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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι μεταφορές αποτελώντας βασικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να διαχειριστούν τους πόρους τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και να 

ελέγχουν τα εν κινήσει αγαθά και το ανθρώπινο δυναμικό. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

επιτύχουν τη διαφοροποίηση και την ευελιξία που θα τις εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα επιδιώκουν τη χρήση τεχνολογιών,  οι οποίες θα προσδώσουν αύξηση 

αποτελεσματικότητας στις μεταφορές και τα logistics. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών 

και συγκεκριμένα της mobile τεχνολογίας βοηθά στη διευκόλυνση και ταυτόχρονα επιτάχυνση 

των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για αυτό το λόγο όλο και μεγαλύτερο πλήθος 

εταιριών χρησιμοποιούν φορητές συσκευές και αντίστοιχες τεχνολογίες κατά τη διαδικασία 

των μεταφορών. Οφέλη όπως η βελτίωση των εσωτερικών τους λειτουργιών, ο καλύτερος 

προγραμματισμός και διαχείριση στόλου, η εξοικονόμηση χρόνου και μείωση του κόστους 

αποτελούν σημαντικό κίνητρο χρήσης mobile τεχνολογίας στις μεταφορές. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση στον αναγνώστη συσκευών και mobile τεχνολογιών 

που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο των εμπορευματικών 

μεταφορών καθώς και η συμβολή τους στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Επιπλέον στην 

εργασία παρουσιάζεται η έρευνα στην εταιρία Μακιός Logistics, μία από τις μεγαλύτερες 

3party logistics εταιρίες στον κλάδο. Μελετάται η στρατηγική και η λειτουργία της, καθώς και η 

αποτελεσματικότητα χρήσης mobile τεχνολογιών και φορητών συσκευών στις μεταφορές που 

πραγματοποιεί.  
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ABSTRACT  

 

Being the key link in supply chain, transportation enables companies to manage their 

resources with the most effective way, and controls the “on move” goods and the human 

resources the best way possible. In order to achieve differentiation and flexibility, that will 

ensure a competitive advantage, the companies seek usage of technologies that will bring the 

required efficiency in transportation and logistics. Adapting modern technologies, such as 

mobile technology, can facilitate and simultaneously accelerate the processes of supply chain. 

For this reason, an increasing number of companies in the transport process use mobile devices 

and related technologies. Benefits such as internal processes, better planning, fleet 

management, saving time and reducing costs have a significant incentive to use mobile 

technology in transport sector. The purpose of this thesis is to present the mobile devices and 

technologies, that are being used in companies, namely in freight transportation as well as their 

contribution to business processes. Furthermore, a case study, in one of the largest 3PL 

companies in the industry is analyzed, in relation to its strategy, function and effectiveness 

regarding the use of mobile technology and mobile devices in its transportation. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έγκειται στην 

ανταγωνιστικότητα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Η συνεχής ενημέρωση μιας 

επιχείρησης και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην 

αποδοτικότητά της, τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της, τη μείωση του κόστους και 

τον καλύτερο έλεγχο της επιχείρησης στο σύνολό της. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω μια 

επιχείρηση μπορεί να επιτύχει πολύ καλή εξυπηρέτηση πελατών, ένα από τα πιο βασικά 

ζητήματα που επηρεάζουν και καθορίζουν την, πλεονεκτική ή μη, θέση της στην αγορά. Η 

χρήση mobile τεχνολογιών αποτελεί τη νέα λύση και ταυτόχρονα πρόκληση για τις επιχειρήσεις 

και η σωστή εφαρμογή της μπορεί αδιαμφισβήτητα να προσφέρει πολλά οφέλη, τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα στη μελλοντική πορεία της.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί η χρήση της mobile τεχνολογίας στις 

μεταφορές και η συνεισφορά της στη συνολική λειτουργία μιας επιχείρησης. Στο πρώτο και 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το υπόβαθρο των mobile τεχνολογιών και των 

μεταφορών σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει πλήρη γνώση της 

κατάστασης που επικρατεί στην αγορά και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στον 

επιχειρηματικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στην mobile τεχνολογία καθώς και οι τομείς στους οποίους γίνεται εφαρμογή 

αυτών. Το επόμενο κεφάλαιο της εργασίας εστιάζει στο χώρο των μεταφορών, τη σημασία τους 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, το ρόλο τους στην Ελλάδα και τέλος τα είδη τους. 

Συνδυάζοντας το mobile στοιχείο της τεχνολογίας με την εφοδιαστική αλυσίδα 

προκύπτει η νέος όρος της mobile εφοδιαστικής αλυσίδας, ο όποιος και αναλύεται στο τέταρτο 

κεφάλαιο της εργασίας. Μέσα από τη μελέτη προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο εύρος mobile 

τεχνολογιών στις μεταφορές, οι οποίες και αποτελούν μεγάλο κομμάτι των logistics. Μάλιστα η 

εφαρμογή τους είναι διαδεδομένη και αξιοποιούνται για τη δημιουργία τεχνικού εξοπλισμού και 

συστημάτων στόλου. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα όλων των παραπάνω σε 

μία από τις μεγαλύτερες 3PL εταιρίες της Ελλάδος, την Μακιός Logistics, καθώς και τα οφέλη 

που αποκομίζει από τη χρήση mobile τεχνολογιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1.1 MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Σε μια εποχή όπου το επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως άκρως 

ανταγωνιστικό, συνδυαστικά με την οικονομική αστάθεια που επικρατεί σε όλο τον πλανήτη, η 

επιβίωση και το ανταγωνιστικό προβάδισμα της επιχείρησης μέσα σε αυτό απαιτεί την 

υιοθέτηση σύγχρονων και εξελιγμένων μεθόδων και τεχνολογιών. Με την αυξανόμενη χρήση 

φορητών συσκευών κάθε κατηγορίας, ασύρματων δικτύων και δορυφόρων κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, αναδύθηκε η τάση υποστήριξης χρήσης της τεχνολογίας πληροφορικής εν 

κινήσει (Varshney and Vetter, 2000, Henrik Stormer, 2005). Η mobile τεχνολογία, η οποία 

υποστηρίζεται από την πληροφορική και τη χρήση φορητών συσκευών, μέσω ασύρματων 

δικτύων, αναδύθηκε ως το νέο κύμα της επανάστασης της τεχνολογίας της πληροφορίας (Hong 

Sheng et.al, 2005) και της αγοράς καθώς εξασφαλίζει ταχύτητα, ακρίβεια και εξοικονόμηση 

χρόνου σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Στην mobile τεχνολογία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες, όπως το πρωτόκολλο 

ασύρματων εφαρμογών (Wireless Application Protocol - WAP), η τεχνολογία Bluetooth, η 

τεχνολογία τρίτης γενιάς (3G), υπηρεσίες πακέτων που βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες (General 

Packet Radio Service - GPRS) (Hong Sheng et.al, 2005). Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της 

είναι η δυνατότητα μεταφοράς των συσκευών και φορητότητά τους καθώς επίσης και η 

δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ανεξαρτήτως τοποθεσίας μέσω ασύρματων δικτύων και 

κινητών συσκευών (Liang Ting-Peng, et.al 2007, Malladi Rajeswari & Agrawal, 2002). 
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1.1.1 Χρήση mobile technology από τις επιχειρήσεις  

 

Η παγκόσμια αγορά σήμερα είναι ασταθής. Όλων των ειδών οι επιχειρήσεις προσπαθούν 

να επιβιώσουν της οικονομικής κρίσης, η οποία επεκτείνεται με γρήγορους ρυθμούς (Kun Liao, 

et.al, 2011). Παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνολογίες logistics, οι οποίες ενσωματώνουν 

παραγωγικές δραστηριότητες μέσα στα εργοστάσια είναι απαραίτητες αλλά όχι πλέον αρκετές 

για να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση (Gregory N. Stock et.al, 2000). Γι 

αυτό το λόγο ο αυτοματισμός των εργασιών μίας επιχείρησης είναι στις μέρες μας κάτι 

παραπάνω από απαραίτητος. Η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του χρόνου 

εργασίας του μπορεί να δώσει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Αναγνωστάκης Γ., 

2007). 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στην αλματώδη αύξηση της ζήτησης σε 

νέες γεωγραφικές περιοχές, στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των πελατών και τις 

συνεχείς αλλαγές της παραγωγής, (Liao Kun, et.al, 2011) και αυτό επιβάλλει την χρήση 

εξελιγμένων τεχνολογιών και μεθόδων. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν τις 

νέες πρακτικές και να απαλλαγούν από άλλες, πιο παραδοσιακές μεθόδους λειτουργίας 

(Αναγνωστάκης Γ., 2007). Η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών και η θεαματική 

αύξηση τα τελευταία χρόνια των φορητών συσκευών κάθε κατηγορίας (κινητά τηλέφωνα, 

PDAs, handhelds κ.ά.) δημιουργεί αναμφίβολα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (Μπόθος Γ., 

2007).  

Η mobile τεχνολογία είναι ο συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας εξοπλισμού και σχετικών 

υπηρεσιών στον οποίον οι επιχειρήσεις επενδύουν για να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Έχει σημειώσει εκρηκτική άνοδο τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να 

επεκτείνεται η χρήση της με υψηλές ταχύτητες στο κοντινό μέλλον. Δίνει τη δυνατότητα στο 

προσωπικό της επιχείρησης να έχει σταθερή πρόσβαση σε ένα κεντρικό σύστημα και να 

ενσωματωθεί απρόσκοπτα στις επιχειρηματικές λειτουργίες της εταιρίας, ακόμη και όταν 

βρίσκεται εν κινήσει (Okhrin Ι., et.al 2011). Η έκρηξη του τομέα της mobile τεχνολογίας 

περιλαμβάνει την τηλεργασία, εργασία από σημεία συνεργατών ή πελατών, εργασία από τρένα ή 

αεροπλάνα ή απλώς πιο ομαλή κίνηση γύρω από το χώρο της εταιρίας με τη χρήση ενός 

ασύρματου τοπικού δικτύου. Το κλειδί στη χρήση της mobile τεχνολογίας στην επιχείρηση είναι 
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να ισορροπήσουν τα οφέλη της φορητότητας των δεδομένων ζωτικής σημασίας με τις 

προκλήσεις ασφάλειας, οι οποίες τίθενται (www.itbusinessedge.com/topics/show.aspx?t=738). 

1.1.2 Διαχείριση Mobile τεχνολογίας στην επιχείρηση 
 

Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να κάνει σωστούς χειρισμούς προκειμένου η mobile 

τεχνολογία να λειτουργήσει προς όφελός της και όχι ως ανασταλτικός παράγοντας της 

ανάπτυξής της. Γι αυτό το λόγο πριν την υιοθέτηση τέτοιου είδους τεχνολογίας πρέπει πρώτα να 

γίνει έλεγχος της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Ο όρος βιωσιμότητα αναφέρεται στο βαθμό 

που είναι έτοιμη η υποδομή μιας επιχείρησης να χρησιμοποιήσει ή να δεχτεί μια εφαρμογή. 

Ερμηνεύεται δηλαδή ως η δυνατότητα της επιχείρησης να επιβιώσει σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο και ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτού είναι απαραίτητο 

να εξεταστεί η γενική οικονομική σκοπιμότητα, οι τεχνικές υποδομές και η κοινωνική 

ετοιμότητα της οργάνωσης  (Ting-Peng Liang, et.al, 2007). 

Έχοντας ελέγξει ο επιχειρηματίας τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, κρίνεται 

αναγκαίο να ερευνήσει και να καταλάβει σε ποια τμήματα και για ποιες λειτουργίες της 

επιχείρησής του θα μπορούσε να γίνει χρήση τέτοιου είδους συσκευών.  Η συνεχής ενημέρωση 

μπορεί επίσης να οδηγήσει σε επαγρύπνηση και την εκμετάλλευση ευκαιριών που μπορούν να 

δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Για παράδειγμα μια εφαρμογή κινητού 

τηλεφώνου, όπου επιτρέπει στον χρήστη να πληρώσει για το προϊόν ή την υπηρεσία μιας 

επιχείρησης άμεσα και χωρίς μετακινήσεις, θα μπορούσε να υποστηριχθεί έτσι ώστε να κάνει 

την εταιρία να διαφέρει από τις υπόλοιπες ομοειδείς της. 

Αρχικά, η επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει ποια δεδομένα της θα επιτρέπει να 

αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε ποιες κινητές συσκευές. Αυτό 

βοηθά στο να καθορίσει ποιες ανάγκες της θα προστατευτούν και σε ποιο βαθμό. Επίσης πρέπει 

ο επιχειρηματίας να καθορίσει ποιας πλατφόρμας κινητής συσκευής θα επιτραπεί η χρήση στο 

επιχειρησιακό του περιβάλλον και αντίστοιχα θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική 

ασφάλειας (I-Lung Kao, 2011). 

 

http://www.itbusinessedge.com/topics/show.aspx?t=738
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Αδιαμφισβήτητα η ασφάλεια των κινητών συσκευών αποτελεί βασικό πρόβλημα για τον 

επιχειρηματία. Οι συσκευές αυτές παρόλη την ευκολία που προσφέρουν στους χρήστες τους και 

στην πρόσβαση δεδομένων, παράλληλα είναι εξίσου εύκολο να γίνουν μέσο πρόσβασης σε αυτά 

τα δεδομένα από τρίτους και από κακόβουλα λογισμικά (http://www.baselinemag.com). Γι αυτό 

ακριβώς το λόγο κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός των ρόλων και των ευθυνών στη διαχείριση 

και την ασφάλεια των συσκευών για την αποτελεσματική χρήση τους (I-Lung Kao, 2011). Αυτό 

συνεπάγεται τη μη ελεύθερη πρόσβαση των φορητών συσκευών σε όλα τα ευαίσθητα δεδομένα 

της επιχείρησης, εκτός αν αυτά καλύπτονται από ισχυρά μέτρα προστασίας (VPNs, 

authentication and encryption).  

Σε ότι αφορά στο οργανωτικό επίπεδο, θα ήταν πολύ αποτελεσματικό να υπάρχει αρχείο, 

όπου αντιστοιχίζονται κωδικοί αριθμοί της εκάστοτε συσκευής με τον χρήστη της κάθε μίας. 

Απαραίτητο είναι επίσης να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα της επιχείρησης θα παραμείνουν 

ασφαλή σε περίπτωση κλοπής κάποιας συσκευής. Η χρήση κωδικών προκειμένου να υπάρξει 

έλεγχος πρόσβασης στις κινητές συσκευές και στο δίκτυο της επιχείρησης παρέχει ένα ακόμη 

πιο ενισχυμένο επίπεδο ασφαλείας.   

Η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με τη χρήση των κινητών 

συσκευών εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη ορθή χρήση της mobile τεχνολογίας, καθώς 

εξοικειώνεται στη χρήση της και ταυτόχρονα κατανοεί τα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με 

αυτές. Δεδομένης μιας πολιτικής αποδοχής της χρήσης τέτοιων συσκευών από το προσωπικό, 

είναι σε θέση οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να λειτουργούν. 

1.2  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Η χρήση των φορητών συσκευών πραγματοποιείται πλέον σε μεγάλο εύρος υπηρεσιών 

και αναμφισβήτητα είναι πλέον διαδεδομένη και απαραίτητη. Χαρακτηριστικά κλειδιά παρέχουν 

άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και ευέλικτους τρόπους διεκπεραίωσης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Δεν είναι μάλιστα περίεργο ότι προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες που θα 

μπορούσε να έχει κανείς σε ένα γραφείο ακόμη και όταν βρίσκεται εν κινήσει.  Αυτό 

επιτυγχάνεται καθώς οι φορητές συσκευές υποστηρίζουν ακριβώς το ίδιο λογισμικό με τους 

υπολογιστές γραφείου. Υπάρχει μεγάλο εύρος φορητών συσκευών, το οποίο χρησιμοποιείται 
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τόσο από επιχειρήσεις, όσο και από ιδιώτες. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά τα πιο 

δημοφιλή σε χρήση. 

 

1.2.1 Κινητά τηλέφωνα (Mobile phones) 
 

Η αγορά κινητών τηλεφώνων είναι πιθανώς η πιο δυναμική συγκριτικά με κάθε άλλη 

στον κόσμο. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και η πλειονότητα των ανθρώπων τα κουβαλάει 

συνεχώς (Peter W. Turnbull et.al, 2000, Timo Smura et.al, 2009). Συγκεκριμένα υπάρχει μια 

τεράστια αύξηση στην κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στατιστικές της διεθνούς ένωσης τηλεπικοινωνιών δείχνουν ότι ο αριθμός των ατόμων με κινητό 

τηλέφωνο αποτελεί το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού (Richard Boateng, 2011). Αυτό 

συμβαίνει καθώς η χρήση κινητού τηλεφώνου, ως συσκευή επικοινωνίας και όχι μόνο, σε 

καθημερινές καταστάσεις έχει γίνει αποδεκτή ως φυσική πλέον λειτουργία (Janey Gordon, 

2007). 

Μάλιστα, δεδομένου ότι στη σύγχρονη εποχή τα κινητά τηλέφωνα εξυπηρετούν πολλούς 

σκοπούς και παρέχουν στους χρήστες πληθώρα λειτουργιών δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός 

ότι ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επιτρέπουν την εμφάνιση νέων τύπων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα 

συγκεκριμένες πληροφορίες τοποθεσίας και περιεχομένου καθώς και υψηλότερο βαθμό 

εξατομίκευσης των συσκευών  (Timo Smura et.al, 2009, Hans Geser, 2005). Όσον αφορά στις 

επιχειρήσεις, η δυνατότητα να ασκούν τις δραστηριότητές τους οπουδήποτε και οποιαδήποτε 

στιγμή είναι πολύ σημαντική και αυτό γίνεται εφικτό με τη χρήση της τεχνολογίας των κινητών 

τηλεφώνων. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν κερδίσει και την αποδοχή του καταναλωτικού κοινού 

και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς μέσω αυτών ενισχύουν την 

προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Τέλος η ευρεία αποδοχή των κινητών συσκευών αποτελεί 

μεγάλη ευκαιρία και για τους εμπόρους, καθώς μπορούν να βρουν και να εξυπηρετήσουν τους 

πελάτες τους ανά πάσα στιγμή και τοποθεσία (A. Persaud and I. Azhar, 2012). 
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1.2.2 Smartphones 
 

Το Smartphone είναι μια φορητή συσκευή που προσφέρει μια ανωτέρου επιπέδου 

υπολογιστική ικανότητα και συνδεσιμότητα συγκριτικά με ένα σύγχρονο τηλέφωνο που διαθέτει 

τα βασικά χαρακτηριστικά (T. Bezboruah, 2010). Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να 

λειτουργήσει χρησιμοποιώντας το ένα μόνο χέρι ο χρήστης με πρόσβαση του πληκτρολογίου σε 

χαρακτηριστικά φωνής και δεδομένων. Τα smartphones παρέχουν λειτουργίες ενός κινητού 

τηλεφώνου αλλά επίσης ενσωματώνουν λειτουργικότητα τύπου PDA, όπως emails, άμεσων 

μηνυμάτων, μουσικής και πλοήγησης στο διαδίκτυο (Wen-Chen et.al, 2007). Μπορούν να 

θεωρηθούν ως προσωπικοί υπολογιστές τσέπης (personal pocket computer - PPC) με λειτουργίες 

κινητού τηλεφώνου, αν και είναι αρκετά μικρότερα από έναν επιτραπέζιο υπολογιστή (T. 

Bezboruah,  2010). 

1.2.3 Φορητοί υπολογιστές 
 

Τα laptops και τα notebooks είναι οι βασικές κατηγορίες φορητών υπολογιστών και 

γίνονται πόλος έλξης για το καταναλωτικό κοινό. Η εμφάνισή τους στην αγορά έγινε τη 

δεκαετία του 1980, με πρώτη αυτή των laptops. Η αρχική του έκδοση βέβαια δε συμβάδιζε σε 

πολύ με τα σημερινά πρότυπα, διέθετε ωστόσο τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Ακολούθησε 

στα τέλη της δεκαετίας η κυκλοφορία του πρώτου notebook. Κατά το πέρας των ετών φυσικά 

και με τη συμβολή της τεχνολογικής εξέλιξης υπήρξε συνεχής ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 

των συσκευών αυτών (M.A. Badamas, 2001, Walt Crawford, 1993). 

Παρόλο που η εξέλιξη της τεχνολογίας στο μέλλον είναι απρόβλεπτη υπάρχουν ακόμη 

κάποιες δυνατότητες, οι οποίες αναμένονται να υλοποιηθούν από κατασκευαστές laptops στα 

επόμενα 5 χρόνια. Ο αναδιπλούμενος υπολογιστής και ο υπολογιστής διπλής οθόνης, όπου αντί 

για πληκτρολόγιο θα διαθέτει δεύτερη οθόνη αφής με εικονικό πληκτρολόγιο αποτελούν 

παραδείγματα τέτοιων δυνατοτήτων (Γαστουνιώτης Χ., 2011). Σε κάθε περίπτωση οι φορητοί 

υπολογιστές αποτελούν ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις, λόγω του μεγέθους και του εύρους 

εφαρμογών και λογισμικών συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν καθώς επίσης και λόγω 

της λειτουργικότητάς τους. 
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1.2.4 GPS (Global Positioning System) 
 

Το GPS είναι ένα σύστημα πλοήγησης, το οποίο είναι σχεδιασμένο να δείχνει την ακριβή 

τοποθεσία του στη γη, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε και ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων. 

Υπάρχει πλήθος εφαρμογών για τα συστήματα πλοήγησης, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την πλοήγηση αεροσκαφών και αυτοκινούμενων οχημάτων καθώς και για 

γεωγραφική χαρτογράφηση (Michael Wright et.al, 2003). 

Το GPS βοηθάει τους χρήστες του να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους γρηγορότερα, 

φθηνότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με το παρελθόν. Εμφανίστηκαν στην 

ελληνική αγορά πριν από επτά περίπου χρόνια. Αρχικά το κόστος τους ήταν υψηλό με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ευχέρεια αγοράς τους από την πλειονότητα του καταναλωτικού 

κοινού. Στη σημερινή πραγματικότητα ωστόσο, οι τιμή τους έχει εξισωθεί με αυτή των κινητών 

τηλεφώνων, κάνοντάς την προσεγγίσιμη σε μεγάλο βαθμό (http://www.sdtv.gr). 

1.2.5 PDA (Personal Digital Assistants) 
 

 

Τα PDAs, ή αλλιώς οι ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί, είναι υπολογιστικές συσκευές, οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης πληροφορίας, είναι μικρού μεγέθους και μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως κινητές συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο μπορούν να μετακινηθούν 

εύκολα αλλά ταυτόχρονα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να μην είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας 

σταθερής επιφάνειας για τη χρήση τους. Επιπλέον είναι σημαντικό το ότι δεν εξειδικεύεται η 

χρήση τους για μια μοναδική λειτουργία, αλλά είναι πλατφόρμες που μπορούν να υποστηρίξουν 

πολλών μορφών εφαρμογές (John McCullough, 2003). 

 

Τα πρώτα χρόνια εξέλιξης της βιομηχανίας των PDAs, είχαν προταθεί πολλές 

διαφορετικές τεχνολογικές μορφές της συσκευής, οι οποίες διέφεραν στο μέγεθος το σχήμα, τις 

εφαρμογές, τις μεθόδους εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων καθώς και το κοινό στο οποίο 

απευθυνόταν (Allen Jonathan, 2004).  Στην πορεία τα PDAs εξελίχθηκαν από παιχνίδια σε 

εργαλεία με πραγματικές δυνατότητες για τους επιχειρηματίες (Michael Seadle, 2003). Οι 

εφαρμογές που υποστηρίζουν κάνουν τους χρήστες πιο αποτελεσματικούς στη διαχείριση του 

χρόνου, των εργασιών, των σημειώσεων και των διευθύνσεων τους. Επίσης τα PDAs δίνουν τη 

δυνατότητα υπενθύμισης για τη διεκπεραίωση  εκκρεμοτήτων και τη διαχείριση ημερολογίου. Η 

http://www.sdtv.gr/
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πλοήγηση για την εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η ανάγνωση βιβλίων και άρθρων, η 

εγγραφή και επεξεργασία περιεχομένου για προσωπική και μη χρήση καθώς και η διαχείριση 

όλων των ειδών των εργασιών είναι ορισμένες από τις απεριόριστες διευκολύνσεις που 

προσφέρονται από τα PDAs (Laura C. Larsson, 2003). 

 

1.2.6 Tablet PCs 
 

Τα Tablet PCs εμφανίστηκαν στην αγορά των laptops ως ιδέα το έτος 2000, παρόλο που 

προϋπήρχαν μοντέλα παρόμοιων συσκευών τα οποία δέχονταν δεδομένα εισόδου με τη χρήση 

γραφίδας καθώς επίσης υποστήριζαν λογισμικό αναγνώρισης γραψίματος. Τα Tablets, είναι μια 

πλατφόρμα υπολογιστή που προσφέρει μια ποικιλία παροχών ιδιαίτερα σε σχέση με τους 

τρόπους εισαγωγής δεδομένων και τους τρόπους χειρισμού (R. van Oostveen et.al, 2011). Το 

χαρακτηριστικό των Tablets το οποίο αποτελεί πρόκληση σε λειτουργικό επίπεδο είναι η 

μέθοδος εισαγωγής δεδομένων. Χωρίς τη χρήση παραδοσιακού πληκτρολογίου (παρόλο που 

αυτό είναι προαιρετικό), ο χρήστης πρέπει να εισάγει δεδομένα με έναν από τους εξής δύο 

τρόπους: είτε γράφοντας στην οθόνη με μία γραφίδα είτε χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο 

στην οθόνη αφής της συσκευής (M.Smith and B. Pietraszewski, 2004). 

Στην αρχή της κυκλοφορίας τους τα tablets εμφάνισαν κάποιες δυσκολίες στη χρήση 

τους.  Οι συσκευές αντιμετώπιζαν συχνά πρόβλημα στο διαχωρισμό πεζών και κεφαλαίων 

γραμμάτων κατά την εισαγωγή δεδομένων με τη χρήση γραφίδας, κάνοντας έτσι απαραίτητη τη 

χρήση του πληκτρολογίου της οθόνης. Επίσης δεν ήταν πάντα εύκολος ο διαχωρισμός εκ μέρους 

της συσκευής μεταξύ της αφής του χεριού του χρήστη και του μέσου γραφής (της γραφίδας). 

Αυτό εξηγείται όταν σκεπτόμενος κάποιος τη γραφή πάνω σε χαρτί, τόσο το χέρι όσο και το 

μέσο γραφής αγγίζουν το χαρτί. Παρόμοια, όταν κάποιος γράφει πάνω σε μια οθόνη ενός tablet, 

το χέρι ακουμπά πάνω σε αυτή (M.Smith and B. Pietraszewski, 2004). Τα προβλήματα αυτά 

ξεπεράστηκαν κατά το πέρας του χρόνου και οι συσκευές χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως. Ο 

τομέας της εκπαίδευσης είναι αυτός, στον οποίο γίνεται η μέγιστη αξιοποίηση των συσκευών. 

Έχουν δημιουργηθεί πλήθος εφαρμογών για παρουσιάσεις, διδασκαλία ακόμη και μελέτη 

μαθητών με τη χρήση των Tablet PCs, οι οποίες εκμεταλλεύονται την ικανότητα των συσκευών 

αυτών για ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν για την 

προβολή δεδομένων (S. Timmins, 2004). 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσκευές που εφαρμόζουν mobile τεχνολογία σε μορφή πίνακα: 

Πίνακας 1: Συσκευές στη mobile τεχνολογία 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κινητά τηλέφωνα 

 
Νέοι τύπο υπηρεσιών 
 
Αξιοποίηση από επιχειρήσεις και 
ιδιώτες  
 
Χρήση τους από το 60% 
παγκόσμιου πληθυσμού 
 

 

Peter W. Turnbull et.al (2000), 

Timo Smura et.al (2009), 

Richard Boateng (2011), Janey 

Gordon (2007), Timo Smura 

et.al, (2009), Hans Geser, (2005), 

A. Persaud and I. Azhar, (2012) 

Smartphones 

 
Ανωτέρου επιπέδου 
υπολογιστική ικανότητα 
 
Λειτουργικότητα PDA  
 Email 

 Διαδίκτυο 

 Άμεσα μηνύματα 
 
Συνδυασμός υπολογιστή – 
κινητού τηλεφώνου 
 

 

 

 

 

 

T. Bezboruah (2010), Wen-Chen 

et.al  (2007),  

   Φορητοί Υπολογιστές 

 
 
Ιδανική λύση 
 Μέγεθος 

 Λειτουργικότητα 
 

Πλήθος εφαρμογών 
 

Υποστήριξη λογισμικού 
 

Διαρκής εξέλιξη 
 

 

 

 

 

M.A. Badamas, (2001), Walt 

Crawford (1993), 

Γαστουνιώτης Χ.(2011) 

 
Συσκευές GPS 

 
Πλοήγηση 
 

Γεωγραφική χαρτογράφηση 
 

 

Michael Wright et.al (2003) 
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PDA 

 
 
Υποστήριξη μεγάλου εύρους 
εφαρμογών  
 Διαδικτυακές 

 Ημερολογίου 

 Υπενθυμίσεις 

 Ανάγνωση άρθρων / βιβλίων  

 
Διαχείριση εργασιών 

 
 

 

 

 

 

 

 

John McCullough (2003), Allen 

Jonathan, (2004), Michael Seadle 

(2003), Laura C. Larsson, (2003) 

Tablets 

 
Ποικιλία παροχών 
 
Τρόπος εισαγωγής δεδομένων 
 Γραφίδα 

 Πληκτρολόγιο αφής 
 

 

 

R. van Oostveen et.al, (2011), 

M.Smith and B. Pietraszewski, 

(2004), S. Timmins, (2004) 
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1.3  ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι εφαρμογές των mobile αυτών τεχνολογιών εκμεταλλεύονται ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών, όπως είναι η φορητότητα, η εξατομίκευση και η άμεση 

πρόσβαση, η συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ανεξάρτητες από την 

τοποθεσία. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές εφαρμογές αύξησε το 

ποσοστό αποδοχής αυτών των συσκευών και σαν αποτέλεσμα η χρήση των συσκευών αυξάνεται 

με γρήγορους ρυθμούς. Είναι επομένως λογικό οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις κινητές 

συσκευές σαν ένα μέσο διαφήμισης, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως με το προφίλ 

και τις προτιμήσεις του χρήστη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως PDAs, 

smartphones, φορητοί υπολογιστές, barcode scanners και φορητά POS (M. Khalifa and K. Ning 

Shen, 2008, Wen-Chen Hu et.al, 2007). Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι 

το SMS, το οποίο είναι και η πιο δημοφιλής τεχνολογία, το MMS, το Bluetooth, και η υπέρυθρη 

ακτινοβολία. Επίσης με τη χρήση των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) 

εκμεταλλεύονται χαρακτηριστικά όπως το GPS (Μαλλας Δημήτρης, 2010, Χριστόπουλος 

Γιώργος,  2007). Το φάσμα εφαρμογής της mobile τεχνολογίας στη σημερινή επιχείρηση είναι 

ευρύ γι αυτό το λόγο, αναφέρονται ενδεικτικά μόνο κάποιοι τομείς στους οποίος 

χρησιμοποιείται η mobile τεχνολογία στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. 

 

1.3.1 Mobile Τεχνολογία στα Logistics 

 

Πλήθος εταιριών επένδυσαν στην mobile τεχνολογία ως ένα μέσο για καλύτερη απόδοση 

και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Υιοθετώντας κατάλληλες πληροφορίες και 

mobile επικοινωνία, οι τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης και  του 

ελέγχου  μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά την ενίσχυση της παραγωγικότητας καθώς 

και την ικανοποίηση των πελατών.  

Η αυτόματη αναγνώριση και η συλλογή δεδομένων έχει συνεισφέρει τα μέγιστα σε 

πολλές επιχειρήσεις. Η τεχνολογία RFID είναι μία από τις πιο περιζήτητες τεχνολογίες στις πιο 

επιτυχημένες επιχειρήσεις του σήμερα, όπως η Wal-Mart η Dell και άλλες. Με τη χρήση της 
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επιτυγχάνεται μείωση του λειτουργικού κόστους και η ακρίβεια στη συλλογή δεδομένων και τον 

έλεγχο των προϊόντων (Yahia Zare Mehrjerdi, 2011). Όσον αφορά στις μεταφορές τα logistics 

της σύγχρονης εποχής απαιτούν παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αλληλεπίδραση με τα 

οχήματα του στόλου για να επιτευχθεί καλύτερη χρήση τους. Τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν 

την υποστήριξη αυτών των απαιτήσεων logistics σε πραγματικό χρόνο είναι η ασύρματη 

επικοινωνία, τα GPS και GIS συστήματα, και το ο σχεδιασμός συστημάτων πραγματικού χρόνου 

και η εφαρμογή των τεχνολογιών (Win-Bin See, 2007). Τέλος για τη σωστή διαχείριση ενός 

τμήματος αποθήκευσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο διαχειριστής τι ακριβώς βρίσκεται μέσα 

σε αυτό καθώς  και που βρίσκεται το κάθε τι. Τεχνολογίες ετικέτας, ψηφιακές κάμερες, 

σαρωτές, συστήματα φωνής, μικρόφωνα και κινητές συσκευές αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό 

κάθε σύγχρονης αποθήκης (Christine Connolly, 2008). Στο κύριο μέρος της εργασίας 

αναλύονται πιο διεξοδικά mobile τεχνολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

1.3.1.1 Mobile Location-Based Services 

 

Ο όρος “Location-Based Services” περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν 

να προσφερθούν σε έναν χρήστη με βάση την ακριβή γεωγραφική θέση του. Ορίζονται ως οι 

υπηρεσίες που εξαρτώνται και ενισχύονται από πληροφορίες θέσης, οι οποίες προέρχονται από 

κινητές συσκευές (Αναγνωστάκης Γιάννης, 2007). Οι υπηρεσίες αυτές έχουν προσελκύσει 

ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ικανότητάς τους να μετατρέπουν τις mobile επικοινωνίες και να 

παρέχουν ευρείας κλίμακας εξατομικευμένες υπηρεσίες. Κάποιοι από τους τομείς, οι οποίοι 

επωφελούνται από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών ή 

καταλόγων, υπηρεσίες εντοπισμού και πλοήγησης, έκτακτης ανάγκης ακόμη και ο χώρος της 

διαφήμισης με βάση την τοποθεσία.  Για παράδειγμα αξιοποιώντας κανείς τις υπηρεσίες αυτές 

έχει τη δυνατότητα εύρεσης καταστημάτων νοσοκομείων, εστιατορίων, εμπορικών κέντρων και 

όχι μόνο, με κριτήριο την τοποθεσία όπου βρίσκεται. Επιπλέον ο εντοπισμός οχημάτων, η 

δυναμική πλοήγηση στα οχήματα, η οδική βοήθεια, οι αποστολές έρευνας και διάσωσης καθώς 

και η ανταπόκριση αστυνομίας ή πυροσβεστικής σε καταστάσεις ανάγκης είναι κάποιες μόνο 

από τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις Location-Based υπηρεσίες (S.Dhar and 

U.Varshney, 2011). 
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1.3.2 Άλλοι τομείς εφαρμογής mobile τεχνολογίας 

 

Η mobile τεχνολογία εφαρμόζεται ευρύτατα και στον τομέα του marketing. Ο όρος 

mobile marketing δεν αποτελεί πλέον κάτι άγνωστο στον επιχειρηματικό κόσμο. Το mobile 

marketing είναι ουσιαστικά η χρήση ενός κινητού μέσου ή συσκευής ως κανάλι επικοινωνίας 

μεταξύ μιας επιχείρησης και του τελικού χρήστη (Vlachos P. and Vrechopoulos, 2007). Το 

διαδίκτυο σε συνδυασμό με δημοφιλείς συσκευές, όπως το κινητό τηλέφωνο ή το smartphone, 

διευκολύνουν την υλοποίηση νέων επικοινωνιακών καναλιών marketing και ελκύουν το 

ενδιαφέρον επιχειρηματιών και καταναλωτών (Gemma Roach, 2009, Phumisak Smutkupt et.al, 

2012). 

Στον κλάδο των πωλήσεων, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, το προφίλ των 

πωλητών έχει αλλάξει άρδην. Συγκεκριμένα η τεχνολογία SFA (Sales Force Automation) 

αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνολογική απάντηση στον τομέα των πωλήσεων και αποτελεί 

τμήμα του CRM, προσφέροντας πρόσβαση στο διαδίκτυο για λήψη πληροφοριών και αρχείων, 

εργαλεία διαχείρισης επικοινωνίας πληροφοριών και λογαριασμών, λογισμικό διανομής κοινών 

πληροφοριών πωλήσεων, καθώς και εργαλεία λογισμικού για ανάλυση και ακριβείς προβλέψεις 

πωλήσεων και ζήτησης (Χριστόπουλος Γ., κ.ά., 2007). 

Ένας άλλος χώρος εφαρμογής mobile τεχνολογίας είναι το εμπόριο. To κινητό εμπόριο 

αποτελεί έναν σχετικά νέο τομέα, ο οποίος προκύπτει από τον συγκερασμό του ηλεκτρονικού 

εμπορίου με την κινητή και την ευρύτερη τεχνολογία των υπολογιστών (Chari et al, 2001). 

Ορίζεται ως η ανταλλαγή, η αγορά και η πώληση εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή πληροφοριών  

σχετικά με το διαδίκτυο μέσω της χρήσης κινητών συσκευών (M. Khalifa and K. Ning Shen, 

2008, Wen-Chen Hu et.al,  2007). Το κινητό εμπόριο παρέχει ένα πολύτιμο κανάλι, για την 

ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες ωστόσο η χρήση του από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να 

γίνεται προσεκτικά και κατόπιν έρευνας (Frolick, Mark N. and Chen, Lei-Da, 2004). 

Ο τραπεζικός κλάδος ανήκει επίσης στους τομείς που γρήγορα υιοθέτησαν τη χρήση 

διαδικτύου και mobile υπηρεσιών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών του. 

(Laukkanen, 2007). Οι τραπεζικοί οργανισμοί, αρχικά προχώρησαν στην παροχή υπηρεσιών 

μέσω διαδικτύου, επιτυγχάνοντας καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και μείωση του κόστους 
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τους.  Έρευνες έχουν δείξει ότι οι online τραπεζικές υπηρεσίες (e-banking) είναι το φθηνότερο 

κανάλι διανομής για πολλές τραπεζικές υπηρεσίες (Koenig-Lewis, Palmer, Moll, 2010). 

 

Τέλος, η κινητή διαφήμιση στο μάρκετινγκ έχει δύο διαφορετικές έννοιες: διαφημίσεις 

από μέρος σε μέρος, για παράδειγμα απεικόνιση σε πλευρές λεωφορείων ή φορτηγών και 

διαφημίσεις που προωθούνται και λαμβάνονται από κινητές συσκευές. H προσωπική και οικεία 

φύση των συσκευών καθιστά την υπηρεσία της κινητής διαφήμισης πολύ δημοφιλή (Lauri Aalto 

et.al, 2004). Η αγορά της κινητής διαφήμισης αναμένεται να παρουσιάσει τεράστια αύξηση, ενώ 

ταυτόχρονα οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την υπηρεσία στις δικές τους 

απαιτήσεις επιλέγοντας το είδος των διαφημίσεων που θα λαμβάνουν στις συσκευές τους (Dhar 

S. and Varshney U., 2011). 
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται μια πιο συνοπτική εικόνα των εφαρμογών της mobile 

τεχνολογίας στους διάφορους επιχειρηματικούς τομείς: 

Πίνακας 2: Τομείς εφαρμογής mobile τεχνολογίας 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΜΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Mobile Logistics 

 
Τεχνολογία RFID 
- Αυτόματη αναγνώριση 
- Συλλογή δεδομένων 

 
Συστήματα τηλεματικής 
- GPS τεχνολογία 
- GIS τεχνολογία 
 
Συστήματα αποθήκης 

 

 

 

Yahia Zare Mehrjerdi, (2011) 

Win-Bin See, (2007) 

Christine Connolly, (2008) 

Mobile Location-Based 
Services 

Πληροφορίες θέσης από 
κινητές συσκευές 

 

Εύρεση και εντοπισμός 
κτιρίων, καταστημάτων, 

υπηρεσιών 
 

Αναγνωστάκης Γιάννης, (2007) 

S.Dhar and U.Varshney, (2011) 

 

Άλλες Εφαρμογές  

 
Mobile Marketing 
Διαφημίσεις  

 στην οθόνη συσκευών 

 χρήση GPS 
 
Δημοφιλείς τεχνολογίες 

 SMS 

 Bluetooth 

 MMS 

 Υπέρυθρη ακτινοβολία 
 

 
Mobile Sales 
Τεχνολογία SFA 

 
 

 

 

 

 

 

Μαλλας Δημήτρης (2010), 

Χριστόπουλος Γιώργος,  

(2007), Chari et al, (2001), Dhar 

S. and Varshney U. (2011), 

Frolick Mark N. and Chen, Lei-

Da, (2004), Gemma Roach 

(2009),  Laukkanen (2007), 

Koenig-Lewis, Palmer, Moll 

(2010), M. Khalifa and K. Ning 

Shen (2008), Phumisak 

Smutkupt et.al, (2012), Vlachos 
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Mobile Commerce 
Διεκπεραίωση διαδικασιών: 

 Παραγγελίες προϊόντων 

 Μεταφορά αποθεμάτων 

 Εμπορία στοκ 
 
 
Mobile Banking 
Διαρκής πρόσβαση σε τραπεζικές 
υπηρεσίες 

 
 
Mobile Advertising 
Αξιοποίηση κινητών συσκευών 

 Μέγεθος 

 Φορητότητα 

 Εξατομίκευση 

 Διαδίκτυο 
 

P. and Vrechopoulos (2007),  

Wen-Chen Hu et.al (2007), 
Lauri Aalto et.al, (2004)  
 
 

 

 

  



Mobile Τεχνολογίες στις μεταφορές  Δαμιανίδου Χρυσούλα 

24  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
LOGISTICS ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

2.1  LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, τα logistics και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν αποτελούν 

νέες έννοιες. Υπάρχουν ήδη από την αρχαιότητα και παρότι έχουν παίξει αδιαμφισβήτητα  

σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της ανθρωπότητας μόλις στο πρόσφατο παρελθόν αναγνωρίστηκε η 

αξία τους και η σημαντική επίδρασή τους στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των 

επιχειρήσεων (Christopher M., 2007, Rhonda R. Lummus et.al, 2001). 

Οι επιχειρήσεις πλέον αναπτύσσονται σε έναν κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και 

μικρότερος. Οι εταιρίες προμηθεύονται πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα από κάθε πλευρά του 

πλανήτη και διανέμουν προϊόντα σε χώρες που κάποτε φάνταζαν απλησίαστες (Scott J. Grawe, 

2009). Παράλληλα, η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα καθώς και η παγκοσμιοποίηση των 

διαδικασιών παραγωγής και των αγορών στρέφουν την προσοχή των επιχειρήσεων από τις 

αποδόσεις της επιχείρησης στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του συνόλου της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Antonio C. Caputo et.al, 2003). 

Το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου είναι 

εμφανές. Πολλές αλλαγές ήταν ανεπαίσθητες αλλά κάποιες πιο καινοτόμες αλλαγές επηρέασαν 

άμεσα ολόκληρες βιομηχανίες (Scott J. Grawe, 2009). Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της 

αγοράς, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μετατοπίζεται πλέον από το πρότυπο 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων καθαρά σε ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων 

εφοδιασμού (Gregory N. Stock et.al, 2000). Μια αποδοτική λειτουργία logistics όπως επίσης και 

μια αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει βασικό 

παράγοντα για να αποκτήσει η επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει το 

μερίδιο αγοράς της (Scott J. Grawe, 2009, Jeremy Hammant, 1995). 

Σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των εννοιών, θα λέγαμε ότι εφοδιαστική αλυσίδα σαν 

μια γενική έννοια νοείται ως ένα δίκτυο επιχειρήσεων από τους προμηθευτές μέχρι τους 

τελικούς χρήστες (καταναλωτές), που έχει σκοπό την ολοκλήρωση της προσφοράς και της 
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ζήτησης μέσω συντονισμένων προσπαθειών της επιχείρησης (James R. Stock  Stefanie L. Boyer, 

2009). Το συμβούλιο διαχείρισης των Logistics το 2003 δίνει ένα νέο ορισμό, σύμφωνα με τον 

οποίο  η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων 

των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην προμήθεια, τη μετατροπή και όλες τις 

δραστηριότητες διαχείρισης logistics. Ουσιαστικά ορίζεται η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

ως η ολοκλήρωση της διαχείρισης προσφοράς και ζήτησης εντός και μεταξύ των επιχειρήσεων 

(Gibson et al., 2005). 

Όσον αφορά στον ορισμό της «διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας» (Supply Chain 

Management) τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υπάρχει μεγάλη σύγχυση στο χώρο των ερευνητών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με τους ορισμούς, τους οποίους έχουν προτείνει στην 

αρθρογραφία τους (James R. Stock  Stefanie L. Boyer, 2009). Αυτό οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο πολλούς 

διαφορετικούς ορισμούς και η διατύπωσή του εξαρτάται από ποια πλευρά θα εξετάσει ο 

ερευνητής την εφοδιαστική αλυσίδα (Tage Skjoett-Larsen, 1999). 

Τέλος είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι οι έννοιες logistics και εφοδιαστική αλυσίδα είναι 

διαφορετικές και δεν πρέπει να συγχέονται, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Τα logistics αποτελούν 

ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Θεωρείται μάλιστα ότι τα logistics είναι διαδικασία προστιθέμενης αξίας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα (Theodore P. Stank et.al, 2001). Σύμφωνα με τον Christopher (2007), Logistics ορίζεται 

η διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης των προμηθειών, της κίνησης και αποθήκευσης 

πρώτων υλών, εξαρτημάτων και τελικών αποθεμάτων μέσα στην επιχείρηση και τα κανάλια του 

μάρκετινγκ με τέτοιο τρόπο, ώστε η τρέχουσα και η μελλοντική κερδοφορία να 

μεγιστοποιούνται με την εκπλήρωση των παραγγελιών σύμφωνα με τις αρχές της 

αποτελεσματικότητας του κόστους. Με λίγα λόγια η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα 

Logistics αποτελούν έννοιες διακριτές, με την πρώτη να είναι ευρύτερη της δεύτερης 

(Christopher, 2007). 
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2.2  ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
 

Οι μεταφορές αποτελούν έναν μόνο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον οποίο η 

επιχείρηση πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη όταν θέλει να πάρει αποφάσεις σχετικά με την 

εξυπηρέτηση των πελατών (R.C. Horsley, 1993). Ο ρόλος που παίζουν οι μεταφορές σε ένα 

σύστημα logistics είναι περισσότερο πολύπλοκος από τη μεταφορά προϊόντων για τους 

ιδιοκτήτες (Yung-yu Tseng, et.al, 2005). Θεωρούνται και είναι βασική πηγή κόστους, καθώς το 

κόστος των μεταφορών κυμαίνεται από 25% μέχρι και πάνω από 50% του συνολικού κόστους 

των logistics (Alessandro Perego et.al, 2011). Το υπόλοιπο ποσοστό του κόστους ανήκει σε άλλα 

στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόφαση 

της επιχείρησης για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου ή στυλ μεταφοράς (R.C. Horsley, 

1993). Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζεται σε ένα τυχαίο παράδειγμα πως κατανέμεται 

το κόστος και τι ποσοστό αντιστοιχεί σε κάθε δραστηριότητα των logistics. Είναι εμφανές ότι οι 

μεταφορές βρίσκονται στην πρώτη θέση και ακολουθούν οι υπόλοιπες δραστηριότητες. 

 

 

Σχήμα 1  (Yung-yu Tseng, Wen Long Yue, Michael A.P. Taylor, 2005) 

 

Μετακινήσεις
8% Πακετάρισμα
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Αναλογία κόστους στις διαδικασίες logistics
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Τα τελευταία χρόνια το πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει 

διευρυνθεί και ξεπερνά το γεωγραφικά όρια της επιχείρησης, με τη συμμετοχή πολλών 

παραγόντων σε ένα δίκτυο Logistics, οι οποίοι λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς 

βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο (Antonio C. Et.al, 2003). Το γεγονός αυτό 

ενισχύει τον ρόλο των μεταφορών και η μεταφορά φορτίων έχει αναπτυχθεί σταδιακά σε ένα 

καίριο θέμα, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι διαδικασίες logistics (Alessandro 

Perego et.al, 2011). Η διαχείριση των μεταφορών είναι ένας τομέας, ο οποίος παραμένει 

εξαιρετικά κρίσιμος για τη συνολική επιτυχία των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

(Antonio C. Et.al, 2003). 

Ο ρόλος που παίζουν οι μεταφορές σε ένα σύστημα logistics είναι περισσότερο 

πολύπλοκος από τη μεταφορά προϊόντων για τους ιδιοκτήτες. Μέσω καλώς οργανωμένων 

συστημάτων μεταφορών, τα προϊόντα μπορούν να σταλούν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή 

με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών. Εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα ενώ ταυτόχρονα 

χτίζουν μια γέφυρα μεταξύ των πελατών και τον προϊόντων. Έτσι οι μεταφορές αποτελούν τη 

βάση της αποδοτικότητας και της οικονομίας στα logistics και διευρύνει άλλες λειτουργίες του 

συστήματος των logistics. Επιπλέον, ένα καλό σύστημα μεταφορών σε δραστηριότητες των 

logistics ωφελεί όχι μόνο την ποιότητα υπηρεσιών αλλά και την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας 

(Yung-yu Tseng, et.al, 2005). 

Γεγονός είναι και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία των μεταφορών. 

Στην πρώτη θέση νέες δυνάμεις εισχώρησαν στην αρένα του ανταγωνισμού χάρη στην ολοένα 

αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση. Επιπλέον οι νέοι αυτοί παίκτες της αγοράς 

δίνουν βάρος σε παράγοντες, όπως η συμπίεση του κόστους και το επίπεδο εξυπηρέτησης όταν 

επιλέγουν παρόχους. Τέλος, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες (για παράδειγμα μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και βελτίωση των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας) 

αποκτούν μεγαλύτερη σημασία (Alessandro Perego et.al, 2011). 
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2.3 ΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της χώρας μας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ώστε 

να διαδραματίσει κομβικό σημείο στην παγκόσμια εμπορευματική διακίνηση. Συγκεκριμένα 

αποτελεί συνδετικό κρίκο της Βόρειας Ευρώπης με τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, της Ασίας και 

της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με οικονομικό δελτίο της τράπεζας ALPHA BANK, το 

Νοέμβρη του 2008, ακριβώς λόγω αυτής της θέσης της η Ελλάδα χρησιμοποιείται από αυτές τις 

χώρες ως διαμετακομιστικό κέντρο στο εμπόριο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν και οι 

εμπορικοί λιμένες της. Επιπλέον λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους της και δεδομένου ότι 

η Ελλάδα αποτελεί χώρα με πλούσιο ορεινό ανάγλυφο η χρήση των οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών βρίσκεται στην πρώτη θέση συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέσα ενώ περιορίζεται η 

χρήση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το χαμηλό τους κόστος και η ευελιξία τους είναι 

επίσης παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη τους και την προτίμησή τους από τις εταιρίες.  

Όπως φαίνεται και από το 

σχήμα 2, οι οδικές μεταφορές 

κατέχουν τη μερίδα του λέοντος με 

82,2% ποσοστό χρήσης, με τις 

θαλάσσιες μεταφορές να 

ακολουθούν με πολύ μικρότερο 

ποσοστό και τις σιδηροδρομικές και 

αεροπορικές να βρίσκονται στην τελευταία θέση με ποσοστά μικρότερα της μονάδας 

(http://www.sevstegi.org.gr). 

Η ALPHA BANK στην οικονομική μελέτη που διεξήγαγε διαπιστώνει ότι οι οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα αποτελούν το 98% του συνόλου των χερσαίων 

μεταφορών. Κατά την εξέλιξη του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών με χρήση 

φορτηγών αυτοκινήτων (ΦΑ) στη χώρα διαπιστώνεται σημαντική άνοδος των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών κατά την δεκαετία 1995-2005 και  συγκεκριμένα αύξηση σε 

ποσοστό 50.7% με μέση ετήσια αύξηση 4.2%.  Αύξηση σημειώνουν και οι εμπορευματικές 

σιδηροδρομικές μεταφορές καθώς και οι ακτοπλοϊκές με ετήσια μεταβολή 7.2% και 3.6% 

αντίστοιχα. Παράλληλα το μερίδιο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών διατηρείται πάντα 

http://www.sevstegi.org.gr/
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σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα αυξάνεται με την πάροδο των ετών. Συγκεκριμένα από 63.5% 

των συνολικών εμπορευματικών μεταφορών το 1990 φτάνει σε ποσοστό 67.3% το 2005 και 

68.1% το 2010. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Energy 

and Transport, Update 2007), το μεταφορικό έργο των εμπορευματικών μεταφορών στο σύνολό 

του θα εξακολουθήσει να αυξάνει κατά 2% μέχρι και το έτος 2030, ενώ ταυτόχρονα  και για την 

ίδια περίοδο θα αυξηθούν και οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές κατά 2,2% ετησίως. Μικρή 

αύξηση, της τάξης του 2,8% ετησίως μέχρι και το 2030, προβλέπεται και για τις σιδηροδρομικές 

εμπορευματικές μεταφορές, χωρίς, ωστόσο, να ενισχύεται σημαντικά η συμβολή τους στο 

συνολικό μεταφορικό έργο στη χώρα. 

Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί πώς σύμφωνα με τον επικεφαλή της ομάδας 

Οικονομικής Ανάλυσης της “Hellastat” κ. Τάσο Κωνσταντινίδη τόσο ο τομέας των μεταφορών, 

όσο ιδιαιτέρως ο τομέας των logistics έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια έντονα στοιχεία 

τεχνολογικής διείσδυσης. Γεγονός το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου 

και κατ’επέκταση στην καλύτερη και πληρέστερη διαχείριση των logistics από τις επιχειρήσεις 

(http://www.sevstegi.org.gr). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με έρευνα της ευρωπαϊκής επιτροπής, οι 

εμπορευματικές μεταφορές μέσα στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν κατά 50%  μέσα στα 

έτη 2000-2020, καθώς η ανάπτυξη των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προβλέπεται να 

αγγίξει το 55% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Οι προβλέψεις αυτές απεικονίζονται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

(πηγή:http://www.toscaproject.org) 

http://www.sevstegi.org.gr/
http://www.toscaproject.org/
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2.4  ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

Κάνοντας μια σύγκριση του παρόντος με το παρελθόν μπορεί κανείς να πει ότι πριν τον 

20ο αιώνα, ο κόσμος ήταν πολύ μεγαλύτερος και η κάλυψη μεγάλων αποστάσεων αποτελούσε 

υπόθεση μεγάλων χρονικών διαστημάτων. (http://www.dgtraining.com) Σήμερα το σκηνικό έχει 

αλλάξει και οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, ενώ ταυτόχρονα οι μεταφορές και ιδιαίτερα οι 

διεθνείς, αυξάνονται συνεχώς εξαιτίας την παγκόσμιας ανάπτυξης του εμπορίου και της 

παγκοσμιοποίησης των επιχειρήσεων καθώς έτσι εξαπλώνεται ο πυρήνας των ικανοτήτων τους. 

(Olli-Pekka Hilmola, 2007). Ταυτόχρονα όλο και υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού πιέζουν τις 

επιχειρήσεις να προσφέρουν καλύτερες προμήθειες από τις υπόλοιπες του κλάδου τους, οι 

οποίες να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των καταναλωτών και παράλληλα να μειώνουν το 

περιθώριο  αγοράς και παράδοσης των προϊόντων. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός 

είναι το στοιχείο αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο και μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο 

μεταφέρονται τα προϊόντα   (Cambra-Fierro J. and Ruiz-Benitez R., 2009). 

Η επιλογή που θα πραγματοποιήσει μια επιχείρηση σχετικά με το μέσο μεταφοράς των 

προϊόντων της, κρίνεται καίρια και άκρως σημαντική καθώς θα αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση του κόστους και στο να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

μέσα στην αγορά. Οι μεταφορές σήμερα διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: τις οδικές, τις 

υδάτινες, τις εναέριες,  τις σιδηροδρομικές και τέλος τις συνδυαστικές μεταφορές. 

 

2.4.1 Οδικές μεταφορές 

 

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν το σημαντικότερο υποσύστημα του 

συνόλου των μεταφορών και επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική οικονομία των χωρών. Η 

ταχύτητα, η ευελιξία και συχνά η αναπόφευκτη χρήση του δρόμου ως αρχικό ή τελικό μέσο σε 

μια αλυσίδα μεταφορών, τον κάνει το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς. Επίσης 

συνδέονται συχνά με ταχύτερη παράδοση σε κοντινές αποστάσεις και είναι ελκυστικές για τους 

αποστολείς και τους πελάτες που απαιτούν ευελιξία και δυνατότητα επιλογών στον 

προγραμματισμό (Paul Davidsson et.al, 2005). Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να συγχρονίσουν τις παραδόσεις των εμπορευμάτων με την παραγωγή και τις 

http://www.dgtraining.com/
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λειτουργίες διανομής. Μάλιστα, σε πολλούς τομείς, αυτές οι παραδόσεις γίνονται αντιληπτές ως 

επέκταση των γραμμών παραγωγής, με τις προμήθειες να αναπληρώνονται σε JIT βάση (Alan 

McKinnon, 2006, Paul Davidsson et.al, 2005). 

Ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών διαχωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς. 

Ο πρώτος αναφέρεται στις μεταφορές εμπορευμάτων φορτίου φορτηγού (Truck-Load freight) 

και αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του κλάδου. Στον τομέα αυτόν ανήκουν οι μεταφορές, οι 

οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια μεταξύ των 

προκαθορισμένων τοποθεσιών. Ο δεύτερος τομέας  είναι οι μεταφορές εμπορευμάτων 

μικρότερου φορτίου (Less-Than-Truckload). Σε αυτή την περίπτωση διενεργούνται μεταφορές 

χωρίς συνεχή ροή, π.χ. μεταφορές σε ιδιώτες. Σε αντίθεση με τις μεταφορές εμπορευμάτων 

φορτίου φορτηγού, ο χρόνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι το 

φορτίο συχνά δεν καλύπτει πλήρως τη χωρητικότητα του μεταφορικού οχήματος (Boyland, O., 

Nicoletti, G., 2001). 

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις που 

επηρεάζουν την αποδοτικότητά τους. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν την ανάγκη 

αποδοτικής οδικής μεταφοράς σε δρόμους στους οποίους είναι έντονο το στοιχείο της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, η εξάρτηση των φορτηγών οχημάτων από ορυκτά καύσιμα, η 

ανάγκη για την ύπαρξη συνθηκών ασφάλειας καθώς και τις βλάβες που προκαλούνται στο 

οδόστρωμα από υπερμεγέθη και υπέρβαρα οχήματα. (Ψαράκη-Καλουπτσίδη Βούλα, Παγώνη 

Ιωάννα, 2011). Σημαντική είναι επίσης και η συνεχής προσπάθεια που απαιτείται για την 

βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται, τόσο για 

οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς  παράγοντες (Alan C. McKinnon, et.al, 1993). 

Στην Ελλάδα, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

αποτελούν το πιο ανταγωνιστικό μέσο μεταφοράς για τις 

μεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού. Η ζήτηση για οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές  παρουσιάζει αύξηση κατά τα 

τελευταία έτη και μάλιστα είναι το μόνο μέσο μεταφοράς το 

οποίο έχει ανοδική πορεία. Η εξέλιξη της ζήτησης των 

οδικών μεταφορών φαίνεται στο διπλανό σχήμα: 

(http://www.sevstegi.org.gr)                

http://www.sevstegi.org.gr/
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2.4.2 Υδάτινες μεταφορές 
 

Οι υδάτινες μεταφορές μέσω πλοίων αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα και λιγότερο 

δαπανηρά μέσα μεταφοράς μεγάλου όγκου προϊόντων (Paul Davidsson et.al, 2005). 

Χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν τις υδάτινες και συγκεκριμένα τις θαλάσσιες μεταφορές 

ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι το μειωμένο κόστος, η ταχύτητα, η φιλικότητα προς το περιβάλλον 

και τέλος η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχεται. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση 

ενέργειας των θαλάσσιων μεταφορών  αποτελεί μόλις το 17% της ενέργειας που θα 

κατανάλωναν οι οδικές μεταφορές για να μεταφέρουν την ίδια ποσότητα στον ίδιο προορισμό 

(http://www.diavouleusi.eliamep.gr). Μάλιστα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

το 90% του διεθνούς εμπορίου πραγματοποιείται σήμερα διά θαλάσσης (http://www.nee.gr). 

Όσον αφορά στους εμπορευματικούς λιμένες σε διεθνές επίπεδο, είναι γεγονός ότι  

σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη και παράλληλα αποτελούν πόλο έλξης για τους επενδυτές. 

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την ανάπτυξη αποτελούν η παγκοσμιοποίηση και η 

συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος (http://www.nee.gr). 

Η ευρύτερη κατηγορία των πλοίων, τα οποία  χρησιμοποιούνται στις υδάτινες μεταφορές 

είναι τα φορτηγά πλοία. Σε γενικές γραμμές το μήκος τους κυμαίνεται από 50 έως 350 μέτρα και 

το εκτόπισμά τους από 15.000 έως 550.000 τόνους (Γιαννόπουλος 1998). Ωστόσο, ανάλογα με 

το εμπόρευμα που μεταφέρεται διαχωρίζονται στις υποκατηγορίες ξηρού φορτίου, υγρού 

φορτίου και συνδυασμένων μεταφορών. Στα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου κατατάσσονται τα 

ελεύθερα φορτηγά και τα φορτηγά γραμμής ενώ στα φορτηγά πλοία υγρού φορτίου ανήκουν τα 

δεξαμενόπλοια πετρελαίου, τα υγραεριοφόρα και τα οινοφόρα πλοία. Επίσης υπάρχουν και τα 

πλοία γενικού φορτίου, τα οποία μεταφέρουν προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να κατατάξει κανείς 

σε κάποια ειδική κατηγορία. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι τα αυτοκίνητα. 

Μιλώντας για τα ελληνικά δεδομένα στις θαλάσσιες μεταφορές, το ελληνικό λιμενικό 

σύστημα αποτελούν 12 (δώδεκα) μεγάλοι λιμένες με αυτούς του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και 

της Αλεξανδρούπολης να είναι οι μεγαλύτεροι. Η λειτουργία των πολυάριθμων αυτών λιμένων 

συνδυαστικά και με τη στρατηγική γεωπολιτική θέση της χώρας καθιστούν την Ελλάδα 

σημαντική δύναμη στο χώρο.  Μάλιστα ο λιμένας του Πειραιά, βρίσκεται στην 17η θέση στη 

Μεσόγειο, με κριτήριο το μέγεθος, στη διακίνηση φορτίου. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 

http://www.diavouleusi.eliamep.gr/
http://www.nee.gr/
http://www.nee.gr/
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διεξαχθεί το Μάρτιο του 2012, οι θαλάσσιες μεταφορές 

παρουσιάζουν σημαντική μείωση της τάξης του 22% στη 

ζήτησή τους, ως μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων 

(http://www.sevstegi.org.gr). 

 

2.4.3 Εναέριες μεταφορές 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της παγκοσμιοποίησης και την αναγκαιότητα μιας 

παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ρόλος των εναέριων εμπορευματικών μεταφορών γίνεται 

ολοένα και σημαντικότερος στη συνολική οικονομία των αγορών (J. Petersen, 2007). Η 

εμπορευματική μεταφορά μέσω εναέριων μέσων επιλέγεται όταν η αξία ανά μονάδα βάρους του 

φορτίου είναι σχετικά υψηλή και η ταχύτητα παράδοσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν σε περιπτώσεις ανάγκης και για σημαντικά προϊόντα. Τώρα η 

μεταφορά φορτίου μέσω αέρα είναι ένας τρόπος μείωσης του κόστους των αποθεμάτων και 

βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών (Reynolds, Feighan, 2001, J. Petersen, 2007). Τα 

σημερινά σύγχρονα αεροσκάφη μπορούν να κουβαλήσουν μεγάλες ποσότητες φορτίου σε 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσα σε 24 ώρες. Ένα τυπικό φορτίο, το οποίο θα μεταφερθεί 

μέσω αεροσκάφους μπορεί να είναι υψηλής αξίας προϊόντα, φορτία ευαίσθητα όσον αφορά στο 

χρόνο, φαρμακευτικές προμήθειες ή άλλα σημαντικά προϊόντα (http://www.dgtraining.com). 

Η μεταφορά φορτίων και εμπορευμάτων με εναέρια μέσα είναι απαραίτητη για πολλές 

βιομηχανίες και υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τις 

λειτουργίες της.  Εξασφαλίζει την παράδοσή τους με ταχύτητα,  χαμηλότερα ποσοστά κινδύνου 

βλάβης του εμπορεύματος και ασφάλεια ενώ ταυτόχρονα προσφέρει γεωγραφική και χρονική 

ευελιξία, πρόσβαση και ικανοποιητική συχνότητα για συνήθεις προορισμούς. Σημαντικό 

προβάδισμα δίνει επίσης το γεγονός ότι οι μεταφορές αυτού του είδους δεν επηρεάζονται από τις 

γεωμορφίες και τις περαιτέρω απαιτήσεις των επίγειων μεταφορών (Yung-yu Tseng et.al, 2005). 

Ωστόσο όσον αφορά στο κόστος ανά κιλό χαρακτηρίζεται ως υψηλό, καθώς το κόστος κατά 

μέσο όρο είναι εξαπλάσιο από αυτό μιας θαλάσσιας μεταφοράς.  Αυτό το υψηλό κόστος 

αντισταθμίζεται ωστόσο με τις μειωμένες δαπάνες σε αποθέματα και αποθήκευση.  

http://www.dgtraining.com/
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Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω εναέριων 

μέσων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό συμβαίνει καθώς 

αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό παράγοντα για τις εταιρίες ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την 

εξειδίκευση και την αξιοποίηση μιας άμεσης ανταπόκρισης της προσφοράς στη ζήτηση (John D. 

Kasarda et.al, 2006). 

Όπως ακριβώς και στις θαλάσσιες μεταφορές, και 

οι αεροπορικές παρουσιάζουν μειωμένη ζήτηση ως μέσο 

εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα. Παρόλη τη 

σταθερή πορεία τους κατά τα έτη 2006-2008, επέρχεται η 

μείωση των 20 ποσοστιαίων μονάδων για τα έτη 2009 

και 2010 (http://www.sevstegi.org.gr). 

 

2.4.4 Μεταφορές με τη χρήση σιδηροδρομικών μέσων 
 

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή μπορεί κανείς να πει ότι κατά τα μέσα του 

20ου αιώνα,  η βιομηχανία μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμου δεν παρουσίαζε 

ανάπτυξη εξαιτίας οικονομικών παραγόντων, ανταγωνισμού των μέσων μεταφοράς καθώς και 

αλλαγών στην αγορά των μεταφορών. Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται 

ανάκαμψη, η οποία και οφείλεται στην παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών και ανταγωνιστικών 

τιμών. Τη δεδομένη στιγμή η βιομηχανία αυτού του κλάδου παρουσιάζει επιπλέον περιθώρια 

ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα έχει και πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει (David B. Clarke, 

2003). 

Η χρήση του σιδηρόδρομου συνδέεται συχνά με μεγάλου όγκου μεταφερόμενα προϊόντα 

με σκοπό την επίτευξη χαμηλότερου κόστους συγκριτικά με τις οδικές μεταφορές σε 

απομακρυσμένες αγορές (Paul Davidsson et.al, 2005). Ο σιδηρόδρομος χρησιμοποιείται επίσης 

ως τμήμα μιας intermodal αλυσίδας για τη μεταφορά προϊόντων σε λιμάνια για την εξαγωγή 

τους σε παγκόσμια κλίμακα ή για τη λήψη τους από τα λιμάνια και τη μεταφορά τους στον 

τελικό προορισμό. Μάλιστα οι μεταφορές μέσω σιδηροδρομικών μέσων αποτελούν δημοφιλή 

επιλογή, ειδικά όταν η μεταφορά γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον θεωρείται ιδανική για 

http://www.sevstegi.org.gr/
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τις επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο. Μπορούν μέσω αυτού να 

επιτύχουν αποδοτικότητα όσον αφορά στο κέρδος μεταφοράς του φορτίου τους στον επόμενο 

προορισμό, ανεξάρτητα αν αυτός είναι λιμάνι, κάποιος ενδιάμεσος σταθμός ή ο τελικός 

καταναλωτής (http://www.solusource.com). 

Παρόλο που ο σιδηρόδρομος δεν είναι τόσο ευέλικτο μέσο όσο ο δρόμος, μπορεί να 

αποδειχτεί φθηνότερο κα πιο αποδοτικό ως προς το κόστος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, 

ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες αποστάσεις. Όσον αφορά μάλιστα σε φορτία με μεγάλο 

όγκο, όπως για παράδειγμα μεταλλεύματα ή εμπόρευμα σε κοκκώδη μορφή, ο σιδηρόδρομος 

τείνει να αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση. Εξειδικευμένα για φορτία οχήματα επιτρέπουν 

τη διαχείριση των προϊόντων που καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο και κατ’επέκταση την εύκολη 

μεταφορά τους. Επιπλέον αυτοκίνητα ψυγεία καθώς και άλλα containers είναι διαθέσιμα για 

ευπαθή φορτία ενώ τα υγρά φορτία μπορούν να αποθηκευτούν σε οχήματα δεξαμενές 

(http://www.solusource.com).  

Στην Ελλάδα εκτός από ιδιωτικές μεταφορικές εταιρίες, μεταφορές εμπορευμάτων 

αναλαμβάνει και ο κρατικός μηχανισμός του ΟΣΕ. Οι μεταφορές που αναλαμβάνει ο ΟΣΕ 

διακρίνονται σε εσωτερικές, διεθνείς και transit. Συγκεκριμένα, οι εσωτερικές μεταφορές 

αναφέρονται σε αυτές οι οποίες έχουν σημείο φόρτωσης και εκφόρτωσης μέσα στην Ελληνική 

επικράτεια. Αντίστοιχα διεθνείς μεταφορές, χαρακτηρίζονται εκείνες, οι οποίες έχουν προέλευση 

ή προορισμό κάποια άλλη χώρα. Τέλος, στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα 

προέλευσης ή προορισμού των φορτίων αλλά λειτουργεί ως ενδιάμεση χώρα με σκοπό τη 

διαμετακόμισή τους, τότε οι μεταφορές αναφέρονται ως transit μεταφορές (http://www.yme.gr). 

Δίπλα παρουσιάζεται η 

κατανομή σιδηροδρομικών 

μεταφορών στην Ελλάδα ανά 

προορισμό (βάσει βάρους) 

σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ 

(http://www.sevstegi.org.gr). 

  

http://www.solusource.com/
http://www.solusource.com/
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2.4.5 Συνδυαστικές μεταφορές 
 

Ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών τάσεων, η χρήση συνδυαστικών τρόπων μεταφοράς 

εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Οι διαχειριστές απαιτούν 

αποδοτικούς μεταφορικούς συνδέσμους και την ικανότητα συνδυασμού διαφόρων τρόπων 

μεταφοράς σε μια ενιαία συντονισμένη εμπορευματική μετακίνηση (Cambra-Fierro J. and Ruiz-

Benitez R.,2009). Θέλοντας να δώσουμε τον ορισμό των συνδυαστικών μεταφορών μπορούμε 

να πούμε ότι οι συνδυαστικές μεταφορές αποτελούν έναν συνδυασμό από τουλάχιστον δύο ήδη 

μεταφορικών μέσων σε μία αλυσίδα μεταφοράς, χωρίς να απαιτείται η αλλαγή των κοντέινερ τα 

οποία περιέχουν το εμπόρευμα. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται συνήθως 

μέσω σιδηρόδρομου, με υδάτινες μεταφορές εσωτερικά της εκάστοτε χώρας ή με πλοίο 

υπερωκεάνιο και με τις συντομότερες πιθανές αρχικές ή τελικές αποστάσεις μέσω οδικών μέσων 

(Ethem Pekin, et.al, 2012, Macharis C. and Bontekoning Y.M., 2004). 

Οι συνδυαστικές εμπορευματικές μεταφορές εξελίχθηκαν σε έναν πολύ σημαντικό τομέα 

της βιομηχανίας των μεταφορών. Αυτή την ανάπτυξη εξηγεί το γεγονός ότι η χρήση 

συνδυαστικών μεταφορών προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα πλήρες φάσμα τρόπων μεταφοράς 

και επιλογών δρομολόγησης κι έτσι τους επιτρέπει να συντονίσουν τις προμήθειες, την 

αποθήκευση των προϊόντων, τα οικονομικά στοιχεία και τις λειτουργίες διανομής προκειμένου 

να επιτύχουν αποτελεσματικές σχέσεις με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται  στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (Cambra-Fierro J. and Ruiz-Benitez R.,2009, Macharis C. and 

Bontekoning Y.M., 2004). 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Milan Janic και σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή επιτροπή 

οι συνδυαστικές μεταφορές αποτελούνται από ορισμένα στάδια. Αρχικό είναι η συλλογή του 

φορτίου στην αρχική ζώνη και η μεταφορά του με φορτηγό στον αρχικό σταθμό. Ο σταθμός 

αυτός θα αποτελέσει σταθμό προέλευσης των συνδυαστικών μεταφορών και βρίσκεται στην 

περιοχή φόρτωσης των εμπορευμάτων. Ακολουθεί η μεταφόρτωση από το φορτηγό σε 

μεταφερόμενο χώρο αποσκευών, και εν συνεχεία σε μέσο διαφορετικό του οδικού 

(σιδηρόδρομος, υδάτινο μέσο, εναέριο). Στη συνέχεια γίνεται η μεταφορά μεταξύ των σταθμών 

προέλευσης και προορισμού των συνδυαστικών μεταφορών με τη χρήση του μεταφερόμενου 

file:///C:/Users/xrysa/Desktop/UOM/Mobile%20Transportation/Transportation/intermodal/S1361920906000794.htm
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χώρου αποσκευών. Τέλος απομένει η διανομή από το σταθμό προορισμού στις περαιτέρω ζώνες 

προορισμού με τη χρήση φορτηγού (Janic Milan, 2007). 

Στην Ευρώπη, η μεταφορά φορτίων μέσω συνδυαστικών μεταφορών θεωρείται ως ένας 

εν δυνάμει αντίπαλος των οδικών μεταφορών ενώ ταυτόχρονα μπορεί να έχει πολύ πιο φιλική 

συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των ετών 1990-1999, οι 

συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από 119 

έως περίπου 250 δις τονοχιλιόμετρα με μια άνοδο στο μερίδιο της αγοράς της τάξης του 5%-9% 

(Milan Janic, 2007). Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι το μεγαλύτερο κέντρο logistics της 

Ευρώπης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα PLAZA, η οποία και στηρίζεται σε ένα κέντρο 

συνδυαστικών μεταφορών (Cambra-Fierro J. and Ruiz-Benitez R.,2009). 

 

2.4.6 Μεταφορές μέσω αγωγού 

 

Νέα συστήματα μεταφοράς φορτίων κυμαίνονται από το σχεδιασμό νέων οχημάτων 

μέχρι και υπόγεια συστήματα μεταφορών. Ο σχεδιασμός νέων συστημάτων μεταφορών αποτελεί 

αναμενόμενο επακόλουθο της τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ ταυτόχρονα η φιλικότητα προς το 

περιβάλλον ευνοεί επίσης τη δημιουργία τους. Τα συστήματα υπόγειων μεταφορών με τη χρήση 

αγωγού, αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι φέρνουν μια νέα εποχή στη 

μεταφορά φορτίων (Yung-yu Tseng, 2005). Η υπόγεια μεταφορά εμπορευμάτων με κάψουλες 

μέσω αγωγών, αποτελεί μια εναλλακτική και καινοτόμα μέθοδο μεταφορών. Η προώθηση των 

καψουλών επιτυγχάνεται: 

 Με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα, Pneumatic Capsule Pipeline (PCP) 

 Με τη χρήση νερού, Hydraulic Capsule Pipeline (HCP) 

 Με ηλεκτροκίνηση (με γραμμικούς επαγωγικούς κινητήρες) 

Τα οφέλη χρήσης ενός τέτοιου τρόπου μεταφοράς είναι άμεσα τόσο για τις επιχειρήσεις, 

όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης ενώ παράλληλα μειώνονται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, τα τροχαία ατυχήματα. Σε 

επίπεδο επιχειρήσεων μειώνεται σημαντικά το κόστος μεταφοράς φορτίων και εξασφαλίζουν 

ασφάλεια στη μεταφορά και παράδοση στο σωστό χρόνο (just in time) (http://portal.tee.gr). 

file:///C:/Users/xrysa/Desktop/UOM/Mobile%20Transportation/Transportation/intermodal/S1361920906000794.htm
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Θέλοντας να δώσουμε μια συγκεντρωτική και συνοπτική εικόνα των διάφορων ειδών 

εμπορευματικών μεταφορών, παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 3: Είδη μεταφορών 

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Οδικές 

Δύο βασικοί τομείς 
 Φορτίο φορτηγού 

 Μικρότερο φορτίο 
 
Αντιμετώπιση προκλήσεων 
 Καύσιμα 

 Ασφάλεια 

 Κυκλοφοριακή συμφόρηση 
 Οδόστρωμα 

 

 

 

Paul Davidsson et.al (2005), 

Alan McKinnon (2006), 

Boyland, O., Nicoletti, G. 

(2001), Alan C. McKinnon, 

et.al (1993),  

Υδάτινες 

Μεγάλος όγκος προϊόντων 
 
Πλεονεκτήματα: 
 Μειωμένο κόστος 

 Ταχύτητα 

 Φιλικότητα στο περιβάλλον 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 
 
Διαχωρισμός πλοίων 
αναλόγως το φορτίο 
 

 

 

 

 

Paul Davidsson et.al (2005), 

Γιαννόπουλος (1998),  

Σιδηροδρομικές 

 
Μεγάλος όγκος προϊόντων 
 

Χαμηλό κόστος 
 

Χρήση σε : 
 συνδυαστικές μεταφορές 

 μεγάλες αποστάσεις 

 

 
 
 

David B. Clarke, Paul Davidsson 

et.al (2005), 

Εναέριες 

 
Μείωση κόστους αποθεμάτων 
 

Πλεονεκτήματα: 
 Ταχύτητα 

 Χαμηλά ποσοστά βλάβης 
εμπορευμάτων 

 Ασφάλεια 

 Γεωγραφική και χρονική 
ευελιξία, πρόσβαση και 
συχνότητα 

 

Υψηλό κόστος 

 

 

 

J. Petersen (2007), Reynolds, 

Feighan (2001), Yung-yu Tseng 

et.al (2005), John D. Kasarda 

et.al (2006) 
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Συνδυαστικές 

 
Πλήρες φάσμα μεταφορών 
 

Επιλογές δρομολόγησης 
 

Συντονισμός: 
 Προμηθειών  

 Αποθήκευσης προϊόντων 

 Οικονομικών στοιχείων 

 Λειτουργιών διανομής 

 

 

 

Cambra-Fierro J. and Ruiz-

Benitez R.(2009), Ethem Pekin, 

et.al (2012), Macharis C. and 

Bontekoning Y.M. (2004), 

Milan Janic (2007),  

Pipelines 

 
Χρήση υπόγειων καψουλών 
μέσω: 
 Πεπιεσμένου αέρα (PCP) 

 Χρήση νερού (HCP) 

 Ηλεκτροκίνηση 
 

Μείωση: 
 Κυκλοφοριακής 

συμφόρησης 

 Ατυχημάτων 

 Ρύπων 

 

 

 

 

 

Yung-yu Tseng (2005),  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

3.1  MOBILE SCM 

 

Η mobile διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται στη χρήση κινητών εφαρμογών 

και συσκευών για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της, ώστε να επιτευχθεί μείωση του 

κόστους, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υπευθυνότητα. Η χρήση της παρέχει στις επιχειρήσεις 

την ευελιξία να εφαρμόσουν ασύρματη τεχνολογία σε οποιοδήποτε σύστημα πληροφορικής, τα 

οποία και χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και επεκτείνουν τις ήδη 

υπάρχουσες δυνατότητες της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Eng, 2006). Ακόμη 

βελτιώνει την αποδοτικότητα σε ότι αφορά στις λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των επιχειρήσεων (Felix T.S. Chan & 

Alain Yee-Loong Chong, 2012). 

Το πιο προφανές πλεονέκτημα είναι ότι, η χρήση ασύρματων και κινητών τεχνολογιών 

στην εφοδιαστική αλυσίδα προσφέρει ένα μέσο πιο ευέλικτο, ακριβές και μείωσης χρόνου στη 

συλλογή δεδομένων κατά τη μετακίνηση αγαθών και άλλων δραστηριοτήτων. Επίσης επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες ανεξαρτήτου χρόνου και τοποθεσίας τη 

στιγμή ακριβώς που τις επιθυμούν (Eng, 2006, Qi, Zhao & Zhang, 2008). Πιο συγκεκριμένα, οι 

Hou (2009) και Huang (2009)  και οι συνεργάτες τους υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή της mobile 

SCM στην παραγωγή περιλαμβάνει την ικανότητα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, 

μειωμένου αποθέματος και μείωση των λαθών. Επιπρόσθετα υπάρχει βελτίωση στον 

προγραμματισμό και την παρακολούθηση των διεργασιών, αύξηση του εργατικού χώρου και 

χρησιμοποίησης των μηχανημάτων, ικανότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης πληροφοριών 

σε πραγματικό χρόνο καθώς και βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών.  

 

Η mobile διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνει εφαρμογές λογισμικού σε 

κινητές συσκευές για να δώσει στους χρήστες την ευελιξία να λειτουργήσουν σε ένα ασύρματο 

υπολογιστικό περιβάλλον σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Με τη χρήση φορητών συσκευών και 
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mobile τεχνολογιών παρέχεται άμεση σύνδεση με τον server της εταιρίας μέσω ασύρματης 

τεχνολογικής υποδομής όπως για παράδειγμα μέσω GPS, GIS και Wi-Fi, τα οποία επιτρέπουν 

στους χρήστες να διαμοιράσουν δεδομένα στις λειτουργίες και κατά μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας χωρίς τη χρήση καλωδίων για ανταλλαγή πληροφοριών. Με λίγα λόγια, αξιοποιείται η 

ασύρματη επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών στο μέγιστο βαθμό, όπως επίσης και η 

ασύρματη συλλογή δεδομένων (Eng, 2006, Keng Siau & Zixing Shen, 2002). 

 

3.1.1 Mobile εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα 
 

Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς για το ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση mobile τεχνολογιών σε μια επιχείρηση; Σύμφωνα με άρθρο των Chong και Ooi 

(2008) η υιοθέτηση mobile τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζεται από τους εξής 

τρεις παράγοντες: τον τεχνολογικό, τον οργανωτικό και τον περιβαλλοντικό. Ο τεχνολογικός 

παράγοντας περιγράφει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εντός και εκτός της επιχείρησης 

και είναι σχετικές με αυτή. Ο οργανωτικός περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του οργανισμού, 

όπως ο σκοπός του, το μέγεθός του και η δομή της διαχείρισης. Τέλος το περιβάλλον του 

οργανισμού, αναφέρεται στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

συμπεριλαμβανομένων και των ανταγωνιστών της και της βιομηχανίας.   

Αναζητώντας κανείς περισσότερες απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα, μπορεί να 

ανατρέξει σε παράγοντες της σημερινής επιχειρηματικής αγοράς. Αρχικά, η παγκοσμιοποίηση 

είναι βασικός παράγοντας που οδηγεί στη μετάδοση των mobile εφαρμογών στις εφοδιαστικές 

αλυσίδες. Σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η επικοινωνία είναι δύσκολη, οι mobile 

επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο φωνής και μετάδοσης δεδομένων. 

Επίσης, οι mobile εφαρμογές καθοδηγούνται από την ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Κι αυτό, καθώς όπως υποστηρίζεται οι διαδικασίες είναι αυτές που 

επιτρέπουν τον στρατηγικό πλεονέκτημα και όχι μόνο η υποδομή της τεχνολογίας της 

πληροφορίας. Η ανάγκη αντικατάστασης πεπαλαιωμένων συστημάτων και συναφών 

επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα υιοθέτησης mobile τεχνολογιών. 

Τέλος η ενδεχόμενη μείωση του κόστους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση οποιασδήποτε 

τεχνολογίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Umar Ruhi & Ofir Turel, 2008). 
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Έχοντας ως κριτήριο την πορεία των διαδικασιών στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, μπορεί κανείς να κατηγοριοποιήσει και τις εφαρμογές mobile τεχνολογίας, που 

υλοποιούνται σε αυτή. Έτσι ορίζονται οι εφαρμογές για τις διαδικασίες ροής υλικών – δηλαδή 

διαδικασίες από τους προμηθευτές προς τους πελάτες - , οι εφαρμογές για τις διαδικασίες με 

αντίθετη φορά, δηλαδή διαδικασίες ροής πληροφοριών σχετικών με τις απαιτήσεις και τέλος οι 

διαδικασίες για το εσωτερικό της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τη χρήση της mobile 

τεχνολογίας, γίνεται έτσι εφικτό να ελέγχεται άμεσα ο ισοσκελισμός μετρητών και προϊόντων 

που προέρχονται από προμηθευτές, ή να ελέγχεται η ισορροπία μεταξύ των συναλλαγών της 

επιχείρησης με τους πελάτες. Τέλος σε ότι αφορά στην εσωτερική διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας διευκολύνονται και εκσυγχρονίζονται οι ροές εργασίας, όπως για παράδειγμα 

παρέχεται η αυτόματη αναγνώριση προϊόντων με τη χρήση RFID τεχνολογίας (Umar Ruhi & 

Ofir Turel, 2008, Christopher M., 2007). 

Χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια, οι mobile εφαρμογές στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:  το mobile email σε 

συνδυασμό με το διαδίκτυο, τη mobile φροντίδα του πελάτη και τέλος τις mobile εφαρμογές 

επιχειρήσεων. Μέσω αυτών των εφαρμογών επιτυγχάνεται η ομαδοποίηση των χρηστών και η 

συνεχής επαφή τους με την επιχείρηση στην οποία εργάζονται ακόμη και αν δε βρίσκονται στο 

χώρο της. Σε επίπεδο επιχειρήσεων η χρήση τους δίνει τη δυνατότητα συγχρονισμού 

ικανοποίησης των απαιτήσεων και καλύτερης διαχείρισης των logistics και της ροής εργασίας, 

όπως επίσης και ποιότητα εξυπηρέτησης για ανταπόκριση και ικανοποίηση του πελάτη (Keng 

Siau & Zixing Shen, 2002, Eng, 2006). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό 

για τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εφαρμογής mobile SCM καθώς αυτή 

περιλαμβάνει τόσο τον τομέα των αγορών, όσο και των πωλήσεων καθώς και των εσωτερικών 

λειτουργιών της επιχείρησης (Felix T.S. Chan & Alain Yee-Loong Chong, 2012). 

 

 

 

 



Mobile Τεχνολογίες στις μεταφορές  Δαμιανίδου Χρυσούλα 

43  

 

3.1.2 Τα χαρακτηριστικά της mobile SCM 
 

Για να γίνουν αντιληπτές οι προκλήσεις για επιτυχή υλοποίηση της mSCM, κρίνεται 

απαραίτητο να γίνει η κατανόηση των χαρακτηριστικών της mobile τεχνολογίας της SCM. Το 

πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της mSCM είναι το γεγονός ότι η πληροφορία δίνεται σε 

πραγματικό χρόνο, τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης. Έτσι, δίνεται επίσης, η 

δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών πώλησης. Ακολουθεί η πανταχού παρουσία 

της επιχείρησης, μέσω του διαδικτύου, των ιστοσελίδων και  των βάσεων δεδομένων. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των γεωγραφικών ορίων της επιχείρησης, τη μεταφορά των 

διαδικασιών της σε ένα εικονικό περιβάλλον και φυσικά την αλλαγή της ιεραρχίας, της δομής 

και της οργάνωσης της επιχείρησης που είναι και το σημαντικότερο. Τέλος η προσωποποίηση 

των αναγκών των πελατών, αρχικά από τη μεριά της επιχείρησης,  που κάνει τις σχέσεις με τους 

πελάτες καλύτερη μέσω της δυνατότητας φιλτραρίσματος ανά πάσα στιγμή των διαφορετικών 

πληροφοριών για τον καθένα, καθώς και από τη μεριά των ίδιων των πελατών, δίνοντας  στους 

πελάτες  αυτονομία λόγω της δυνατότητας πρόσβασης και πλοήγησης  στις παραγγελίες τους, 

οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε στον κόσμο (Eng, 2006). 

 

3.1.3  Σύστημα m - SCM 
 

Υπάρχουν τρία επίπεδα στο σύστημα m-SCM. Το πρώτο αφορά τους χρήστες και τις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις mobile τεχνολογίες για επικοινωνία (Client Terminal / 

Τερματικό πελάτη), το δεύτερο αφορά όλο το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας, που 

περιλαμβάνει τους παρόχους mobile επικοινωνίας, τα δίκτυα επικοινωνίας και διαδίκτυο 

(System Terminal / Τερματικό συστήματος), και το τρίτο επίπεδο είναι η ίδια η πλατφόρμα, που 

αποτελείται από την πλατφόρμα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και την πλατφόρμα m-SCM 

(System Platform / Πλατφόρμα συστήματος) (Qi, Zhao & Zhang, 2008). Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει συνοπτικά τα τρία διαφορετικά modules. 
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Πίνακας 4: Λειτουργικά modules στην πλατφόρμα mSCM (Qi, Zhao & Zhang, 2008) 

 

Πλατφόρμα 
Συστήματος 

Λήψη πληροφοριών από τερματικά 

Αποστολή πληροφοριών σε τερματικά 

Αναμετάδοση δεδομένων και επεξεργασία πληροφοριών 

Δημιουργία και προγραμματισμών μηνυμάτων 

Διεύθυνση και διαχείριση πληροφοριών ανάδρασης  

Αναζήτηση πληροφοριών μέσω SMS 

Κοινοποίηση δεδομένων μέσω SMS 

Τερματικό 
Συστήματος 

Λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 

Upload πληροφοριών 

Εντοπισμός  θέσης  

Αποστολή και λήψη SMS 

Τερματικό 
Πελάτη 

Εντοπισμός θέσης 

Προγραμματισμός μέσω SMS (φωνητικά) 

Συλλογή δεδομένων 

Διαχείριση και ανάκτηση πληροφοριών 

Κοινοποίηση γραμμάτων 

 

 

 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η δομή του τρίτου επιπέδου, του συστήματος m – 

SCM, καθώς και οι συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις όλων των συστατικών στοιχείων της. Στη 

συνέχεια, παρατίθεται ένας πίνακας με τις λειτουργίες του συγκεκριμένου συστήματος m - 

SCM, καθώς και λίγα λόγια για την κάθε μία λειτουργία. 
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Σχήμα 8: Δομή της πλατφόρμας m – SCM (Qi, Zhao & Zhang, 2008) 

Πίνακας 5: Λειτουργίες συστήματος mSCM (Qi, Zhao & Zhang, 2008) 

Όνομα λειτουργίας Περιγραφή Λειτουργίας 

Συλλογή και 

αποστολή δεδομένων 

Συλλογή πληροφοριών παραγωγής και διαχείρισης για τις επιχειρήσεις στην 

εφοδιαστική αλυσίδα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες συσκευές επικοινωνίας, 

και κατάλληλο λογισμικό τερματικού πελάτη. Λειτουργία αναζήτησης 

πληροφοριών σχετικών με τη διαχείριση. 

Εντοπισμός θέσης 
Παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, για πελάτες και βασίζεται στην 

τοποθεσία των τερματικών μέσω mobile τεχνολογιών LBS, GPS. 

Προγραμματισμός 

μέσω της πλατφόρμας 

Αποστολή σύντομων μηνυμάτων σε συσκευές επικοινωνίας με σκοπό την 

αλληλεπίδραση με τις συσκευές των οχημάτων ή του προσωπικού. 

Υποβολή 

πληροφοριών 

Υποβολή πληροφοριών σε τερματικό με τη βοήθεια και τη χρήση του 

διαδικτύου 

SMS 
Φιλικές οδηγίες με τη χρήση ανθρώπινης φωνής. Έλεγχος αυτοκινήτου με 

τεχνικό προσδιορισμό μέσω SMS. Απομακρυσμένη ηχητική παρακολούθηση.  

Φωνητικές υπηρεσίες 
Παροχή ηχητικών υπηρεσιών στους πελάτες με τη χρήση συγκεκριμένων 

τερματικών επικοινωνίας. Παροχή υπηρεσιών VPN και βασικών υπηρεσιών φωνής. 
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3.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ mSCM 

 

3.2.1 Τεχνολογίες και πρωτόκολλα 
 

Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνολογίες και πρωτόκολλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την υλοποίηση της mobile εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για γνωστά πρωτόκολλα, που 

πάνω τους βασίστηκε η ανάπτυξη της χρήσης mobile συσκευών και εφαρμογών στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (Qi et.al, 2008): 

 

 J2ME (Java 2 Micro Edition)  

Η J2ME δεν αποτελεί μια εξειδίκευση της Java. Ο όρος χρησιμοποιείται για τη χρήση Java για 

μικρού μεγέθους συσκευές (Sing Li & Knudsen Jonathan, 2005). Προσφέρει ένα ισχυρό και 

ευέλικτο περιβάλλον για εφαρμογές που τρέχουν σε κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα ή 

PDAs. Η αρχιτεκτονική στης J2ME περιλαμβάνει ποικιλία χαρακτηριστικών, προφίλ και 

προαιρετικών πακέτων, τα οποία προσαρμόζονται στο εκάστοτε είδος συσκευής (Qi et.al, 2008, 

Wen-Chen Hu et.al, 2007). 

 

 GPRS (General Packet Radio Service) 

Η τεχνολογία αυτή κερδίζει έδαφος και υποστήριξη ως ένας ευρύς τομέας λύσεων 

σχετικά με τα δεδομένα των επιχειρήσεων (Salkintzis A.et.al, 2002). αποτελεί την πρώτη 

ενίσχυση του δικτύου GSM και λειτουργεί στα πλαίσια των υφιστάμενων φασμάτων του GSM 

(Umar Ruhi PhD & Ofir Ture, 2005). Είναι μια μη φωνητική υπηρεσία και παρέχει συνεχή και 

απευθείας σύνδεση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο συνδρομητής μπορεί να παραμείνει για μεγάλο 

διάστημα συνδεδεμένος στο τηλέφωνο αλλά να το χρησιμοποιεί όταν αυτός το επιθυμεί για να 

στείλει ή να λάβει δεδομένα (Dennis Seymour Lee, 2002). Να σημειωθεί ότι το GPRS δε 

συσχετίζεται με το GPS. 
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 3G (The Third Generation) 

Μαζί με το Wi-fi αποτελεί την πιο διαδεδομένη ασύρματη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης 

(Pralhad Deshpande, et.al, 2010). Είναι η ασύρματη τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά 

φωνητικών αρχείων και μη, όπως βίντεο, φωτογραφιών, emails καθώς και την πλοήγηση στο 

διαδίκτυο ή το «κατέβασμα» πληροφοριών οπουδήποτε κι αν βρίσκεται ο χρήστης (Smith Clint, 

2007, Qi et.al, 2008). 

 

 WAP (Wireless Application Protocol) 

To πρωτόκολλο WAP (Wireless Application Protocol) είναι μια ανοιχτή, παγκόσμια 

προδιαγραφή για την ανάπτυξη εφαρμογών που ενσωματώνουν δεδομένα, φωνή και ιδιότητες 

διαδικτύου μέσω ασύρματων δικτύων επικοινωνίας από ασύρματες φορητές συσκευές, όπως τα 

κινητά τηλέφωνα, τα PDAs και άλλες ασύρματες συσκευές (H. Joseph Wen & Tibor Gyires, 

2002, Ye Lei & Lin Hui, 2006). Είναι ένα ανοιχτό παγκόσμιο πρότυπο, που επιτρέπει στους 

χρήστες κινητών τηλεφώνων και ασύρματων συσκευών να έχουν πρόσβαση με ασφάλεια και να 

αλληλεπιδρούν άμεσα με πληροφορίες και υπηρεσίες του διαδικτύου (Andres Llana Jr., 2002). 

Το μοντέλο ασύρματου δικτύου WAP είναι ουσιαστικά παρόμοιο με αυτό του διαδικτύου με 

ορισμένες ωστόσο επεκτάσεις για να φιλοξενήσει τα χαρακτηριστικά της ασύρματης 

επικοινωνίας (H. Joseph Wen & Tibor Gyires, 2002). 

 

 XML (Extensible Markup Language) 

Η XML γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών 

(Siddhartha K. Goel, et.al, 2003). Χρησιμοποιείται ως πρότυπο στη δομή δεδομένων και τη 

διάδοση περιεχομένου μεταξύ διαφόρων συστημάτων βάσεων δεδομένων και εφαρμογών στο 

διαδίκτυο. Λόγω της δομής της και των ετικετών που χρησιμοποιούνται (tags) χαρακτηρίζεται 

ως επεκτάσιμη, αναγνώσιμη και ευέλικτη (Quang & Rahayu, 2005). Μάλιστα παρέχοντας μια 

κοινή μέθοδο αναγνώρισης δεδομένων, η XML έχει εξελιχθεί σε μορφή ανταλλαγής 

ηλεκτρονικών δεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείται για 

υποστήριξη των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων (Qi et.al, 2008). 
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 OTA (Over The Air) 

Η τεχνολογία ΟΤΑ είναι πρότυπο για τη μετάδοση και λήψη εφαρμογών που σχετίζονται με 

πληροφορίες σε ένα ασύρματο σύστημα επικοινωνίας. Με την επιλογή απλά του επιθυμητού 

περιεχομένου από μία ιστοσελίδα ή μια τηλεφωνική γραμμή, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει 

περιεχόμενο μέσω SMS ή WAP χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη καλωδίων ή 

συγχρονισμού. Πρακτικά, καθώς αναδύονται όλο και  περισσότερες νέες εφαρμογές για κινητές 

συσκευές, η χρήση της ΟΤΑ τεχνολογίας αυξάνεται συνεχώς και αποκτά μεγάλη σημασία (Qi 

et.al, 2008). 

 

 Mobile IP 

H τεχνολογία της mobile διεύθυνσης IP αναπτύχθηκε από το IETF (Internet Engineering Task 

Force), ως λύση στη διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ mobile κόμβων. Μέσω της χρήσης του είναι 

δυνατή η μετακίνηση των χρηστών κινητών συσκευών από ένα δίκτυο σε άλλο, ενώ ταυτόχρονα 

μπορούν να διατηρήσουν την ίδια διεύθυνση IP. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται σε ενσύρματα κ 

ασύρματα περιβάλλοντα, όπου είναι απαραίτητη η χρήση κινητών συσκευών σε πολλαπλά LAN 

υποδίκτυα με διαφορετικές ΙΡ διευθύνσεις (Perkins C., 1998, Qi et.al, 2008). 

 

 Bluetooth 

Η τεχνολογία Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο που βασίζεται σε ραδιοσυχνότητες, και 

συγκεκριμένα με συχνότητα 2.45 GHz, η οποία επιτρέπει φορητές ηλεκτρονικές συσκευές να 

συνδεθούν και να επικοινωνήσουν με ασύρματο τρόπο. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω 

δικτύων μικρής εμβέλειας, δηλαδή έχει ισχύ από 1 έως 100 μέτρα (Haarsten J., 1998). Με την 

εφαρμογή Bluetooth στην mSCM, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή μεγάλης 

ποικιλίας δεδομένων, χωρίς να είναι απαραίτητο να βρίσκονται οι κάτοχοι των ηλεκτρονικών 

συσκευών ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο (Qi et.al, 2008). 
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 FAP 

Το FAP (πρωτόκολλο εφαρμογής στόλου – Fleet Application Protocol)  είναι μια ανοικτή 

διεπαφή για τις εταιρείες σχετικά με εφαρμογές διαχείρισης του στόλου των οχημάτων με 

δυνατότητα επέκτασης των λύσεων για τους  «διαχειριστές»  του στόλου (Κυρίτσης κ.ά., 2007). 

 
 UMTS 

Το UMTS  (Universal Mobile Telecommunication System)  είναι ένα σύστημα κινητής 

επικοινωνίας, το οποίο προσφέρει την άμεση σύνδεση μεταξύ των τερματικών και των 

δορυφόρων. Το UMTS είναι μια από τις προτάσεις της ITU για τις τεχνολογίες για τα παγκόσμια 

πρότυπα για τα 3ης γενιάς κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός 

δημόσιων και ιδιωτικών δικτύων, έτσι ώστε να προσφέρεται περισσότερη κινητικότητα και 

υψηλότερα ποσοστά κάλυψης (Sibaram Khara, 2010). Σε αντίθεση με αυτό που ισχύει στα 2ης 

γενιάς κινητά τηλέφωνα, το UMTS είναι ενσωματωμένο σε σταθερό δίκτυο (John  G.  

Markoulidakis & Efstathios  D.  Sykas, 1995). Ειδικότερα,  το UMTS  μπορεί να υποστηρίξει 

νέες εφαρμογές τηλεπληροφορικής όπως η δυναμική καθοδήγηση διαδρομών,  η διαχείριση 

στόλου και ο έλεγχος φορτίου,  συγκεκριμένα για Road  Transport Telematics (RTT). 

Τα παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 6: Τεχνολογίες και πρωτόκολλα στην mSCM 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ m-SCM 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

J2ME 

Χρήση της Java σε συσκευές μικρού 
μεγέθους 
 
Ποικιλία προσαρμόσιμων 
χαρακτηριστικών 
 

Sing Li & Knudsen Jonathan, 

(2005), Qi et.al, (2008), Wen-

Chen Hu et.al, (2007) 

GPRS 

 
Φωνητική υπηρεσία.  
 
Διαρκής σύνδεση στο τηλέφωνο, χρήση 
υπηρεσίας όταν είναι επιθυμητό 
 

 

Salkintzis A.et.al, (2002), Umar 

Ruhi PhD & Ofir Ture, (2005), 

Dennis Seymour Lee, (2002) 
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3G 

Ασύρματη τεχνολογία ευρυζωνικής 
πρόσβασης 
 
Μεταφορά και download αρχείων 
ανεξαρτήτως χώρου 

 

Pralhad Deshpande, et.al, (2010), 

Smith Clint, (2007), Qi et.al, 

(2008) 

WAP 

 
Ανοιχτό παγκόσμιο πρότυπο 
 
Ανάπτυξη εφαρμογών μέσω 
ασύρματων δικτύων επικοινωνίας για 
ασύρματες φορητές συσκευές 
 

 

H. Joseph Wen & Tibor Gyires, 

(2002), Ye Lei & Lin Hui, 

(2006), Andres Llana Jr., (2002),  

XML 

Πρότυπο δομής δεδομένων και 
διάδοσης περιεχομένου μεταξύ 
συστημάτων βάσεων δεδομένων και  
διαδικτυακών εφαρμογών. 

 

Siddhartha K. Goel, et.al, (2003), 

Quang & Rahayu, (2005), Qi 

et.al, (2008) 

OTA 

 
Πρότυπο μετάδοσης και λήψης 
εφαρμογών σε ασύρματα συστήματα 
επικοινωνίας 

 

Qi et.al, (2008) 

Mobile IT 

 

Χρήση σε ενσύρματα και ασύρματα 
δίκτυα 
 
Διατήρηση διεύθυνσης ΙΡ κατά την 
μετακίνηση των συσκευών σε δίκτυα  

 

Perkins C., (1998), Qi et.al, 

(2008) 

Bluetooth 

 

Πρωτόκολλο που βασίζεται σε 
ραδιοσυχνότητες 
 
Ασύρματη σύνδεση και επικοινωνία 
συσκευών - μικρής εμβέλειας δίκτυα 

Haarsten J., (1998) Qi et.al, 

(2008) 

 

FAP 
Ανοιχτή διεπαφή εφαρμογών 
διαχείρισης στόλου οχημάτων 

Κυρίτσης κ.ά., (2007) 

UMTS 

Σύστημα κινητής επικοινωνίας για 3ης 
γενιάς κινητά τηλέφωνα 
 
Άμεση σύνδεση μεταξύ τερματικών και 
δορυφόρων 
 
Εφαρμογές: 
 δυναμική καθοδήγηση διαδρομών,  

διαχείριση στόλου  

 έλεγχος φορτίου 

Sibaram Khara, (2010), John  G.  

Markoulidakis & Efstathios  D.  

Sykas, (1995) 
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3.2.2 Mobile τεχνολογία στα logistics 
 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες που συναντάμε πιο συχνά στα logistics και τις εφοδιαστικές 

αλυσίδες μπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες : συστήματα πληροφορικής, τεχνολογίες 

αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων, συστήματα τηλεματικής και υποδομές δικτύων. Από αυτές 

τις κατηγορίες οι δύο είναι που θα λέγαμε ότι χρησιμοποιούν, ή ακόμα και βασίζονται στην 

mobile τεχνολογία και είναι οι τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων, και τα 

συστήματα τηλεματικής. 

3.2.2.1  Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων 
 

Οι τεχνολογικές λύσεις Αυτόματης Αναγνώρισης και Κτήσης Δεδομένων (Automatic 

Identification and Data Capture, AIDC) αποτελούν το πιο σύγχρονο και καινοτόμο παράδειγμα 

τέτοιων τεχνολογικών υποδομών. Τα βασικά στοιχεία, από τα οποία απαρτίζεται ένα AIDC 

σύστημα είναι το αντικείμενο πάνω στο οποίο εφαρμόζεται η τεχνολογία, ο κωδικός, ο οποίος 

χαρακτηρίζει και δίνει ταυτότητα στο αντικείμενο, ο αναγνώστης, δηλαδή αυτός που διαβάζει 

τον κωδικό, ο υπολογιστής στον οποίο γίνεται η λήψη των δεδομένων του αναγνώστη και το 

λογισμικό, το οποίο πραγματοποιεί την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων (Smith A. & 

Offodile F, 2002). 

Η τεχνολογία Auto-ID αποτελείται από μεγάλο αριθμό εξατομικευμένων τεχνολογιών 

και συνεργασίας αυτών. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι η τεχνολογία γραμμωτού κώδικα 

(Barcode), αναγνώρισης με χρήση Ραδιοσυχνότητας (Radio Frequency ID), οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition), μαγνητικής Ρίγας (Magnetic Stripe), 

έξυπνων Καρτών (Smart Cards), μνήμη Αφής (Touch Memory), φωνητική Είσοδος Δεδομένων 

(Voice Data Entry) και τεχνολογία επικοινωνίας δεδομένων μέσω ραδιοσυχνότητας (Radio 

Frequency Data Communications-RFDC). Από όλες αυτές οι πιο γνωστές είναι ο γραμμωτός 

κώδικας (barcode), οι έξυπνες κάρτες, τα συστήματα αναγνώρισης χαρακτήρων και οι 

εφαρμογές ασύρματης αναγνώρισης (Radio Frequency Identification, RFID). Αυτά που 

χρησιμοποιούνται ευρέως είναι το barcode και το RFID (Ashton, 2003). 
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 Barcode 

Η τεχνολογία των barcodes (γραμμωτοί κώδικες) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε 

κατάστημα το 1974. (Jonathan Beck, et.al, 2009) Στην πορεία ωστόσο εξελίχθηκε ως μια από τις  

πιο δημοφιλείς τεχνολογίες και πλέον είναι μέρος κάθε προϊόντος που αγοράζεται ενώ έχει 

εξελιχθεί σε πρότυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης των προϊόντων (Wyld, 2006). Ένας 

γραμμωτός κώδικας, κωδικοποιεί αριθμητικά και αλφαριθμητικά δεδομένα και η ανάγνωσή του 

πραγματοποιείται  μέσω ορατού ερυθρού ή υπέρυθρου φωτός, αναλόγως με το σύστημα που 

χρησιμοποιείται (Keith A. Osman & Anthony Furness, 2000). 

Οι σύγχρονοι γραμμωτοί κώδικες εμφανίζονται σε δύο μορφές: το μονοδιάστατο 

γραμμωτό κώδικα (1D) και αυτή των δύο διαστάσεων (2D). Οι μονοδιάστατοι γραμμωτοί 

κώδικες χρησιμοποιούν μπάρες και κενά ενώ οι γραμμωτοί κώδικες δύο διαστάσεων 

αποτελούνται από πιο πολύπλοκη δομή, τετραγώνων, τελειών ή άλλων γεωμετρικών σχεδίων για 

την κωδικοποίηση πληροφοριών (Harry E. Pence, 2011). Στην εικόνα παρακάτω φαίνονται οι 

δύο τύποι γραμμωτού κώδικα. Παρόλο που ο μονοδιάστατος είναι πιο διαδεδομένος στην 

καθημερινότητα, ο 2D γραμμωτός κώδικας γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, καθώς απαιτεί 

σημαντικά λιγότερη επιφάνεια για 

να κωδικοποιήσει την ίδια 

ποσότητα δεδομένων συγκριτικά με 

τους 1D γραμμωτούς κώδικες 

(Xiaoyong Su et.al, 2007). 

    

                    Εικόνα 1 

 RFID 

Η τεχνολογία RFID έχει 

αναγνωριστεί ως μια από τις δέκα 

σημαντικότερες τεχνολογίες του 

εικοστού πρώτου αιώνα (Yahia 

Zare Mehrjerdi, 2011). Στο 

σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Beck%2C+Jonathan)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Pence%2C+Harry+E.)
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οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι καινοτόμες όχι μόνο στις δικές τους λειτουργίες αλλά και στις 

λειτουργίες ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Azevedo S. G., Carvalho Η., 2012). Η 

τεχνολογία RFID αποτελεί μια καινοτόμα τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης, η οποία 

αναγνωρίζει και συλλέγει δεδομένα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή εισαγωγή δεδομένων (Wyld, 

2006). Εμφανίστηκε γύρω στο 1940 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για στρατιωτικούς σκοπούς. 

Εισήχθηκε σε βιομηχανικές εφαρμογές στα τέλη του 1980, αλλά και πάλι η εξάπλωσή της 

καθυστέρησε λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και της έλλειψης των κατάλληλων τεχνολογικών 

προτύπων (Holmqvist – Stefansson, 2006).  

Σύστημα RFID ονομάζουμε το συνδυασμό RFID τεχνολογίας και τεχνολογίας της 

πληροφορίας. Το πιο απλό RFID σύστημα περιέχει ετικέτες (tags), έναν RFID αναγνώστη 

(RFID reader) και έναν υπολογιστή, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Επίσης είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη λογισμικού καθώς και προγράμματος ασφαλείας για τους αναγνώστες 

προκειμένου, ένα σύστημα RFID να είναι ολοκληρωμένο (Xiaoyong Su et.al, 2007, Azevedo S. 

G., Carvalho Η., 2012). 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω δύο μεθόδους οι Gaukler and Seifert (2007) εξηγούν στο 

άρθρο τους ότι οι οικονομίες των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογία RFID είναι σε 

μεγάλο ποσοστό διαφορετικές από αυτές όπου χρησιμοποιούνται οι γραμμωτοί κώδικες 

(barcodes). Με τη χρήση barcodes, το κόστος της ετικέτας είναι χαμηλό αλλά το κόστος κάθε 

σαρώματος είναι υψηλό, καθώς τυπικά εμπεριέχει ανθρώπινη εργασία και καθυστέρηση στη ροή 

των υλικών. Με την RFID τεχνολογία, οι ετικέτες και το σύστημα είναι υψηλού κόστους, αλλά 

τα οφέλη από τη χρήση του προκύπτουν από τη συνεχή ροή υλικών που προσφέρει (Hingley et 

al., 2007). 

 

3.2.3 Συστήματα τηλεματικής 
 

Η ραγδαία εξέλιξη της τηλεπληροφορικής επηρεάζει άμεσα και την εξέλιξη των 

συστημάτων τηλεματικής, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στις μεταφορές. 

Αποτελούν συνώνυμο όρο με τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems - 

ITS), τα οποία, μέσω του συνδυασμού πληροφοριών, επικοινωνιών, τεχνολογιών μεταφορών 
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στα οχήματα καθώς επίσης και της κατάλληλης υποδομής βελτιώνουν την ποιότητα και την 

απόδοση των μεταφορών. Μπορεί κανείς να απαριθμήσει πολλά συστήματα, τα οποία βοηθούν 

τους οδηγούς και τους πελάτες των μεταφορών (Yonglong Xu, 2000, Nijole Batarliene, 2007). 

Προς το παρόν οι λύσεις τηλεματικής χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στις οδικές 

μεταφορές. Η τηλεματική μεταφορών αποτελείται από τη μεταβίβαση πληροφοριών από και 

προς το όχημα (τηλεπικοινωνίες), την επεξεργασία πληροφοριών (τεχνολογία της 

πληροφορικής) και τέλος τη χρήση των πληροφοριών για ασφαλή μεταφορά και αποδοτική 

χρήση των ήδη υπαρχόντων λύσεων (Nijole Batarliene, 2007) Οι πληροφορίες συλλέγονται με 

ψηφιακά μέσα αποτύπωσης και χαρτογράφησης, με οδική υποδομή και με δοκιμαστικά 

οχήματα, που στέλνουν περιοδικά και ανώνυμα τις θέσεις και την ταχύτητά τους σε ένα κέντρο 

συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες στους παρόχους 

υπηρεσιών προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους χρήστες (Yonglong Xu, 2000). 

Η έγκαιρη, ακριβής και αξιόπιστη συλλογή αυτών πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή 

ροή και την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τις 

υπηρεσίες των ITS (Aldona Jarašūniene, 2007) Τέλος ο χρήστης πρέπει να διαθέτει μια 

τερματική συσκευή, όπως ένα κινητό τηλέφωνο, ή ένα σύστημα πλοήγησης για να λάβει και να 

προωθήσει πληροφορίες και να λάβει αποφάσεις (Yonglong Xu, 2000). 

Τα ITS συστήματα των οχημάτων καλύπτουν συσκευές και τεχνολογίες που αφορούν τις 

πλατφόρμες των οχημάτων και περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες για τον οδηγό και 

συστήματα ασφαλείας που είναι συμβατά με όλους τους τύπους οχημάτων. Υποστηρίζονται από 

μια έξυπνη υποδομή που υπάρχει κατά μήκος του μεταφορικού δικτύου και εκτελεί διαδικασίες 

επιτήρησης, παροχής πληροφοριών και εφαρμογής σχεδιασμού για λειτουργίες ελέγχου. 

Συγκεκριμένα τα mobile συστήματα των οχημάτων μπορούν να διαβάσουν δεδομένα από τον 

υπολογιστή του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη λειτουργία της μηχανής, 

της συντήρησης, της κατάστασης του οχήματος κλπ) Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στα 

συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για πλοήγηση, ασφάλεια (όπως αυτόματη κλήση σε 

περίπτωση ανάγκης), ειδοποιήσεις συντήρησης κλπ. Η λειτουργία τους βασίζεται κατά βάση σε 

τεχνολογίες εντοπισμού θέσης και ασύρματες επικοινωνίες και ο χειρισμός τους γίνεται από 

τους χρήστες των οχημάτων ή ακόμη από τους παρόχους μεταφοράς και πληροφοριών (Faramak 

Zandi & Madjid Tavana, 2011, Laura Schewel & Daniel M. Kammen, 2010). 
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Η αρχιτεκτονική των ITS περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ των φυσικών 

συνιστωσών των συστημάτων μεταφορών, περιλαμβανομένων των κέντρων ελέγχου, των 

οχημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται (Faramak Zandi & Madjid Tavana, 2011). 

Τη ραχοκοκαλιά τους αποτελεί η υποδομή των επικοινωνιών. Τα ευφυή αυτά συστήματα κάνουν 

εκτεταμένη χρήση μιας υποδομής των επικοινωνιών, περιλαμβανομένων δορυφορικών και 

επίγειων επικοινωνιών, σταθερών και κινητών υπηρεσιών, εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων, και 

αμφίδρομες επικοινωνίες δεδομένων, φωνής, εικόνων και υπηρεσιών βίντεο. Τα συστήματα GPS 

και GLONASS χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα 

κινητής τηλεφωνίας GSM, χρησιμοποιείται ευρέως για αμφίδρομες ιδιωτικές επικοινωνίες 

φωνής και δεδομένων (Yonglong Xu, 2000). 

 Τα συστήματα τηλεματικής έχουν δομή πελάτη – διακομιστή (client - server). Όλα τα 

δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό μέρος το διακομιστή. Η πρόσβαση στα δεδομένα του 

είναι εφικτή από εφαρμογές πελάτη που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή του χρήστη. Η 

τοπική βάση δεδομένων αποθηκεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 

τηλεματικά συστήματα, τα αντικείμενά τους κλπ. Ο server ψηφιακού χάρτη αποθηκεύει τις 

γεωγραφικές αναπαραστάσεις από γεωχωρικές τοποθεσίες όπου μπορεί να βρίσκεται κάποιο 

αντικείμενο του συστήματος. Η εξωτερική βάση δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε εξωτερική προσωρινή βάση δεδομένων για να βελτιώσουν τη γνώση του 

τηλεματικού συστήματος. Η γραφική διεπαφή του χρήστη συνδέει όλα τα δεδομένα που 

προέρχονται από διαφορετικά υποσυστήματα με έναν τρόπο ευνόητο για τον χρήστη. Ο 

σαρωτής χαρτών επιτρέπει την 

προετοιμασία εξωτερικών χαρτών για τη 

χρήση τους από το σύστημα. Τέλος, 

υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης των 

δεδομένων από τον server ως απάντηση 

στις ερωτήσεις του χρήστη (Nijole 

Batarliene, 2007). 
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Η εμφάνιση των μέσων οδικών μεταφορών υποστηρίζεται από λύσεις τηλεματικής, όπως 

(Nijole Batarliene, 2007): 

 Εξοπλισμός παρακολούθησης της κυκλοφορίας (αισθητήρες, ανιχνευτές, συστήματα 

διεύθυνσης, ανιχνευτές βίντεο) 

 Συσκευές επίβλεψης (κάμερες επίβλεψης) 

 Συστήματα πλοήγησης μέσω δορυφόρου (GPS, GLONASS, EGNOS, GALILEO) 

 Παράγωγα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην πλοήγηση 

 Συστήματα επικοινωνίας με ραδιοκύματα 

 Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων (GIS) 

 Βάσεις οδικών δεδομένων 

 Ηλεκτρονικές κάρτες 

 Επίβλεψη του καιρού και συστήματα μέτρησης 
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3.3 MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

3.3.1 Υπηρεσίες με βάση τη θέση (Location Based Systems - LBS) 

 

Οι mobile υπηρεσίες τοποθεσίας (Mobile Location Services)  είναι υπηρεσίες που 

αξιοποιούν τις γνώσεις σχετικά με το που βρίσκεται μια κινητή συσκευή ή τερματικό, η οποία 

έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει δεδομένα. Ο τελικός χρήστης ή ένα άλλο πρόσωπο μπορεί να 

έχει μαζί του το τερματικό ή ακόμη αυτό μπορεί να είναι συνδεδεμένο με ένα αντικείμενο. Η 

ασύρματη σύνδεση των δεδομένων βασίζεται τυπικά σε κινητές ή ασύρματες τεχνολογίες. Ο 

εντοπισμός θέσης μέσω δικτύου, δορυφόρου ή και οι τεχνολογίες εντοπισμού θέσης σε 

εσωτερικό χώρο εξαρτάται από την εφαρμογή, το περιβάλλον και τις ικανότητες του 

τερματικού. Καθώς ο τομέας mobile υπηρεσιών θέσης βελτιώνεται και εξελίσσεται συνεχώς, η 

ορολογία ποικίλει και μπορούν επίσης να καλούνται και υπηρεσίες με βάση τη θέση (location – 

based services), βελτιωμένες υπηρεσίες θέσης (location − enhanced services) και υπηρεσίες που 

εξαρτώνται από τη θέση (and location – dependant services)  (Nijole Batarliene, 2007). 

Υπηρεσίες ή συστήματα που αφορούν στην τοποθεσία ορίζονται ως οι υπηρεσίες, οι 

οποίες προσαρμόζονται  αναλόγως τη θέση του χρήστη, προκειμένου να παράγουν αποτέλεσμα 

(E. Kaasinen, 2003). Σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση των Schiller και Voisard (2004) ο όρος 

Location Based Systems είναι μια έννοια, η οποία υποδηλώνει την ενσωμάτωση εφαρμογών που 

σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση με τη γενική έννοια των υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων 

εφαρμογών, οι οποίες και αναπτύσσονται και βελτιώνονται συνεχώς, αποτελούν οι  υπηρεσίες 

εκτάκτου ανάγκης και  συστημάτων πλοήγησης οχημάτων. Η σχετική με την τοποθεσία χρήση 

υπολογιστών παρέχει την ικανότητα για διαρκή παρακολούθηση, επικοινωνία και επεξεργασία 

πληροφοριών σχετικά με τη θέση ενός οχήματος με υψηλού βαθμού χωρική και χρονική 

ακρίβεια (Duckham Matt et.al, 2007). 

Προκειμένου να παρουσιαστεί μια πιο αναλυτική περιγραφή των LBS συστημάτων, 

μπορεί κανείς να ορίσει τα συστήματα με βάση τη θέση του χρήστη ως υπηρεσίες πληροφοριών, 

προσβάσιμες μέσω κινητών συσκευών και ασύρματων δικτύων, τα οποία αξιοποιούν τη 

δυνατότητα να κάνουν χρήση της θέσης της κινητής συσκευής (Virrantaus et al. 2001). Τα LBS 

συστήματα αποτελούν ουσιαστικά την τομή τριών τεχνολογιών:  

http://www.e-cartouche.ch/content_reg/cartouche/LBSbasics/en/html/LBSbasics_bibliography.html#d8e1154
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 των γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών (Global Information 

Systems) και χωρικών βάσεων 

δεδομένων (Spatial Databases) 

 των τεχνολογιών δικτύωσης και του 

διαδικτύου (Internet) 

 των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνίας (New Information 

and Communication Technologies – 

NICTs) και των φορητών συσκευών με             Σχήμα 10: 

 δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης   (Shiode N., Li C., Batty M., Longley P., Maguire D., 2004) 

 

3.3.1.1 Μέρη που απαρτίζουν ένα LBS 

 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 11, μια υπηρεσία με βάση τη θέση του χρήστη 

αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα: 

 Κινητές Συσκευές (Mobile Devices) 

Το εύρος των προϊόντων που είναι διαθέσιμα είναι τα κινητά τηλέφωνα, με ενσωματωμένο 

GPS, τα PDA’s που επίσης υποστηρίζονται από GPS καθώς και οι συσκευές GPS με 

ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο και χαρακτηριστικά δεδομένων (E. Kaasinen, 2003). 

 

 Δίκτυο Επικοινωνίας (Communication Network) 

Μέσω του ασύρματου δικτύου είναι εφικτή η «επικοινωνία» του χρήστη με τη συσκευή. Ο 

χρήστης μέσω της κινητής συσκευής θέτει  κάποια αιτήματα. Το δίκτυο με τη σειρά του 

μέσα από κατάλληλες διεργασίες ανακτά δεδομένα και επιστρέφει στο χρήστη τα 

αποτελέσματα για το αίτημα που έχει θέσει.  

 

 Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Positioning Component) 

Τα LBS συστήματα βασίζονται στη θέση και στις χωρικές συντεταγμένες του χρήστη. Τα 

GPS συστήματα είναι τα πιο δημοφιλή συστήματα που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό 
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και τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να γίνει 

εντοπισμός θέσης μέσω του παρόχου κινητής τηλεφωνίας. 

 

 Πάροχος Υπηρεσιών και Περιεχομένου (Service and Content Provider) 

Ουσιαστικά είναι το κέντρο οργάνωσης όλου του LBS συστήματος. Οι πάροχοι δεδομένων 

και περιεχομένου αποθηκεύουν και ανακτούν δεδομένα και τα καθιστούν προσβάσιμα στις 

εφαρμογές. Αυτό γίνεται εφικτό με την ύπαρξη και διατήρηση βάσεων δεδομένων, όπου και 

αποθηκεύεται το σύνολο των πληροφοριών, οι οποίες υπόκεινται σε επεξεργασία και 

προβολή στο χρήστη. Ταυτόχρονα γίνεται η επεξεργασία των αιτημάτων και η σωστή 

αποστολή δεδομένων μέσω της οργάνωσης που προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11: Τα βασικά τμήματα μιας LBS 

Πηγή: (Αναγνωστάκης Γιάννης, 2007) 

 

Η θέση του χρήστη μπορεί να προσδιοριστεί είτε μέσω του κινητού τερματικού είτε 

μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Μάλιστα στην περίπτωση που η κινητή συσκευή του 

χρήστη υποστηρίζει σύστημα παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS – Global Positioning 

System), η θέση του χρήστη μπορεί να καθοριστεί με μεγάλη ακρίβεια. (2-20 μέτρα). Στην 

περίπτωση αυτή η θέση μπορεί να υπολογιστεί στη συσκευή του χρήστη και πρέπει να 

αποσταλεί στον πάροχο της υπηρεσίας προκειμένου να γίνει λήψη των υπηρεσιών θέσης (E. 

Kaasinen, 2003). 
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3.3.2 Δίκτυα GSM 
 

Το GSM δίκτυο είναι ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρότυπο για τις mobile 

επικοινωνίες δεύτερης γενιάς, τα ψηφιακά mobile συστήματα, είναι ανοιχτό, μη αποκλειστικό, 

διαλειτουργικό και προσφέρει συστήματα υψηλής χωρητικότητας, υψηλή ποιότητα ήχου και μια 

ευρεία γκάμα άλλων εξελιγμένων λειτουργιών (Jacques Pelkmans, 2011). Ως το πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο σύστημα, το GSM δίκτυο επεκτείνεται όλο και περισσότερο με την πάροδο 

του χρόνου. Το πρώτο διάστημα, ο κόσμος εστίαζε στον προγραμματισμό του δικτύου, ενώ η 

βελτιστοποίησή του δεν αποτελούσε κάτι σημαντικό. Τώρα ωστόσο, η αποδοτική χρήση του 

γίνεται το βασικό ζητούμενο επενδυτών και φορέων (Wu Jing et.al, 2010). 

Με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος κινητής επικοινωνίας (Global system for 

mobile communication GSM), δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS). Σε μία ποικιλία εφαρμογών, χωρίς να απαιτείται υψηλή 

ακρίβεια, ο προσδιορισμός της θέσης των αντικειμένων μπορεί να βασίζεται μόνο στην GSM 

τεχνολογία. Μια σχηματική αναπαράσταση αυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Nijolė 

Batarlienė & Adolfas Baublys, 2007): 

 
Σχήμα 12 : Σύστημα λύσεων με  χρήση GSM 

Πηγή: (Nijolė Batarlienė & Adolfas Baublys, 2007)  
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Τεχνικά. ένα δίκτυο GSM μπορεί να διαιρεθεί σε τρία βασικά τμήματα: 

 mobile σταθμός (Mobile Station - MS)  

 υποσύστημα του βασικού σταθμού (Base Station Subsystem - BSC)  

 υποσύστημα του δικτύου (Network Subsystem - NS)  

 

3.3.3 GPS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System – GPS) είναι ένα 

παντός καιρού παγκόσμιο και σύστημα πλοήγησης, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να ορίσουν 

τη θέση τους σε οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή. Δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ το 1993. 

Το σύστημα παρέχει ακριβή, συνεχή παγκόσμιο και τρισδιάστατο προσδιορισμό θέσης και 

ταχύτητα πληροφοριών στους χρήστες (Elliott Kaplan & Christopher J, 2006). Βασίζεται σε ένα 

πλέγμα 24 δορυφόρων της Γης στους οποίους υπάρχουν ειδικές συσκευές που λέγονται "δέκτες 

GPS". Είναι ουσιαστικά ένα χρονικό σύστημα, στο οποίο κάθε GPS δορυφόρος στέλνει ένα 

σήμα, το οποίο κωδικοποιεί τη θέση του δορυφόρου και την ώρα αποστολής του σήματος. Το 

σήμα ταξιδεύει στο δέκτη με μόνη καθυστέρηση το χρόνο μετάδοσης (Y. Gao et.al, 2002). Όλοι 

οι δορυφόροι διαθέτουν ρολόγια, τα οποία είναι ρυθμισμένα να δείχνουν την ίδια ώρα. 

Ταυτόχρονα γνωρίζουν την ακριβή θέση τους στο διάστημα από τους χειριστές των συστημάτων 

και τα δεδομένα που αποστέλλονται (Chris Gist, 2002). 

Κατά τη λήψη του σήματος καταγράφεται η χρονική στιγμή λήψης του καθενός. Ο 

αποδέκτης, μετά τη λήψη του σήματος συγχρονίζει το εσωτερικό του ρολόι  με αυτό του 

δορυφόρου (ένα γεγονός που ονομάζεται lock-on) και αφαιρεί το χρόνο εκπομπής για να 

καθοριστεί ο χρόνος και ως εκ τούτου η απόσταση που έχει διανύσει το σήμα (Y. Gao et.al, 

2002). Επομένως, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο αποδέκτης μπορεί να 

καθορίσει τον ακριβή χρόνο όλων των σημάτων και τον υπολογισμό της απόστασης από κάθε 

δορυφόρο, προσδιορίζοντας έτσι τη θέση του (Nirupama Bulusu et.al, 2000, Chris Gist, 2002). 

Θεωρητικά, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων GPS δορυφόρων να γίνει η λήψη 

μιας θέσης, η οποία θα χαρακτηρίζεται από τρεις διαστάσεις. Για τη λήψη μιας δισδιάστατης 

θέσης, είναι απαραίτητη η χρήση τριών δορυφόρων αντίστοιχα (M. Tsakiri & M. Stewart, 1998). 
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Η GPS τεχνολογία, παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τη θέση του χρήστη (απόκλιση έως 

και 5 μέτρων), σε αντίθεση με άλλες, όπως η Cell ID, όπου οι πληροφορίες για τη θέση του 

χρήστη μπορεί να σημαίνουν απόκλιση 100 έως 1.000 μέτρων από την πραγματική του 

(Αναγνωστάκης Γιάννης, 2007). Η ακρίβεια ωστόσο του GPS στις εφαρμογές χαρτογράφησης 

μπορούν να διαφέρουν αναλόγως το σύστημα που χρησιμοποιείται και τις προϋποθέσεις της 

εφαρμογής (M. Tsakiri & M. Stewart, 1998). 

3.3.1.3 Σύστημα GLONASS  

 

Το σύστημα GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) είναι ένα σύστημα που 

αναπτύχθηκε και συντηρείται στη Ρωσία. Ο δορυφόρος GLONASS ολοκληρώθηκε τον 

Ιανουάριο του 1996. Καθώς προοριζόταν να είναι το αντίστοιχο του αμερικάνικου GPS, το 

σύστημα σχεδιάστηκε για να διατηρεί 24 δορυφόρους σε τρία επίπεδα τροχιάς (Allison Kealy, 

2001). Ο σχεδιασμός και οι δυνατότητες του GLONASS είναι παρόμοιες με αυτές του GPS. 

Έχουν γίνει προσπάθειες τόσο από τους ερευνητές για την ενοποίηση των δύο συστημάτων, 

προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερη δορυφορική κάλυψη. Έχουν 

αναπτυχθεί τερματικά κατάλληλα για να δέχονται σήματα τόσο από GPS όσο και από 

συστήματα GLONASS (Chih Hung Chao & Xiaoli Ding, 1998). 

 

3.3.1.2 Σύστημα EGNOS 

 

Το σύστημα EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) είναι το 

πρώτο εγχείρημα της Ευρώπης στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης. Τα σήματά του 

συμπληρώνουν αυτά του GPS με σκοπό να παρέχουν στο χρήστη μεγαλύτερη ακρίβεια 

προσδιορισμού θέσης. Το EGNOS συλλέγει δεδομένα από τους GPS δορυφόρους μέσω ενός 

δικτύου ευρωπαϊκής εμβέλειας. Υπάρχουν τέσσερα κέντρα ελέγχου, τα οποία επεξεργάζονται 

αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουν διορθώσεις και τα μηνύματα ακεραιότητας τον κάθε 

δορυφόρο ξεχωριστά. Εν συνεχεία τα σήματα αυτά εκπέμπονται προς τους δορυφόρους του 

EGNOS προκειμένου να μεταδοθούν στους χρήστες (European Space Agency, 2009). 
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3.3.1.3 Σύστημα GALILEO 

 

Το σύστημα GALILEO προσφέρει υψηλή ποιότητα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης 

σε παγκόσμια κλίμακα. Τεχνικά, σχεδιάστηκε για να ενσωματώσει τα συστήματα GPS και 

GLONASS και να αποτελέσει μια πραγματική λύση παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης 

(GNSS) με συσκευές - δέκτες που θα μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα συστήματα 

(www.integralgis.com). Συνδυάζει 30 δορυφόρους, οι οποίοι χωρίζονται σε 3 διαφορετικές 

τροχιές σε ύψος 23.000 χλμ, προκειμένου να καλύψουν όλη την επιφάνεια της γης. (European 

Space Agency, 2005) Αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία ως το 2019. Οι 2 πρώτοι 

εκτοξεύτηκαν από το Διαστημικό κέντρο της Γουιάνας στις 21 Οκτωβρίου 2011 

(www.propagator.gr). Οι εφαρμογές των μεταφορών είναι η κατ’εξοχήν κατηγορία του Galileo, 

που χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Οι υπηρεσίες του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν σε 

όλους τους τομείς των μεταφορών, αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές ακόμη και 

στους πεζούς (European Space Agency, 2005). 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλα τα παραπάνω συστήματα καθώς και τα 

χαρακτηριστικά τους: 

Πίνακας 7: Συστήματα εντοπισμού θέσης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

GPS 

Ανάπτυξη και συντήρηση στην Αμερική 
- 24 δορυφόροι 
Προσδιορισμός θέσης μέσω χρονικών 
σημάτων 

Αναγνωστάκης Γιάννης (2007), 
Elliott Kaplan & Christopher J (2006), 

Chris Gist (2002), 
Y. Gao et.al (2002), 

Nirupama Bulusu et.al (2000), Chris Gist, 

(2002) M. Tsakiri & M. Stewart, (1998) 

GLONASS 

Ανάπτυξη και συντήρηση στη Ρωσία 
- 24 δορυφόροι 
- 3 επίπεδα τροχιάς 
Προσπάθειες για ενοποίηση GPS – GLONASS 

 

Allison Kealy, (2001) 

Chih Hung Chao & Xiaoli Ding, 

(1998) 

EGNOS 

Ανάπτυξη στην Ευρώπη 
Συλλογή δεδομένων μέσω δικτύου 
ευρωπαϊκής εμβέλειας 
- 4 κέντρα ελέγχου 

European Space Agency, (2009) 

GALILEO 

Ενσωμάτωση GPS και GLONASS 
- 30 δορυφόροι 
- 3 τροχιές 
Πλήρης λειτουργία έως 2019 

European Space Agency, (2005) 

http://www.integralgis.com/
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3.3.4 GIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Σύμφωνα με την έρευνα γεωλογίας των Ηνωμένων Πολιτειών [United States Geological 

Survey (USGS)] GIS ονομάζεται η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο σύστημα γεωγραφικών 

πληροφοριών, και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικές έρευνες, διαχείριση 

πόρων και ανάπτυξη προγραμματισμού. Αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες εξελίξεις στην 

επιστήμη της γεωγραφίας (Regina Koury et.al, 2012). Από την ανάπτυξή του, η οποία 

σημειώθηκε το 1970, το GIS έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωγραφική ανάλυση, στην 

επιχειρηματική πρακτική και στον κυβερνητικό αλλά και ιδιωτικό τομέα (John C. Sutton, 2005). 

Είναι ένα σύστημα κατάλληλο για καταγραφή, αποθήκευση, ανάλυση και προβολή 

γεωγραφικών πληροφοριών, δηλαδή δεδομένων που προσδιορίζονται αναλόγως με την 

τοποθεσία   (Regina Koury et.al, 2012). Αποθηκεύει χωρικά δεδομένα σε ψηφιακή μορφή και 

έτσι εξασφαλίζεται η γρήγορη ανάκτησή τους. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 

χαρτογράφησης που δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα επεξεργασίας των χαρτών.   

O Shih-Lung Shaw σε άρθρο του το 2010, υποστηρίζει ότι τα συστήματα γεωγραφικών 

πληροφοριών για μεταφορές (GIS - T) αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές του 

συνόλου των GIS συστημάτων. Τα περισσότερα πρακτορεία μεταφορών, χρησιμοποιούν τα 

συγκεκριμένα συστήματα, τα οποία και είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες της GIS 

τεχνολογίας. Η σημαντική καινοτομία που προσφέρει το GIS είναι η ικανότητα διαχείρισης 

χωρικών δεδομένων σε επίπεδα και οι εν συνεχεία αναλύσεις αυτών των δεδομένων (John C. 

Sutton, 2005). 

Τέλος, συχνά παρατηρείται η σύγχυση μεταξύ των όρων GIS και GPS. Είναι σημαντικό 

να διευκρινιστεί ότι το GIS αποτελεί έναν ευρύτερο όρο και χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

μια πιο περίπλοκη τεχνολογία χαρτογράφησης, η οποία συνδέεται με βάσεις δεδομένων. Το GPS 

αποτελεί έναν τρόπο προσδιορισμού θέσης σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη μέσω ενός 

δικτύου δορυφόρων. Αποτελεί ουσιαστικά ένα τμήμα του GIS μέσω των  GPS συσκευών που 

χρησιμοποιούνται (http://www.differencebetween.net). 

  

http://www.differencebetween.net/object/gadgets-object/difference-between-gps-and-gis/
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Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι mobile τεχνολογίες που αναλύθηκαν, τα βασικά 

χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές, καθώς και η βιβλιογραφία από την οποία αντλήθηκαν οι 

πληροφορίες. 

Πίνακας 8:  Εφαρμογή mobile τεχνολογίας στις μεταφορές 

MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

LBS 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 υπηρεσίες πληροφοριών, 
προσβάσιμες μέσω κινητών 
συσκευών και ασύρματων δικτύων 

 χρήση της θέσης της κινητής 
συσκευής 
 

Τομή τριών τεχνολογιών: 
 γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών (Global Information 
Systems) 

 τεχνολογιών δικτύωσης και του 
διαδικτύου (Internet) 

 νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας (New Information and 
Communication Technologies – 
NICTs) και φορητών συσκευών  

 

Μέρη από τα οποία αποτελούνται 
 Κινητές Συσκευές  

 Δίκτυο Επικοινωνίας  

 Σύστημα Εντοπισμού Θέσης  

 Πάροχος Υπηρεσιών και 
Περιεχομένου 

 

Nijole Batarliene, (2007), E. 

Kaasinen, (2003), Schiller & 

Voisard (2004), Duckham Matt 

et.al, (2007), Virrantaus et 

al. (2001), Shiode N et.al, 

(2004), Αναγνωστάκης Γιάννης, 

(2007)  

GSM 

Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρότυπο για 
τις mobile επικοινωνίες δεύτερης γενιάς 

και τα ψηφιακά mobile συστήματα. 
 
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
συστημάτων εντοπισμμού θέσης (GPS). 
 
Τεχνικά τμήματα από τα οποία 
αποτελούνται: 
 mobile σταθμός (Mobile Station - MS)  

 υποσύστημα του βασικού σταθμού 
(Base Station Subsystem - BSC)  

 υποσύστημα του δικτύου (Network 
Subsystem - NS)  

Jacques Pelkmans, (2011), Wu 

Jing et.al, (2010), Nijolė 

Batarlienė & Adolfas Baublys, 

(2007),  

http://www.e-cartouche.ch/content_reg/cartouche/LBSbasics/en/html/LBSbasics_bibliography.html#d8e1154
http://www.e-cartouche.ch/content_reg/cartouche/LBSbasics/en/html/LBSbasics_bibliography.html#d8e1154
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GIS 

τεχνολογία συστήματος γεωγραφικών 
πληροφοριών 
 
καταγραφή, αποθήκευση, ανάλυση και 
προβολή γεωγραφικών πληροφοριών- 
σύγχρονο σύστημα χαρτογράφησης 
 
σύγχυση εννοιών: GPS  τμήμα του GIS 

Regina Koury et.al, (2012), 

John C. Sutton, (2005), Regina 

Koury et.al, (2012),  

GPS 

παντός καιρού παγκόσμιο και σύστημα 
πλοήγησης για διαρκή και απανταχού 
προσδιορισμό θέσης  
 
GPS – ΗΠΑ 1993 
 Ακριβής, παγκόσμιος, τρισδιάστατος 

προσδιορισμός θέσης 

 Πλέγμα 24 δορυφόρων 
 

GLONASS – Ρωσία 1996 
 24 δορυφόροι -  3 επίπεδα τροχιάς 

 Προσπάθειες ενοποίησης με GPS 
 

EGNOS – Ευρώπη 
 Συμπληρωματικά σήματα στου GPS 

 Συλλογή στοιχείων από GPS 
δορυφόρους, μέσω ευρωπαϊκού 
δικτύου 
 

GALILEO – πλήρης λειτουργία έως 2019 

 Ενσωμάτωση GPS και GLONASS 
 Συνδυασμός 30 δορυφόρων 
 Υπηρεσίες για μεταφορές κάθε 

είδους και πεζούς 
 

Elliott Kaplan & Christopher J, 

(2006), Y. Gao et.al, 2002 
Chris Gist, (2002),  
Nirupama Bulusu et.al, (2000), 

Chris Gist, (2002), M. Tsakiri & 

M. Stewart, (1998), 

Αναγνωστάκης Γιάννης, (2007), 

Chih Hung Chao & Xiaoli 

Ding, (1998), Allison Kealy, 

(2001),  
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3.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΛΟΥ 
 

Με την προσαρμογή νέων πληροφοριών και mobile τεχνολογιών επικοινωνίας στη 

διαχείριση του στόλου των logistics, μπορεί να βελτιωθεί αποτελεσματικά η αξιοποίηση των 

πόρων του στόλου και η ικανοποίηση των πελατών. Τα σύγχρονα συστήματα logistics απαιτούν 

επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο και αλληλεπίδραση με τα οχήματα του στόλου για να επιτευχθεί 

υψηλή χρήση του στόλου και να παρέχει άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών 

(Win-Bin See, 2007). Παρακάτω αναλύονται mobile συστήματα, συσκευές και οι τεχνολογίες 

που αυτά υποστηρίζουν, για την καλύτερη διαχείριση του στόλου από τις επιχειρήσεις. 

 

3.4.1 Mobile Terminals 
 

Για να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των οδηγών των οχημάτων, η διαχείριση στόλου 

απαιτεί μια συσκευή, η οποία θα τοποθετηθεί στην καμπίνα και θα αυτοματοποιήσει τον έλεγχο 

της επικοινωνίας, τα δεδομένα που αποκτά ο αισθητήρας καθώς και να παρέχει εύκολη 

ανάγνωση μηνυμάτων στην οθόνη και απλές αλληλεπιδράσεις των οδηγών. Το είδος της 

συσκευής αυτής ονομάστηκε MDT (Mobile Data Transfer)  (Win-Bin See, 2007). Τα τερματικά 

mobile δεδομένων, είναι κατασκευασμένα και ελεγμένα, ώστε να λειτουργούν σε ακραίες 

θερμοκρασίες και να αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, στους κραδασμούς και γενικότερα στην 

καθημερινή χρήση και τις συνθήκες των δρομολογίων. Υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό 

εφαρμογών οπουδήποτε και εξοπλίζουν μεγάλο εύρος οχημάτων, όπως μεγάλου μήκους 

φορτηγά μέχρι και ταξί ή δημοτικά λεωφορεία και μηχανές. Επιπλέον το μέγεθός τους 

επιδιώκεται να είναι μικρό, προκειμένου να είναι ευέλικτα στη χρήση και να προσφέρονται για 

εύκολη τοποθέτηση μέσα στο όχημα (www.beijerelectronicsinc.com). 

Σκοπός των mobile τερματικών είναι να βελτιστοποιήσουν 

στο μέγιστο βαθμό την παραγωγικότητα των οδηγών, να βελτιώσουν 

τη διαχείριση mobile πόρων και να ενισχύσουν την ικανοποίηση των 

πελατών. Παρέχουν ολοκληρωμένες ασύρματες δυνατότητες φωνής 

και δεδομένων για τις εταιρείες μεταφορών και logistics. Επιπλέον 

http://www.beijerelectronicsinc.com/


Mobile Τεχνολογίες στις μεταφορές  Δαμιανίδου Χρυσούλα 

68  

 

διαθέτουν ενσωματωμένο GPS, ενώ οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης σύνδεσης φωνής και δεδομένων μέσω συνδεσιμότητας 

WAN στο GSM/GPRS δίκτυο και υποστηρίζουν ασύρματες 

επικοινωνίες Wi-Fi και Bluetooth. Σε πολλά από αυτά γίνεται χρήση των 

πρωτοκόλλων τηλεματικής υποστήριξης και έτσι επιτυγχάνεται 

βελτίωση της ασφάλειας και της διάρκειας ζωής των οχημάτων. Η 

εξέλιξή τους είναι διαρκής ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες μια διαρκώς μεταβαλλόμενης 

αγοράς.  

Σημαντικό είναι να γίνει αναφορά σε εκείνα τα 

τερματικά, τα οποία είναι σχεδιασμένα για την κάλυψη των 

ανάγκες της τιμολόγησης μέσα σε ένα όχημα, τα οποία 

καθιστούν εφικτή τη γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων με τη 

βάση της εταιρίας. Διαθέτουν επιπλεόν ενσωματωμένο 

σαρωτή γραμμωτού κώδικα.   Η χρήση τους μπορεί να 

συνδυαστεί με τη χρήση φορητού εκτυπωτή, αυξάνοντας έτσι 

την αποτελεσματικότητά τους  (http://www.supply-

chain.gr/articles.php?artic=824). 

 

Στις εικόνες απεικονίζονται mobile τερματικά     

της εταιρίας Intermec, η οποία πρωτοπορεί στο χώρο 

παραγωγής κινητών μονάδων στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Συγκεκριμένα τα τέσσερα τερματικά ανήκουν 

σε μία ολοκληρωμένη σειρά τερματικών, 

που σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες των 

μεταφορών logistics. 

 
 
 

 
 
 

http://www.supply-chain.gr/articles.php?artic=824
http://www.supply-chain.gr/articles.php?artic=824
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3.4.2 RFTMS 
 

Στο άρθρο του, το 2007, ο Win-Bin See παρουσιάζει την αρχιτεκτονική ενός 

πραγματικού συστήματος διαχείρισης στόλου logistics, το σύστημα RFΤMS. Το σύστημα αυτό 

μπορεί να χρησιμεύσει ως αναφορά στην αρχιτεκτονική για το σχεδιασμό ενός συστήματος 

διαχείρισης του στόλου σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα RFTMS αποτελείται από τρία 

βασικά συστατικά: η υπηρεσία πληροφοριών λογιστικής του συστήματος (logistic information 

service - LIS), τα mobile δεδομένα που μεταδίδονται από το όχημα  (mobile data terminal - 

MDT) και τέλος η υποδομή της Mobile εφαρμογής. Το LIS λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας 

των δεδομένων για τα MDTs, διατηρεί μια αξιόπιστη και ομαλή σύνδεση και επικοινωνία για το 

στόλο. Επίσης παρέχει στο στόλο λειτουργίες και υπηρεσίες κατάθεσης ερωτημάτων 

πληροφοριών σχετικά με τις αποστολές για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες της 

επιχείρησης. Στη σύγχρονη διαχείριση του στόλου των logistics, τα MDT μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ενσωματωμένοι αισθητήρες στα οχήματα, καθώς ενσωματώνουν GPS και 

δυνατότητες mobile επικοινωνίας. 

Στο σχήμα 13 φαίνεται η 

αρχιτεκτονική του RFTMS και 

τρεις ροές πληροφορίας, οι οποίες 

αναγράφονται ως TA, TB και TC. 

Η ΤΑ αναπαριστά τον 

απαιτούμενο χρόνο για ένα 

μήνυμα ξεκινώντας από το MDT 

μέχρι τη βάση δεδομένων του 

LIS. Η ΤΒ αναπαριστά τον 

απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας 

του αιτήματος του χρήστη του 

LIS. Η ροή TC αναπαριστά το 

χρόνο απόκρισης της εφαρμογής.           Σχήμα 13  (Win-Bin See, 2007) 
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3.4.3 Συστήματα παρακολούθησης στοιχείων οχήματος.  
 

 Σύστημα μέτρησης καυσίμων 

Είναι ένα διαδραστικό σύστημα μέτρησης καυσίμων που εμφανίζει σε οθόνη την 

κατανάλωσή τους την εκάστοτε στιγμή, το μέσο όρο κατανάλωσης και το τρέχον κόστος με έναν 

εύκολο για το χρήστη τρόπο. Επίσης υπάρχει ταυτόχρονη επικοινωνία με τα κεντρικά 

συστήματα της εταιρίας και πραγματοποιείται αυτόματη αποστολή των μετρήσεων εκεί. Η 

λειτουργία του συστήματος είναι ενεργή σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού.  

Η οθόνη έχει εικονογράμματα, τα οποία 

δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του τρόπου 

οδήγησης, ο οποίος και συγκρίνεται με τους 

αποθηκευμένους μέσους όρους τιμών πόλεων , χωρών 

και αυτοκινητοδρόμων. Το σύστημα είναι κατάλληλο 

για την πλειονότητα των τύπων φορτηγών 

αυτοκινήτων καθώς επίσης και λεωφορεία και μπορεί 

να συνδεθεί απευθείας με το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος. Οι απεικονίσεις της συσκευής 

επιτρέπουν στους χρήστες και τους διαχειριστές στόλου να εκτιμήσουν εύκολα και σωστά τον 

τρόπο οδήγησης, εξασφαλίζοντας ασφαλή οδήγηση, εξοικονομώντας καύσιμα και διατηρώντας 

το κόστος συντήρησης σε σταθερά επίπεδα (http://uk.vdo.com). 

Ένα τέτοιο σύστημα απαρτίζεται από τρία μέλη: Τον εξοπλισμό του οχήματος, όπου και 

καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και ο οποίος υποστηρίζει GPS τεχνολογία για 

να γίνεται ο εντοπισμός του οχήματος. Τις τηλεπικοινωνίες, με τη χρήση του GPRS για την 

άμεση ενημέρωση των κεντρικών συστημάτων της εταιρίας. Το σταθμό βάσης, όπου και 

γίνονται όλες οι βασικές διαδικασίες διαχείρισης του στόλου και πραγματοποιούνται όλες οι 

επικοινωνίες με τα οχήματα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο από τα συστήματα, τα οποία προσφέρουν τις παραπάνω 

λειτουργίες: EDM Eco, e-FUEL (έμφασις τηλεματική) 

 

http://uk.vdo.com/
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 Σύστημα διαχείρισης δρομολογίων 

Η εφαρμογή δημιουργίας ημερολογίου δρομολογίων του οδηγού της εταιρίας ISE 

αποτελείται από μια διεπαφή που χρησιμοποιείται από τον οδηγό μέσα στο όχημα, ένα ευέλικτο 

κανάλι επικοινωνιών και μια διεπαφή διαδικτύου. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη με μια ποικιλία 

χαρακτηριστικών mobile εξοπλισμού που περιλαμβάνει φορητές και προσαρμοσμένες οθόνες 

για το εσωτερικό του οχήματος. Η αναφορά του δρομολογίου του οδηγού είναι διαθέσιμη στους 

χρήστες  μέσω μιας απλής πλην όμως πανίσχυρης διεπαφής διαδικτύου (www.iseinc.biz). 

Υπάρχουν ωστόσο και συστήματα, τα οποία επεκτείνουν τις ικανότητες τους πέραν της 

απλής διαχείρισης των δρομολογίων, συνδυάζοντάς την και με την παρακολούθηση της 

οδήγησης και των χιλιομετρικών αποστάσεων που διανύονται. Τα συστήματα αυτά περιορίζουν 

την πολύπλοκη και πολλές φορές κουραστική χρήση 

χειρόγραφης εργασίας, ενώ μειώνουν τις κακές 

κινήσεις κατά την οδήγηση, ελαχιστοποιώντας 

ταυτόχρονα τους κινδύνους. Με τη χρήση τους οι 

διαχειριστές έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν 

τα χιλιόμετρα που διανύονται και να εξασφαλίσουν σε 

μεγάλο βαθμό τη συμμόρφωση του στόλου στους 

κανονισμούς (http://www.teletrac.com/electronic-

logbooks). 

 

http://www.teletrac.com/electronic-logbooks
http://www.teletrac.com/electronic-logbooks
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 Εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων 

Η εφαρμογή 

αποστολής μηνυμάτων 

αποτελείται κατά κύριο 

λόγο από τρία στοιχεία: 

τη διεπαφή του οδηγού, 

η οποία τοποθετείται 

στο όχημα σε μια οθόνη 

φορητής συσκευής είτε 

με μία σταθερή οθόνη 

για να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα. Ο οδηγός αλληλεπιδρά είτε με μία φορητή συσκευή 

είτε με μία σταθερή οθόνη για να στείλει και να λαμβάνει μηνύματα.  Τα μηνύματα 

αποστέλλονται πίσω στον αποστολέα για να γίνει αναφορά της καθημερινής κατάστασης, να 

ειδοποιηθεί για κάποια απρόσμενη καθυστέρηση, να σημειωθούν κάποια γεγονότα ή διάφορα 

άλλα είδη μηνυμάτων (www.iseinc.biz). 

Επίσης το κανάλι επικοινωνιών, το οποίο ανταλλάσει πληροφορίες μεταξύ της 

εφαρμογής του οδηγού και της διαδικτυακής εφαρμογής και είναι σε θέση να διασυνδέεται με τα 

περισσότερα υπάρχοντα μέσα ασύρματης επικοινωνία. Τέλος η διαδικτυακή διεπαφή, η οποία 

προβάλει μηνύματα και επιτρέπει στον αποστολέα να δει ποια μηνύματα διαβάστηκαν ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρει εύκολη στη χρήση διεπαφή για τη δημιουργία μηνυμάτων. Η 

διαδικτυακή διεπαφή είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης που βασίζεται στον browser και 

επιτρέπει στον αποστολέα ή στο προσωπικό του γραφείου να στείλουν και να λαμβάνουν 

πρότυπα ή ελεύθερου κειμένου μηνύματα στους οδηγούς του στόλου. Οι αποστολείς είναι σε 

θέση να θέσουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένα μηνύματα για να εξασφαλίσουν  την παράδοση 

επειγόντων μηνυμάτων  (www.iseinc.biz). 
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 Εφαρμογή αναφοράς επιθεώρησης οχήματος 

Η εφαρμογή αναφοράς επιθεώρησης οχήματος (Driver Vehicle Inspection Reporting) 

ενσωματώνεται κατάλληλα στη ροή εργασίας της εφαρμογής ηλεκτρονικών δρομολογίων 

(Electronic Driver Logs) επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράψουν τα αποτελέσματα των 

ελέγχων τους κατά την αλλαγή των καθηκόντων τους.  Διαθέτει εύκολα στη χρήση μενού που 

επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει από παραμετροποιήσμες λίστες ανταλλακτικά και  

εξαρτήματα και συνήθη ελαττώματα αυτών. Η δημιουργία και η επισκόποηση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής του οδηγού πραγματοποιείται αυτόματα και η χρονική στιγμή σημειώνεται στην 

αναφορά (www.iseinc.biz). 

Αποτελείται από τρία τμήματα: Το τμήμα του οδηγού, το τμήμα επικοινωνιών και τη 

διαδικτυακή επαφή. Το τμήμα του οδηγού βρίσκεται μέσα στο όχημα σε μια σταθερή ή 

αποσπώμενη οθόνη. Το τμήμα επικοινωνιών ανταλλάσει πληροφορίες μεταξύ του οχήματος και 

της διαδικτυακής εφαρμογής και είναι σε θέση να 

συνδέεται με τα περισσότερα μέσα ασύρματης 

επικοινωνίας.  Τέλος η διαδικτυακή διεπαφή, 

εμφανίζει έκθεση επιθεώρησης για τη συντήρηση 

από τους τεχνικούς και περιλαμβάνει ημερομηνία, 

ώρα, τοποθεσία, στοιχεία οχήματος, βλάβες και 

επιδιορθώσεις (www.iseinc.biz). 

http://www.iseinc.biz/electronic_driver_logs.htm
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Η διαδικτυακή διεπαφή επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να δουν και να 

εκτυπώσουν τα στοιχεία της εφαρμογής και να πιστοποιήσουν επισκευές από οποιονδήποτε 

υπολογιστή χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή για το διαδίκτυο. Ένα διαφανές, έξυπνο 

περιβάλλον επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα στοιχεία της διεπαφής αναλόγως την 

κατάσταση, την ταυτότητα του οχήματος, την τοποθεσία και την ώρα. Η ηλεκτρονική υπογραφή 

του τεχνικού αποσπάται εκείνη τη στιγμή στην αναφορά, όπως επίσης και η ώρα. Τα στοιχεία 

κρατούνται στις βάσεις για τρεις μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα 

(www.iseinc.biz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εφαρμογή επιβεβαίωσης παραδόσεων 

Στην εφαρμογή αυτή δε χρησιμοποιείται κάποιος εξεζητημένος εξοπλισμός, παρά ένα 

κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει τεχνολογία GPS. Ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία με τα 

κεντρικά συστήματα της επιχείρησης. Για τη λειτουργία του, αρκεί ο χρήστης / οδηγός να 

διατηρεί ενημερωμένο το κινητό του σχετικά με το δρομολόγιο, το οποίο πραγματοποιεί. Στη 

συνέχεια σημειώνει την κατάσταση της παράδοσης του φορτίου του. Παράλληλα από τους 

κεντρικούς υπολογιστές και μέσω του GPS που είναι εγκατεστημένο στο κινητό του 

παρακολουθείται η θέση του και η θέση των οχημάτων από τα κεντρικά της επιχείρησης.  

Με τη χρήση της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να γνωρίζει με ακρίβεια 

τα σημεία όπου οι παραδόσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και να ενημερώνεται σε 
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περιπτώσεις αποκλίσεων από τα προκαθορισμένα δρομολόγια. Δεδομένης της συνεργασίας της 

εφαρμογής με το σύστημα διαχείρισης δρομολογίων μπορεί να γίνει άμεσα αναδρομολόγηση 

ενώ ο οδηγός θα μπορεί να γνωστοποιεί μέσω του GPS τα νέα σημεία παράδοσης που έχουν 

οριστεί. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι εκτός από τη δήλωση κατάστασης της 

παράδοσης, είναι δυνατή η αποστολή ηλεκτρονικής υπογραφής του παραλήπτη στο παραστατικό 

παράδοσης. Τέλος, οι πελάτες της επιχείρησης παραμένουν ενημερωμένοι για την πορεία της 

παραγγελίας τους μέσω αυτοματοποιημένης αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε 

άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία που αυτοί επιθυμούν. Η συνεργασία με το WMS ή ERP της 

εταιρείας επιτυγχάνεται είτε απλά με την ανταλλαγή αρχείων excel είτε με την δημιουργία 

μόνιμης γέφυρας για άμεση αμφίδρομη ενημέρωση. (e-TRACK PoD Επιβεβαίωση 

Παραδόσεων) 

 Συστήματα Πλοήγησης  

Είναι οι συσκευές, οι οποίες βασίζονται σε συστήματα GPS και εντοπίζουν και 

απεικονίζουν τη θέση του οχήματος μέσω ψηφιακών χαρτών. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

κάνουν δυνατή την πλοήγηση σε συγκεκριμένους προορισμούς, ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση 

να προτείνουν πλήθος διαφορετικών δρομολογίων. Υπάρχει πλήθος εταιριών που προσφέρουν 

συστήματα πλοήγησης. Παρακάτω απεικονίζονται ενδεικτικά κάποιες από τις 

χρησιμοποιούμενες συσκευές.  
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 Διαχείριση και παρακολούθηση στόλου 

Το σύστημα Mobile Fleet αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο εξασφαλίζει σε 

μία επιχείρηση τον εντοπισμό και τη διαχείριση των οχημάτων της, σε πραγματικό πάντα χρόνο, 

καθώς μέσω της χρήσης του συστήματος επιτυγχάνεται ο συνεχής έλεγχος των οχημάτων. 

Συνδυάζει τεχνολογίες GPS, GPRS και GIS και για τη λειτουργία του είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, του κέντρου ελέγχου και τέλος της τηλεματικής μονάδας 

που βρίσκεται στο όχημα. Μέσω του συστήματος αξιοποιούνται οι δυνατότητες δορυφορικού 

εντοπισμού θέσης του οχήματος, επικοινωνίας φωνής με τον οδηγό και αμφίδρομης μετάδοσης 

δεδομένων οχήματος και επιχείρησης. Οι τηλεματικές μονάδες δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης 

με αισθητήρες και επικοινωνίας με άλλα 

συστήματα του οχήματος για τη συλλογή 

και μεταφορά των πληροφοριών.  

Διεκπεραιώνονται διαδικασίες, όπως η 

δρομολόγηση των οχημάτων, η 

παρακολούθηση της θέσης τους ή και του 

ίδιου του δρομολογίου και καταγράφονται 

πληροφορίες όπως η στάθμη καυσίμων, η 

μέτρηση της ταχύτητας και της απόστασης που 

διανύεται, ή πιθανές δυσλειτουργίες στο όχημα (τυχόν άνοιγμα πόρτας, τη 

θερμοκρασία του κινητήρα).  (www.mobilefleet.gr, www.extremecomms.gr) 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mobilefleet.gr/
http://www.extremecomms.gr/
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 Συστήματα ασφαλείας οχήματος και φορτίου 

Για την ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας τόσο των οχημάτων, όσο και του στόλου 

αξιοποιείται κυρίως η τεχνολογία GPS. Η λειτουργία τους πραγματοποιείται με αυτόνομη 

τροφοδοσία ρεύματος, ενώ η τοποθέτησή τους στο όχημα γίνεται σε σημεία μη εμφανή 

χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες συσκευές. Πέρα από τη δορυφορική 

τεχνολογία,  άλλα συστήματα ειδοποιούν για κλοπή του οχήματος μέσω πρωτοκόλλου 

ασύρματης επικοινωνίας GSM  μόλις το όχημα κινηθεί αφού συνδέονται με τον ταχογράφο ή 

απευθείας με τους τροχούς. Επίσης γίνεται χρήση συστημάτων για τη διαρκή παρακολούθηση 

του φορτίου των οχημάτων. Συγκεκριμένα για τα υγρά φορτία, γίνεται έλεγχος του όγκου των 

οχημάτων, ώστε να γίνει αντιληπτή πιθανή διαρροή του φορτίου, ενώ αντίστοιχα κατά την 

ύπαρξη εμπορευματοκιβωτίων ελέγχεται η θέση τους και η πιθανή μετακίνησή τους μέσα στο 

όχημα (Κυρίτσης κά, 2007). 
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Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα συστήματα που παρουσιάστηκαν, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά. 

Πίνακας 9: Συστήματα παρακολούθησης στοιχείων οχημάτων 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΦΕΛΗ 

Σύστημα 
μέτρησης 
καυσίμων 

 
 
Διαδραστικό σύστημα 
 

Εμφάνιση σε οθόνη  
 κατανάλωση εκάστοτε στιγμή 

 μέσο όρο κατανάλωσης  

 τρέχον κόστος 

 τρέχουσα κατάσταση τρόπου οδήγησης 
 

Επικοινωνία με κεντρικά συστήματα εταιρίας - 
αυτόματη αποστολή των μετρήσεων  
 

Ενεργή λειτουργία συστήματος σε όλα τα 
σημεία ανεφοδιασμού.  
 

Μέρη συστήματος: 
 εξοπλισμός οχήματος 

 τηλεπικοινωνίες 

 σταθμός βάσης 

 

 
 
 

 Εύκολη και σωστή 
εκτίμηση τρόπου 
οδήγησης 
 

 Ασφάλεια 
 

 Εξοικονόμηση καυσίμων 
 

 Σταθερά επίπεδα κόστους 
συντήρησης 
 

 

Σύστημα 
διαχείρισης 

δρομολογίων 

 
 
Συνδυασμός με: 
 Παρακολούθηση οδήγησης 

 Παρακολούθηση χιλιομετρικών αποστάσεων 
που διανύονται 

 Υπολογισμός διαχείρισης δρομολογίων 

 Υπολογισμός διαθεσιμότητας οδηγού 
 
 

Μέρη συστήματος: 
 διεπαφή οχήματος 

 κανάλι επικοινωνιών 

 διεπαφή διαδικτύου 

 
 
 

 
 
 

 Περιορισμός χειρόγραφης 
εργασίας 

 Μείωση κακών κινήσεων 
στην οδήγηση 

 Ελαχιστοποίηση κινδύνων. 

 Παρακολούθηση 
χιλιομέτρων  

 Εξασφάλιση 
συμμόρφωσης στόλου 
στους κανονισμούς. 
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Εφαρμογή 
αποστολής 
μηνυμάτων 

 
 
Αποστολή πρότυπων ή ελευθέρου κειμένου 
μηνυμάτων από και προς τους οδηγούς 
οχημάτων. 
 
 
Μέρη συστήματος: 
 διεπαφή οχήματος 

 κανάλι επικοινωνιών 

 διεπαφή διαδικτύου 

 

 

 Λήψη πληροφοριών σε 
ενιαίο περιβάλλον 
εργασίας 

 Καταγραφή και διατήρηση 
ιστορικού μηνυμάτων 

 Μεμονωμένη είτε ομαδική 
αποστολή μηνυμάτων 

 Μείωση κόστους σε 
αντικατάσταση κινητής 
τηλεφωνίας 

 Προτεραιότητα 
μηνυμάτων 

 
 

 
 
 
 

Εφαρμογή 
αναφοράς 

επιθεώρησης 
οχήματος 

 
 
Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου κατά την 
αλλαγή καθηκόντων. 
 
Διατήρηση στοιχείων για τρεις μήνες και 
αυτόματη διαγραφή αυτών στη συνέχεια. 
 
Μέρη συστήματος: 
 διεπαφή οχήματος 

 κανάλι επικοινωνιών 

 διεπαφή διαδικτύου 

 

 
 

 Συστηματική επιθεώρηση 
κινητήρα και 
ρυμουλκούμενων  

 Διαθέσιμες σημειώσεις για 
βλάβες και επιδιορθώσεις 
στο όχημα 

 Αυτοματοποίηση 
εισαγωγής δεδομένων 

 Υποστήριξη οδικού 
τεχνικού ελέγχου μέσω 
αναφορών 

 Δυνατότητα πρόβλεψης 
βλαβών 
 

 
 
 
 
 

Εφαρμογή 
επιβεβαίωσης 
παραδόσεων 

 
 
Χρήση κινητού τηλεφώνου με GPS εφαρμογή. 
 
Συνεργασία με κεντρικά συστήματα επιχείρησης 
 
Διατήρηση ενημέρωσης συσκευής σχετικά με 
δρομολόγιο, σημείωση κατάστασης παράδοσης 
φορτίου. 
 
Παρακολούθηση οχημάτων μέσω GPS. 

Ενημέρωση εταιρίας για: 
 σημεία ολοκληρωμένων 

και μη παραδόσεων 

 περιπτώσεις αποκλίσεων 
από τα προκαθορισμένα 
δρομολόγια 

 

Δυνατότητες: 
 αποστολής ηλεκτρονικής 

υπογραφής παραλήπτη. 

 Αναδρομολόγησης 

 Ενημέρωσης πελατών για 
πορεία παραγγελίας 



Mobile Τεχνολογίες στις μεταφορές  Δαμιανίδου Χρυσούλα 

80  

 

 
 
 

Συστήματα 
πλοήγησης 

 

 
 
Συσκευές με χρήση GPS συστημάτων 
 
Εντοπισμός και απεικόνιση θέσης οχήματος με 
χρήση ψηφιακών χαρτών.  
 
Εμφάνιση πλήθους διαφορετικών δρομολογίων 

 

 

 
 
 
 
 
 

Διαχείριση και 
παρακολούθηση 

στόλου 

 
 
 
Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και 
εντοπισμού στόλου σε πραγματικό χρόνο.  
 
Χρήση τεχνολογιών: GPS, GIS, GPRS 
 
Τεχνικός εξοπλισμός: 
 Μονάδα H/Y 

 Τηλεματική μονάδα οχήματος 

 Κέντρο ελέγχου 
 

 
 
 

 
 
Δυνατότητες: 
 δορυφορικός εντοπισμός 

θέσης οχήματος 

 επικοινωνία φωνής με 
οδηγό 

 αμφίδρομη μετάδοση 
δεδομένων οχήματος και 
επιχείρησης. 

 

Διαδικασίες: 
 δρομολόγηση οχημάτων  

 παρακολούθηση θέσης  ή 
δρομολογίου  

 καταγραφή πληροφοριών 
(στάθμη καυσίμων,  

μέτρηση ταχύτητας, 

απόστασης, δυσλειτουργίες 

οχηματος) 

Συστήματα 
ασφάλειας 

οχήματος και 
φορτίου 

 
Με βάση την τεχνολογία GPS 
 
Χρήση ασύρματων δικτύων GSM 
 
Σύνδεση συστημάτων με ταχογράφο και 
τροχούς 

 

Ειδοποίηση σε περίπτωση 

κλοπής 

 

Παρακολούθηση φορτίου 
 Όγκος υγρών φορτίων 

 Θέση / μετακίνηση 

εμπορευματοκιβωτίων 

 

  



Mobile Τεχνολογίες στις μεταφορές  Δαμιανίδου Χρυσούλα 

81  

 

3.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Με σκοπό να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να έχουν  μια όσο τον 

δυνατόν καλύτερη λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, οι επιχειρήσεις κάνουν πλέον 

εκτεταμένη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αδιαμφισβήτητα, η χρήση της mobile τεχνολογίας αναγνωρίζεται πλέον, ως 

αναγκαιότητα για μια επιχείρηση. Μάλιστα η εφαρμογή της στον τομέα των μεταφορών 

συμβάλλει τα μέγιστα για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και τη λειτουργία 

ολόκληρης της επιχείρησης.  

Με τη χρήση των συστημάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω αυτοματοποιείται 

πλήθος διεργασιών μειώνοντας έτσι το χρόνο εκτέλεσής τους. Η αυτοματοποίηση συνεπάγεται 

με μείωση της χαρτικής ύλης και της χειρόγραφης εργασίας. Αυτό σε συνδυασμό με την 

αναφορά ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης της εργασίας οδηγεί στη βελτιστοποίηση της 

ροής εργασίας, δε δημιουργείται σύγχυση και αταξία με τα έγγραφα καθώς οι πληροφορίες 

υποβάλλονται και λαμβάνονται άμεσα και καταχωρούνται στα συστήματα. Επιπλέον 

περιορίζονται οι επικοινωνίες των οδηγών μόνο σε όσες είναι απαραίτητες και σχετικές 

επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού και χρόνου. 

Μέσω της επίβλεψης του στόλου και σε συνδυασμό με τα συστήματα παρακολούθησης 

καυσίμων και λειτουργίας του οχήματος επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των καυσίμων σε 

μεγάλο ποσοστό. Η παρακολούθηση των οχημάτων και κατ’επέκταση και των οδηγών 

αποτρέπει τα ταξίδια που δε σχετίζονται με την επιχείρηση καθώς και την κακή οδήγηση 

ελέγχοντας την ξαφνική επιτάχυνση ή την επιβράδυνση. Οδηγοί, των οποίων η απόδοση 

επιβλέπεται, εύλογα έχουν καλύτερη συμπεριφορά κατά την οδήγηση, μειώνοντας έτσι τα 

επίπεδα ατυχημάτων και επομένως τις ζημίες που αυτά προκαλούν στα οχήματα. Σημαντικό 

είναι να ειπωθεί ότι έχει παρατηρηθεί έως και 50% μείωση των ατυχημάτων.  

Επιπλέον η επιχείρηση ενημερώνεται άμεσα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των 

καυσίμων και έτσι είναι σε θέση να ελέγχει κάθε πιθανή λανθασμένη τιμολόγηση, ανάγκη 

ανατροφοδότησης του οχήματος, ή υπερβολική κατανάλωση των καυσίμων.  Με την εφαρμογή 

συστημάτων ελέγχου καυσίμων δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού οποιασδήποτε 
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διαφοροποίησης στην ποσότητα καυσίμων, όσον αφορά στα χιλιόμετρα που διανύονται και σε 

συνδυασμό με τη χρονική στιγμή και τη θέση του οχήματος. Η επιχείρηση μπορεί να υπολογίσει 

με ακρίβεια την απαραίτητη προς κατανάλωση ποσότητα καυσίμων και να έχει μια καλύτερη 

εποπτεία της υφιστάμενης κατάστασης.  

Οι επιχειρήσεις με τη χρήση τηλεματικών συστημάτων έχουν πλέον τη δυνατότητα 

άμεσης ενημέρωσης για πιθανές βλάβες στα οχήματα όσο αυτά βρίσκονται εν κινήσει. Για 

παράδειγμα γνωστοποιούνται προβλήματα πίεσης αέρα ή υπολειτουργία της μονάδας ψύξης, τα 

οποία απαιτούν προσοχή ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτούν την άμεση διακοπή του ταξιδιού από τον 

οδηγό. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι δραστηριότητες συντήρησης προγραμματίζονται με 

περισσότερη ακρίβεια, παρατείνεται η φυσική φθορά των οχημάτων και επιτυγχάνεται 

βελτιωμένη και καλύτερη χρήση τους ενώ παράλληλα μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της 

επιχείρησης. Επιπρόσθετα μια επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο ένα 

πιθανό ατύχημα, μέσω ενεργοποίησης συναγερμού από συστήματα και συσκευές που 

βρίσκονται εγκατεστημένα στο όχημα έχοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε 

περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί το γεγονός ότι με τη χρήση mobile τεχνολογίας 

για τη διαχείριση του στόλου μιας επιχείρησης, επιτυγχάνεται μια φιλική προς το περιβάλλον 

συμπεριφορά. Με τον έλεγχο των καυσίμων, την εύρεση βέλτιστων δρομολογίων και 

διαδρομών, την αποτροπή περιττών χιλιομετρικών αποστάσεων, τη μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης καθώς και της χρήσης χαρτικής ύλης, μια επιχείρηση καταφέρνει να αποκομίσει 

οφέλη τόσο για την ίδια, όσο και να μειώσει την αρνητική επιρροή της στο περιβάλλον. 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει, αν κανείς συμπεριλάβει το σύνολο των 

παραπάνω, είναι η δυνατότητα που έχει μια επιχείρηση να προσθέσει αξία στη λειτουργία 

εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών. Βελτιώνοντας το χρόνο και την ποιότητα των διεργασιών 

της, μπορεί να επενδύσει σε μεγαλύτερο βαθμό στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

Παράλληλα, μέσω της χρήσης συσκευών, όπως φορητοί υπολογιστές, φορητοί εκτυπωτές είναι 

δυνατή η επί τόπου και μέσα από την καμπίνα του οδηγού πραγματοποίηση λειτουργιών, όπως  

η εκτύπωση και έκδοση τιμολογίων και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω πιστωτικών 

καρτών. Σημαντική είναι και η μείωση του χρόνου έκδοσης παραστατικού, καθώς οι 

πληροφορίες του πελάτη είναι άμεσα διαθέσιμες 
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Με τη βελτίωση της λειτουργίας της στους παραπάνω τομείς και με την εξοικονόμηση 

χρόνου και κόστους, μια επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά βελτιωμένη εξυπηρέτηση 

πελατών, - εκπλήρωση συγκεκριμένων παραγγελιών σε κατάλληλο χρόνο στη σωστή διεύθυνση, 

γρήγορη και αποδοτική επεξεργασία παραγγελιών, λεπτομερή και με συγκεκριμένα 

παραστατικά που εκδίδονται και μπορούν να αποσταλούν κατευθείαν στο μέρος των 

παραγγελιών. Τέλος, διευκολύνεται η εργασία των ατόμων, κάνοντάς τα πιο αποδοτικά και 

περισσότερο παραγωγικά μέλη της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε εξέταση μελέτη μιας επιχείρησης 

που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες 3rd Party Logistics. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να 

διερευνηθούν οι mobile τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, 

παράγοντες που συνδέονται  άμεσα με αυτές και τέλος τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές για 

την επιχείρηση.  

4.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η ελληνική επιχείρηση ΜΑΚΙΟΣ Logistics.  

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο της επιχείρησης και παραχωρήθηκε προσωπική 

συνέντευξη από την Logistics Manager κ. Μακιού Σοφία, καθώς και επίσκεψη στους 

αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης. Επιπλέον εκτός από την συνέντευξη, για την ανάλυση 

της μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της 

επιχείρησης (www.makios.com). 

4.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Η εταιρεία MAKIOS LOGISTICS αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες 

3rd Party Logistics εταιρείες με μια διαρκώς ανοδική πορεία στον κλάδο. Η επιχείρηση 

βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στη βόρεια Ελλάδα. και παρέχει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων. Αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση με 

ιστορία χρόνων, η οποία ξεκινάει 86 χρόνια πριν. Πραγματοποιεί πάντα σταθερά και καλά 

μελετημένα βήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

Ακολουθεί μια καθαρά πελατοκεντρική πολιτική, έχοντας συνεχή επαφή με τους πελάτες 

και επιδιώκοντας τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους. Ασκεί συνεχή πίεση στους συνεργάτες της και 

όλες οι κινήσεις της και οι πολιτικές της χαρακτηρίζονται από αυστηρή οργάνωση και έλεγχο. 

Παράγοντες οι οποίοι και την βοηθούν να διατηρεί πλεονεκτική θέση και να ανοδική πορεία, 
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αποτελεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα και η ποικιλία των υπηρεσιών της. Στην επιτυχία της 

συντελεί και το εργαζόμενο προσωπικό της καθώς και η εκπαίδευσή του τόσο στο ξεκίνημα όσο 

και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με ενημερώσεις και σεμινάρια. 

4.1.1 Ιστορικό της επιχείρησης 
 

Η μακρόχρονη ιστορία της εταιρίας ξεκινά ήδη από το 1927,  όταν η εταιρία βρίσκεται 

στην Καβάλα ως ιδιωτική επιχείρηση του κου Θρασύβουλα Μακιού και με κύρια 

δραστηριότητα τη μεταφορά καπνού από την πόλη της Καβάλας στη Θεσσαλονίκη με τη χρήση 

ιδιόκτητων φορτηγών. Η λειτουργία ωστόσο της επιχείρησης, διακόπτεται το 1940, λόγω του 

πολέμου. Εννέα χρόνια αργότερα, η εταιρία επανιδρύεται και λειτουργεί ως μεταφορική εταιρία 

γενικού φορτίου και διανομής δεμάτων και πάλι από Καβάλα στη Θεσσαλονίκη. Το 1964, ο 

στόλος της εταιρίας αποτελείται πλέον από 5 ιδιόκτητα φορτηγά.  

Σταθμός στην ιστορία της εταιρίας είναι το έτος 1975, οπότε η εταιρία συνάπτει το 

πρώτο της συμβόλαιο με την Nestle Hellas. Η λειτουργία της εταιρίας αλλάζει από γενική σε 

εξειδικευμένη μεταφορά. Ο στόλος της εταιρίας αποτελείται από ανοξείδωτες δεξαμενές, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το 1977 η Μακιός Α.Ε. ιδρύεται στη 

Θεσσαλονίκη. Πρόεδρος της εταιρίας αναλαμβάνει ο Στράτος Μακιός και αντιπρόεδρος ο 

Θωμάς Μακιός. Η εταιρία ξεκινά να λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Ευρώπη με 

ιδιόκτητα εμπορικά φορτηγά. Το 1988 η εταιρία, με επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά 

τις πρώτες αποθηκευτικές τις εγκαταστάσεις. Μπορεί πλέον να χειριστεί τόσο ξηρό όσο και 

φρέσκο φορτίο. Το 1999 η Μακιός Α.Ε. ενισχύει το στόλο της με φορτηγά ψυγεία, που είναι 

ικανά να μεταφέρουν και να διανείμουν προϊόντα σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες 

(φυσιολογική, χαμηλή, κατάψυξη). Ένα χρόνο αργότερα λειτουργεί το νέο κέντρο logistics ενώ 

το 2002 και 2004 γίνονται επεκτάσεις των αποθηκευτικών χώρων. Επιπλέον προστίθεται στην 

επιχείρηση και νέα κέντρα διανομής επιτυγχάνοντας την εξυπηρέτηση συνδυαστικών 

εμπορευματικών μεταφορών. 

4.1.2  Εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
 

Η εταιρία διαθέτει μεγάλο και ικανοποιητικό εύρος εγκαταστάσεων, προκειμένου να 

εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες της. Συγκεκριμένα, αποθήκες ξηρού φορτίου 
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υπάρχουν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης καθώς και στη Γέφυρα. Η χωρητικότητά τους 

προσδιορίζεται από 15.000 παλλετοθέσεις έκαστη. Αποθήκες ψυγεία υπάρχουν μόνο στο 

Καλοχώρι και έχουν χωρητικότητα 20000 παλλετοθέσεων. Η θερμοκρασία των αποθηκών 

κυμαίνεται από 14 βαθμούς κελσίου έως και 28 υπό του μηδενός.  

Επιπλέον η επιχείρηση διαθέτει και εγκαταστάσεις cross-docking. Και πάλι, το 

Καλοχώρι και η Γέφυρα είναι οι τοποθεσίες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις αυτές, έκτασης 

5.000 τμ και 2.500 τμ αντίστοιχα. Καινοτομία στο χώρο  της ελληνικής αγοράς θεωρείται η 

διαμόρφωση των εγκαταστάσεων της Γέφυρας, καθώς συνδέονται άμεσα με το εθνικό 

σιδηροδρομικό δίκτυο. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του χώρου, καθιστά πιο εύκολη και 

λιγότερο κοστοβόρα, τη διαδικασία cross-docking των προϊόντων. Τα εμπορεύματα 

καταφτάνουν στις εγκαταστάσεις με ειδικά τρένα μεταφοράς εμπορευμάτων και σταματούν 

ακριβώς μπροστά από την είσοδο των αποθηκευτικών χώρων. Από το χώρο αυτό 

παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα με ειδικές υποδοχές και 

ανυψωτικά μηχανήματα και εισάγονται μέσα στους ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους.  Στη συνέχεια, διαχωρίζονται σε 

επιμέρους τμήματα τα φορτία, αναλόγως τον 

προγραμματισμό και τις παραγγελίες, φορτώνονται στα 

φορτηγά και στέλνονται στους διάφορους προορισμούς.  

4.1.2 Στόλος και διανομές 
 

H εταιρία έχει στην κατοχή της περίπου 220 φορτηγά αυτοκίνητα. Ο στόλος 

διαχωρίζεται σε φορτηγά ψυγεία, σε βυτία τροφίμων υγρής μορφής και φορτηγά Silo. Όσον 

αφορά στα φορτηγά ψυγεία, ο αριθμός τους υπολογίζεται στα 120 επικαθήμενα και 3αξονικά 

οχήματα. Ενώ για τις παραδόσεις παραγγελιών μέσα στα αστικά κέντρα, χρησιμοποιούνται 

μικρότερα σε μέγεθος φορτηγά. Επιπλέον η επιχείρηση διαθέτει στόλο 100 ανοξείδωτων βυτίων 

τροφίμων υγρής μορφής, μέρος των οποίων αποτελούν steril βυτία για εξειδικευμένες 

μεταφορές.  

Οι διανομές πραγματοποιούνται σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας και στα Βαλκάνια 

(Βουλγαρία). Οι περιοχές διανομής εξαρτώνται από το είδος του φορτίου. Συγκεκριμένα  αν το 

φορτηγό είναι φορτηγό – ψυγείο τότε γίνεται μεταφορά full – φορτίο (33 παλέτες) συνολικά/ 
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συγκεντρωτικά από το ένα μέρος στο άλλο. Οι μεταφορές γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Αν η 

διανομή πραγματοποιείται ανά αριθμό παλετών (παλέτα- παλέτα) τότε το δίκτυο καλύπτει τη 

Βόρεια Ελλάδα. Στην περίπτωση των βυτιοφόρων, η διανομή καλύπτει το χώρο των Βαλκανίων. 

4.1.3 Εργαζόμενοι 
 

Στην επιχείρηση απασχολούνται συνολικά περίπου 280 άτομα.. Οι εργαζόμενοι 

διαχωρίζονται σε εργαζομένους διοίκησης, αποθήκης και οδηγούς οχημάτων. Στη διοίκηση και 

τις αποθήκες εργάζονται περίπου 80 άτομα, ενώ οι οδηγοί είναι 200 στο σύνολό τους. Όλοι οι 

άνθρωποι που εργάζονται για την MAKIOS LOGISTICS συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της 

επιχείρησης και στην επίτευξη των στόχων της. Η εκπαίδευσή τους αποτελεί βασικό κομμάτι 

στη στρατηγική της επιχείρησης και γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 

αποδώσουν το 110% του εαυτού τους και των ικανοτήτων τους, όπως χαρακτηριστικά λέει η 

κυρία Σοφία Μακιού. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης στο σύνολό 

της. 

4.1.6 Συστήματα τεχνολογίας 
 

Η MAKIOS LOGISTICS παραμένει συνεχώς ενημερωμένη για τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας και κάνει χρήση αυτών για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιεί το προηγμένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) LVision III της Mantis και 

το σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP) Atlantis της Altec, το οποίο έχει 

παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας επιτυγχάνοντας έτσι πιο στοχευμένη και 

αποδοτική λειτουργία. Τα συστήματα τηλεματική είναι επίσης σημαντικό κομμάτι εφαρμογής 

προηγμένης τεχνολογίας από την εταιρία. 

Το σύστημα διαχείρισης αποθήκης υποστηρίζει λειτουργίες όπως οι εισαγωγές 

προϊόντων, η διαχείριση των παραγγελιών και διανομής καθώς και ιχνηλασιμότητα. Σε 

συνδυασμό με το σύστημα χρησιμοποιούνται και RF τερματικά για καταγραφή και 

παρακολούθηση όλων των εμπορευμάτων στις αποθήκες. Επίσης χρησιμοποιούνται και 

headheld συστήματα, όπου με χρήση τεχνολογίας φωνής δίνονται στους εργαζομένους οι 

απαραίτητες οδηγίες και γίνεται αντίστοιχα και η επιβεβαίωση αυτών από τον εργαζόμενο.  
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4.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης είναι η αποθήκευση και η διανομή προϊόντων, 

τα οποία κατά 95% είναι τρόφιμα. Εύλογα οι μεταφορές αποτελούν το 50% της συνολικής 

δραστηριότητας και στρατηγικής της επιχείρησης. Στόχος της επιχείρησης είναι η βέλτιστη 

εξυπηρέτηση του πελάτη και επομένως η άρτια και πλήρως οργανωμένη διεκπεραίωση των 

καθηκόντων της κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Παραμένοντας καινοτόμα στο χώρο της, 

γίνεται εφαρμογή συνδυαστικών μεταφορών, καθώς συνεργάζεται τόσο με το εθνικό 

σιδηροδρομικό δίκτυο όσο και με την διεκπεραίωση διαδικασιών υδάτινων μεταφορών. Όσον 

αφορά στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, η ΜΑΚΙΟΣ Logistics ενημερώνεται και 

συμβαδίζει συνεχώς με τις εξελίξεις την πληροφορικής τεχνολογίας η χρήση τηλεματικών 

συστημάτων απαραίτητη. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά της στον 

κλάδο και καταφέρνει να πρωτοπορεί και ξεχωρίζει.  

 

4.2.1 Χρήση mobile τεχνολογίας στις μεταφορές  
 

Στα οχήματα της εταιρίας χρησιμοποιούνται προηγμένα συστήματα τηλεματικής. Η 

εγκατάστασή τους έχει πραγματοποιηθεί στην πλειοψηφία των οχημάτων και αναμένεται μέχρι 

το Πάσχα του 2013 να έχει ολοκληρωθεί. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι η GPRS 

τεχνολογία. Μέσω αυτής είναι εφικτή η καταγραφή και παρακολούθηση των στοιχείων των 

οχημάτων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο. Συγκεκριμένα καταγράφονται τα 

χιλιόμετρα που διανύονται, οι στάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 

δρομολογίων, οι παραδόσεις των προϊόντων στους πελάτες, οι θερμοκρασίες που διατηρούνται 

στα οχήματα και συνολικά όλα τα στοιχεία του δρομολογίου.  

Στην καμπίνα των οχημάτων τοποθετείται ο κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος και είναι 

υπεύθυνος για την καταγραφή των στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω.  Το σύστημα 

υποστηρίζει ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μέσω της εφαρμογής μέτρησης καυσίμων, το κέντρο 

ελέγχου της επιχείρησης είναι σε θέση να γνωρίζει την κατανάλωση καυσίμων από τα οχήματα 

ανά πάσα στιγμή και κατ’επέκταση και το κόστος που αναλογεί στα αυτά τα καύσιμα. Καθώς το 

σύστημα παραμένει ενεργό σε όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, γίνονται ενημερώσεις και σε 
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όλα τα σημεία ανεφοδιασμού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η εταιρία Μακιός Α.Ε. 

διαθέτει στην κατοχή της βενζινάδικο, κάτι το οποίο τη διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό για 

τον έλεγχο των καυσίμων των οχημάτων της.  

Επιπλέον με τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να 

ενημερώσει άμεσα τα κεντρικά της επιχείρησης για την πορεία του φορτίου από τη στιγμή της 

φόρτωσής του στο όχημα έως και την παράδοσή του στον πελάτη. Με την εφαρμογή 

επιβεβαίωσης παραδόσεων η εταιρία παραμένει ενημερωμένη τόσο για τα σημεία στα οποία έχει 

ολοκληρωθεί η παράδοση των εμπορευμάτων όσο και για τις μη ολοκληρωμένες παραγγελίες. 

Μάλιστα μπορεί να επιτραπεί στον πελάτη να υπογράψει ψηφιακά, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η 

παράδοση των εμπορευμάτων σε αυτόν. 

Μια επιχείρηση, όπως η ΜΑΚΙΟΣ logistics δε θα μπορούσε να μη διαθέτει σύστημα 

διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου, καθώς και των δρομολογίων που ακολουθούν τα 

οχήματά της. Με τη χρήση της τεχνολογίας GPRS επιτυγχάνεται δορυφορικός εντοπισμός της 

θέσης του οχήματος, φυσικά σε πραγματικό χρόνο και είναι δυνατό να απεικονίζεται η πορεία 

του οχήματος σε χάρτες, την οποία άτομα εξειδικευμένα σε αυτό το κομμάτι παρακολουθούν. 

Έτσι είναι δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης του στόλου, καθώς επίσης η αναδρομολόγηση 

σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο εμπόδιο στην προδιαγεγραμμένη πορεία του οχήματος. 

Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, με την επιλογή των βέλτιστων διαδρομών ενώ 

παράλληλα και σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου καυσίμων ελέγχονται και οι χιλιομετρικές 

αποστάσεις που καλύπτονται. Τέλος ο οδηγός μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με την επιχείρηση 

όπως επίσης και να γίνει αμφίδρομη μετάδοση των δεδομένων του οχήματος από και προς το 

όχημα.  

Μια ακόμη εφαρμογή που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία των οδηγών με 

τα κεντρικά της επιχείρησης, είναι η εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων. Είτε οι οδηγοί είτε τα 

πρόσωπα που βρίσκονται στα κεντρικά της επιχείρησης μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

μηνύματα, με τη χρήση των κινητών συσκευών που απαρτίζουν το σύστημα τηλεματικής. Τέλος 

δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα συστήματα πλοήγησης, τα οποία σαφώς και διευκολύνουν 

το έργο των οδηγών, υποδεικνύοντας τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το όχημα ή και 

προτείνοντας πλήθος διαφορετικών δρομολογίων.  
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Είναι σαφές ότι τα συστήματα αυτά είναι διαδραστικά και υπάρχει διαρκής επικοινωνία 

και με τα κεντρικά της επιχείρησης. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση γίνονται από 

εξειδικευμένα άτομα, στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης.  Ουσιαστικά στους υπολογιστές, οι 

οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τα συστήματα τηλεματικής, δίνεται η εικόνα ψηφιακών χαρτών, 

όπου φαίνονται όλα τα φορτηγά που βρίσκονται και ποιο το δρομολόγιο που ακολουθούν. Τα 

συστήματα εγκαθίστανται μέσα στα οχήματα από την εταιρία, από όπου τα προμηθεύτηκε  η 

επιχείρηση και καταγράφει τα παραπάνω στοιχεία.. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή λαθών ή 

περίεργων κινήσεων γίνεται αναφορά στα ανώτερα τμήματα της επιχείρησης προς επίλυσή τους.  

Εκτός από τις συσκευές που ενσωματώνονται μέσα στα οχήματα, γίνεται χρήση και 

άλλων κινητών συσκευών και συγκεκριμένα PDA και smartphones και με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ένα βέλτιστο αποτέλεσμα στη λειτουργία όλου του συστήματος. Η επιλογή των 

παραπάνω κινητών συσκευών δεν είναι τυχαία καθώς, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της εργασίας, οι δύο αυτές συσκευές είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στο χώρο της 

τεχνολογίας, καλύπτοντας μεγάλο εύρος των απαιτήσεων απλών χρηστών ή και των 

επιχειρήσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης,  το γεγονός ότι υποστηρίζουν πλήθος 

λειτουργιών και πολλών μορφών εφαρμογές ανωτέρου επιπέδου διευκολύνει έτσι τις 

απαιτούμενες για την επιχείρηση εργασίες και την επικοινωνία των οδηγών με τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Μέσω αυτών οι οδηγοί, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν το κεντρικό 

σύστημα για τα στοιχεία που αφορούν τα δρομολόγια και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν.  

Τα χαρακτηριστικά τους είναι αυτά που διευκολύνουν τα μέλη της επιχείρησης σε 

μεγάλο βαθμό καθώς πληρούν τις απαιτήσεις τους. Οι εφαρμογές και η τεχνολογία που 

υποστηρίζουν καθώς και το γεγονός ότι δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης όγκου 

πληροφοριών τα καθιστά απαραίτητα εργαλεία στην καθημερινή εργασία. Το μικρό τους 

μέγεθος και ταυτόχρονα η μεγάλη οθόνη σε σχέση με το μέγεθός τους καθιστούν τις συσκευές 

εύχρηστες, στοιχείο απαραίτητο για την καθημερινή εργασία και τις απαιτητικές συνθήκες  που 

καλούνται  να εργαστούν οι οδηγοί και οι υπεύθυνοι των μεταφορών. Τέλος η χρήση τους 

γίνεται περισσότερο εύκολη και γρήγορη χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτουν. 
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4.2.2 Χρόνος εγκατάστασης 
 

Πολλοί είναι οι παράγοντες, οι οποίοι συνοδεύουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία 

συστημάτων τηλεματικής στις επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται κάποιο διάστημα, το 

οποίο προηγείται από την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων. Ο χρόνος αυτός αναφέρεται 

στον απαραίτητο χρόνο εγκατάστασης των συστημάτων. Ο χρόνος εγκατάστασης ενός 

συστήματος δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Σε αυτό παίζουν ρόλο κατά κύριο λόγο ο 

αριθμός των οχημάτων, στα οποία γίνεται η εφαρμογή των συστημάτων. 

 Δεδομένου ότι την εγκατάσταση αναλαμβάνει η εταιρία από την οποία γίνεται η αγορά 

των συστημάτων, εξαρτάται και από αυτή σε μεγάλο βαθμό  ο χρόνος εγκατάστασης. Τέλος 

πραγματοποιούνται test modes, τα οποία απαιτούν και αυτά με τη σειρά τους συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα πριν την υλοποίηση του συστήματος. Καθώς όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν 

έχουν σταθερό το στοιχείο του χρόνου, ο χρόνος εγκατάστασης ενός συστήματος δεν μπορεί να 

είναι συγκεκριμένος και μετρήσιμος αλλά πάντα σχετικός με αυτά τα κριτήρια. Μιλώντας πάντα 

για την εταιρία ΜΑΚΙΟΣ logistics η ημερομηνία η οποία υπολογίζεται κατά προσέγγιση για την 

ολοκλήρωση της εγκατάσταση των συστημάτων σε όλα τα οχήματα είναι το Πάσχα του 

τρέχοντος έτους.  

 

4.2.3 Εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση τηλεματικών συστημάτων 
 

Η εισαγωγή κάθε νέας τεχνολογίας στην επιχείρηση, απαιτεί και την κατάλληλη 

εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο στην αρχή όσο και στην πορεία προς ενημέρωση πιθανών 

αναβαθμίσεων ή προσθηκών. Μέσω της εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι αποκτούν συγκεκριμένες 

δεξιότητες και γνώσεις φέρνοντας εις πέρας τα καθήκοντά τους. Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση 

του προσωπικού αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για την επιχείρηση, καθώς δεν αρκεί η 

ύπαρξη τεχνολογιών και εξοπλισμού αλλά και η σωστή εφαρμογή τους για την υλοποίηση των 

στόχων της επιχείρησης. Γι αυτό το λόγο η ΜΑΚΙΟΣ Logistics δίνει μεγάλη έμφαση στη σωστή 

και άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της. 
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Συγκεκριμένα για τα συστήματα τηλεματικής της εταιρίας, την εκπαίδευση για τη χρήση 

τους αναλαμβάνει πάντα η εταιρία εγκατάστασης των συστημάτων. Η εκπαίδευση δεν γίνεται 

πάντα αποδεκτή από την αρχή και όπως συμβαίνει συχνά στις επιχειρήσεις υπάρχουν 

αντιδράσεις, καθώς κάτι καινούριο αναγκάζει τους εργαζόμενους σε μια διαφορετική 

συμπεριφορά από τη μέχρι τώρα. Πεποίθηση και στρατηγική της εταιρίας είναι να προωθήσει 

στους εργαζομένους με τέτοιο τρόπο τις εκάστοτε αλλαγές, ώστε να γίνει κατανοητή σε αυτούς 

η σημασία της εκπαίδευσής τους.  Συγκεκριμένα θα πρέπει οι υπεύθυνοι να καταστήσουν σαφές 

στους εργαζόμενους πως με την γνώση χειρισμού νέων συστημάτων και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση των τηλεματικών, θα είναι σε θέση να λύσουν ευκολότερα ενδεχόμενα προβλήματα 

επικοινωνίας με την επιχείρηση, να διεκπεραιώσουν καλύτερα και ποιο υπεύθυνα τη μεταφορά 

των προϊόντων καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις βελτιώνοντας έτσι τις ικανότητές τους.  

 

4.2.4 Χρόνος απόσβεσης κόστους 
 

Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί πως η χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων, και 

μιλώντας πιο συγκεκριμένα τηλεματικών συστημάτων, αποφέρει στην επιχείρηση πολλά οφέλη, 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Ωστόσο η εκάστοτε 

χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί ταυτόχρονα μια νέα επένδυση για την MAKIOΣ logistics και 

επομένως μια νέα πηγή κόστους. Σαφώς και κάθε επένδυση πραγματοποιείται κατόπιν μελέτης 

και με βάση την αποκομιδή κέρδους μακροπρόθεσμα. Αυτονόητο είναι ότι απαιτείται ένα 

χρονικό διάστημα έως ότου η νέα τεχνολογία αρχίσει να αποφέρει κέρδος για την επιχείρηση. 

Ο χρόνος απόσβεσης κόστους ωστόσο αποτελεί κάτι μη προσδιορίσιμο. Πολλές φορές τα 

οφέλη που προκύπτουν αναφέρονται σε ποιοτικά και μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Η 

βελτιστοποίηση των λειτουργιών της επιχείρησης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της δεν 

αποτελούν χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν χρονικά και να τεθούν μέσα 

σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Είναι στοιχεία τα οποία φαίνονται κατά τη διάρκεια της 

πορείας της επιχείρησης και πολλές φορές απορρέουν από ένα σύνολο παραγόντων και όχι μόνο 

από ένα μεμονωμένο.  
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4.2.5 Οφέλη 
 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επιχείρηση αποκομίζει πολλά οφέλη από τη χρήση των 

τηλεματικών συστημάτων, τα οποία κάνει εφαρμογή. Το βασικότερο από αυτά αποτελεί η 

βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης. Μέσω της χρήσης των 

συστημάτων διευκολύνεται και αυτοματοποιείται ο έλεγχος, γεγονός που μειώνει τα λάθη και 

επιταχύνει διαδικασίες, οι οποίες διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να διεκπεραιωθούν.  

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, η οδήγηση γίνεται πιο εύκολη και πιο ασφαλής, ενώ 

ταυτόχρονα εξοικονομούνται καύσιμα μέσω της διαχείρισης δρομολογίων και των 

προκαθορισμένων βέλτιστων πορειών των οχημάτων. Παράλληλα το κόστος συντήρησης των 

οχημάτων περιορίζεται, καθώς εξαλείφονται οι άσκοπες ή μη επιτρεπτές χρήσεις του καθώς 

παρακολουθούνται και οι καλυπτόμενες χιλιομετρικές αποστάσεις με την εφαρμογή του 

συστήματος ελέγχου. Σημαντικό είναι επίσης πως ο έλεγχος εξασφαλίζει συμμόρφωση του 

στόλου με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους απόκλισης από το 

αρχικό πλάνο. Με τη χρήση των κινητών συσκευών περιορίζεται η χειρόγραφη εργασία και η 

κατανάλωση αναλώσιμων υλικών και διευκολύνεται η επικοινωνία των οδηγών με τα κεντρικά 

της επιχείρησης. Σημαντικό είναι πως μέσω της δορυφορικής παρακολούθησης των οχημάτων 

επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των παραγγελιών και συνεχής ενημέρωση του πελάτη 

σχετικά με την πορεία των εμπορευμάτων του.  

Συνοψίζοντας, όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συνολικό περιορισμό του κόστους της 

επιχείρησης, στην εξοικονόμηση χρόνου και εργατοωρών ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 

καλύτερος έλεγχος της επιχείρησης στο τμήμα των μεταφορών καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια.  

Από όλα αυτά απορρέει η καλύτερη εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των πελατών, γεγονός που 

δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Είναι γεγονός ότι πλέον ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφράζεται ως 

ανταγωνισμός μεταξύ των εφοδιαστικών αλυσίδων τους. Σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και 

εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον και σε μια αγορά, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλη 

οικονομική αστάθεια η καλή λειτουργία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι αρκετά σκληρή. 

Για την επιβίωση μιας επιχείρησης καθώς και την ανοδική πορεία της είναι απαραίτητος ο 

συνεχής έλεγχος, η αυστηρή οργάνωση και η ενημέρωσή της για τις αλλαγές και τις εξελίξεις 

στο χώρο της τεχνολογίας. Η mobile τεχνολογία έρχεται να δώσει τη λύση σε μεγάλο βαθμό για 

μια καλύτερα οργανωμένη επιχείρηση, με μεγαλύτερη ασφάλεια, εξοικονόμηση χρόνου και 

μείωση του συνολικού της κόστους. Η εφαρμογή της είναι πλέον διαδεδομένη σε πολλούς 

τομείς και υπερισχύει έναντι των παραδοσιακών μεθόδων. Φυσικά για την αποτελεσματικότητά 

της θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος και η έρευνα για τα δεδομένα της εταιρίας πριν την 

απόφαση χρήσης της καθώς και η δημιουργική χρήση και η σωστή εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην πορεία.  

Μελετώντας το κομμάτι των μεταφορών διαπιστώνει κανείς ότι αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας παίζοντας έναν ιδιαίτερα περίπλοκο ρόλο και 

αντιπροσωπεύοντας μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ηγετικό ρόλο στις μεταφορές  κατέχουν οι οδικές μεταφορές και ακολουθούν οι 

σιδηροδρομικές, οι υδάτινες και οι αεροπορικές. Βασικό κριτήριο επιλογής του μέσου αποτελεί 

το είδος του φορτίου και το κόστος της μεταφοράς.  

Συνδυάζοντας τις εμπορευματικές μεταφορές με την mobile τεχνολογία μπορεί να 

επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στην απόδοσή τους. Υπάρχει πληθώρα ασύρματων τεχνολογιών, 

δικτύων και συσκευών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στα οχήματα και να προσφέρουν 

έλεγχο, ασφάλεια και ευκολία στην επιχείρηση για να διαχειριστεί σωστά τις μεταφορές της. Τα 

οφέλη που αποκομίζονται είναι αδιαμφισβήτητα, ωστόσο η χρήση της πρέπει να γίνει συνετά 

έτσι ώστε να υπάρξει αποδοτικότητα και όχι αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση. 



Mobile Τεχνολογίες στις μεταφορές  Δαμιανίδου Χρυσούλα 

95  

 

Η χρήση της mobile τεχνολογίας στις μεταφορές εξετάστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες 

Third Party Logistics εταιρείες στην Ελλάδα στη Μακιός Logistics. Η εταιρία ενημερώνεται 

διαρκώς για τις νέες τεχνολογίες και τις χρησιμοποιεί δημιουργικά προσφέροντας έτσι στους 

πελάτες της αποτελεσματικής υπηρεσίες. Στα οχήματά της υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα, το 

οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία GPRS. Με την εφαρμογή της επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος 

των οχημάτων, των δρομολογίων και των καυσίμων. Επιπλέον με την αυτοματοποίηση 

διαδικασιών, υπάρχει μείωση εργατοωρών και επομένως μείωση του κόστους. Μέσα από όλα 

αυτά η επιχείρηση καταφέρνει να εξασφαλίζει ηγετική θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες ομοειδείς 

της. 
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