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ΣΥΝΟΨΗ 

Η ακόλουθη διπλωματική εργασία φέρει το τίτλο: «Η λειτουργία των Ελληνικών 

εταιριών logistics στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον» και αφορά στα επιμέρους 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων Logistics όπως αυτά διαμορφώνονται σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η ανάδειξη της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει γίνει τόσο 

σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο που καθιστά τη λειτουργία των εταιριών αυτών ως 

ζωτικής σημασίας για κάθε επιχειρηματική προσπάθεια. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στις 

εταιρίες logistics και πως διαμορφώνονται αυτά στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Τα κυριότερα θέματα τα οποία πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι οι 

υποδομές, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, το παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον και το κόστος της λειτουργίας των εταιριών logistics. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται προφανή τα στρατηγικά πλεονεκτήματα αλλά 

και μειονεκτήματα των Ελληνικών εταιριών logistics. Στο τέλος της εργασίας, υπάρχει ένα 

κεφάλαιο γενικών συμπερασμάτων για τα θέματα που πραγματεύτηκε η παρούσα 

εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα logistics αποτελούν τη διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, 

από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν, στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο 

και χρόνο και µε το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 

πόρους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται είτε από την ίδια τη βιομηχανική ή 

εμπορική επιχείρηση, ή µε την ανάθεση μέρους ή του συνόλου της σε µια ή περισσότερες 

εξειδικευμένες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics. Ο φορέας που 

αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών logistics προς τρίτους (Third Party Logistics Provider ή 3PL Provider). 

Γενικότερα, η ανάθεση συγκεκριμένων διαδικασιών μίας επιχείρησης σε τρίτους 

χαρακτηρίζεται ως outsourcing. Σκοπός του outsourcing είναι η επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής απόδοσης των διαθέσιμων πόρων και γνώσεων της επιχείρησης στο κύριο 

αντικείμενο της (core business). Στην πράξη, οι υπηρεσίες logistics που παρέχονται από 

τις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς συνίστανται στη διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων 

και αφορούν σε γενικές γραμμές τις εργασίες παραλαβής, προετοιμασίας και αποστολής 

στους τελικούς αποδέκτες ή πελάτες των προϊόντων. 

Η ζήτηση για παροχή υπηρεσιών 3PL έχει δημιουργηθεί μετά την διαχρονική ανάδειξη 

ορισμένων σημαντικών θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα των εταιριών, μιας και αυτή 

έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού. Η εφαρμογή του outsourcing στο πεδίο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας επιφέρει αυξημένη αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος 

για τη μεταφορά των προϊόντων καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ 

παράλληλα, η αυξημένη πληροφόρηση που είναι ικανές να παρέχουν οι εταιρίες 3PL 

επιτρέπουν την καλύτερη, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Τέλος, πολύ σημαντική είναι η 

χρηματοοικονομική αλλαγή που επέρχεται με την ανάθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

σε μια εταιρία 3PL. Τα πάγια, ανελαστικά έξοδα κτιρίων και προσωπικού μετατρέπονται 

σε μεταβλητά έξοδα ανάλογα με τον όγκο διακίνησης, επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας 

που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθούν. 

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά έχουν αναπτυχθεί τα 

τελευταία χρόνια με εγκαταστάσεις κυρίως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, ενώ πολλές 

προσπάθειες έχουν γίνει από το κράτος για χρηματοδότηση των προσπαθειών αυτών 
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μέσω αναπτυξιακών νόμων. Ο κλάδος των logistics τα τελευταία χρόνια είναι σε συνεχή 

ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του τζίρου 20,8%. Οι υπηρεσίες 

αποθήκευσης (με και χωρίς ψύξη) αντιστοιχούν στο 50% περίπου της συνολικής αξίας 

των παρεχομένων υπηρεσιών 3PL για το 2006, ενώ οι υπηρεσίες διανομής αντιστοιχούν 

στο 38,5%. Οι υπηρεσίες αποσυσκευασίας-ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης 

καταλαμβάνουν το 6,5% της αξίας αγοράς, ενώ το μερίδιο των υπηρεσιών λογισμικής 

υποστήριξης και των λοιπών υπηρεσιών ανέρχεται στον 5% 

Όπως προκύπτει από στοιχεία της μελέτης «2008 Third-Party Logistics, Results and 

Findings of the 13th Annual Study» που πραγματοποιήθηκε το 2008 από το Georgia 

Institute of Technology µε τη συμβολή της Capgemini, της DHL και της SAP, οι μεταφορές 

αποτελούν την κυρίαρχη υπηρεσία που αναθέτουν οι επιχειρήσεις στις εταιρίες 3PL 

παγκοσμίως (85%). Ακολουθούν οι αποθηκεύσεις και οι εκτελωνισµοί καταλαμβάνοντας 

μερίδια 72% και 66% αντίστοιχα. Το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις 3PL 

δεν προσφέρουν το επιθυμητό επίπεδο υπηρεσιών, ενώ ποσοστό 42% εκτιμάει ότι 

υπάρχει  έλλειψη συνεχών βελτιώσεων και επιτευγμάτων στην παροχή υπηρεσιών. 

Τέλος, ο σημαντικότερος λόγος µη ανάθεσης outsourcing των logistics είναι γιατί οι 

εταιρείες τα θεωρούν κεντρικό πυρήνα της ανταγωνιστικότητάς τους µε ποσοστό 44%. 

 

Πηγή: Georgia Institute of Technology 
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Γιατί όμως μια εταιρία να ακολουθήσει μια λογική παγκοσμιοποίησης της παραγωγής 

της που θα την οδηγήσει μοιραία σε αυξημένες ανάγκες διαχείρισης της εφοδιαστικής 

της αλυσίδας; Αν και ο πρωταρχικός λόγος για να κινηθεί μια εταιρία σε αυτή τη 

κατεύθυνση είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, υπάρχουν και άλλες αιτίες. Η 

διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένα γεωγραφικά 

σημεία, ή ακόμη και η ποιότητα των πρώτων υλών μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια 

απόφαση. Από την άλλη μεριά η επιθυμία κάλυψης νέων αγορών οι οποίες είναι 

απομακρυσμένες από τα σημεία παραγωγής μπορεί να οδηγήσει στην ίδια απόφαση.  

Σε αυτή τη διαδικασία της γεωγραφικής διεύρυνσης διαδικασιών μιας εταιρίας, 

πολλές από τις δραστηριότητές της μπορούν να ακολουθήσουν τη λογική του outsourcing 

(υπεργολαβία), από την παραγωγή και τη συναρμολόγηση μέχρι τα logistics, την 

οικονομική διαχείριση και τις πωλήσεις. Από τις κυριότερες δραστηριότητές όμως που 

επιλέγονται να παραχωρηθούν σε  τρίτη εταιρία είναι αυτές των μεταφορών και της 

αποθήκευσης των προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Οι υποδομές για μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά της. Με την λειτουργία του outsourcing είναι δυνατή η επιλογή των 

κέντρων διανομής που θα εξυπηρετήσουν την αποθήκευση αλλά και άλλες 

δραστηριότητες όπως ανασυσκευασία και ετικετοποίηση των προϊόντων, τόσο ως προς 

τη γεωγραφική τους θέση όσο και ως προς τις δυνατότητές τους να καλύψουν τις ανάγκες 

για αυτές τις επιπλέον λειτουργίες. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η σύνδεση των κέντρων 

διανομής με άλλες υποδομές όπως: σημαντικές οδικές αρτηρίες, λιμάνια, αεροδρόμια 

και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τέλος πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις 

δυνατότητες σύνδεσης των κέντρων διανομής με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Όλα αυτά 

τα χαρακτηριστικά μπορούν να διαβαθμίσουν την ικανότητα μιας αποθήκης να 

λειτουργήσει ικανοποιητικά στα γενικότερα πλαίσια μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 

2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Η λειτουργία ενός κέντρου διανομής (Κ.Δ.) υπηρετεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη 

λειτουργία των logistics και στην εφοδιαστική αλυσίδα γενικότερα. Η προφανής 

λειτουργία ενός Κ.Δ. είναι να αποθηκεύει προϊόντα, όμως μέσα σε αυτό είναι δυνατή η 

εξυπηρέτηση και άλλων λειτουργιών όπως η ανασυσκευασία, η ενοποίηση προϊόντων 

αλλά και η πληροφόρηση άλλων τμημάτων της εταιρίας για την διαθεσιμότητα και την 

κατάσταση των αποθεμάτων. Η γρήγορη και αποδοτική διακίνηση πρώτων υλών, 

ενδιάμεσων προϊόντων αλλά και τελικών προϊόντων τόσο μέσα στην αποθήκη όσο και 

στο μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως και η πληροφόρηση σχετικά με αυτά είναι ο 

στόχος κάθε κέντρου διανομής. 

Η πρώτη από τις λειτουργίες της αποθήκης είναι η κίνηση των αποθεμάτων μέσα στο 

κέντρο διανομής, η οποία μπορεί να διαχωριστεί περεταίρω στις παρακάτω  λειτουργίες: 

Παραλαβή, μετακίνηση και αποθήκευση, συλλογή και συγκέντρωση παραγγελίας,  cross-

docking, και αποστολή. Η  λειτουργία της παραλαβής περιλαμβάνει την ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή. Η ποιοτική παραλαβή έχει να κάνει με τον χαρακτηρισμό του 

αποθέματος ως προς την κατάσταση στην οποία έχει παραληφθεί, ενώ η ποσοτική 

παραλαβή σχετίζεται με την σύγκριση των συνοδευτικών παραστατικών και των 
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ποσοτήτων που πραγματικά έχουν παραληφθεί στην αποθήκη. Όλες αυτές οι 

πληροφορίες ενημερώνουν τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος. Η διαδικασία της αποθήκευσης περιλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων 

από τις ράμπες συλλογής στις θέσεις αποθήκευσης ενώ η διαδικασία της συλλογής 

περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την συλλογή και ομαδοποίηση των 

απαιτούμενων από την παραγγελία προϊόντων και αποστολή τους στα σημεία εξόδου. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποθήκευση αποφεύγεται και έτσι η 

αποθήκη καλείται να μεταφέρει προϊόντα από τις ράμπες παραλαβής κατευθείαν στις 

ράμπες αποστολής παρακάμπτοντας τα ενδιάμεσα στάδια. Η τελευταία αλλά εξίσου 

σημαντική διαδικασία είναι αυτή της αποστολής των προϊόντων. Σε αυτή τη διαδικασία 

περιλαμβάνεται η δημιουργία πακέτων των προϊόντων ανά πελάτη με κατάλληλα μέσα, η 

έκδοση  των συνοδευτικών εγγράφων, η ταξινόμηση των παραγγελιών και η φόρτωση 

τους στα κατάλληλα μεταφορικά μέσα.  

 

 

Η δεύτερη λειτουργία της αποθήκης είναι η αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες των 

προϊόντων για όσο αυτά είναι απαιτούμενο να παραμείνουν στην αποθήκη. Η χρονική 

διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων μπορεί να χαρακτηρίσει την λειτουργία αυτή από 

Cross-Docking με πρακτικά μηδενικό χρόνο παραμονής στην αποθήκη μέχρι την πλήρη 

αποθήκευση της οποίας ο χρόνος καθορίζεται από άλλες λειτουργίες της εφοδιαστικής 
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αλυσίδας όπως ο χρόνος παραλαβής μετά από παραγγελία αλλά και τα επίπεδα 

αποθέματος ασφαλείας που απαιτούνται από τη διοίκηση.  

Η τρίτη και ίσως πιο σημαντική λειτουργία της αποθήκης είναι η διακίνηση 

πληροφοριών στο μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφορικά με τα προϊόντα που 

παραλαμβάνονται και αποστέλλονται καθώς και πληροφορίες σχετικές με το απόθεμα 

και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην αποθήκη. Παράλληλα πληροφορίες όπως ο 

μέσος ρυθμός διακίνησης εμπορευμάτων, το ποσοστό εκμετάλλευσης της αποθήκης ως 

προς την ικανότητα αποθήκευσής της αλλά και τον τρόπο αποθήκευσης των αποθεμάτων 

σε αυτή είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων. Η διοίκηση έχει πάντα ανάγκη για 

πλήρη, γρήγορη και ακριβή ενημέρωση σχετικά με τα αποθέματα, ώστε να βοηθηθεί στη 

λήψη αποφάσεων για τη διακίνηση των εμπορευμάτων.  Για να καλυφθούν οι παραπάνω 

απαιτήσεις, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πολλές νέες τεχνολογίες με τη χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων, ασύρματων δικτύων υπολογιστών, RFIDs, Barcodes και 

άλλων. Έχει γίνει δηλαδή μια προσπάθεια να μεταφερθεί η εισαγωγή και εξαγωγή 

δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα από τους υπαλλήλους γραφείου σε αυτούς 

που διακινούν και έχουν υπό την εποπτεία τους τα αποθέματα. Με την εκτεταμένη χρήση 

των Barcodes και των RFIDs είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός των αποθεμάτων και η 

αποτύπωση της θέσης τους συνεχώς, τόσο μέσα στο κέντρο διανομής όσο και κατά το 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η χρήση όλων αυτών των συστημάτων έχει επίσης σαν 

σκοπό τον περιορισμό χρήσης χαρτιού στην αποθήκη με συνέπεια την ελαχιστοποίηση 

των διπλό-καταχωρήσεων πληροφορίας στο ίδιο σύστημα. Η λογική αυτή έχει σαν 

αποτέλεσμα τόσο την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων, όσο και την απαλοιφή 

λαθών ανάγνωσης και πληκτρολόγησης.  

Η επιτυχής εφαρμογή όλων των παραπάνω λειτουργιών, μπορεί να εξαλείψει την 

ανάγκη για σημεία ελέγχου μέσα στην αλυσίδα λειτουργιών της αποθήκης. Παρόλα αυτά, 

είναι πάντα απαραίτητος ο ποιοτικός έλεγχος των διαδικασιών από ομάδες εργαζόμενων 

μιας και έχουν παρατηρηθεί σφάλματα ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής 

αυτοματοποίησης.  
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2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ο σχεδιασμός όμως του ίδιου του κέντρου διανομής καθώς και η επιλογή του 

εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό που θα 

επιτρέψει στο ΚΔ να εξυπηρετήσει μεγάλο εύρος απαιτήσεων των αποθηκευτών. Παρά 

το γεγονός ότι μια αποθήκη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πάγιο στοιχείο μακροχρόνιας 

λειτουργίας, είναι δυνατή η προσαρμογή του στις απαιτήσεις που μπορεί να αλλάζουν σε 

τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο σχεδιασμό κατά την δημιουργία του. Οι 

απαιτήσεις αυτές μπορούν να απαιτούν την αλλαγή της δομής της αποθήκης ως προς τα 

στοιχεία στα οποία αποθηκεύονται τα προϊόντα, την αλλαγή του πληροφοριακού 

συστήματος διαχείρισης αποθήκης, των διαδικασιών λειτουργίας της αποθήκης ακόμη 

και του τρόπου σκέψης του προσωπικού του ΚΔ. 

Η διαδικασία σχεδιασμού ενός κέντρου διανομής, είναι μια σύνθετη διαδικασία, που 

προσπαθεί να επιτύχει πολλούς και διαφορετικούς στόχους, έχοντας ένα μεγάλο σετ 

εναλλακτικών για τις οποίες είναι αδύνατο πολλές φορές να βρεθεί ο βέλτιστος 

συνδυασμός. Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό 

πρέπει να είναι τα εξής: 

• Σχεδιασμός κτιρίου: Χαρακτηριστικά όπως το ύψος του κτιρίου, η ποιότητα και η 

αντοχή του πατώματος, ο έλεγχος των κλιματικών συνθηκών μέσα στην αποθήκη, 

το σύστημα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, οι έξοδοι κινδύνου αλλά και οι 

είσοδοι/έξοδοι για τα προϊόντα (ράμπες αποστολής/παραλαβής). 

• Εξοπλισμός: Εξοπλισμός διακίνησης και αποθήκευσης των προϊόντων εντός της 

αποθήκης που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό. 

• Προσωπικό: Το προσωπικό μπορεί να είναι μόνιμο ή έκτακτο, με πολλαπλές 

ικανότητες. Ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια, η υγιεινή και οι συνθήκες 

εργασίας. 

• Πληροφοριακά συστήματα: Χαρακτηριστικά του WMS που θα χρησιμοποιηθεί, ο 

εξοπλισμός που θα το υποστηρίζει καθώς και άλλες υποδομές για τη λειτουργία 

του. 
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• Σχεδιασμός διαδικασιών: Οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις 

καθημερινές λειτουργίες της αποθήκης όπως η παραλαβή, η συλλογή, η 

διακίνηση μέσα στην αποθήκη, ο έλεγχος και η διευθέτηση των αποθεμάτων. 

Οι τρείς παράγοντες που μπορούν να ορίσουν την μεταβλητότητα των απαιτήσεων 

από ένα ΚΔ είναι η μεταβλητότητα στον όγκο των αποθηκευόμενων προϊόντων, 

συμπεριλαμβανόμενης αυτής που δημιουργείται λόγω της εποχικότητας, των κύκλων 

ζωής των προϊόντων, και τις αστάθειες από τη ζήτηση του αγοραστικού κοινού, η 

μεταβλητότητα στον χρόνο και η μεταβλητότητα στην ποσότητα εκτελούμενων 

ενεργειών, όπως για παράδειγμα παραγγελίες ανά τεμάχιο ή ανά παλέτα. Οι τρείς αυτοί 

παράγοντες αφορούν τόσο στη φυσική ροή των προϊόντων όσο και σε αυτή των 

πληροφοριών που απαιτούνται να διακινηθούν. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για αυτές τι 

κινήσεις μπορεί να προέρχονται από μεταβλητότητα λόγω των εισερχόμενων προϊόντων 

ή λόγω της μεταβλητότητας στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Μετά από έρευνα του Peter Baker (2006) υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε ένα κέντρο 

διανομής να έχει δυνατότητες προσαρμογής στις διαφοροποιήσεις  των απαιτήσεων. Το 

πρώτο χαρακτηριστικό που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο είναι ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την διακίνηση των προϊόντων στην αποθήκη, 

επόμενο χαρακτηριστικό είναι το πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια τα κτίρια και 

το προσωπικό. Μια άλλη κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει για να δείξει το πώς 

μπορεί να αντιμετωπιστεί η μεταβλητότητα των απαιτήσεων είναι αρχικά η ικανότητα της 

αποθήκης να παρέχει επιπλέον χώρο όταν αυτό είναι δυνατό, να βρίσκει πόρους όταν 

αυτό είναι απαραίτητο (εργατικό δυναμικό, εξοπλισμό κλπ) και τέλος να έχει ευελιξία 

στον τρόπο λειτουργίας της ως προς το μόνιμο προσωπικό  (ελαστικό ωράριο) και στο 

πληροφοριακό σύστημα (προσθήκη ή αφαίρεση λειτουργικότητας όπου είναι αναγκαίο). 

Συμπερασματικά, σχετικά με την ικανότητα προσαρμογής μιας αποθήκης στη 

μεταβλητότητα των απαιτήσεων αποθήκευσης,  

• Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι προσαρμοστικότητας της αποθήκης 

• Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί κάθε είδος προσαρμοστικότητας 
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• Διαφορετικές προσεγγίσεις της προσαρμοστικότητας μπορούν να έχουν 

διαφορετικό αντίκτυπο στο κόστος 

Η πρόκληση που δημιουργείται είναι στην πλευρά των εταιριών σχεδιασμού και 

κατασκευής των κέντρων διανομής, να σχεδιάσουν τέτοιες εγκαταστάσεις με αντίστοιχο 

εξοπλισμό ώστε να προσφέρουν όσο το δυνατόν υψηλότερη ικανότητα προσαρμογής της 

αποθήκης με χαμηλό κόστος μετατροπής και υψηλή ταχύτητα μετατροπής., χωρίς να 

υπάρχει κανένας συμβιβασμός στο επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.  

2.3 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Το κέντρο διανομής μπορεί να παίξει διαφορετικούς ρόλους σε μια εφοδιαστική 

αλυσίδα. Μπορεί να είναι ένα σημείο συλλογής μικρών ποσοτήτων (παραλαβές 

ποσοτήτων μικρότερων από πλήρη φορτία) προϊόντων από πολλούς προμηθευτές με 

κύριο στόχο την ανασυσκευασία και  την εκτέλεση παραγγελιών σε πελάτες σε πλήρη 

φορτία ή αντίστροφα να παραλαμβάνει ποσότητες πλήρων φορτίων από προμηθευτές 

και να παραδίδει κατά παραγγελία μικρότερα από πλήρη φορτία σε πελάτες. Σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης μικτού μοντέλου των δυο παραπάνω σε δυο 

συνεχείς αποθήκες της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Εκτός όμως από το ρόλο, άλλη μια παράμετρος που επιδρά στα χαρακτηριστικά του 

ΚΔ είναι η λειτουργία μιας κεντρικής αποθήκης για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ή 

κατάτμηση των αναγκών ανά περιοχή ζήτησης των προϊόντων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η αλλαγή του μοντέλου που ακολουθούσε η NIKE (παραγωγός 

υποδημάτων) στην Ευρώπη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Nike αποφάσισε να 

καταργήσει τις 25 διαφορετικές αποθήκες ανά την Ευρώπη και να δημιουργήσει μια και 

μόνο κεντρική αποθήκη στην Ολλανδία για να καλύψει τις ανάγκες της για όλη την 

Ευρώπη. Αυτή η κίνησή της είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των αναγκαίων 

αποθεμάτων της κατά το ένα τέταρτο. Με αυτή την κίνηση κατάφερε να μειώσει το 

κόστος διατήρησης αποθέματος ενώ πλέον κάνει μια συγκεντρωτική πρόβλεψη για τις 

μελλοντικές πωλήσεις της Ευρώπης σε αντίθεση με τις 25 διαφορετικές προβλέψεις που 

λάμβανε ανά χώρα παλιότερα με αποτέλεσμα να μειωθούν τα λάθη σε αυτές τις 

προβλέψεις. Παρόλα τα κέρδη της «κεντροποιημένης» αποθήκης, δεν είναι δυνατή η 
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εφαρμογή μιας τέτοιας λογικής σε κάθε είδους αποθήκη. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητό μιας και κάθε γεωγραφική περιοχή μπορεί να απαιτεί την διαχείριση 

διαφορετικών προϊόντων τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν μαζικά, με τον 

ίδιο τρόπο.  

Για τα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας που καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, 

ένα σημαντικό ζήτημα προς επίλυση είναι η χωρική διασπορά των αποθηκών στο μήκος 

της αλυσίδας. Ο χώρος που θα επιλεγεί μπορεί να είναι με κριτήριο την απόστασή του 

από τους προμηθευτές και από τους πελάτες, ενώ καθοριστικό παράγοντα παίζουν ο 

αριθμός των αποθηκών καθώς και το μέγεθός τους. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι 

ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν αν ληφθούν υπόψη καίριοι παράγοντες όπως 

μεγάλες δημόσιες κατά κύριο λόγο υποδομές, όπως οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια 

και άλλα, μέσω των οποίων είναι δυνατή η γρήγορη και αποδοτική διακίνηση των 

εμπορευμάτων. Αυτές οι υποδομές και η ποιότητά τους αντανακλούν στο κόστος 

μεταφοράς και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μιας και γίνονται 

αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας. Τέλος, η επιλογή τοποθεσίας του ΚΔ συνδέεται 

άμεσα με το κόστος του εργατικού δυναμικού αλλά και της ποιότητάς του.  

Το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί προσεγγιστικά να υπολογιστεί 

ανάλογα με τον αριθμό των ΚΔ και το μέγεθός τους. Στο διάγραμμα παρακάτω, φαίνεται 

η σχέση που υπάρχει μεταξύ του κόστους αποθήκευσης, διατήρησης αποθέματος και 

μεταφοράς σε σχέση με τον αριθμό των ΚΔ της αλυσίδας. 
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Πηγή: Lambert, Douglas M., Fundamentals of logistics management (1998) 

Η επιλογή του αριθμού και της θέσης των ΚΔ πρέπει να ληφθεί αφού εξεταστούν 

διεξοδικά οι δυνατότητες που παρέχονται από τα δίκτυα μεταφοράς που υπάρχουν σε 

κάθε περιοχή. Η διαδικασία της μεταφοράς, μιας και είναι ένα τόσο μεγάλο και 

σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι πολύ καλά 

μελετημένο και να ταιριάζει απόλυτα με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές  της. Η 

κρατική παρουσία στον κλάδο των μεταφορών ήταν πάντα πολύ έντονη τόσο με την 

ύπαρξη κρατικών εταιριών μεταφορών όσο και με την εφαρμογή αυστηρών νόμων με 

σκοπό τον έλεγχο των χρηστών του δικτύου μεταφορών.  Αυτή η παρουσία όμως, 

ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες παύει να  ισχύει μιας 

και ακολουθείται ο δρόμος της αποκρατικοποίησης των μεταφορών και των δικτύων 

τους. Τα δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι 

αρκετά και θα αναλυθεί παρακάτω το πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. 

Οι 5 κυριότεροι τρόποι μεταφοράς είναι ο οδικός, ο σιδηροδρομικός, ο εναέριος, ο 

θαλάσσιος και η μεταφορά μέσω αγωγών. Κάθε ένας τρόπος μεταφοράς έχει τα δικά του 
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χαρακτηριστικά ως προς τη ταχύτητα και την ευελιξία του, τις απαιτήσεις για συσκευασία 

και φόρτωση/εκφόρτωση αλλά και ως προς το κόστος. Συχνό φαινόμενο δε, είναι η 

διατροπική μεταφορά, κατά την οποία δυο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς 

εφαρμόζονται για την διακίνηση εμπορευμάτων. 

2.3.1 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Αυτός ο τρόπος μεταφοράς προσφέρει χαμηλού κόστους μεταφορές για μεγάλες 

ποσότητες και για μεγάλες αποστάσεις. Περιορισμοί ως προς τον όγκο ή το βάρος του 

φορτίου δεν υφίστανται εκτός από την περίπτωση μεταφοράς με κλειστά βαγόνια. 

Επίσης, είναι σημαντικά τα σημεία φόρτωσης εκφόρτωσης όπου αν υπάρχει ράμπα δίπλα 

στη γραμμή του τραίνου είναι δυνατή η φορτοεκφόρτωση με περονοφόρα ή άλλα 

μηχανήματα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η εργασία αυτή πρέπει να γίνει από κάποιον 

τρίτο. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο σε κάθε χώρα ενώ 

μια κρατική εταιρία διαχειρίζεται τόσο το δίκτυο όσο και τη λειτουργία των τραίνων. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας ο ΟΣΕ είναι αυτός που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Αυτό το 

χαρακτηριστικό, ο εθνικός σιδηρόδρομος, σηματοδοτεί και  συγκεκριμένα προβλήματα 

για εφοδιαστικές αλυσίδες που επιθυμούν την μεταφορά προϊόντων από χώρα σε χώρα. 

Τέτοια προβλήματα, μπορεί να είναι η καθυστέρηση στα σύνορα ώστε να γίνει μεταφορά 

των βαγονιών από τη μια κρατική εταιρία στην άλλη, ενώ τα προβλήματα πληθαίνουν 

όταν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των χαρακτηριστικών του δικτύου σιδηροδρόμου, 

όπως η απόσταση μεταξύ των γραμμών (απαιτείται η αλλαγή βαγονιών) ή η διαφορετική 

σήμανση του δικτύου.  

Οι σιδηρόδρομοι, αν και κατά κύριο λόγο λειτουργούν ως μονοπώλια, έχουν 

αναγκαστικά ανταγωνιστές. Οι ανταγωνιστές τους είναι οι άλλοι τρόποι μεταφοράς (πχ 

οδική, θαλάσσια) ή ακόμη και άλλες εταιρίες σιδηροδρόμων με διαφορετικό δίκτυο. 

2.3.2 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οι οδικές μεταφορές μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσο αφορά στο 

χρόνο παραλαβής και αποστολής, στον όγκο και στο βάρος διακινούμενων προϊόντων, 
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στη συσκευασία τους, στον τρόπο φόρτωσης εκφόρτωσης αλλά κυριότερα στον τόπο 

παραλαβής και παράδοσης σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταφοράς. Αυτός ο 

τρόπος τείνει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που κανείς άλλος τρόπος δεν είναι 

εφικτό να εξυπηρετήσει την μεταφορά και όταν η αξία των προϊόντων προς τον όγκο τους 

είναι αρκετά σημαντικός. Σε κάθε περίπτωση οι μεταφορές με φορτηγά γίνονται με 

διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας, την ύπαρξη ή μη 

ανταγωνισμού στον κλάδο αλλά και την κατάσταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.  

Το οδικό δίκτυο της Δυτικής Ευρώπης είναι ένα από τα καλύτερα του κόσμου μαζί με 

αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα επίπεδα ασφαλείας, παρεχομένων 

υπηρεσιών αλλά και γεωγραφικής κάλυψης σε συνδυασμό με την νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν την μεταφορά προϊόντων μέσα σε αυτή με μεγάλη 

ευκολία. Η πρόσφατη διεύρυνση της Ένωσης δε, άνοιξε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι 

στην αγορά των μεταφορών επιτρέποντας την άνθισή του στις νέες χώρες. Τις ίδιες 

περίπου συνθήκες βρίσκουμε και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όπου η μεταφορά 

προϊόντων από πολιτεία σε πολιτεία είναι αδιάλειπτη.  

Συνέπεια του καλού δικτύου που υπάρχει σε αυτές τις Ηπείρους είναι η διαχρονική 

αύξηση των φορτίων που διακινούνται από αυτό σε αντίθεση με τον όγκο των φορτίων 

που διακινούνται από το σιδηρόδρομο. Όμως, το καλό οδικό δίκτυο είναι ένα 

χαρακτηριστικό το οποίο δεν απαντάται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης! Η Κίνα είναι 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι αυτοκινητόδρομοι 

ήταν ανύπαρκτοι ενώ με τεράστιες επενδύσεις, το Κινεζικό κράτος προσπαθεί να 

αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό των ΗΠΑ.  

2.3.3 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η μεταφορά με χρήση αεροπλάνου είναι η ακριβότερη μορφή συγκρινόμενη με όλες 

τις άλλες. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι που ορίζει και τον τρόπο χρήσης της από τις 

εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Γίνεται δηλαδή χρήση της μόνο σε περιπτώσεις που 

όλες οι άλλες μορφές αδυνατούν να καλύψουν την μεταφορά με τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά κόστους, χρόνου και διαθεσιμότητας. Έτσι, φορτία τα οποία έχουν υψηλή 

αξία σε σχέση με τον όγκο/βάρος τους και είναι αναγκαίο να μεταφερθούν για μεγάλες 

απαιτήσεις, μπορούν να μεταφερθούν με αεροπλάνα. Παρόλα αυτά σε εφοδιαστικές 
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αλυσίδες παγκόσμιας κλίμακας πολλές φορές κρίνεται σκόπιμη η εναέρια μεταφορά, εάν 

ληφθεί υπόψη το κόστος της αποθήκευσης και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης 

πελατών. Στο πρόσφατο παρελθόν, οι αεροπορικές εταιρίες κατά κύριο λόγο ανήκαν στον 

κρατικό τομέα, κάτι που τείνει να αλλάξει και πλέον κυρίαρχο ρόλο να παίζουν οι 

ιδιωτικές αεροπορικές εταιρίες.  

2.3.4 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Η θαλάσσια μεταφορά σε αντίθεση με την εναέρια, έχει χαμηλό κόστος και μπορεί να 

μεταφέρει μεγάλου όγκου/βάρους φορτία. Ο κυριότερος τρόπος μεταφοράς είναι τα 

containers τα οποία στοιβάζονται το ένα επάνω στο άλλο πάνω στο κατάστρωμα ενώ 

παράλληλα πολλά είναι τα φορτία τα οποία μεταφέρονται σε μορφή χύδην (πχ σιτάρι, 

πετρέλαιο) ή ακόμη και σε παλέτες (πχ δομικά υλικά). Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 

φορτίων που διακινούνται παγκοσμίως πραγματοποιείται με θαλάσσια μεταφορά, όμως 

αντίπαλος αυτού του τρόπου μεταφοράς μπορεί να είναι οι αγωγοί μεταφοράς 

(πετρέλαιο) ή ακόμη και ο σιδηρόδρομος.  

2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οι κυβερνήσεις κρατών έχουν τεράστια επιρροή στα δίκτυα μεταφορών, τόσο στα 

εθνικά όσο και στα διεθνή, ορίζοντας τους νόμους που τα διέπουν και ασκώντας διοίκηση 

στις κρατικές εταιρίες μεταφορών. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο ρόλος τους 

κράτους είναι αποκλειστικός ενώ άλλες στις οποίες ο ιδιωτικός τομέας καλείται να 

λειτουργήσει ισότιμα. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος, άμεσα ή έμμεσα μπορεί να 

επιβάλει πολιτικές και να διαμορφώσει το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να διαμορφωθούν 

οι εθνικές  και οι διεθνείς μεταφορές της περιοχής.  

Ο τομέας των υποδομών μεταφορών, είναι ο κυριότερος τομέας δράσης των κρατών, 

στον οποίο καλούνται να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν δίκτυα οδικά, 

σιδηροδρομικά, λιμάνια και αεροδρόμια τα οποία είναι πολύ δύσκολο να 

δημιουργηθούν αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια λόγω ψηλού κόστους. Η χρήση 

αυτών των υποδομών γίνεται από εταιρίες ή από ιδιώτες και κάθε χρήστης πληρώνει 

αντίτιμο για τη χρήση αυτή, έμμεσα (πχ μέσω των φόρων) ή άμεσα (πχ διόδια). Τα 
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τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια να 

υλοποιηθούν συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κατασκευή και 

συντήρηση υποδομών όπως δρόμοι και αεροδρόμια (Αττική οδός, αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος). Επιπλέον, άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα των 

μεταφορών όπως οι υποδομές για συστήματα πλοήγησης ή οι υποδομές για την 

πρόβλεψη του καιρού είναι τομείς που τους αναλαμβάνουν αποκλειστικά  ο κρατικός 

τομέας. 

2.5 Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ 

Οι τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ως αποτέλεσμα της 

γεωγραφικής συγκέντρωσης τους, αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό σε σύγκριση με 

τον υπόλοιπο κόσμο. Παρ 'όλα αυτά, οι μελέτες της αποτελεσματικότητας των 

τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων για την περιοχή είναι ελάχιστες (Cullinane  

Teng-Fei 2006). 

Πρόσφατες τάσεις στο διεθνές εμπόριο, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την 

παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και κατανάλωσης έχουν οδηγήσει στην αυξανόμενη 

σημασία της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα 

πολυάριθμα τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που διαθέτει αυτός ο τρόπος 

μεταφοράς σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους μεταφοράς. Οι σταθμοί 

εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στις θαλάσσιες και τις 

ενδοχώριες μεταφορές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης βιομηχανίας των 

σταθμών αυτών είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων εμπορευματοκιβωτίων 

είναι πιο εντατικός από ποτέ. Η διαθεσιμότητα στην αγορά των λιμανιών μέχρι πρόσφατα 

μπορούσε να θεωρηθεί μονοπωλιακή, λόγω της αποκλειστικής και ακίνητης γεωγραφική 

θέσης των λιμανιών και την αναπόφευκτη συγκέντρωση της κίνησης εκεί. Εντούτοις, η 

ταχεία ανάπτυξη της  διεθνούς μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και των διατροπικών 

μεταφορών έχει αλλάξει δραστικά την δομή της αγοράς από ένα μονοπώλιο σε μια 

αγορά έντονου και πολλές φορές ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού, σε πολλές περιοχές του 
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κόσμου. Πολλοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων δεν απολαμβάνουν την ελευθερία που 

προέκυπτε από το μονοπώλιο για το χειρισμό των φορτίων μέσα από την ενδοχώρα τους. 

Αντ 'αυτού, πρέπει να ανταγωνιστούν για το φορτίο με γειτονικούς λιμένες τους. Έτσι, 

αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν καταστήσει τις μετρήσεις αποδοτικότητας των ΣΕΜΠΟ 

σημαντικά εργαλεία στα χέρια των port operators,  αλλά και γενικότερα των παραγόντων 

γύρω από τους σταθμούς.  

Παραδοσιακά, οι επιδόσεις των λιμένων έχουν αξιολογηθεί ποικιλοτρόπως από τον 

υπολογισμό της παραγωγικότητας του χειρισμού φορτίου σε θέση αγκυροβολίας (Bendall 

και Stent 1987, Tabernacle 1995, Ashar 1997), από μέτρηση της παραγωγικότητας ενός 

ενιαίου συντελεστή (De Monie 1987) ή με τη σύγκριση των πραγματικών με βέλτιστη 

throughput σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Talley 1998). Τα τελευταία χρόνια, 

σημαντική πρόοδος έχει γίνει σχετικά με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε σχέση 

με τις παραγωγικές δραστηριότητες.  Σε αυτή την τάση, δύο πιο πολύπλοκες, ακόμα πιο 

σωστά ολιστικές προσεγγίσεις, που ονομάζονται data envelopment analysis (DEA) και 

stochastic frontier analysis (SFA), έχουν χρησιμοποιηθεί όλο και περισσότερο για να 

αναλύσουν την παραγωγή των λιμένων και των επιδόσεών τους. Για την υλοποίηση της 

έρευνας DEA για ένα σύνολο 69 λιμένων, 24 χωρών της Ευρωπαϊκής ηπείρου με 

ικανότητα μεταφοράς άνω των 10.000 containers/year, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 

δεδομένων από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων για το 

έτος 2002.  

Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει 

σημαντική 

αναποτελεσματικότητα για τα 

περισσότερα από τα τερματικά. 

Η μέση αποδοτικότητα των 

τερματικών σταθμών ανέρχεται 

σε 0,42. Αυτή η εικόνα, δείχνει 

ότι κατά μέσο όρο, τα τερματικά 

μπορούν να βελτιωθούν κατά 

2,5 φορές από επίπεδα τη 
Πηγή: Cullinane  Teng-Fei (2006) 
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χρονική στιγμή της μελέτης.  Ένα άλλο εύρημα δείχνει ότι μεγάλα σε μέγεθος και 

παραγωγή τερματικά έχουν και υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας,  δίνοντας μια 

εξήγηση για την αυξανόμενη τάση δημιουργίας μεγα-λιμανιών ανά τον κόσμο. Επίσης 

παρατηρήθηκαν και διαφορετικά επίπεδα αποδόσεων ανα γεωγραφική περιοχή, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τα λιμάνια που ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν 

υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με άλλα λιμάνια, ενώ αυτά των Σκανδιναβικών χωρών 

και της Ανατολικής Ευρώπης είχαν τους χαμηλότερους βαθμούς απόδοσης. Οι αιτίες για 

αυτές τις διαφορές στις αποδόσεις δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την λειτουργία των 

λιμανιών αλλά και με το πολιτικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.  

 

Πηγή: Cullinane  Teng-Fei (2006) 

Σύμφωνα με την έρευνα τα δυο κυριότερα Ελληνικά λιμάνια, αυτό του Πειραιά είχε 

απόδοση 0,66 ενώ αυτό της Θεσσαλονίκης είχε 0,35. 

2.6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΜΠΟ 

Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς μεταφορών «τακτικών γραμμών» 

καλύπτεται από 25 μεγάλες εταιρίες που έχουν δραστηριότητες σε όλο το κόσμο. Από την 

άλλη μεριά, στο χώρο των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, από τις 24 

μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, μόνο οι δυο μπορούν να 
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χαρακτηριστούν ως παγκόσμιες. Από το σύνολο αυτών των εταιριών, μόνο η AP Moller 

διαθέτει σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και γραμμές εξυπηρέτησης μεταφορών που 

καλύπτουν τα ίδια γεωγραφικά σημεία. Οι μεταφορείς με έδρα την Ευρώπη, έχουν 

ανεπτυγμένη δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, σε αντίθεση με τις μεταφορικές εταιρίες 

της Ασίας που δραστηριοποιούνται σε ορισμένες περιοχές βασιζόμενες σε συγκεκριμένες 

συμβάσεις και συμμαχίες. Αποδεικνύεται ότι ενώ η δραστηριότητα των μεταφορικών 

εταιριών μπορεί να χαρακτηριστεί παγκόσμια, αυτή των τερματικών παραμένει ως 

τοπική χωρίς να έχει κάποια δυναμική αλλαγής παρά τις όποιες αλλαγές στα λιμάνια 

παγκοσμίως (Parola – Veenstra 2008). 

2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι Ελληνικές εταιρίες logistics έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 

διεθνές περιβάλλον στο οποίο καλούνται να είναι ανταγωνιστικές ως προς τις αντίστοιχες 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Ο τρόπος που επιλέγουν την 

θέση των αποθηκών τους, ο σχεδιασμός και οι ικανότητες για παρεχόμενες υπηρεσίες, 

αντανακλούνται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του κλάδου. Μιας και η Ελληνική 

επικράτεια τους επιτρέπει να έχουν αποθήκες σε σημαντικά λιμάνια ενώ οι υπόλοιπες 

υποδομές αναπτύσσονται συνεχώς με χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Κράτος, από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω των ΣΔΙΤ,  δημιουργούνται συνεχώς όλο και περισσότερες 

ευκαιρίες δραστηριοποίησης. Σε κάθε περίπτωση οι υποδομές των μεταφορών είναι ένας 

κρίσιμος παράγοντας όπου το Ελληνικό Κράτος κατά κύριο λόγο πρέπει να παίξει το ρόλο 

του, ενώ από την μεριά τους οι εταιρίες logistics οφείλουν να κάνουν προσπάθειες για 

την βέλτιστη εκμετάλλευσή τους. Τα κυριότερα λιμάνια της χώρας έχουν περιθώρια να 

βελτιωθούν μιας και οι βαθμοί απόδοσής τους είναι χαμηλοί ενώ ο σιδηρόδρομος μπορεί 

να συνδέσει πολλά από τα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας με χαμηλό κόστος 

μεταφοράς και υψηλή ασφάλεια. Η πρόσφατη δε ολοκλήρωση του έργου της Εγνατίας 

Οδού μπορεί να εξασφαλίσει την γρήγορη και ασφαλή μεταφορά προϊόντων σε όλο το 

μήκος της βόρειας χώρας από τα ανατολικά ως τα δυτικά σύνορα της συνδέοντας την 

Ιταλία με την Τουρκία και τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης και Καβάλας. 

Παράλληλα, οι κάθετοι οδικοί άξονες θα παρέχουν την δυνατότητα για οδική μεταφορά 

προς τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Με τον όρο Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών εννοούμε όλες εκείνες τις 

τεχνολογίες που επιτρέπουν την αδιάλειπτη και ορθή μεταφορά πληροφοριών μέσα και 

έξω από τον οργανισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας καλύπτοντας επιχειρησιακές ανάγκες 

με ασφάλεια και αξιοπιστία.   Σε αυτές τις τεχνολογίες περιλαμβάνονται οι προσωπικοί 

υπολογιστές και οι εξυπηρετητές (servers) ειδικές συσκευές εισαγωγής και εξαγωγής 

δεδομένων, το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία τους αλλά και τα δίκτυα, 

ασύρματα ή ενσύρματα, που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των δεδομένων. 

Η ανάδειξη των πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν μια εφοδιαστική 

αλυσίδα έχει γίνει πραγματικότητα από την δεκαετία του 70 όταν οι υπολογιστές έγιναν 

προσιτοί στις εταιρίες ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν εφαρμογές που μπόρεσαν να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά δεδομένα της αποθήκης αλλά και του περιβάλλοντός της 

σχετικά με αυτήν. Η εξέλιξη των υπολογιστών και ιδιαίτερα των δικτύων υπολογιστών 

έχουν αναδείξει επιπλέον δυνατότητες λειτουργικότητας που επιτρέπουν την 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ενημερώνοντας σωστά και έγκαιρα τη διοίκηση, επικοινωνώντας με τους πελάτες και 

τους προμηθευτές αλλά και παρακολουθώντας τα αποθέματα ποσοτικά και ποιοτικά με 

υψηλή ακρίβεια. Το πληροφοριακό σύστημα μιας αποθήκης μπορεί να αποτελέσει το 

μοχλό ανάπτυξης και το μέσο για την επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο σκοπός 

λειτουργίας αυτών των συστημάτων είναι αφενός η αύξηση της παραγωγικότητας και η 

ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και αφετέρου η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. 

3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management Systems – 

WMS) έχουν εξελιχθεί σε πολύ σημαντικά εργαλεία ώστε να θεωρούνται η καρδιά των 

λειτουργιών της αποθήκης. Η διαχείριση των παραγγελιών και η εκτέλεσή τους από την 

αποθήκη βασίζεται στην καλή λειτουργία τους. Τα συστήματα WMS έχουν εξελιχθεί να 

δένουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε μια αλληλουχία, ώστε να καλύπτεται η βασική 

ανάγκη ενός κέντρου διανομής, ο έλεγχος της αποθήκευσης και διακίνησης των 

αποθεμάτων εντός της εγκατάστασης και να εκτελεί τις απαραίτητες διεργασίες για να 
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ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα για αυτές τις ενέργειες. Επιπλέον το σύστημα 

διαχείρισης είναι επιφορτισμένο με την επικοινωνία των ασύρματων φορητών 

τερματικών ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους 

εργαζόμενους για την σωστή αναγνώριση των αποθεμάτων αλλά και τον έλεγχο της 

σωστής εκτέλεσης των παραγγελιών. Οι τεχνολογίες με τις οποίες μπορεί ένα WMS να 

συνδεθεί ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή και εξαγωγή πληροφοριών είναι πολλές, 

όπως συστήματα φωνητικών εντολών, RFIDs (Radio Frequency Identification) ή 

συστήματα καθοδήγησης μέσω φωτεινών σημάτων. 

Η δυνατότητα ευελιξίας ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ σημαντική για μια 

αποθήκη μιας και όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι διαφοροποιήσεις 

στις απαιτήσεις λειτουργίας μιας αποθήκης μπορεί να είναι μεγάλες. Σε κάθε περίπτωση 

ανεξάρτητα από την φύση των διακινούμενων προϊόντων ένα τέτοιο σύστημα οφείλει να 

μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις, και να μπορεί να εκτελεί τις 

απαραίτητες εργασίες. Αυτό αφορά τόσο στο software όσο και στα μηχανήματα 

διαχείρισης του αποθέματος αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης, η δομή του 

πληροφοριακού συστήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εύκολη η αναβάθμισή 

του για κάλυψη μελλοντικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας. Στην πρόσφατη ιστορία 

των logistics τα πληροφοριακά συστήματα έχουν εξελιχθεί και διαμορφωθεί να 

καλύπτουν ολοένα και περισσότερες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας, πέρα από τον 

αρχικό τους σκοπό, τη διαχείριση των αποθεμάτων. Έτσι κατά το σχεδιασμό τους πρέπει 

να λαμβάνεται αυτός ο παράγοντας υπόψη ώστε να μην είναι αναγκαία η 

απεγκατάσταση και η αγορά νέου εξοπλισμού σε κάθε αναβάθμιση των λειτουργιών που 

απαιτεί η αλυσίδα. 

3.1.1 ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ WMS 

Με την αυξανόμενη ζήτηση για την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών, οι αποθήκες 

σήμερα πιέζονται για αύξηση των στόχων τους για την ακρίβεια στη μέτρηση του 

αποθέματός τους, την έγκαιρη παράδοση υπηρεσιών, την εξατομικευμένη εκτέλεση 

παραγγελιών, την ευελιξία στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την ανταπόκριση στις 

ειδικές αιτήσεις των πελατών. Για την επίτευξη αυτών των υψηλών επιδόσεων, ένας 

τρόπος πρέπει να βρεθεί για την εξάλειψη τυχόν σφαλμάτων από την αποθήκη, για την  
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ορθολογικοποίηση στον τρόπο λειτουργίας της και τη βελτίωση της απόδοσης σε κάθε 

πτυχή των δραστηριοτήτων αποθήκευσης. Ένας προληπτικός τρόπος είναι η χρήση ενός 

συστήματος διαχείρισης αποθηκών (WMS) που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει το 

χρόνο ολοκλήρωσης των παραγγελιών, να βελτιώσει την ακρίβεια στις απογραφές, να 

παρέχει άμεση πληροφόρηση για το καθεστώς της παραγγελίας , να διαχειριστεί το χώρο 

της αποθήκης και να ενισχύσει τη παραγωγικότητα της εργασίας. Τα συστήματα WMS 

έχουν αποδείξει την ισχύ και την χρησιμότητα τους σε πολλές εφαρμογές παγκοσμίως γι 

αυτό και πλέον θεωρούνται ως ένα από τα δομικά στοιχεία μιας επιτυχημένης αποθήκης 

(H.Min 2006). 

Οι κύριοι σκοποί ενός συστήματος WMS είναι: 

• Ο περιορισμός των λαθών στην εκτέλεση παραγγελιών μέσω της ακρίβειας στην 

πληροφόρηση για τα επίπεδα του πραγματικού αποθέματος στην αποθήκη 

• Η αποστολή και η παραλαβή κρίσιμων πληροφοριών για τους πελάτες και την 

αποθήκη  σε ηλεκτρονική μορφή εντός και εκτός των ορίων της αποθήκης 

• Η μεγιστοποίηση της εργατικής αποδοτικότητας του προσωπικού μέσω της 

διαχείρισης και ιεράρχησης των εργασιών 

• Η μεγιστοποίηση χρήσης του διαθέσιμου χώρου της αποθήκης μέσω της 

αυτοματοποιημένης επιλογής του χώρου αποθήκευσης. 

• Την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων αποθεμάτων και των χειριστικών 

απαιτήσεων μέσω της καλής ενημέρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η επιτυχία όμως ενός συστήματος WMS δεν είναι πάντοτε δεδομένη και σχετίζεται με 

πολλούς παράγοντες εντός της εταιρίας που επιχειρεί την εγκατάστασή του.  

Από τις πολλές λειτουργίες που μπορεί να έχει μια εφαρμογή WMS, ορισμένες είναι 

αυτές που οι περισσότερες εταιρίες εφαρμόζουν στην πράξη, ενώ κάποιες άλλες 

πραγματοποιούνται επιλεκτικά. Οι λειτουργίες που είναι οι πιο δημοφιλείς είναι 

συνοδευτικές και συμπληρωματικές των βασικών λειτουργιών της αποθήκης, δηλαδή της 

παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και αποστολής αλλά και των κυκλικών απογραφών. 

Αντίθετα δευτερεύουσες λειτουργίες όπως η διαχείριση εργατοωρών, η ενημέρωση 
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σχετικά με την αποδοτικότητα και ο ποιοτικός έλεγχος δεν εφαρμόζονται συχνά μέσω 

των συστημάτων αυτών.  

‘Ένα σχηματικό παράδειγμα των δραστηριοτήτων που μπορεί ένα σύστημα WMS να 

υποστηρίξει δίνεται παρακάτω: 

 

Πηγή: Min, H. (2006) 'The applications of warehouse manag ement systems: an exploratory study'  

Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο σχήμα περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

• Order preparation, entry and scheduling – Προετοιμασία παραγγελιών, εισαγωγή 

στο σύστημα και χρονικός προγραμματισμός  

Περιλαμβάνει την εισαγωγή της παραγγελίας μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών 

αρχείων, τον έλεγχο για την ορθότητα, την επιλογή της συσκευασίας και τη 

δρομολόγηση των απαιτούμενων εργασιών. 
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• Inbound appointment scheduling – Επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων των 

εισερχομένων παραλαβών, σχετικά με τον προμηθευτή, τον μεταφορέα, το χρόνο 

και τον τόπο παραλαβής αλλά και των αναμενομένων προϊόντων. 

• Pre-receiving - Προ-παραλαβή  

Επιτρέπει τον προγραμματισμό των παραλαβών προϋπολογίζοντας τον χρόνο 

παραλαβής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποθέματος, του μεταφορέα κ.α. 

• Receiving - Παραλαβή  

Πραγματοποιείται η φυσική παραλαβή από το μεταφορέα, ενημερώνονται τα 

αποθέματα της αποθήκης και τακτοποιούνται τα συνοδευτικά έγγραφα. 

• Put away/storage – Αποθήκευση  

Γίνεται αυτόματη επιλογή του χώρου που θα αποθηκευθούν τα αποθέματα και 

γίνεται η ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται στο προσωπικό με τις 

κατάλληλες ικανότητες 

• Cross-docking -  

Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, παρακάμπτεται η διαδικασία της αποθήκευσης 

και συλλογής, ώστε να καλύψουν τα προϊόντα που μόλις παρελήφθησαν τις 

ανάγκες μιας ή περισσότερων παραγγελιών. 

• Inspection – επιθεώρηση  

Τα προϊόντα που παραλαμβάνονται επιθεωρούνται ποιοτικά για ζημιές ή διαφορές 

συγκριτικά με τα συνοδευτικά έγγραφα. 

• Wave planning – Χρονικός προγραμματισμός  

Διαδικασία κατά την οποία γίνεται ιεράρχηση των εργασιών που πρέπει να 

εκτελεστούν από την αποθήκη ώστε να ολοκληρωθεί η συλλογή και φόρτωση των 

παραγγελιών  

• Picking – Συλλογή  

Συλλογή των προϊόντων από την αποθήκη για την κάλυψη των απαιτήσεων της 

παραγγελίας 

• Cycle counting – Κυκλικές απογραφές  

Συνεχείς, προγραμματισμένες απογραφές μερών του αποθέματος για την 

διαπίστωση των επιπέδων του αποθέματος  
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• Inventory adjustment – Διόρθωση αποθεμάτων  

Διόρθωση των αρχείων του επιπέδου των αποθεμάτων βάση των κυκλικών 

απογραφών 

• Inventory re-warehousing – Ανατροφοδοσία αποθέματος   

Η μετακίνηση του αποθέματος ή η διόρθωση των συσκευασιών. 

• Manifesting – Ομαδοποίηση  

Ομαδοποίηση αποστολών που αφορούν σε ένα μεταφορέα 

• Performance reporting – Αναφορά αποδόσεων  

Δημιουργία αναφορών που δείχνουν την απόδοση της αποθήκης κατά τη 

λειτουργία της όπως η αποδοτικότητα στη χρήση του χώρου, ικανοποίηση των 

παραγγελιών, επίπεδο λαθών και ζημιών κλπ. 

• Workload management and labor planning – Διαχείριση του εργατικού δυναμικού 

και των μέσων διαχείρισης του αποθέματος. 

 

3.2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

Η επιτυχία των WMS βασίζεται συχνά στην ποιότητα (π.χ. ακρίβεια, εγκυρότητα) των 

δεδομένων που παρέχονται από άλλα συστήματα εκτέλεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

όπως ERPs (Enterprise Resource Planning), EDIs (Electronic Data Interface), TMS 

(Transport Management System), bar coding, RFID και voice-directed συστήματα. Κατά 

συνέπεια, δεν είναι ασυνήθιστο τα WMS να έχουν να έχουν ενωθεί με τα ERP, EDI και 

TMS. Για παράδειγμα, εσφαλμένα δεδομένα που εισήχθησαν από το ERP μπορεί να 

επιτρέψουν σε μια περιττή παραγγελία να εκτελεστεί από την αποθήκη με αποτέλεσμα 

χάσιμο πολύτιμων εργατοωρών.  

Η σύνδεση με το ERP μπορεί να δώσει ταχύτητα και αποφυγή λαθών κατά την 

επικοινωνία των εμπορικών τμημάτων με αυτό της αποθήκης. Αντίστοιχα η επικοινωνία 

του WMS με συστήματα διαχείρισης μεταφορών μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση 

σχετικά με τα φορτία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ώστε να είναι δυνατή η λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο μεταφοράς τους. Επίσης, η διασύνδεση των 

WMS με συστήματα RFID ή Bar-coding επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της απεικόνισης 

των εργασιών της αποθήκης με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 
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πόρων της.  Τέλος ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η διασύνδεση ενός 

WMS με ένα EDI ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική λήψη και αποστολή αρχείων με 

πληροφοριακά συστήματα τρίτων. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να παρέχει έγκαιρη 

πληροφόρηση στην αποθήκη για το τι και πότε πρόκειται να παραλάβει από 

προμηθευτές και παράλληλα να ενημερώσει για τις κινήσεις της αποθήκης. 

Άλλες τεχνολογίες όπως η καθοδήγηση του προσωπικού μέσω φωνής ή μέσω 

σημάτων φωτός, μπορούν να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων, 

οδηγώντας τους να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες γρήγορα και αποτελεσματικά, 

χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση τους στα προϊόντα που διακινούν. 

3.3 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Η διάδοση του internet, η διεύρυνση της χρήσης τηλεπικοινωνιακών μέσων σε όλο το 

κόσμο, έδωσαν μεγάλη ώθηση στις εταιρίες 3PL ειδικά στο τομέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση ολοκληρωμένη και σωστή πληροφόρηση 

όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ζωτική σημασίας. Πιο 

ειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες 3PL έχουν 

την δυνατότητα να αναρτούν πληροφορίες στο internet προσβάσιμες μόνο από 

εξουσιοδοτημένα μέλη της αλυσίδας βελτιστοποιώντας την διακίνηση των πληροφοριών 

σε αυτή. Τέλος, η ανταλλαγή πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και η άμεση 

ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα των εταιριών είναι μια 

εφαρμογή εφικτή που μπορεί να προσδώσει υπεραξία στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η χρήση του internet ως τεχνολογία για την ηλεκτρονική επικοινωνία των 

πληροφοριακών συστημάτων (ERPs και WMSs), μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο 

σύστημα με ικανότητες να δεχτεί και να αποστείλει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σε 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πως είναι δυνατή μια τέτοια εφαρμογή; Με την χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών του τομέα IT είναι δυνατή η αυτόματη επικοινωνία δυο ή και 

περισσοτέρων βάσεων δεδομένων που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία 

σε τακτά χρονικά διαστήματα ή ακόμη και συνέχεια, ανταλλάσοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και ενημερώνοντας το ένα το άλλο.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των εφαρμογών είναι η αποστολή μιας 

παραγγελίας από έναν τυχαίο πελάτη μια εταιρίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, της 
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οποίας τα δεδομένα, από το ηλεκτρονικό κατάστημα αρχικά μεταφέρονται στο ERP της 

εταιρίας, όπου και ελέγχεται για την ορθότητα των δεδομένων της από το εμπορικό 

τμήμα. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος η ίδια παραγγελία αποστέλλεται στο σύστημα 

διαχείρισης αποθήκης (WMS) μιας εταιρίας 3PL η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό 

γεωγραφικό σημείο η οποία και έχει αναλάβει την διαχείριση αποθεμάτων αλλά και την 

διακίνησή τους μέχρι τους τελικούς πελάτες. Με την ολοκλήρωση της αποστολής, το 

WMS ενημερώνει το ERP για την ολοκλήρωση των ενεργειών αλλά και για τα νέα επίπεδα 

του αποθέματος, το οποίο πλέον αναλαμβάνει να εκδώσει το απαραίτητο τιμολόγιο για 

τον πελάτη καθώς και την ενημέρωση των αποθεμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 Όλη αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία γιατί 

συνδέεται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες των εταιριών που λαμβάνουν μέρος, 

ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στον χειρισμό της λόγω ακριβώς της 

εμπλοκής πολλών μερών μέχρι την ολοκλήρωσή της. Από την άλλη πλευρά με την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα 

επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου εκτέλεσης της παραγγελίας, καθώς και η εξάλειψη 

λαθών ανάγνωσης και πληκτρολόγησης μιας και η εισαγωγή των δεδομένων της 

παραγγελίας στο σύστημα γίνεται μια και μόνο φορά από τον ίδιο τον πελάτη. Η 

ικανότητα δε της αλυσίδας αυτής ανταλλαγής πληροφοριών εξαρτάται σε πάρα πολύ 

υψηλό βαθμό από τις ικανότητες των τμημάτων IT καθώς και από την εμπειρία που αυτά 

έχουν στην εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων «γεφυρών επικοινωνίας».  

Οι παραλλαγές που μπορούν να υπάρξουν στις τεχνολογίες της γεφυροποίησης των 

συστημάτων είναι πάρα πολλές και σε κάθε περίπτωση επιλέγεται ο συνδυασμός εκείνος 

που ταιριάζει στις επιχειρησιακές απαιτήσεις, στις λειτουργικές διαδικασίες των 

εταιριών, στις υποδομές που υφίστανται ως προς τις τηλεπικοινωνίες. Τέλος, μια τέτοια 

διαδικασία συνένωσης μπορεί να απαιτήσει μεγάλες χρονικές περιόδους υλοποίησης 

ενώ αντίστοιχο είναι και το κόστος. Και οι δυο προηγούμενοι παράγοντες εξαρτώνται 

άμεσα από τον βαθμό αυτοματοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτείται 

από τους εταίρους. 
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3.4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DATA MINING ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και των εφαρμογών της, επέτρεψαν 

πολλές εταιρείες να αποκτήσουν τεράστιο όγκο δεδομένων για τους πελάτες, τους 

προμηθευτές και συνεργάτες. Ο τρόπος να διαχειριστεί κανείς την πολύ μεγάλη βάση 

δεδομένων στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.  

Ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων είναι δυνατό να συγκεντρωθεί από τις πολλές 

δραστηριότητες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

αποθηκεύονται και να δέχονται την κατάλληλη επεξεργασία (data mining) ώστε να είναι 

δυνατή η αναγνώριση τάσεων, πρακτικών ή ακόμη και γνώσης που διαφορετικά δεν είναι 

προφανής. Αυτή η γνώση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο και διαχείριση της 

αλυσίδας. Η τεχνολογία data mining είναι μια διαδικασία που εφαρμόζει διαφορετικά 

εργαλεία ανάλυσης για να ανακαλύψει σχέσεις μεταξύ των δεδομένων ώστε να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προβλέψεις. 

Σε μια εφοδιαστική αλυσίδα λαμβάνουν μέρος πολλοί εταίροι με διαφορετικό ρόλο σε 

αυτήν ο καθένας με διαφορετικά δεδομένα εισόδου και εξόδου για τα πληροφοριακά 

τους συστήματα. Παρόλα αυτά, η συνεργασία όλων αυτών των μηχανισμών φέρει εις 

πέρας ένα γενικότερο έργο, αυτό της διακίνησης των προϊόντων από τη στιγμή που είναι 

πρώτες ύλες μέχρι την τελική πώληση ως έτοιμο προϊόν στον πελάτη. Έτσι, παρά το 

γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ανομοιογένειες στα δεδομένα που χειρίζεται κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος, όλα τα δεδομένα αναφέρονται στο ίδιο γενικότερο έργο. Αυτή η 

ασυμβατότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινή επικοινωνία 

και μια επιτυχημένη αλυσίδα πρέπει να το ξεπεράσει ώστε να επιτύχει την μεγαλύτερη 

δυνατή ολοκλήρωση της. Αυτή η ολοκλήρωση μπορεί να επιτευχθεί σε πολλά επίπεδα 

όπως αυτό της ανταλλαγής δεδομένων και του ελέγχου (van Gor 2001). 

Οι εταίροι μιας εφοδιαστικής αλυσίδας διαθέτουν μια ή και περισσότερες βάσεις 

δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες τους που αναφέρονται στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Ο συνδυασμός δεδομένων από τις διάφορες βάσεις δεδομένων και η 

αντίστοιχη επεξεργασία τους μπορεί να αναδείξει γνώση η οποία δεν ήταν προφανής. Η 

τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, μπορούν να βοηθήσουν τις στρατηγικές αποφάσεις 

αναλύοντας και αποκαλύπτοντας επιδόσεις και συμπεριφορές του παρελθόντος της 
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επιχείρησης. Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πολλές και ποικίλες, 

όπως η στατιστική ανάλυση, οι τεχνικές μοντελοποίησης, και άλλες τεχνικές βάσεων 

δεδομένων για να ανακαλυφθούν ασαφής, μέχρι τότε, σχέσεις μεταξύ των δεδομένων 

και τον μοντέλων πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται. 

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εξόρυξη δεδομένων είναι άμεσα σχετιζόμενη 

με τον καθαρισμό και την ομογενοποίηση των δεδομένων από τις διαφορετικές πηγές – 

βάσεις δεδομένων μέχρι την δημιουργία μιας ενιαίας αποθήκης δεδομένων, στην οποία 

εφαρμόζονται όλες εκείνες οι τεχνικές που μπορούν να αναδείξουν την γνώση πάνω στα 

δεδομένα. 

 

Πηγή: Han and Kamber (2001) 

   Οι εφαρμογές αυτών των τεχνικών μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές 

λειτουργικές περιοχές της αλυσίδας όπως στις πωλήσεις, στις αγορές στις μεταφορές ή 

στην αποθήκευση. Από το κύκλωμα των πωλήσεων μπορεί να βρεθεί το πιο προϊόντα 

ζητούνται περισσότερο από τους πελάτες, ποιά από αυτά επιστρέφονται και για πιο λόγο 

δίνοντας έτσι πληροφορία στους πωλητές για το τι και πως πρέπει να προωθούν τις 

πωλήσεις τους στην αγορά. Ταυτόχρονα, η ίδια πληροφορία μπορεί να καθοδηγήσει τη 

διοίκηση να αναζητήσει τους κατάλληλους προμηθευτές και να περιορίσει αυτούς που 

της παρέχουν μη κατάλληλα προϊόντα. Οι ίδιοι οι προμηθευτές οι ακόμη και οι 

παραγωγοί μπορούν να έχουν πληροφόρηση για τα προϊόντα που διαθέτουν, τα 
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πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους ώστε να μπορέσουν να διορθώσουν το 

συντομότερο δυνατό την παραγωγική τους διαδικασία. 

3.5 ICT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Για να μπορέσουν οι ελληνικές εταιρίες logistics να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια 

πλέον αγορά logistics οφείλουν, βάσει όσων αναφέρθηκαν πιο πριν, να είναι 

ανταγωνιστικές και στο τομέα της πληροφορικής. Η ικανότητά τους να παρέχουν 

υπηρεσίες συμβατές με την ψηφιακή λειτουργία μιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

θεμελιώδης αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές. Η ικανότητα δηλαδή να δέχονται και να 

αποστέλλουν πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή βάση των διεθνών προτύπων με τη 

χρήση του internet αλλά και η δυνατότητα να παρέχουν ακριβή πληροφόρηση σε 

πραγματικό χρόνο είναι από τα κυριότερα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.  

Η ελληνική πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για μια εταιρία 

logistics να αποκτήσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε υψηλό επίπεδο και να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στην παγκόσμια αγορά. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

εξελίσσονται συνεχώς, παρέχοντας δίκτυα επικοινωνιών υψηλής αξιοπιστίας και 

ταχύτητας, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη επικοινωνία των ελληνικών επιχειρήσεων με 

τον κόσμο και το internet. Μια άλλη πτυχή των απαραίτητων για την λειτουργία 

τεχνολογιών είναι οι εξειδικευμένες μηχανές εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στις αποθήκες όπως τα φορητά τερματικά χειρός και οι παραλλαγές 

τους, οι συσκευές αναγνώρισης RFID, οι αυτόματες μηχανές εκτύπωσης και επικόλλησης 

ετικετών καθώς και τα ασύρματα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων. Αυτές όλες οι 

τεχνολογίες είναι δυνατό να εφαρμοστούν από έμπειρες πλέον εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο εδώ και χρόνια. Επιπλέον στο κομμάτι της 

διαχείρισης στόλου υπάρχουν πολλές δυνατότητες υποστήριξης τεχνολογιών που 

εφαρμόζονται στον κόσμο για την αδιάλειπτη παρακολούθηση του στόλου και 

κατεύθυνσή του σε πραγματικό χρόνο. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθούν οι 2 μεγάλες εταιρίες 

παραγωγής λογισμικού WMS οι οποίες εδώ και αρκετό καιρό 

κάνουν πολύ σημαντικά βήματα στην εξέλιξη και ωρίμανση 

των προϊόντων τους ώστε να είναι ικανά να υποστηρίζουν 
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όλες τις παραπάνω τεχνολογίες. Οι δυο αυτοί παραγωγοί με 

ισχυρή παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 

αγορά  λογισμικού, είναι ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες 

μιας εταιρίες logistics που επιθυμεί να ενταχθεί σε μια μεγαλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα 

με υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι παράλληλα υπάρχουν πολλοί παραγωγοί προμηθευτές του εξωτερικού οι 

οποίοι πολλές φορές με μεγαλύτερη εμπειρία υλοποιημένων έργων μπορούν να 

μεταφέρουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια εταιρία logistics.   

3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε μια εποχή που η αξία της πληροφορίας αναδεικνύεται ως ένα πολύ ισχυρό 

χαρακτηριστικό για την εφοδιαστική αλυσίδα, η πρόκληση της μετατροπής του 

παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας των αποθηκών σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία 

ενός μεγαλύτερου πλαισίου διακίνησης προϊόντων με ταυτόχρονη χρήση της 

πληροφορικής, είναι πολύ έντονη και απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα. Τα οφέλη που 

μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός υιοθετώντας τις πρακτικές αυτές είναι πολλά και 

σημαντικά ενώ αντίθετα οι αρνητές του φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν 

την ανταγωνιστικότητα τους. Τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης και οι σύνδεσή τους 

με τις υπόλοιπες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της αποθήκης αποτελούν 

πλέον τη ραχοκοκαλιά των διαδικασιών ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και εργαλείο στα 

χέρια της διοίκησης μιας και παρέχουν ολοκληρωμένη αξιόπιστη και σε πραγματικό 

χρόνο πληροφόρηση. Τέλος, η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να 

κάνει εφικτή την διοίκηση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας δίνοντας σημαντικά 

επιχειρησιακά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 LOGISTICS ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Με την ανάδειξη των ευκαιριών σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εταιρίες που έχουν 

διεθνή δραστηριότητα, η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχει γίνει ακόμη 

περισσότερο σημαντική για την επιτυχία της παγκοσμίως παρά σε τοπικό επίπεδο. Οι 

εκτεταμένες γεωγραφικά εφοδιαστικές αλυσίδες, με πολύγλωσσικότητα και πάρα 

πολλούς εταίρους να την απαρτίζουν, δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα με πολλούς 

και διαφορετικούς μεταξύ τους κανόνες τόσο εμπορικούς όσο και πολιτιστικούς. Ο 

συνδυασμός όλων των παραπάνω κάνει την διαδικασία διοίκησης μιας τέτοιας αλυσίδας 

περίπλοκη και ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση ακόμη και για τα καλύτερα στελέχη. Συνεπώς 

η λειτουργία αυτών των αλυσίδων που χρησιμοποιούν πόρους από όλα τα μήκη και τα 

πλάτη της Γής, δημιουργεί την ανάγκη να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως 

διαφοροποιήσεις στον πολιτισμό, στην οικονομία και στο νομικό πλαίσιο που διέπει κάθε 

χώρα στην οποία εκτελούνται εργασίες για αυτή. 

Το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου, συνεπώς και των δραστηριοτήτων 

εφοδιαστικής αλυσίδας, πραγματοποιούνται σε τρείς μεγάλες περιοχές της Γής, τη 

Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις ανατολικές χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό 

ωκεανό, περιλαμβανομένων της Κίνας και της Ιαπωνίας. Οι περιοχές αυτές παράγουν το 

80% του παγκόσμιου προϊόντος και εκτελούν το 75% των εξαγωγών παγκοσμίως. Στις 

τρείς αυτές γεωγραφικές περιοχές έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα, οικονομικές 

συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών. Η NAFTA (North America Free Trade Association), 

η Ευρωπαϊκή Ένωση που αρχικά λειτουργούσε μόνο ως οικονομική ένωση και η ASEAN 

(Association of South East Asian Nations) η οποία συνδέεται και με τις Κίνα, Αυστραλία, 

Ινδία, Ιαπωνία και Κορέα. 

4.1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

4.1.1 NAFTA  

H NAFTA είναι μια συμφωνία που 

υπογράφηκε από τις κυβερνήσεις των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του 
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Καναδά και του Μεξικό και τη δημιουργία ενός τριμερούς συνασπισμού εμπορίου στη 

Βόρια Αμερική. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 αντικαθιστώντας 

όποιες άλλες μέχρι τότε συμφωνίες υπήρχαν μεταξύ των κρατών. Βάση των οικονομικών 

στοιχείων των ΑΕΠ (στοιχεία 2007) των μελών πρόκειται για την πιο ισχυρή οικονομική 

ένωση παγκοσμίως.  

Η δομή της συμφωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική για τις λειτουργίες των εταιριών 

Logistics μιας και επιδρούν στο πως λειτουργούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες εταιριών με 

έδρα τις παραπάνω χώρες. Τα κυριότερα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ένωσης 

περιγράφονται παρακάτω: 

• Περιορισμός των δασμών στις μετακινήσεις αγαθών μεταξύ των κρατών 

• Διευκόλυνση των μεταφορέων στις διατυπώσεις που απαιτούνται και στους 

ελέγχους που γίνονται κατά το πέρασμα των συνόρων 

• Έγινε ελεύθερη η εγκατάσταση εταιριών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά να 

εγκατασταθούν στο Μεξικό. 

• Αναπτύχθηκαν πρότυπα για τη συσκευασία και σήμανση των προϊόντων που 

διακινούνται 

Στη Βόρεια Αμερική έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα παροχής 

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών 

μεταφοράς με διάφορους τρόπους, αποθήκευσης και άλλων βοηθητικών σε συγκριτικά 

καλά επίπεδα τιμών. Επίσης, η χρήση υλικών που αναφέρονται σε διεθνή πρότυπα όπως 

οι παλέτες και τα containers 40 ποδιών, είναι κοινή πρακτική. Τέλος, παρέχεται η 

δυνατότητα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικά από πολλές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη δραστηριότητα αυτή. 

4.1.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 μέλη, δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την 

οικονομική ευημερία των 498 εκατομμυρίων πολιτών που ζουν σε αυτή. Τα 

σημαντικότερα επιτεύγματά της μέχρι σήμερα, είναι η εξάλειψη των εμποδίων που 

υπήρχαν στο εμπόριο και στις μετακινήσεις μέσα στην ένωση, η τυποποίηση των 
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μεταφορών και των μέσων που χρησιμοποιούνται, η 

ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων. 

Παράλληλα από το 1996, η οικονομική ένωση έχει 

φέρει ένα κοινό νόμισμα για 16 κράτη μέλη. Σχετικά 

με την λειτουργία των logistics, τα κυριότερα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης ένωσης 

περιγράφονται παρακάτω: 

• Εξαλείφθηκαν οι διασυνοριακές διαδικασίες, με την εξάλειψη των τελωνείων. Η 

ελεύθερη διακίνηση προϊόντων με ελάχιστη και τυποποιημένη γραφειοκρατία, 

αποτελεί τη καθημερινότητα. 

• Αποκρατικοποίηση των μεταφορών, με στόχο την μείωση του κόστους μεταφοράς 

και την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς 

• Τρόποι μεταφοράς. Παρά το γεγονός ότι η οδική μεταφορά και οι αγωγοί 

εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών, ο σιδηρόδρομος, βάση της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής ένωσης θα αναπτύσσεται οδηγώντας σε διατοπικές 

μεταφορές μέσα στην ένωση. 

• Υπάρχει μια αυξητική τάση για την σύναψη συμφωνιών με εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών logistics, μεταφορών, αποθήκευσης και διαχείρισης αποθέματος. 

• Η τυποποίηση στα μέσα μεταφοράς και στον τρόπο αποθήκευσης βρίσκεται πλέον 

σε υψηλά επίπεδα. Η παλέτα βάση των προδιαγραφών ISO είναι κοινή πρακτική. 

4.1.3 ASEAN 

Η ένωση νοτιοανατολικών κρατών της 

Ασίας καθώς και οι ενώσεις της με άλλες 

μεγάλες χώρες που έχουν μεγάλη εμπορική 

δραστηριότητα όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, 

έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί τα 

οικονομικά μεγέθη στα οποία αναφέρεται 

είναι αντίστοιχα ή και μεγαλύτερα από αυτά των άλλων οικονομικών ενώσεων που 

αναφέρθηκαν.  
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Εταιρίες που εισάγουν ή εξάγουν προϊόντα από αυτές τις γεωγραφικές περιοχές, 

αντιμετωπίζουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη τόσο στο οικονομικό και στο 

πολιτικό πεδίο όσο και σε αυτό της κουλτούρας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές επηρεάζουν 

σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας και την επικοινωνία των εταίρων σε μια συνεργασία. 

Παρόλα αυτά, σε περιοχές όπου το εμπόριο έχει αναπτυχθεί σημαντικά οι κυριότερες 

δραστηριότητες logistics πραγματοποιούνται με τρόπο παρόμοιο με αυτό των εταιριών 

που εδρεύουν στην Ευρώπη ή στη Β. Αμερική. Οι υποδομές μεταφορών είναι 

ανεπτυγμένες, ενώ υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι αποθήκευσης και διαχείρισης 

του αποθέματος. Τέλος οι αυτοματοποιήσεις στη διαχείριση και οι εφαρμογές 

πληροφοριακών συστημάτων είναι κοινή πρακτική.  

4.2 ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι Alan Rugman και Alain Verbeke το 2004, διεξήγαγαν μια έρευνα σχετικά με την 

έκταση της παγκοσμιοποίησης των πολυεθνικών εταιριών. Μιας και αυτές θεωρούνται 

ότι είναι οι επικρατέστερες να λειτουργήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή σε πολλές 

και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αγορές ήταν σημαντικό να ερευνηθεί το κατά 

πόσο αυτές οι εταιρίες δραστηριοποιούνται μέσα στις διεθνείς οικονομικές συνεργασίες 

(NAFTA, EU, ASEAN), ή καταφέρνουν να τις ξεπεράσουν και να λειτουργήσουν 

πραγματικά παγκόσμια. Από το σύνολο των 500 μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιριών που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 80% περίπου του ετήσιου τζίρου τους το έκαναν στην 

οικονομική ένωση που βρισκόταν η έδρα τους. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου δεν είναι παγκόσμιες αλλά βασίζονται τοπικά στην 

περιοχή που βρίσκεται η έδρα τους. Η παγκοσμιοποίηση, σε όρους γεωγραφικής 

κατανομής, ανάμεσα στις τρείς μεγαλύτερες οικονομικές ενώσεις έδειξε ότι δεν υπάρχει 

πραγματική παγκοσμιοποίηση σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτή περιορίζεται αρκετά από τα 

σύνορα των ενώσεων.  
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4.3 ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

Για μια εταιρία που της ανήκει μια εφοδιαστική αλυσίδα με μέρη που βρίσκονται σε 

διαφορετικά γεωγραφικά σημεία του κόσμου η εκτέλεση των διαδικασιών για την σωστή 

μεταφορά και διανομή των προϊόντων είναι μια σημαντικά απαιτητική εργασία υψηλού 

ρίσκου. Η μεγάλη εξειδίκευση που απαιτείται στις γνώσεις που απαιτούνται για την 

μεταφορές και οι απαιτήσεις σε προσπάθεια και σε εργατικό δυναμικό, οδηγούν πολλές 

φορές την ανάθεση αυτού του έργου σε κάποιο τρίτο. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 

διαμεσολαβητές, που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που 

απαιτούνται για να ξεπεραστούν απαιτήσεις γραφειοκρατικές νομικές ή συμβατότητας 

κατά τη μετακίνηση των προϊόντων στο μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μορφή που 

μπορεί να έχει μια τέτοια εταιρία εξαρτάται από τη δραστηριότητα στην οποία 

εξειδικεύεται.  

• International freight forwarders  

Κύρια ασχολία τους είναι η συλλογή πολλών φορτίων από διαφορετικές πηγές 

προς συγκεκριμένο προορισμό και η οργάνωση της αποστολής τους. Το συνολικό 

φορτίο, μπορεί να διακινηθεί με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με αυτό που 

χρεώνονται οι πελάτες των forwarders. Από τη πλευρά του αποστολέα, οι 

forwarders αναλαμβάνουν να κάνουν τα πάντα για τη μεταφορά. Το μόνο που 

πρέπει να κάνουν είναι να στείλουν στους forwarders τα εμπορεύματα και το πού 

πρέπει να παραδοθούν. 

• Non vessel-owning common carriers  

Οι μεταφορείς αυτοί διαχειρίζονται κατά κύριο λόγο containers. Πελάτες τους 

μπορεί να είναι οι forwarders, των οποίων τα φορτία συνδυάζουν και 

αποστέλλουν με φορτηγά πλοία στον προορισμό τους. Επωμίζονται το βάρος να 

ομαδοποιήσουν τα φορτία σε containers και να τα μετακινήσουν 

χρησιμοποιώντας πλοία. Επιπλέον αναζητούν τρόπους ώστε να μπορούν να 

γεμίζουν τα άδεια containers και κατά την επιστροφή ώστε να είναι πιο 

αποδοτική η όλη διαδικασία. Στην ουσία, οι carriers κάνουν την ίδια δουλειά είτε 

έχουν ως πελάτες τους άλλους forwarders είτε απλούς αποστολείς. 
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• Export management companies  

Αυτές οι εταιρίες χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

πουλήσουν το εμπόρευμα τους σε μια ξένη αγορά, όμως δεν διαθέτουν τους 

πόρους και την απαραίτητη εξειδίκευση για να το κάνουν. Οι εταιρίες διαχείρισης 

εξαγωγών, λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες των πελατών τους, πουλώντας 

στις ξένες αγορές τα εμπορεύματα ή κάνοντας την παραγγελιοληψία από τη ξένη 

αγορά για λογαριασμό του πελάτη τους. Έτσι με την αυξημένη γνώση τους στις 

ξένες αγορές, παρέχουν αυτή την υπηρεσία μειώνοντας το ρίσκο εισόδου μιας 

επιχείρησης σε μια άγνωστη και επισφαλή νέα αγορά. 

• Export trading companies  

Αυτή η μορφή εταιριών, έχει ως κύριο αντικείμενο της την εξαγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών. Εντοπίζουν αγοραστές στην ξένη αγορά και διαχειρίζονται τα 

περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η πώληση. Δηλαδή, 

τη μεταφορά, τη τεκμηρίωση, και την σύννομη πώληση βάση των νόμων και 

κανονισμών που ισχύουν στην ξένη αγορά 

• Export packers  

Παρέχουν τους τρόπους τα μέσα και τα υλικά συσκευασίας για μεταφορές 

μεγάλων αποστάσεων όταν ο αποστολέας δεν έχει την αντίστοιχη δυνατότητα. Ή 

συσκευασία των προϊόντων μπορεί να είναι πολύ απαιτητική κατά μήκος της  

εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ παράλληλα μπορεί να απαιτείται η ειδική σήμανση 

για το πέρασμα των προϊόντων από συγκεκριμένες περιοχές. Η εργασία αυτή δεν 

είναι μόνο η τοποθέτηση των προϊόντων σε ένα container αλλά και εύρεση των 

βέλτιστων λύσεων για οικονομική και αποτελεσματική συσκευασία 

επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση εκμετάλλευσης χώρου και ελαχιστοποίησης των 

δασμών που μπορεί να επιβάλουν τα τελωνεία.  

• Custom brokers  

Οι εκτελωνιστές αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να 

εκτελωνιστούν τα προϊόντα των πελατών τους. Η διαχείριση των απαραίτητων 

εγγράφων, η τήρηση των νόμων του κράτους καθώς και η επίλυση των όποιων 

προβλημάτων υπέρ του αποστολέα είναι κομμάτι της εργασίας τους. 
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Όλες αυτές οι εταιρίες αποτελούν συνδετικούς κρίκους πολύ σημαντικούς σε μια 

εφοδιαστική αλυσίδα, ικανοποιώντας ανάγκες κατά τη μεταφορά των προϊόντων σε πολύ 

εξειδικευμένα αντικείμενα. Έτσι, γίνονται πολύ σημαντικοί σύνδεσμοι στην συνολική 

διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διεθνής εκδοχή της λειτουργίας των logistics είναι ιδιαίτερα σύνθετη διεργασία που 

απαιτεί ικανότητες πόρους και γνώση. Δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι έχουν 

δημιουργηθεί τόσο μεγάλες οικονομικές συνεργασίες-ενώσεις μεταξύ κρατών ώστε να 

μειωθεί δραστικά το κόστος που δημιουργείται από αυτή τη λειτουργία. Οι ενδιάμεσοι 

φορείς που έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες σε περιπτώσεις 

δραστηριοποίησης εκτός ενώσεων είναι ένα ακόμη στοιχείο για τη δυσκολία και τη 

περιπλοκότητα αυτής της εργασίας. 

Οι Ελληνικές εταιρίες logistics έχουν την τύχη να λειτουργούν σε μια χώρα που ανήκει 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη οικονομική και πολιτική ένωση, παρέχοντας τους 

πολλές διευκολύνσεις, ομοιομορφία και ένα ισχυρό και σταθερό νομικό πλαίσιο. Με 

αυτές τις προϋποθέσεις είναι δυνατή η επένδυση σε εξειδικευμένο στα θέματα Logistics 

που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή ένωση ενώ ταυτόχρονα μπορούν έχουν συνεργασίες με 

άλλες εταιρίες του χώρου χωρίς να δημιουργούνται θέματα ασυμβατότητας και 

περίπλοκων διαδικασιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ LOGISTICS 

Ένας παράγοντας ο οποίος είναι και η αιτία για την ανάπτυξη των logistics σε κάθε 

μορφή τους είναι το κόστος λειτουργίας τους. Μιας και η παγκοσμιοποίηση έχει 

οδηγήσει σε μεγάλες, σύνθετες και περίπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες, το κόστος  

λειτουργίας είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της επιχείρησης ενώ η μείωση του  

θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της κερδοφορίας μας 

επιχείρησης. Σε μια λειτουργία όπως είναι τα logistics, όπου με την χρήση των νέων 

τεχνολογιών η μέτρηση συγκεκριμένων ενεργειών είναι εύκολη, ενώ ταυτόχρονα η λύση 

του outsourcing και η ύπαρξη πολλών ανταγωνιστών στον χώρο των 3PL είναι κοινός 

τόπος, η μείωση του κόστους είναι ένα από τα σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης για 

τους logistics managers. 

Το κέρδος που μπορεί να προκύψει σε μια εταιρία από την μείωση του κόστους των 

Logistics, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το κέρδος από την αντίστοιχη αύξηση 

στις πωλήσεις. Η αύξηση στις πωλήσεις σημαίνει και αναλογική αύξηση του κόστους 

άλλων λειτουργιών που απαιτούνται, ενώ μείωση του κόστους των logistics δεν σημαίνει 

τίποτε άλλο παρά αύξηση των κερδών. Σε μια ώριμη αγορά συνεπώς, όπου οι τιμές 

πώλησης καθορίζονται από τον ανταγωνισμό, η αύξηση των πωλήσεων είναι σαφώς πιο 

δύσκολη επιχείρηση από την προσπάθεια για μείωση χρήσης των απαιτούμενων πόρων 

από τις διαδικασίες την διακίνησης εμπορευμάτων. 

Έξι είναι τα κύρια σημεία όπου μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες 

αναζητώντας τη βελτιστοποίηση χρήσης πόρων με τη συνολική επίδοση αυτών των 

συνιστωσών να δίνει το συνολικό κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα.  Συνεπώς είναι 

κρίσιμο να γίνονται προσπάθειες για την μείωση του συνολικού κόστους και όχι για τη 

μείωση καθενός ξεχωριστά. Μια αντίθετη σε αυτή και λανθασμένη πρακτική μπορεί να 

οδηγήσει σε μη επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή ακόμη να βλάψει σημαντικά άλλες 

διεργασίες της επιχείρησης. Παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η προσπάθεια για μείωση 

του κόστους μεταφοράς μόνο, που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του χρόνου 

παραλαβής αλλά και στην αύξηση της αβεβαιότητας για τους χρόνους παραλαβής και 

αποστολής, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγική διαδικασία ή τη 

εξυπηρέτηση πελατών. Στο σχήμα εμφανίζονται οι 6 κύριες κατηγορίες κόστους των 
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logistics όπου μπορεί να γίνει προσπάθεια μείωσης τους.  

 

Πηγή: Lambert, Douglas M., Fundamentals of logistics management (1998) 

Οι συσχετίσεις συνεπώς μεταξύ των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

δημιουργούν την ανάγκη αντιμετώπισης συνολικά του κόστους διαχείρισης του 

αποθέματος και όχι αποσπασματικά του κόστος των διεργασιών που το απαρτίζουν. 

Αυτές οι συσχετίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αντιδιαμετρικά αποτελέσματα, με 

συνέπεια αλλαγές στο τρόπο διατήρησης αποθέματος να μειώσουν το σχετικό κόστος 

αλλά από την άλλη το συνολικό κόστος να αυξηθεί μέσω της υπέρογκης αύξησης του 

μεταφορικού κόστους.  
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5.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Το κόστος που αναλογεί στην εξυπηρέτηση πελατών είναι αυτό που προκύπτει από 

την μη εκτέλεση παραγγελιών. Οι επιχειρήσεις ξοδεύουν χρήματα για την ικανοποίηση 

ειδικών παραγγελιών, για την διακίνηση συγκεκριμένων προϊόντων, για την υποστήριξη 

του  after/pro sales service καθώς και για την διαχείριση των επιστροφών ακατάλληλων 

από τους πελάτες.  

Η μη ικανοποίηση μιας πώλησης μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος από αυτό της 

συγκεκριμένης παραγγελίας μιας και μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί αρνητική εικόνα 

στο αγοραστικό κοινό για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Δεν είναι όμως δυνατή 

μια μέτρηση του κόστους αυτού, ούτε όμως και του συνολικού κόστους της 

εξυπηρέτησης των πελατών μιας και περιέχει πολλούς μη μετρήσιμους παράγοντες. Το 

μόνο που είναι εφικτό για έναν οργανισμό είναι η θέσπιση συγκεκριμένων και εφικτών 

επιπέδων εξυπηρέτησης. Ο στόχος είναι η μείωση του κόστους όλων των άλλων 

δραστηριοτήτων οι οποίες δουλεύουν όλες μαζί προς όφελος της εξυπηρέτησης πελατών. 

Έτσι, έμμεσα μπορούμε να έχουμε την μείωση του κόστους και σε αυτή τη διαδικασία.  

5.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Το κόστος των μεταφορών σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά για την εφοδιαστική αλυσίδα. Η επιλογή του τρόπου μεταφοράς και οι 

αποφάσεις σχετικά με τις επιμέρους λεπτομέρειες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες 

διαφοροποιήσεις κόστους για την ίδια μεταφορά φορτίου. Η επιλογή του φορέα αλλά και 

του τρόπου μεταφοράς έχει πάρα πολλούς περιορισμούς που προέρχονται από τις 

απαιτήσεις της εξυπηρέτησης πελατών, από την ανάγκη παραλαβής και παράδοσης σε 

συγκεκριμένους χρόνους, από τις απαιτήσεις ασφαλείας μεταφοράς των προϊόντων και 

άλλων. Έτσι ο παράγοντας τους κόστους μπορεί να είναι σημαντικός αλλά μπορεί να 

αξιολογηθεί μετά την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων.  

Το κόστος των μεταφορών εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τον τρόπο τιμολόγησης 

τους. Η τιμολόγηση βάση των εκτελούμενων υπηρεσιών, βασίζεται σε μια ανάλυση των 

παρεχομένων υπηρεσιών και αναγωγή τους στην μονάδα του όγκου για δεδομένη 

απόσταση. Ο τρόπος αυτός είναι ενδεικτικός της πραγματικής υπηρεσίας όμως έχει 

κάποια εγγενή προβλήματα στον τρόπο υπολογισμού του. Από την άλλη πλευρά υπάρχει 
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η εναλλακτική της τιμολόγησης βάση της συνολικής υπηρεσίας κατ’ αποκοπή. Αυτός ο 

τρόπος τιμολόγησης βασίζεται στις τιμές που θέτει ο ανταγωνισμός και συνήθως 

εφαρμόζεται σε υπηρεσίες μεταφορών όπου η ζήτηση είναι υψηλή. 

5.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Η αποθήκευση σε αποθήκες τρίτων είναι μια διαδικασία που υιοθετείται όλο και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω των πολύ σημαντικών πλεονεκτημάτων της 

απέναντι στην χρήση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων. Τα πλεονεκτήματα που έχει μια 

επιχείρηση αν χρησιμοποιήσει εταιρίες 3PL και για την αποθήκευση των αποθεμάτων της 

είναι σημαντικά. Η εξοικονόμηση κεφαλαίων από τη μη αγορά/λειτουργία δικών της 

αποθηκών και η χρήση τους για άλλες πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες είναι από τα 

σημαντικότερα οφέλη. Παράλληλα αποφεύγονται έξοδα για την εγκατάσταση και έναρξη 

λειτουργίας της αποθήκης καθώς και για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού. 

Επίσης, η ευχέρεια να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο χώρο στην αποθήκη με αναλογική 

χρέωση είναι πολύ σημαντική αναιρώντας ένα μεγάλο μειονέκτημα της ιδιόκτητης 

αποθήκης η οποία είναι ανελαστική στο χώρο που μπορεί να προσφέρει σε περιόδους 

υψηλής ζήτησης αλλά και χαμηλής εκμετάλλευσης σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.   Έτσι, 

είναι δυνατή η ακριβής γνώση του  κόστους αποθήκευσης ώστε διοικητικές αποφάσεις 

σχετικά με αυτό το θέμα να είναι ευκολότερο να παρθούν. 

Οι οικονομίες κλίμακας που μπορούν να επιτευχθούν από την αποθήκευση σε 

αποθήκες τρίτων είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τους. Η εξειδίκευση στη 

λειτουργία της αποθήκευσης με μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των πόρων όσον 

αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στην τεχνολογία για τη διαχείριση του αποθέματος 

δίνουν σημαντικά κέρδη. Τέλος η συγκέντρωση και εκτέλεση πολλών εργασιών μαζί από 

μια αποθήκη 3PL αποδίδει πολλά οικονομικά οφέλη στην αποθήκη αλλά και στους 

πελάτες της οι οποίοι δεν θα μπορούσαν μόνοι τους να καταφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα 

με αντίστοιχο κόστος.   
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5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Το κόστος διαχείρισης αποθέματος σχετίζεται άμεσα με το επιθυμητό επίπεδο 

αποθέματος που διατηρεί η εταιρία στις αποθήκες της. Το επίπεδο αποθεμάτων 

συνδέεται άμεσα με το κόστος δέσμευσης κεφαλαίων από την εταιρία ή διαφορετικά 

από το κόστος δανεισμού του για την κτήση του αποθέματος αυτού ενώ σχετίζεται άμεσα 

και με άλλες επιλογές για την εφοδιαστική αλυσίδα όπως ο τρόπος και ο χρόνος 

μεταφοράς, το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών  και άλλες στρατηγικές 

αποφάσεις. 

Επιπλέον υπάρχει το κόστος για τη διατήρηση και λειτουργία της αποθήκης που 

φιλοξενεί το απόθεμα. Στις περιπτώσεις των 3PL εταιριών το κόστος είναι συγκεκριμένο 

και μπορεί να επιμεριστεί στην αποθήκευση ανα παλέτα/τεμάχιο στις εργασίες 

εισαγωγής και εξαγωγής από το κέντρο διανομής αλλά και στα διοικητικά έξοδα που 

απαιτούνται για αυτές τις διαδικασίες. Σε περιπτώσεις όμως ιδιόκτητων αποθηκών ο 

υπολογισμός του κόστους δεν είναι τόσο ξεκάθαρος μιας και πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται μεγέθη στον υπολογισμό τα οποία δεν είναι πάντα μετρήσιμα. Η 

διαφοροποίηση μεταξύ των δυο λύσεων είναι το γεγονός ότι τα έξοδα για την ιδιόκτητη 

αποθήκη είναι σταθερά, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της αποθήκης ενώ αυτά της 

αποθήκης τρίτου είναι αναλογικά με τις κινήσεις που πραγματοποιούνται. 

Ένας ακόμη παράγοντας κόστους που επηρεάζεται από την διαχείριση του 

αποθέματος είναι το κόστος που προκύπτει σε περιπτώσεις μη ικανοποίησης 

παραγγελιών λόγω έλλειψης αποθεμάτων σε συγκεκριμένη αποθήκη. Εκτός από τη 

χαμένη πώληση μπορεί να οδηγηθεί η εταιρία σε μια ανάγκη μετακίνησης των 

αναγκαίων αποθεμάτων από άλλα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, εκεί όπου 

εμφανίστηκε η έλλειψη. 

5.5 ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ  

Η απόφαση για το μέγεθος και την συχνότητα επανάληψης μιας παρτίδας παραγωγής 

ή μιας παραγγελίας αγοράς είναι κρίσιμη για τη συμπεριφορά και το κόστος που θα 

δημιουργηθεί κατά τη μετακίνησή της στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

Σε κάθε περίπτωση το κόστος που δημιουργείται από τη πρώτη παρτίδα έχει να κάνει 

με τις αρχικές διεργασίες που απαιτούνται για το στήσιμο της γραμμής παραγωγής ή για 
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την συμφωνία με τον προμηθευτή, ενώ παράλληλα είναι αναμενόμενο να γίνουν κάποια 

λάθη στη παραγωγή ή στην εκτέλεση της παραγγελίας. Έπειτα, σε περιπτώσεις μη 

σωστής, έγκαιρης παραγγελίας, η δημιουργία ελλείψεων είναι άμεση και το κόστος για 

κάλυψη των δυσκολιών που δημιουργούνται μπορεί να είναι υψηλό. Σε αντίθετη 

περίπτωση σε παραγγελίες που είναι πολύ μεγάλες, το κόστος για τη μεταφορά αλλά και 

ο μεγάλος χρόνος αποθήκευσης εκτινάσσουν τα έξοδα.  

5.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής στις λειτουργικές διαδικασίες των 

αποθηκών έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι 

εταιρίες τις ενέργειες που απαιτούνται από ένα κέντρο διανομής ή έναν μεταφορέα να 

διαχειριστούν φορτία προϊόντων. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι δυνατή η αποτύπωση και 

μέτρηση πολλών επιμέρους κινήσεων της αποθήκης με αποτέλεσμα την ικανότητα 

μέτρησης της αποτελεσματικότητα της σε επιμέρους εργασίες. Με την εισαγωγή των 

συστημάτων WMS αλλά και άλλων συστημάτων διαχείρισης των μέσων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας καταστάθηκε δυνατή η υποβοήθηση αφενός των λειτουργιών και αφετέρου η 

απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων μέσα στον οργανισμό. Το γεγονός αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ευκολότερη απεικόνιση των εργασιών με την χρήση των δεδομένων που 

συλλέγονται καθημερινά σε κάθε κίνηση που εκτελείται. Με αυτά τα δεδομένα οι 

διοικήσεις έχουν πλέον την δυνατότητα να βρουν τα αδύναμα σημεία, να αξιολογήσουν 

την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και εν τέλει να διορθώσουν πιθανά σφάλματα. 

Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγές μεγάλης ή μικρής κλίμακας 

στην αποθήκη και στα κανάλια μεταφοράς μιας και είναι δυνατή η πρόβλεψη της 

αποτελεσματικότητας πιθανών σεναρίων λειτουργίας μέσω της χρήσης των δεδομένων 

της υφιστάμενης λειτουργίας.  

Σε κάθε περίπτωση το κέρδος από τη χρήση της πληροφορικής στις διαδικασίες 

εκτέλεσης εντολών είναι διττό. Από τη μια πλευρά υπάρχει η ταχεία, ασφαλής και 

ολοκληρωμένη μεταφορά δεδομένων από σταθμό εργασίας σε σταθμό εργασίας ενώ 

ταυτόχρονα τα δεδομένα αυτά με τη χρήση του χρόνου αλλά και του χρήση από τον 

οποίο εκτελέστηκε η εργασία, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα 



49 

 

χέρια της διοίκησης ώστε να βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα των πόρων της 

ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

5.7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ABC 

Ο υπολογισμός του κόστους όπως έχει αναφερθεί είναι ένα σημαντικό σημείο για την 

λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια από τις μεθόδους υπολογισμού είναι η 

Activity Based Costing (ABC), η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 όταν και πολλές επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν τα πιθανά εσφαλμένα 

συμπεράσματα που προέκυπταν χρησιμοποιώντας παραδοσιακές πρακτικές 

κοστολόγησης.    

5.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διαχείριση του κόστους για μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα από τα κυριότερα 

πεδία στο οποίο  η διοίκηση καλείται να είναι αποτελεσματική. Η βελτιστοποίηση στις 

επιλογές που γίνονται στις  επιμέρους διεργασίες της έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση 

στις υπόλοιπες δραστηριότητες και στα επίπεδα βελτιστοποίησης τους όσον αφορά στο 

κόστος τους. Η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος συνεπώς είναι ο στόχος που 

οφείλει κάθε διοίκηση να προσπαθεί να επιτύχει μέσω της βελτιστοποίησης των 

επιμέρους δραστηριοτήτων της έχοντας πλήρη γνώση της αλληλεπίδρασης τους. Σε αυτή 

τη διαδικασία σημαντικό ρόλο έρχονται να παίξουν τα συστήματα πληροφορικής και 

επικοινωνιών που επιτρέπουν την διακίνηση σημαντικών πληροφοριών από κάθε 

λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στην διοίκηση της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και η χρήση των μέσων από όλη την υφήλιο έχει 

αναδείξει τα τελευταία χρόνια την λειτουργία των logistics ως ζωτικής σημασίας για το 

σύγχρονο επιχειρείν. Η εφοδιαστική αλυσίδα και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, 

είναι μεγάλης σημασίας για την τελική επιτυχή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Οι υποδομές που χρησιμοποιούν οι εταιρίες logistics χαρακτηρίζουν την 

αποδοτικότητά τους τόσο σε δεδομένες συνθήκες όσο και σε πιθανές αλλαγές στις 

απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η βέλτιστη επιλογή των υποδομών ώστε να 

χρησιμοποιούνται οι πιο αποδοτικοί τρόποι αποθήκευσης διαχείρισης και μεταφοράς 

των προϊόντων απαιτούν πολύ καλή μελέτη και εξειδίκευση από τις εταιρίες logistics. 

Ειδικά για την Ελληνική επικράτεια η βελτιωμένη κατάσταση των δημοσίων υποδομών 

έναντι των  αντιστοίχων γειτονικών χωρών, δίνει συγκεκριμένα στρατηγικά 

πλεονεκτήματα στη καθημερινή τους λειτουργία, κάτι το οποίο καλούνται να 

εκμεταλλευτούν στο έπακρο ώστε να  καταφέρουν να προσελκύσουν διεθνείς πελάτες. 

Πέραν των υποδομών, μια πολύ σημαντική παράμετρος της λειτουργίας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεπώς και των εταιριών logistics είναι η χρήση της 

τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Η χρήση των τελευταίων τεχνολογιών στα 

συστήματα διαχείρισης αποθήκευσης για συνεχή και με ακρίβεια παρακολούθηση των 

αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης τους κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας,  προσδίδει επιπλέον αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

επιτρέποντας τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις 

έχοντας υπόψη τους ορθά και ακριβή δεδομένα. Τέλος, η διασύνδεση των 

πληροφοριακών συστημάτων μέσω των σύγχρονων δικτύων μεταφοράς δεδομένων 

μπορεί να κάνει εφικτή την σωστή διοίκηση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας δίνοντας 

σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.   

Οι Ελληνικές εταιρίες logistics έχουν την τύχη να δρουν σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, 

αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους παρέχει ένα δεδομένο και στέρεο νομικό πλαίσιο 

ενώ παράλληλα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στην 

δράση εντός των συνόρων της. Πολλές τέτοιες ενώσεις μεταξύ σημαντικών κρατών-μελών 

υπάρχουν παγκοσμίως ενώ παρατηρείται ότι το παγκόσμιο εμπόριο έχει την τάση να 
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πραγματοποιείται εντός των συνόρων αυτών των ενώσεων και όχι σε κράτη τα οποία 

ανήκουν σε διαφορετικές εμπορικές ενώσεις.  

Τέλος, η διαχείριση του κόστους των λειτουργιών μιας εταιρίας logistics είναι ζωτικής 

σημασίας. Η βελτιστοποίηση στις επιλογές που γίνονται στις  επιμέρους διεργασίες της 

έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στις υπόλοιπες δραστηριότητες και στα επίπεδα 

βελτιστοποίησης τους όσον αφορά στο κόστος τους. Σε αυτή τη διαδικασία σημαντικό 

ρόλο έρχονται να παίξουν τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών που 

επιτρέπουν την διακίνηση σημαντικών πληροφοριών από κάθε λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στην διοίκηση της.  
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