Auto-ID έχουν αποδείξει ότι µειώνουν τον χρόνο και τους απαιτούµενους εργατικούς 

πόρους µιας διαδικασίας και αυξάνουν την ακρίβεια των δεδοµένων της. Παρά την 

πρακτική  τους  αξία,  περιορίζονται  από  το  ότι  πρέπει  κάποιος  χειρωνακτικά  να 

σκανάρει τα αντικείµενα.

Το  τελευταίο  σηµείο  είναι  ο  λόγος  για  το  οποίο  το  RFID  θεωρείται 

ριζοσπαστική Auto-ID τεχνολογία, καθώς µπορεί  αυτόµατα (δηλ., χωρίς ανθρώπινη 

παρέµβαση) να ανταλλάσσει δεδοµένα µε το εκάστοτε σύστηµα.

Μια εφαρµογή RFID διαβιβάζει  ασύρµατα την  ταυτότητα  του αντικειµένου 

(αλλά  &  άλλες  πληροφορίες)  µέσω  ραδιοκυµάτων.  RFID  αναγνώστες  (readers) 

αποθηκεύουν data σε RFID ετικέτες (tags) και τα µεταδίδουν σε ένα σύστηµα Η/Υ 

δίχως ανθρώπινη µεσολάβηση. Οι αναγνώστες (readers)  έχουν µία ή περισσότερες 

κεραίες που εκπέµπουν ραδιοκύµατα και λαµβάνουν σήµατα «πίσω» από την ετικέτα 
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(tag).  Μετά  ο  reader  διαβιβάζει  τις  πληροφορίες  στο  σύστηµα  Η/Υ  σε  ψηφιακή 

µορφή.
Σχήμα1. Βασική λειτουργία του RFID(37)

Η τεχνολογία RFID στη διαχείριση και μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στα 

λιμάνια µπορεί να βοηθήσει σε υπαρκτά προβλήµατα security, safety, αλλά και στην 

ταχύτητα των επιχειρήσεων. Μερικές από αυτές τις εφαρμογές προσφέρουν τα οφέλη 

στο τερματικό σταθμό του λιμανιού είτε άμεσα είτε ως προστιθέμενες υπηρεσίες για 

τους ναυλωτές. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν επίσης ένα  μέσο απλούστευσης της 

συμμόρφωσης  με  τους  αυξανόμενους  κυβερνητικούς  κανονισμούς  ασφάλειας 

διακίνησης των εμπορευμάτων στα λιμάνια, διεθνώς. 

Τα κυριότερα προβλήματα κατά τη διαδικασία μεταφοράς στα λιμάνια αφορούν στη 

διαδικασία ελέγχων φορτίου, την ασφάλεια, και επιχειρησιακά προβλήματα.

  Η διαδικασία των ελέγχων σχετικά με το container ID αφορά το να γίνει 

γρήγορα και µε ακρίβεια:

(α) Αναγνώριση φορτίου (container identification)

(β) έλεγχος σφραγίδας (seal): H χρήση της σφραγίδας (seal) αποσκοπεί στο να 

“σφραγίσει” την σωστή φόρτωση του container.

(γ) έλεγχος φθοράς : Οι περισσότερες ζηµιές συµβαίνουν κατά την στοίβαξη 

των  containers κατά τη διαδικασία φόρτωσης και ιδιαίτερα στην πάνω έδρα των 

containers  λόγω της πίεσης που ασκείται . Ένας ενδελεχής έλεγχος οφείλει να αφορά 

όλες τις έξι πλευρές του εμπορευματοκιβωτίου.

¨Οσον αφορά την ασφάλεια, πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως:

• Λαθρεμπόριο πυρηνικών όπλων  ή συµβατικών όπλων.

• Λαθρεµπόριο πυρηνικών ή ραδιοενεργών υλικών.

• Λαθρεµπόριο ναρκωτικών

• Σκόπιµη µόλυνση εμπορευματοκιβωτίων  µε πυρηνικά, ραδιενεργά,

• χηµικά, ή βιολογικά µέσα.

• Κλοπή εμπορευματοκιβωτίων και μικρο-κλοπή περιεχομένων τους

• Ζηµιά σε Ε/Κ που περιέχουν επικίνδυνα υλικά. (έκρηξη ή διαρροή)

• Ζηµιά σε συµβατικό φορτίο που προκλήθηκε από διαδικασίες όπως π.χ 

επιθεώρηση φορτίου

Τα επιχειρησιακά προβλήµατα αφορούν θέματα όπως:
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• Υπερβολικός χρόνος αναµονής πριν το δέσιµο στο λιμάνι

• Χαµηλή παραγωγικότητα τερµατικών σταθµών

• Συµφόρηση στις πύλες φορτηγών των λιµένων

• Υπερβολικά χρονοβόρες διαδικασίες επιθεώρησης

• Προβλήµατα  συντονισµού  και  διάχυσης  πληροφοριών  μεταξύ  των 

εμπλεκομένων στη μεταφορά

Σε σχέση με τα παραπάνω προβλήματα που αναφέρθηκαν, η χρήση εφαρμογών 

RFID(34) προσφέρει πρακτικές εφαρμογές όπως:

Έλεγχος προσπέλασης σε προσωπικό και οχήματα

Η  εξασφάλιση  της  προσπέλασης  στον  τερματικό  σταθμό  μόνο  σε 

εξουσιοδοτημένο  προσωπικό  είναι  απαραίτητη  για  την  αποτροπή  κλοπών, 

τρομοκρατικών  ενεργειών  και  άλλων  δυσάρεστων  συμβάντων.  Η  χρήση  των 

ταυτοτήτων RFID, μπορεί όχι μόνο να αποθηκεύσει τις πληροφορίες ταυτοποίησης 

και  πρόσβασης  των  υπαλλήλων  αλλά  μπορεί  επίσης  να  περιέχει  τις  βιομετρικές 

πληροφορίες όπως πχ μια φωτογραφία.  Για την είσοδο στις  ασφαλείς  περιοχές,  η 

κωδικοποίηση της φωτογραφίας ενός υπαλλήλου σε ένα διακριτικό RFID μειώνει 

σημαντικά  τη  δυνατότητα  της  παραποίησης.  Για  τα  τηλεκατευθυνόμενα  σημεία 

εισόδων, ή κλειστού κυκλώματος TV μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει την 

εικόνα ενός  υπαλλήλου που  αποθηκεύεται  στην κάρτα  RFID με  το  άτομο.  Όσον 

αφορά  τον  έλεγχο  οχημάτων,  οι  αναγνώστες  RFID  που  τοποθετούνται  στην 

τροφοδότηση των σταθμών, των πυλών και άλλων σημείων πρόσβασης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να επιτρέψουν την πρόσβαση ή την έξοδο καθώς επίσης και για 

να  καταγράψουν  τον  ακριβή  χρόνο  στον  οποίο  ένα  ιδιαίτερα  φορτηγό  και  ένα 

εμπορευματοκιβώτιο εισήγαγαν ή άφησαν το τερματικό. Τα διακριτικά υπαλλήλων 

RFID μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικυρώσουν ότι ο σωστός οδηγός έχει το 

σωστά όχημα και το φορτίο. Οι ετικέτες στα οχήματα ή τα διακριτικά RFID μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να ξεκλειδώσουν τις αντλίες βενζίνης και να καταγράψουν 

τη χρήση καυσίμων.

Αναγνώριση φορτίου (Container Identification).

Ενώ  έχουν  υπάρξει  πρότυπα  του  ISO  για  την  επικόλληση  ετικετών  των 

θαλάσσιων  εμπορευματοκιβωτίων  για  διάφορα  έτη,  λίγοι  ιδιοκτήτες 

εμπορευματοκιβωτίων έχουν εφαρμόσει την επικόλληση πρώτιστα επειδή οι δαπάνες 

ετικετών  ήταν  αρχικά  πολύ  υψηλές.  Ένα  σημαντικό  πρόβλημα  με  τα 
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εμπορευματοκιβώτια  που  μεταφορτώνονται  σε  πολλά  μέσα  είναι  η  παρουσία 

πολλαπλάσιων  αριθμών  αναγνώρισης  σε  πολλά  εμπορευματοκιβώτια.  Μπορεί  να 

υπάρξει ένας αριθμός στην μία πλευρά και ένας άλλος αριθμός στο τέλος - και οι 

τελικοί  χειριστές  δεν  μπορούν  εύκολα  να  αναγνωρίσουν  τη  σωστή  ετικέτα.  Οι 

ετικέτες  RFID  δίνουν  λύση  με  την  τοποθέτηση  αναγνωστών  στους  ατσάλινους 

σκελετούς, τα οχήματα και τους γερανούς φορτοεκφόρτωσης οπότε θα είναι σε θέση 

να καταγράψουν αυτόματα την ταυτότητα κάθε εμπορευματοκιβωτίου καθώς κινείται 

μέσα στο terminal του λιμανιού. Επίσης ετικέτες RFID μπορούν να θαφτούν σε τακτά 

χρονικά  διαστήματα στους  διαδρόμους  του  terminal   για  να  χρησιμεύσουν  ως  οι 

δείκτες θέσης για τη σωστή θέση των εμπορευμάτων . H πληροφορία της ετικέτας 

διαβιβάζεται  στο  γραφείο  μέσω   ασύρματου  τοπικού  LAN,  και  έτσι  η  θέση 

οποιουδήποτε οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να καταγραφεί αυτόματα και 

να επιδειχθεί.  

Ασφάλεια και έλεγχος φορτίου: 

Η νέα γενιά «έξυπνων» σφραγίδων  RFID σχεδιάζονται για να εξασφαλίσουν 

την  ακεραιότητα  ενός  εμπορευματοκιβωτίου  και  του  περιεχομένου  του.  Οι 

συμβατικές σφραγίδες ασφάλειας εύκολα παραβιάζονται ενώ οι «έξυπνες» σφραγίδες 

RFID  προειδοποιούν  άμεσα  εάν  επιχειρηθεί  να  παραβιαστούν  από  μη 

εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό.  Οι  έξυπνες  σφραγίδες  είναι  ενεργές  ετικέτες  RFID  και  μεταδίδουν 

ραδιοφωνικά το γεγονός ότι έχουν ανοιχθεί  ή αφαιρεθεί χωρίς έγκριση. 
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Σχήμα2.Συμβατική σφραγίδα φορτίου και ηλεκτρονική σφραγίδα  RFID(37)

Οι  έξυπνες  ετικέτες  μπορούν  επίσης  να  εξοπλιστούν  με  τους  αισθητήρες  που 

ελέγχουν  περιβαλλοντικές  συνθήκες  μέσα  στο  εμπορευματοκιβώτιο.  Σημαντικό 

στοιχείο ασφάλειας  είναι  ότι  οι  ετικέτες δεν δυνατό να πλαστογραφηθούν Για τα 

φθαρτά, ευαίσθητα, ή μεγάλης αξίας cargos, αυτός ο τύπος ετικέτας προσφέρει το πιο 

υψηλό  επίπεδο  ασφάλειας,  και  αυτό  γιατί  οι  πληροφορίες  που  μεταδίδονται 

δορυφορικά και τηλεφωνικά  είναι διαθέσιμες στους εμπορικούς ναυλωτές, έτσι οι 

παραβιάσεις  αναφέρονται  στον  ιδιοκτήτη  αποστολών  άμεσα.  ‘Οσον  αφορά  τον 

έλεγχο  διακίνησης  των  εμπορευμάτων,  αναγνώστες  (readers)  σε  συγκεκριµένα 

σηµεία  µπορούν  να  επικυρώνουν  είσοδο/έξοδο  από  τον  τερματικό  σταθμό  του 

λιμανιού. Οι αναγνώστες αυτοί σε συνεργασία με ειδικούς αισθητήρες που μετρούν 

υγρασία,  φωτεινότητα,  θερµοκρασία  κλπ  µπορούν  να  αντιληφθούν  παρουσία 

ανθρώπων, εκρηκτικών, κτλ.

Συμπερασματικά, τα οφέλη χρήσης σφραγίδων εμπορευματοκιβωτίων RFID για 

ναυλωτές και μεταφορείς είναι: 

• Συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας και ακεραιότητας εμπορευματοκιβωτίων

• Aύξηση της ταχύτητας αποστολής μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού. 

• Εγγύηση  ότι  τα  εμπορευματοκιβώτια  πληρούν  τους  κυβερνητικούς 

κανονισμούς ασφάλειας. 

• Αποφυγή  εκτενών  καθυστερήσεων  στην  αποστολή  και  την  παραλαβή. 

Γρήγορη διαδρομή και χειρισμός των εμπορευμάτων μέσω του τελωνείου στο 

σημείο της αποστολής ή/και στο σημείο παραλαβής. 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους

Η εφαρμογή όλων των παραπάνω καινοτομιών βρίσκεται  ακόμη σε  πρώιμο 

στάδιο,  αναμένεται  όμως  η  ευρεία  χρήση  τους  στα  επόμενα  χρόνια  λόγω  της 

αυξανόμενης  ανάγκης  για  απλούστευση  και  επιτάχυνση  των  διαδικασιών  της 

μεταφορικής  αλυσίδας.  Η  υιοθέτηση  αυτής  της  τεχνολογίας  σίγουρα  απαιτεί   τη 

συνεργασία  και  διασυνδεσιμότητα  των  πλοιοκτητών,  των  ναυλωτών,  των 

μεταφορέων  και  των  τελικών  χειριστών.  Βασική  προϋπόθεση  επίσης  αποτελεί  η 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στα λιμάνια.
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4.5.   M  ελέτη  περίπτωσης:  Επιλογή  πληροφοριακού   
συστήματος  από την  εταιρία   SEALINK     A  .  E  .  N  .  E     

Η  Ναυτιλιακή  και  Μεταφορική  Εταιρία  SEALINK  AENE(35) αποτελεί  µία 

σηµαντική µονάδα παροχής µεταφορικού έργου στην Ελλάδα. Η Sealink  αναπτύσσει 

πολυκλαδική υποστήριξη µεταφορών αποτελώντας έναν Total Solution Provider στον 

χώρο  αυτόν.  Ουσιαστικά  είναι  από  τις  πρώτες  εταιρίες  στον  ελλαδικό  χώρο  που 

καλύπτουν  όλη  την  µεταφορική  αλυσίδα.  Προσφέρει  συνδυασµένες  εθνικές  και 

διεθνείς  µεταφορές  και  γενικά  υπηρεσίες  διαµετακόµισης  (General  Freight 

Forwarding). 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει είναι:

• Αποθηκεύσεις,  διανοµές  και  εκτελωνισµοί  στην  ελληνική  επικράτεια 

και στο εξωτερικό. 

• Ολοκληρωµένες  υπηρεσίες  Logistics.  Διαχείριση  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 

• Συσκευασία και µεταφορά οικοσκευών (door to door) στην Ελλάδα και 

σε όλο τον κόσµο. 

• Μεταφορά - Συσκευασία Έργων Τέχνης. 

• Διαχείριση εκθέσεων & ειδικών γεγονότων (special events). 

• Θαλάσσιες, οδικές, αεροπορικές µεταφορές µε όλα τα µέσα, καθώς και 

µεταφορές ποτάµιας ναυσιπλοΐας. 

• Ειδίκευση στα  φορτία  ιδιαίτερων  προδιαγραφών (Project  cargos)  και 

µετεγκαταστάσεων µεγάλων µονάδων και  στις επείγουσες παραδόσεις 

σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια.

• Ναυλώσεις.  Υπηρεσίες  ναυτιλιακών  πρακτορεύσεων  και  λιµενικών 

εξυπηρετήσεων. 
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• Full και Groupage φορτώσεις µε containers όλων των τύπων Λιµάνι / 

Λιµάνι ή και Πόρτα / Πόρτα. 

• Αποκλειστικές  αντιπροσωπεύσεις  ναυτιλιακών  εταιρειών  τακτικών 

γραµµών.

Οι  εταιρίες  διεθνών  μεταφορών  στην  Ελλάδα  αποτελούν  έναν  από  τους 

σηµαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα των Logistics. Οι διεθνείς αλλά και τοπικές 

συνθήκες έχουν δηµιουργήσει ένα µεγάλο σε µέγεθος ανταγωνιστικό περιβάλλον το 

οποίο τις περισσότερες φορές δεν στηρίζεται σε δείκτες ποιότητας και έργου, αλλά σε 

δείκτες τιµών. Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούν αστάθεια, απρόβλεπτες καταστάσεις,

και  µεταβλητό  επιχειρηµατικό  περιβάλλον.  Η  ώριµη  αντιµετώπιση  τέτοιων 

συνθηκών είναι η ενίσχυση των εταιριών σε οργανωτική βάση, η στιβαρή δοµή τους, 

η ευέλικτη λειτουργία τους και τελικά ο σαφής, πλήρης και ουσιαστικός έλεγχος των 

δοµών,  λειτουργιών  και  αποτελεσµάτων.  Αυτό  είναι  εφικτό  µόνο  µέσα  από  την 

λειτουργία ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων (ERP) το οποίο προσφέρει συνολική  και πραγµατική λύση.

Η SEALINK έθεσε ως στόχο την πλήρη οργάνωσή της σε όλους τους τοµείς 

και δραστηριότητές της. Οι βασικοί άξονες οργάνωσης ήταν οι ακόλουθοι.

• Διαµεταφορικό έργο

• Μεταφορικό έργο (Εσωτερικές Μεταφορές)

• Ιδιόκτητος στόλος οχηµάτων

• Ναυτικό πρακτορείο

Η SEALINK ΑΕΝΕ για την υλοποίηση του έργου της, επέλεξε ως στρατηγικό 

συνεργάτη την εταιρία ON LINE DATA. Η επιλογή αυτή έγινε µετά από µελέτη και 

µε κριτήρια που η εταιρία θεώρησε σηµαντικά για την επίτευξη των στόχων της. 

Σηµαντικό στοιχείο αποτέλεσε η ολιστική κάλυψη της ON LINE DATA µε προϊόντα 

για όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρίας.

Η  λύση  δηµιουργήθηκε  µέσα  από  την  συνεργασία  πολλών  προϊόντων 

λογισµικού της σειράς Visual Freight Line µε αιχµή του δόρατος το ΑΠΟΛΛΩΝ™ 

ERP (VFL CARGO™). Περιφερειακά πληροφοριακά συστήµατα ολοκλήρωσαν την 

δοµή  της  οργάνωσης.  Το  σύνολο  των  πληροφοριακών  συστηµάτων  είναι  τα 

ακόλουθα:

-VFL CARGO™ - ΑΠΟΛΛΩΝ™ ERP

-VFL FLEET TRANS™ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΥΣ™
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-VFL LOGISTICS FLEET MANAGEMENT™ - ΣΤΟΛΟΣ™

-CRM MARKET & SALES – ΟΡΓΑΝΩΣΗ™

Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος(35)

Το πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ΑΠΟΛΛΩΝ™ 

απευθύνεται σε όλα τα µεγέθη επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την 

διεθνή  μεταφορά,  αποθήκευση  και  διανοµή.  Το  σύστηµα  ΑΠΟΛΛΩΝ™  ERP 

αποτελεί συνδυασµό σύγχρονης τεχνολογίας και λειτουργικότητας. Έχει σπονδυλωτή 

αρχιτεκτονική και ολοκληρώνει την επιχειρησιακή διαχείριση χρησιµοποιώντας τις 

εφαρµογές:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ,  ΠΕΛΑΤΕΣ,  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  &  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ, 

PROFIT & LOSS CENTER (ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ), AMETA, AIR FREIGHT SYSTEM, 

ΓΕΝΙΚΗ  &  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,  ΕΠΙΤΑΓΕΣ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΑΓΙΩΝ, 

TRANSIT LOGISTICS (ΔΙΕΛΕΥΣΗ), WAREHOUSE LOGISTICS, MARKETING,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ,  FLEET  MANAGEMENT  (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΟΛΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Το  ΑΠΟΛΛΩΝ™  ERP  καλύπτει  όλο  το  φάσµα  των  διαδικασιών  µιας 

µεταφορικής επιχείρησης που απαιτεί το νοµοθετικό περιβάλλον. Παράλληλα όµως 

το  πρόγραμμα  επεκτείνεται  και  προσαρµόζεται  σύµφωνα  µε  τις  συναλλακτικές 

µεθόδους,  τον  εσωτερικό  τρόπο  λειτουργίας  και  το  σύστηµα  οργάνωσης  που 

εφαρµόζει η κάθε επιχείρηση, συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στον έλεγχο και τη 
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διασφάλιση. Έχει σχεδιασθεί λαµβάνοντας υπόψη τον έντονο ανταγωνισµό µεταξύ 

των  επιχειρήσεων  και  τις  προσπάθειες  που  καταβάλλουν  για  την  κατάκτηση  και 

διασφάλιση µεριδίων αγοράς και την κερδοφόρα λειτουργία τους. 

Εικόνα 2: Σχηματική παράσταση του ΑΠΟΛΛΩΝ™ ERP(35) 

Το ΑΠΟΛΛΩΝ™ ERP εφαρµόζει ένα από τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα 

ασφάλειας και επιπέδων πρόσβασης των χρηστών (user sequrity) για την αποφυγή 

λαθών, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του συνόλου 

της µηχανογράφησης, σύµφωνα µε τις ανάγκες που έχουν καθοριστεί από την κάθε 

επιχείρηση.  Το σύστηµα ασφάλειας  του συστήµατος  κατανέµεται  σε  διαφορετικά 

επίπεδα, προσδίδοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια της µηχανογράφησης και 

των

δεδοµένων τόσο ως προς την επέµβαση των χρηστών σε κάθε οθόνη και κάθε πεδίο, 

όσο και ως προς τη δυνατότητα άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών:

• Πρόσβαση ανά οµάδα χρηστών

• Πρόσβαση ανά χρήστη και ανά επιλογή

• Δυνατότητα επέµβασης ή µη σε κάθε λειτουργία ανά χρήστη ξεχωριστά.

Τα  οφέλη   της  εταιρίας  SEALINK  AENE  από  τη  χρήση  του  παραπάνω 

πληροφοριακού  συστήματος  έγιναν  ορατά  σε  όλα  τα  επίπεδα  λειτουργίας  της 

επιχείρησης.  Οργανώθηκε  η  λογιστηριακή  υποδοµή  µε  τρόπο  παραγωγικό  και 
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ουσιαστικό. Η on line λειτουργία απέδωσε άμεση ενηµέρωση σε όλα τα επίπεδα. 

Δραστηριότητες  οι  οποίες  ήταν  σε  χειρόγραφη  διαδικασία  καλύφθηκαν  πλήρως 

προσφέροντας  σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας και  απόλυτο έλεγχο τόσο 

από λογιστηριακής, όσο και από management πλευράς.

4.6.   M  ελέτη  περίπτωσης:    H   χρήση  πληροφοριακών   
συστημάτων στο λιμάνι της Σιγκαπούρης

Το λιμάνι  της  Σιγκαπούρης(39),  είναι  μια κατασκευή από την  οποία φεύγουν 

περίπου 1000 πλοία γεμάτα εμπόρευμα,  με προορισμό άλλα 600 λιμάνια,  σε  123 

χώρες και 6 Ηπείρους, κάθε 2 με 3 λεπτά. Από αυτό το σημείο φεύγει το 25% των 

εμπορικών πλοίων του κόσμου και οι μισές ακατέργαστες πρώτες ύλες. Πάνω από 

1.000.000 containers διακινούνται από το λιμάνι κάθε μήνα. Κάθε ημέρα 42 πλοία 

φορτώνουν  ή  εκφορτώνουν  πάνω  από  30.000  containers.  Κάθε  στιγμή  υπάρχουν 

100.000  περίπου  containers  στη  περιοχή  στοιβασιάς.  Αυτά  είναι  μερικά  από  τα 

εντυπωσιακά  στοιχεία  που  δίνει  το  λιμάνι  της  Σιγκαπούρης  και  τα  οποία  το 

κατατάσσουν σαν το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου. Και αυτό όχι τυχαία, 

αφού  η  Σιγκαπούρη  έχει  όλη  την  απαραίτητη  υποστήριξη  υποδομής,  αποδοτικό 

δίκτυο  τηλεπικοινωνιών,  εντατική  χρήση  της  τεχνολογίας  πληροφοριών,  καθώς 

επίσης και ένα ειδικευμένο και επαγγελματικό εργατικό δυναμικό, αφού  το κράτος 

έχει  κάνει  μεγάλες  επενδύσεις  στην  εκπαίδευση  σε  θέματα  logistics και  νέων 

τεχνολογιών. (πχ το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης απονέμει διπλό πτυχίο 

Master of Science in Logistics and Supply Chain Management σε συνεργασία με το 

Georgia Institute of Technology των ΗΠΑ). Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων 

έχει  βοηθήσει  τη  Σιγκαπούρη  για  να  γίνει  ένας  σύγχρονος  κόμβος  του  διεθνούς 

εμπορίου. Πάνω από 6.000 εταιρίες παροχής υπηρεσιών  logistics εδρεύουν εδώ. Οι 

περισσότερες  από  αυτές  εδρεύουν  στα  τέσσερα  distriparks  του  λιμανιού  της 

Σιγκαπούρης συνολικής έκτασης 600.000 τετραγωνικών μέτρων 

Το Λιμάνι  της  Σιγκαπούρης(31) διαχειρίζεται  το μεγαλύτερο δίκτυο Η/Υ στη 

Σιγκαπούρη,  καταχωρημένο  με  ISO  9001,  ενώ  έχει  δαπανήσει  πάνω  από  160 

εκατομμύρια δολάρια για την τεχνολογική του υποδομή τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Πάνω  από  350  εφαρμογές  τρέχουν  για  να  ικανοποιήσουν  τις  διοικητικές, 

διαχειριστικές και  τις  προγραμματικές ανάγκες του λιμανιού.  Αυτές οι  εφαρμογές 
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έχουν  δημιουργηθεί  για  τις  περιοχές  ευθύνης  του  λιμανιού  και  είναι  στενά 

συνδεδεμένες  με  μεγάλη  βάση  δεδομένων.  Το  κύριο  σύστημα  (PORTNET) 

περιλαμβάνει:

• Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων  

• Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του Container Terminal 

 • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του Συμβατικού φορτίου

• Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της Λιμενικής περιοχής 

• Ηλεκτρονικά συστήματα Υποστήριξης.

Οι υπεύθυνοι στο λιμάνι της Σιγκαπούρης εδώ και καιρό έχουν αντιληφθεί ότι 

το πεδίο μάχης στο μέλλον θα είναι η γρήγορη και σωστή ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ  του  λιμανιού  και  των  πελατών  του,  προμηθευτών  και  άλλων  container 

terminals σ’όλο τον κόσμο. Για τον πελάτη η εξοικονόμηση του χρόνου είναι το παν. 

Για  τον  λόγο  αυτό  δημιούργησαν  το  PORTNET,  με  το  οποίο  επεκτάθηκε  το 

πληροφοριακό σύστημα του λιμανιού στην υπόλοιπη λιμενική κοινότητα, παρέχοντάς 

του εξυπηρέτηση χωρίς την χρήση χαρτιού. Το PORTNET δίνει τη δυνατότητα στου 

χρήστες  του  λιμανιού  της  Σιγκαπούρης  να  παραδίδουν  ηλεκτρονικά  τις  δηλώσεις 

τους,  τα  δηλωτικά,  τα  πλάνα  φόρτωσης,  να  ελέγχει  τα  σχέδια  πλοήγησης  και 

αγκυροβολίας των πλοίων και άλλες λεπτομέρειες και πληροφορίες που αφορούν τα 

containers και τα εμπορεύματα .

Τη  στιγμή  αυτή  υπάρχουν  πάνω  από  1.400  συνδρομητές  του  PORTNET, 

συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων, freight forwarders, διαμεταφορείς και ναυλωτές. 

Ο αριθμός των συναλλαγών φτάνει τα 10.000.000 κάθε μήνα. Μέσω του PORTNET, 

οι  χρήστες  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  με  τους  εμπορικούς  εταίρους  τους  στη 

Σιγκαπούρη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το PORTNET επίσης διαθέτει στους συνδρομητές τους την υπηρεσία MAINS 

(Maritime  Information  System),  μέσω  της  οποίας  διαχειρίζονται  ηλεκτρονικά 

διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα και εμπορικές δηλώσεις.

Άλλη υπηρεσία του συστήματος είναι η παροχή στη τοπική λιμενική κοινότητα 

μίας άμεσης  port-to-port διασύνδεσης παρέχοντας ναυτιλιακές πληροφορίες, πριν το 

πλοίο καταπλεύσει  στο λιμάνι  της Σιγκαπούρης.  Αυτό δίνει  στο λιμάνι και  στους 

χρήστες του περισσότερο χρόνο για έγκαιρο προγραμματισμό και άλλες λειτουργικές 

εργασίες.

Για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των εργασιών μεταξύ του λιμανιού 

και των διαμεταφορέων το λιμάνι της Σιγκαπούρης  έχει αναπτύξει  ένα  σύστημα 
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ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων με τους διαμεταφορείς, ώστε να τους δώσει την 

δυνατότητα να οργανώσουν τις εργασίες τους και να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους 

με  ευκολότερο  και  ταχύτερο  τρόπο.  Είναι  ένα  κατανεμημένο  σύστημα,  που 

διασυνδέεται  με  έναν  database  server.  Αποτελείται  από  μεγάλο αριθμό PC’s,  και 

graphic  workstations.  Περιλαμβάνει  τα  παρακάτω  ανεξάρτητα  υποσυστήματα, 

καθένα από τα οποία αφορά λειτουργίες διαχείρισης του terminal και management:

  EDI & DOCUMENTATION

  TERMINAL PLANNING

  TERMINAL OPERATIONS

  EQUIPMENT MAINTENANCE

  TERMINAL PERFORMANCE MEASUREMENT

  TERMINAL INVOICING

  PERSONNEL RECORDS & PAYROLL

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες, όπως ο 

αναμενόμενος χρόνος για την αγκυροβολία και ο συνολικός χρόνος εκφόρτωσης του 

πλοίου.  Επίσης  μπορούν  να  έχουν  το  πλάνο  εξαγωγής  μέσω  EDI.  Αυτές  οι 

πληροφορίες παρέχουν τα απαραίτητα inputs στο απαραίτητο λογισμικό, με το οποίο 

σχεδιάζονται και κατανέμονται οι βασικοί μεταφορείς, οι νταλίκες και οι οδηγοί. Με 

το  σύστημα  αυτό  μπορούν  οι  χρήστες  να  παραλάβουν  την  ηλεκτρονική  εντολή 

παράδοσης στο σύστημά τους για επεξεργασία και σχεδιασμό της παράδοσης των 

containers από το λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μπορούν να φορτώσουν λεπτομέρειες για 

containers εξαγωγής από το σύστημά τους χωρίς να χρειάζεται να ξαναμπούν στο 

PORTNET.

Πρόσφατα,  το  PORTNET  παρέχει  στους  χρήστες  του  την  δυνατότητα  να 

λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με άφιξη και αναχώρηση των φορτηγών μέσω των 

πυλών  του  λιμανιού.  Σημαντικές  πληροφορίες  όπως  ο  αριθμός  του  container,  ο 

κωδικός του ταξιδιού, η ημερομηνία/ώρα της άφιξης και αναχώρησης μπορούν να 

ληφθούν από το σύστημα του χρήστη σαν εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

Το λιμάνι της Σιγκαπούρης έχει αναπτύξει ένα υψηλής τεχνολογίας σύστημα 

ελέγχου, όπου οι πληροφορίες που δίνονται από το υπολογιστή για κάθε container 

έχουν υψηλό βαθμό ακρίβειας και αποτελεσματικότητας. Περισσότερα από 800.000 

ηλεκτρονικά μηνύματα EDI αποστέλλονται και παραλαμβάνονται από τον κεντρικό 

σύστημα και  τα  οποία  αφορούν περισσότερες  από 30.000 κινήσεις  container  ανά 
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ημέρα. Μ’αυτό το σύστημα, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει και να υποστηρίξει  την 

ομαλή διαχείριση όλων των λειτουργιών του λιμανιού. 

E’ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1.  Ο ρόλος των συνδυασμένων μεταφορών

Η  έννοια  της  συνδυασμένης  μεταφοράς  (47)  δεν  έχει  να  κάνει  μόνο  με  το 

συνδυασμό αλλά και με τη συμπληρωματικότητα των μεταφορικών υποδομών και 

μέσων.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  αλληλουχία  της  οδικής  και 

θαλάσσιας μεταφοράς σε πολυνησιακό περιβάλλον ή σε υπερατλαντικές συνδέσεις. 

Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο συνδυασμός αλλά και η συμπληρωματικότητα των 

υποδομών  και  μέσων,  απαιτούνται  σημαντικές  επενδύσεις  σε  νέες  υποδομές.  Για 

πολλά χρόνια και ως τις μέρες μας, η οδική μεταφορά διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις  εμπορευματικές μεταφορές  αυξάνοντας  συνεχώς το μεταφερόμενο έργο 

της,  εις  βάρος  κυρίως  του  σιδηροδρόμου,  ο  οποίος  αποτελεί  το  μοναδικό 

ανταγωνιστή στις χερσαίες μεταφορές. Η αύξηση αυτή του ποσοστού των οδικών 

μεταφορών συνοδεύτηκε με την παράλληλη εμφάνιση αρνητικών επιπτώσεων όπως 

τα  αυξημένα  προβλήματα  από  τη  μόλυνση  του  περιβάλλοντος,  κυκλοφοριακές 

συμφορήσεις των οδών και αυξανόμενος αριθμός των ατυχημάτων. 

Οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες αποτελούν τα εξωτερικά κόστη 

από  την  αύξηση  των  οδικών  μεταφορών,  σε  συνδυασμό  με  την  ανάγκη  για 

μεγαλύτερη και καλύτερη διαχείριση της διαλογής και διανομής των εμπορευμάτων 

στα  ολοένα  αυξανόμενα  και  διογκούμενα  αστικά  κέντρα  οδήγησαν  στον 

προβληματισμό για την ανάπτυξη άλλης  μορφής μεταφορών.  Σε αυτήν τη μορφή 

εμπεριέχονται  και  οι  συνδυασμένες  μεταφορές.  Οι  παράγοντες  που  αυξάνουν  τη 

ζήτηση  των  συνδυασμένων  μεταφορών  σχετίζονται  με  τις  αλλαγές  τόσο  στις 

μεθόδους παραγωγής, όσο στη συνολική δομή της βιομηχανίας, και στην αύξηση του 
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τομέα  των  υπηρεσιών.  Τα  πλεονεκτήματα  του  συστήματος  συνδυασμένων 

μεταφορών αφορούν την μείωση του κόστους φόρτωσης και του χρόνου μεταφοράς 

με γρήγορο, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

   Οι  συνδυασμένες  μεταφορές  διακρίνονται  σε  πέντε  στάδια,  στην αρχική 

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

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

μεταφοράς  δημιουργεί  κόστη  τα  οποία  κάνουν  την  συνδυασμένη  μεταφορά  μη 

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

υπηρεσίες Logistics στις συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να παρέχουν προστιθέμενη 

αξία ώστε να αντιμετωπιστούν τα κόστη αυτά.

Οι  συνδυασμένες  μεταφορές   αποτελούν  για  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση(40) μία 

ολόκληρη  στρατηγική  -κάτι  αντίστοιχο  με  την  κοινωνία  της  πληροφορίας-,  στον 

πυρήνα της οποίας βρίσκεται η διαδοχική χρήση διαφορετικών μεταφορικών μέσων 

(λ.χ.  φορτηγό,  πλοίο,  αεροπλάνο)  χωρίς  μεταφόρτωση  εμπορευμάτων,  για  την 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών είναι απαραίτητη 

για την αντιμετώπιση της «αγκύλωσης» που προκαλείται από την υπερβολική χρήση 

των οδικών και εναέριων οδών, σε σχέση με τις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες οδούς 

που χρησιμοποιούνται ελάχιστα στην Ευρώπη.

Ένας νέος τύπος συνδυασμένης μεταφοράς αποτελεί η εμπορευματική σύνδεση 

“sea-air”(21) που συνδυάζει τη θαλάσσια με την αεροπορική εμπορευματική μεταφορά 

και περιλαμβάνει την άμεση διαχείριση των φορτίων μετά την εκφόρτωση από το 

πλοίο  και  τη  μεταφορά  τους  σε  αερολιμένα  μέσω  απευθείας  σύνδεσης  ή  και 

αντίστροφα.  Το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια 

του  κόσμου,  όσον  αφορά  στην  αεροπορική  εμπορευματική  μεταφορά,  έχει 

εγκαθιδρύσει  από  τον  Μάρτιο  του  2001  μια  καινοτόμο  υπηρεσία  αεροπορικής-

θαλάσσιας  συνδυασμένης  μεταφοράς,  που περιλαμβάνει  τη σύνδεση του  εν  λόγω 

αεροδρομίου με 15 λιμένες της ευρύτερης περιοχής. Στους χώρους του αερολιμένα, 

έχει δημιουργηθεί ειδικός τερματικός σταθμός (marine cargo terminal) γι’ αυτόν τον 

σκοπό, στον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση κι ο εκτελωνισμός των προϊόντων 

για την  μεταφορά τους  στους  λιμένες.  Η υπηρεσία  αυτή  προσφέρει  χαμηλότερου 

κόστους  μεταφορά  σε  σχέση  με  την  οδική  για  την  συγκεκριμένη  περιοχή,  ενώ 

ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα του “one-stop shop cargo pick up”. 

82



Παρ’  όλα  τα  παραπάνω,  αυτού  του  είδους  η  συνδυασμένη  εμπορευματική 

μεταφορά δεν είναι πολύ διαδεδομένη για λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με το 

αυξημένο κόστος που σχετίζεται  με τον τομέα των αεροπορικών εμπορευματικών 

μεταφορών. Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα φορτία που μεταφέρονται με θαλάσσια και 

αεροπορικά  μέσα  αντίστοιχα  διαφέρουν  σημαντικά  ως  προς  την  αναλογία 

βάρους/όγκου. Η μετατροπή των θαλάσσιων φορτίων αυξημένου βάρους σε φορτία 

κατάλληλα  για  αεροπορική  μεταφορά  προϋποθέτει  επιπλέον  κόστος  διαχείρισης, 

χρόνο και εγκυμονεί κίνδυνους για πιθανή καταστροφή των προϊόντων. 

Η τυπική διαδικασία(17) που ακολουθείται όταν ένα εμπορευματοκιβώτιο φτάνει 

σε  ένα  λιμάνι  περιλαμβάνει  είτε  την  οδική ή  σιδηροδρομική  μεταφορά  του  στην 

ενδοχώρα (ή και σε άλλη χώρα), είτε την μεταφόρτωση του σε άλλο πλοίο για την 

μεταφορά του σε άλλο λιμάνι, με σκοπό την χαμηλού κόστους μεταφορά. Η αναλογία 

βάρους/ όγκου των θαλάσσιων φορτίων είναι παρόμοια με αυτών που μεταφέρονται 

οδικά  ή  με  σιδηρόδρομο.  Τα  παραπάνω  είδη  εμπορευματικών  συνδυασμένων 

μεταφορών  άλλωστε  προωθούνται  από  την  πολιτική  μεταφορών  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Συνεπώς,  είναι  αναμενόμενο  να  μην  μπορεί  η  σύνδεση  sea-air  να 

ανταγωνιστεί εύκολα την θαλάσσια-οδική/ σιδηροδρομική μεταφορά. 

Η θαλάσσια- αεροπορική σύνδεση(21) ενδεχομένως θα μπορούσε να εφαρμοσθεί 

σε περιπτώσεις στις οποίες η μεταφορά των εμπορευμάτων στην ενδοχώρα ή σε άλλο 

λιμάνι είναι αδύνατη είτε λόγω έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων και υποδομών, είτε 

λόγω  ύπαρξης  περίπλοκων  γραφειοκρατικών  διαδικασιών  (τελωνεία,  διέλευση 

συνόρων,  διαφορετικοί  κανονισμοί).  Ένα  επιπλέον  πλεονέκτημα  της  θαλάσσιας- 

αεροπορικής σύνδεσης είναι ότι  καθιστά πιο εύκολη την διαχείριση κινδύνων της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Ο  στόχος  στις  εμπορευματικές  συνδυασμένες  μεταφορές 

στρέφεται σε μία πιο ”προσαρμόσιμη” εφοδιαστική αλυσίδα , που να έχει δηλαδή την 

δυνατότητα να επανέρχεται στην επιθυμητή/ αρχική κατάσταση ύστερα από κάποια 

διαταραχή, και όχι τόσο στην βελτιστοποίηση σχέσης κόστους/ χρόνου και παροχής 

υπηρεσιών.

Όσον αφορά την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα τα 

στοιχεία είναι μάλλον απογοητευτικά(41). Η Ελλάδα διαθέτει μονάχα 1 εμπορευματικό 

κέντρο έναντι 220 της Ιταλίας και 50 της Γερμανίας και της Αυστρίας,  ενώ είναι 

χαρακτηριστική  η  έλλειψη  υποδομών  για  τη  πραγματοποίηση  συνδυασμένων 

μεταφορών, με αποτέλεσμα η αύξηση του μεταφορικού κόστους να μετατοπίζεται 

στην τιμή των προϊόντων. Ενδεικτικό είναι ότι σε πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας 
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Τράπεζας  με  θέμα  «Logistic  Performance  Index»,  η  Ελλάδα  καταλάμβανε  την 

τελευταία θέση στην Ε.Ε. των «15», ενώ είχε καλύτερη επίδοση μονάχα από τα νέα 

κράτη-μέλη  της  Ε.Ε.  Η  μη  ανάπτυξη  συνδυασμένων  μεταφορών  στην  Ελλάδα 

(σιδηρόδρομος – λιμένας, αεροδρόμιο – λιμένας, σιδηρόδρομος – αεροδρόμιο) έχει 

ως αποτέλεσμα τη διακίνηση προϊόντων, κυρίως μέσω του οδικού δικτύου.

 Όπως  είναι  φυσικό,  η  μεταφορά  προϊόντων  μέσω  των  οδικών  αξόνων 

συνεπάγεται  πληθώρα μεταφορτώσεων,  επιφέροντας  πρόσθετο  κόστος.  Ενδεικτικό 

είναι ότι το καθαρό κόστος των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με 

διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Ε.(42), εκτιμάται ότι αγγίζει ένα 10-15% επί του συνολικού 

κόστους  του  τελικού  προϊόντος.  Σύμφωνα  με  μελετητές,  εάν  η  χώρα  μας  είχε 

αναπτύξει  ένα  σύγχρονο  δίκτυο  εμπορευματικών  κέντρων  και  συνδυασμένων 

μεταφορών, τότε το κόστος διανομής των προϊόντων θα ήταν μειωμένο έως 30%, ενώ 

μειωμένο κατά 5-15% θα έβαινε και το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων. 

Οι  πολλαπλές  νομοθεσίες  για  τη  χορήγηση  αδειών  σε  φορτηγά  και 

αποθηκευτικούς χώρους, η έλλειψη ενιαίου σχεδιασμού για τις ώρες ανεφοδιασμού 

καταστημάτων, το ισχύον αναχρονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη σύμβαση εθνικής 

οδικής μεταφοράς και γενικότερα η απουσία κινήτρων και εθνικής στρατηγικής για 

τα logistics αποστερούν από τον κλάδο τη δυναμική που είχε αποκτήσει  από την 

τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Κυρίως, όμως οι αγκυλώσεις για τη μη 

ανάπτυξη  συνδυασμένων  μεταφορών  στην  Ελλάδα  συνοψίζονται  στην  έλλειψη 

βασικών υποδομών, όπως(45): 

• Η  Ελλάδα,  όχι  μόνο  διαθέτει  ανολοκλήρωτο  σιδηροδρομικό  δίκτυο, 

αλλά  αυτό  δεν  συνδέεται  με  τους  βασικότερους  λιμένες  της  χώρας. 

Ουσιαστικά, αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να 

μπορέσει  να  λειτουργήσει,  υπό  σωστές  προδιαγραφές,  ένας 

εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός, καθώς παρατηρείται έλλειψη 

terminals,  με  αποτέλεσμα  να  μην  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποδοχής 

συρμών στους εμπορευματικούς σταθμούς. 

• Τα  λιμάνια,  οι  Βιομηχανικές  Περιοχές  και  τα  αεροδρόμια  δεν 

συνδέονται  μεταξύ  τους  με  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  οδικών  και 

σιδηροδρομικών αξόνων,  με  αποτέλεσμα την  ανεπαρκή  εξυπηρέτηση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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• Τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν διαθέτουν, πέρα από την Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, αποθηκευτικούς χώρους και ψυγεία για 

την  υποδοχή  προϊόντων,  ελαχιστοποιώντας  το  ρόλο  των 

αερομεταφορών. 

• Οι εταιρείες third party logistics δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρούν 

ιδιόκτητο  μεταφορικό  στόλο,  καθώς  το  επάγγελμα  του  οδικού 

μεταφορέα παραμένει «κλειστό». 

• Λόγω της απουσίας των εμπορευματικών κέντρων η πλειονότητα των 

εταιρειών,  ανεξαρτήτως  μεγέθους,  προχωρά  στην  δημιουργία 

ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων σε περιοχές, κατά κανόνα, χαμηλού 

κόστους  γης,  χωρίς  να  αξιολογούν  περαιτέρω  κριτήρια,  όπως  την 

πρόσβαση σε μεταφορικούς άξονες και τα έξοδα συντήρησης.

5.2.   Η  Β.Ελλάδα  ως  κέντρο  μεταφορικών 
δραστηριοτήτων

Αναξιοποίητη παραμένει η στρατηγική γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης(45) 

σε  ότι  αφορά  την  ανάπτυξη  των  επενδύσεων  και  συνακόλουθα  των  υπηρεσιών 

logistics,  καθώς  η  συμπρωτεύουσα  δεν  διαθέτει  ούτε  ένα  ολοκληρωμένο 

εμπορευματικό κέντρο με την -καθιερωμένη ευρωπαϊκά- έννοια του όρου. Ο κλάδος 

των  υπηρεσιών  logistics  στη  Βόρεια  Ελλάδα  χαρακτηρίζεται  από  ανεπαρκείς 

υποδομές,  ενώ  πλήττεται  και  από  το  ακατάλληλο  θεσμικό  πλαίσιο,  παρά  τα 

σημαντικά γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Η πραγματικότητα είναι ότι χιλιάδες τόνοι και μεγάλες εμπορευματικές ροές 

παρακάμπτουν την χώρα μας και κατευθύνονται στα λιμάνια της Βορείου Ευρώπης 

και διαμετακομίζονται από εκεί, ακόμα και για χώρες που βρίσκονται πλησίον της 

Ελλάδας  όπως  η  Βουλγαρία  και  η  Ρουμανία.   Και  αυτό  γιατί  τα  εμπορεύματα 

καταλήγουν σε σύγχρονα λιμάνια,  με καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες  port  logistics, 

διαμετακομίζονται  πολυτρόπως   (σιδηροδρομικά,  οδικά,  ποτάμια)  λειτουργικά, 

αποτελεσματικά και  με ασφάλεια,  σε  σύγχρονα Εμπορευματικά Κέντρα απ’  όπου 

διαχωρίζονται και διαμετακομίζονται στους τελικούς τους προορισμούς. Γι’ αυτό οι 

πολυεθνικές  ροές  επιλέγουν  τις  Ευρωπαϊκά  Logistics:  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες 
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διαμετακόμισης  και  Logistics  μέχρι  τον  τελικό  προορισμό,  αξιοπιστία,  ασφάλεια, 

θεσμικό πλαίσιο που κατοχυρώνει και επιτρέπει την ευέλικτη και αποτελεσματική 

λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κέντρο  μεταφορικών  δραστηριοτήτων  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  στη 

Β.Ελλάδα  το λιμάνι της Θεσσαλονίκης(48). Το λιμάνι έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης 

υπηρεσιών  προστιθέμενης  αξίας  στον  τομέα  της  αποθήκευσης  και  διανομής 

προϊόντων, καθώς  έχει απευθείας πρόσβαση σε διευρωπαϊκά και διεθνή οδικά δίκτυα 

(Εγνατία  Οδός),  σιδηροδρομικό  δίκτυο  σε  όλες  τις  προβλήτες  και  αποτελεί  την 

πλησιέστερη θαλάσσια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Προβληματικά  σημεία  αποτελούν  η  χαμηλή  πυκνότητα  δρομολογίων  μεταξύ 

Θεσ/νίκης και Βαλκανικών χωρών (Θεσ/νίκη - Τουρκία), το υψηλό κόστος χρήσης 

των  υποδομών  λιμενικών  σταθμών  (φόρτωση,  εκφόρτωση,  αποθήκευση)  και  η 

χαμηλή συνέπεια των θαλασσίων συνδέσεων.

Όσον  αφορά  το  αεροπορικό  δίκτυο,  κύριο  πρόβλημα  αποτελεί  η  χαμηλή 

πυκνότητα δρομολογίων μεταξύ της Θεσ/νίκης και των χωρών του εξωτερικού, όπως 

επίσης και των νησιών. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι, αν και 

το  αεροδρόμιο  της  Θεσσαλονίκης  αποτελεί  το  μοναδικό  διεθνές  εμπορικό 

αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, δεν εξυπηρετεί πτήσεις αμιγούς εμπορευματικής 

μεταφοράς, με αποτέλεσμα η όποια διακίνηση εμπορευμάτων να πραγματοποιείται με 

τη  χρήση  μικτών  πτήσεων  (επιβατών-εμπορευμάτων).  Δεδομένης  της  μικρής 

χωρητικότητας  εμπορευμάτων  των  μικτών  πτήσεων  (ιδιαίτερα  κατά  τους 

καλοκαιρινούς μήνες) σημαντικός όγκος εμπορευμάτων αναγκαστικά κατευθύνεται 

προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με συνέπεια την αύξηση του συνολικού 

χρόνου  μεταφοράς  των  εμπορευμάτων  (κατά  τουλάχιστον  20-24  ώρες)  και  την 

ανάλογη βέβαια αύξηση του συνολικού μεταφορικού κόστους.

Αντί της δημιουργίας σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων, στη Θεσσαλονίκη 

έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας μεμονωμένων υποδομών αποθήκευσης και διανομής 

για την ανάπτυξη του κλάδου των logistics, αλλά απομένει ακόμη αρκετός δρόμος να 

διανυθεί, μέχρις ότου το κτιριακό δυναμικό φθάσει στα επιθυμητά επίπεδα. 

Το εκτιμώμενο μέγεθος των υφιστάμενων υποδομών της Μακεδονίας(48),  που 

στην  πλειονότητά  τους  συγκεντρώνονται  στις  περιοχές  Σίνδου,  Καλοχωρίου  και 

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 150.000 τμ και 

πρόκειται  κυρίως  για  μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους,  στεγασμένες,  αποθηκευτικές 

υποδομές της τάξης των 3.000-6.000 τμ και 10.000-20.000 τμ αντίστοιχα. Από το 
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σύνολο  των  νέων  ιδιωτικών  υποδομών,  επτά  κέντρα  logistics  της  Μακεδονίας, 

συνολικής  έκτασης  60.000  τμ,  αποτέλεσαν  έργα  που  διαχειρίστηκε  η  Εταιρεία 

Ανάπτυξης  Ιδιωτικών  Υποδομών  Βορείου  Ελλάδος  (ΕΑΙΥΒΕ).  Πρόκειται  για  τα 

κέντρα της εταιρειών: 

-Μakfrost AE: έδρα Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με κλειστό αποθηκευτικό χώρο 

5.775 τμ και ψυγείο 4.250 τμ, 

-Αποθήκευση  ΑΕ:  έδρα  Δρέπανο  Κοζάνης,  με  κλειστό  αποθηκευτικό  χώρο 

4.239 τμ, 

-Άλφα ΔΙΚΕ Βόρειας Ελλάδος: πρόκειται για δύο έργα, το πρώτο βρίσκεται 

στη ΒΙΠΕ Φλώρινας και το άλλο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, 

-Rota AE: έδρα Καλοχώρι, με κλειστό αποθηκευτικό χώρο 4.553 τμ, 

-Σίνδος ΑΕ: έδρα ΒΙΠΕ Σίνδου, με αποθηκευτικούς χώρους έκτασης 19.600 τμ 

και ιδιωτική σιδηροδρομική σύνδεση, 

-Προμαχών  ΑΕ:  έδρα  Προμαχώνας  Σερρών,  με  στεγασμένες  και  ελεύθερες 

αποθήκες συνολικής επιφάνειας περίπου 100.000 τμ.

Άλλες  κύριες  επιχειρήσεις  μεταφορών  (με  αποθηκευτικές  εγκαταστάσεις 

μεγαλύτερες  των  2.000  τ.μ.)  μπορούν  να  αναφερθούν  οι  παρουσιαζόμενες  στον 

πίνακα που ακολουθεί (49):

Εταιρεία Στεγασμένος αποθηκευτ. 

χώρος (τ.μ.)

Τοποθεσία

Διακίνησις ΑΕ 5.200 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Ένωση Μακεδονίας 2.500 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Ορφέας Βεϊνόγλου ΑΕ 5.000 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Πρόοδος (Σίνδος) ΑΕ 18.000 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Ballauf Ελλάς ΑΕΕ Μεταφορών 2.500 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Frakapor 7.000 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Imperio Forwarding Agents 3.000 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  μελών  του  επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης(49),  στον 

ευρύτερο  τομέα  της  μεταφοράς,  διαμεταφοράς  και  3PL,  στο  νομό 

δραστηριοποιούνται  σήμερα  περίπου  180  επιχειρήσεις.  Οι  πλειοψηφία  των 

επιχειρήσεων αυτών ασχολείται, είτε αποκλειστικά, είτε σε πολύ σημαντικό βαθμό, 

μόνο  με  την  παροχή  μεταφορικών  υπηρεσιών.  Χαρακτηριστικό  στοιχείο  των 

μεταφορικών επιχειρήσεων αποτελεί το μικρό μέγεθος και η συνεπαγόμενη χαμηλή 
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οργάνωση τους, τα οποία σαφέστατα μειώνουν τη δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντός και εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα  με  το  Σύνδεσμο  Βιομηχανιών  Βορείου  Ελλάδος(45) ανάµεσα  στα 

σηµαντικότερα προβλήµατα στο τοµέα Logistics, που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

της  Βορείου  Ελλάδας  στο  πλαίσιο  της  δραστηριοποίησής  τους  στην  ευρύτερη 

περιοχή, ξεχωρίζουν:

• η έλλειψη τεκμηριωμένης εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής στον τομέα 

των logistics

• το υψηλό εργατικό κόστος

• το έλλειμμα εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα 

των logistics

• το  απηρχαιωμένο  νομικό  και  θεσμικό  πλαίσιο  στον  τομέα  των 

εμπορευματικών μεταφορών & logistics

• η περιορισμένη διαλειτουργικότητα μεταφορικών μέσων

• οι καθυστερήσεις υλοποίησης δημόσιων έργων υποδομής

• η απουσία «εικόνας» της περιοχής ως περιφερειακού κόμβου logistics

Ευκαιρίες για την ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε περιφερειακό κόμβο 

logistics, αποτελούν:

• τα  σημαντικά  περιθώρια  ανάπτυξης  αγοράς  3PL  στη  Β.  Ελλάδα  και  τα 

Βαλκάνια

• η δυνατότητα εισόδου ελληνικών επιχειρήσεων 3PL σε Βαλκανικές αγορές 

μαζί με ελληνικές εμποροβιομηχανικές που δραστηριοποιούνται σε αυτές

Εν  κατακλείδι,  για  να  επιτευχθεί  ο  ρόλος   αυτός  της  Β.Ελλάδας  κρίνεται 

επιβεβλημένη η ταχύρυθμη ανάπτυξη των μεταφορικών, ερευνητικών, τεχνολογικών 

και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και η υποστήριξη του ελληνικού κράτους 

για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

5.3.  Εταιρίες   Third     Party     Logistics   (3  PL  )-Χαρακτηριστικά   
και Ανάπτυξη

Η επιλογή των επιχειρήσεων για outsourcing logistics(47) µε την ανάθεση του 

έργου σε εξειδικευμένη εταιρία third party  δύναται να προσδώσει ανταγωνιστικό 
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πλεονέκτηµα  στην  επιχείρηση.  Το  κυριότερο  πλεονέκτημα   που  εισπράττουν  οι 

επιχειρήσεις από την ανάθεση, είναι το οικονοµικό λόγω µείωσης του κόστους των 

παγίων και  της  εξοικονόμησης προσωπικού από µη «κύριες»  δραστηριότητες,  µε 

αποτέλεσµα την ευκολότερη ανάπτυξη και επικέντρωση στο κύριο αντικείµενο τους. 

Συνοπτικά, οι κυριότεροι λόγοι του  «οutsourcing» είναι:

• Εκμετάλλευση Οικονομιών Κλίμακας

• Μείωση Κόστους

• Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας Συνεργατών

• Βελτίωση Λειτουργιών Κυκλώματος Logistics

• Περιορισμός Επενδύσεων σε Πάγια

• Αφοσίωση στην Κύρια Δραστηριότητα 

• Αύξηση Βαθμού Ευελιξίας

• Βελτίωση Επιπέδου Εξυπηρέτησης Πελατών 

Η   ανάθεση  της  μεταφοράς,  αποθήκευσης  και  διανομής  σε  τρίτους  ως 

εναλλακτικός  τρόπος  τροφοδοσίας  της  αγοράς  γνωρίζει  κάποια  ανάπτυξη  τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με τις εξής ιδιαιτερότητες(44):

Α)  Οι  εταιρίες  που  αναθέτουν την  εφοδιαστική διαχείριση  σε  τρίτους  είναι 

κυρίως οι πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι ελληνικές 

εταιρίες δύσκολα ξεφεύγουν από τους παραδοσιακούς τρόπους διακίνησης (π.χ. μέσω 

χονδρεμπόρων,  αντιπροσώπων,  ειδικών  συνεργατών,  ιδίων  εγκαταστάσεων,  μίγμα 

όλων  αυτών  κ.λπ.),  είτε  επειδή  προβληματίζονται  από  τις  αντιδράσεις  των 

υπαρχόντων  δικτύων  διανομής  είτε  για  λόγους  καθαρά  τυπικούς  (π.χ.  επειδή  δεν 

επιθυμούν να επιφορτισθούν με τη λογιστική παρακολούθηση μιας αποθήκης) είτε 

επειδή  δεν  έχουν  ενημερωθεί  πλήρως  για  τις  δυνατότητες  και  τις  λύσεις  που 

προσφέρονται.

Β)  Η  νομοθεσία  σχετικά  με  τις  μεταφορές  δημιουργεί  ένα  πλέγμα  από 

περιορισμούς που δεν αφήνει τις επιχειρήσεις third party logistics να λειτουργήσουν 

ανεμπόδιστα και καθετοποιημένα. Μολονότι γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού και 

ανάπτυξης των εταιριών αποθήκευσης και διανομής και έχουν εφαρμοσθεί και ειδικά 

επενδυτικά  προγράμματα  για  τη  δημιουργία  υποδομών  για  την  αποθήκευση  και 

διανομή,  όπως  το  πρόγραμμα  ιδιωτικών  υποδομών  Β.  Ελλάδας,  εν  τούτοις  οι 

επιχειρήσεις  αυτές  δεν  μπορούν  να  αναλάβουν  ολοκληρωμένο  το  έργο  της 

αποθήκευσης και διανομής παρά μόνο σε συνεργασία με τις μεταφορικές εταιρίες που 
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λειτουργούν  στην  Ελλάδα.  Έτσι,  η  όποια  προσπάθεια  για  παροχή  υπηρεσιών 

διανομής υψηλού επιπέδου εξαρτάται και κρίνεται από το επίπεδο των υπηρεσιών 

των  μεταφορικών  μέσων,  τα  οποία  λειτουργούν  κάτω  από  μία  προστατευτική 

νομοθεσία, η οποία σε τελική ανάλυση δεν «επιτρέπει» τον εκσυγχρονισμό τους και 

την ανταπόκρισή τους στο ρόλο που καλούνται να παίξουν.

Η  παροχή υπηρεσιών logistics στη χώρα μας ξεκίνησε σχεδόν αποκλειστικά 

από τις μεγαλύτερες  διαμεταφορικές εταιρείες. Σταδιακά άρχισαν να εμφανίζονται 

εταιρίες  3PL   με  αποκλειστικό  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών  logistics.  Ο 

συγκεκριμένος  κλάδος  έχει  παρουσιάσει  ταχεία  ανάπτυξη  στην  Ελλάδα,  με  μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης(42) κατά την περίοδο 1998-2002 ίσο με 26,3%. Με το πέρασμα 

του χρόνου αυξάνεται η συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων  με τις εταιρίες 

3PL , καθώς οι τελευταίες προσαρμόζονται  σε σύγχρονες επενδύσεις τεχνολογιών 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στον  κλάδο  διακρίνονται  τρεις  ομάδες  επιχειρήσεων  παροχής  υπηρεσιών 

logistics: 

1)  αυτές  που  ενοικιάζουν  αποθηκευτικούς  χώρους  (real  estate  logistics 

providers), 

2)  αυτές  που  παρέχουν  υπηρεσίες  διαχείρισης  εμπορευμάτων  τρίτων  χωρίς 

άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (public warehousing providers) και 

3)  αυτές  που  παρέχουν  το  πλήρες  φάσμα  υπηρεσιών  ή  contract  logistics 

providers.  Οι  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  μιας  σύγχρονης  3PL  εταιρίας 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω(43):

• Tυποποίηση  όρων  και  διαδικασιών  συνεργασίας,  σύναψη  logistics 

contracts με τον πελάτη.

• Δυνατότητα  ικανοποίησης  όλων  των  πιθανών  ειδών  και  τύπων 

αποθήκευσης  (προϊόντα  σε  παλέτες  /  ράφια  /  στοίβαξη,  ογκώδη 

προϊόντα σε ελεύθερους χώρους, μικρά αντικείμενα σε θυρίδες).

• Yπαρξη  real-time  information  Warehouse  Management  System  [(με 

εξοπλισμό  ανάγνωσης  bar  code  και  χρήση  τερματικών  ασύρματης 

τεχνολογίας RF (Radio Frequency Terminals)].

• Δυνατότητα αυτόματης δέσμευσης νέων εισαγωγών (π.χ. προϊόντα υπό 

λανσάρισμα) και προϊόντων προς καταστροφή. Δυνατότητα δέσμευσης / 
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αποδέσμευσης θέσεων και ειδών βάσει  κωδικού, αριθμού παρτίδας ή 

προέλευσης.

• Δυνατότητα απογραφής, με βάση το είδος, τη θέση ή τον πελάτη.

• Δυνατότητα παραγγελιοληψίας  και  πληροφόρησης του πελάτη για  το 

status των παραγγελιών του.

• Δυνατότητα συλλογής (picking) ανά παραγγελία, ανά δρομολόγιο, ανά 

πελάτη, ανά είδος και συγκεντρωτικά και έκδοσης picking list, η οποία 

να βελτιστοποιεί το δρομολόγιο του μεταφορέα

• Eφαρμογή σύγχρονων μεθόδων δρομολόγησης

• Oρθή επιλογή και αξιολόγηση μεταφορικών εταιριών και αυτοκινήτων 

με κοινά αποδεκτά με τον πελάτη κριτήρια.

• Aποτελεσματική  διαχείριση  επιστροφών,  με  στόχο  τη  δραστική 

εξοικονόμηση logistics cost,.

• Eξασφάλιση  ιχνηλασιμότητας  (lot  trace)  για  την  ανάκληση  των 

εμπορευμάτων ή για περιπτώσεις που το επιβάλλουν λόγοι τιμών

• Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των στοιχείων κίνησης 

στην αποθήκη.

• Δυνατότητα εκτέλεσης  εργασιών ανασυσκευασίας  για  προσφορές  και 

προωθητικές ενέργειες προϊόντων.

• Eκδοση reports  προς  ενημέρωση του management  και  της  διοίκησης 

των πελατών.

• Δυνατότητα  υπολογισμού  logistics  cost:   Aνά παλέτα,  ανά  προϊόν  ή 

κατηγορία  προϊόντων,  ανά  πελάτη  ή  ομάδα  πελατών  (π.χ.  αλυσίδες 

supermarkets).

• Δυνατότητα εξαγωγής profit  & loss statements:  Aνά πελάτη ή ομάδα 

πελατών, ανά προϊόν ή κατηγορία προϊόντων

• Δυνατότητα  εξαγωγής  δεικτών  μέτρησης  επιπέδου  εξυπηρέτησης 

πελατών (customer service level):Aξιοπιστίας παραδόσεων, πληρότητας 

παραγγελιών, ορθότητας παραγγελιών.

Σύμφωνα με κλαδική μελέτη(46) που πραγματοποιήθηκε από την ICAP το 2007, 

η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών 3PL παρουσίασε διαχρονική άνοδο καθ΄ 

όλη  την  περίοδο  1998-2006  µε  µέσο  ετήσιο  ρυθµό  αύξησης  20,8%.  Η  ραγδαία 

άνοδος που παρατηρήθηκε την περίοδο 1998-2004 αποδίδεται σε σηµαντικό βαθµό 
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και στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες λόγω της αυξηµένης ζήτησης 

για αποθηκευτικούς χώρους που έδωσε αφορµή για τη δραστηριοποίηση. Κατά την 

µεταολυµπιακή περίοδο ο ρυθµός αύξησης της αγοράς περιορίστηκε και παρουσιάζει 

πλέον µικρότερους ρυθµούς ανάπτυξης.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3PL (1998-2007)
ΕΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (€ χιλ) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

1998 73400 -
1999 95100 29,6
2000 126200 32,7
2001 156000 23,6
2002 182500 17,0
2003 224850 23,2
2004 273600 21,7
2005 296850 8,5
2006 332000 11,8
2007* 371840 12,0
*ΠΡΟΒΛΕΨΗ                                                  ΠΗΓΗ: ICAP 2007-ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
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Εξέλιξη συνολικού μεγέθους αγοράς 3PL (1998-2007)

* ΠΡΟΒΛΕΨΗ                             ΠΗΓΗ: ICAP 2007-ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Σύμφωνα  με  την  ίδια  μελέτη(46) και  όπως  φαίνεται  στα  παρακάτω  δύο 

γραφήματα, κεντρικός κορμός των υπηρεσιών 3PL είναι η αποθήκευση και διανοµή. 

Όσον  αφορά  τις  κατηγορίες  προϊόντων  που  διαχειρίζονται,  τα  καταναλωτικά 

προϊόντα  (τρόφιμα,  είδη  σουπερμάρκετ,  οικιακός  εξοπλισμός,  ένδυση,  ηλεκτρικές 

συσκευές,) κυριαρχούν στις υπηρεσίες 3PL με συνολικό μερίδιο της τάξης του 40%. 

Αμέσως επόμενο σημαντικό μερίδιο κατέχουν τα αυτοκίνητα με ποσοστό 15%
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Λογισμική 
υποστήριξη 

0,8

Λοιπές 
υπηρεσίες 4,2

Αποθήκευση 
χωρίς ψύξη 38,4

Διανομή 38,5

Συσκευασία 6,5

Αποθήκευση 
με ψύξη 11,5

Κατανομή αγοράς 3PL ανά κύρια κατηγορία υπηρεσιών (2006)
ΠΗΓΗ: ICAP 2007-ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 11%

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 15%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3%

ΑΛΛΑ 7%

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 

7%

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 11%

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 4%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 
35%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7%

Κατανομή αγοράς 3PL σε βασικές κατηγορίες προϊόντων (2006)
ΠΗΓΗ: ICAP 2007-ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  παρακάτω  πίνακα(46) φαίνεται  ότι  12  εταιρίες 

ελέγχουν το 45% της  αγοράς (από τις 75 που υπάρχουν περίπου στον κλάδο 3PL)
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ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 3PL (2006)
ETAIΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. 10,9%
KUEHNE-NAGEL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 4,3%
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3,9%
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. 3,6%
Μ.Α.Β.Ε. Ε.Π.Ε. 3,5%
HELLENIC LOGISTICS A.E. 3.2%
PHARMA LOGISTICS A.E. 2.8%
SARMED-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. 2,7%
ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 2,6%
ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2,5%
ΣΙΝΔΟΣ Α.Ε. 2,4%
LEADER A.E. 2.3%

ΠΗΓΗ: ICAP 2007-ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στις εταιρίες 3PL τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις 

σε  θέματα  τεχνολογικής  αναβάθμισης  και  εξοπλισμού,  με  προμήθεια  λογισμικού 

ελέγχου  της  λειτουργίας,  εφαρμογές  παρακολούθησης  εμπορευμάτων,  διαχείρισης 

αποθήκης  και  μεταφορικού  στόλου,  με  αποτέλεσμα  οι  προσφερόμενες  υπηρεσίες 

logistics  να  διαφέρουν  πλέον  από  τις  τυπικές  μεταφορικές  δραστηριότητες.  Προς 

αυτήν την κατεύθυνση συμβάλουν και οι συνεργασίες ελληνικών επιχειρήσεων με 

κορυφαίες  εταιρείες  του  εξωτερικού,  βελτιώνοντας  τη  λειτουργία  τους  με  την 

μεταφορά  της  τεχνογνωσίας  παράλληλα  με  την  απόκτηση  πρόσβασης  σε 

ολοκληρωμένα διεθνή δίκτυα μεταφορών και αποθήκευσης. Βέβαια, οι επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα έχουν να καλύψουν ακόμη μεγάλη απόσταση για να συγκλίνουν με τα 

αντίστοιχα επίπεδα που παρατηρούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη.

5.4.   Προοπτικές ανάπτυξης των μεταφορικών εταιριών 
στην Ελλάδα

Πέρα από το διαχωρισμό των μεταφορικών εταιριών όσον αφορά το είδος των 

υπηρεσιών  που  προσφέρουν,  στην  Ελλάδα  υπάρχουν  από  άποψη  μεγέθους  δύο 

κατηγορίες εταιριών παροχής υπηρεσιών.  Η πρώτη αφορά τις πολυεθνικές και τις 

μεγάλες  ελληνικές  επιχειρήσεις  (εταιρίες  διαμεταφοράς  και  3PL)  όπου  γίνεται 

προσπάθεια εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας με 
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λεπτομερή  κοστολόγηση υπηρεσιών.  Η δεύτερη  κατηγoρία  είναι  αυτή  του  απλού 

μεταφορέα, των μικρών ελληνικών μεταφορικών εταιριών, που δεν είναι σε θέση ή 

δεν θέλουν να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και ανάπτυξη των  logistics.  Το 

συνολικό κόστος και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι όροι άγνωστοι γι' αυτούς. Η 

πρακτική στο  εξωτερικό  δείχνει  ότι  μόνο μεγάλες  και  εξειδικευμένες  εταιρίες  θα 

επιβιώσουν, και η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η συγχώνευση εταιριών, υπό 

την  αιγίδα  όμως  ανθρώπων  που  είναι  γνώστες  του  αντικειμένου.  Ο  συνολικός 

αριθμός των επιχειρήσεων μεταφοράς στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της ICAP 
(46)  ανέρχεται  σε  400  περίπου,  αριθμός  υπερβολικά  μεγάλος  για  τα  μεγέθη  της 

ελληνικής οικονομίας. Επομένως η μελλοντική τάση θα είναι μείωση του αριθµού 

των  επιχειρήσεων  (συγχωνεύσεις,  εξαγορές)  για  την  αντιμετώπιση  του  μεγάλου 

ανταγωνισμού  και  την  διασφάλιση  κεφαλαίων  για  ανάπτυξη  υποδοµών  που 

απαιτούνται για δραστηριοποίηση σε logistics. Μείωση του αριθμού των εταιριών θα 

επέλθει  και  από  την  αύξηση  των  πρόσθετων  υπηρεσιών  που  προσφέρουν  οι 

επιχειρήσεις διαµεταφοράς και είσοδο τους στις υπηρεσίες logistics και 3PL(παροχή 

ολοκληρωµένων λύσεων στους πελάτες)

Eίναι  γεγονός  ότι  σήμερα  καμία  μεταφορική  εταιρία  δεν  μπορεί  να 

λειτουργήσει  χωρίς  την  ανάπτυξη  τεχνολογικών  εργαλείων  πληροφόρησης(4).  H 

τεχνολογία  της  πληροφoρικής  έχει  αποκτήσει  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στην 

παρακολούθηση της ροής των αγαθών μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς 

παρέχει  ταχεία  και  αξιόπιστη  πληροφόρηση.  Mια  στρατηγική  βασιζόμενη  σε 

"έξυπνη" και "διαφανή" εφαρμογή των logistics, προσφέρει αφ' ενός μεν πολλαπλά 

οφέλη στον καταναλωτή, όπως συνεχόμενη και αξιόπιστη ροή υπηρεσιών, αφ' ετέρου 

δε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους μεταφορείς και τους logistics 

service providers. 

H χρήση των τεχνολογιών "εντοπισμού" φορτίου(5) ελαχιστοποιεί το χρόνο που 

χρειάζονται οι  πελάτες για να "παρακολουθήσουν" την πρόοδο των φορτίων τους 

μέσα στο  μεταφορικό δίκτυο.  Συγκεκριμένα,  η  κωδικοποίηση των φορτίων με  τη 

χρήση  barcodes,  βοηθά  στην  παρακολούθησή  τους  και  την  αυτόματη  λήψη 

πληροφοριών  για  την  κίνηση  των  προϊόντων  μέσω  των  σημείων  διανομής,  στη 

γραμμή συσκευασίας, στις αποθήκες και στα σημεία παράδοσης-παραλαβής. Όλα τα 

παραπάνω σε συνδυασμό με το EDI (Hλεκτρονική Aνταλλαγή Δεδομένων) μας δίνει 

τη  δυνατότητα  να  γνωρίζουμε  πότε  τα  αγαθά  αποστέλλονται,  πού  ακριβώς 

βρίσκονται  μέσα  στο  μεταφορικό  δίκτυο  και  σε  ποιό  ακριβώς  σημείο 

95



παραλαμβάνονται.  Mε  άλλα  λόγια  όλη  η  πληροφόρηση  που  απαιτείται  από  την 

παραγγελία έως την παράδοση και την πληρωμή.  Eίναι επομένως προφανές πως οι 

μεταφορικές  εταιρίες  μπορούν  να  υποστηρίξουν  με  αποτελεσματικό  τρόπο  τη 

διακίνηση,  συσκευασία,  μεταφορά  ενός  προϊόντος  καθώς  και  την  διαχείριση  των 

αποθηκών τους χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα Τηλεματικής, τα  barcodes 

και το  EDI, καθώς επίσης και συστήματα ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας τα οποία 

λειτουργούν μέσω του  Internet.  Tα συστήματα αυτά συνδεόμενα με τις  κεντρικές 

βάσεις δεδομένων των μεταφορικών εταιριών, αποτελούν το καλύτερο εργαλείο για 

τους πελάτες που επιθυμούν διαρκή ενημέρωση για τα φορτία τους.

Από το σύνολο των εταιριών μεταφοράς διαφαίνεται ότι η  πλειοψηφία  των 

διαµεταφορικών ή 3PL εταιρειών έχει συνειδητοποιήσει ότι η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών  στη  διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  αποτελεί  ένα  σηµαντικό 

παράγοντα εξέλιξης(6).  Ένα σηµαντικό πρόβληµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι  ενώ 

από την µια πλευρά υπάρχει µια πληθώρα λύσεων νέων τεχνολογιών οι οποίες είναι 

ώριµες,  οι  µικροµεσαίες  (κυρίως)  επιχειρήσεις  δεν  τις  γνωρίζουν.  Από  την  άλλη 

πλευρά οι χρήστες δεν γνωρίζουν την υπάρχουσα τεχνολογία και εξακολουθούν να 

έχουν προβλήµατα. Η υπάρχουσα κατάσταση πολλές φορές δηµιουργεί σηµαντικά 

προβλήµατα  στη  διοίκηση  και  διαχείριση  των  διαδικασιών  του  αποθηκευτικού 

κυκλώµατος  µε  αποτέλεσµα  να  προκύπτουν  λάθη  στις  παραγγελίες  και  στις 

τιµολογήσεις των πελατών και να δημιουργούνται σηµαντικές εσωτερικές αυξήσεις 

στο  κόστος.  Επίσης,  ο  συνήθως  µεγάλος  όγκος  φορτώσεων/µεταφορών  απαιτεί 

βελτιστοποιηµένες  διαδικασίες  στη  δροµολόγηση  και  στη  φόρτωση  των 

παραγγελιών.

Η μετάβαση των εταιριών από τη λειτουργία της «παραδοσιακής» εφοδιαστικής 

αλυσίδας στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και μεθόδων θα πρέπει να συνοδεύεται 

από μια σειρά προσεκτικά μελετημένων βημάτων, όπως:

• Ενημέρωση  για  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  και  τις  δυνατότητες  των 

νέων  τεχνολογιών  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Διερεύνηση  των 

δυνατοτήτων  που  προσφέρουν  οι   τεχνολογίες  στις  διαδικασίες  της 

παραγωγής, αποθήκευσης και διανοµής.

• Κατάρτιση  επιχειρηματικού  σχεδίου  (π.χ.  ποιες  υπηρεσίες   και 

διαδικασίες θα ωφεληθούν από την ένταξη των νέων τεχνολογιών, πόσα 

χρήματα δύναται να επενδυθούν σε τέτοιες δραστηριότητες και για πόσο 

96



χρονικό διάστημα, κατά πόσο θα  βελτιστοποιηθεί  το customer service, 

κόστος  εκπαίδευσης  του  προσωπικού  στη  χρήση  αυτών  των 

τεχνολογιών)

• Συγκεκριμενοποίηση  των   επιµέρους  διαδικασιών  εφοδιαστικής 

αλυσίδας  όπου  θα  γίνουν  αλλαγές  όπως:  αποθήκευση,  διανοµή, 

υποστήριξη  εσωτερικών  διαδικασιών  της  επιχείρησης  µε  χρήση  της 

πληροφορικής.  Ποιες  διαδικασίες  θα  βελτιώσει-αντικαταστήσει  η 

ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών καθώς και ποιες είναι οι πιθανές τους 

αδυναµίες.

• Διασφάλιση  μέσω  των  κατάλληλων  επιλογών  και  επιχειρηματικών 

κινήσεων ότι  η  λειτουργία της  εταιρίας  µπορεί  να ανταποκριθεί  στις 

απαιτήσεις ενός νέου τρόπου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Για παράδειγµα, να εξεταστεί αν υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης των 

προϊόντων ως τα σηµεία διανοµής που επιθυµεί ο πελάτης (και αν ναι 

µε  ποιο  κόστος),  αν  υπάρχει  δυνατότητα  ενσωµάτωσης  της 

πληροφορίας  που  παρέχεται  από  την  ασύρµατη  δικτύωση  µε  το 

σύστηµα WMS για την υποστήριξη της αποθήκης, κλπ

• Διερεύνηση ανάθεσης (εάν και κατά πόσο είναι συμφέρουσα) κάποιων 

λειτουργιών σε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) 

όπως είναι οι εταιρίες ταχυµεταφοράς, κέντρα διαχείρισης αποθεµάτων 

προϊόντων, logistics centers, κλπ.

                    

5.5.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα  κυριότερα  συμπεράσματα  που  προκύπτουν   από   τα  θέματα  που 

αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

• Οι μεταφορικές εταιρίες εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα,  αφού   από  τις  βασικότερες 

µεταβλητές,  που  επηρεάζουν  σοβαρά  τα  έσοδα  και  τα  κέρδη  των 

επιχειρήσεων, αποτελούν τα συστήµατα µεταφοράς, αποθήκευσης και 
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διακίνησης  των  προϊόντων  .  Το  κόστος  logistics  (εφοδιαστικής 

διαχείρισης) επιβαρύνει ένα προϊόν κατά 10% ως και 30% της αξίας 

του, ανάλογα µε τον κλάδο που ανήκει και επομένως, ακόµη και µικρές 

µειώσεις του κόστους Logistics, οδηγούν σε σηµαντικές βελτιώσεις της 

κερδοφορίας  των  επιχειρήσεων.  Η   σωστή  οργάνωση,  ο 

προγραμματισμός  και η  υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας στον κλάδο 

των επιχειρήσεων μεταφορών,  αποτελούν πλέον απαραίτητα στοιχεία 

για την επίτευξη των δραστηριοτήτων με σκοπό την ασφαλή μεταφορά 

των  αγαθών,  την  παράδοσή  τους  το  σωστό  χρόνο  και  τόπο  και 

διεκπεραίωση της μεταφοράς με το μικρότερο δυνατό κόστος.

• Οι μεταφορικές εταιρίες θα πρέπει να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους 

σύμφωνα  με  τις  νέες  τάσεις  που  διαφαίνονται  να  κυριαρχούν  στην 

εφοδιαστική αλυσίδα όπως η  λειτουργία  μεγάλων Κέντρων  ∆ιανοµής 

(εμπορευματικά κέντρα, logistic  parks κλπ ). Τα κέντρα αυτά διαθέτουν 

υποδοµές που επιτρέπουν διανομές  σε µεγάλη έκταση και ταχύτητα με 

αισθητά περιορισµένες  αποθηκευτικές δραστηριότητες.  

• Οι εξελίξεις των νέων τεχνολογιών έχουν οδηγήσει στην ηλεκτρονική 

παρακολούθηση τόσο της διαδικασίας διεκπεραίωσης παραγγελιών όσο 

και  της  παράδοσης  προϊόντων.   Απαιτείται  επομένως,   από  τις 

επιχειρήσεις μεταφοράς  η αναβάθμιση των υποδομών τους που θα τους 

επιτρέψουν  ταχύτερη,  πιο  ευέλικτη  και  πιο  ακριβή  εκπλήρωση  των 

παραγγελιών που προέρχονται από online συναλλαγές. Οι τεχνολογίες 

αναγνώρισης  και  κτήσης  δεδομένων,  τα  συστήματα  τηλεματικής,  τα 

πληροφοριακά  συστήματα  διαχείρισης  αποθηκών  επιτρέπουν  στις 

μεταφορικές επιχειρήσεις   να διαχειριστούν,  να συγχρονίσουν και να 

συντονίσουν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διανομές 

διαμέσου πολλών διαύλων επικοινωνίας

• Όσον αφορά τον κλάδο των οδικών μεταφορών, αυτός χαρακτηρίζεται 

από ιδιαίτερη αστάθεια,  γρήγορες μεταβολές στα δεδομένα και μεγάλο 

ανταγωνισμό λόγω της πληθώρας των μεταφορικών επιχειρήσεων  αλλά 

και λόγω του μεγέθους των φορτίων που μετακινούνται, αφού είναι ο 

κλάδος των μεταφορών με τη μεγαλύτερη εμπορευματική κίνηση. Στα 

πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η χρήση  πληροφοριακών συστημάτων 
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διοίκησης του στόλου διανομών και παρακολούθησης των παραγγελιών 

ώστε  η   μεταφορική  εταιρία  να  ελαχιστοποιεί  το  κόστος  της,   να 

προσφέρει  ανταγωνιστικές  τιμές  στους  πελάτες  της  καθώς  και 

καλύτερες  υπηρεσίες  μεταφοράς.  Όσον  αφορά  την  ελληνική 

πραγματικότητα,  απαιτείται  αναβάθμιση  του  πεπαλαιωμένου  στόλου 

φορτηγών  οχημάτων,  βελτίωση  του  οδικού  δικτύου  και  καλύτερη 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,  αφού σύμφωνα με  αποτελέσματα 

ερευνών που παρουσιάστηκαν, πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων 

μεταφοράς αξιοποιεί πλήρως τις υπηρεσίες τηλεματικής.

• Η δημιουργία Εμπορευματικών Κέντρων και στην Ελλάδα σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχει  καθυστερήσει  ήδη αρκετά.  Η λειτουργία 

τους  κρίνεται  απαραίτητη  αφού  συντελούν  στον  εξορθολογισμό  του 

μεταφορικού  συστήματος  με  την  αποσυµφόρηση  των  χερσαίων 

µεταφορικών  συστηµάτων  μέσω  της  ανάπτυξης   συνδυασµένων 

µεταφορών.  Επίσης  μειώνουν  το  κόστος  μεταφοράς,  δημιουργούν 

σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, γίνονται πόλος 

έλξης νέων επενδύσεων και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη

• Όσον  αφορά  τον  κλάδο  των  αερομεταφορών,  αυτός  αποτελεί  έναν 

αναπτυσσόμενο  κλάδο  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  όπου  τα 

πλεονεκτήματα είναι   η  ταχύτητα μεταφοράς  και  η  σχετικά μεγάλη 

ασφάλεια  που  παρέχεται  στα  εμπορεύματα.  Τα  κυριότερα 

μειονεκτήματα εντοπίζονται στη  μικρή συγκριτικά χωρητικότητα του 

μεταφορικού μέσου και στο αυξημένο κόστος μεταφοράς που προκύπτει 

από το αεροπορικό φορτίο. Βασικό στοιχείο σωστής λειτουργίας  των 

εμπορευματικών  αερομεταφορών  είναι  η  διασύνδεσή  τους  με  τις 

υποδομές  επίγειας  εξυπηρέτησης  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.   Αυτό 

σημαίνει ότι τα αεροδρόμια πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες υποδομές 

και   να  χρησιμοποιούν   τεχνολογικές  εφαρμογές  διαχείρισης  των 

μεταφορών  όπως  λογισμικό  για τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαχείριση 

των  φορτίων,   τεχνικές  αποδοτικής  μεταφοράς  και  αποθήκευσης, 

διοίκηση  εσωτερικής  κίνησης,  ηλεκτρονική  ανταλλαγή  πληροφοριών 

και  επικοινωνίας,  tracking  &  tracing  (ιχνηλασιμότητα)  των 

εμπορευμάτων
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• Το κύριο χαρακτηριστικό των θαλάσσιων μεταφορών είναι το χαμηλό 

κόστος, αφού τα πλοία παρέχουν τη φτηνότερη µορφή µεταφοράς σε 

βαριά και χύµα φορτία. Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εφοδιαστικής 

αλυσίδας  έρχεται  να   μειώσει  το  συνολικό   χρόνο  αποστολής  των 

εμπορευμάτων,  που  στις  θαλάσσιες  μεταφορές  είναι  και  το  βασικό 

μειονέκτημα. Η  χρησιµοποίηση των κοντέινερ επιτρέπει στη θαλάσσια 

µεταφορά  να  συνδυάζεται  µε  την  οδική  και  τη  σιδηροδροµική 

µεταφορά, μειώνοντας το  χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Η χρήση 

τους  έχει  ελαττώσει  σημαντικά  τον  χειρισμό  των  φορτίων  μέσα στο 

λιμάνι, με συνέπεια τη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα επέφερε 

μείωση των ναύλων.  Τα σύγχρονα λιμάνια τείνουν  να αυξάνουν το 

ρόλο τους   σαν κέντρα “logistics” παρέχοντας υπηρεσίες σ’ ολόκληρη 

την  αλυσίδα  της  μεταφορικής  διαδικασίας  από  τον  παραγωγό  στον 

παραλήπτη. Βασικά στοιχεία αυτού του νέου ρόλου που καλούνται να 

διαδραματίσουν  τα  λιμάνια  είναι  η  αναβάθμιση  των  υποδομών  των 

τερματικών τους σταθμών (terminals) , η υιοθέτηση συστημάτων EDI 

(ηλεκτρονική  ανταλλαγή  εγγράφων  δηλωτικών  και  φορτωτικών, 

ηλεκτρονική  αναγγελία  της  κίνησης  των  πλοίων,   ηλεκτρονική 

διαχείριση containers μέσα στα terminals του λιμανιού), καθώς και  η 

ίδρυση  και  λειτουργία  εμπορευματικών  κέντρων  στα  λιμάνια. 

Σύγχρονες  τεχνολογίες  όπως  εφαρμογές  RFID  στη  διαχείριση  και 

μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, αυξάνουν  την ταχύτητα διακίνησης 

και την ασφάλεια των εμπορευμάτων

• Η ανάπτυξη των συνδυασμένων  μεταφορών,  δηλαδή   η διαδοχική 

χρήση  διαφορετικών  μεταφορικών  μέσων   χωρίς  μεταφόρτωση 

εμπορευμάτων,  προϋποθέτει  την  παροχή  υπηρεσιών  υψηλής 

προστιθέμενης  αξίας  από  τις  μεταφορικές  εταιρίες,  προκειμένου  να 

αντισταθμίσουν τα επιπλέον κόστη που δημιουργούνται από τη χρήση 

παραπάνω του ενός μεταφορικών μέσων.  Απαραίτητη κρίνεται  και  η 

ανάπτυξη υποδομών όπως τα εμπορευματικά κέντρα, η σύνδεση μεταξύ 

λιμανιών  και   αεροδρομίων,  η  σύνδεση  οδικών  αξόνων  και 

σιδηροδρομικού δικτύου, η ανάπτυξη των εμπορευματικών υπηρεσιών 

και υποδομών  αποθήκευσης σε λιμάνια και αεροδρόμια
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• Όσον αφορά τον  κλάδο των μεταφορών στην Ελλάδα οι  τάσεις  που 

διαφαίνονται   είναι  η  εισβολή  στο  χώρο  μεγάλων  πολυεθνικών 

κολοσσών,  η   ανάπτυξη  των  μεταφορικών  εταιριών  οι  οποίες 

αναγκάστηκαν  να  εφαρμόσουν  αρχές  και  διαδικασίες  Logistics,  η 

εμφάνιση   επιχειρήσεων  παροχής  ολοκληρωμένων  υπηρεσιών  σε 

τρίτους  (3PL),  οι  συγχωνεύσεις  και  οι  εξαγορές  μικρών  ή  μεσαίων 

μεταφορικών  επιχειρήσεων.  Στις  εταιρίες  3PL  τα  τελευταία  χρόνια 

έχουν  υλοποιηθεί  σημαντικές  επενδύσεις  σε  θέματα  τεχνολογικής 

αναβάθμισης  και  εξοπλισμού,  με  προμήθεια  λογισμικού  ελέγχου  της 

λειτουργίας,  εφαρμογές  παρακολούθησης  εμπορευμάτων,  διαχείρισης 

αποθήκης και μεταφορικού στόλου, με αποτέλεσμα οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες  logistics  να διαφέρουν πλέον από τις  τυπικές  μεταφορικές 

δραστηριότητες. Γενικότερα όμως, ο μικρός βαθμός αξιοποίησης  των 

νέων  τεχνολογιών  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  χαρακτηρίζει  τις 

ελληνικές  μεταφορικές επιχειρήσεις  και αποτελεί σίγουρα τροχοπέδη 

στην περαιτέρω ανάπτυξή τους

Κλείνοντας την παρούσα εργασία θα ήθελα να παραθέσω το παρακάτω πολύ 

εύστοχο  –κατά  τη  γνώμη  μου-  απόσπασμα   από  μελέτη(49) του  Σύνδεσμου 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος: 

«Μια σωστά οργανωµένη μεταφορική δραστηριότητα  και τα εµπλεκόµενα σε  

αυτήν logistics δεν µπορούν να καταστήσουν το προϊόν ποιοτικά καλύτερο. Μπορούν 

όµως,  να   το  κάνουν  περισσότερο  ανταγωνιστικό,   να  το  παραδώσουν  στην  ίδια  

ακριβώς κατάσταση, όπως το παρέλαβαν, στο µικρότερο και σαφώς προκαθορισµένο  

χρόνο (αξιοπιστία παράδοσης) µε  το  χαµηλότερο κόστος»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ(50)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙAΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ

Άρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. 

α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις 

εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται με την επιμέλεια της μεταφοράς. 

β)  Οι  Γενικοί  Όροι  υπερισχύουν  τυχόν  διαφορετικών  τοπικών  εμπορικών 

εθίμων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων 

και διατάξεων διεθνών συμβάσεων, εκτός αν αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου.

Άρθρο 2: Σύμβαση Διαμεταφοράς.

α) Ανάθεση διαμεταφοράς είναι  η  σύμβαση με την  οποία ο Διαμεταφορέας 

αναλαμβάνει έναντι αμοιβής την υποχρέωση έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη 

των εμπορευμάτων, να μεταφέρει αυτά στον τόπο προορισμού, όχι διενεργώντας τη 

μεταφορά ο ίδιος προσωπικά, αλλά εξευρίσκοντας το μεταφορέα που θα μεταφέρει 

αυτά και με τον οποίο αυτός συνάπτει τη σύμβαση μεταφοράς στο δικό του όνομα 

αλλά για λογαριασμό του αποστολέα ή του παραλήπτη.

β) Ο Διαμεταφορέας δύναται να υπεισέλθει ως μεταφορέας στην εκτέλεση της 

μεταφοράς. 

Άρθρο 3: Εκτέλεση συναφών εργασιών από τον Διαμεταφορέα. 

α) O Διαμεταφορέας αναλαμβάνει, μετά από ειδική συμφωνία, εκτός από την 

επιμέλεια της μεταφοράς και όλες τις παρεπόμενες εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται 

η μεταφόρτωση, η αποθήκευση, ο εκτελωνισμός, η ασφάλιση και λοιπές συναφείς 

εργασίες. 

β) Οι Γενικοί Όροι ισχύουν για τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται 

μόνο με την επιμέλεια μεταφοράς, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς με 

τον εντολέα. 
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Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του εντολέα. 

α)  Η  σύναψη  της  σύμβασης  επιμέλειας  μεταφοράς  από  τον  Διαμεταφορέα 

δεσμεύει τον εντολέα.

β) O εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. 

γ) Ο εντολέας οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

O Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω της 

μη ή της καθυστερημένης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εντολέα. 

Άρθρο 5: Οδηγίες του εντολέα. 

Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ακολουθεί μόνο τις οδηγίες του εντολέα που 

προκύπτουν από τη σύμβαση επιμέλειας  μεταφοράς και  περιέχονται  σ'  αυτήν.  Σε 

περίπτωση  έλλειψης  οδηγιών  του  εντολέα  προς  τον  Διαμεταφορέα  αποφασίζει  ο 

τελευταίος σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια. Ο εντολέας ευθύνεται για όλες 

τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασμένες ή ανεπαρκείς οδηγίες 

του. 

Άρθρο 6: Υποχρεωτικά στοιχεία της εντολής.

α) Στην εντολή που δίνεται στον Διαμεταφορέα πρέπει να προσδιορίζονται η 

ακριβής  διεύθυνση  του  αποστολέα  και  του  παραλήπτη,  ο  τόπος  φόρτωσης  και 

παράδοσης, το είδος των εμπορευμάτων, η ποσότητα, το περιεχόμενο των κιβωτίων, 

οι  διαστάσεις  τους,  το μικτό τους βάρος και  κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που 

απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. Tην ευθύνη για 

ζημίες που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει ο εντολέας. Αν δεν 

του έχει δοθεί σχετική γραπτή εντολή, δεν είναι υποχρεωμένος ο Διαμεταφορέας να 

ελέγξει ή να συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά ή άλλες δηλώσεις του εντολέα. 

β) O Διαμεταφορέας υποχρεούται να προβεί σε ζύγιση των εμπορευμάτων μόνο 

εάν υπάρχει γραπτή εντολή. 

γ)  Ο Διαμεταφορέας  αναγράφει  στο  αποδεικτικό  παραλαβής  που εκδίδει  το 

περιεχόμενο, την αξία, την ποσότητα, το βάρος ή τη συσκευασία του μεταφερόμενου 

αγαθού κατά δήλωση του εντολέα. 

Άρθρο 7: Μεταφερόμενα εμπορεύματα. 

α)  Ο  Διαμεταφορέας  δεν  υποχρεούται  να  αναλάβει  την  μεταφορά 

εμπορευμάτων  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  ζημία  σε  πρόσωπα,  ζώα,  άλλα 

εμπορεύματα ή τα οποία είναι επιρρεπή σε χειροτέρευση ή φθορά, εκτός εάν υπάρχει 

προηγούμενη γραπτή συμφωνία. Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στον 
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Διαμεταφορέα χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο Διαμεταφορέας δικαιούται, αν αυτό 

απαιτείται  από  τις  περιστάσεις,  να  προβεί  στην  πώληση  αυτών  ή  ακόμη,  σε 

περίπτωση  που  επίκειται  κίνδυνος,  να  προχωρήσει  στην  καταστροφή  τους.  Ο 

εντολέας είναι υπεύθυνος, για κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά 

έξοδα. 

β) Αν λόγω λανθασμένων ή ανεπαρκών οδηγιών o Διαμεταφορέας ανέλαβε την 

επιμέλεια της μεταφοράς εμπορευμάτων τα οποία από τη φύση τους δεν μπορούν να 

γίνουν δεκτά, ή μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. 

εκρηκτικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά στοιχεία ή ουσίες που αναθυμιάζουν, η 

εντολή πρέπει να θεωρείται άκυρη. Αν παρ' όλα αυτά λάβει χώρα η μεταφορά, ο 

Διαμεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που μπορεί να 

προκύψουν. Αντίθετα διατηρεί κάθε δικαίωμα να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για 

την  προστασία  των  άλλων  μεταφερόμενων  εμπορευμάτων,  προσώπων  και  του 

περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον εντολέα. 

Άρθρο 8: Βάρος απόδειξης. 

O Διαμεταφορέας δεν φέρει την ευθύνη για ζημίες,  οι  οποίες οφείλονται σε 

προφορικές  εντολές,  υποδείξεις  ή  γνωστοποιήσεις  του  εντολέα,  εκτός  αν 

επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από αυτόν. 

Άρθρο 9: Διεύθυνση του εντολέα. 

Ο εντολέας έχει υποχρέωση να δηλώσει στον Διαμεταφορέα την διεύθυνσή του 

ή  την  αλλαγή  διεύθυνσης  χωρίς  καθυστέρηση.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  ισχύει  η 

τελευταία  διεύθυνση  που  δόθηκε  στον  Διαμεταφορέα.  Ο  Διαμεταφορέας  δεν 

ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται αν τυχόν δόθηκε λανθασμένη διεύθυνση από τον 

εντολέα ή σε ανεπαρκή ή ελλειπή ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή διεύθυνσης του 

εντολέα. 

Άρθρο 10: Αποστολή εγγράφων. 

α) Ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να αποστέλλει τις επιστολές συστημένες 

ή να ασφαλίζει τη μεταφορά εγγράφων, εκτός εάν υπάρχει γραπτή εντολή. 

β) O Διαμεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει  τη γνησιότητα των 

υπογραφών  σε  δηλώσεις  που  αφορούν  τα  μεταφερόμενα  αντικείμενα  ή  σε  άλλα 

γραπτά κείμενα ή να ελέγχει την αρμοδιότητα προς υπογραφή των υπογραφόντων, 

εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς κάτι άλλο. 

Άρθρο 11: Aνάκληση εντολής. 
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Ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, εκτός και αν 

ο Διαμεταφορέας δεσμεύθηκε με τρίτους για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας 

μεταφοράς.  Στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις 

δημιουργηθείσες δαπάνες καθώς και με οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που 

μπορεί να προκύψει από την ανάκληση της εντολής. 

Άρθρο 12: Ομαδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο  Διαμεταφορέας  δικαιούται  να  αναλάβει  την  επιμέλεια  μεταφοράς  των 

εμπορευμάτων με το σύστημα GROUPAGE, δηλαδή ομαδικά με άλλα εμπορεύματα, 

τα οποία ανήκουν σε περισσότερους εντολείς, εφόσον δεν συμφωνήθηκε γραπτώς το 

αντίθετο. 

Άρθρο 13: Εκχώρηση απαιτήσεων. 

H εκχώρηση των απαιτήσεων του εντολέα κατά του Διαμεταφορέα σε τρίτους 

καθώς και η έγερση αξιώσεων κατά του Διαμεταφορέα στο όνομα ή για λογαριασμό 

ενός τρίτου είναι δυνατή μόνο αν θεμελιώνονται δικαιώματα κατά του Διαμεταφορέα 

στα πλαίσια των παρόντων Γενικών όρων και όχι άλλων που τυχόν προκύπτουν από 

ιδιαίτερες συμφωνίες από τη σύμβαση. 

Άρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορές από και σε λιμάνι. 

α) Όταν πρόκειται για μεταφορά από και σε λιμάνι η φόρτωση και εκφόρτωση 

εκτελούνται  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  όρους  λειτουργίας  του 

κάθε λιμένα και με τους όρους που αναγράφονται στις φορτωτικές ή ναυλοσύμφωνα 

που εκδίδουν οι ναυτιλιακές ή οι πλοιοκτήτριες εταιρείες. 

β)  Οι  συμφωνηθείσες  τιμές  δεν  περιλαμβάνουν  επιπρόσθετα  έξοδα  που 

προέρχονται από φόρτωση, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση των εμπορευμάτων κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, του σαββατοκύριακου ή των επίσημων αργιών, κλπ. 

γ)  Όταν  ο  Διαμεταφορέας  αναλάβει  την  επιμέλεια  της  μεταφοράς  των 

εμπορευμάτων στο λιμάνι φόρτωσης των εμπορευμάτων, δεν ευθύνεται για πιθανές 

καθυστερήσεις του πλοίου, για ελλειπή φόρτωση, υπερημερία πλοίου, απαγόρευση 

απόπλου του πλοίου, για έξοδα φύλαξης, εκφόρτωση ή για οποιοδήποτε ζημία που 

μπορεί να προκληθεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες ή τους πράκτορες αυτών. Όλα τα 

προαναφερόμενα ειδικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.

II. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

Άρθρο 15: Αμοιβή του Διαμεταφορέα, έξοδα. 

α) Το ύψος της αμοιβής του Διαμεταφορέα για την εκτέλεση της ανατεθείσης σ' 

αυτόν εντολής καθορίζεται με συμφωνία των συμβαλλομένων. 
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β) Εκτός από ρητή αντίθετη συμφωνία η αμοιβή και τα έξοδα προπληρώνονται 

με την παραλαβή των εμπορευμάτων όταν εντολέας είναι ο αποστολέας και πριν την 

παράδοση των εμπορευμάτων όταν εντολέας είναι ο παραλήπτης. 

γ)  Τα  τιμολόγια  του  Διαμεταφορέα  εξοφλούνται  σε  μετρητά.  Ο  εντολέας 

γίνεται υπερήμερος το αργότερο 15 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, χωρίς να 

απαιτείται  προηγούμενη  εξώδικη  ειδοποίηση  ή  άλλη  προϋπόθεση,  εκτός  εάν 

επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση υπερημερίας του εντολέα ο 

Διαμεταφορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει τόκους υπερημερίας. 

Άρθρο 16: Συμφωνία για την τιμή και την παροχή. 

α) Προσφορές του Διαμεταφορέα και συμφωνίες σχετικά με τιμές και παροχές 

αφορούν πάντα μόνο τις ρητά αναφερόμενες παροχές του Διαμεταφορέα ή/και τρίτων 

και,  εφόσον  δεν  συμφωνήθηκε  κάτι  άλλο,  μόνο  εμπορεύματα  κανονικού  όγκου, 

κανονικού βάρους και ποιότητας. Οι προσφορές αυτές προϋποθέτουν κανονικές και 

ανεμπόδιστες συνθήκες καθ'όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. 

β) Πιθανές ανατιμήσεις στους ναύλους των μεταφορέων ή στους τελωνειακούς 

δασμούς, αλλαγές στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων, φόρους, επιβαρύνσεις κλπ. 

που ήταν αδύνατο να είχαν  προβλεφθεί  εκ των προτέρων δικαιολογούν ανάλογες 

προσαρμογές στην αμοιβή και τα έξοδα του Διαμεταφορέα. 

Άρθρο 17: Αρνηση παραλαβής. 

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή των μεταφερθέντων εμπορευμάτων, ο 

Διαμεταφορέας  έχει  δικαίωμα  επιστροφής  αυτών  στον  εντολέα,  με  δαπάνη  του 

εντολέα.  Για την επιστροφή των εμπορευμάτων τον κίνδυνο φέρει  ο  εντολέας.  Ο 

εντολέας  ευθύνεται  επίσης  για  κάθε  δαπάνη  που  οφείλεται  στην  άρνηση  του 

παραλήπτη προς παραλαβή. 

Άρθρο 18: Συμψηφισμός. 

Oι απαιτήσεις για την αμοιβή και τα έξοδα του διαμεταφορέα από την επιμέλεια 

της μεταφοράς δεν συμψηφίζονται. 

IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 19: Παράδοση εμπορευμάτων. 

α)  Η  παράδοση  των  εμπορευμάτων  συντελείται  με  την  υπογραφή  των 

φορτωτικών  εγγράφων  ή  την  παράδοση  της  διατακτικής  στον  παραλήπτη  που 

αναφέρεται  στα  ως  άνω  φορτωτικά  έγγραφα  ή  τυχόν  αναγραφόμενο  εντολοδόχο 

αυτού. 
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β) εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ή για λόγο, για τον 

οποίο δεν ευθύνεται ο Διαμεταφορέας δεν γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων, τα 

εμπορεύματα παρακατίθενται σε χώρο επιλογής του Διαμεταφορέα με κίνδυνο και 

έξοδα  του  εντολέα  και  ο  Διαμεταφορέας  δεν  υποχρεούται  να  τα  ασφαλίσει.  Ο 

Διαμεταφορέας  επιπλέον  δεν  ευθύνεται  για  πλειστηριασμούς,  δημεύσεις  κ.λ.π.  οι 

οποίες μπορούν να επιβληθούν στα εμπορεύματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 

στη χώρα που δεν παραδόθηκαν αυτά.

Άρθρο 20: Παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους.

Η παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους, προϋποθέτει 

ειδική και ρητή εντολή του εντολέα-φορτωτή. Μόνο η ένδειξη "C.O.D." (cash on de-

livery)  επί  του  εμπορικού  τιμολογίου  δεν  συνιστά  υποχρέωση  παράδοσης  των 

εμπορευμάτων  με  αντικαταβολή  για  τον  Διαμεταφορέα.  IV.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

Άρθρο 21: Καμία εγγύηση για προθεσμίες. 

Eκτός από προηγούμενη γραπτή συμφωνία, ο Διαμεταφορέας δεν εγγυάται ούτε 

συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης ούτε μια καθορισμένη σειρά προτεραιότητας 

για την εκτέλεση της μεταφοράς. Η απλή ένδειξη του χρόνου παράδοσης από τον 

εντολέα,  δεν  συνιστά  υποχρέωση  για  τον  Διαμεταφορέα.  Ο  Διαμεταφορέας  δεν 

ευθύνεται για συνέπειες που προκύπτουν εξαιτίας λανθασμένων πληροφοριών που 

δίνονται από μεταφορείς ή τους πράκτορές τους σχετικά με τις ημερομηνίες ή τους 

όρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή παράδοσης των εμπορευμάτων. 

Άρθρο 22: Aδυναμία εκπληρώσεως, πλημμελής εκπλήρωση. 

Γεγονότα  που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Διαμεταφορέα,  λόγω των 

οποίων αδυνατεί να εκπληρώσει ολoκληρωτικά ή εν μέρει τις υποχρεώσεις του, τον 

ελευθερώνουν για το χρονικό διάστημα που διαρκούν από τις υποχρεώσεις του στα 

πλαίσια εντολών, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίσης σ' 

αυτές τις περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα ο Διαμεταφορέας να υπαναχωρήσει από τη 

σύμβαση, ακόμη και στην περίπτωση που έχει μερικώς εκπληρώσει την εντολή. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Διαμεταφορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει τα έξοδα που έχει κάνει.

V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. 

Άρθρο 23: Aσφάλιση εμπορευμάτων. 
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α) Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίσει για λογαριασμό του εντολέα το 

εμπόρευμα μόνο αν του έχει δοθεί ρητή έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται η 

ασφαλιστική αξία και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι. 

β) Το γεγονός της ασφάλισης προηγούμενων φορτώσεων του ίδιου εντολέα δεν 

συνεπάγεται  την  υποχρέωση  του  Διαμεταφορέα  να  ασφαλίσει  και  τις  επόμενες 

μεταφορές του ίδιου εντολέα. Η απλή αναφορά αξιών των εμπορευμάτων δεν μπορεί 

να θεωρηθεί επίσης ως εντολή για ασφάλιση. 

γ) Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου δεν αναλαμβάνει ο Διαμεταφορέας τις 

υποχρεώσεις  που  έχει  ο  ασφαλισμένος.  Υποχρεούται  ωστόσο  να  λάβει  όλα  τα 

απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αξίωσης από την ασφάλιση. 

δ)  Αν  δεν  προσδιορίζονται  εγγράφως  από  τον  εντολέα  οι  καλυπτόμενοι 

κίνδυνοι, η ασφάλιση των εμπορευμάτων γίνεται για τους συνήθεις κινδύνους και 

εξαιρέσεις, όπως καθορίζονται από την συμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρεία. 

ε) Ο Διαμεταφορέας δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί συνασφαλιστής. 

VI. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Άρθρο 24: Προσωρινή Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες. 

α) H προσωρινή αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του Διαμεταφορέα στις δικές 

του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δημόσιες). 

β) Αν έχει αποθηκεύσει προσωρινά ο Διαμεταφορέας τα εμπορεύματα σε ξένη 

αποθήκη ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι 

οποίοι ισχύουν μεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο Διαμεταφορέας οφείλει 

να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν. 

γ) Υποχρέωση του Διαμεταφορέα για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών 

χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους 

και μόνο αν τούτο επιβάλλεται  κατά την καλή πίστη και  τα συναλλακτικά ήθη ή 

αξιωθεί από τον εντολέα. 

Άρθρο 25: Είσοδος στην αποθήκη. 

Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα 

κατά  τη  διάρκεια  που  αυτά  είναι  προσωρινά  αποθηκευμένα,  πρέπει  να  έχει 

προηγουμένως συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του Διαμεταφορέα ή 

υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή. 

Άρθρο  26:  Δικαίωμα  εκποίησης  των  προσωρινά  αποθηκευθέντων 

εμπορευμάτων. 
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α)  Σε  περίπτωση  προσωρινής  αποθήκευσης  που  ο  δικαιούχος  των 

εμπορευμάτων αρνείται  να  τα  παραλάβει,  ο  Διαμεταφορέας  δικαιούται  να προβεί 

στην εκποίηση αυτών, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, εφόσον αποστείλει προς 

τούτο συστημένη επιστολή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του εξαμήνου. 

β) Το αντίτιμο της εκποίησης των εμπορευμάτων θα αποδίδεται στο δικαιούχο 

αυτών, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων και εξόδων του Διαμεταφορέα. 

VII. ΠΡΟΝΟΜΙA

Άρθρο 27: Εξασφάλιση των απαιτήσεων του Διαμεταφορέα. 

Ο Διαμεταφορέας έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση που προέρχεται κατά 

την εκτέλεση της συμβάσεως επιμέλειας μεταφοράς, νόμιμο ενέχυρο και δικαίωμα 

παρακράτησης στα εμπορεύματα του εντολέα. Τα ως άνω προνόμια εξασφαλίζουν όχι 

μόνο  απαιτήσεις  κάθε  φύσεως  σχετικές  με  τα  εμπορεύματα  τα  οποία  ο 

Διαμεταφορέας έχει στην κατοχή του, αλλά και εκείνες που αφορούν τα εμπορεύματα 

που έχουν ήδη παραδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του εμπορεύματος, οι 

αξιώσεις  του  Διαμεταφορέα  ικανοποιούνται  και  από  την  τυχόν  καταβληθείσα 

ασφαλιστική αποζημίωση. 

VIII. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

Άρθρο 28: Eκταση ευθύνης. 

α) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα περιορίζεται ή απαλλάσσεται αυτός σύμφωνα 

με τις προηγούμενες διατάξεις ή τις διατάξεις που ακολουθούν. Ο Διαμεταφορέας 

ευθύνεται  όταν  η  ζημία  οφείλεται  σε  δόλο  ή  βαριά  αμέλεια  του  ίδιου  ή  των 

υπαλλήλων του. 

β)  Οι  διατάξεις  των  διεθνών  συμβάσεων  μεταφοράς  που  ρυθμίζουν  τον 

περιορισμό ή την απαλλαγή από την ευθύνη του μεταφορέα, έχουν άμεση εφαρμογή 

και επί της ευθύνης του Διαμεταφορέα. 

Άρθρο 29: Περιορισμός της ευθύνης του Διαμεταφορέα. 

α)  Εάν  οι  περιεχόμενες  στη  σύμβαση  Διαμεταφοράς  οδηγίες  του  εντολέα 

περιορίζουν  την  ελευθερία  δράσης  του  Διαμεταφορέα,  τότε  επέρχεται  αντίστοιχη 

μείωση  της  έκτασης  της  ευθύνης  του.  Σε  περίπτωση  επέλευσης  ζημίας  στα 

εμπορεύματα  που  τελούν  σε  αιτιώδη  συνάφεια  με  τις  οδηγίες  του  εντολέα  ο 

Διαμεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του. 

β) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα ή του μεταφορέα απέναντι στον εντολέα, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει αυτή των πρακτόρων τους ή των ξένων ανταποκριτών σε σχέση 
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με τους νόμους, τις διατάξεις, τους κανόνες και τα έθιμα που ισχύουν στη χώρα των 

προαναφερθέντων πρακτόρων και ξένων ανταποκριτών. 

Άρθρο 30: Ανώτατα όρια ευθύνης. 

Σε  περίπτωση  ευθύνης  του  Διαμεταφορέα  λόγω  βλάβης,  απώλειας  ή 

καθυστέρησης άφιξης των μεταφερομένων εμπορευμάτων τόσο όταν τούτο οφείλεται 

σε  προσωπική ευθύνη του  Διαμεταφορέα όσο και  σε  ευθύνη τρίτων μεταφορέων 

στους  οποίους  ανέθεσε  την  εκτέλεση  της  μεταφοράς,  η  οφειλόμενη  αποζημίωση 

περιορίζεται  στα  όρια  που  προβλέπονται  από  τις  διεθνείς  συμβάσεις  που  έχουν 

κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο και ρυθμίζουν τη σχετική σύμβαση μεταφοράς. 

Άρθρο 31: Εμπορεύματα μεγάλης αξίας. 

Για εμπορεύματα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ευθύνης του 

μεταφορέα που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την 

Ελλάδα  με  νόμο,  καθώς  και  για  χρήματα,  έγγραφα,  αξιόγραφα,  έργα  τέχνης  και 

κοσμήματα  ευθύνεται  ο  Διαμεταφορέας  μόνο  αν  του  δόθηκε  από  τον  εντολέα 

εγκαίρως μία έγγραφη ένδειξη της αξίας των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ούτως 

ώστε  να  ήταν  σε  θέση  να  αποφασίσει  για  την  αποδοχή  ή  άρνηση  της  εντολής, 

εγγράφως. 

Άρθρο 32: Απαλλαγή του Διαμεταφορέα από την ευθύνη του. 

1) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα αποκλείεται: 

α) Για ζημίες οφειλόμενες είτε σε κλοπή με την έννοια του αρθ. 374 στοιχ. γ 

ΠΚ είτε σε ληστεία με την έννοια του αρθ. 380 ΠΚ. 

β) Για ζημίες οφειλόμενες στην ύπαρξη νομικών ή διοικητικών εμποδίων και 

δυσχερειών κατά την εκτέλεση της σύμβασης (έλλειψη ή καθυστερημένη παραλαβή 

εγγράφων, εγγράφων εκτελωνισμού, εγκρίσεων εισαγωγής ή εξαγωγής κλπ). Επίσης 

δεν ευθύνεται o Διαμεταφορέας για μεταφορικά έξοδα, έξοδα εκτελωνισμού, τέλη, 

φόρους και άλλα έξοδα που έχουν επιβληθεί λανθασμένα από αρχές. 

γ)  Για  απώλεια  ή  βλάβη  πραγμάτων  που  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του 

αποστολέα  κατά  τη  φόρτωση  ή  σε  ελάττωμα  αυτών  ή  σε  ελλειπή  ή  πλημμελή 

συσκευασία. O Διαμεταφορέας εξουσιοδοτείται σε τέτοιες περιπτώσεις να δεχτεί από 

τους μεταφορείς, τους αποθηκευτές και παραλήπτες γενικώς, επιφυλάξεις σχετικά με 

την συσκευασία των εμπορευμάτων. 

δ) Για ζημία η οποία δεν θα αποτρεπόταν, ακόμη και αν ο Διαμεταφορέας είχε 

καταβάλλει το ανώτατο όριο επιμέλειας και προσοχής, ακόμη και αν είχε λάβει τα 

αναγκαία μέτρα προς αποφυγή της ζημίας ή ήταν αντικειμενικά αδύνατο να τα λάβει. 
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ε) Για ζημίες λόγω της φύλαξης σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια φύλαξη είχε 

συμφωνηθεί, ή αν μία άλλη φύλαξη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των αγαθών ή 

λόγω των περιστάσεων. 

στ) Για ζημίες λόγω ανωτέρας βίας, επιδράσεις κακών καιρικών φαινομένων, 

ζημίες μηχανημάτων,  καλωδιώσεων,  επίδρασης άλλων αγαθών,  ζημίες  από ζώα ή 

φυσικής φθοράς των αγαθών.  Στις  περιπτώσεις  αυτές ο  Διαμεταφορέας ευθύνεται 

μόνο  αν  αποδειχθεί,  ότι  υπαίτια  δημιούργησε  τη  ζημία.  ζ)  Για  ζημίες  οι  οποίες 

οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του Διαμεταφορέα ή των προστιθέντων του. 

η) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων 

δημοσίων αποθηκών. 

2) Aν σύμφωνα με τις περιστάσεις ήταν δυνατό να προκληθεί ζημία από τους 

παραπάνω  κινδύνους,  τεκμαίρεται,  ότι  ο  κίνδυνος  επήλθε  από  τους  παραπάνω 

κινδύνους. 

Άρθρο 33: Παύση της ευθύνης του Διαμεταφορέα. 

Η  ευθύνη  του  Διαμεταφορέα  παύει  με  την  πραγματική  και  ανεπιφύλακτη 

παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 

του παρόντος. 

Άρθρο 34: Άμεση, γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας. 

α) Όλες  οι  ζημίες,  ακόμη και  αυτές  που δεν  είναι  δυνατό να διαπιστωθούν 

εξωτερικά, πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον Διαμεταφορέα αμέσως κατά 

την παράδοση των εμπορευμάτων. Αν η παράδοση των εμπορευμάτων έγινε από το 

Διαμεταφορέα, η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας πρέπει να γίνει σ' αυτόν σε 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών. 

β) Στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται ότι η 

ζημία έγινε μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. 

γ) εάν η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας γίνει σ' ένα χρονικό σημείο, 

κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να στραφεί πλέον ο Διαμεταφορέας κατά τρίτων, ο 

Διαμεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες. 

Άρθρο 35: Συνυπολογισμός ωφελειών. 

Στις  περιπτώσεις  που  η  αποζημίωση  που  πρέπει  να  καταβάλλει  ο 

Διαμεταφορέας για τη ζημία ανέρχεται μέχρι την πλήρη αξία του εμπορεύματος, ο 

Διαμεταφορέας  υποχρεούται  στην  καταβολή  της  μόνο  αν  του  μεταβιβαστεί  η 

κυριότητα στο εμπόρευμα και του εκχωρηθούν οι απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένoυ 
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και του ασφαλίσματος σε σχέση με το εμπόρευμα, του εντολέα ή του παραλήπτη 

κατά τρίτων. 

Άρθρο 36: Ευθύνη Διαμεταφορέα σε συνδυασμένη μεταφορά. 

Eπί  μεταφοράς  εκτελούμενης  βάσει  ενιαίας  συμβάσεως  (συνδυασμένη 

μεταφορά) ο Διαμεταφορέας ευθύνεται για βλάβη ή απώλεια των μεταφερομένων 

πραγμάτων σύμφωνα με  τo  νόμο που διέπει  την  ευθύνη του μεταφορέα κατά  το 

τελευταίο στάδιο της μεταφοράς. 

IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 37: Παραγραφή. 

α)  Oι  αξιώσεις  κατά  του  Διαμεταφορέα  παραγράφονται  σύμφωνα  με  τις 

προθεσμίες που oρίζονται στο νόμο ή στις διεθνείς συμβάσεις. 

β) Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει, προκειμένου μεν περί ολικής απώλειας 

από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα έπρεπε να παραδοθούν, σε κάθε δε 

άλλη περίπτωση από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα παραδόθηκαν ή 

προσφέρθηκαν στον παραλήπτη. 

X. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 38: Τόπος εκπλήρωσης, δωσιδικία, ισχύς του ελληνικού δικαίου. 

α) Τόπος εκπλήρωσης της σύμβασης Διαμεταφοράς είναι για όλα τα μέρη η 

έδρα ή το υποκατάστημα του Διαμεταφορέα προς το οποίο απευθύνεται η εντολή 

διαμεταφοράς. 

β)  Αρμόδιο  δικαστήριο  για  τις  διαφορές  που  προκύπτουν  από  τη  σύμβαση 

Διαμεταφοράς  ή  βρίσκονται  σε  συνάφεια  με  αυτή  είναι,  για  όλα  τα  μέρη,  το 

δικαστήριο στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα του Διαμεταφορέα, με την επιφύλαξη 

ρήτρας  αποκλειστικής  αρμοδιότητας  των  εκδιδόμενων  φορτωτικών.  Για  αξιώσεις 

κατά του Διαμεταφορέα αρμόδιο είναι αποκλειστικά αυτό το δικαστήριο. 

γ) Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του Διαμεταφορέα και του εντολέα ή των 

διαδόχων του ισχύει το ελληνικό δίκαιο. 

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1:  Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες. 

α) H αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του αποθηκευτή στις δικές του ή ξένες 

αποθήκες  (ιδιωτικές ή δημόσιες). Αν αποθηκεύσει ο αποθηκευτής σε ξένη αποθήκη, 
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οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τον τόπο και το όνομα του ξένου αποθηκευτή 

στον  αποθέτη  ή  εάν  έχει  εκδοθεί  αποδεικτικό  παραλαβής  των  αποθηκευμένων 

εμπορευμάτων, να σημειωθεί πάνω σ' αυτό. Δεν επιτρέπεται μονομερώς εκ μέρους 

του αποθηκευτή μεταβολή του τόπου αποθηκεύσεως των εμπορευμάτων εκτός αν 

τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξασφαλίζεται καλύτερα η φύλαξή τους.

β)  Αν  έχει  αποθηκεύσει  ο  αποθηκευτής  τα  εμπορεύματα  σε  ξένη  αποθήκη 

ισχύουν για  τη σχέση μεταξύ αυτού και  του εντολέα του οι  ίδιοι  όροι,  οι  οποίοι 

ισχύουν  μεταξύ  αυτού  και  του  ξένου  αποθηκευτή.  Ο  αποθηκευτής  οφείλει  να 

αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν.

γ) Ο αποθέτης έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους. 

Ενστάσεις του αποθέτη κατά της τοποθέτησης ή κατά της εκλογής του χώρου θα 

πρέπει να γίνονται άμεσα. Ο  αποθέτης, σε περίπτωση που δεν ασκήσει το δικαίωμά 

του να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους, παραιτείται των ενστάσεών του 

κατά του είδους και του τρόπου της αποθήκευσης, εάν η επιλογή των αποθηκευτικών 

χώρων και η τοποθέτηση έγιναν με τη φροντίδα ενός μέσου αποθηκευτή.    

Άρθρο 2: Είσοδος στην αποθήκη. 

Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα 

κατά  τη  διάρκεια  που  αυτά  είναι  αποθηκευμένα,  πρέπει  να  έχει  προηγουμένως 

συμφωνηθεί και να  εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του αποθηκευτή ή υπαλλήλου του 

στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.    

Άρθρο 3:  Yποχρεώσεις - ευθύνη του αποθέτη. 

α)  Η  σύναψη  της  σύμβασης  αποθήκευσης  γίνεται  από  τον  κύριο  των 

εμπορευμάτων ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο. 

β) Τα εμπορεύματα προς αποθήκευση πρέπει να είναι επαρκώς και κατάλληλα 

συσκευασμένα  και  σε  τέτοια  κατάσταση  ώστε  να  μην  προκαλέσουν  ζημιά  σε 

πρόσωπα ή άλλα εμπορεύματα είτε από εξάπλωση υγρασίας, προσβολή από έντομα 

(κατακλυσμός), διαρροή ή διαφυγή αναθυμιάσεων. 

γ)  Εμπορεύματα  νωπά,  ευπαθή,  εύφλεκτα,  διαβρωτικά  ή/και  επικίνδυνα  θα 

αποθηκεύονται  σε  αποθήκη  ειδικών  προδιαγραφών  η  οποία  θα  βρίσκεται  σε 

ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο και υπό την προϋπόθεση ότι  υπάρχει προηγούμενη 

γραπτή συμφωνία.  Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί  στον αποθηκευτή 

χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο αποθηκευτής δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις 

περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόμη, σε περίπτωση που επίκειται 
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κίνδυνος να προχωρήσει στην καταστροφή τους. Ο αποθέτης είναι υπεύθυνος, για 

κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα. 

δ) Ο αποθέτης υποχρεούται να δηλώσει με ακρίβεια το είδος, την ποσότητα, τη 

συσκευασία, το περιεχόμενο και την αξία των εμπορευμάτων. Την ευθύνη για ζημίες 

που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει  ο  αποθέτης.  Eπίσης ο 

αποθέτης  υποχρεούται  να  ενημερώσει  τις  φορολογικές  αρχές  για  τον  τόπο 

αποθήκευσης και το όνομα ή την επωνυμία του αποθηκευτή. 

ε)  Ο  αποθέτης  υποχρεούται  να  ενημερώσει  τον  αποθηκευτή  εγγράφως  για 

οποιαδήποτε "ειδική" προφύλαξη που θα ήταν αναγκαία για την ασφαλή αποθήκευση 

των εμπορευμάτων. στ) O αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες, οι οποίες μπορούν 

να προκληθούν υπαιτίως από τον ίδιο, τους υπαλλήλους ή τους εντολοδόχους του 

κατά την είσοδό τους στις αποθήκες, προς το αποθηκευτή, άλλους αποθέτες ή στον 

ιδιοκτήτη. 

ζ) Ο αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας 

των αποθηκευμένων εμπορευμάτων σε άλλα εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή ο 

αποθηκευτής  δικαιούται  να λάβει  κάθε απαραίτητο μέτρο για  την προστασία των 

άλλων  αποθηκευμένων  εμπορευμάτων,  προσώπων  και  του  περιβάλλοντος,  τα  δε 

έξοδα βαρύνουν τον αποθέτη. 

η) εάν αναγκαστεί ο αποθηκευτής απρόβλεπτα και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη 

σε εκκένωση  της αποθήκης υποχρεούται  ο αποθέτης να απομακρύνει αμέσως με 

δικές του δαπάνες και δική του επιμέλεια τα αγαθά. Διαφορετικά βαρύνεται με τις 

δαπάνες για την αποθήκευση σε άλλο χώρο που γίνεται με επιμέλεια του αποθηκευτή. 

θ)  Ο  αποθέτης  ευθύνεται  για  την  καταβολή  της  αμοιβής  του  αποθηκευτή, 

ακόμη και αν τα εμπορεύματα καταστράφηκαν άνευ υπαιτιότητας του αποθηκευτή. 

Άρθρο 4:  Yποχρεώσεις του αποθηκευτή. 

α) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του χώρο κατάλληλο για 

την αποθήκευση των εμπορευμάτων. 

β) Υποχρέωση του αποθηκευτή για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών 

χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους 

και μόνο αν τούτο   επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή 

αξιωθεί από τον αποθέτη. 

γ) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ασκεί προσωπικά ή μέσω των προς τούτο 

εντεταλμένων οργάνων την επίβλεψη  για την διατήρηση της υλικής υποστάσεως των 

εμπορευμάτων. 
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δ)  Ο  αποθηκευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιήσει  πάραυτα  τον  αποθέτη  σε 

περίπτωση που η υλική ή και νομική υπόσταση των εμπορευμάτων διατρέχει κίνδυνο. 

Άρθρο 5:  Συμφωνητικό αποθήκευσης.

Ο  αποθηκευτής  στο  συμφωνητικό  αποθήκευσης  που  εκδίδει  πρέπει  να 

αναγράφει: 

α) Το όνομα και το επώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα και τη 

διεύθυνση του αποθέτη. 

β) Το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία, το περιεχόμενο και την αξία των 

εμπορευμάτων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον αποθέτη. 

γ) Τη διάρκεια της αποθήκευσης. 

δ) Αν τα προς αποθήκευση εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα ή όχι, κατά ποίου 

κινδύνου,  τη  διάρκεια  της  ασφαλίσεως  και  το  ύψος  των  καταβληθέντων 

ασφαλίστρων. 

ε)  Κάθε  άλλη ένδειξη  που  αφορά τον  χώρο,  τον  τρόπο ή  τις  τυχόν ειδικές 

συμφωνίες της αποθήκευσης. Μερική ανάληψη των αποθηκευμένων εμπορευμάτων 

είναι δυνατή μόνο κατόπιν ειδικής σημείωσης στο συμφωνητικό αποθήκευσης.     

Άρθρο 6: Tόπος και χρόνος απόδοσης των αποθηκευμένων. 

α) Αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά τα εμπορεύματα αποδίδονται στον αποθέτη 

στον τόπο φυλάξεως αυτών. 

β)  Ο  αποθέτης  δικαιούται  να  ζητήσει  την  απόδοση  των  αποθηκευμένων 

εμπορευμάτων  πριν  από  τον  καθορισμένο  χρόνο  διάρκειας  της  σύμβασης 

αποθήκευσης,  μετά  από  έγγραφη  γνωστοποίηση  τουλάχιστον  15  ημερών.  Σε 

περίπτωση ευπαθών εμπορευμάτων η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει εντός 5 ημερών. 

Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση απόδοσης των αποθηκευμένων εμπορευμάτων 

πριν τον καθαρισμένο χρόνο, η αμοιβή του αποθηκευτή θα καταβάλλεται ολόκληρη 

και δεν θα επέρχεται ανάλογη μείωση.     

Άρθρο 7: Αμοιβές - Δικαίωμα παρακράτησης εμπορευμάτων. 

α) Το ύψος της αμοιβής του αποθηκευτή καθορίζεται με συμφωνία των μερών. 

β) Εκτός από ρητή αντίθετη συμφωνία η αμοιβή και τα έξοδα αποθήκευσης 

προπληρώνονται με την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτή. 

γ)  Τα  τιμολόγια  του  αποθηκευτή  εξοφλούνται  σε  μετρητά.  Ο  εντολέας 

αποθέτης γίνεται υπερήμερος το αργότερο 15 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, 

χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν 
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επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση υπερημερίας του εντολέα 

αποθέτη ο αποθηκευτής δικαιούται τόκους υπερημερίας. 

δ)  Ο  αποθηκευτής  έχει  για  κάθε  ληξιπρόθεσμη  απαίτησή  του  δικαίωμα 

παρακράτησης στα εμπορεύματα του αποθέτη.    

Άρθρo 8:  Καταγγελία της σύμβασης αποθήκευσης. 

Tα μέρη δικαιούνται, αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, να καταγγείλουν τη 

σύμβαση  αποθήκευσης  οποτεδήποτε,  με  συστημένη  επιστολή  που  πρέπει  να 

αποσταλεί 30 ημέρες πριν. Kαταγγελία χωρίς την τήρηση προθεσμίας είναι δυνατή εκ 

μέρους  του  αποθηκευτή,  σε  περίπτωση  πιθανής  ζημίας  σε  άλλα  αποθηκευμένα 

εμπορεύματα εξαιτίας των προαναφερομένων εμπορευμάτων.    

Άρθρο 9:  Eυθύνη αποθηκευτή. 

Ο αποθηκευτής  ευθύνεται  για  κάθε  ζημία  που  οφείλεται  σε  δόλο  ή  βαρεία 

αμέλεια του ίδιου ή των προστιθέντων του.     

Άρθρο 10:  Απαλλαγές - Εξαιρέσεις. 

Η ευθύνη του αποθηκευτή αποκλείεται: 

α) Για ζημίες που μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αποθέτη ή των 

εντεταλμένων του. 

β)  Για  ζημίες  που  προξενούνται  από  ανεπάρκεια  ή  ακαταλληλότητα  της 

συσκευασίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων. 

γ)  Για  ζημίες  που  προξενούνται  από  ίδιο  ελάττωμα  ή  τη  φύση  των 

αποθηκευμένων εμπορευμάτων. 

δ) Για ζημίες λόγω της αποθήκευσης των εμπορευμάτων σε εξωτερικό χώρο, αν 

μια τέτοια αποθήκευση είχε συμφωνηθεί  ή αν μία άλλη ήταν ανέφικτη λόγω του 

είδους των εμπορευμάτων ή λόγω των περιστάσεων. 

ε) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων 

δημοσίων αποθηκών. 

στ)  Για  ζημίες  που  προξενούνται  από  απεργούς,  εργαζομένους  που 

αντιμετωπίζουν ανταπεργία ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε οχλαγωγίες, εργατικές ή 

πολιτικές ταραχές και από τρομοκρατικές ενέργειες. 

ζ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του αποθηκευτή ή των 

προστιθέντων του.    

Άρθρο 11: Παύση της ευθύνης του αποθηκευτή. 
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Η  ευθύνη  του  αποθηκευτή  παύει  με  την  πραγματική  και  ανεπιφύλακτη 

παραλαβή των   εμπορευμάτων από τον αποθέτη.     

Άρθρο 12: Άμεση γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας. 

α)  Όλες  οι  ζημίες  πρέπει  να  γνωστοποιούνται  εγγράφως  στον  αποθηκευτή 

αμέσως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση 

της επέλευσης της ζημίας πρέπει να γίνει στον αποθηκευτή σε χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών. 

β)  Σε  περίπτωση μη τήρησης της  παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται  ότι  η 

ζημιά έγινε μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.    

Άρθρο 13: Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

α) Αρμόδιο  δικαστήριο  για  τις  διαφορές  που προκύπτουν από την παρούσα 

σύμβαση ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο 

της έδρας του αποθηκευτή. 

β)  Για τις  έννομες  σχέσεις  μεταξύ του αποθηκευτή και  του αποθέτη ή των 

διαδόχων τους ισχύει το ελληνικό δίκαιο. 
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