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Πεπίλητη 

Η εξγαζία απηή πξνζπαζεί λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

πξνκεζεπηή ππεξεζηψλ logistics κέζα απφ ηελ ζσζηή επηινγή κεζφδσλ θαη θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο. ηελ πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη ησξηλέο θαη νη 

κειινληηθέο ηάζεηο ηεο αγνξάο Logistics θαζψο θαη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ θιάδνπ αιιά θαη γηα ηελ πνξεία ηνπ ζηελ Διιάδα. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ησλ 3PL. 

ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ επηινγή ζπλεξγαηψλ θαη θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ 

θξηηεξίσλ. Η βηβιηνγξαθία πξνηείλεη πνιιέο κεζφδνπο επηινγήο ζπλεξγαηψλ, παξφια 

απηά ζηελ εξγαζία απηή αλαθέξνληαη κφλν νξηζκέλνη πξνζπαζψληαο λα απνηειέζνπλ 

έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηινγή ζπλεξγαηψλ θαη κία αθνξκή γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα θαη κειέηε. Σέινο, ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη έλα κνληέιν 

επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ 3PL θαζψο θαη έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ 

λα θαηαζηήζεη πην εχθνιε , ζηηο επηρεηξήζεηο, ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο πηζαλνχο ζπλεξγάηεο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ ηφζν ησλ 

κεζφδσλ φζν θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ελφο πξνκεζεπηή third party logistics. 

Αθφκε, πξνηείλεηαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αμηνινγήζνπλ ηνπο κειινληηθνχο πξνκεζεπηέο ηνπο. Γηα λα γίλεη ζσζηή  φκσο ε 

αμηνιφγεζε νθείιεη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηνλ αλαγλψζηε φηη ηα third party logistics 

παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο θαη φηη αμίδεη λα κειεηεζεί ην ζέκα 

εθηελέζηεξα.  
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I. Ειςαγωγή 

ηε ζεκεξηλή αγνξά, ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 

έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαζέηνπλ ζε ηξίηνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο 

αιπζίδαο (Jung et al, 2008). ε γεληθέο γξακκέο, απηφ ην θαηλφκελν ηεο εμσηεξηθήο 

αλάζεζεο (ή third party logistics, φπσο νλνκάδεηαη ζπλήζσο), κεηαθέξεη ηνλ έιεγρν ησλ 

κεηαθνξψλ, ηε δηαρείξηζε, θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ logistics ζε κηα εμσηεξηθή 

εηαηξεία.. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ ηνπ πνιχ βηνκεραλνπνηεκέλνπ θφζκνπ θαη ηνπ 

άθξαηνπ αληαγσληζκνχ, ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηα logistics θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Γπζηπρψο, ε 

αθαδεκατθή γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ (3PL) εμαθνινπζεί λα 

είλαη πεξηνξηζκέλε. Δθφζνλ δελ ππάξρεη αξθεηή αθαδεκατθή έξεπλα πνπ λα αθνξά 

ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, νη 

ζπλέπεηεο θαη ε θχζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο αθφκα. Σν 

γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε γηα κηα πην ζε βάζνο αθαδεκατθή έξεπλα ζηνλ 

ηνκέα απηφ. Δηδηθά ζηηο κέξεο καο, φπνπ ε κνξθή θαη ε θχζε ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο 

έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε. 

ην παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε θαηάηαμε ηεο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηνπο 3PL ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο έξεπλαο. 

 Δμπειπική Δννοιολογική 

Πεπιγπαθική 60% 9% 

Κανονιζηική 24% 7% 

Πίλαθαο 1 Καηάηαμε βηβιηνγξαθίαο                                                                                          Πεγή:  Selviaridis (2007) 

Ιζηνξηθά, ηα third party logistics απνηειεί ζέκα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Απφ ηφηε, ε ζεκαζία ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηεο 

εθνδηαζηηθή αιπζίδαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, σο ζπλέπεηα ηεο αλφδνπ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ζηηο κεηαθνξέο. Η κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηζσξίσλ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο, θαη νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ήηαλ νη βαζηθέο 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο. 

Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ Third Party Logistics (3PL) δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

3PL ηθαλνπνηψληαο ηελ απαίηεζε ησλ πειαηψλ λα βξίζθεηαη ζην πξντφλ ζηνλ ζσζηφ 
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ρξφλν θαη ζηνλ ζσζηφ πξννξηζκφ βνεζνχλ ηηο εηαηξίεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Χζηφζν, ηα νθέιε απηά γίλνληαη αληηιεπηά κφλν επηιέγνληαο ηνλ ζσζηφ πάξνρν 3pl. 

Γηα ην ιφγν απηφ κεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην ζηάδην ηεο επηινγήο πξηλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο κε θάπνηνλ πάξνρν.  

„Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ιφγν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ππάξρεη έλα ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επηινγή ησλ 

πξνκεζεπηψλ third party logistics (3PL). Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνηεηλφκελεο κέζνδνη 

ζηα αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο έρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά κία 

πεξηεθηηθή αλαθνξά φισλ ησλ κεζφδσλ ζηάζεθε αδχλαην λα βξεζεί. 

χκθσλα κε ηνπο Αλαγλσζηίδε θαη Σακηάθν (2010) ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο είλαη 

κία δηαδηθαζία απαξαίηεηε  γηα λα θξηζεί ε απφδνζε ελφο αηφκνπ ή ελφο νξγαληζκνχ. 

Γηα λα έρνπκε πην θαηάιιεια θαη πην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα, πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα θαιά νξηζκέλν κνληέιν κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ην 

νπνίν ζα έρεη αλνηθηέο θαη δίθαηεο ιεηηνπξγίεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο 

κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ  

Η εξγαζία απηή πξνζπαζεί λα απνηειέζεη έλαλ πιήξεο πιαίζην κεζφδσλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ θαζψο θαη θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ κε ζθνπφ ηελ επηινγή 

ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπλεξγάηε Third Party Logistics γηα κία επηρείξεζε. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειεί 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο.  
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II. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη ςτα Logistics 

Οι ςύγχρονεσ τάςεισ ςτην αγορά logistics 

Η ζχγρξνλε ηάζε  ζηελ αγνξά Logistics έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ αλάζεζε κέξνπο 

ησλ εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο, δειαδή ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ 3pl.  (Bot, Neumann 2003) 

Consolidation (ενοποίηζη - ζςνεπγαζία) 

Η ελνπνίεζε έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη κε ζθνπφ λα κπνξέζνπλ νη πξνκεζεπηέο 3pl 

λα επεθηαζνχλ γεσγξαθηθά αιιά θαη ζε λέεο αγνξέο αιιά θαη γηα λα πξνζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο ψζηε νη πειάηεο λα εμαξηψληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απ‟ απηνχο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη 3pls λα πξνζειθχζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ πειάηεο πξέπεη λα επελδχζνπλ πάλσ ζε απηφκαηα ζπζηήκαηα 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη λα απνθηήζνπλ έλα θαιά εδξαησκέλν παγθφζκην ζχζηεκα 

δηαλνκήο δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο. Δπνκέλσο αθνχ νη κηθξφηεξνη 3Pl providers δελ 

έρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο δίθηπα έρνπλ 

ζηξαθεί ζηελ ελνπνίεζε.  

Outsourcing (ανάθεζη επγαζιών ζε ηπίηοςρ) 

Μπνξεί ζην παξειζφλ νη εηαηξίεο λα αλάζεηαλ ηελ δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ζε ηξίηνπο γηα νηθνλνκηθνχο θαη κφλν ζθνπνχο πιένλ φκσο έρνπλ θαηαιάβεη ηε 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ outsourcing.  Μέζσ ηεο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο νη επηρεηξήζεηο 

γίλνληαη αληαγσληζηηθφηεξεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, έρνπλ 

επθνιφηεξε  πξφζβαζε ζηελ αγνξά, πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο, βειηίσζε ρξφλνπ 

αληαπφθξηζεο ζε αιιαγέο ηεο αγνξάο, θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ, θαιχηεξε 

ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη 

δηακνηξαζκφ ηνπ θηλδχλνπ.   

Βέβαηα ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο πεξηέρεη θαη αξθεηνχο θηλδχλνπο. Ο 

θπξηφηεξνο φισλ είλαη ε εμάξηεζε απφ ηξίηνπο.  Η εμάξηεζε απηή, αλ εμειηρζεί νκαιά 

ζα έρεη κφλν νθέιε γηα ηελ εηαηξία, αλ φρη φκσο πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα φπσο ε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη ε δπζθνιία ζπλελλφεζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά ζπλήζσο 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο εζθαικέλεο – κεησκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αλεπάξθεηαο 

γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο πάλσ ζην αληηθείκελν. 

Ππομηθεςηέρ 4Pls 

Έλαο πξνκεζεπηήο 4pl δελ παξέρεη  ηηο ππεξεζίεο ελφο 3pl αιιά δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 3pls. Ο ζηφρνο ησλ 4pls είλαη λα 

απμήζνπλ ηελ αμία ησλ κεηφρσλ κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, ηε κείσζε ηνπ 



8 

 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θεθαιαίνπ αιιά θαη ηνπ ζηαζεξνχ 

θεθαιαίνπ. Δπηθεληξψλνληαη ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη φρη κφλν ζε έλα 

ηκήκα ηεο , γηα παξάδεηγκα ηελ απνζήθεπζε πξνζδνθψληαο λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε πειαηψλ. (Lieb , Hickey 2003) 

Οι μελλοντικέσ τάςεισ ςτην αγορά logistics 

Οη κειινληηθέο ηάζεηο ζηελ αγνξά Logistics είλαη  ζηηο. Πξψηα απ‟ φια ζα ζπλερηζηνχλ  

νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ 3pl ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη 

καθξνπξφζεζκα. 

Έπεηηα νη πξνκεζεπηέο 4Pl, Πνπ ηψξα απνηεινχλ κία ζρεηηθή θαηλνχξγηα πξαθηηθή ζα 

εδξαησζνχλ πεξηζζφηεξν θαη νη επηρεηξήζεηο ζα ζηξέθνληαη ζπρλά ζηηο ππεξεζίεο ζηηο.  

Σέινο, παξφιν πνπ νη 3pl πξνκεζεπηέο πξνζθέξνπλ είδε κεγάιε γθάκα 

δξαζηεξηνηήησλ νη πειάηεο δεηάλε αθφκα πεξηζζφηεξα. ΟΙ  πειάηεο έρνπλ ηελ 

απαίηεζε νη 3pls λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ εθνδηαζηηθή ζηηο αιπζίδα ψζηε λα γίλνπλ 

απνδνηηθφηεξνη αιιά θαη νηθνλνκηθφηεξνη. Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο δελ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ κφλν ζηελ ηνπηθή αγνξά αιιά παγθνζκίσο θαη δεηνχλ απφ 

έλα πξνκεζεπηή 3Pl λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο απαηηήζεηο. 
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III. Third Party Logistics 

ε γεληθέο γξακκέο, δηάθνξνη φξνη έρνπλ εηζαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ο 

πξψηνο νξηζκφο δφζεθε ην 1990 θαη ραξαθηήξηζε ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε σο ζπκκαρίεο 

logistics, θαη νη Laarhoven et al (1994) ηε πεξηέγξαςαλ σο ιεηηνπξγηθέο ζπκκαρίεο 

logistics.  

Πνιιά έρνπλ γξαθηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηηο 3PLs δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν, ε 

νξνινγία δελ είλαη πάληνηε ζπλεπήο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν φξνο ηξίηνο πάξνρνο 

ππεξεζηψλ logistics αλαθέξεηαη κφλν ζε «θαζαξά εκπνξηθή βάζε» απηή ηεο κεηαθνξάο 

θαη ηεο απνζήθεπζεο (Lieb, 1992). Δίλαη γλσζηφ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο 

πεξηγξάθνπλ ηνπο 3PL σο ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα λα δηνηθνχλ 

ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηβάιινπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ή επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη πνπ 

παξαδνζηαθά πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ (van Laarhoven θαη 

Sharman, 1994). 

Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά ησλ 3PL ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ γηα ηνπο 3PL 

έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. χκθσλα κε ηνλ Rahman (2011) ε 

πξψηε νινθιεξσκέλε έξεπλα γηα ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 3PL ππεξεζηψλ έγηλε απφ 

Lieb (1992).  ηε κειέηε απηή ξσηήζεθαλ απφ κεγάιεο ακεξηθαληθέο θαηαζθεπαζηέο 

λα πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εηαηξείεο αλαζέηνπλ ππεξεζίεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπο θαη ηα νθέιε απφ ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ππεξεζηψλ 

logistics θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. αληίζηνηρα. ε πξφζθαηεο έξεπλεο 

δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο εξγαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ηελ εθνδηαζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. ηηο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε 

έθηαζε θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ logistics απφ ηελ πξννπηηθή ησλ ρξεζηψλ. Έρεη 

δνζεί ζρεηηθά ιίγε πξνζνρή ζηελ νπηηθή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Καη ηέινο, πνιχ ιίγεο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζε 

ηξίηνπο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηνπ πξνκεζεπηή ηαπηφρξνλα. 

Πξφζθαηα, νη Knemeyer θαη Murphy (2005) δηεξεχλεζαλ 388 ρξήζηεο ηεο εμσηεξηθήο 

αλάζεζεο ππεξεζηψλ logistics θαη 31 θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ logistics 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο ζρέζεο κάξθεηηλγθ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηδφζεσλ. 
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Οη ζπγθξίζεηο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ ζε 12 απφ ηηο 13 θαηαζθεπέο.  

χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε εξγαζία ηνπ Andersson (1995), νξίδνπκε ηηο 3PLs 

δξαζηεξηφηεηεο σο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ έλαλ θνξέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ logistics γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απνζηνιέα θαη πνπ απνηεινχληαη 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. 

(Bagchi θαη Virum, 1998)  

Δπηπιένλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ, γηα παξάδεηγκα ε 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ή δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθφξεζεο, φπσο ε παξαθνινχζεζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ πξντφλησλ, ή 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία, φπσο ε δεπηεξεχνπζα ζπλαξκνιφγεζε θαη ε 

εγθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ, ή αθφκα θαη ε δηαρείξεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη 

Vijayvargiya θαη Dey (2010) δίλνπλ έλα πην ζχγρξνλν νξηζκφ. χκθσλα κε απηνχο: 

 

"Μία εηαιπία παποσήρ ςπηπεζιών logistics (3PL) είναι μια ιδιωηική εηαιπεία πος παπέσει 

ςπηπεζίερ logistics ζηο πλαίζιο μίαρ ζύμβαζηρ με ηον ππωηαπσικό καηαζκεςαζηή, 

πωληηή ή ηον σπήζηη ενόρ πποϊόνηορ ή μιαρ ςπηπεζίαρ. Ονομάζονηαι ηπίηοι πάποσοι 

(third party), διόηι ο πάποσορ logistics δεν είναι ιδιοκηήηηρ ηος πποϊόνηορ, αλλά απλά 

ζςμμεηέσει ζηην αλςζίδα εθοδιαζμού ζε ζημεία μεηαξύ ηος καηαζκεςαζηή και ηος σπήζηη 

ενόρ δεδομένος πποϊόνηορ ". 

 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο παξέρνπλ παξαδνζηαθά θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο απνζήθεπζεο, ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο, ηε κεηαθνξά, ηηο 

πιεξσκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ην ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο 

απηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη πνζνζηηαία νη ππεξεζίεο πνπ αλαζέηνληαη ζε 

ηξίηνπο ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 2009 απφ ηελ 14ε εηήζηα έξεπλα γηα ηνπο third party 

logistics. 

Υπηπεζίερ logistics πος 

αναηέθηκαν 

Όλερ οι 

πεπιοσέρ 

Βόπεια 

Αμεπική 
Δςπώπη Αζία 

Λαηινική 

Αμεπική 

Δγσώπιερ μεηαθοπέρ 86% 75% 91% 92% 80% 

Γιεθνείρ μεηαθοπέρ 84% 70% 91% 91% 88% 

Πελαηειακή μεζιηεία 71% 73% 61% 68% 74% 

Αποθήκεςζη 68% 71% 72% 65% 52% 

Πποώθηζη 65% 61% 57% 82% 66% 

Cross-Docking 39% 40% 42% 42% 20% 

Δηικεηοποιήζη πποφόνηυν 38% 33% 32% 40% 34% 

Ανηίζηποθα Logistics 38% 31% 42% 47% 26% 

Έλεγσορ λογαπιαζμών θοπηίυν 

και πληπυμή 
32% 32% 33% 34% 20% 

Υπηπεζίερ IT 305 28% 34% 30% 26% 

Γιοίκηζη ηος ζηόλος 22% 14% 26% 28% 15% 

Υπηπεζίερ ζςμβοςλεςηικήρ ηηρ 

εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ 
21% 21% 19% 25% 20% 

Δξςπηπέηηζη πελαηών 13% 10% 13% 15% 14% 

Δίζοδορ παπαγγελίαρ, επεξεπγαζία 

και ολοκλήπυζη 
13% 12% 8% 20% 15% 

4PL 12% 10% 12% 17 6% 

Πίλαθαο 2:     Αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο (πνζνζηηαία)                 Πεγή: The state of logistics outsourcing (2009) 

Εξέλιξη των third party logistics 

Ο θιάδνο ησλ 3pl είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνπο. Όπσο απνδεηθλχεη 

θαη ε θιαδηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα ην 2009. Έλαο απφ ηνπ ιφγνπο απηήο 

ηεο αλάπηπμεο είλαη ε δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ κε ζθνπφ λα 

παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί.  χκθσλα κε ηνπο Berglund et all (1999) ππάξρνπλ ηξηψλ 

εηδψλ λενεηζεξρφκελνη πάξνρνη ππεξεζηψλ: Οη παξαδνζηαθνί 3pl πάξνρνη, νη πάξνρνη 

πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη νη πάξνρνη πνπ βαζίδνληαη ζηα ζπζηήκαηα. Η πξψηε 

θαηεγνξία δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη πξνζέθεξαλ ηηο 

αξρηθέο ππεξεζίεο ησλ logistics δειαδή ηε δηαλνκή θαη ηελ απνζήθεπζε. Η ηξίηε 

θαηεγνξία δξαζηεξηνπνηήζεθε ην 1990 θαη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηαρπκεηαθνξέο 
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κηθξψλ αληηθεηκέλσλ. Σέινο, ε ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη ε πην πξφζθαηε θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο (IT), ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

 χκθσλα κε ηνλ Greig (2002) Σέζζεξηο ζεκαληηθέο επθαηξίεο θαηεπζχλνπλ ην 

δπλεηηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο 3PL θαη απηά είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο: 

* Παγθφζκηνη πξνκεζεπηέο θαη πσιήζεηο. Παιηφηεξα νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχζαλ λα 

επηιέγνπλ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη πξνεξρφηαλ απφ ηε ρψξα ηνπο, ηα ηειεπηάη ρξφληα 

φκσο ε πξαθηηθή απηή έρεη αιιάμεη θαη πιεφλ νη πξνκεζεπηέο πεηιέγνληαη θπξίσο βάζεη 

ηεο βέιηηζηεο ηηκήο. Σν γεγνλφο απηφ άλνημε ηελ αγνξά ζηνπο δηεζλείο πξνκεζεπηέο. 

Απηή ε αιιαγή, κε ηε ζεηξά ηεο, πξφζζεζε πνιππινθφηεηα ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ είλαη ρηιηάδεο κίιηα καθξηά, φρη κφλν 

έλα ηειεθψλεκα καθξηά, θαη φπνπ νη ρξφλνη παξάδνζεο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εβδνκάδεο. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο 

ηεο παγθφζκηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη 3PLs κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο έλαο ηξφπνο 

γηα λα δηαρεηξηζηεί απηή ε αλάγθε γηα δηεζλή Logistics, εηδηθά γηα εηαηξείεο πνπ είλαη 

πην άλεηεο κε ηηο εζσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ απφ φ, ηη κε ηηο δηεζλείο. 

* Γηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Η δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δίλεη 

έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο επηζηξνθήο ησλ απνζεκάησλ, 

θαη γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ θχθινπ νινθιήξσζεο ησλ παξαγγειηψλ (cycle time). 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη νη επηρεηξήζεηο λα πξνζζέζνπλ πξνζσπηθφ θαη 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία θνζηίδνπλ θαη γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο εηαηξίεο είλαη απξφζπκεο 

λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο..  

Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο πξέπεη λα εθηειεζηεί ζσζηά γηα ράξε ηεο 

εηαηξηθήο επηηπρίαο. ¨Έλαο 3PLs κπνξεί λα παξάζρεη ηνπο πφξνπο γηα ηα Logistics θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε κηζζψλ, επηδνκάησλ θαη άιισλ 

δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άκεζε πξφζιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μηα εμσηεξηθή 

3PL κπνξεί λα ππεξβεί ηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο αδξάλεηεο πνπ είλαη επηβιαβείο γηα 

κηα εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο βειηηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο.  

* Πίεζε ιφγν επηηπρίαο. Η επηηπρία ηεο εθνδηαζηηθή αιπζίδαο κπνξεί λα απμήζεη ηφζν 

ην πειαηνιφγην φζν θαη ηηο παξαγγειίεο απφ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο αιιά θαη ηηο 

πξνζδνθίεο παξάδνζεο. Οη 3pl απαηηνχληαη γηα ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ επηβίσζε. Έλαο 

3PL κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην φρεκα γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο 
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αιπζίδαο, παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ logistics ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε επέλδπζε ζε εηαηξηθά πξνγξάκκαηα θαη βειηηψλνληαο ηε δηαδηθαζία 

logistics πην γξήγνξα απφ φ, ηη κπνξεί λα γίλεη ζε εζσηεξηθφ επίπεδν. 

* Η εμσηεξηθή αλάζεζε σο κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Σν Outsourcing είλαη 

έλαο απνδεθηφο ηξφπνο γηα κηα εηαηξεία γηα ηελ πινπνίεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Απηφ νδεγεί ηα ζηειέρε ησλ εηαηξείαο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο αλαδεηνχλ ηξφπνπο 

γηα λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη θεξδνθφξεο. Καη, θαζψο ζπλεηδεηνπνηνχλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, ε επηηπρία ηεο εθνδηαζηηθή αιπζίδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

εηαηξηθή επηηπρία. 

Η πορεία των 3pl ςτην Ελλάδα 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ICAP ην 2009 αιιά πνπ ηα 

ζηνηρεία ηεο πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά κεγέζε κέρξη θαη ην 2008 ε αγνξά ησλ 3pl έρεη 

κεγάιε εμέιημε ζηελ θεξδνθνξία ηεο.   

Απηφ πνπ κεηξήζεθε σο θεξδνθνξία ήηαλ ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο αιιά θαη ηα 

πεξηζψξηα θαζαξνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (EBITDA). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φπνπ ζην κέζν φξν εηήζησλ δεηθηψλ 

παξνπζηάδνληαη νη 10 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ.  

 

Γηάγξακκα 1 :   Δμέιημε δεηθηψλ θεξδνθνξίαο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 3PL        Πεγή:  ICAP(2010)                                                                                                             
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Πλεονεκτήματα από τη χρήςη των 3pl 

χκθσλα κε ηε Μψηνπ (2008) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμνξζνινγηζκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ έρεη νδεγήζεη ηηο εηαηξείεο 

ζηελ αλάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο 

ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ logistics (3PLs). 

Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη νη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο ησλ 

πειαηψλ είλαη κφλν κεξηθά απφ ηνπο παξάγνληεο-θίλεηξα πνπ σζεί ηηο εηαηξείεο λα 

επηδηψθνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε ηνπο 3pls.  

χκθσλα κε ηνλ Weyeneth (2010) Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ outsourcing είλαη 

ηα εμήο:  

o Η βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο: Η ρξήζε ησλ 3PLs επηηξέπεη ζε κηα 

εηαηξεία λα επηθεληξσζεί ζηηο βαζηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη νδεγεί ζηε 

βειηίσζε ηεο ζπλέπεηαο απέλαληη ζηνπο πειάηεο θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε 

ηνπο.  

o Μείσζε  θφζηνπο: χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, νη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

3PLs κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαηά 15% 

έσο 30%. Μηα έξεπλα ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην  

Logistics Management αλαθέξεη φηη ην 56% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη 

επέηπραλ ρακειφηεξεο δαπάλεο  , φηαλ απηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 3PLs Μείσζε ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξάο: Οη 3PLs επελδχνπλ ζήκεξα εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 

ηερλνινγία εμεηδηθεπκέλε ζηελ εθνδηαζηηθή  αξηζηεία. Γηαθνξεηηθά νη 

ηερλνινγίεο απηέο δελ ζα ήηαλ δηαζέζηκεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο. 

o Δπθνιφηεξε  δηεχξπλζε ηεο αγνξάο: Η εμσηεξηθή αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ 

ζηνπο 3PLs επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα κπνχλε ζε κηα λέα αγνξά, ή λέν θαλάιη 

δηαλνκήο γξήγνξα, θαη λα ην θάλεη απηφ κε κηα πεξηνξηζκέλε δαπάλε ρξεκάησλ. 

Απμεκέλε επειημία: Έλα ζπκβφιαην κε έλαλ 3PL  έρεη κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

δέζκεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηαζθεπή ή κε ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

εγθαηαζηάζεσλ. Η απειεπζεξσκέλνη πφξνη κπνξνχλ λα ηεζνχλ γηα άιιεο 

ρξήζεηο. Αθφκε, νη ππνδνκέο κίαο επηρείξεζεο ρξεηάδνληαη ζπλερή αλαβάζκηζε 

πνπ απνηειεί θφζηνο. Σν θέξδνο είλαη κεγαιχηεξν φηαλ ε εηαηξία παξάγεη 

πξντφλ πνπ έρεη επνρηαθή δήηεζε. 

o Καιχηεξε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ: Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ 3pl 

ρξεζηκνπνηνχκε ην πξνζσπηθφ ζε πην θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη 
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επηηπγράλνπκε ηελ επθνιφηεξε αλάπηπμε θαη ηελ θαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελφ ηνπ. 

ηνλ πίλαθα παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηηαία θέξδε αλά ιεηηνπξγία πνπ είραλ 

νη εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο 3Pls. ηελ αξηζηεξή πιεπξά εκθαλίδνληαη ηα 

κέζα εηήζηα θέξδε. Η έξεπλα έγηλε ην 2009 απφ ην πεξηνδηθφ Journal of business 

logistics. 

 
Γηάγξακκα 2: Πνζνζηηαία θέξδε αλά ιεηηνπξγία απφ ηε ρξήζε ησλ3PL             Journal of Business Logistics (2009) 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία έξεπλα πνπ έγηλε ην 2010 απφ ηελ εηαηξία Panlepa θαη 

παξνπζηάδεη ηα νθέιε πνπ είραλ νη εηαηξίεο απφ ηε ρξήζε ησλ 3pls. 

ΟΦΔΛΗ 3PL 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

logistics 
15% 

Μείσζε ηνπ ζηαζεξνχ 

θεθαιαίνπ 
25% 

Μείσζε θφζηνπο 

απνζεκάησλ 
11% 

Μέζνο ρξφλνο θχθινπ 

παξαγγειία 

Βειηηψζεθε απφ 

ε … 

17 εκέξεο 

12 εκέξεο 

Ρπζκφο νινθιήξσζεο 

παξαγγειίαο 

Βειηηψζεθε απφ 

ε… 

73% 

81% 

Αθξίβεηα Παξαγγειίαο 
Βειηηψζεθε απφ 

ε… 

83% 

89% 

Πίλαθαο 3:    Οθέιε 3PL                                                                                         Πεγή:  Karl Weyeneth, COO (2010) 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 89% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη επηρεηξήζεη ην outsourcing 

βιέπεη ηε ζπλεξγαζία απηή σο επηηπρεκέλε.  Παξαηεξνχκε φηη φια ηα θφζηε είραλ 

ζεκαληηθή κείσζε κε κεγαιχηεξε απηή ηεο κείσζεο ησλ παγίσλ. 

Μειονεκτήματα  από τη χρήςη των 3PL  

Η αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο εθηφο απφ πιενλεθηήκαηα έρεη θαη θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα. Σα κεηνλεθηήκαηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ ζσζηή επηινγή 

ηνπ ζπλεξγάηε, κε ηελ απνδνηηθφηεηα απηνχ θαζψο επίζεο θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ απνδνρή ηεο πξαθηηθήο απηήο απφ ηνπ ππαιιήινπο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα κεηνλεθηήκαηα απηά είλαη: 

o Η ζσζηή επηινγή ελφο ζπλεξγάηε είλαη δχζθνιε θαζψο νη εηαηξία ζα πξέπεη λα 

έρεη θάλεη ζσζηή έξεπλα θαη λα έρεη ζέζε θάπνηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξεί ν ππνςήθηνο. 

o Η απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή 3pl . 

Κάπνηα δπζιεηηνπξγία ζηα δηθά ηνπ ζπζηήκαηα ζα έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ηφζν ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ην φλνκα ηεο ζηελ αγνξά. 

Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή εμαξηάηαη θαη 

απφ ηε ζσζηή θαη πιήξε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο επίζεο θαη απφ ην 

λα θαηαιάβεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια θαη 

γξήγνξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. 

o Δπίζεο νη ππάιιεινη ηείλνπλ λα βιέπνπλ αξλεηηθά ηελ αλάζεζε κέξνο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο θαζψο πηζηεχεηαη φηη κέζσ ηνπ outsourcing 

κεηψλνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ε αλεξγία απμάλεηαη. Η επηρείξεζε πξηλ 

πξνρσξήζεη ζην outsourcing νθείιεη λα ζπκβνπιεπηεί πξψηα ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηεο φπσο ηνπο πξνκεζεπηέο ή ηνπο ηνπηθνχο αληηπξφζσπνπο. 

o Δπηπιένλ ην outsourcing ζηεξεί απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ηερλνγλσζία, πξάγκα 

πνπ ηελ θαζηζηά φζν πεξλάεη ν θαηξφο φιν θαη πην εμαξηψκελε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή 3pl. Η εμάξηεζε απηή έρεη λα θάλεη ηφζν κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο ζπλεξγαζίαο φζν θαη κε ηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή. 

o Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Seol Hwa ε έιιεηςε ζπλερήο θαιπηέξεπζεο ζηα 

απνηειέζκαηα είλαη θαη απηφ έλα κεηνλέθηεκα. 

  



17 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία έξεπλα πνπ έγηλε ην 2010 απφ ηελ εηαηξία Panlepa θαη 

παξνπζηάδεη ηνπο ιφγνπο πνπ θάπνηεο εηαηξίεο δελ έρνπλ ζηξαθεί ζε θάπνηνλ 3pl 

πξνκεζεπηή. Αξηζηεξά εκθαλίδνληαη νη ιφγνη θαη δεμηά ην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν 

ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξίεο. 

  

MEIONEKTHMATA 3PL 

Σα logistics είλαη βαζηθή ηθαλφηεηα ζηελ 

εηαηξία 
19% 

Η κείσζε θφζηνπο δελ ζα γίλεη αληηιεπηή 15% 

Θα κεδεληζηεί ν έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

πνπ ζα αλαηεζνχλ ζε ηξίηνπο 
14% 

Σα logistics είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα 

αλαηεζνχλ αιινχ 
13% 

Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δεζκεχζεηο 

γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 
11% 

Η εηαηξία έρεη κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηα 

logistics απφ ηνπο 3pls 
10% 

Η θηινζνθία ηεο εηαηξίαο απνθιείεη ηελ 

ρξήζε ηνπ outsourcing 
9% 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ελζσκαησζεί ηα 

ζπζηήκαηα IT ηεο εηαηξίαο κε ησλ 3pls 
8% 

Οη παγθφζκηεο ηθαλφηεηεο ησλ 3pls 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε 

6% 

 

Τπάξρνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ 
5% 

Πίλαθαο 4:   Μεηνλεθηήκαηα 3PL                                                                         Πεγή:    Karl Weyeneth, COO (2010) 

Βιέπνπκε φηη ν θχξηνο ιφγνο είλαη φηη ηα logistics απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε γηα απηφ θαη δελ επηζπκεί λα ηα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο. 

Δπίζεο ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ πηζηεχνπλ φηη δελ ζα έρνπλ κείσζε θφζηνπο κέζσ 

ηνπ outsourcing. Καη ηέινο ν ηξίηνο πην ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη νη εηαηξίεο 

αηζζάλνληαη φηη ζα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 
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IV. Αξιολόγηςη προμηθευτών 3pl 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έλα νινέλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλεχξεζε  

ελφο κνληέινπ αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ 3PL. 

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν λα πξνζπαζείο 

λα βξεηο φκσο ηα ηέιεηα θξηηήξηα γηα λα δηαιέμεηο πξνκεζεπηή είλαη εμίζνπ δχζθνιν κε 

ην λα δηαιέγεηο πξνκεζεπηή. Δπίζεο νη απαηηήζεηο απφ ηνλ ζπλεξγάηε αιιάδνπλ κε ηελ 

ηαρχηεηα πνπ αιιάδνπλ θαη ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.  

Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ 

παξφρνπ 3PL λα ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά θξηηήξηα. Αξθεηά θξηηήξηα ζπδεηνχληαη 

ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ logistics, ζπλήζσο 

απηά πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

επειημία, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο, θαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. 

Διαδικαςίεσ επιλογήσ ςυνεργατών 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ πιένλ θαηαλνήζεη φηη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλεξγάηε 

εηδηθά ζηα πιαίζηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο εληζρχεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν. Δκείο 

ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο απηψλ. 

Οη Lorange, et al (1992) έρνπλ αλαπηχμεη κία ζεσξία επηινγήο φπνπ απνηειείηαη απφ 

δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην αμηνινγείηαη ην θαηά πφζν ηαπηίδεηαη ε επηρείξεζε κε 

ηνπο ππνςήθηνπο ζπλεξγάηεο. Η ηαχηηζε απηή ειέγρεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα θαηά πφζν κπνξνχλ θαη νη δχν πιεπξέο λα αιιεινζπκπιεξσζνχλ ψζηε λα 

σθειεζνχλ θαη νη δχν ή εάλ νη εηαηξίεο ζπλδπάδνληαη απνηειεζκαηηθά ή είλαη απιά ην 

ζχλδξνκν «ν άξξσζηνο κε ηνλ άξξσζην». Απαηψληαο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί αλ πξφθεηηαη γηα κία πεηπρεκέλε ζπκκαρία. Αλ ζηα ζέκαηα απηά 

νη απαληήζεηο είλαη αξλεηηθέο ηφηε ε ζπλεξγαζία ζα είλαη απνηπρεκέλε αλεμαξηήησο 

ηνπ πφζν θαιφο είλαη ν έκπνξνο.   

Σν επφκελν ζηάδην είλαη θαη απηφ πνπ γίλεηαη ε πην εληαηηθή αλάιπζε. ην ζηάδην απηφ 

πξέπεη λα γίλεη πνιχ ιεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο έξεπλα ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ιφγν απηφ θαη απαηηείηαη ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηνπο εκπιεθφκελνπο. Μεξηθέο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ είλαη ην 

πνηεο πηζηεχεηαη φηη είλαη νη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο θαη ην πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα 
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ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο ζην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη 

θαη πξνζεκείσζε βάζεη ζελαξίσλ.  

χκθσλα κε ηνπο Bronder θαη Pritzl (1992) νη θάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε κία ζπλεξγαζία 

είλαη πέληε: ε ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα ηελ ζπκκαρία, ε δηακφξθσζε ηεο ζπκκαρίαο, ε 

επηινγή ηνπ ζπλεξγάηε, θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπκκαρίαο. ηε θάζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

απφθαζεο ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα. Σελ αλάιπζε ηεο ησξηλήο 

θαηάζηαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παγθνζκηνπνίεζε, νη λέεο αγνξέο θαη νη εμειίμεηο 

ζηελ ηερλνινγία,. ην δεχηεξν ζηάδην ,πνπ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ. ην 

ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ,  γίλεηαη 

δειαδή ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ην πψο ζα επεξεάζεη ε 

ζπλεξγαζία ηελ ηακεηαθή ξνή ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

ηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζπκκαρίαο ε αλάιπζε απνηειείηαη επίζεο απφ ηξία 

ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην είλαη ην πεδίν ηεο ζπλεξγαζία, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη. Σν δεχηεξν ζηάδην αζρνιείηαη κε ηελ έληαζε ηεο ζπλεξγαζία. Καη, 

ηέινο, ην ηξίην ζηάδην αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα 

πνιιαπιαζηαζκφ.  

ηε Σξίηε θάζε φπνπ επηιέγεηαη ν ζπλεξγάηεο γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ θαηά πφζν 

ηαηξηάδνπλ νη εηαηξίεο ζηα βαζηθά, ζηα ζηξαηεγηθά θαη ζηα ζηνηρεία πνηφηεηαο. ηα 

βαζηθά ζηνηρεία αλαθεξφκαζηε ζην θαηά πφζν ηαπηίδνληαη νη εηαηξίεο ζε ζηνηρεηψδε 

δηαδηθαζίεο, φπσο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ή ζην αλ ηα νθέιε ζα είλαη ακνηβαία θαη γηα 

ηηο δχν. Η ζηξαηεγηθή ηαχηηζε αζρνιείηαη κε ηελ αξκνλία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ 

θαη κε ηα καθξνπξφζεζκα ζρέδηα. Η ηαχηηζε ζηηο θνπιηνχξεο, επίζεο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαη αλ κπνξεί λα γίλεη κεηάδνζε ζηνηρείσλ ηεο κίαο ζηελ άιιε. 

Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ, κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηαζχλδεζεο θαη κε ηε 

κάζεζε, ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ αιιά θαη κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

ζπκθσλίαο. πγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε ηε κνξθή ηεο ζχκβαζεο, ηα επίπεδα ηνπ 

ζπληνληζκνχ, ηελ ελεξγή ζπλαίλεζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα θαζήθνληά, ηα 

θνξνινγηθά, ηε λνκηθή δηαρείξηζε, ηα επίπεδα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ πηνζέηεζε ησλ 

δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζπλερνχο θαιπηέξεπζεο. 

To 1997 νη Sink θαη Langley ζεψξεζαλ φηη ην πην ζεκαληηθφ βήκα πνπ πξέπεη λα γίλεη 

είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε αλάγθε γηα outsourcing. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ ππάξρνπλ 4 



20 

 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ. Πξψηα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ή νη 

επθαηξίεο, έπεηηα πξέπεη λα δεζκεπηεί ε αλψηαηε δηνίθεζε, λα ζρεκαηηζηεί νκάδα 

αγνξάο θαη, ηέινο, λα ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν γξακκήο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ άπνςε ηνπ γηα ηνπο 3pls.  

Σν δεχηεξν βήκα είλαη λα αλαπηπρζνχλ εθηθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εζσηεξηθή γλψζε, εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε είηε 

πξνζιακβάλνληαο έλα εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν.  

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη λα επηιερηεί ν θαηάιιεινο ππνςήθηνο. Απηφ 

γίλεηαη κέζα απφ ηε ζπιινγή απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζσζηή αμηνιφγεζε. 

Όηαλ νινθιεξσζεί θαη απηφ ην βήκα αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ, ε πνία 

ζπλνδεχεηαη κε ηελ θαηάιιειε νκάδα ππνζηήξημεο γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε θαη 

εμνηθείσζε κε ηηο αιιαγέο. 

Σέινο, γίλεηαη ζπλερήο αμηνιφγεζε ηφζν ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα 

απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Η αμηνιφγεζε απηή νδεγεί είηε ζηε ζπλέρηζε ηεο 

ζρέζεο κε ηνλ ζπλεξγάηε είηε ζηε εχξεζε ελφο θαηαιιειφηεξνπ. 

ε άξζξν ησλ Banomyong θαη Suppatn (2011) αλαθέξεηαη  φηη ζχκθσλα κε 

πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πέληε βήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ησλ 

ππεξεζηψλ Logistics. Σα βήκαηα απηά είλαη: 

1. Η επίγλσζε ηεο αλάγθεο ηνπ λα αλαζέζεηο κέξνο ησλ εξγαζηψλ ζνπ ζε ηξίηνπο 

2. Η αλάπηπμε εθηθηψλ ελαιιαθηηθψλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εζσηεξηθή 

γλψζε, εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε πξηλ πξνβνχλ ζηε ιχζε ηνπ outsourcing. 

3. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή. 

4. Η εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ζπζηεκάησλ 

5. Η αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ κεηξψληαο ηελ απφδνζε κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία 

κε θάπνηνλ άιιν 3pl provider ή κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

ππάξρνληα. 

Ο Lin θαη Chen (2009) αλέπηπμαλ έλα δηθφ ηνπο κνληέιν δχν θάζεσλ γηα ηελ επηινγή 

αμηφπηζησλ ζπλεξγαηψλ –  εηαίξσλ. Πξψηα, θαηά ηε θάζε ηεο αλαθάιπςεο, ε 

επηρείξεζε ππνβάιιεη κία αίηεζε ζηελ νπνία αλαδεηά πξνκεζεπηέο πνπ είλαη πξφζπκνη 

θαη ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ηθαλνί ζπλεξγάηεο. Γεχηεξνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 

ηεο επηινγήο, ν θεδεκφλαο επηιέγεη έλα πνιχ αμηφπηζην ζπλεξγάηε κε θαιή ηθαλφηεηα, 

ππεξαμία, θαη ζπλεπή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ πνιιψλ ππνςεθίσλ. 

ην ζρήκα παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ: 
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Πίλαθαο 5: Φάζεηο αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ                                                        Πεγή:  Chen θαη Lin (2009) 

χκθσλα κε ηνπο Motwani et al (1998) ε αμηνιφγεζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 

δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο επηινγήο ζπλεξγαηψλ. 

Αξρηθά νη ππεχζπλνη πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξεί ν 

θαηάιιεινο ζπλεξγάηεο. ηε ζπλέρεηα, θαη αθνχ έρεη δεζκεπηεί ε αλψηαηε δηνίθεζε 

ζην έξγν ηεο, ε δηεχζπλζε πξέπεη λα ζέζεη θξηηήξηα επηινγήο θαη ζρεδηαζκνχ, λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θαη λα αμηνινγήζεη ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ησλ 

ζπλεξγαηψλ. Η ηξίηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο επηινγήο, φπνπ ε δηεχζπλζε ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο θαη δείθηεο γηα ηε κεηέπεηηα αμηνιφγεζε. Η ηέηαξηε θάζε 

αθνξά ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο 

αμηνινγνχληαη ηα ιεηηνπξγηθά πξφηππα θαη γίλνληαη βειηηψζεηο αλ θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο. Σν ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεηαίξσλ θαη, ηέινο, γίλεηαη αλαζρεδηαζκφο ή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

Φάςη Ανακάλυψησ 

• Ζρευνα 

• Προςδιοριςμόστων υποψήφιων ςυνεργατϊν 

Φάςη Επιλογήσ 

• Βήμα κατάθεςησ οριςμοφ (επάρκεια, πρόβλεψη, καλή θζληςη) 

• Βήμα διάδοςησ (επανατροφοδότηςη, δίκτυα παραπομπήσ, 
ςταθμιςμζνα δικτυα παραπομπήσ) 

• Βήμα ομαδοποίηςησ (Ομαδοποίηςη ανταγωνιςμοφ, άντληςη 
πρόβλεψησ, άντληςη εμπιςτοςφνησ) 
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ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ην κνληέιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6 :   Φάζεηο αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ                                                             Πεγή:    Motwanii et al (1998) 

Μοντέλα επιλογήσ ςυνεργατών 

Ο Aquezzoul ην 2010 ηζρπξίζηεθε φηη νη κέζνδνη γηα ηελ επηινγή ησλ 3PL ρσξίδνληαη 

ζε πέληε θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη : ην γξακκηθφ ζηαζκηζκέλν κνληέιν, νη 

ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ηα κνληέια καζεκαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα πβξηδηθά κνληέια. Η εξγαζία απηή επηθεληξψλεηαη ζηα 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο θαη γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα 

ηε βέιηηζηε ιχζε απνθάζεσλ θαη αλαιχνληαη παξαθάησ, Χζηφζν αμίδεη λα 

αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά θαη ζηα ππφινηπα κνληέια. Οη ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν φξν θαη ηε ζπζρέηηζε (Correlation) πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εκπεηξηθέο έξεπλεο γηα λα επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν πάξνρν ππεξεζηψλ 3pl. Η ηερλεηή 

λνεκνζχλε πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ηνπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο κε ηελ αλζξψπηλε 

επθπΐα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Σα δχν πην βαζηθά ζπζηήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη 

ζηε επηινγή ησλ 3pl είλαη ηα ζπζηήκαηα ησλ εηδηθψλ θαη ε αηηηνιφγεζε βάζεη 

πεξηπηψζεσλ θαη ε αηηηνιφγεζε βάζεη θαλφλσλ (CBR θαη RBR). Σα καζεκαηηθά 

κνληέια πξνγξακκαηηζκνχ απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ κηα αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

Φάςη 1
η
: Επίγνωςη 

και δζςμευςη 

Φάςη2η: Ζρευνα 

και ςχεδιαςμόσ 

Φάςη 3
η
: Επιλογή 

Φάςη 4
η
: 

Εγκατάςταςη 

Φάςη 5
η
: 

Αξιολόγηςη 

Προςδιοριςμόσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτήματοσ, Δζςμευςη 

τησ ανϊτατησ διοίκηςη, προςδιοριςμόσ κριτηρίων ζρευνασ 

και επιλογήσ 

 Κριτήρια επιλογήσ, προςδοκίεσ, αξιολόγηςη ςυνζταιρων 

εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 

Επίςημη φόρμα τησ ςυνεργαςίασ, προςδιοριςμόσ δεικτϊν 

αποδοτικότητασ και προςδοκιϊν 

Αξιολόγηςη προτφπων των λειτουργιϊν, αναγνϊριςη και 

ανταμοιβή των βελτιϊςεων 

Ετήςια αξιολόγηςη του προγράμματοσ, επαναςχεδιαςμόσ ή 

αναθεϊρηςησ του προγράμματοσ 
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πνπ πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζεί θαη φρη απφ έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ πνπ αληηκεησπίδεη 

ν ππεχζπλνο ηεο ιήςεο ηεο απφθαζεο.  

Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικαςία (AHP) 

Η αλαιπηηθή ηεξαξρηθή δηαδηθαζία είλαη έλα εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ. ηφρνο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο νκαδηθήο ιήςεο απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πειαηψλ. Απηή είλαη 

κηα πξνζέγγηζε πνπ θαζηζηά εχθνιν ην λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο αιιά παξέρεη επίζεο θαη 

κηα κεζνδνινγία γηα ηε βαζκνλφκεζε ηεο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηφζν 

ησλ πνζνηηθψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ παξαζηάζεσλ. (Xiao and Wu, 2007). Σα 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ εληνπίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη ην πξφβιεκα 

απνθηά ζπζηεκαηηθή δνκή. Σν  εχξνο ηεο θιίκαθαο μεθηλάεη απφ 1 / 9 γηα «ιηγφηεξε 

αμία απφ », ην 1 δείρλεη ηελ "ηζφηεηα", θαη θαηαιήγεη ζην 9 γηα ην «απφιπηα πην 

ζεκαληηθφ απφ» θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα ηεο ζχγθξηζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Omkarprasad θαη Shusil (2006) κεξηθά θχξηα θαη βαζηθά βήκαηα πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηή ηε κεζνδνινγία είλαη ηα εμήο: 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. Γηεχξπλζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ή εμέηαζε φισλ ησλ παξαγφλησλ, ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. 

4. Γφκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα ηεξαξρία δηαθφξσλ επηπέδσλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηνλ ζηφρν, ηα θξηηήξηα, ηα ππν-θξηηήξηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. 

5. χγθξηζε θάζε ζηνηρείνπ κε ην αληίζηνηρν επίπεδν θαη βαζκνλφκεζε ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα. Απηφ απαηηεί n (n - 1) / 2 ζπγθξίζεηο, 

φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ κε ην ζθεπηηθφ φηη δηαγψληα ζηνηρεία 

είλαη ίζα ή '1 'θαη ηα άιια ζηνηρεία ζα είλαη απιά ηα αληίζηξνθα ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχγθξηζεο. 

6. Δθηεινχληαη ππνινγηζκνί γηα λα βξεζεί ε κέγηζηε ηηκή θαη νη 

θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο γηα θάζε θξηηήξην θαη γηα θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε. 

7. Δάλ ε κέγηζηε ηηκή είλαη ηθαλνπνηεηηθή ηφηε ιακβάλεηαη απφθαζε κε βάζε ηηο 

θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο. Αιιηψο ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη νη ηηκέο 

απηέο βξίζθνληαη ζε έλα επηζπκεηφ εχξνο. 
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Η ζσζηή ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη 

ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Αναλυτική διαδικαςία δικτύου (Analytic Network Process -ANP) 

χκθσλα κε ηνπο Jhakharia θαη Shankar (2007) η ANP είλαη κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα, ηα νπνία έρνπλ θάπνηα ζρέζε, θαη νδεγνχλ ζε κηα απφθαζε. χκθσλα κε 

ηνπο Kirytopoulos et al (2010) ζηφρνο ηεο ΑΝΡ είλαη λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο ππνςήθηεο πξνζθνξέο βάζεη θάπνησλ θξηηεξίσλ. Η αλαιπηηθή 

ηεξαξρηθή δηαδηθαζία ρξεζηκεχεη σο ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ ANP. Σα πιενλεθηήκαηα 

ηεο AHP ζηελ νκάδα ιήςεο απνθάζεσλ έρνπλ σο εμήο: (i) Σα πιηθά θαη άπια ζηνηρεία, 

νη αηνκηθέο αμίεο θαη νη θνηλέο αμίεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ (ii) ε ζπδήηεζε κέζα ζε κηα νκάδα κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη φρη ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (iii) ε ζπδήηεζε κπνξεί λα 

είλαη δνκεκέλε έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε παξάγνληαο ζρεηηθφο κε ηελ 

απφθαζε (iv) ζε κηα δνκεκέλε αλάιπζε, ε ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα ζρνιηαζηνχλ 

φιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαη λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε. 

Δθηφο απφ απηά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο AHP, ην ANP παξέρεη έλα πην γεληθεπκέλν 

κνληέιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ρσξίο λα θάλεη ππνζέζεηο γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζηνηρεία απφ ηα ρακειφηεξνπ επηπέδνπ 

ζηνηρεία, αιιά θαη απφ ηα ζηνηρεία ζην δηθφ ηνπο επίπεδν.  

Σεχνική για προτίμηςη με βάςη την ομοιότητα με τη βέλτιςτη λύςη (ΣΟPSIS) 

Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ιχζεσλ απφ έλα 

πεπεξαζκέλν ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα φηη ε επηιεγείζα 

ελαιιαθηηθή ιχζε πξέπεη λα έρεη ηε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηε ηδαληθφηεξε ιχζε θαη 

λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην απνκαθξπζκέλε απφ ηελ ρεηξφηεξε ιχζε. Πξφθεηηαη γηα κία 

γξακκηθή ηερληθή ζηάζκηζεο πνπ πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Chen θαη 

Hwang. Απφ ηφηε, ε κεζνδνινγία απηή εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαζψο θαη 

ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνηεκέλα ην ΣΟPSIS έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο ζηελ νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ ή ζηελ ζχγθξηζε, γηα παξάδεηγκα, 

ησλ δηαθφξσλ ηξαπεδηθψλ θιάδσλ είηε γηα λα  γίλεη δηαηηεξηθή ζχγθξηζε είηε γηα 

ππνζηήξημε ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο είηε γηα ηελ επηινγή κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ logistics είηε γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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Οη Qureshi et al (2007) αζρνιήζεθαλ κε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη ζηε κέζνδν 

απηή, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 ρεδηαζκφο ηεο κήηξαο απφθαζεο 

 Καλνληθνπνίεζε ηεο κήηξαο απφθαζεο 

 Τπνινγηζκφο ηεο ζηαζκηζκέλεο κήηξαο απφθαζεο 

 Τπνινγηζκφο ηεο επθιείδεηαο απφζηαζεο γηα θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εγγχηεηαο 

Μοντέλο ολοκληρωμένησ ΑΗΡ και γραμμικού προγραμματιςμού 

Σν κνληέιν απηφ, πξνηάζεθε απφ ηνπο Ghodsypour θαη Brien ην 1998 θαη εθαξκφδεη ηελ 

AHP, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζχγθξηζε θαηά δεχγε, γηα λα θάλεη ηελ εμηζνξξφπεζε 

κεηαμχ ησλ πιηθψλ θαη άπισλ παξαγφλησλ θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο, θαη 

ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ σο ζπληειεζηέο κηαο 

αληηθεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαηαλέκεη ηηο πνζφηεηεο 

παξαγγειίαο κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ, έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή αμία ηεο αγνξάο λα 

θζάλεη ην αλψηαην φξην. Η ζχγθξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαηά δεχγε κεηψλεη ηελ 

εμάξηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ αλζξψπηλε θξίζε. ε απηφ ην κνληέιν πξαγκαηηθά 

πνζνηηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ AHP γηα λα βειηησζεί ε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε απινχζηεπζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο, ηα θχξηα 

βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη: 

 Οξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηή. 

 Τπνινγηζκφο ηεο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ. 

 Βαζκνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ. 

 Τπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε πξνκεζεπηή. 

 Καηαζθεπή ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Όπσο Φαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα ε βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη ε θαηάηαμε 

ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα απηφ θαη 

θαζνξίδνληαη απφ κία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε.  

χκθσλα κε ηνλ Percin (2009) ε κέζνδνο AHP κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ Topsis. Σν 

πξψην βήκα γηα λα αθνινπζεζεί απηή ε κέζνδνο είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε κέζνδνο ησλ 

Γειθψλ. Η κέζνδνο απηή πξνζθέξεη κηα δνκεκέλε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, ζηελ 

νπνία κία νκάδα εηδηθψλ εηζάγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη θαη ππεξαζπίδνληαη ηηο γλψζεηο 

ηνπο, ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο κέρξη λα θηάζνπλ ζε κία νκφθσλε 
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απφθαζε ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχληαη είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν. 

Κριτήρια αξιολόγηςησ 

Η δηεζλήο νκνζπνλδία logistics απνζήθεπζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή πξνκεζεπηή 3pl δηεμήγαγε κία έξεπλα ην 

2003. Η έξεπλα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 1994 θαη ην 1999 θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ 550 

εηαηξίεο Logistics. Η κειέηε απηή αλαθάιπςε κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο ηάζεηο θαη 

αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ιεηηνπξγηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη 

ε αιιαγή ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο γηα ηελ επηινγή ζπλεξγάηε 

ζην outsourcing. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1994 ην πην αμηνζεκείσην είλαη φηη ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ θαηείρε ηελ ελδέθαηε ζέζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ, ελψ πξψηνο ήηαλ ε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άιινπο θνξπθαίνπο παξάγνληεο 

είραλ ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Η αμηνπηζηία θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε, 

Η έγθαηξε παξάδνζε ηελ  ηξίηε θαη ε θαιή επηθνηλσλία ηελ ηέηαξηε. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ δήισζαλ φηη ε ηηκή δελ ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή φζν 

ε άξηζηε εμππεξέηεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο εηαηξίεο 3PLs δήισζαλ φηη νη 

πειάηεο δελ ζπάλε ζπρλά ηε ζπλεξγαζία ιφγσ ηεο ηηκήο, αλ νη ππεξεζίεο είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί εμ νινθιήξνπ ζσζηά, αλ θαη παξαδέρζεθαλ φηη ε ηηκή είλαη πάληα 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Σν 1999, ε κειέηε δηαπίζησζε μαλά φηη ηα θνξπθαία ηξία θξηηήξηα ζηελ επηινγή κίαο 

εηαηξίαο logistics outsourcing ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο. Χζηφζν, ε ηηκή 

κεηαθηλήζεθε ζηελ ηέηαξηε ζέζε απφ ηελ ελδέθαηε. Η αληίιεςε ησλ 3PL παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ήηαλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζπλέρηδε λα είλαη πην ζεκαληηθή απφ 

ηελ ηηκή.  

Το 2003 ήταν η ςτιγμή που η τιμή θεωρήθηκε ωσ το πιο ςημαντικό κριτήριο επιλογήσ. Καμία 

από τισ εταιρείεσ που ερωτήθηκαν πιςτεφουν ότι κανζνα από όλα τα κριτήρια δεν ήταν τόςο 

ςημαντικό όςο η τιμή των υπηρεςιϊν, όταν οι πελάτεσ τουσ ήθελαν να αποφαςίςουν με ποια 

εταιρία 3pl να ςυνεργαςτοφν. (Hoiland, 2006) 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο: 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή πξνκεζεπηή 
2003 1999 1994 

Τηκή 1 4 11 

Αμηνπηζηία 2 2 2 

Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ 3 1 1 

Έγθαηξε παξάδνζε 4 3 3 

Μείωζε θόζηνπο 5 6 14 

Επειημία 6 5 7 

Καιή επηθνηλωλία 7 10 4 

Πνηόηεηα δηνίθεζεο 8 7 8 

Τνπνζεζία 9 12 13 

Εμππεξέηεζε πειαηώλ 10 13 9 

Ταρύηεηα ππεξεζηώλ 11 8 6 

Φξόλνο θύθινπ παξαγγειία 12 9 10 

Επθνιία ζπλεξγαζίαο 13 16 12 

Υπνζηήξημε πειαηώλ 14 11 5 

Φήκε 15 15 15 

Τερλνινγηθή ππεξνρή 16 18 19 

Εμεηδίθεπζε 17 14 16 

Δπλαηόηεηεο ζπζηήκαηνο 18 17 17 

Εύξνο πξνζθεξόκελωλ 

ππεξεζηώλ 
19 20 20 

Μεηωκέλα εξγαηηθά πξνβιήκαηα 20 23 22 

Πξνζωπηθέο ζρέζεηο 21 19 18 

Μεηωκέλε δέζκεπζε θεθαιαίνπ 22 22 23 

Έγθαηξε ελεκέξωζε γηα ιάζε 23 21 21 

Απμεκέλνο αληαγωληζκόο 24 24 24 

Παγθόζκηεο δπλαηόηεο 25 25 25 

  Πίλαθαο 7:    Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή πξνκεζεπηή                            Πεγή:  Joel Hoiland (2004) 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ παξφρσλ, έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ. Απηά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηελ πνηφηεηα, ην 

θφζηνο, ηε ρσξεηηθφηεηα, ηε δπλαηφηεηα παξάδνζεο, θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Δπηπιένλ, νη πνιηηηζηηθή ζπκβαηφηεηα, νη αλαθνξέο ησλ πειαηψλ, ε νηθνλνκηθή 

επξσζηία, ε επειημία ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο ηηκέο, θαη νη IT ηθαλφηεηεο παίδνπλ 

θπξίαξρν ξφιν. Οη κεηξήζεηο ηεο επίδνζεο πνπ πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ρξφλνπο απνζηνιή θαη ηηο πξνζεζκίεο, ηα πνζνζηά ζθάικαηνο, 

θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε απξνζδφθεηα γεγνλφηα.  

Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο παξαγφλησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ 3Pls: 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Πνηφηεηα 

 Κφζηνο 

 Τπεξεζίεο 

 Μεηξήζεηο απφδνζεο 

 Άπια ζηνηρεία 

 IT 

Σα θξηηήξηα αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα είλαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ην θφζηνο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπλέρεη 

αλαιχνληαη απηά ηα ηξία θξηηήξηα. 

 

Η ποιόηηηα ηυν ςπηπεζιών 

Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ έρεη αλαθεξζεί σο έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα επηιέμνπλ έλαλ 3PL. 

Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

επηζεκαίλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε 

θαη ηεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη γηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη Juga, Juntunen θαη Grant (2008) πηζηεχνπλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 3pl νδεγεί 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ζηε ζπλέρεηα απηή εληζρχεη ηελ αθνζίσζε ησλ 

πειαηψλ ζε κία επηρείξεζε, πνπ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο είλαη απφ ηηο θπξίαξρα 

δεηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Buttle (1995) ην κνληέιν SERVQUAL (πνπ πξψηνο ην 
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παξνπζίαζε ν Parasuraman et al. ην 1985), ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζε πέληε δηαζηάζεηο: 

(1) Tangibility, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη ησλ πιηθψλ επηθνηλσλίαο. 

(2) Αμηνπηζηία, πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ππεξεζίαο πνπ ππνζρέζεθε κε αμηφπηζηα θαη κε αθξίβεηα. 

(3) Αληαπφθξηζε, ε νπνία είλαη ε πξνζπκία λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο θαη λα παξέρεη 

έγθαηξεο ππεξεζίεο. 

(4) Γηαζθάιηζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλψζε θαη ζηελ επγέλεηα ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε. 

(5) Δκπάζεηα, πνπ είλαη ε θξνληίδα θαη ε εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή πνπ ν πάξνρνο 

ππεξεζηψλ παξέρεη ζε θάζε πειάηε. 

Σν κνληέιν SERVQUAL πεξηιακβάλεη γεληθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. Χζηφζν, ην κνληέιν πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα ηαηξηάδεη ζην 

πιαίζην ηεο θάζε βηνκεραλίαο. Γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ logistics, ν Mentzer et 

al. (1999) αλέπηπμε κηα θιίκαθα πνηφηεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο Logistics κε βάζε ην 

SERVQUAL κνληέιν κε φλνκα LSQ θιίκαθα. ην κνληέιν απηφ πξνηείλεηαη φηη ε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ logistics ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ελλέα δηαζηάζεηο πνπ 

είλαη νη εμήο: 

(1) Η πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Η δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηε δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ θαηαιφγνπ. 

(2) Γηαδηθαζία παξαγγειίαο. Η δηάζηαζε απηή αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

επθνιία ρξήζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δήηεζεο. 

(3) Πνζφηεηα παξαγγειίαο απειεπζέξσζε. Η δηάζηαζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο ζηηο πνζφηεηεο δήηεζεο. 

(4) Δπηθαηξφηεηα. Η δηάζηαζε απηή θαιχπηεη ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα γηα ηελ  

παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο θαη πάιη πίζσ θαη, επίζεο, ε παξαγγειία πξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ είρε ζπκθσλεζεί. 

(5) Αθξίβεηα ηεο παξαγγειίαο. Η απνζηνιή νθείιεη λα είλαη ζσζηή σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα. 

(6) Πνηφηεηα παξαγγειίαο. Η δηάζηαζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ή ζηελ 

απφδνζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

(7) Καηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο. Αλαθέξεηαη ζηελ άζηθηα πιηθά απφ ηε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο. 
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(8) Γηαρείξηζε απφθιηζεο ηεο παξαγγειίαο. Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάιιειε θαη 

ηθαλνπνηεηηθή αλαθνξά απφθιηζεο φηαλ είλαη απαξαίηεηε. 

(9) Πνηφηεηα επαθήο κε ην πξνζσπηθφ. Η δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηνπ πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία. 

Οη Gencer θαη Gurpinar (2007) πηζηεχνπλ φηη αλάκεζα ζηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

εξεπλεζνχλ είλαη ηα έηε δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ αγνξά θαζψο θαη ε 

δνκή ηεο αγνξάο. 

Πηζηεχεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ επηιέγνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ ηηκή αιιά 

ππάξρνπλ θαη άιια θξηηήξηα εμίζνπ ζεκαληηθά φπσο ε αληηιεπηή απφδνζε θαη 

ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (Menon 1998). 

 

Κόζηορ ςπηπεζιών 

Απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο είλαη φηη πξέπεη λα ππνινγίδνπλ 

θάζε κία απφ ηηο δαπάλεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, απφ ην 

ηειεθσληθφ θέληξν κέρξη ηε δηαρείξηζε ησλ επηζηξνθψλ. Η κίζζσζε ή θαηαζθεπή 

θηηξίνπ, ν εμνπιηζκφο πιηθνχ ρεηξηζκνχ, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζήθεο, θαζψο θαη 

νη άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα εμεηάζεη είλαη: 

 Κνηλή κνλάδα κέηξεζεο - Πξνθαιεί ζχγρπζε ε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο φηαλ 

3PLs ηηκνινγνχλ ηηο ππεξεζηψλ ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ην put – away ζα κπνξνχζε  ζε ηηκέο αλά παιέηα, ελψ ην πεξηηχιηγκα ησλ 

δψξσλ, γηα παξάδεηγκα, εθθξάδεηαη ζε εξγαζηαθή ψξα. Γηα λα ζπγθξηζεί ην 

θφζηνο ησλ 3PL κε ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ νη 

ηηκέο γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ζε κηα θνηλή κνλάδα κέηξεζεο, ζπλήζσο αλά 

ηεκάρην ή αλά παξαγγειία. Ο ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο κήηξαο ζχγθξηζεο είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκνο. 

 Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο κεηαθνξάο – Έλαο 3PL 

κπνξεί λα ιάβεη κηα πην επλντθή ηηκή γηα θάζε απνζηνιή απφ φ, ηη ζα ήηαλ ζε 

ζέζε λα επηηχρεη κία επηρείξεζε ιφγσ  ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

πνιιαπιψλ απνζηνιψλ θαη ησλ επθαηξηψλ ελνπνίεζεο ησλ απνζηνιψλ. 

πλήζσο γηα ηελ απνζηνιή αλακέλεηαη ε επηρείξεζε λα πιεξψζεη πεξίπνπ ην 

5%  κε 8% ηεο απνζηνιήο.   ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ φπνπ δίλνληαη πνιιέο 
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επηινγέο γηα κέζα κεηαθνξάο ηεο απνζηνιήο, έλαο  πξέπεη λα είλαη 

εκπεηξνγλψκνλαο ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ κεηαθνξέα γηα ηηο απνζηνιέο ηνπ.  

 Αξρηθφ θφζηνο ηεο εθαξκνγήο – Οη 3PLs ρξεψλνπλ ζπρλά έλα αξρηθφ ζηαζεξφ 

θφζηνο κε βάζε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Σν θφζηνο απηφ είλαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ πιηθψλ, γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα θαη γηα ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηαλνκήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

Μεξηθνί 3PLs κπνξεί επίζεο λα ρξεψλνπλ θαη γηα ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 ηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο ρξεψζεηο - Σα έμνδα δηαλνκήο ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ζηαζεξή θαη κεηαβιεηφ δνκή. Σα πάγηα ηέιε ρξεψλνληαη κεληαία ή ηξηκεληαία, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ απνζηέιινληαη. Σα 

κεηαβιεηά ηέιε ρξεψλνληαη αλά ψξα, αλά είδνο ή αλά ιεηηνπξγία ηεο δηαλνκήο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξαιαβή, ε παξακεηξνπνίεζε, ε επηζεψξεζε, ε 

επεμεξγαζία ησλ επηζηξνθψλ θιπ. Όιεο νη δαπάλεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη 

ζαθψο. Χο γεληθφο θαλφλαο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαλνκήο αλά κνλάδα δελ 

πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 8-10% ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο, ρσξίο 

ηα έμνδα απνζηνιήο. 

 Τπνδνκή εγθαηάζηαζεο θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ - Δίλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ λα ειεγρηνχλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ε ππνδνκή ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή ππεξεζηψλ λα παξαδψζεη έγθαηξα θαη κε αθξίβεηα. Η θαηαλνεηή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηα 

απνζέκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

παξαγγειίαο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη πνιχ ζίγνπξεο φηαλ απνθαζηδνπλ 

γηα ην επίπεδν ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, ψζηε λα κελ πιεξψζνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ρξεηάδεηαη. 

 Σνπνζεζία ησλ θέληξσλ εθπιήξσζεο - Γελ έρεη ζεκαζία πνηεο ζα είλαη νη 

ρξεψζεηο ηνπ 3P γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο, ε επηρείξεζε ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ παξαγγειηψλ ησλ 

πειαηψλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ιήςε εκπνξεπκάησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Η ηνπνζεζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 3PL πξέπεη λα ηνπ επηηξέπεη ηελ  

επηθνηλσλία κε ην θαη 'αλψηαην φξην ηνπ πιεζπζκνχ – πειαηψλ ζην 

ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο απνζηνιήο. 



32 

 

 Δπειημία γηα λα θηινμελήζεη απμεκέλε δήηεζε – Οη επνρηαθέο επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ 3PL πνπ έρεη ηνπο πφξνπο λα αληαπνθξηζεί 

ζηνλ επνρηαθφ φγθν ησλ πσιήζεσλ. Έλαο 3PL πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγήζεη ιεπηνκεξψο πψο ζα ηξνπνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ γηα λα 

ηαηξηάμεη κε ηηο απμεκέλεο επνρηαθά πσιήζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο, 

κε ηξφπν πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

 Απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ - ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαλνκήο, ην 

θφζηνο εξγαζίαο ρξεψλεηαη ζε σξηαία βάζε. Η πην απνηειεζκαηηθή 3PL 

εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη ε ιηγφηεξν δαπαλεξή. Πξνζζέηνληαο ε επηρείξεζε 

ηελ εξγαζία ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 3pl, ζα πξέπεη ν 3PL λα κεηψζεη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ αλά κνλάδα. 

 Διάρηζηε δέζκεπζε - Γεδνκέλνπ φηη έλαο 3PL ζα θάλεη κεξηθέο αιιαγέο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κε ηελ πξνζζήθε κίαο επηρείξεζήο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλεη κηα ειάρηζηε ρξνληθή ππνρξέσζε πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζχκβαζε. ην ζεκείν απηφ, ε επηρείξεζε, πξέπεη λα  βεβαησζεί φηη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπ δηθνχ ηεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηαηξίαδεη κε απηφ ηνπ 3pl, 

εηδηθά αλ ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηεο εξγαζίαο πην ζχληνκα απφ φζν 

ζθνπεχεη ν πξνκεζεπηήο. Γελ έρεη ζεκαζία πφζε νξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, ζα πξέπεη γίλνπλ θαηαλνεηέο νη θπξψζεηο γηα ηελ παξαβίαζε ηεο 

ζχκβαζεο ή γα ηε κε πιήξσζε νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. 

 Δπίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε- Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ 3PL λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ην 

ρξφλν κεηαμχ παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο. Καη νη δχν επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην εξγαιείν κέηξεζεο. 
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Ικανοποίηζη ηος πελάηη 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Power et al (1997) ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηηο αληαγσληζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 3PLs, κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

θαη κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ απφ ηνπο 3PLs. 

ηηο αληαγσληζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζπκπεξηιακβαλφηαλ ην ρακειφηεξν θφζηνο, ε 

πςειφηεξε πνηφηεηα, ε κεγαιχηεξε πνηθηιία, ε ππεπζπλφηεηα, ε επειημία, ε αζθάιεηα 

ε θαηλνηνκία, νη πξνηάζεηο παθεηαξίζκαηνο, νη εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο θαη νη 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο. ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλφηαλ  ε  κεηαθνξά, 

ε απνζήθεπζε, ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

ζπληνληζκνχ, ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ απνζηνιήο, ηα αληίζηξνθα logistics, νη ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε απνζηνιή εκπνξεπκάησλ, ν ξπζκφο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ε ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ 

πξντφληνο, νη ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ, νη ππεξεζίεο αζθάιεηαο, νη ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη νη ιχζεηο πιεξνθνξηθήο. 

Σέινο ε ρξήζε ηερλνινγηψλ πεξηιακβάλεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

θνηλνπνίεζε ηεο απνζηνιήο (ASN), ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη 

αλάθηεζεο (AS / RS), ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα (EDI), XML / EDI, ηα Bar - code, ηα 

RFID, ηηο ππεξεζίεο θσλεηηθήο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, ηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνζήθεο (WMS), θιπ. 
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V. Προτεινόμενη μέθοδοσ για την επιλογή και την αξιολόγηςη 

των 3PL 

Μέθοδοσ Επιλογήσ 

Μέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ θαηαιιήισλ κεζφδσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή θαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο 3PL ε εξγαζία απηή θαηαιήγεη ζε έλα πιαίζην κεζφδσλ θαη 

θξηηεξίσλ ηα νπνία πξνηείλεηαη λα αθνινπζήζνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηε επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ 3PL. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα απφ ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ third party logistics 

θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηε ηειηθή ιήςε ηεο απφθαζεο. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνδνηηθή ε αλάζεζε ππεξεζηψλ Logistics  ζε άιιε εμεηδηθεπκέλε επηρείξεζε: 

1. ηάδην επίγλσζεο 

1.1. Δπίγλσζε ηεο αλάγθεο ηεο ρξήζεο ησλ 3PL. ην ζηάδην απηφ ε αλψηαηε 

δηνίθεζε έρνληαο απνθιείζεη φιεο ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηεο Logistics) δεζκεχεηαη ζηνλ ζηφρν ηεο 

αλάπηπμεο κία απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε έλαλ πάξνρν ππεξεζηψλ Logistics. 

1.2. Δπίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο θνπιηνχξαο  ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ απφ κία ελδερφκελε ζπλεξγαζία κε έλαλ 3PL. 

1.3. Αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηφζν ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη 

ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 

2. ηάδην ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

2.1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ 3PL θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

απηνχο. 

2.2. Πξνζσπηθέο επαθέο κέζσ ζπλεληεχμεσλ, πξνηάζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο. 

2.3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα 

επηιεγεί ν πξνκεζεπηήο. 

2.4. Πξνζδηνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ. 

2.5. Πξνζδηνξηζκφο  ησλ πξνζδνθηψλ ηεο επηρείξεζεο απφ απηή ηε ζπλεξγαζία 

3. Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή 

3.1. πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο, θπξίσο κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

3.2. Βαζκνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηηο βαξχηεηεο πνπ 

έρεη νξίζεη ε επηρείξεζε. 
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3.3. Τπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε πξνκεζεπηή. 

3.4. Υξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επηινγή. 

3.5. Καηαζθεπή ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ηεο ζπλεξγαζίαο 

3.6. Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πάξνρνπ 3PL 

4. χλαςε ζπλεξγαζίαο 

4.1. Γηαπξαγκαηεχζεηο ζπκβνιαίνπ (ηχπνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, λνκηθά πξφζσπα θηι). 

4.2. Τηνζέηεζε δηεξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

4.3. Αλαγλψξηζε θαη αληακνηβή ησλ βειηηψζεσλ πνπ έγηλαλ. 

4.4. Γέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε. 

5. Αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

5.1. Αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πηπρψλ ηεο ζπλεξγαζίαο. 

5.2. Απφθαζε γηα ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο, απφθαζε γηα βειηηψζεηο ή 

εγθαηάιεηςε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Κριτήρια επιλογήσ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Τπελζπκίδεηαη φηη νη 

θαηεγνξίεο είλαη: ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε πνηφηεηα, ην θφζηνο, νη ππεξεζίεο, νη 

κεηξήζεηο απφδνζεο, ηα άπια ζηνηρεία θαη ην IT. εκεηψλεηαη φηη ηα θξηηήξηα 

παξνπζηάδνληαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, δειαδή απφ απηά πνπ πξνηείλνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο πξνο ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά. 

Γενικά σαπακηηπιζηικά  

o Σνπνζεζία εγθαηάζηαζεο (Hakan θαη Catay Bullent 2007, Gencer et al 

2007, Wu et al 2010, Wu et al 2008, Chen et al 2004, Vaidyanathan 

2005, Nielsen 2003) 

o Κνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο (Nuniez Carballosa 2011, Aktas θαη 

Ullengin 2005, Banomyong 2011, Wu et 2008, Wu et 2010, Lee et al 

2004, Luo et al 2009, Chen et al 2004) 

o Φήκε ηεο εηαηξίαο (Hakan θαη Catay Bullent 2007, Gencer et al 2007, 

Wu et al 2010, Aktas θαη Ullengin 2005, Banomyong 2011) 

o Φπζηθή θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο (Wu et al 2010, 

Wu et al 2007, Nielsen 2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 

2004) 
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o Τπεπζπλφηεηα θαη δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Nuniez 

Carballosa 2011, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Wu et al 2010) 

o Γεσγξαθηθή θάιπςε (Chen et al 2004, Wu et al 2008, Wu et al 2010) 

o Μεξίδην αγνξάο (Wu et al 2010, Wu et al 2008, Chen et al 2004) 

o Όξακα θαη ζηφρνη ( Nuniez Carballosa 2011, Aktas θαη Ullengin 2005, 

Banomyong 2011) 

o Μέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (Gencer et al 2007, Nielsen 2003) 

o Έηε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ε επηρείξεζε (Gencer et al 2007) 

o Δμνηθείσζε κε ην πξντφλ (Wu θαη Barnes 2008) 

o Πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(Gencer et al 2007) 

o Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ (Gencer et al 2007) 

o πλερήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ (Gencer et al 2007) 

Ποιόηηηα 

o Δπειημία. Η επειημία ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ παξάδνζε κπνξεί λα 

επηηξέςεη ζηελ εηαηξία λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο 

πειάηεο ηεο. (Gencer et al 2007, Wu et al 2010, Wu et al 2007, Nielsen 

2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 2004, Vaidyanathan 

2005, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 2011, Aktas θαη 

Ullengin 2005, Banomyong 2011) 

o Καηάιιεια κεραλήκαηα (Gencer et al 2007, Wu et al 2010, Wu et al 

2007, Nielsen 2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 2004, 

Vaidyanathan 2005, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 

2011, Aktas θαη Ullengin 2005, Banomyong 2011) 

o πκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε (Wu et al 

2010, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 2004, Vaidyanathan 

2005, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 2011, Aktas θαη 

Ullengin 2005) 

o Ύπαξμε θηινζνθίαο πνηφηεηαο (Gencer et al 2007, Wu et al 2010, Wu et 

al 2007, Nielsen 2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 2004, 

Vaidyanathan 2005, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 

2011, Aktas θαη Ullengin 2005, Banomyong 2011) 

o Ύπαξμε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ (Gencer et al 2007, Wu et al 2010, Luo 

et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 2004, Vaidyanathan 2005, Hakan 
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θαη Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 2011, Aktas θαη Ullengin 

2005) 

o Υεηξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο φηαλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία ζηελ παξαγγειία 

(order discrepancy) (Banomyong 2011, Gencer et al 2007, Wu et al 

2010, Wu et al 2007, Nielsen 2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen 

et al 2004, Vaidyanathan 2005) 

o Πνηφηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο (Banomyong 2011, Hakan θαη Catay Bullent 

2007, Wu et al 2010, Lin 2004) 

o Αθξίβεηα ηεο παξαγγειίαο φζνλ αθνξά ηε πνζφηεηα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ 

ρξφλν (Banomyong 201, Gencer et al 2007, Wu et al 2010) 

o Καηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα (Banomyong 

2011, Wu et al 2010) 

o Πνηφηεηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο (Hakan θαη Catay Bullent 2007) 

o Γηαδηθαζίεο ISO γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επηινγήο, παθεηάξηζκα θαη 

απνζηνιήο αιιά θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο (Wu et al 2008, Wu 

et al 2010) 

o Γηαδηθαζίεο ISO γηα ρεηξηζκφ ησλ κνλάδσλ, ηελ απνζήθεπζε θαη 

δηαηήξεζε (Wu et al 2008, Wu et al 2010) 

o Γηαδηθαζία ISO γηα ηελ παξάδνζε (Wu et al 2008, Wu et al 2010) 

o Γέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε (gencer 2007, Nielsen 2003) 

o Δγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε δηφξζσζε, ηε 

ζπιινγή, ηελ πξφζβαζε, ηελ αξρεηνζέηεζε, ηελ απνζήθεπζε, ηε 

δηαηήξεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ αξρείσλ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ISO 

(Wu et al 2008, Wu et al 2010) 

o Γηελέξγεηεο επηζεσξήζεσλ (Gencer et al 2007, Wu et al 2010) 

o Αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο (Aktas θαη Ullengin 2005) 

o Πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο (Wu et al 2010, Bhatti 2010, Gaghetti et 

al 2010, Gencer et al 2007, Lee 2009) 

o Γπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί πεξηζζφηεξα πξντφληα ιφγν αιιαγήο ηεο 

δήηεζεο (Gencer et al 2007) 

o Ύπαξμε πξνγξακκάησλ Γηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο (ΓΟΠ) (Wu et al 

2010) 

o Πνηφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ ρεηξίδνληαη ηελ επηθνηλσλία (Banomyong 

2011) 
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o Γηνξζψζεηο ζηελ παξαγγειία φηαλ ππάξρεη αλάγθε (Gencer et al 2007) 

Κόζηορ 

Αλαθέξεηαη ζην γεληθφ θφζηνο ηνπ outsourcing ην νπνίν πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη 

o Κφζηνο ησλ Logistics, ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ απνζεκάησλ (Gencer et al 2007, Wu et al 2010, Wu et al 2007, 

Nielsen 2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 2004, 

Vaidyanathan 2005, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 

2011, Aktas θαη Ullengin 2005, Banomyong 2011, Nielsen 2003, 

Gaghetti et al 2010, Bhati 2010)  

o Κφζηνο απνζήθεπζεο (Wu et al 2010, Wu et al 2008, Gencer et al 2007, 

Nielsen 2003) 

o Κφζηνο κεηαθνξάο (Wu et al 2010, Wu et al 2008, Gencer et al 2007, 

Nielsen 2003) 

o Γπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο (Wu et al 2010, Wu et al 

2008, Lee 2009, Chen 2004) 

o Λφγνο ηηκήο πξνο θφζηνο (Wu et al 2010, Wu et al 2008, Gencer et al 

2007, Nielsen 2003) 

o Δπειημία ζηελ παξνρή εθπηψζεσλ (Wu et al 2010, Chen 2004) 

o Κφζηνο ζπλαιιαγψλ. Σν θφζηνο απηφ εκθαλίδεηαη ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο, ηεο πεξηνξηζκέλεο νξζνινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ 

νπνξηνπληζκνχ. Οη δαπάλεο απηέο πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ, θηι.. Γελ εκθαλίδνληαη  

κφλν ζηηο αγνξέο αιιά θαη ζηελ ηεξαξρία. Δάλ κηα εηαηξεία έρεη λα 

εθεχξεη θαη λα ηξέμεη έλα ζχζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ηφηε ην θφζηνο ηεξαξρίαο είλαη 

αλαπφθεπθην.(Arnold 2000, Wu et al 2010) 

o Κφζηνο απνζεκάησλ ιφγσ ηεο ηήξεζεο απνζέκαηνο (Wu et al 2010) 

o Κφζηνο ζπλεξγαζίαο. χκθσλα κε ηνπο Fill θαη Vieser (2000) ην θφζηνο 

γηα ηηο εηαηξίεο πνπ αλαζέηνπλ εξγαζίεο ζε ηξίηνπο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν θαζψο πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπλεξγαηψλ (Wu et al 2010) 



39 

 

o Κφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ξνή 

πιεξνθνξηψλ (Wu et al 2010) 

o Μεηαβιεηφηεηα ζηελ ηηκή ησλ ππεξεζηψλ(Wu et al 2010) 

Υπηπεζίερ 

o Δχξνο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Gencer et al 2007, Wu et al 2010, Wu 

et al 2007, Nielsen 2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 2004, 

Vaidyanathan 2005, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 

2011, Aktas θαη Ullengin 2005, Banomyong 2011, Nielsen 2003, 

Gaghetti et al 2010, Bhati 2010) 

o Έιεγρνο / Παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ απνζήθεπζε ( Wu 

et al 2008, Wu et al 2010, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez 

Carballosa 2011, Aktas θαη Ullengin 2005) 

o Αζθάιεηα θαη επεθηαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο (Hakan θαη 

Catay Bullent 2007, Nuniez Carballosa 2011, Aktas θαη Ullengin 2005) 

o Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο πειαηψλ (γξαθείν εμππεξέηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί 

φιε ηελ εκέξα θάζε κέξα) (Wu et al 2008, Wu et al 2010, Gencer 2007) 

o Αθνζίσζε ζην εκπνξηθφ ζήκα (Wu et al 2010, Gencer 2007) 

o Γπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο παξαγγειίαο (Aktas θαη Ullengin 2005, Wu 

et al 2010) 

o Τπεξεζίεο θπζηθήο απνζήθεπζεο. ηελ απνζήθεπζε πξέπεη λα γίλεηαη 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

απνζήθεπζεο. (Wu et al 2010) 

o Καηαιιειφηεηα ησλ πξνηχπσλ ζπζθεπαζίαο. Πξφζζεηεο ππεξεζίεο 

πξνζθέξνληαη απφ ηνπο 3pls αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο . ν 

ζηφρνο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο κε ηελ επηινγή ηνπ 

ζσζηνχ ηχπνπ ζπζθεπαζίαο (Wu et al 2010) 

o Υξφλνο κεηάβαζεο απφ θάζε ππεξεζία (Wu et al 2010) 

o Διαδικαςία λήψησ εμπορευμάτων. Πρζπει να υπάρχει νωρίτερα 

προειδοποίηςη ότι το προϊόν αποςτζλλεται. (Wu et al 2010) 

o Μεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαδφζεσλ θαη ησλ αληίζηξνθσλ 

(reverse) logistics (Vaidyanathan 2005) 

o Δμππεξέηεζε πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε (Wu et al 2010, Gencer 2007) 

o Αλαθχθισζε πξντφλησλ (Bhatti 2010) 
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o πλνπηηθέο εθζέζεηο δηαζέζηκεο ζε κεληαία βάζε (Wu et al 2008, Wu et 

al 2010, Gencer 2007) 

o Ιθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (Wu et al 2010) 

o Τπεξεζίεο δηφξζσζεο ελφο ραιαζκέλνπ πξντφληνο (Bhatti et al 2010) 

Μεηπήζειρ απόδοζηρ 

o Ιζηνξηθφ παξάδνζεο κέζα ζηε ρξνληθή πξνζεζκία θαζψο θαη 

απνθιίζεηο (Wu et al 2010, Wu et al 2008, Gencer 2007, Chen 2004, Lee 

2009) 

o Ιζηνξηθφ ηηκήο κεηαθνξάο απνζέκαηνο (Wu et al 2010, Wu et al 2008, 

Luo 2004, Lee 2009) 

o Ιζηνξηθφ κέζεο ηηκήο ειαηησκαηηθψλ (Wu et al 2010, Wu et al 2008. 

Nielsen 2003, Gencer 2007) 

o Ιζηνξηθφο κέζνο φξνο ηηκψλ απαμίσζεο (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o Ιζηνξηθφ ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο ζε έλα ρξφλν (Wu et al 2010, Wu 

et al 2008) 

o Ιζηνξηθφ κεηξήζεσλ παξαγσγηθφηεηαο (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o Ιζηνξηθέο κεηξήζεηο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ(Wu et al 2010, Wu et al 

2008) 

o Πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο δηαρείξηζεο ηεο παξαγγειίαο (Chen 2004, Lee 

2009) 

o Ιζηνξηθφ ηεο πνηφηεηαο ησλ κνλάδσλ πνπ παξαδίδνληαη ζε έλα κήλα 

(Wu et al 2010) 

o Ιζηνξηθφ αξγνπνξεκέλσλ θαη ρακέλσλ παξαδφζεσλ (Wu et al 2010, Wu 

et al 2008) 

o Πξνεγνχκελνο κέζνο φξνο γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο εγγχεζεο (Wu et al 

2010) 

o Ιζηνξηθφ ιαζψλ ζην παξειζφλ θαηά ηελ απνζηνιή (Wu et al 2010) 
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Άςλα ζηοισεία 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ κειινληηθψλ 3PL γηα λα ζηγνπξεπηεί φηη ζα ζπλερίζνπλ λα 

αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ. ηε 

ζεκεξηλή επνρή, ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο κεγάιε ζεκαζία 

πξέπεη λα δίλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλεξγάηε κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιίζνπκε θαη ηελ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

o Η ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα (Gencer et al 2007, Wu et al 2010, 

Wu et al 2007, Nielsen 2003, Luo et al 2009, Lee et al 2009, Chen et al 

2004, Vaidyanathan 2005, Hakan θαη Catay Bullent 2007, Nuniez 

Carballosa 2011, Aktas θαη Ullengin 2005, Banomyong 2011, Nielsen 

2003, Gaghetti et al 2010, Bhati 2010) 

o Ρεπζηφηεηα επηρείξεζεο (Wu et al 2010, Wu et al 2008, Chen 2004, Luo 

2009) 

o Μεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο (Wu et al 2008, Wu et al 2010, Gencer 2007) 

o Σν θαζαξφ ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o Ρπζκφο αλάπηπμεο θαζαξψλ θεξδψλ (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o Κίλεζε ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o Λφγνο ελεξγεηηθνχ πξνο παζεηηθνχ (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o Απνηειεζκαηηθφηεηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Wu et al 2010, Wu et al 

2008) 

o Ιζρπξή θεξδνθνξία. Σα εηήζηα θέξδε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 

πξέπεη λα δείρλνπλ κηα αλνδηθή ηάζε. (Gencer et al 2007, Wu et al 2010) 

o Η εκπεηξία κε παξφκνηεο εηαηξείεο (Wu et al 2010, Lee 2009) 

o Η παγθφζκηα εκβέιεηα (Gencer et al 2007,Wu et al 2010) 

o Τπάξρνληεο πεξηνξηζκνί θαη εκπφδηα (Lee 2009, Chen 2004) 

o Υξεκαηηθέο ξνέο αλά κεξίδην (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o Πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (Wu et al 2010, Wu et al 2008) 

o ρέζε κε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (Wu et al 2010) 

o Πξφζβαζε ζην θεθάιαην (Nielsen 2003) 
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Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα (ΙΤ) 

o Πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, επεθηαζηκφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ (Wu et al 2010, Wu et al 2008, Nuniez et al 2011, Gencer 

2007) 

o Μεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 

ηνλ πειάηε θαη αληίζηξνθα (Wu et al 2010, Nielsen 2003, Lee 2009) 

o Πξφζβαζε ζε ηερλνινγία (Wu et al 2010, Nielsen 2003, Lee 2009) 

o Αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε (Wu et al 2010, Nuniez et al 2011, Gencer 2007) 

o Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη επηθνηλσλία (Wu et al 2008, Wu et al 

2010) 

o Δπηθχξσζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ απφ απιφ αξρείν 

κεηαδφζεσλ θαη ηε ρξήζηκσλ πξνηχπσλ (lee 2009, Luo 2009) 

o Μεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Wu et al 2010) 

o πλδεζηκφηεηα ηεο ηνπνζεζίαο ηεο απνζήθε κε ην θέληξν δεδνκέλσλ 

(Wu et al 2008) 

o Κξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ (Nielsen 2003) 

o Απηνκαηνπνηεκέλε ηερλνινγία γηα λα ζπιιάβεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ          

απνζηνιή, ηε ζπιινγή, θαη ηνλ θχθιν θαηακέηξεζεο (Wu et al 2010) 

o Αθξίβεηα ησλ δηαβηβάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ κε ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο 

(Wu et al 2010) 

o Δθαξκνγή ηεο αζθάιεηαο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο θαη ζε νζφλεο (Wu et al 2008) 

o Αζθάιεηα δηθηχνπ γηα ηελ απνηξνπή πξφζβαζεο απφ εηζβνιέα (Nielsen 

2003) 

o Γηαζεζηκφηεηα ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ θαη αλάιπζε ζπκβαηφηεηαο (Wu 

et al 2010) 

o FTP, VPN, θαη extranet ζπλδεζηκφηεηα. χκθσλα κε ηε Wikipedia ην 

VPN πξφθεηηαη γηα έλα εηθνληθφ ηδησηηθφ δίθηπν θαη είλαη κηα κέζνδνο  

δηθηχσζεο ησλ ππνινγηζηψλ - ζπλήζσο ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην 

δίθηπν – πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη ηδησηηθέο 

πιεξνθνξίεο κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ ηνπνζεζηψλ, ή κεηαμχ κηαο 

απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίαο θαη ελφο δηθηχνπ κηαο επηρείξεζεο. Έλα 

VPN κπνξεί λα παξέρεη αζθαιή κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 
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ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, θαη ηεο θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο αλάγλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαβηβάδνληαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  Σν FΣP, πάιη ζχκθσλα 

κε ηε Wikipedia, είλαη έλα πξφηππν πξσηφθνιιν δηθηχνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά αξρείσλ απφ ηνλ έλα μεληζηή ζηνλ 

άιιν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν FTP είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζε κηα 

αξρηηεθηνληθή εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε θαη ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηφ 

έιεγρν θαη ζπλδέζεηο γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη 

ηνπ δηαθνκηζηή. Οη ρξήζηεο ηνπ FTP κπνξνχλ λα θάλνπλ έιεγρν 

ηαπηφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζαθέο θείκελν γηα λα ζπλδεζεί, αιιά 

κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη αλψλπκα εάλ ν δηαθνκηζηήο είλαη ξπζκηζκέλνο 

λα ην επηηξέπεη απηφ. (Wu et al 2008) 

o Αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη  αμηνπηζηία (Wu et al 2010) 
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Ερωτηματολόγιο ςυλλογήσ πληροφοριών για τον 3PL provider 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ πξνζπαζεί λα απνηειέζεη έλαλ νινθιεξσκέλν νδεγφ κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν πξνκεζεπηή 3PL. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ην εξσηεκαηνιφγην αθνξά ην πνηνηηθφ κέξνο ηεο 

επηινγήο. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο ζπλεξγαζίαο πξνζσπηθέο επαθέο θαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη απαξαίηεηεο. Αθφκε, ζπκθσλία πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη φζν 

αθνξά ην είδνο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

κεξηθά εξσηήκαηα είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη απξφζπκνη νη πηζαλνί ζπλεξγάηεο λα 

απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα γηα απηφ θαη πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο λα ζπιιερηνχλ 

ζηνηρεία κε δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο. Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία, ιφγν ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε ζεκεξηλή επνρή, πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ ζπλεξγάηε κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ηφζν ε θεξδνθνξία 

φζν θαη ε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

i. Γενικέρ πληποθοπίερ 

1. Πξφθεηηαη γηα θχξηα εηαηξία ή γηα ζπγαηξηθή θάπνηνπ νκίινπ; 

2. ε πνηα πεξηνρή βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο; 

3. Πνηά είλαη ε θνπιηνχξα ηεο εηαηξίαο; 

4. Πνηφ είλαη ην φξακα θαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο; 

5. Πνηέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαιχπηεη ε επηρείξεζε; 

6. Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε; 

7. Τπάξρνπλ πηζηνί πειάηεο ή αλαλεψλνληαη; 

8. Έρεηε μαλαζπλεξγαζηεί κε παξφκνηα εηαηξία; 

9. Αλαιχζηε ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο ζαο. 

10. Πνηφο είλαη ην ζχλεζεο κέγεζνο  ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδεζηε; 

11. Πνηά πηζηεχεηαη φηη είλαη ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη 

κία εηαηξία πνπ αζρνιείηαη κε ηα 3PL; 

12. Πνηά πηζηεχεηαη φηη είλαη ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πειάηεο ζαο; 

13. Πφζν ζπρλά πξνζθέξεηαη ζπλνπηηθέο εθζέζεηο; 

14. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο εηήζηαο έθζεζεο κε ηηο θνζηνινγήζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο γηα ζπλερή βειηίσζε; 

15. Θα ζηνρεχζεηε ζε δηαθνξεηηθή νκάδα πειαηψλ ζην κέιινλ; 
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ii. Οικονομικέρ πληποθοπίερ για ηην εηαιπία (ζην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη ε 

ιήςε ελφο αληηγξάθνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο.) 

1. Οη πξνβιέςεηο ζαο γηα ηηο κειινληηθέο πσιήζεηο πνηεο είλαη; 

2. Πνηνο ήηαλ ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζαο ηα ηειεπηαία ηξία έηε; 

3. Πνηνο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ εξγαδφκελσλ ηα ηειεπηαία ηξία έηε; 

4. Κέξδε αλά κεηνρή (E/S) 

iii. Υπηπεζίερ 

1. Πηζηνπνηήζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε (ISO ρεηξηζκνχ κνλάδαο, απνζήθεπζεο, 

παξάδνζεο) 

2. Γίλεηαη ρξήζε πξνγξακκάησλ ΓΟΠ 

3. Πνηεο είλαη νη ππεξεζίεο logistics πνπ πξνζθέξεηε; 

4. Δμεηδηθεχεζηε ζε θάπνηα ππεξεζία; 

5. Πξνζθέξεηαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο logistics , φπσο, γηα παξάδεηγκα, online 

ππνβνιέο αηηεκάησλ; 

6. Ση είδνπο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

7. Έρεηε θάλεη ή ζρεδηάδεηε λα θάλεηε ελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο; 

8. Πνηεο είλαη νη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο πνπ πξνζθέξεηε; 

9. Πφζεο απνζήθεο έρεη ε εηαηξία ζαο; 

10. Πφζν κεγάιε είλαη ε απνζήθε ζαο; 

11. Πξνζθέξεηαη ππεξεζίεο RFID ζε επίπεδν παιέηαο; 

12. Πσο γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ ηεο παξαγγειίαο; 

13. Δίλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηεο παξαγγειίαο κέζσ ηνπ δηθνχ ζαο site; 

14. Με ηη ζπζηήκαηα επηθνηλσλεί ε εηαηξία κε ηνπο νδεγνχο; 

15. ε πφζα θαη πνηα θαλάιηα δηαλνκήο έρεη πξφζβαζε ε εηαηξία; 

16. ε ηη είδνπο κεηαθνξέο εμεηδηθεχεηαη ε επηρείξεζε; 

17. Ση  είδνπο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηείηε; 

18. Ση είδνπο ζπζθεπαζίεο ρξεζηκνπνηείηε; Δίλαη ζχκθσλεο κε ηα δηεζλή πξφηππα; 
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iv. IT και επικοινυνία 

1. Πνηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε; 

2. Πνηεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε; 

3. Πφζα άηνκα απαζρνινχληαη ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ; 

4. Ση είδνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηε; 

5. Υξεζηκνπνηείηαη ζπζηήκαηα FTP, VPN θαη extranet; 

v. Ιζηοπικό – ηελ ελφηεηα απηή πνιιά απφ ηα ζηνηρεία είλαη πηζαλφ λα κελ ζέιεη 

λα ηα δψζεη ε εμεηαδφκελε εηαηξία θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη εθκαηεπηνχλ νη 

πιεξνθνξίεο κε άιινπο ηξφπνπο. 

1. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ θζάλνπλ ζηε ψξα ηνπο θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν (%); 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ νη πσιήζεηο ζαο ήηαλ απμεκέλεο ή 

κεησκέλεο (θαη θαηά πφζν ηηο εθαηφ);  

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηα έζνδα ζαο ήηαλ απμεκέλα ή 

κεησκέλα (θαη θαηά πφζν ηηο εθαηφ) 

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ην πειαηνιφγην ζαο απμήζεθε ή 

κεηψζεθε; (θαη θαηά πφζν ηηο εθαηφ;) 

5. Καηά ηε γλψκε ζαο πνπ νθείιεηαη απηή ε αχμεζε ή κείσζε (θαη ζηνπο πειάηεο 

θαη ζηηο πσιήζεηο θαη ζηα έζνδα) 

6. Έρνπλ απνηχρεη ζπλεξγαζίεο ζαο ζην παξειζφλ; Καη αλ λαη γηα πνην ιφγν; 

7. Ιζηνξηθφ παξάδνζεο κέζα ζηε ρξνληθή πξνζεζκία θαζψο θαη 

απνθιίζεηο 

8. Ιζηνξηθφ ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο ζε έλα ρξφλν 

9. Ιζηνξηθφ ιαζψλ ζην παξειζφλ θαηά ηελ απνζηνιή 

10. Ιζηνξηθφ αξγνπνξεκέλσλ θαη ρακέλσλ παξαδφζεσλ 

11. Ιζηνξηθφ κέζεο ηηκήο ειαηησκαηηθψλ 
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VI. υμπεράςματα και προτάςεισ 

πκπεξαζκαηηθά βιέπνπκε φηη νη κέζνδνη θαη ηα θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ 

γηα λα δηαιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν 3PL πνηθίινπλ θαη πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο θάζε επηρείξεζεο μερσξηζηά. Δίλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηε 

ε ζεκαζία ησλ logistics γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο, γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα κελ πξφθεηηαη 

γηα κία επηπφιαηε απφθαζε. Η επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πιήζνο 

θξηηεξίσλ, ε εξγαζία απηή , σζηφζν, πξνζπαζεί λα απνηειέζεη έλα πιήξε νδεγφ απφ 

ηελ απφθαζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 3PL κέρξη θαη ηελ επηινγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Μέζα απφ ηελ δηεξγαζία ηεο ζχληαμεο απηήο ηεο εξγαζίαο έγηλαλ αληηιεπηά πνιιά 

θελά ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. Αξρηθά, δελ έρεη δνζεί, απφ θαλέλα ζπγγξαθέα, θάπνην θαλνληζηηθφ πξφηππν 

πνπ ζα αληαλαθιά ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγνξαζηή (πξντφλ, εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα θαη δηαδηθαζίεο) ζην πεδίν ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαη ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο 3PL πνπ απαηηνχληαη.  

Αθφκε, πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην θξηηεξίσλ επηινγήο. Σα 

θξηηήξηα επηινγήο ζηε βηβιηνγξαθία δελ ιακβάλνπλ ππφςε ελδερφκελεο νξγαλσηηθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί έλα πιαίζην γηα λα εμεηάζεη ηνλ αληίθηππν ησλ εζσηεξηθψλ (θεληξηθή ή 

ηνπηθή ιήςε απνθάζεσλ ζχλζεζε ηεο νκάδαο αγνξάο) θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (ζέζε ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο 

θ.ι.π.) ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηέπεηηα ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ 

3PL. 

Δπηπιένλ, ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ηφζν ζηελ πνηνηηθή φζν θαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα. 

 Η εκπεηξηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ζπκβαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο .Η ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηνπο 3PL επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ελλνηνινγηθή θχζε ηνπ ζέκαηνο 

επνκέλσο, ε πεξαηηέξσ εκπεηξηθή απφδεημε είλαη απαξαίηεηε. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη 

αλάγθε λα εμεηαζηνχλ (εκπεηξηθά) θαηά πφζνλ ηα ζπκβφιαηα είλαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

άπνςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ή απνηεινχλ κφλν κέξνο ηεο ζπκθσλίαο ηεο 

ζρέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ πειάηε, δειαδή ηνπ 3PL παξφρνπ. 
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Μειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη πνηνηηθέο κέζνδνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

απνθηεζεί κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο εμέιημεο ησλ 3PL  

ζρέζεσλ. Έλαο πνηνηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

απφ δηάθνξα κέξε θαη επηηξέπεη ηε ζχιιεςε ησλ θαζνξηζηηθψλ γεληθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο (π.ρ. αληίθηππνο ηεο επξχηεξεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο). 

Σέινο, ππάξρνπλ πνιιέο αζαθείο (Fuzzy) πξνζεγγίζεηο γηα λα επηιερηνχλ ζσζηά νη 

ζπλεξγάηεο, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο, ζηελ εξγαζία απηή φκσο, ιφγν 

πεξηνξηζκνχ ηεο έθηαζεο δελ αλαθέξεηαη θακία. 
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