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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Οι συνεχείς εξελίξεις στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, τα 

χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες που εµπεριέχονται σε αυτή, καθώς και η ολοένα 

αυξανόµενη ζήτηση από µέρους των επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των 

αλυσίδων εφοδιασµού, έχουν επιφέρει σε παγκόσµιο επίπεδο τεράστιες µεταβολές στις 

µορφές εφοδιαστικής αλυσίδας και των προσφερόµενων σε αυτήν υπηρεσιών. Κύριος 

στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η κατανόηση του όρου της ανάθεσης 

διαδικασιών από µέρους µιας επιχείρησης σε τρίτους, των νέων µορφών συνεργασίας που  

αναπτύσσονται µεταξύ των επιχειρήσεων , στα πλαίσια της ανάθεσης καθώς και των 

χαρακτηριστικών που τις διέπουν. Το περιεχόµενο της εργασίας συλλέχθηκε έπειτα από 

ανασκόπηση σε διάφορες πηγές άντλησης πληροφοριών αναφερόµενες στον ευρύτερο 

κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας . Η ιεράρχηση της συλλογής του υλικού και στη συνέχεια 

και του τρόπου συγγραφής έγινε µε κριτήρια την παράθεση σε γενικές έννοιες, την 

περαιτέρω ανάλυση αυτών, τη δευτερογενή µελέτη µελετών περίπτωσης και τέλος την 

εξαγωγή συµπερασµάτων για το εξεταζόµενο θέµα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η συγγραφή των κειµένων της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας αποτελεί µια 

ευκαιρία για περαιτέρω εµβάθυνση στα επιστηµονικά αντικείµενα και την ορολογία που 

πραγµατεύεται και για όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη και σφαιρική προσέγγιση του 

θέµατος από µέρους της συγγραφέα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται ο όρος της ανάθεσης διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε τρίτους (outsourcing logistics), τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας αυτής και η 

µέθοδος που ακολουθείται, όπως προτείνεται από διάφορες πηγές άντλησης πληροφορίας. 

Αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και οι λόγοι χρήσης του outsourcing, τα µειονεκτήµατα 

καθώς και τα κρίσιµα σηµεία που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις όταν 

αποφασίσουν να αναθέσουν ορισµένες από τις λειτουργίες τους σε άλλους. Τέλος, σε 

ξεχωριστή ενότητα του κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των 

πληροφοριακών συστηµάτων και ορισµένων νέων τεχνολογιών, καθώς αποτελούν 

παράγοντες – κλειδιά στην οµαλή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 

διαδικασιών υποστήριξης που την αφορούν. 

Στο επόµενο κεφάλαιο εισάγονται οι έννοιες των εξελιγµένων µορφών παροχής 

υπηρεσιών υποστήριξης αλυσίδων εφοδιασµού. Μελετάται η ανάπτυξη αυτών των 

υπηρεσιών καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτησή τους. Αναφέρονται 

οµοιότητες και διαφορές καθώς και τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων συνεργιών. 

Το τρίτο κεφάλαιο, και έχοντας κατανοήσει την ορολογία και το περιεχόµενο των 

προηγούµενων κεφαλαίων, εµβαθύνει στο εξεταζόµενο θέµα της εργασίας, παραθέτοντας 

αποτελέσµατα κλαδικών ερευνών και µελέτες περίπτωσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στο σύνολο του 

κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τις κατέγραψαν δηµοσιογραφικές και 

επιστηµονικές πηγές. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται µια ανασκόπηση στα βασικά σηµεία της 

συγγραφής της εργασίας, στο σκοπό επιλογής του συγκεκριµένου εξεταζόµενου θέµατος 

καθώς εξάγονται, συνοπτικά συµπεράσµατα ως αποτέλεσµα της διαδικασίας συλλογής, 

επεξεργασίας και εµβάθυνσης στα επιστηµονικά αντικείµενα που εξετάστηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

(OUTSOURCING LOGISTICS) 
 

Εισαγωγή 

 
Η εισαγωγή του όρου  του “outsourcing” στη διεθνή βιβλιογραφία και η είσοδος στη 

διεθνή επιχειρηµατική αγορά εταιριών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης εφοδιαστικής 

αλυσίδας (outsourcing logistics service providers) είχαν ως αποτέλεσµα ραγδαίες εξελίξεις 

αφενός στο εσωτερικό των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων και αφετέρου στο 

παγκόσµιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

1.1  Πληροφοριακά στοιχεία για το Outsourcing 
 

Τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν  της παραγωγής ενός προϊόντος, µέχρι 

το σηµείο της τελικής κατανάλωσης του, περιλαµβάνουν διαδικασίες όπως η αποθήκευση 

πρώτων υλών και ετοίµων προϊόντων σε λειτουργικούς χώρους, η οργάνωση και ο έλεγχος 

των αποθεµάτων, η επικόλληση ετικετών, η συσκευασία, η προετοιµασία και δροµολόγηση 

των παραγγελιών και η διανοµή µέχρι τον τελικό πελάτη. Σκοπός κάθε βιοµηχανικής ή 

εµπορικής επιχείρησης είναι οι διαδικασίες αυτές να εκτελούνται µε τρόπο που να 

διασφαλίζει την παράδοση πρώτων υλών και εµπορευµάτων στις κατάλληλες ποσότητες, 

στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, στο σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο και στο χαµηλότερο 

δυνατό κόστος αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιµους πόρους.  

Η αποτελεσµατική οργάνωση και διαχείριση αυτών των διαδικασιών αναδείχθηκε 

τα τελευταία χρόνια σε παράγοντα-κλειδί για την επιτυχία της παραγωγής των πωλήσεων 

και της προώθησης των προϊόντων 

Οι διαδικασίες εφοδιασµού (logistics) πραγµατοποιούνται είτε από την ίδια τη 

βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση ή µε ανάθεση µέρους ή του συνόλου τους σε µια ή 

περισσότερες εξειδικευµένες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics.  

Η ανάθεση συγκεκριµένων λειτουργιών ή αναγκών µιας εταιρείας σε µία τρίτη 

εξειδικευµένη επιχείρηση, χαρακτηρίζεται από τον ευρύτερο διεθνή όρο «outsourcing». 

Σκοπός του outsourcing είναι η επίτευξη της µέγιστης δυνατής απόδοσης των 

διαθέσιµων πόρων και γνώσεων της επιχείρησης στο κύριο αντικείµενο της (core business). 

Στην πράξη, οι υπηρεσίες logistics που παρέχονται από τις επιχειρήσεις της ελληνικής 
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αγοράς συνίστανται στη διαχείριση εµπορευµάτων τρίτων και αφορούν σε γενικές γραµµές 

τις εργασίες παραλαβής, προετοιµασίας και αποστολής στους τελικούς αποδέκτες ή πελάτες. 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η αποδοχή του outsourcing, µε στόχο τη µείωση του 

κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας για συγκεκριµένες λειτουργίες των 

επιχειρήσεων. Η απόφαση για ανάθεση µέρους ή του συνόλου κάποιων διαδικασιών που 

µεσολαβούν µέχρι την τελική παράδοση των εµπορευµάτων, βασίζεται σε συγκεκριµένα 

οφέλη που αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν αυτήν την πρακτική. 

Αναλύοντας τις προσπάθειες που έχουν γίνει διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

παρατηρούµε µια σταδιακή προσπάθεια των επιχειρήσεων να απεµπλακούν από 

δραστηριότητες στις οποίες δεν έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε αποτέλεσµα την 

ολοένα αυξανόµενη «αποκέντρωση» όσον αφορά την κάλυψη των δραστηριοτήτων 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις ίδιες (Εικόνα 1.1 - Ζώης, 2007). 

 

Εικόνα 1.1 Επιχειρήσεις και ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Πηγή: ΖΩΗΣ , (2007).Logistics & Management (54) 

 

Προτού αναφερθούν οι λόγοι χρήσης και µη (πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα) της 

διαδικασίας ανάθεσης διαδικασιών σε τρίτους (outsourcing), κρίνεται απαραίτητη η 

αναφορά, που ακολουθεί στην επόµενη ενότητα,  για το ποιες είναι οι διαδικασίες αυτές, 

έτσι όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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1.2 ∆ιαδικασίες εφαρµογής του Outsourcing 
 

Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών outsourcing έχουν διευρύνει το 

φάσµα των υπηρεσιών τους, καλύπτοντας αρκετές από τις λειτουργίες των επιχειρήσεων – 

πελατών τους. Εντούτοις, αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

ανά την Ευρώπη. Για παράδειγµα στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στη Γερµανία 

περισσότερη έµφαση δίνεται σε θέµατα τεχνολογίας και σε θέµατα βελτίωσης στο σύνολο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενώ, στις χώρες της Μεσογείου το ενδιαφέρον µονοπωλούν οι 

µεταφορά και η αποθήκευση. Τέλος, στην Ανατολική Ευρώπη οι επιχειρήσεις στρέφονται 

περισσότερο σε θέµατα απλής µεταφοράς και απλές υπηρεσίες εφοδιασµού. Οι διαδικασίες, 

τις οποίες συνήθως αναθέτει µια επιχείρηση σε τρίτους είναι οι παρακάτω (Παντικίδης, 

2007): 

− Η ∆ιαδικασία της Μεταφοράς των προϊόντων από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

παραγωγής στις αποθήκες της εταιρίας που αναλαµβάνει το outsourcing 

− Η ∆ιαδικασία της Αποθήκευσης, των προϊόντων, αφότου φτάσουν στις αποθήκες 

και µέχρι να διανεµηθούν στα τελικά σηµεία  

− Η ∆ιαδικασία της ∆ιανοµής των προϊόντων από τις αποθήκες προς τα σηµεία 

διανοµής και τελικής προώθησής τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1.1), παρουσιάζονται συνοπτικά τα 

τρέχοντα διαθέσιµα στοιχεία για τις υπηρεσίες, τις οποίες στην πλειοψηφία τους οι 

επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη εκχωρούν σε τρίτους. 

 

Πίνακας  1.1: Παρεχόµενες υπηρεσίες από εταιρίες outsourcing 

Πηγή: Eye for Transport 2006,2007 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2006 2007 

Μεταφορά (Transportation) 61% 65% 

Αποθήκευση (Warehouse) 35% 41% 

Πληροφοριακά Συστήµατα (Information System) 25% 31% 

∆ιαχείριση Στόλου (Fleet Management) 13% 14% 

∆ιαχείριση Απογραφών (Inventory Management) 8% 14% 

Αντίστροφη Εφοδιαστική  (Reverse Logistics) 15% 14% 

Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Support) 5% 5% 

∆ιαδικασία Παραγγελιοληψίας (Order Processing) 6% 5% 

Παραµετροποίηση (Customization) 11% 3% 

Άλλο 18% 18% 
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Εξετάζοντας παλαιότερες µελέτες, η παροχή υπηρεσιών όσον αφορά στα 

πληροφοριακά συστήµατα δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής αλλά η ζήτηση αυτών από 

ευρωπαϊκούς χρήστες έχει αυξηθεί. Επισηµαίνεται επίσης, ότι η εκχώρηση υπηρεσιών που 

αφορούν στα πληροφοριακά συστήµατα, χαρακτηρίζεται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

ως το µέσο απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Kakabase et al., 2002). 

Επιπλέον, αύξηση παρουσιάζεται στις υπηρεσίες αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας (reverse logistics) η οποία διαµορφώνει το ποσοστό στο 14%, και οι προοπτικές 

ανάπτυξης είναι µεγάλες στην περιοχή της Ευρώπης (Παντικίδης, 2007) . 

 

∆ιάγραµµα 1.1    Ορισµός Σχέσεων Συνεργασίας Outsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο  Επίπεδο Συνεργασίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

� Επίτευξη χαµηλού κόστους 

� ∆εν υπάρχουν συµβόλαια 

� Ο αριθµός των υπηρεσιών είναι περιορισµένος 

� Χαµηλό επίπεδο συνεργασίας 

� Ο εντολέας χρησιµοποιεί το δίκτυο µεταφορών διανοµής της µεταφορικής εταιρίας/ 

εταιρίας logistics 

� ∆ιαφορετική νοοτροπία µεταξύ των συνεργαζόµενων εταιριών 

� Ελαχιστοποίηση των κινδύνων στη σχέση, αλλά και ελάχιστα τα οφέλη 

Μακρόχρονη συνεργασία συνήθως υπό τη µορφή Joint 

Venture. ∆ηµιουργείται µια ξεχωριστή εταιρία, η οποία 

αναλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων logistics του 

πελάτη εντολέα και λειτουργεί µεταξύ του εντολέα και των 

διαφόρων εταιριών µεταφορών ή και logistics 

Η εταιρία αναλαµβάνει τον κύριο όγκο των 

δραστηριοτήτων Logistics της εταιρίας – 

πελάτη 

Ο πελάτης προµηθεύεται µόνο υπηρεσίες 

µεταφοράς και διανοµής από κάποια εταιρία 

logistics 

Η εταιρία logistics αναλαµβάνει να 

διεκπεραιώσει βασικές διαδικασίες logistics 

του πελάτη 

  

  

  

  

 

 
 

2
ο
 Επίπεδο 

 

Παροχής  Υπηρεσιών 

1
ο
 Επίπεδο - Βασικό 

3
ο
 Επίπεδο 

 

3
rd 

Party Logistics 

4
ο
 Επίπεδο 

4
th

 Party Logistics 

Πηγή: Μακιού Σ., 2006 
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2ο Επίπεδο – Παροχή Υπηρεσιών 

 

� Συνεργασία µε σκοπό την πραγµατοποίηση των στόχων 

� Επίτευξη αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας 

� Συµβόλαια µικρής χρονικής διάρκειας 

� Οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι περισσότερες από αυτές του πρώτου επιπέδου 

� Οι περισσότερες δραστηριότητες υποστηρίζονται ηλεκτρονικά  

� Η εταιρία Logistics παρέχει τµήµα της φυσικής υποδοµής (συµπεριλαµβανοµένης της 

αποθήκευσης) 

� ∆ηµιουργείται αµοιβαία εµπιστοσύνη 

� Αυξηµένοι κίνδυνοι και για τους δύο συνεργάτες στην περίπτωση ρήξης της στη 

συνεργασία 

 

3ο  - 4ο Επίπεδο Ολοκληρωµένες Λύσεις 

� Συνεργασία µε αµοιβαία κέρδη/ οφέλη 

� Πλήρης ολοκλήρωση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

� Πολυετή συµβόλαια 

� Μέτρηση απόδοσης σε κόστος, ποιότητα και υπηρεσίες 

 

 

1.3 Λόγοι Χρήσης του Outsourcing – Πλεονεκτήµατα 
 

Η µέθοδος του outsourcing δίδει τη δυνατότητα στις συµβαλλόµενες πλευρές 

(εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση και εταιρία 3pl) να διοχετεύουν πόρους και 

προσπάθεια σε δραστηριότητες και τοµείς όπου διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα 

(competitive advantage).  

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για µία ε-

µπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση από τη συνεργασία µε µία εταιρία παροχής υπηρεσιών 

outsourcing (ICAP, 2006).  

1. Η λειτουργία του κυκλώµατος αποθήκευσης και διανοµής µιας βιοµηχανικής ή εµπορικής 

επιχείρησης προϋποθέτει τη δηµιουργία και  συνεχή αναβάθµιση υποδοµών όπως είναι 

οι αποθήκες, ο στόλος οχηµάτων, ο εξοπλισµός µηχανοργάνωσης, τα συστήµατα 

ασφαλείας κτλ. Αναθέτοντας τις διαδικασίες αυτές σε τρίτο ανεξάρτητο φορέα, οι επιχει-

ρήσεις στρέφουν την αξιοποίηση των διαθέσιµων κεφαλαίων στους κυρίους τοµείς 

δραστηριότητας (core business). Επιπλέον, η εξοικονόµηση πόρων µπορεί να είναι 

σηµαντικότερη στις περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα της επιχείρησης χαρακτηρίζεται 
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από έντονη εποχικότητα 

2. Η εξοικονόµηση πόρων δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις αλλά αφορά και 

παραµέτρους του κόστους διαχείρισης - διακίνησης των εµπορευµάτων που δεν είναι 

πάντοτε εµφανείς, όπως π.χ. την αύξηση του µεταφορικού κόστους από ενδεχόµενες 

καθυστερήσεις ή καταστροφές, το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού που είναι 

επιφορτισµένο µε τη λογιστική παρακολούθησης της αποθήκης κλπ. 

Σε περίπτωση κάλυψης αυτών των αναγκών εσωτερικά, τα έξοδα λειτουργίας των 

συγκεκριµένων εργασιών αποτελούν µέρος των σταθερών εξόδων της επιχείρησης, ενώ µε 

την ανάθεση σε τρίτο φορέα τα έξοδα αυτά µετατρέπονται σε µεταβλητά. Τούτο διότι οι 3pl 

providers συνήθως χρεώνουν τις υπηρεσίες τους µε βάση κάποιο ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών των υπό διαχείριση εµπορευµάτων, το οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε την αξία των 

προϊόντων και την γκάµα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η αποδέσµευση κεφαλαίων αφορά 

και τον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, εφόσον το ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να 

επικεντρωθεί στους κύριους τοµείς δραστηριότητας της επιχείρησης αντί να απορροφάται 

από τις διαδικασίες logistics. 

Η εταιρία που επιλέγει το outsourcing επωφελείται από την τεχνογνωσία, την 

εµπειρία και την υποδοµή της εταιρίας – παροχέα υπηρεσιών logistics. Ακόµη, η διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει συνεχή ενηµέρωση και 

ανάπτυξη, γεγονός που απαιτεί πόρους, επενδύσεις και κατάρτιση του στελεχιακού 

δυναµικού, στοιχεία τα οποία οι εταιρίες 3pl είναι σε θέση να προσφέρουν άµεσα λόγω 

εξειδίκευσης. 

3. Η διατήρηση προϊόντων σε ξένες εγκαταστάσεις και οι µειωµένες απαιτήσεις σε επίπεδο 

πάγιου εξοπλισµού ενισχύουν την ευελιξία της επιχείρησης' και καθιστούν ευχερέστερη 

την οριζόντια επέκταση της µε νέα προϊόντα και νέες αγορές. Ακόµη, καθιστούν ευχερέ-

στερη τη µετεγκατάσταση της ανάλογα µε τις διαµορφούµενες πολιτικές, εµπορικές και 

οικονοµικές συνθήκες. 

4. Η αποτελεσµατικότητα του δικτύου διανοµής µιας επιχείρησης εξαρτάται και από τη 

γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων της σε σχέση µε τις υπάρχουσες υποδοµές 

µεταφοράς. Τυχόν µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο παράγοντα, 

µπορούν να απαλειφθούν µέσω της συνεργασίας µε κάποια εταιρία 3PL. 

Συνεπώς, κατά τη συνεργασία µε µία εταιρία outsourcing επιδιώκεται η µείωση του 

κόστους, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

απελευθέρωση σηµαντικών πόρων οι οποίοι πλέον µπορούν να διοχετευτούν στους κύριους 

τοµείς δραστηριότητας µιας επιχείρησης. Οι δαπάνες σε πάγιο εξοπλισµό και εξειδικευµένο 

προσωπικό που δηµιουργούν σταθερά έξοδα, µετατρέπονται σε µεταβλητά έξοδα µε µια 
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ενιαία χρέωση, η οποία ενσωµατώνει και τον παράγοντα της εποχικότητας.  

Για κάθε εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση, τα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν 

έχουν διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση (φύση 

των προϊόντων), την οικονοµική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση (π.χ. ύπαρξη 

ιδιόκτητων αποθηκών ή όχι) και τη γεωγραφική της θέση. 

 

 

1.4 Λόγοι Μη Χρήσης του Outsourcing – Μειονεκτήµατα 
 

Εκτός από τα πλεονεκτήµατα που αποφέρει το outsourcing των logistics, ο πελάτης-

εντολέας θα πρέπει να σταθµίσει και ορισµένα ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από τη 

σηµαντική εξάρτηση που συνεπάγεται η ανάθεση µέρους ή του συνόλου των 

δραστηριοτήτων της αποθήκευσης - διανοµής.  

Σύµφωνα µε τη µελέτη της ICAP (2006), τα µειονεκτήµατα συνεργασιών µε 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών outsourcing είναι τα ακόλουθα: 

1. Η µακροχρόνια συνεργασία µε µια εταιρία 3pl ενδεχοµένως να αποστερήσει την 

επιχείρηση εντολέα από τη δυνατότητα αποκόµισης σηµαντικής τεχνογνωσίας, 

καθιστώντας την άµεσα εξαρτώµενη από την εταιρία παροχής υπηρεσιών 3pl. 

2. Στην περίπτωση επιχείρησης η οποία διαθέτει καλά οργανωµένο και αποτε-

λεσµατικό δίκτυο διανοµής, το outsourcing ενδέχεται να µην αποφέρει τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα, στο βαθµό που ο εξωτερικός συνεργάτης αδυνατεί να προσφέρει 

ανάλογα επίπεδα ποιότητας και αποτελεσµατικότητας. Η αποτελεσµατικότητα της 

συνεργασίας εξαρτάται από την ποιότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

των συµβαλλόµενων µερών καθώς και από την προσαρµοστικότητα του 3pl 

provider στις απαιτήσεις της αγοράς. 

3. Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η ανάθεση των logistics σηµαίνει την 

άµεση επαφή του 3pl provider µε τον τελικό πελάτη. Συνεπώς, η επιλογή ενός 

εξωτερικού συνεργάτη έχει άµεσο αντίκτυπο στη συνολική εικόνα της επιχείρησης 

που επιλέγει το outsourcing. 

4. Η απόφαση για την ανάθεση των logistics σε τρίτους επηρεάζεται και από τις 

ενδεχόµενες αντιδράσεις των συνεργατών της επιχείρησης-εντολέα, όπως είναι οι 

προµηθευτές, οι τοπικοί αντιπρόσωποι κ.ά. 

Σε κάθε περίπτωση, για να είναι σε θέση µια επιχείρηση να αξιολογήσει τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ανάθεσης συγκεκριµένων λειτουργιών σε τρίτους, 

θα πρέπει πρώτα να έχει πλήρη επίγνωση της αποτελεσµατικότητας και του κόστους 

πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών µε δικά της µέσα. 
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1.5 Στάδια της σύναψης συνεργασίας µε εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών outsourcing  
 

Σήµερα είναι πλέον αποδεδειγµένο, µετά από πολλές έρευνες σε παγκόσµια κλίµακα, 

ότι κάθε επιχείρηση έχει κάποια δυνατά σηµεία, λειτουργίες και διαδικασίες, τα οποία την 

κάνουν µοναδική στην αγορά και κάποια άλλα τα οποία απλώς τα χρειάζεται για να 

λειτουργήσει (π.χ. η µισθοδοσία του προσωπικού), αλλά που δεν αυξάνουν την αξία του 

προϊόντος / της υπηρεσίας που προσφέρει στην αγορά της.  

Το δίληµµα λοιπόν που αντιµετωπίζει η ∆ιοίκηση της επιχείρησης είναι διπλό 

(ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ, 2002): 

Ερώτηµα 1ο : Ποια από τις σηµερινές διαδικασίες είναι αυτή ή αυτές που δεν αυξάνουν την 

αξία του προϊόντος ή της προσφερόµενης υπηρεσίας; 

Ερώτηµα 2ο :Πώς, αναθέτοντας τη διαδικασία αυτή σε ένα εξωτερικό συνεργάτη / 

προµηθευτή µπορεί να αυξηθεί η αξία του προϊόντος / υπηρεσίας που προσφέρεται; 

Οι απαντήσεις στο νέο αυτό δίληµµα πρέπει να δοθούν ακολουθώντας την κλασσική 

διαδικασία της διοίκησης ενός έργου (project) δηλαδή: 

1. Έρευνα ∆υνατότητας (Feasibility study). 

2. Λεπτοµερής Ανάλυση των ∆εδοµένων (Detailed analysis of requirements). 

3. Σχεδιασµός της Σχέσης µε τον Προµηθευτή (Design of the relationship with a vendor 

through contract negotiation and contract provisions).  

4. Υλοποίηση της Σχέσης (Building and implementing the relationship). 

5. ∆ιοίκηση της Σχέσης µε τον Προµηθευτή (On-going operation of the relationship) 

6. Λήξη της Σχέσης (Expiration of the relationship with its renewal in a succeeding 

contract or termination). 

 

Ένα µεγάλο κοµµάτι της διαδικασίας που αφιερώνεται στο πρώτο ερώτηµα,  είναι η 

έρευνα της δυνατότητας παραχώρησης της λειτουργίας/ διαδικασίας, αυτής, η οποία δεν 

προσθέτει αξία στο προϊόν/ υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση στο κοινό της.  

 

Η πρωταρχική αυτή έρευνα γίνεται βάσει ορισµένων κριτηρίων επιλογής,  

1. Το πρώτο κριτήριο είναι η βασική ανταγωνιστική αξία.  

Εάν η λειτουργία/ διαδικασία που εξετάζουµε είναι βασικός παράγων για την 

επιτυχία της επιχείρησης (π.χ. σχεδιασµός νέων προϊόντων), τότε δεν θα πρέπει να την 

αναθέσουµε σε εξωτερικούς συνεργάτες (Προµηθευτές).  
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Βέβαια, θα πρέπει να είµαστε σε θέση να ξεχωρίσουµε ένα βασικό παράγοντα 

επιτυχίας από µια βασική διαδικασία (π.χ. διανοµή προϊόντων), η οποία µπορεί να ανατεθεί 

στον καλύτερο Προµηθευτή.  

 

2. Το δεύτερο κριτήριο είναι το κόστος ελέγχου του Προµηθευτή. 

Οι Προµηθευτές συνήθως ελέγχονται από τους µηχανισµούς που ονοµάζονται 

Συµβόλαια, αλλά όχι µόνο. Εάν δεν είναι δυνατόν να έχουµε πλήρη συµβόλαια, πολύ 

πιθανόν σε καταστάσεις αβεβαιότητας, ειδικά για µη αναµενόµενες εξελίξεις της αγοράς, θα 

πρέπει να υπάρχουν άλλοι µέθοδοι ελέγχου του Προµηθευτή. 

 

3. Το τρίτο κριτήριο είναι η πλήρης καταγραφή των στόχων του outsourcing.  

Εάν δεν έχει καταγραφεί ακριβώς τι πρέπει να επιτευχθεί, τότε κάθε εναλλακτική 

πρόταση θα είναι πολύ καλή ή πολύ κακή. Οι εταιρίες που αναθέτουν κάποιες υπηρεσίες σε 

τρίτους, χωρίς να έχουν ξεκάθαρους στόχους, συνήθως δεν παίρνουν αυτό που θα 

µπορούσαν ή βρίσκονται σε συνεχή πόλεµο µε τον Προµηθευτή τους. Οι λόγοι που µία 

επιχείρηση αποφασίζει το outsourcing είναι στρατηγικοί και τακτικοί. 

Το outsourcing δεν πρέπει να είναι µια δικαιολογία για να µην ασχοληθεί η διοίκηση 

της επιχείρησης µε µία δύσκολη ή ακατανόητη λειτουργία της. Πρέπει να κατανοήσουµε τις 

ιδιοµορφίες, το κόστος και τα προβλήµατα µιας λειτουργίας πριν αποφασίσουµε να την 

αναθέσουµε σε εξωτερικό προµηθευτή.  

 

4. Το τέταρτο κριτήριο είναι ο ακριβής καθορισµός του σκοπού του outsourcing. 

Το outsourcing µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

− Συνολικό, µε το οποίο αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή περισσότερο από το 

80% µιας λειτουργίας. 

− Επιλεκτικό, µε το οποίο αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή κάποιες διαδικασίες 

που είναι σε σύνολο λιγότερο από το 80% µιας λειτουργίας. 

 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την επιλογή των διαδικασιών ή λειτουργιών 

που µπορούν να δοθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες (Προµηθευτές) µπορεί να βασίζονται σε 

εξειδικευµένο πρόβληµα, σε στιγµιαίες αδυναµίες ή σε µεθοδική διάγνωση της αγοράς και 

της επιχείρησης.  

Εφόσον η ιδέα της ανάθεσης µιας λειτουργίας ή διαδικασίας περάσει µε επιτυχία τα 

παραπάνω κριτήρια, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της λεπτοµερούς εξέτασης και 

αξιολόγησης.  
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Η διαδικασία αυτή απαντά στο δεύτερο βασικό ερώτηµα «Πώς, αναθέτοντας την 

διαδικασία αυτή σε ένα εξωτερικό συνεργάτη/ προµηθευτή µπορεί να αυξηθεί η αξία του 

προϊόντος/ υπηρεσίας που προσφέρεται;», και χωρίζεται στις εξής φάσεις (Περδίκης, 2002): 

I. Προγραµµατισµός: Στη φάση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθούν οι στόχοι και ο 

σκοπός της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη κάποιων διαδικασιών ή λειτουργιών 

της επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να καθοριστεί ο προϋπολογισµός, το χρονικό 

διάστηµα και οι πόροι που θα χρειαστούν. 

II. Ανάλυση ∆εδοµένων: ∆ιαµορφώνονται οι βασικές πολιτικές και τα επίπεδα 

εξυπηρέτησης που θα παράσχουν οι Προµηθευτές. Επίσης διαµορφώνονται οι 

σχέσεις µε τα υπόλοιπα λειτουργικά µέρη της επιχείρησης, ώστε να σχεδιαστούν τα 

συστήµατα επικοινωνίας και ελέγχου. Σχεδιάζεται ανακοίνωση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και επιλέγεται ο Προµηθευτής βάσει των ανωτέρω κριτηρίων.  

III. Σχεδιασµός: Ο τελικός σχεδιασµός της υπηρεσίας καθώς και το τελικό συµβόλαιο 

καταρτίζονται µε τη συµµετοχή του επιλεγµένου Προµηθευτή.  

IV. Υλοποίηση: Η διαδικασία µετάβασης της εκτέλεσης των διαδικασιών/ λειτουργιών 

από τον Προµηθευτή.  

V. Επιχειρησιακό Περιβάλλον: Η συνεχής σχέση µε τον Προµηθευτή, οι αλλαγές στο 

συµβόλαιο και στους στόχους και στις προσδοκίες συζητούνται και υλοποιούνται.  

VI. Λήξη: Στο τέλος της συµβατικής περιόδου αποφασίζεται η συνέχεια ή όχι του 

συµβολαίου. 

 

Όπως είδαµε παραπάνω η πιο κρίσιµη φάση στη διαδικασία του outsourcing είναι 

αυτή του προγραµµατισµού. Για το λόγο αυτό, προτείνονται  κάποιες χρήσιµες συµβουλές 

(Περδίκης, 2002): 

− Να µην αναθέτονται βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, σε τρίτους (εξωτερικούς 

συνεργάτες). 

− Έλεγχος από οµάδα στελεχών της επιχείρησης που γνωρίζει τους στόχους της και τους 

σκοπούς του outsourcing, ώστε η εταιρία παροχής υπηρεσιών outsourcing, να µην έχει 

την πλήρη διαχείριση της λειτουργίας. 

− Προσδιορισµός των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε όλες οι υπόλοιπες 

λειτουργίες υποστήριξης (∆ιαχείριση Προσωπικού, ∆ιανοµή Προϊόντων, Λογιστική, 

κ.λπ.) να µπορούν να υλοποιηθούν από εξωτερικούς συνεργάτες µε τα ίδια ή και 

καλύτερα αποτελέσµατα.  

− Έρευνα αγοράς προς µελέτη περιπτώσεων επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες έχουν 

προβεί σε διαδικασίες outsourcing καθώς και εταιριών συµβούλων επιχειρήσεων, µε 
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πείρα σε θέµατα επιχειρησιακής ανάπτυξης και ειδικότερα όσον αφορά στη διαδικασία 

του outsourcing. 

 

 

1.6 Κρίσιµα σηµεία κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

λειτουργιών  
    

Η εκχώρηση δραστηριοτήτων και διαδικασιών σε τρίτους (outsourcing) έχει αρκετά 

πλεονεκτήµατα και προσφέρει πολλά οφέλη στους συµβαλλόµενους, κυρίως σε αυτούς που 

αναθέτουν ορισµένες από τις διαδικασίες σε άλλους. 

Ωστόσο, δεν µπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι υπάρχουν κρίσιµα σηµεία στη 

διαδικασία ανάθεσης, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, εξαρχής και να 

αντιµετωπιστούν στο σύνολό τους ως κίνδυνοι, οι οποίοι µπορεί να προκαλέσουν αστάθεια 

στο συνολικό εγχείρηµα της ανάθεσης. 

Τα σηµεία - κίνδυνοι αυτά λοιπόν, στα οποία αν δε δοθεί η δέουσα προσοχή από τη 

διοίκηση της «εκχωρήτριας» επιχείρησης είναι ικανά να οδηγήσουν σε αποτυχία της 

ανάθεσης σε τρίτους. Αναπόφευκτα, θα οδηγηθεί η επιχείρηση σε δυσάρεστα αποτελέσµατα 

τόσο σε επίπεδο διοίκησης, σε επίπεδο διαχείρισης και συντονισµού λειτουργιών, όσο και σε 

επίπεδο οικονοµικό. Πέραν των οικονοµικών επιπτώσεων αλλά και των επιπτώσεων σε 

θέµατα διοίκησης - διαχείρισης, «αποδέκτης» του αρνητικού κλίµατος που θα επικρατήσει 

λόγω των προαναφεροµένων, θα είναι το προφίλ της επιχείρησης στην αγορά (ή στον κλάδο) 

στην οποία δραστηριοποιείται.  

Παρατίθενται παρακάτω, επιγραµµατικά, ορισµένα βασικά σηµεία τα οποία πρέπει 

η κάθε «εκχωρήτρια» επιχείρηση να λάβει υπόψη προτού προβεί στη σύναψη συµφωνιών µε 

εταιρίες outsourcing (TOMPKINS, 2004).  

 

1. Η διαδικασία Στρατηγικής outsourcing που θα εφαρµόσει η «εκχωρήτρια» επιχείρηση, 

αφορά στη λήψη µιας σειράς αποφάσεων που πρέπει να λάβει για το αν θα αναθέσει ή 

όχι διαδικασίες σε τρίτους και αν ναι ποιες θα είναι αυτές. Ορισµένοι από τους κίνδυνους 

που ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία αυτή, είναι : 

• Ασαφής καθορισµός στόχων και σκοπού, πριν την έναρξη της διαδικασίας του 

outsourcing 

• Η µη οργάνωση εσωτερικού αποτελεσµατικού πλάνου συµπεριλαµβανοµένων 

κόστη, εξυπηρέτηση και προστιθέµενη αξία, ως κριτήριο επιλογής παροχέα 

outsourcing,  
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• ∆ιαδικασία εκχώρησης (outsourcing) σε διεθνές επίπεδο χωρίς τη γνώση και την 

εµπειρία από διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

• Ελλιπής σχεδιασµός επιχειρηµατικού πλάνου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε 

την ανάθεση διαδικασιών σε τρίτους   

• Εκχώρηση διαδικασιών σε τρίτους, έχοντας ελλιπή ενηµέρωση και επίγνωση των 

θεµάτων που αφορούν στο εσωτερικό της επιχείρησης όπως οικονοµικά στοιχεία 

και διαδικασίες 

• Παράβλεψη των επιπτώσεων και της επιρροής του Outsourcing σε άλλες 

δραστηριότητες της επιχείρησης και σε τοµείς υψίστης σηµασίας όπως 

περιβαλλοντικοί και ρυθµιστικοί παράγοντες 

• Μειωµένη αντίληψη και κατανόηση σε θέµατα ανθρωπίνων σχέσεων και  του 

νοµικού πλαισίου εν όψει της σύναψης συνεργίας µε τρίτους 

• Η κοινοποίηση της ανάθεσης σε τρίτους, χωρίς να έχουν καταγραφεί όλες οι 

λεπτοµέρειες που αφορούν σε αυτή, έχει ως αποτέλεσµα τη διακύβευση ηθικών 

ζητηµάτων 

• Έλλειψη πλάνου ανάλυσης και αξιολόγησης ρίσκου 

 

2. Η διαδικασία Επιλογής του/ των κατάλληλου/ ων παροχέα/ έων, αφορά στη διαδικασία 

και τους τρόπους εύρεσης και αξιολόγησης των «εν δυνάµει» συνεργατών σε θέµατα 

outsourcing. Στην παρούσα διαδικασία, τα κρίσιµα σηµεία που θα πρέπει να έχει υπόψη 

η επιχείρηση είναι:  

• Έλλειψη των κατάλληλων προσόντων για τη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής 

• Ελλιπής περιγραφή και τεκµηρίωση ως προς τις διαδικασίες (ή τα στοιχεία και τις 

ιδιαιτερότητες των προϊόντων µας) τις οποίες πρόκειται να αναθέσει σε τρίτους 

• Ασάφειες ως προς την κοστολόγηση των ωφελειών που θα αποκοµίσει η 

«εκχωρήτρια» επιχείρηση 

• Ελλιπείς πηγές πληροφόρησης ως προς την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της 

διαδικασίας επιλογής των συνεργατών – παροχέων outsourcing υπηρεσιών 

• Ανεπαρκής γνώση των περιθωρίων ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς και  του µεγέθους 

των outsourcing υπηρεσιών που πρόκειται να µας παρέχει ο “υποψήφιος” 

συνεργάτης 

• Ελλιπής αναφορά ως προς τις απαιτήσεις και τις προοπτικές συνεργασίας, οι οποίες 

θα αποτελούσαν κριτήρια στη διαδικασία επιλογής των παροχέων  
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3. Περνώντας στην Εφαρµογή, δηλαδή στο τελικό στάδιο της σύναψης συµφωνίας, όπου 

τίθενται και διαµορφώνονται οι όροι και το πλαίσιο συνεργασίας, τα κρίσιµα σηµεία 

είναι: 

� Σχεδιασµός µη ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος που αφορά στα στάδια της 

outsourcing διαδικασίας 

� Σύναψη µιας συµφωνίας τέτοιας, µε την εταιρία – παροχέα outsourcing υπηρεσιών, 

η οποία περιορίζει την απόκτηση ευελιξίας στο µέλλον 

� Υποτίµηση του χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για τη σύναψη της Συµφωνίας 

Συνεργασίας, προβαίνοντας έτσι σε βεβιασµένες ενέργειες 

� Ανεπαρκής σχεδιασµός ως προς τα τεχνολογικά µέσα και  τα πληροφοριακά 

συστήµατα που απαιτούνται για την εφαρµογή (ή τη σύναψη) της συνεργασίας µε 

τον παροχέα 

� Μη καταρτισµένη εκπαίδευση προς τον παροχέα όσον αφορά στη γραµµή 

παραγωγής της επιχείρησης αλλά και των προσδοκιών που έχει η «εκχωρήτρια» 

επιχείρηση από τη σύναψη συνεργασίας. 

 

4. Η διαδικασία ∆ιαχείρισης του συνόλου της διαδικασίας ανάθεσης, αφορά στην 

παρακολούθηση, στον έλεγχο αυτής αλλά και στα σηµεία βελτίωσης της συνεργασίας. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα από τα κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας αυτής: 

� Υψηλές προσδοκίες από την επιχείρηση προς τον παροχέα , σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα από τη στιγµή της σύναψης συνεργασίας. 

� ∆ε λαµβάνεται υπόψη στο σύνολό της η επιρροή της συµφωνίας εκχώρησης στη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της «εκχωρήτριας» επιχείρησης 

� Έλλειψη επικοινωνίας στο εσωτερικό της «εκχωρήτριας» επιχείρησης 

� Έλλειψη κινήτρων για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση 

� Απουσία πολλαπλών σηµείων - διαύλων επαφής και  επικοινωνίας µε τον 

παροχέα 

� Η µη τήρηση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πλάνου επικοινωνίας, που θα 

περιλαµβάνει προγραµµατισµένες συναντήσεις, διαδικασίες βελτίωσης  και 

παρακολούθηση των εξελίξεων στη διαδικασία του outsourcing καθώς και 

επαναπροσδιορισµό στόχων και όρων συµφωνίας 

� Πέραν των προαναφεροµένων, κρίσιµο σηµείο στη συνεργασία των 

συµβαλλόµενων µερών αποτελεί η έλλειψη γνώσης του τρόπου (ή η αδυναµία ) 

ανάπτυξης σχέσεων αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης  
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1.7 Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων και Νέες 

Τεχνολογίες 
 

Οι αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον που λαµβάνουν χώρα σε παγκόσµια 

κλίµακα δηµιουργούν νέες τάσεις, που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται και 

διοικείται η εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων. 

Τάσεις όπως η µείωση του µεγέθους και η αύξηση της συχνότητας και της γεωγρα-

φικής διασποράς των παραγγελιών, η βελτίωση του προσφερόµενου επιπέδου εξυπηρέτησης 

και πληροφόρησης προς τους πελάτες, η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων και η ανταλλαγή 

δεδοµένων που αφορούν τη ροή των προϊόντων κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παροχής 

υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών (Ζωγράφος, 2006). 

Σύµφωνα µε την έρευνα “BPR-Logistics” στην οποία συµµετέχει το Εργαστήριο 

Συστηµάτων Μεταφορών και ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Translog) του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύγχρονο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

� Ευελιξία (flexibility),  

� Προσαρµοστικότητα (adaptability), 

� Συνεργατικότητα και κοινή χρήση πληροφοριών (cooperation and information sharing) 

� Ολοκλήρωση (seamless integration). 

Απώτερος στόχος είναι η ανταπόκριση στις αυξανόµενες πιέσεις του ανταγωνισµού 

µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής, αποθήκευσης και διανοµής, µε την ταυτόχρονη 

βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

Οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς πληροφοριακά συστήµατα και 

τεχνολογία είναι πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθούν, και αυτό γιατί η ανάλυση 

πληροφοριών αλλά και τα δεδοµένα είναι πάρα πολλά. Σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και 

µέθοδοι ελέγχου θα  ήταν αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Οι επιχειρήσεις καλούνται σήµερα να αντιµετωπίσουν ποικίλες και σηµαντικές 

προκλήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την παγκοσµιοποίηση της αγοράς, την 

εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας µεταξύ των επιχειρήσεων και τη συνεχή αλλαγή 

του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

Η επιτυχής αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις 

επιβάλει το ριζικό ανασχεδιασµό στον τρόπο οργάνωσης τους, καθώς και την εκµετάλλευση 

-στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό- των δυνατοτήτων που παρέχει η Πληροφορική. Στόχος 

αποτελεί να βελτιωθεί σηµαντικά η αποδοτικότητα και να δηµιουργηθούν νέα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η ταχύτητα ανασχεδιασµού, αποδοχής και εφαρµογής των 
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απαιτούµενων αλλαγών στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε την 

ικανότητα µάθησης, καθορίζουν βραχυπρόθεσµα το βαθµό επιτυχίας και τα µερίδια αγοράς 

και µακροπρόθεσµα την επιβίωση των επιχειρήσεων. 

Μεταξύ των κρίσιµων πόρων για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων 

περιλαµβάνεται πλέον και η πληροφορία, και µάλιστα αυτή που η ίδια η επιχείρηση µπορεί 

να διαχειριστεί (να αποθηκεύσει, συντηρήσει, αναθεωρήσει και να παραγάγει). Προβλέπεται 

επίσης ότι ο βαθµός ύπαρξης καταγεγραµµένης και αξιοποιήσιµης επιχειρησιακής γνώσης, 

καθώς και τα συστήµατα διαχείρισης της (Knowledge Management), θα αποτελέσουν πολύ 

γρήγορα ένα από τα σηµαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις (Κολινιάτης, 2007). 

Η ανταγωνιστικότητα του κυκλώµατος logistics απαιτεί επενδύσεις σε σύγχρονο 

τεχνολογικό εξοπλισµό. Σχεδόν σε κάθε στάδιο χειρισµού, προετοιµασίας ή µετακίνησης 

ενός εµπορεύµατος εντός ή εκτός αποθήκης υπεισέρχονται συστήµατα υψηλής τεχνολογίας 

(σύγχρονα µηχανογραφικά συστήµατα, εξειδικευµένο λογισµικό, σαρωτές γραµµικού 

κώδικα, ασύρµατα τερµατικά, οχήµατα χειρισµού εµπορευµάτων), µε στόχο όλες οι 

διαδικασίες να εκτελούνται στο µικρότερο δυνατό χρόνο, µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 

και στο χαµηλότερο κόστος (ICAP, 2006). 

Ο βέλτιστος σχεδιασµός και η διαχείριση µιας αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας 

απαιτεί οργάνωση της πληροφορίας, συγχρονισµό των παραγωγικών και άλλων διαδικασιών 

της, επαρκή παρακολούθηση τους, ασφαλή επικοινωνία µε το εξωτερικό περιβάλλον, 

συνεχείς µετρήσεις κρίσιµων µεγεθών και δεικτών και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση σε 

περιοχές όπως (Κώτσης, 2007): 

� Σχεδιασµός απαιτήσεων – ζήτησης (Supply Chain Planning – Demand Planning) 

� ∆ιαχείριση παραγγελιών (Customer Order Management) 

� ∆ιαχείριση αποθηκών (Warehouse Management). 

� ∆ροµολόγηση (Routing) 

� ∆ιαχείριση στόλου (Fleet Management) 

� Third Party Logistics 

� ∆ιαχείριση αγορών (Procurement) 

� ∆ιαχείριση παραγωγής (Manufacturing) 

� Ενοποίηση µε άλλα συστήµατα (ERP, CRM κλπ.) 

 

Στη συνέχεια, αυτής της ενότητας,  παρατίθενται συνοπτική αναφορά,  στα πιο 

διαδεδοµένα πληροφοριακά συστήµατα, όπως το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων (Enterprise Resource Planning - E.R.P.), το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθήκευσης 
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(Warehouse Management System - W.M.S.) και τα Συστήµατα ∆ροµολόγησης - ∆ιαχείρισης 

Στόλου (Routing & Fleet Management).  

Ειδικότερα για τα  συστήµατα αποθήκευσης και διαχείρισης στόλου γίνεται 

εκτενέστερη αναφορά., καθώς η αποθήκευση και η µεταφορά αποτελούν για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις τις δηµοφιλέστερες διαδικασίες ανάθεσης σε τρίτους (outsourcing).  

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning - E.R.P.) 

 

Τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων αποτελούν το 

πιο ώριµο εργαλείο της Πληροφορικής για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη µάχη της 

αγοράς. Η βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων απαιτεί νέες 

πρακτικές και τρόπους οργάνωσης, που µόνο η υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών µπο-

ρεί να εγγυηθεί. Τα συστήµατα E.R.P. είναι πακέτα λογισµικού που βασίζονται σε µία 

κεντρική βάση δεδοµένων και έχουν σχεδιαστεί για να αυτοµατοποιούν και να ενοποιούν τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες, να διαµοιράζουν κοινά δεδοµένα και πρακτικές µέσα στην 

επιχείρηση και να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σ' ένα περιβάλλον πραγµατικού 

χρόνου. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP είναι οι ανοιχτές διεπαφές (Interfaces), οι 

οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ενσωµάτωσης άλλων εξωτερικών εφαρµογών, επιτρέποντας 

την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων που αυτές προσφέρουν.  

Η δοµή ενός συστήµατος ERP συνίσταται σε διαφορετικές ενότητες (modules), οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ξεχωριστές λειτουργίες, όπως αυτές του λογιστηρίου, της µισθοδο-

σίας, της αποθήκης κτλ. 

Προκειµένου ένα σύστηµα να θεωρείται ολοκληρωµένο, ώστε να ανήκει στην 

ευρύτερη κατηγορία των συστηµάτων ERP, πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τρεις από τις 

εξής λειτουργίες (Μάνθου, 2006):  

� ∆ιαχείριση παραγωγής,  

� ∆ιαχείριση πωλήσεων και διανοµής προϊόντων,  

� Οικονοµική διαχείριση και λογιστήριο  

� ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού.  

 

Βασικό πλεονέκτηµα ενός ERP σε σχέση µε τα παραδοσιακά πληροφορικά 

συστήµατα είναι το ότι χρησιµοποιώντας σαν τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδοµένων 

(databases), ενοποιεί τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και ολοκληρώνει τα κλασικά 

µηχανογραφικά συστήµατα και όχι µόνο αυτά που αφορούν την οικονοµική διαχείριση και 
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την παραγωγή, αλλά και άλλα όπως είναι η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, το κύκλωµα 

πωλήσεων κτλ. 

Κατά αυτό τον τρόπο παρέχεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας µε τυποποιηµένες 

διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό µέσο επικοινωνίας των στελεχών. 

Ανάλογα µε το βαθµό ολοκλήρωσης των συστηµάτων ERP υποστηρίζονται και 

άλλες διαδικασίες, µερικές από τις οποίες έχουν µεγάλη σηµασία για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις. Τέτοιες διαδικασίες είναι ο προϋπολογισµός, η κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων, οι προβλέψεις ζήτησης, η διοίκηση αποθηκών, η αξιολόγηση προσωπικού 

κ.λ.π (Παναγιωτόπουλος, 2008). 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθήκευσης (Warehouse Management System – W.M.S.) 
 

Ακριβέστερες προβλέψεις πωλήσεων, διατήρηση µικρότερων αποθεµάτων, µείωση 

του κόστους παραγωγής και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες είναι µερικά 

µόνο από τα άµεσα οφέλη που εισπράττει µια επιχείρηση διατηρώντας µια αποδοτική 

εφοδιαστική αλυσίδα. Η αναδιοργάνωση της διαχείρισης αποθήκης (Warehouse 

Management - WMS), στο πλαίσιο της δηµιουργίας µιας αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, 

είναι ίσως ένα από τα πιο κρίσιµα θέµατα, και η επιτυχής αντιµετώπισή της προσφέρει 

πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση. 

Τα οφέλη από τη σωστή υλοποίηση και εφαρµογή του WMS µπορεί να 

περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων (Κώτσης, 2007): 

� Ακριβή και σε πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση σχετικά µε το απόθεµα. 

� Απάλειψη των διπλοκαταχωρήσεων  στις βάσεις δεδοµένων. 

� Αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση του κόστους. 

� Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της αποθήκης. 

� Αξιοποίηση τεχνολογιών RFID. 

Το Warehouse Management System (WMS), ως συστατικό της συνολικής 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), εκτείνεται στους τοµείς της διαχείρισης 

των πόρων και των αποθηκών εµπορευµάτων, της διαµόρφωσης των αποθηκών 

εµπορευµάτων, της ανάλυσης απόδοσης παραγωγικότητας, του σχεδιασµού στόχων, των 

προηγµένων µεθοδολογιών διαλογής και των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. 

Στόχος του WMS είναι η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

διαχείρισης υλικών για τις αποθήκες εµπορευµάτων, για τις εγκαταστάσεις κατασκευής και 

για τα κέντρα διανοµής. 
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To WMS υποστηρίζει τόσο τα βασιζόµενα στο χαρτί συστήµατα διαχείρισης 

υλικών όσο και τα άκρως αυτοµατοποιηµένα, καθώς και τους φορητούς υπολογιστές 

ραδιοσυχνότητας (RF). 

To WMS, αξιοποιώντας ένα σύνολο διαµορφώσιµων κανόνων και στρατηγικών, 

καθορίζει τη βέλτιστη θέση αποθήκευσης ενός προϊόντος, ενώ παρέχει τη δυνατότητα 

αυτόµατης δηµιουργίας των διανοµών και των παραδόσεων των προϊόντων, καθώς και του 

σχεδιασµού τους εκ των προτέρων ή ως αποτέλεσµα της επιβεβαίωσης αποστολών. Το 

WMS βελτιστοποιεί τη διαδικασία επιστροφών (Return Material Authorization - RMA) 

επιτρέποντας την επιθεώρηση του επιστρεφόµενου προϊόντος κατά τη παραλαβή του και 

εγκρίνοντας την επιστροφή του. Τα επιστρεφόµενα είδη, η ηµεροµηνία και η ποσότητα τους 

µπορούν να ελεγχθούν µε τη βοήθεια του RMA. To WMS επιτρέπει επίσης την αντιστοίχιση 

της επιστροφής του είδους στον αρµόδιο προµηθευτή µε µια προηγούµενα ληφθείσα εντολή 

αγοράς ή µε µια συµφωνία αγορών. Οι πιστώσεις που δηµιουργούνται µε την έκδοση της 

επιστροφής υπολογίζονται αυτόµατα. 

Η διαχείριση αποθήκης µέσω WMS επεκτείνει στρατηγικά την προσφορά λύσεων 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και παρέχει: 

� ∆ιαχείριση αποθέµατος. 

� ∆ιαχείριση των εργασιών µέσα στην αποθήκη. 

� Επιβολή επιχειρησιακών πρακτικών
 
στους εργαζοµένους. 

� Αύξηση της παραγωγικότητας µέσα από τη χρήσης ασύρµατων τερµατικών. 

� ∆ιαχείριση µεταφορών. 

� Επιχειρηµατική ευφυΐα / αναφορές. 

 

Καθώς η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification – 

RFID) έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται σε αρκετές επιχειρήσεις, είναι σηµαντικό να 

υποστηρίζεται από τα WMS, ώστε να επιτυγχάνεται µείωση του κόστους και των λαθών, 

καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας κατά την εκτέλεση των παραγγελιών. 

Από τα πιο κρίσιµα σηµεία που αντιµετωπίζει η διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας, 

είναι η λήψη αποφάσεων για την επιλογή και την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Αποθήκευσης (Warehouse Management System - WMS). Η λήψη αποφάσεων µπορεί να 

αφορά είτε την επιλογή κατάλληλου WMS για τους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους 

είτε την ανάθεση της διαδικασίας της αποθήκευσης σε τρίτους (outsourcing warehousing). 

Στην τελευταία περίπτωση, η «εκχωρήτρια» εταιρία, αρχικά, θα πρέπει να περιγράψει, στην 

εταιρία «ανάληψης» του outsourcing warehousing , µε σαφή και διεξοδικό τρόπο την 

τρέχουσα διαδικασία της εφοδιαστικής της αλυσίδας, τη φύση και τα χαρακτηριστικά των 
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προϊόντων της, τους απαιτούµενους χρόνους (παραλαβής και παράδοσης), τα σηµεία 

διανοµής  και γενικά, να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι ανάθεσης της αποθήκευσης και οι 

προσδοκίες που υπάρχουν. Λόγω της ανάθεσης της διαδικασίας της αποθήκευσης σε 

τρίτους, γίνεται σαφές ότι πρόκειται, ουσιαστικά για σύναψη συνεργασίας δύο µερών, άρα 

αµφίδροµα «γεννιούνται» υποχρεώσεις και προσδοκίες. Για αυτό το λόγο, η εταιρία 

ανάληψης του outsourcing, θα πρέπει αφενός να έχει πλήρη γνώση για τις εξελίξεις στον 

κλάδο της αποθήκευσης, εξειδικευµένη γνώση για τα τρέχοντα πληροφοριακά συστήµατα 

διαχείρισης αποθήκευσης και των νέων τεχνολογιών, γνώση σε θέµατα εξοπλισµού και 

ασφάλειας αποθηκευτικών χώρων και αφετέρου, όλη αυτή η σωρευµένη γνώση και 

κατάρτιση να µπορεί να γίνει κατανοητή στην υποψήφια - «εκχωρήτρια» εταιρία.  

Πέραν των προαναφεροµένων, το πιο σηµαντικό είναι ότι από τη στιγµή της 

σύναψης συνεργασίας και µετά, πρέπει να υπάρχει άρρηκτη σύνδεση ανάµεσα στα 

συµβαλλόµενα µέρη, ώστε η µεν «εκχωρήτρια» εταιρία να έχει γνώση εφ΄ όλης της 

αποθηκευτικής διαδικασίας (ως αν επρόκειτο για τους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους) 

και η δε εταιρία outsourcing να γνωρίζει για τυχόν αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και στα σηµεία διανοµής, ώστε και οι δύο µεριές να είναι σε 

θέση αναπροσαρµογής και επαναπροσδιορισµού των όρων της συνεργασίας. 

Τα πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθήκης, εφαρµόζονται µε σκοπό την 

ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεµάτων, τη µείωση των λειτουργικών εξόδων, τη 

γρήγορη εκτέλεση των παραγγελιών, καθώς και τη διαχείριση µεγάλου όγκου 

εµπορευµάτων στη µονάδα του χρόνου. Συνοπτικά, η εγκατάσταση ενός WMS , θα πρέπει 

να προσφέρει στα κέντρα διανοµής τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� Ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων αποθήκευσης (ιχνηλασιµότητα ,FIFO, LIFO κ.λ.π) 

� Κάλυψη όλων των διαδικασιών, από την παραλαβή έως και την παράδοση των 

προϊόντων. 

� Γεωγραφική απεικόνιση της αποθήκης  - πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για το πού 

είναι τι µέσα στην αποθήκη. 

� Εκµετάλλευση του χώρου αποθήκευσης. 

� Μείωση των λαθών κατά τις διαδικασίες αποθήκευσης και διαλογής. 

� Υπόδειξη της καταλληλότερης θέσης αποθήκευσης για κάθε προϊόν, µε βάση τη 

στρατηγική της εκάστοτε εταιρίας - πελάτη 

� Ταχύτητα κατά τη συλλογή και αποθήκευση. 

� Αύξηση της συνολικής παραγωγής της αποθήκης. 

� Ακριβής καταµέτρηση του αποθέµατος, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
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Συστήµατα ∆ροµολόγησης και ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων (Routing – Fleet 

Management) 

 

Η ανάπτυξη συστηµάτων στήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση στόλου οχηµάτων 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η χρήση προηγµένων τεχνολογιών -όπως ο αυτόµατος εντοπισµός θέσης οχήµατος 

(Automatic Vehicle Location - AVL), η αυτόµατη αναγνώριση οχήµατος (Automatic 

Vehicle Identification - AVI), η ραδιοσυχνική αναγνώριση (Radio Frequency Identification -

RFID), τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (Geographic Information Systems - GIS) 

και οι αλγόριθµοι για τη βελτιστοποίηση δροµολογίων- µπορεί να υποστηρίξει τις 

επιχειρήσεις στην αποτελεσµατική διοίκηση δραστηριοτήτων που αφορούν τη µεταφορά και 

τη διανοµή των προϊόντων τους (Ζωγράφος, 2006).  

Η διαχείριση του στόλου οχηµάτων αποτελεί µία από τις δραστηριότητες που 

επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό από τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Μέχρι πριν µερικά χρόνια ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ξέρει κανείς τη θέση 

ενός container σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή και φτάσαµε σήµερα να παρουσιάζονται 

λύσεις για τον ακριβή γεωγραφικό προσδιορισµό. Η τεχνολογία είναι το απαραίτητο 

εργαλείο για την ολοκλήρωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος εφοδιαστικής αλυσίδας  (Κολινιάτης Ν., 2007). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµα στην αγορά συστήµατα 

πλοήγησης και διαχείρισης στόλου οχηµάτων.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της 

εφοδιαστικης αλυσίδας τα συστήµατα αυτά πρέπει να παρέχουν (Ζωγράφος Κ., 2006): 

� Ολοκλήρωση των τεχνολογιών αυτόµατου εντοπισµού θέσης οχηµάτων και αυτόµατου 

εντοπισµού φορτίου. 

� Ολοκλήρωση των πληροφοριών-που είναι διαθέσιµες σε πραγµατικό χρόνο µε 

µαθηµατικά  πρότυπα  και αλγόριθµους, µε στόχο την υποστήριξη     αποφάσεων που 

αφορούν τη βελτιστοποίηση   των   διαδικασιών µεταφοράς και διανοµής. 

� Ολοκλήρωση των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται σε   διαφορετικά   επίπεδα λήψης   

αποφάσεων   (λειτουργικός,   τακτικός   και στρατηγικός   σχεδιασµός) και ιδιαίτερα 

στοιχείων που αφορούν την  αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης που  προσφέρεται   

στους πελάτες   σε   πραγµατικό χρόνο. 
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Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, χρηµατοδοτεί το ερευνητικό έργο ARTTS - Προηγµένες υπηρεσίες 

πραγµατικού χρόνου στον τοµέα των µεταφορών, το οποίο έχει ως στόχο (Ζωγράφος Κ., 

2006): 

� Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος στήριξης στρατηγικών, τακτικών και 

λειτουργικών αποφάσεων που αφορούν τη βέλτιστη διαχείριση στόλου. 

� Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραλαβής - παράδοσης φορτίων. 

� Την ολοκλήρωση του συστήµατος παραγγελιοληψίας - παράδοσης και διαχείρισης των 

αποθεµάτων. 

� Την αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης που παρέχει το σύστηµα διανοµής και 

µεταφοράς στους πελάτες. 

 

Τεχνολογίες Αυτόµατης Αναγνώρισης 

Ραδιοσυχνική Αναγνώριση – Γραµµωτοί Κώδικες 

 

Η τεχνολογία  Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (Radio Frequency Identification -  RFID) 

ανήκει στο χώρο των τεχνολογιών αυτόµατης αναγνώρισης (Auto-id) κι αποτελεί την 

τεχνολογική εξέλιξη των ευρέως χρησιµοποιουµένων γραµµωτών κωδίκων (barcodes). 

Προσφέρει τη δυνατότητα για ένα γρήγορο κι ευέλικτο τρόπο ραδιοεντοπισµού, ελέγχου και 

αναγνώρισης µιας µεγάλης ποικιλίας αντικειµένων, χωρίς να απαιτείται άµεση οπτική επαφή 

µε τα συγκεκριµένα αντικείµενα (Ευµορφόπουλος, 2006). 

Τα παραπάνω γίνονται εφικτά µε τη χρήση ειδικών ποµποδεκτών (transponders ή 

tags), οι οποίοι επικολλούνται ή σπανιότερα εισάγονται στα υπό αναγνώριση αντικείµενα. 

Οι ποµποδέκτες µπορούν να περιέχουν ένα µοναδικό σειριακό αριθµό αναγνώρισης (serial 

identification number) ή και οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που σχετίζεται µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο, στοιχεία που «διαβάζονται» από έναν αναγνώστη (reader ή 

interrogator) µε τη χρήση ραδιοκυµάτων. 

Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνολογία RFID αποτελεί την εξέλιξη των ευρέως 

χρησιµοποιούµενων γραµµοκωδίκων (barcodes). Ωστόσο, τα RFID δεν αναµένεται να 

αντικαταστήσουν τα barcodes, τουλάχιστον στο ξεκίνηµα, οπότε πρόκειται για 

συµπληρωµατική τεχνολογία. 

Οι γραµµωτοί κώδικες (Barcodes) χρησιµοποιήθηκαν αρχικά για να λύσουν το 

πρόβληµα της διαχείρισης των µεγάλων και σύνθετων αποθεµάτων, πρόβληµα που ανέκυψε 

όταν οι αγορές άρχισαν να µεγαλώνουν και να µετατρέπονται από τοπικές σε παγκόσµιες. 
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Τα barcodes ήταν, λοιπόν, το πρώτο αποτελεσµατικό εργαλείο για τον έλεγχο αποθεµάτων 

από αυτόµατες υπολογιστικές µηχανές. 

Τα barcodes τυπώνονται είτε σε ατοµικές συσκευασίες προϊόντων είτε σε οµαδικές 

(κιβώτια, παλέτες κλπ). Στις ατοµικές συσκευασίες, χρησιµοποιείται τύπος γραµµωτών 

κωδίκων, οι οποίοι κωδικοποιούν πληροφορίες, όπως είναι το όνοµα του κατασκευαστή, η 

χώρα παραγωγής και ο συγκεκριµένος τύπος του προϊόντος. Αντίστοιχα, στις οµαδικές 

συσκευασίες, χρησιµοποιούνται γραµµωτοί κώδικες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα 

αποθήκευσης πολύ περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες είναι χρήσιµες στη διακίνηση και 

αποθήκευση των εµπορευµάτων(Ευµορφόπουλος, 2006). 

Η τρέχουσα τεχνολογία των RFID παρουσιάζει κάποια µειονεκτήµατα σε σχέση µε 

την τεχνολογία των γραµµωτών κωδίκων (Barcodes), γεγονός που καθιστά τις δύο 

τεχνολογίες επί του παρόντος συµπληρωµατικές µεταξύ τους (Ευµορφόπουλος, 2006). 

� Ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα της τεχνολογίας RFID είναι το υψηλό της 

κόστος. Γενικά, επικρατεί η άποψη πως η τεχνολογία RFID θα γίνει αποδεκτή σε 

µεγάλη κλίµακα όταν η τιµή των ποµποδεκτών πέσει από τα 50 (τρέχουσα τιµή) στα 5 

σεντς. Η τιµή ενός ποµποδέκτη πρέπει πάντα να εκτιµάται σε συνάρτηση µε την αξία 

του προϊόντος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί, οπότε υπάρχει µεγαλύτερη 

οικονοµική δυνατότητα τοποθέτησης ενός ποµποδέκτη σε ένα αντικείµενο µε µεγάλη 

αξία, όπως για παράδειγµα σε έναν υπολογιστή. 

� Επιπλέον, σηµαντικό κόστος έχει η εγκατάσταση του συστήµατος και η τοποθέτηση των 

ποµποδεκτών πάνω στα αντικείµενα. Η εισαγωγή ενός συστήµατος RFID σε µια 

επιχείρηση απαιτεί σηµαντική επένδυση σε νέες υποδοµές, κυρίως σε λογισµικό και σε 

συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων. 

� Ένα άλλο µειονέκτηµα της τεχνολογίας RFID είναι η αδυναµία ανάγνωσης δεδοµένων 

ενός ποµποδέκτη από τον άνθρωπο. Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί η υβριδική τεχνολογία των 

smart labels που συνδυάζει RFID, barcode και κώδικες αναγνώσιµους από άνθρωπο σε 

ετικέτα. 

� Ένας κρίσιµος παράγοντας που αναστέλλει τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας RFID σε 

εφαρµογές ανοιχτών συστηµάτων είναι η έλλειψη παγκόσµια συµφωνηµένων 

προδιαγραφών και προτύπων, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κυριολεκτικά δεκάδες 

κατασκευαστές ποµποδεκτών κι αναγνωστών που κατασκευάζουν RFID συστήµατα 

ασύµβατα µεταξύ τους.  

� Ένα παρόµοιο πρόβληµα είναι το γεγονός ότι το φάσµα συχνοτήτων που παραχωρείται 

σε κάθε χώρα για τη λειτουργία των RFID συστηµάτων δεν είναι κοινό. Τα παραπάνω 
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δικαιολογούν γιατί η τεχνολογία RFID έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως σε κλειστές 

εφαρµογές. 

� Ένα άλλο σοβαρό µειονέκτηµα της τεχνολογίας RFID είναι τα υψηλά ποσοστά µη 

ανάγνωσης ή λανθασµένης ανάγνωσης σε πιλοτικά συστήµατα µε ποµποδέκτες χαµηλού 

κόστους.  

Η τεχνολογία των RFID έχει να αντιµετωπίσει την αντίδραση και τη δυσπιστία του 

καταναλωτικού κοινού. Συγκεκριµένα, έχουν δηµιουργηθεί οµάδες καταναλωτών που 

ζητούν να µη χρησιµοποιείται η RFID τεχνολογία, µε την κατηγορία ότι εισβάλλει στην 

ιδιωτική ζωή και στα προσωπικά δεδοµένα των καταναλωτών. 

 



 30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

OUTSOURCING LOGISTICS 

(THIRD AND FOURTH PARTY LOGISTICS) 
 

Εισαγωγή 
 

 
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η αποδοχή τoυ outsourcing, µε στόχο τη µείωση 

κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας για συγκεκριµένες λειτουργίες των 

επιχειρήσεων. Η απόφαση για ανάθεση µέρους ή του συνόλου κάποιων διαδικασιών που 

µεσολαβούν έως την τελική παράδοση των εµπορευµάτων, βασίζεται σε συγκεκριµένα οφέλη 

που αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν αυτή την πρακτική. 

Αρχικά,  οι  βιοµηχανικές, κυρίως, επιχειρήσεις σχεδίαζαν και υλοποιούσαν εξ 

ολοκλήρου, οι ίδιες, το σύνολο  των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας τους και του 

εφοδιασµού των σηµείων προώθησης των προϊόντων τους. Με την είσοδο της έννοιας του 

outsourcing,  όπως προαναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αρκετές 

διαδικασίες άρχισαν να ανατίθενται σε άλλους. Οι  «άλλοι» είχαν τη µορφή του 

«ενδιάµεσου» στην αλυσίδα εφοδιασµού, διεκπεραιώνοντας διαδικασίες απλής µεταφοράς 

από την παραγωγή στην αποθήκευση, απλής αποθήκευσης και διανοµής στα τελικά σηµεία. 

Αρχικά, χαρακτηρίστηκαν ως παροχείς απλών υπηρεσιών 3PL. Ο ανταγωνισµός έγινε 

έντονος µε τη συνεχή ίδρυση εταιριών 3PL και η τάση για την ολοένα αναβάθµιση και 

εξέλιξη των προσφερόµενων outsourcing υπηρεσιών δεν άργησε να παρουσιαστεί. Οι 

εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες και  δεν «άργησε» να κάνει την εµφάνισή του ο 

όρος των «ολοκληρωµένων υπηρεσιών outsourcing- 4PL». 

Στις ενότητες του κεφαλαίου που ακολουθεί, αναλύονται οι έννοιες και γενικά 

χαρακτηριστικά των 3PL και 4PL υπηρεσιών,  οµοιότητες και διαφορές καθώς και τα  

κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης αυτών. 
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2.1  Πληροφοριακά στοιχεία για τις 3PL Υπηρεσίες 
 

 

Ο κλάδος των 3PL αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρίες που 

εξειδικεύονται στην ανάληψη του συνόλου ή µέρους των λειτουργιών που αφορούν το 

ευρύτερο κύκλωµα αποθήκευσης-διανοµής για λογαριασµό µιας εµπορικής ή βιοµηχανικής 

επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων µε 

αντιπροσωπευτικότερα παραδείγµατα την αποθήκευση, τη φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά-

διανοµή, την αποσυσκευασία και ανασυσκευασία, κ.λπ. Η ανάθεση των δραστηριοτήτων 

αυτών από µια εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση στην εξειδικευµένη εταιρία παροχής των 

εν λόγω υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στις συνεργαζόµενες πλευρές να κατευθύνουν 

πόρους και προσπάθεια στον τοµέα στον οποίο διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL της εγχώριας αγοράς προέρχεται 

από το χώρο των υπηρεσιών διαµεταφοράς. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά 

µε την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών logistics είναι νεότερες και λιγότερες. 

Χρονικά η ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα τοποθετείται περί το 

1993 όταν σχετική Κοινοτική οδηγία έδωσε τη δυνατότητα υποκατάστασης των κρατικών 

τελωνειακών αποθηκών µε αποτέλεσµα οι ιαµεταφορικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τους 

χώρους προσωρινής εναπόθεσης Κοινοτικών εµπορευµάτων, παρέχοντας υπηρεσίες 

αποθήκευσης ή και διανοµής. ∆ιαβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς και τις κυρίαρχες τάσεις 

σε αγορές του εξωτερικού, οι διαµεταφορικές επιχειρήσεις θέλησαν να επεκτείνουν το 

φάσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών για την κάλυψη µεγαλύτερου µέρους των αναγκών του 

κυκλώµατος αποθήκευσης-διανοµής. Αντίστοιχη διεύρυνση υπηρεσιών πραγµατοποιήθηκε 

και από εταιρείες που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην ενοικίαση αποθηκευτικών 

χώρων και ψυκτικών θαλάµων, ενώ πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η ίδρυση επιχειρήσεων µε 

αποκλειστικό προσανατολισµό στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 3PL (ICAP, 2006).   

Η διαχείριση εµπορευµάτων τρίτων στη χώρα µας αποτελεί δραστηριότητα µε την 

οποία ασχολούνται επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Για παράδειγµα, µια εταιρεία 

εισαγωγής ειδών πληροφορικής µπορεί να διαχειρίζεται τα εµπορεύµατα µιας οµοειδούς 

επιχείρησης, ενώ το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και µε µια εταιρεία διανοµής φαρµακευτικών 

προϊόντων και καλλυντικών, ή µια εταιρεία διανοµής τροφίµων κλπ. Με τις υπηρεσίες third 

parry logistics, δραστηριότητα που περιλαµβάνει µια σειρά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, 

ασχολείται σαφώς µικρότερος αριθµός εταιρειών. 
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Η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε στη χώρα µας αφενός από µεταφορικές 

επιχειρήσεις οι οποίες διαβλέποντας τις εξελίξεις θέλησαν να αξιοποιήσουν κάποιο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα (π.χ. µεταφορικά µέσα, διαθέσιµες εκτάσεις για ανέγερση 

αποθηκών, ακίνητα κλπ.) και αφετέρου από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαµεταφοράς 

οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση για την επέκταση και καθετοποίηση των 

υπηρεσιών τους µε σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ακόµη, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 λειτούργησε σαν 

κίνητρο για την είσοδο επιχειρήσεων στον εξεταζόµενο κλάδο. 

Η αξία των εγχωρίως προσφερόµενων υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) ακολούθησε 

ιδιαίτερα ανοδικούς ρυθµούς κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 σύµφωνα µε την 

κλαδική µελέτη της ICAP. O µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης διαµορφώθηκε στο 

εντυπωσιακό 26,3%. Τούτο επιτεύχθηκε µε την είσοδο νέων εταιριών στον κλάδο και τη 

διεύρυνση του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών, πρέπει δε να υπογραµµισθεί ότι η 

ανάπτυξη αυτή έγινε χωρίς την απορρόφηση κρατικών ενισχύσεων (Χ.Σ, 2003).  

Παρά την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου υπάρχουν προβλήµατα και κυοφορούνται αλλαγές στη 

γεωγραφική κατανοµή των αποθηκευτικών χώρων.  

Η ανεπάρκεια αποθηκευτικών χώρων και διαθέσιµων οικοπέδων για την ανέγερσή τους, 

οδηγεί σε αύξηση των τιµών της γης. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ότι η περαιτέρω ανάπτυξη θα 

γίνει σε διαφορετικές από τις σηµερινές περιοχές. Σήµερα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 3PL 

του κλάδου διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Στη Βόρεια 

Ελλάδα οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται κατά κύριο λόγο στο Καλοχώρι, το Ωραιόκαστρο και 

τη Σίνδο. Η ανεπάρκεια χώρων που αναφέρθηκε έχει ήδη ωθήσει αρκετές επιχειρήσεις στην 

εξεύρεση χώρων που διαθέτουν συνδέσεις µε τους βασικούς οδικούς άξονες και τις αναγκαίες 

υποδοµές. Στην κατεύθυνση αυτή ήδη παρατηρείται κινητικότητα στις περιοχές γύρω από την 

Αυλώνα Αττικής, τα Οινόφυτα Βοιωτίας και δευτερευόντως τα Μεσόγεια. 

Το outsourcing του κυκλώµατος αποθήκευσης - διανοµής κερδίζει συνεχώς έδαφος 

διεθνώς. Στην Ελλάδα όµως δεν δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις 3PL για τη δηµιουργία 

σύγχρονων εγκαταστάσεων, την ίδια στιγµή που η βιοµηχανία ενισχύεται για τον ίδιο σκοπό 

µέσω των αναπτυξιακών νόµων. 

Η προσφορά και ζήτηση των υπηρεσιών 3PL συναρτώνται από τη γενικότερη 

εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα της χώρας, τη σύνθεση του πληθυσµού των 

επιχειρήσεων όσον αφορά το µέγεθος τους και τους κλάδους δραστηριότητας, το επίπεδο 

των υποδοµών, το περιβάλλον των επενδύσεων και το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
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2.1.1 Ανάπτυξη των 3PL Υπηρεσιών 
 

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες 3PL σχετίζεται άµεσα µε το βαθµό στον οποίο οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιοµηχανικούς και εµπορικούς κλάδους είναι 

διατεθειµένες να παραχωρήσουν µέρος ή το σύνολο της διαχείρισης των εµπορευµάτων τους 

σε τρίτη-ανεξάρτητη εταιρία. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι η 

εκχώρηση µέρους της δραστηριότητας των logistics σε τρίτους (outsourcing) επιτυγχάνει 

µείωση του κόστους και οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κυκλωµάτων 

αποθήκευσης - διανοµής. Στο βαθµό που τα πλεονεκτήµατα αυτά γίνονται περισσότερο 

αντιληπτά, η θετική πορεία του κλάδου αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον. 

Περαιτέρω, η εκτίµηση για συνέχιση της ανοδικής πορείας της αγοράς συνδέεται και µε το 

γεγονός ότι η διείσδυση των 3PL στην εγχώρια βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα 

είναι ακόµα µικρή, σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα. Τέλος, θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι οι βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις αντιλαµβανόµενες τα 

πλεονεκτήµατα του outsourcing και ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, θα επιδιώξουν να 

εκµεταλλευτούν µεγαλύτερο µέρος του ευρύτατου φάσµατος των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις επιχειρήσεις 3PL, πέραν της αποθήκευσης και διανοµής. 

Στην ανάπτυξη των Υπηρεσιών 3PL, συµβάλλει η αυξανόµενη ζήτηση, η οποία µε 

τη σειρά της,  επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες (ICAP,2006): 

• ∆ιάδοση της πρακτικής του outsourcing όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, µε στόχο τη µείωση του κόστους και τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας για συγκεκριµένες λειτουργίες. 

• Βαθµός εξοικείωσης των επιχειρήσεων µε τα πλεονεκτήµατα του outsourcing των 

logistics. 

• Αυξανόµενη  σηµασία  και  πολυπλοκότητα  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,   όσο  

επεκτείνονται  οι δραστηριότητες µιας επιχείρησης και αυξάνονται οι ανταγωνιστικές 

πιέσεις. 

• Βελτιωµένες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων, για την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση και διακίνηση των αποθεµάτων. 

• ∆υνατότητα παροχής από τον 3PL provider, υπηρεσιών προτιθέµενης αξίας σε θέµατα 

όπως ο σχεδιασµός του δικτύου διανοµής, η στατιστική πληροφόρηση για την κίνηση 

και το ύψος των αποθεµάτων κλπ. 
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• Το κόστος των υπηρεσιών 3PL, η εξοικονόµηση χώρων και προσωπικού και η ποιότητα 

των υπηρεσιών. Η κάλυψη των logistics εσωτερικά από τις επιχειρήσεις σηµαίνει ότι τα 

κόστη αποτελούν µέρος των σταθερών εξόδων των επιχειρήσεων - ανεξαρτήτως ύψους 

πωλήσεων - ενώ µε το outsourcing τα κόστη αυτά µετατρέπονται σε µεταβλητά έξοδα. 

Η επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας από τον 3PL provider συνδέεται µε την 

ανάπτυξη του κλάδου και επηρεάζει το κόστος των υπηρεσιών. 

 

 

2.1.2  Παράγοντες επηρεασµού 3PL 
 

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών 3PL τα προηγούµενα χρόνια βασίσθηκε κυρίως σε τρεις 

παράγοντες: 1) στην αύξηση της αποδοχής που είχε η πρακτική της ανάθεσης των 

λειτουργιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας µιας επιχείρησης σε τρίτους, στα 

ευρύτερα πλαίσια ανάπτυξης του outsourcing, 2) στην αυξανόµενη σηµασία και 

πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο επεκτείνονται οι δραστηριότητες µιας 

εταιρείας και αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις και 3) στις βελτιωµένες δυνατότητες 

που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

των επιχειρήσεων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση και διακίνηση των αποθεµάτων 

(ICAP,2006). 

Ορισµένοι 3PL providers είναι σε θέση να προσφέρουν στους πελάτες-εντολείς 

πρόσθετες συµβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για θέµατα σχεδιασµού του 

δικτύου διανοµής, στατιστική πληροφόρηση για την κίνηση και το ύψος των αποθεµάτων 

κλπ. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για µια εµπορική ή βιοµηχανική 

επιχείρηση από τη συνεργασία µε έναν 3PL provider, άρα επηρεάζουν τη ζήτησή του,   

συνοψίζονται στα  εξής: 

• Η λειτουργία του κυκλώµατος αποθήκευσης και διανοµής µιας βιοµηχανικής ή 

εµπορικής επιχείρησης προϋποθέτει τη δηµιουργία και συνεχή αναβάθµιση 

υποδοµών όπως: αποθήκες, στόλος οχηµάτων, εξοπλισµός µηχανοργάνωσης, 

συστήµατα ασφάλειας κλπ. Αναθέτοντας τις διαδικασίες αυτές σε τρίτο ανεξάρτητο 

φορέα, οι επιχειρήσεις στρέφουν την αξιοποίηση των διαθεσίµων κεφαλαίων στους 

κύριους τοµείς δραστηριότητας (core business). Επιπλέον, η εξοικονόµηση πόρων 

µπορεί να είναι σηµαντικότερη στις περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα της 

επιχείρησης χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. 

• Η εξοικονόµηση πόρων δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις, αλλά αφορά και 

παραµέτρους του κόστους διαχείρισης-διακίνησης των εµπορευµάτων, οι οποίες δεν 
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είναι πάντοτε εµφανείς, όπως: αύξηση   του   µεταφορικού   κόστους   από   

ενδεχόµενες   καθυστερήσεις   ή   καταστροφές,   χρόνος απασχόλησης του 

προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε τη λογιστική παρακολούθηση της 

αποθήκης κλπ. Σε περίπτωση κάλυψης αυτών των αναγκών εσωτερικά, τα έξοδα 

λειτουργίας των συγκεκριµένων εργασιών αποτελούν µέρος των σταθερών εξόδων της 

επιχείρησης, ενώ µε την ανάθεση σε τρίτο φορέα τα έξοδα αυτά µετατρέπονται σε 

µεταβλητά. Τούτο δε διότι οι 3PL providers συνήθως χρεώνουν τις υπηρεσίες τους µε βάση 

κάποιο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των υπό διαχείριση εµπορευµάτων, το οποίο 

κυµαίνεται ανάλογα µε την αξία των προϊόντων και τη γκάµα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Η αποδέσµευση κεφαλαίων άπτεται και του τοµέα των ανθρωπίνων πόρων,  εφόσον 

πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να επικεντρωθεί στους κύριους τοµείς 

δραστηριότητας της επιχείρησης, αντί να απορροφάται από τις διαδικασίες logistics. 

• Η εταιρεία που επιλέγει το outsourcing επωφελείται από την τεχνογνωσία, την 

εµπειρία και την υποδοµή του 3PL provider. Ακόµη, η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει συνεχή ενηµέρωση 

και ανάπτυξη, γεγονός που απαιτεί πόρους, επενδύσεις και κατάρτιση του 

στελεχιακού δυναµικού, στοιχεία τα οποία οι 3PL providers είναι σε θέση να 

προσφέρουν άµεσα λόγω εξειδίκευσης. 

• Η µη διατήρηση αποθεµάτων σε ίδιες εγκαταστάσεις, οι µειωµένες απαιτήσεις σε 

επίπεδο πάγιου εξοπλισµού κλπ., ενισχύουν την ευελιξία της επιχείρησης και 

καθιστούν ευχερέστερη την οριζόντια επέκταση της µε νέα προϊόντα και νέες 

αγορές. Ακόµη, καθιστούν ευχερέστερη τη µετεγκατάσταση της ανάλογα µε τις 

διαµορφούµενες πολιτικές, εµπορικές και οικονοµικές συνθήκες. 

• Η αποτελεσµατικότητα του δικτύου διανοµής µιας επιχείρησης εξαρτάται και από 

τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων της σε σχέση µε τις υπάρχουσες υποδοµές 

µεταφοράς. Τυχόν µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο παράγοντα, 

µπορούν να απαλειφθούν µέσω της συνεργασίας µε κάποια επιχείρηση 3PL. 

 

Συνεπώς κατά τη συνεργασία µε έναν 3PL provider, επιδιώκεται η µείωση του 

κόστους, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

απελευθέρωση σηµαντικών πόρων οι οποίοι πλέον µπορούν να διοχετευθούν στους κύριους 

τοµείς δραστηριότητας µιας επιχείρησης. Οι δαπάνες σε πάγιο εξοπλισµό και εξειδικευµένο 

προσωπικό που δηµιουργούν σταθερά έξοδα, µετατρέπονται σε µεταβλητά έξοδα µε µια 

ενιαία χρέωση η οποία ενσωµατώνει και τον παράγοντα της εποχικότητας. 
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Για κάθε εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση, τα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν 

έχουν διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο ανήκουν (φύση των 

προϊόντων), την οικονοµική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση (π.χ. ύπαρξη 

ιδιόκτητων αποθηκών ή όχι) και τη γεωγραφική της θέση. 

Εκτός όµως από τα πλεονεκτήµατα, ο πελάτης-εντολέας θα πρέπει να σταθµίσει και 

ορισµένα ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από τη σηµαντική εξάρτηση που συνεπάγεται η 

ανάθεση µέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων της αποθήκευσης-διανοµής 

(ICAP,2006).  

Συγκεκριµένα:  

• Η µακροχρόνια συνεργασία µε έναν 3PL provider ενδεχοµένως να αποστερήσει την 

επιχείρηση-εντολέα  από  τη  δυνατότητα  συσσώρευσης  σηµαντικής  τεχνογνωσίας  

καθιστώντας την  άµεσα εξαρτώµενη από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL. Η 

εξάρτηση αυτή αυξάνεται, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα της συνεργασίας και µε 

την έκταση των υπηρεσιών που ανατίθενται. 

• Στην περίπτωση επιχείρησης η οποία διαθέτει καλά οργανωµένο και 

αποτελεσµατικό δίκτυο διανοµής, το outsourcing ενδέχεται να µην αποφέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα, στο βαθµό που ο εξωτερικός συνεργάτης  αδυνατεί να  

προσφέρει  ανάλογα  επίπεδα  ποιότητας  και  αποτελεσµατικότητας.   Η 

αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας εξαρτάται από την ποιότητα και την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και την 

προσαρµοστικότητα του 3PL provider στις απαιτήσεις της αγοράς. 

• Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η ανάθεση των logistics σηµαίνει την 

άµεση επαφή του 3PL provider µε τον τελικό πελάτη. Συνεπώς, η επιλογή ενός 

εξωτερικού συνεργάτη έχει άµεσο αντίκτυπο στη συνολική εικόνα της επιχείρησης 

που επιλέγει το outsourcing. 

• Η απόφαση για την ανάθεση των logistics σε τρίτους επηρεάζεται και από τις 

ενδεχόµενες αντιδράσεις των συνεργατών της επιχείρησης-εντολέα όπως 

προµηθευτές, τοπικοί αντιπρόσωποι κλπ. 

• Σε κάθε περίπτωση, για να είναι σε θέση µια επιχείρηση να αξιολογήσει τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ανάθεσης συγκεκριµένων λειτουργιών σε 

εταιρεία 3PL, θα πρέπει πρώτα να έχει πλήρη επίγνωση της αποτελεσµατικότητας 

και του κόστους πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών µε ίδια µέσα. 

 

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των third party logistics, των γνωστών µας 3PL, 

ωθούµενος από µια σειρά γεγονότων µε κορυφαίο αυτό της διοργάνωσης των Ολυµπιακών 
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αγώνων, παρουσίασε ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης µεγαλύτερους του 20%, ισορροπώντας 

σήµερα σε πολύ πιο λογικά επίπεδα και µονοψήφια νούµερα. Οι εταιρίες που 

δραστηριοποιήθηκαν (µε επιτυχία ή χωρίς) στο χώρο ήταν πολλές -καθώς το περιβάλλον 

ήταν τουλάχιστον ελπιδοφόρο, ενόψει και της «εθνικής υπόθεσης» των Ολυµπιακών 

αγώνων- και το κόστος όχι ιδιαίτερα υψηλό, αφού δεν απαιτούσε υπέρµετρες επενδύσεις σε 

πάγιο εξοπλισµό. 

Ήδη όµως από την περίοδο εκείνη γινόντουσαν αναφορές στο σύνδροµο του video 

club, προβλέποντας ότι µετά τη µαζική και ενθουσιώδη είσοδο στο χώρο, η αγορά θα 

παρουσιάσει τάσεις συγκεντρωτισµού ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Πράγµατι σήµερα 

το 50% της αγοράς µοιράζονται όχι περισσότερες από 10 επιχειρήσεις, µε το φαινόµενο 

αυτό να ενισχύεται συνεχώς τα επόµενα χρόνια. 

Ωστόσο, σήµερα, ο αναπτυξιακός νόµος 3299/2004 παρέχει επενδυτικά κίνητρα στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο των logistics, καθιστώντας έτσι 

το χώρο ελκυστικό σε µια µεγάλη µερίδα επιχειρηµατιών. Εξαιρετικό παράδειγµα αποτε-

λούν οι κατά τόπους «αντιπρόσωποι», οι οποίοι βλέπουν περιθώρια ανάπτυξης για την 

αποθήκευση και ειδικότερα για τη διανοµή προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή τους, και 

ανεξαρτήτως προγενέστερης εµπειρίας επενδύουν σε αποθηκευτικούς χώρους και εξοπλισµό 

αξιοποιώντας τις διατάξεις του νόµου (Παπαρούνης, 2007). 

 

2.2  Πληροφοριακά στοιχεία για τις 4PL Υπηρεσίες 
 

Η 4th Party Logistics είναι η εξέλιξη στο outsourcing διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η σύγκλιση της τεχνολογίας και η γρήγορη επιτάχυνση των ικανοτήτων έχουν 

υψώσει την ανάγκη για τη πλήρη ολοκλήρωση για τις αλυσίδες δραστηριοποίησης 

ανεφοδιασµού. Η 4PL είναι η κοινή πρόσβαση της αλυσίδας εφοδιασµού που εκτείνεται στη 

δραστηριότητα µε έναν πελάτη και την επιλογή το συνεργάτη, υπό την καθοδήγηση ενός 

4PL. 



 38 

Στην ουσία, ο 4PL είναι καθοδηγητής αλυσίδων εφοδιασµού που συγκεντρώνει και 

διαχειρίζεται τους πόρους, τις ικανότητες, και την τεχνολογία της οργάνωσής του µε 

εκείνους των συµπληρωµατικών φορέων παροχής υπηρεσιών για να επιτύχει να παραδώσει 

µια περιεκτική λύση όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασµού. 

Κεντρικός άξονας στην επιτυχία 4PLs' είναι η «καλύτερος προσέγγιση της φυλής» 

στην παροχή υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Η ανάπτυξη των 4PL δυναµικών λύσεων οι 

ικανότητες των 3PLs φορέων παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, και των διευθυντών 

επιχειρησιακής διαδικασίας έχουν ως αποτέλεσµα να παρέχετε στους πελάτες η ευρύτερη 

λειτουργική ολοκλήρωση και λειτουργική αυτονοµία. 

∆ύο βασικές διακρίσεις που κάνουν την έννοια 4PL µοναδική και καθορισµένη 

εκτός από άλλες επιλογές µεταφοράς αλυσίδων εφοδιασµού που υπάρχουν διαθέσιµες στην 

αγορά σήµερα είναι:  

1. Η 4PL παραδίδει µια περιεκτική λύση στις αλυσίδες εφοδιασµού   

2. Η 4PL παραδίδει την αξία µέσω της δυνατότητας να ασκηθεί επίδραση σε 

ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού. 

Αν και 4PL οι λύσεις είναι πιθανό να προσαρµοστούν για να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες ενός ιδιαίτερου πελάτη ή µιας κατάστασης, τα ακόλουθα πρότυπα απεικονίζουν 

εννοιολογικά πώς διαµορφώνονται οι 4PL σχέσεις. Μια σύµπραξη στηρίζεται σε µια εργασιακή 

σχέση µεταξύ ενός 4PL και ενός 3PL. Σε αυτό το µοντέλο, µια 4PL και µια 3PL συνεργασία οι 

οποίες αποφέρουν λύσεις στις αλυσίδες εφοδιασµού της αγοράς και έχουν ως αποτέλεσµα τη 

κεφαλαιοποίηση  της αγοράς. 

Η 4PL παρέχει µια ευρεία σειρά υπηρεσιών στον 3PL, συµπεριλαµβανοµένης της 

τεχνολογίας, των δεξιοτήτων στρατηγικής αλυσίδων εφοδιασµού, της ικανότητας στην αγορά, 

και της διοικητικής πείρας προγράµµατος. 

Το πρότυπο µοντέλο 4PL είναι γνωστό ως ολοκληρωµένη λύση. Σε αυτό το µοντέλο, 

η 4PL λειτουργεί και διαχειρίζεται µια περιεκτική λύση αλυσίδων εφοδιασµού για έναν 

πελάτη. Η ρύθµιση ολοκληρωµένων λύσεων καλύπτεται από της 4PL υπηρεσίες όσον 

αφορά τους πόρους, τις ικανότητες, και την τεχνολογία καθώς επίσης και την συµπλήρωση 

των φορέων παροχής υπηρεσιών έτσι ώστε να παρέχει µια περιεκτική λύση στις  αλυσίδες 

εφοδιασµού.  

Το τελικό και πιο σύνθετο λειτουργικό πρότυπο αφορά τον κλάδο της καινοτόµου 

βιοµηχανίας. Μέσα σε αυτό το πρότυπο, µια 4PL οργάνωση αναπτύσσει και παράγει µια 

λύση όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασµού για τους φορείς βιοµηχανίας µε εστίαση στο 

συγχρονισµό και τη συνεργασία. Ο σχηµατισµός των λύσεων βιοµηχανίας παρέχει τα 

µέγιστα οφέλη  εντούτοις, λόγο ότι το πρότυπο αυτό είναι σύνθετο µπορεί να έχεις ως 

αποτέλεσµα να προκαλέσει ακόµη και τις ικανότερες οργανώσεις. 
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2.2.1 Ανάπτυξη των 4PL  
 

 

Η ανάπτυξη των 4PL ξεκίνησε όταν έγινε κατανοητό ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί 

της επιτυχίας στις συναλλαγές. Από τη στιγµή εκείνη πολλές µελέτες ανά την υφήλιο 

ανακάλυψαν πόσο δύσκολο αλλά και ενδιαφέρον είναι να δηµιουργήσεις αλλά και να 

διατηρήσεις την καλή επικοινωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων. Ενώ λοιπόν η ανάγκη ύπαρξης 

αυτής της επικοινωνίας είναι προφανής, άρχισε να γίνεται προφανές ότι το ισχύον σύστηµα είναι 

ελλιπές. 

Η απόδειξη ότι το ισχύον σύστηµα είναι ελλιπές στηρίζεται στα εξής παρακάτω 

γεγονότα και παραδείγµατα.  

Οι συνεργίες επιφέρουν αποτελέσµατα όταν δύο ή περισσότεροι οργανισµοί συµφωνούν 

να εργασθούν µαζί. Αυτό είναι φανερό όταν αγοραστές και πωλητές µοιράζονται τις 

πληροφορίες που προέρχονται από τα σηµεία πώλησης, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις 

απαιτήσεις της αγοράς, αυτό έχει ως αποτέλεσµα,  ότι η ουσία της συνεργασίας βασίζεται και 

είναι πλέον η εξειδίκευση. 

Ενώ πολλές ανταγωνίστριες εταιρίες βρίσκονται στην αγορά και συνεργάζονται σε 

κάποιους τοµείς, η άρνησή τους να συνεργαστούν σε κάποιους άλλους τοµείς, δηµιουργεί 

ανεπάρκεια. 

Για παράδειγµα, πολλές ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρίες παραγωγής και 

εισαγωγής καταναλωτικών και άλλων προϊόντων, αρνούνται να µεταφέρονται ή να 

αποθηκεύονται τα προϊόντα τους µε αυτά άλλων ανταγωνιστικών εταιριών. Αν και αυτή η 

πολιτική έχει κάποια λογική, από πλευράς Logistics το γεγονός αυτό θα µπορούσε να µειώσει 

αισθητά τα κόστη. Εάν ένα ανταγωνιστικό προϊόν µπορεί να φορτωθεί µε το δικό σας προϊόν, 

τόσο στη µεταφορά, όσο και στη διανοµή, µπορούν να υπάρξουν σηµαντικές οικονοµίες αφού τα 

προϊόντα απευθύνονται στα ίδια κανάλια. Αυτό έχει ακόµη µεγαλύτερη έννοια, αφού οι αλυσίδες 

π.χ., διακινούν καθηµερινά ανταγωνιστικά προϊόντα από τις κεντρικές τους αποθήκες προς τα 

καταστήµατά τους. 

Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων – παραδειγµάτων αλλά και της κατανόησης της 

αγοράς η ανάπτυξη των 4PL έγινε ανάγκη. Ενδεικτικά οι παράγοντες που έπαιξαν ενεργό ρόλο 

και οδήγησαν στην ανάπτυξη των 4PL έγινε για να βοηθήσουν και να επιφέρουν λύση όχι µόνο 

σε κάποια κύρια σηµεία αλλά και στην εξάλειψη των προαναφερθέντων γεγονότων και 

παραδειγµάτων.  
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Τα κύρια σηµεία στα οποία συνέβαλλε η ανάπτυξη των 4PL είναι (Κονταράτος, 2002):  

1. Πραγµατικό και αποδεκτό όφελος για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη 

Για να είναι επιτυχής µια συνεργασία, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτή πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα οφέλη αυτής της πορείας. Ιδεωδώς κάθε συνεργαζόµενο 

µέλος θα πρέπει να µπορεί να συγκρίνει τα κέρδη και τις απώλειες, και αυτό για όλες τις 

δραστηριότητες. Ο στόχος είναι η αύξηση του κέρδους, µέσω της µείωσης του κόστους. 

Όσο αυξάνεται το επίπεδο της συνεργασίας, τόσο αυξάνεται και το κέρδος αλλά και τα 

ρίσκα. Οριοθετώντας κανόνες δέσµευσης στην αρχή της συνεργασίας, και τροποποιώντας τους 

µε την εξέλιξη της συνεργασίας, οι συµβαλλόµενοι είναι καλύτερα εξοπλισµένοι, ώστε να 

διαφυλάξουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους. Eνας άλλος σηµαντικός παράγοντας που 

πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι: «Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας». Κοινοποιώντας 

σε όλους τα θετικά και τα πλεονεκτήµατα της συνεργασίας, κερδίζεται η εµπιστοσύνη και 

πιθανότατα η αύξηση των δεσµεύσεων και από τις δυο πλευρές.  

Συνοπτικά θα πρέπει να: 

• Προσδιοριστούν οι κανόνες των δεσµεύσεων. 

• Καταγράφουν οι όροι συνεργασίας. 

• Προβλεφθούν τα κέρδη και οι ζηµίες (P&L). 

• Καταµετρηθεί η απόδοση βάσει δεικτών. 

• Ενισχυθούν τα αδύνατα σηµεία. 

 

2. ∆ιάγνωση κουλτούρας και σπουδαιότητα των σχέσεων 

Πολλές συνεργασίες µε Outsourcing αποτυγχάνουν λόγω µη κατανόησης της 

κουλτούρας των συµβεβληµένων. Αυτή η θεώρηση είναι ιδιαίτερα αληθής όταν οι αντιθέσεις 

κουλτούρας είναι µεγάλες. Το «modus operandi» των εργασιών και των πρακτικών των 

επιχειρήσεων είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα, αλλά και από περιοχή σε περιοχή. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω είναι ευνόητη η σπουδαιότητα των σχέσεων. Αυτό 

ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις όπου, όχι µόνο χρειάζεται ένας υψηλός βαθµός επιχειρησιακής 

εµπιστοσύνης, αλλά και ένα υψηλό επίπεδο επάρκειας και ικανότητας. 

Το να υπάρχει µια ξεκάθαρη εικόνα, των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων των 

συµβαλλόµενων είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση. Μεθοδεύοντας τη χρήση δεικτών µέτρησης 

της απόδοσης διασφαλίζει κανείς ότι η εξυπηρέτηση θα παραµένει σε υψηλό επίπεδο και ότι τα 

προβλήµατα µειώνονται στο ελάχιστο.  
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Οι απαραίτητες λοιπόν προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα του δικτύου 

είναι: 

• Συνείδηση υπάρχουσας κουλτούρας. 

• Σηµασία των σχέσεων. 

• Ξεκάθαρη γνώση της εµπειρίας και των ικανοτήτων. 

• Χρήση δεικτών. 

 

3. ∆υναµική ανάπτυξη και εξέλιξη της συνεργασίας  

∆υστυχώς πολλές διεπιχειρησιακές πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα 

των συναλλαγών και αµελούν αυτές καθαυτές τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την 

δηµιουργία και την ανάπτυξη ενός δυναµικού δικτύου Logistics. Οι ευέλικτες δοµές 

ενθαρρύνουν τους εταίρους να αναπτυχθούν και να ανασυγκροτηθούν. Πράγµατι η συνεργασία 

στα Logistics δηµιουργεί ένα περιβάλλον που επιτείνει την καινοτοµία και την εξέλιξη.  

Όσο τα κέρδη από τη συνεργασία είναι µεγαλύτερα από τις ζηµίες, τα µέλη είναι 

διατεθειµένα να συνεχίσουν την υπάρχουσα συµµαχία.  

Η φιλοσοφία ότι µια επιτυχηµένη συνεργασία απαιτεί µακροχρόνιες δεσµεύσεις είναι σε 

πολλές περιπτώσεις απαρχαιωµένη. Σήµερα οι συνεχείς σχέσεις δεν είναι περισσότερο 

κατάλληλες και κατορθωτές. Επιπλέον η σύγχρονη επιχείρηση αναπτύσσεται σε διάφορους 

τοµείς, και µε κάθε σηµαντική αλλαγή, συχνά να έχει ανάγκη από συνεργάτες οι οποίοι θα της 

προσδίδουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που χρειάζεται. 

Το δίκτυο λοιπόν του 4PL πρέπει να είναι αρκετά δυνατό ώστε να προσφέρει στους 

συνεργάτες του την εξέλιξη της συνεργασίας σε συνδυασµό µε τις αλλαγές που απαιτούνται, 

δηλαδή: 

• ∆υναµικό δίκτυο 

• Ευελιξία 

• Υποστήριξη στις επιχειρηµατικές εξελίξεις 

• Προσαρµοστικότητα.  

4. Ανάπτυξη σχέσεων πωλητή και αγοραστή  

Τα 4PL επιτρέπουν την ανάπτυξη του τυπικού µοντέλου πωλητή - αγοραστή, 

ενθαρρύνοντας όχι µόνο τις µεταξύ αγοραστών και µεταξύ πωλητών σχέσεις, αλλά ακόµη και τη 

συνεργασία µεταξύ ανταγωνιστών. 

Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι αυτό το µοντέλο, το οποίο πολλές εταιρίες δύσκολα 

αποδέχονται, υιοθετείται ως το περισσότερο κατάλληλο για την αύξηση της αποδοτικότητας στο 

µέλλον.  
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Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ανοιχτές για συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, 

ακόµη και αν οι τελευταίες µετέχουν στην ίδια πελατειακή βάση. Αφού συνεργαστούν µαζί και 

βελτιώσουν την απόδοσή τους, µπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους σε στρατηγικές που 

αφορούν τον ανταγωνισµό. 

5. ∆ιασφάλιση ενός ευέλικτου και ασφαλούς µοντέλου 

Η συνεργασία στα Logistics θα πρέπει να προσφέρει ένα συνδυασµό από µεγάλο βαθµό 

ευελιξίας και ταυτόχρονα απόλυτη ασφάλεια.. 

Η ευελιξία αφορά: 

• Την εκτέλεση των παραγγελιών.  

• Τη διαθεσιµότητα των αποθεµάτων. 

• Προσαρµογή στις απαιτήσεις του πελάτη. 

• ∆υνατότητα για ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων.  

• Πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζεται ο αποθέτης. 

 

Η ασφάλεια από την άλλη πλευρά αφορά: 

• Τα προϊόντα από πλευράς αποθήκευσης. 

• Τη διακίνησή τους προς τους πελάτες. 

• Την ασφάλεια (φερεγγυότητα) των πληροφοριών  

• Την ασφάλεια πρόσβασης στα δεδοµένα. 

6. Business Process Integration σε όλες τις βαθµίδες 

Όλες οι εταιρίες µε τις οποίες µπορεί να συνεργαστεί ένας Outsourcing δεν έχουν τον 

ίδιο βαθµό ανάπτυξης. Αναλόγως µε το µέγεθος και την υποδοµή τους, οι πιθανοί αποθέτες 

βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στις διαδικασίες τους. 

Ο 4PL, σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να µπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις 

των αποθετών τους, επιτυγχάνοντας µια σωστή συνεργασία σε όλο το φάσµα του Supply Chain.  

Το δίκτυο πρέπει να προσφέρει διευρυµένες λύσεις σε τοµείς, όπως: 

• Αποθήκευσης 

• ∆ιανοµή και service στον τελικό αποδέκτη 

• Ανασυσκευασίες 

• Παρακολούθηση lot number και ανάκληση 

• ∆ιαχείριση αποθέµατος 

• Μηχανογραφική υποστήριξη 

• Reporting 

• Customer Service 
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2.2.2 Παράγοντες Επηρεασµού 4PL  
 

Τα Logistics αναπτύχθηκαν βασιζόµενα στη µετακίνηση εµπορευµάτων µεταξύ 

εταιριών. Ο παραδοσιακός ορισµός των Logistics ήταν: Το σωστό προϊόν, στο σωστό τόπο, στο 

σωστό χρόνο, στη σωστή ποσότητα και στη σωστή ποιότητα. Ο ορισµός αυτός εξελίχθηκε και 

εστιάζεται πλέον στο ευρύτερο φάσµα των ροών που χαρακτηρίζουν τα ολοκληρωµένα Logistics. 

Σε ένα τέτοιο κύκλωµα Logistics διασφαλίζεται η διαφάνεια όλης της διαδικασίας από την αρχή 

µέχρι το τέλος, ώστε οι αποθέτες να µπορούν να γνωρίζουν τα σηµεία που χρειάζονται βελτίωση. 

Ο 4PL λοιπόν, θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τα πέντε πεδία που στηρίζουν την 

εφοδιαστική αλυσίδα (Κονταράτος, 2002): 

1. Πληροφορία: Τα Logistics είναι µια δραστηριότητα της πληροφορίας. Ενώ οι αγοραστές 

είχαν αρχίσει να συνηθίζουν να µοιράζονται τις πληροφορίες που αφορούν τα forecast, µε 

τους προµηθευτές, δεν διανοούνται να µοιράζονται τις πληροφορίες αυτές µε τις εταιρίες που 

τους παρέχουν υπηρεσίες Logistics. Και όµως η εκ των προτέρων πρόσβαση στην 

πληροφορία επιτρέπει καλύτερο συγχρονισµό της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

2. Προϊόν: Η αύξηση της διαφάνειας βοηθά στην έγκαιρη παράδοση των προϊόντων, 

διασφαλίζει τη σωστή ροή τους και οδηγεί στη µείωση του κόστους. 

3. Πόροι: Οι δαπάνες µειώνονται στα συνεργαζόµενα Logistics λόγω των συνεργιών που 

υπάρχουν σε τοµείς όπως οι αποθήκες και οι διανοµές. 

4. Τεκµήρια: Τα Logistics καθοδηγούνται από τα τεκµήρια. Αυτά τα τελευταία βοηθούν στον 

καλό συγχρονισµό και στην on time delivery. 

5. Κεφάλαιο: Η σωστή διαχείριση των αποθεµάτων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

δέσµευσης του κεφαλαίου. Η ανάπτυξη του e-commerce επηρεάζεται και επηρεάζει τα 

Logistics. Η ηλεκτρονική πληρωµή και εξόφληση αποτελούν κρίσιµες συνιστώσες ενός 

δικτύου Logistics. Η ταχύτητα αυτή βελτιώνει το λειτουργικό κεφάλαιο της εταιρίας. 

6. Υποστήριξη άλλων νέων υπηρεσιών: Αν και η αγορά του B2B είναι ακόµη σε νηπιακή 

ηλικία, είναι ξεκάθαρο ότι ένα απλό δίκτυο δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

εξυπηρέτησης που ζητά η σύγχρονη επιχείρηση. Τα Logistics είναι µια οριζόντια αγορά, άρα 

τα συνεργαζόµενα Logistics θα πρέπει και να διασφαλίζουν και τη λειτουργικότητα των 

παραδοσιακών Logistics, αλλά και να διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ διαφορετικών 

δικτύων και εταιριών.  

Ένα τέτοιο δίκτυο θα πρέπει να προσφέρει µια σειρά από εργαλεία στα µέλη του, όπως: 

• Επικοινωνία µέσω site internet. 

• Real time ενηµέρωση. 

• Εκδοση reports για ενηµέρωση του management και της διοίκησης των «Αποθετών». 

• Παρακολούθηση και καταγραφή των στοιχείων κάθε κίνησης από την αποθήκη µέχρι τον 

τελικό αποδέκτη, σε επίπεδο παλέτας, κιβωτίου ή inner box. 
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• Ηλεκτρονική επικοινωνία µε τους πελάτες, για λήψη και ενηµέρωση: 

i. αναµενόµενων παραλαβών 

ii. παραγγελιών προς εκτέλεση 

iii. ύψους αποθεµάτων  

iv. κατάστασης εµπορευµάτων 

v. στατιστικών στοιχείων αποθήκευσης και διανοµής 

vi. φορτωτικών. 

• Υποστήριξη συστηµάτων διαχείρισης FEFO, FIFO ή LIFO ανάλογα µε το είδος. 

• Εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων (Lot trace). 

• ∆υνατότητα ανάκλησης του είδους βάσει Lot number (Lot Recall) κ.λπ. 

 

Σχήµα 2.1 Εξέλιξη των 3PL σε 4PL 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Κονταράτος, 2002 

 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 2.1 η εξέλιξη, η ανάγκη και η κατανόηση των τελευταίων 

ετών οδήγησε τις εταιρίες από τα εσωτερικά Logistics, στις 3PL και τώρα στις 

ολοκληρωµένες συνεργασίες Logistics. Η συµπλήρωση του κενού  αλλά και η µη άρνηση 

των εταιριών να συνεργαστούν, είχε ως αποτέλεσµα τη µη απώλεια κερδών γεγονός που 

οφείλεται στην ανάπτυξη των 4PL, ο 4PL λοιπόν είναι συνεργάτης της τακτικής και της 

στρατηγικής των Logistics αλλά και ο συντονιστής όλου του Supply Chain Management 

τόσο από θεωρητικής όσο και από φυσικής πλευράς. 
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2.3 Οµοιότητες – ∆ιαφορές 3PL και 4PL Υπηρεσιών 
 

 
Επιχειρώντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή µπορούµε να πούµε ότι µιλάµε για 

σύγχρονους όρους. Η έννοια του 3PL εµφανίστηκε στην Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, ενώ στην Ελλάδα περί τα µέσα της δεκαετίας του 1990. Η έννοια του 4PL 

εµφανίστηκε στην Ευρώπη στα µέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ στην Ελλάδα έκανε την 

εµφάνιση της, σε αρθρογραφία τις περισσότερες φορές, το 2000 (Σταλίδης, 2002).  

Οι 4PL παραδέχονται ότι οι 3PL έχουν καλύτερη εµπειρία στην αποθήκευση και τη 

διανοµή, αµφισβητούν όµως ότι αυτές οι λειτουργίες είναι οι µόνες που διασφαλίζουν 

οικονοµίες κλίµακας στη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης. Σύµφωνα µε τους 4PL, τα 

ξαδέρφια τους οι 3PL, δεν µπορούν να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της 

αγοράς. 

Οι εταιρίες Fourth-Party Logistics (4PL) διαφοροποιούνται από τις εταιρίες Third-

Party Logistics στους κάτωθι βασικούς τοµείς (Σταλίδης, 2002): 

1. Η οργάνωση των 4PL αποτελεί συχνά µια ξεχωριστή οντότητα, σαν µια κοινοπραξία, 

µεταξύ του βασικού πελάτη και ενός ή πολλών άλλων εταίρων. 

2. Η οργάνωση του 4PL ενεργεί σαν ένας απλός σύνδεσµος ανάµεσα στον πελάτη και τους 

πολλαπλούς προµηθευτές προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. 

3. Όλες οι όψεις της εφοδιαστικής αλυσίδας του πελάτη διαχειρίζονται από την οργανωτική 

δοµή της εταιρίας 4PL.  

 

Συχνά, όµως, ανακύπτουν τα εξής ερωτήµατα: 

 

1. Ο 4PL συνεργάτης είναι απλά ένας µεγαλύτερος 3PL συνεργάτης;  

2. Μπορεί ο 3PL συνεργάτης να µετατραπεί σε 4PL συνεργάτη;  

3. Είναι δυνατόν µια µεγάλη 3PL εταιρία, µέσα από τη δοµή της, να συνθέσει την 

οργάνωση µιας 4PL εταιρίας; 

 

Συνοπτικά, µπορούν να δοθούν απαντήσεις, αναφορικά µε τα σηµεία σύγκρισης, 

από τα οποία προκύπτει ειδοποιός διαφορά στον τρόπο λειτουργίας τους και τους σκοπούς 

που εξυπηρετούν. Αναλύοντας, περαιτέρω, τα χαρακτηριστικά των τριών προαναφεροµένων 

βασικούς τοµέων διαφοροποίησης, προκύπτουν τα εξής σηµεία διαφορών:  

 

� Ο 3PL συνεργάτης δραστηριοποιείται στο τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας που 

ασχολείται µε «Μεταφορά - Αποθήκευση - ∆ιανοµή». Ο 4PL συνεργάτης δεν περιορίζεται 

στην προαναφερόµενη τριλογία. ∆ραστηριοποιείται σε όλη την κλίµακα της εφοδιαστικής 
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αλυσίδας, της οποίας τα δεδοµένα αναλύει µε στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

της. 

� Ο 3PL παρακολουθεί τα αποθέµατα, ενώ ο 4PL διαχειρίζεται τα αποθέµατα. 

� Ο 3PL πρέπει να διαθέτει υποδοµές και µέσα για να επιτελέσει το έργο του. Ο 4PL δεν 

είναι απολύτως αναγκαίο να διαθέτει υποδοµές και πάγια στοιχεία (χωρίς βέβαια αυτό να 

αποκλείεται). Χρειάζεται τεχνογνωσία, σύγχρονες τεχνικές management και φυσικά τη 

βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής. 

� Ο 3PL ενεργεί στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου και ήδη διαµορφωµένου πλάνου 

λειτουργίας του κυκλώµατος Logistics µιας εταιρίας. Από την άλλη ο 4PL είναι υπεύθυνος 

για τη διαµόρφωση αυτού του πλάνου λειτουργίας. 

 

Στα πλαίσια αυτά µια από τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει ο 4PL είναι η 

επιλογή των κατάλληλων 3PL συνεργατών. Όπως γίνεται κατανοητό από τα 

προαναφερόµενα µιλάµε για δύο διαφορετικές έννοιες.  

Ο 4PL δεν είναι απλά ένας µεγαλύτερος 3PL, αλλά είναι ο συνεργάτης που µπορεί 

να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα τελευταία 

χρόνια στο εξωτερικό οι µεγάλες 3PL εταιρίες, στην προσπάθεια τους να προσφέρουν νέες 

υπηρεσίες, υψηλής προστιθέµενης αξίας στους πελάτες τους, αλλά και να διαθέτουν στο   

χαρτοφυλάκιό (portfolio) τους υπηρεσίες µε µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τις ίδιες, 

έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στον τοµέα 4PL. Μια τέτοια προσπάθεια δεν είναι 

καθόλου εύκολη. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας στη λειτουργία του 3PL. 

Ίσως η διατήρηση και των δύο ιδιοτήτων σε ορισµένες περιπτώσεις να µην είναι συµβατή.  

Όταν ο 4PL χρειαστεί να επιλέξει ένα 3PL συνεργάτη, είναι δύσκολο να απαντηθεί πόσο 

αντικειµενικός θα είναι στην επιλογή εάν είναι 3PL και ο ίδιος.  

 

 

2.4 Μεθοδολογία Επιλογής 3PL, 4PL Συνεργατών 
 

Η εµπειρία δείχνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η λύση του 

«outsourcing» είναι προς όφελος των επιχειρήσεων που την επιλέγουν. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η µεθοδολογία που µπορεί να ακολουθηθεί στα πλαίσια µιας τέτοιας 

επιλογής (Σταλίδης, 2002). 

1.  ∆ηµιουργία Οµάδας Έργου 

Το πρώτο βήµα, και ένα από τα σηµαντικότερα, είναι η δηµιουργία της σωστής 

οµάδας που θα αναλάβει το project αυτό. Στην οµάδα πρέπει να συµµετέχουν στελέχη από 

όλα τα κρίσιµα τµήµατα της εταιρίας, όπως παραγωγή, οικονοµικό, πωλήσεις, marketing και 
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φυσικά Logistics. Επίσης στην οµάδα καλό είναι να υπάρχουν υψηλόβαθµα στελέχη 

(decision makers), ώστε η σοβαρότητα του εγχειρήµατος να περνά, τόσο στην ίδια την 

επιχείρηση όσο και στους δυνητικούς συνεργάτες. Η Οµάδα Έργου µπορεί να συµπληρωθεί 

και από ένα σύµβουλο εξειδικευµένο σε θέµατα Logistics και «outsourcing». 

2.  Σαφής Καθορισµός Αναγκών και Στόχων 

Το πρώτο µέληµα της Οµάδας Έργου είναι ο σαφής καθορισµός των αναγκών του 

κυκλώµατος Logistics, για την ικανοποίηση των οποίων θα χρησιµοποιηθεί λύση 

«outsourcing», καθώς επίσης και τα αναµενόµενα οφέλη, ώστε να προσδιοριστούν οι 

αναµενόµενοι στόχοι. Η ανάλυση πρέπει να είναι σε λεπτοµέρεια, µια και τα ευρήµατα θα 

αποτελέσουν οδηγό για τα επόµενα βήµατα. 

3.  ∆ηµιουργία Τεύχους Προδιαγραφών (RFP) 

Με βάση τις ανάγκες και τους στόχους που θα έχουν προσδιοριστεί, πρέπει να 

δηµιουργηθεί το Τεύχος Προδιαγραφών του έργου, το οποίο θα περιγράφει µε σαφήνεια 

ανάγκες και απαιτήσεις και θα σταλεί στους υποψήφιους συνεργάτες από τους οποίους θα 

ζητηθούν προσφορές. Η δηµιουργία του κρίνεται απολύτως αναγκαία ώστε οι προσφορές 

των υποψηφίων να αφορούν το ίδιο αντικείµενο, αλλά και η σύγκριση των προσφορών από 

την Οµάδα Έργου να γίνει σε κοινή βάση. 

4.  Καθορισµός και Ιεράρχηση Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µε εξειδικευµένα κριτήρια τα οποία πρέπει 

να καθορισθούν από την Οµάδα Έργου, αλλά και να ιεραρχηθούν µε χρήση συντελεστών 

βαρύτητας. Μπορούν να δηµιουργηθούν δύο επίπεδα κριτηρίων αξιολόγησης. Το πρώτο 

επίπεδο µπορεί να απαρτίζεται από γενικότερα κριτήρια αξιολόγησης µε στόχο τον 

προσδιορισµό των υποψηφίων στους οποίους θα αποσταλεί το Τεύχος Προδιαγραφών. 

Το δεύτερο επίπεδο περιέχει εξειδικευµένα κριτήρια µε τη χρήση των οποίων θα 

γίνει η τελική επιλογή. Τα κριτήρια αξιολόγησης, αναλύονται στην ενότητα που ακολουθεί 

(ενότητα 2.5). Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι εντάσσονται στις ακόλουθες  

κατηγορίες: 

- Γενικά Στοιχεία Εταιρίας (υποψήφιος συνεργάτης) 

- Στοιχεία Εγκαταστάσεων - Εξοπλισµού 

- Στοιχεία Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

- Στοιχεία Κόστους 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι, όπως θα µπορούσε κάποιος να 

παρατηρήσει, στοιχεία για ορισµένα από τα κριτήρια Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών, 

µπορούν να προκύψουν εφόσον ξεκινήσει η συνεργασία και συνεπώς δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στο στάδιο αξιολόγησης. 
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Για να το ξεπεράσει αυτό η Οµάδα Έργου θα µπορούσε να κάνει σύντοµη έρευνα 

αγοράς µε βάση το πελατολόγιο των υποψήφιων συνεργατών, απ' όπου και θα µπορούσαν 

να αντληθούν χρήσιµες πληροφορίες (π.χ. πόσο επιρρεπείς είναι σε λάθη, πόσο συνεπείς 

είναι στις παραδόσεις τους κ.λπ.). 

5.  ∆ηµιουργία Λίστας Υποψήφιων Συνεργατών 

Με βάση τα κριτήρια του 1ου επιπέδου αξιολόγησης καταρτίζεται η λίστα των 

υποψήφιων συνεργατών, στους οποίους και θα αποσταλεί το Τεύχος Προδιαγραφών, ώστε 

να καταθέσουν λεπτοµερείς προσφορές. Συνήθως η λίστα αυτή αποτελείται από 5-8 εταιρίες. 

Καλό είναι να σηµειωθεί ότι η Οµάδα Έργου στην προσπάθεια δηµιουργίας της λίστας 

αυτής θα µπορούσε να αποταθεί και σε ανταγωνιστές, οι οποίοι χρησιµοποιούν τη λύση του 

«outsourcing» και οι οποίοι ως ένα βαθµό ίσως είναι πρόθυµοι να µοιραστούν τις εµπειρίες 

τους. 

6.  Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση - Τελική Επιλογή 

Τελευταίο βήµα είναι η τελική επιλογή του 3PL (4PL) συνεργάτη, η οποία 

προκύπτει ως αποτέλεσµα πολυκριτηριακής ανάλυσης, µε βάση τα εξειδικευµένα κριτήρια 

του δεύτερου επιπέδου αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αφορά, τόσο τις εταιρίες όσο και τις 

προσφορές που έχουν αποστείλει και πρέπει να γίνει µε προσοχή στη λεπτοµέρεια. 

Θεωρείται σκόπιµο η Οµάδα Έργου να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των υποψηφίων. Η 

ποιότητα των υπηρεσιών, όπως και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων 

κοστίζουν, όπως βέβαια κοστίζει και η λανθασµένη επιλογή.  

Μετά την τελική επιλογή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο που θα 

δοµηθεί το συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να είναι κατανοητό, απλά δοµηµένο, 

αλλά και ευέλικτο µε βάση το πραγµατικά υλοποιούµενο έργο.  Στόχος είναι και οι δύο εταιρίες 

να βγουν κερδισµένες από τη συνεργασία.  

Άλλες πηγές αναφέρονται και σε περαιτέρω σηµεία που πρέπει να δοθεί προσοχή από 

την επιχείρηση (Παπαρούνης, 2007) : 

� Marketing & Business Plan: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει καθορισµένη 

στρατηγική µάρκετινγκ. Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα πρώτα ερωτήµατα που θα πρέπει 

να απαντηθεί έχει σχέση µε το κατά πόσο ο χαρακτήρας της επιχείρησης θα είναι 

πολυσυλλεκτικός ή όχι, δηλαδή αν θα στηθεί για την εξυπηρέτηση πολλών µικρών 

πελατών ή βάσει των αναγκών ενός µεγάλου πελάτη.  

� Εξειδίκευση: Όπως σε κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, έτσι και στην περίπτωση 

αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό είναι το ζητούµενο. Η εξειδίκευση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ο δρόµος προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο 

ανταγωνισµός στο επίπεδο των παλεταποθηκών είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε 

αποθήκες που παρέχουν καλές υπηρεσίες τεµαχιακού picking. Η υποστήριξη της ε-
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ξειδίκευσης αυτής µε επενδύσεις σε αυτοµατισµούς και σύγχρονα προγράµµατα 

επιδότησης των υπηρεσιών αυτών ενισχύουν την εικόνα της εταιρίας προς τα 

έξω· ειδικά σε µια περίοδο που τέτοιου είδους επενδύσεις επιδοτούνται ως και 40%. Μια 

επένδυση που µέχρι πρότινος θεωρούνταν απαγορευτική, µπορεί πλέον να είναι 

ιδιαίτερα συµφέρουσα. 

� Ελεγχόµενες   επενδύσεις:   Επειδή κάθε αρχή και δύσκολη, ο κανόνας τουλάχιστον 

κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας θα πρέπει να είναι η αποφυγή δέσµευσης µε 

σταθερά πάγια κόστη που ίσως στην πορεία θα αποσβεστούν δύσκολα. 

Κατά συνθήκη, η λειτουργία της εταιρίας σε ενοικιαζόµενους αποθηκευτικούς χώρους 

µπορεί να αποδειχθεί ορθότερη από την κατασκευή ιδιόκτητων κτιριακών 

εγκαταστάσεων, τουλάχιστον µέχρι να σταθεροποιηθεί σε ένα βαθµό η δραστηριότητα 

και κατά συνέπεια η κερδοφορία της επιχείρησης. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό µπορεί 

να αποτελεί η σύναψη ενός ισχυρού συµβολαίου µε µεγάλο πελάτη από την αρχή, 

γεγονός που δικαιολογεί εν µέρει τέτοιου είδους δαπάνες. 

� Όχι ποσοστιαία κοστολόγηση: Η σωστή κοστολόγηση των υπηρεσιών είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και µακροηµέρευση της επιχείρησης, κάτι 

που δεν πρέπει να θεωρείται πάντα δεδοµένο γιατί µιλάµε για υπηρεσίες και όχι για 

προϊόντα. Ποσοστιαία κοστολόγηση επί τζίρου ή αξίας αλλά και κάθε είδους flat 

κοστολόγηση θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός φυσικά αν κάτι τέτοιο αποτελεί 

συµφέρουσα επιλογή βάσει της ιδιαιτερότητας των διαχειριζόµενων ειδών. Οι 

διαφορετικές περιπτώσεις που θα πρέπει να προβλεφθούν σε ένα συµβόλαιο είναι 

πολλές. Το ίδιο είναι  να παραλαµβάνεις παλετοποιηµένο φορτίο και χύµα κιβώτια; Το 

ίδιο είναι να παραλαµβάνεις είδη µε σήµανση από τους προµηθευτές και είδη χωρίς 

σήµανση;  

Ο χώρος των 3PL είναι κατεξοχήν πεδίο εφαρµογής της µεθόδου activity based costing, 

και ο µοναδικός τρόπος για να πληρωθεί πραγµατικά η επιχείρηση για τις υπηρεσίες που 

παρέχει. 

� Εποχιακές διακυµάνσεις: Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις διακυµάνσεις που 

µπορεί να παρουσιάζει το έργο της εταιρίας κατά τη διάρκεια του έτους, του µήνα ή της 

µέρας, καθώς η ύπαρξη τέτοιου είδους εποχικότητας θα πρέπει αφενός να 

αντιµετωπιστεί λειτουργικά και αφετέρου να προβλεφθεί και να ληφθεί υπόψη κατά τη 

φάση της κοστολόγησης. Σκεφτείτε µόνο πόσοι από τους υποψήφιους πελάτες σας 

κάνουν πάνω από 50% του τζίρου τους την περίοδο των Χριστουγέννων. Τέτοιου είδους 

φαινόµενα αποτελούν εκτός των άλλων και οδηγό για την επιλογή νέων πελατών, οι 
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οποίοι θα µπορούσαν να προσφέρουν στην εταιρία συµπληρωµατική δραστηριότητα που 

να εξισορροπεί τις διακυµάνσεις. 

� Αναθεώρηση τιµών: Τέλος κρίνονται οι όροι και η διαδικασία αναθεώρησης των 

προβλεπόµενων τιµών, όταν αυτή επιβάλλεται από τη διαµόρφωση εξωγενών  

παραγόντων όπως είναι για παράδειγµα η αύξηση της τιµής των καυσίµων, η αύξηση 

ακτοπλοϊκών ναύλων, οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο  κλπ. που διαφοροποιούν το 

κόστος του εργατικού προσωπικού. 

 

2.5 Κριτήρια Αξιολόγησης 3PL και 4PL Συνεργατών 
 

Ένας 4PL προµηθευτής πρέπει να κατέχει ένα περιεκτικό σύνολο δεξιοτήτων και 

γνώσεων έτσι ώστε να µπορεί να παραδώσει αποτελεσµατικά µια 4PL λύση. Οι δεξιότητες 

και οι γνώσεις ενός 4PL προµηθευτή κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχία της 

συνεργασίας. Έχουν προσδιοριστεί τα ακόλουθα κριτήρια για την αξιολόγηση ενός 4PL 

προµηθευτή  (Σταλίδης, 2002): 

1. ∆ιαθεσιµότητα ενός µεγάλου τµήµατος των εκπαιδευµένων επαγγελµατιών όσον αφορά 

τις αλυσίδες εφοδιασµού 

2. Εάν είναι εφικτό, σφαιρικές ικανότητες, προσιτότητα και πόροι 

3. ∆υνατότητα ρύθµισης πολλαπλών φορέων παροχής υπηρεσιών 

4. ∆υνατότητα οµαλής µετάβασης και µεταβίβασης όσον αφορά τις νέες τάσεις στην 

οργάνωση των 4PL 

5. Ισχυρή σχέση και οµαδικές δεξιότητες 

6. Παράδοση της παγκόσµιας ποιότητας επανασχεδιασµού διαδικασίας και διατύπωσης στις 

επιχειρήσεις στρατηγικής αλυσίδων εφοδιασµού 

7. ∆υνατή ενσωµάτωση στις τεχνολογίες αλυσίδων εφοδιασµού και τη µεταφορά των 

ικανοτήτων 

8. Κατανόηση οργανωτικών ζητηµάτων αλλαγής 

 

Συνοπτικά, όπως προαναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα (ενότητα 2.5) τα 

κρίσιµα σηµεία για την επιλογή ενός συνεργάτη/ ή συνεργατών, σε επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών Third ή Fourth Party Logistics, συνοψίζονται στις τέσσερις παρακάτω 

κατηγορίες (Σταλίδης, 2002) : 

1. Ως προς τα Γενικά στοιχεία της 3PL ή 4PL  εταιρίας, να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

− Εµπειρία Logistics 

− Εξειδίκευση σε συγκεκριµένο Τοµέα ή Υπηρεσίες Logistics 

− Τζίρος (συνολικός & τζίρος Logistics) 
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− Κερδοφορία (λοιποί οικονοµικοί δείκτες) 

− Πελατολόγιο 

− Ανθρώπινο ∆υναµικό 

− ∆ίκτυο Συνεργατών 

 

2. Ως προς τις Εγκαταστάσεις και τον Εξοπλισµό τους: 

− Κατάσταση, Μέγεθος Χώρων - Εγκαταστάσεων 

− Χρησιµοποιούµενος Εξοπλισµός 

− Γεωγραφική Κατανοµή Εγκαταστάσεων 

− ∆ιαθεσιµότητα Εγκαταστάσεων - Εξοπλισµού την επιθυµητή χρονική στιγµή 

− Συστήµατα Μηχανογραφικής Υποστήριξης(ERP, WMS, reporting, on line σύνδεση, 

κλπ.) 

− Συστήµατα Ασφαλείας 

 

3. Ως προς την Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 

− Συνέπεια Χρόνου Παράδοσης 

− Παράδοση Χωρίς Καταστροφές 

− Έλλειψη Λαθών 

− Τήρηση - Παρακολούθηση Συνθηκών Ελεγχόµενης Θερµοκρασίας 

− Τήρηση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας 

− Ευελιξία - Κάλυψη ιδιαίτερων Αναγκών Πελάτη 

− Κλίµα Συνεργασίας 

− Εύρος Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

− Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.λπ.) 

− Ασφάλιση Εµπορευµάτων 

 

4. Ως προς το Κόστος 

− Κόστος Υπηρεσιών 

− Κατανοητός & ∆ιαφανής Τρόπος Τιµολόγησης 

− Κατανοητό & απλά ∆οµηµένο Συµβόλαιο 

− ∆υνατότητα Επαναπροσδιορισµού Συµφωνίας 
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2.5.1 Αξιολόγηση Απόδοσης 3PL και 4PL Συνεργατών  
 

Η σωστή επιλογή του κατάλληλου «outsourcing» συνεργάτη είναι η µια διάσταση 

του «προβλήµατος» και οριοθετεί την έναρξη µιας (µακροχρόνιας συνήθως) συνεργασίας. 

Με την ολοκλήρωση της επιλογής δε σηµαίνει ότι επιλύθηκαν όλα τα θέµατα και η 

βελτιστοποίηση του κυκλώµατος Logistics είναι πλέον γεγονός. Χρειάζεται δρόµος ακόµα. 

Στα πλαίσια αυτά σηµαντικό στοιχείο, στο οποίο πρέπει να δοθεί η πρέπουσα βαρύτητα, 

είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της απόδοσης (η άλλη διάσταση του 

«προβλήµατος») του συνεργάτη.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήµατα (Σταλίδης, 2002): 

1. Καθορισµός Υπευθύνου Αξιολόγησης 

Αρχικά πρέπει να καθορισθεί ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης. Πρέπει να είναι στέλεχος που 

έρχεται σε συχνή επαφή µε το συνεργάτη και γνωρίζει σε λεπτοµέρεια τους όρους και τα 

πλαίσια της συνεργασίας. Καλό είναι να έχει εµπλακεί και στη διαδικασία επιλογής. Τις 

περισσότερες φορές το στέλεχος αυτό είναι από το Τµήµα Logistic.  

2. Θέσπιση ∆εικτών Αξιολόγησης 

Ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης, χρήσιµη κρίνεται και η βοήθεια στελεχών που ήταν µέλη 

στην Οµάδα Επιλογής, πρέπει να καθορίσει τους δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης του 

συνεργάτη. Στους δείκτες αυτούς µπορούν να ληφθούν και ορισµένα από τα κριτήρια 

Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών που χρησιµοποιήθηκαν κατά την επιλογή. 

3. Καθορισµός Αναγκαίων Στοιχείων και Περιόδου Συλλογής 

Ακολουθεί ο καθορισµός των στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξαγωγή των δεικτών 

αξιολόγησης, καθώς και η περίοδος συλλογής τους, η οποία µπορεί να είναι διαφορετική 

ανάλογα µε το δείκτη. Στη συνέχεια πρέπει να καθορισθεί ο τρόπος που θα συλλέγονται 

τα στοιχεία αυτά, µε τη συνεργασία βέβαια του συνεργάτη, ο οποίος είναι η πηγή των 

στοιχείων. Στην προσπάθεια αυτή καλό είναι να αξιοποιηθεί στο µέγιστο η 

πληροφοριακή υποδοµή του συνεργάτη. 

4. Πολυκριτηριακή Ανάλυση - Σύγκριση µε Στοιχεία Benchmarking 

Με τη χρήση συντελεστών βαρύτητας, ανάλογα µε το δείκτη αξιολόγησης, γίνεται 

πολυκριτηριακή ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί. Τα αποτελέσµατα καλό 

είναι να συγκρίνονται µε στοιχεία benchmarking του ανταγωνισµού (εφόσον υπάρχουν), 

αλλά σίγουρα πρέπει να συγκρίνονται µε προηγούµενα στοιχεία απόδοσης του 

συνεργάτη, που υπάρχουν σε βάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί για το λόγο αυτό. 
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5. Κοινοποίηση Συµπερασµάτων 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν κοινοποιούνται, τόσο στη ∆ιοίκηση της εταιρίας 

όσο και στο συνεργάτη. Εφόσον προκύψουν προβλήµατα πρέπει να γίνει προσπάθεια 

εντοπισµού της αιτίας και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την επίλυση τους. 

Απαιτείται στενή συνεργασία των δύο πλευρών και ο συνεργάτης πρέπει να καταλάβει 

ότι η καλοπροαίρετη κριτική είναι προς κοινό όφελος. 

 

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις 3PL έγκειται στην αξιοποίηση των σηµαντικών 

ευκαιριών που παρουσιάζονται για νέα κανάλια διανοµής και για ανάπτυξη νέων και 

πρωτοποριακών µορφών συνεργασίας, βασιζόµενες στο αµοιβαίο όφελος. Ακόµη µια 

εξέλιξη που διαφαίνεται από τις διαµορφούµενες τάσεις στο διεθνές επιχειρείν και αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, είναι η σταδιακή αντικατάσταση του 

χονδρεµπορίου και των µεσαζόντων από εταιρίες παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών 

logistics µε προϋπόθεση τη σωστή αντιµετώπιση των αναγκών των πελατών τους. Αυτό 

αποτελεί και τη βάση για ανάπτυξη του 4PL (fourth party logistics) µεταξύ των 

επιχειρήσεων- εντολέων, των εταιριών 3PL και των εταιριών του τοµέα µεταφορών 

(διαµεταφορείς, µεταφορικές επιχειρήσεις) (ICAP, 2006).  

Η 4PL είναι η επόµενη γενιά όσον αφορά τη µεταφορά αλυσίδων εφοδιασµού. Οι 

δραστηριότητες αλυσίδων εφοδιασµού είναι πλούσιες σε πληροφορίες και σύνθετες. 

Συγχρόνως, η τεχνολογία και οι ικανότητες συναγωνίζεται. Για να επιτραπεί σε µια εταιρία 

να συµβάλλει σε όλα τα οφέλη της συνεργασίας και του συγχρονισµού στις αλυσίδες 

εφοδιασµού, µια νέα γενιά της ολοκλήρωσης πρέπει να δηµιουργηθεί, η οποία αυτήν την 

περίοδο είναι πέρα από τις ικανότητες των παραδοσιακών µεθόδων πρόσβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ OUTSOURCING ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ – ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αποσπασµατικά αποτελέσµατα από 

πρωτογενείς έρευνες διαφόρων φορέων και φυσικών προσώπων καθώς και αποσπάσµατα 

από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σχετικά µε τον εγχώριο και µη, κλάδο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάθεση διαδικασιών σε τρίτους (outsourcing). Η επιλογή 

του υλικού που παρατίθενται, έγινε µε τα εξής κριτήρια: 

1. Την επιλογή αξιόπιστου φορέα διεξαγωγής επιστηµονικών µελετών (ICAP) για την 

παρουσίαση κλαδικής µελέτης αναφορικά µε τον κλάδο του outsourcing και ειδικότερα 

των 3PL υπηρεσιών 

2. Την παράθεση δηµοσιογραφικών αναφορών, συνεντεύξεων και ερευνών,  ειδικότερα για 

τον κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας, ο οποίος παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον προς 

µελέτη λόγω των χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης εφοδιαστικής αλυσίδας.    

3. Την αποσπασµατική αναφορά σε µελέτες περίπτωσης και την πλήρη παράθεση αυτών, 

(Παράρτηµα 1)  σχετικά µε τις 4PL υπηρεσίες, µε σκοπό την κατανόηση των 

εφαρµογών του outsourcing στην πράξη (Μελέτη Περίπτωσης UPS). 

 

3.1 Αποτελέσµατα Έρευνας Υπηρεσιών 3PL σε 

Επιχειρήσεις – Μελέτη ICAP 

 
Η εταιρία µελετών ICAP, δηµοσιοποίησε τον Ιούνιο του 2006 µελέτη που διεξήγαγε 

σχετικά µε τον κλάδο των υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL). Η µελέτη εξετάζει τον 

εγχώριο κλάδο και πώς αυτός επηρεάζεται τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από 

την πλευρά της ζήτησης, παρουσιάζει τις κυριότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στη συγκεκριµένη αγορά, αναλύει τα βασικά χρηµατοοικονοµικά τους στοιχεία, 

παρουσιάζει το µέγεθος  και την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς υπηρεσιών 3PL για το 

διάστηµα 1998-2005, παρουσιάζει τα αποτελέσµατα δειγµατοληπτικής έρευνας σε δείγµα 

300 εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων της χώρας και τέλος καταγράφονται τα 

κυριότερα προβλήµατα του κλάδου, οι απαιτούµενες µεταρρύθµισες και αλλαγές 

προκειµένου να αξιοποιηθούν οι διαφαινόµενες ευκαιρίες ανάπτυξης και οι κυριότερες 
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τάσεις και εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που επηρεάζουν την εξέλιξη των 

υπηρεσιών 3PL στη χώρα µας. 

Συγκεκριµένα, στις ενότητες που ακολουθούν, παρατίθενται απόσπασµα της 

µελέτης της ICAP και ειδικότερα, η ειδική έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε από την 

εταιρεία TNS-ICAP A.E. σε δείγµα 300 εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων της 

χώρας. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία 

αποτυπώνουν το βαθµό διείσδυσης των υπηρεσιών 3PL σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, 

τους λόγους που χρησιµοποιούνται, την αντίληψη των επιχειρήσεων για τη σχέση κόστους-

ποιότητας των υπηρεσιών, τους λόγους που δεν χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες 3PL και την 

προοπτική χρήσης τους στο µέλλον 

 

3.1.1 Ταυτότητα Έρευνας 
 

Το δείγµα αποτελείται από 300 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 100 έχουν προβεί σε  

ανάθεση διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (outsourcing logistics), ενώ οι 200 δεν 

έχουν προβεί σε τέτοιας µορφής συνεργασία. Ο ίδιος αριθµός επιχειρήσεων (δηλ. 100 και 

200) χρησιµοποιήθηκε σαν δείγµα στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 

Μάρτιος-Απρίλιος 2005 στα πλαίσια της προηγούµενης έκδοσης της µελέτης. 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο 

στάδιο εξετάζει τις επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε outsourcing των logistics, δηλαδή 

χρησιµοποιούν υπηρεσίες 3PL, και αποσκοπεί στη διερεύνηση χαρακτηριστικών όπως:  

� ο βαθµός χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών 

� οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους επιδιώκεται η συνεργασία 

� οι κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες γίνεται η ανάθεση, αλλά και  

� οι προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας στο µέλλον. 

Στο δεύτερο στάδιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας στις 200 

επιχειρήσεις που δεν χρησιµοποιούν τις εξεταζόµενες υπηρεσίες. Επιδιώκεται η διερεύνηση 

των αιτίων για τα οποία οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν µέχρι τώρα προβεί σε outsourcing 

των logistics, αλλά και των προθέσεων τους να το πράξουν στο µέλλον. Η έρευνα διεξήχθη 

µε τη µέθοδο τηλεφωνικών συνεντεύξεων βάσει ερωτηµατολογίου. 

Από το σύνολο των 300 επιχειρήσεων, οι 118 προέρχονται από τη µεταποίηση, 

δηλαδή βιοµηχανία ή βιοτεχνία), οι 148 προέρχονται από το εµπόριο και 34 έχουν µικτή 

δραστηριότητα. Επίσης, από τις 300 επιχειρήσεις του δείγµατος οι 180 (το 60%) εδρεύουν 

στην Αθήνα και οι 120 στην επαρχία (το 40%). Το ποσοστό συµµετοχής των µεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο του δείγµατος ανέρχεται σε 39%, το δε αντίστοιχο ποσοστό των 

εµπορικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 49%. 
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Από το σύνολο των 300 επιχειρήσεων, ο αριθµός των επιχειρήσεων µε κύκλο 

εργασιών έως 9 εκ.€ ήταν 65 επιχειρήσεις, µε κύκλο εργασιών 9-15 εκ.€ ήταν 33 

επιχειρήσεις, µε κύκλο εργασιών 15-30 εκ.€ ήταν 34 επιχειρήσεις και µε κύκλο εργασιών 

άνω των 30 εκ.€ ήταν 32 επιχειρήσεις.  

Από το σύνολο των 300 επιχειρήσεων ο αριθµός των επιχειρήσεων που απασχολούν 

λιγότερα από 50 άτοµα ήταν 118 επιχειρήσεις, ο αριθµός των επιχειρήσεων που απασχολούν 

περισσότερα από 50 και λιγότερα από 100 άτοµα ήταν 88 επιχειρήσεις και ο αριθµός των 

επιχειρήσεων, που απασχολούν περισσότερα από 100 άτοµα ήταν 92. 

Από τις 100 επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε outsourcing των logistics, ποσοστό 

34% απασχολεί λιγότερα από 50 άτοµα προσωπικό, ποσοστό 28% απασχολεί περισσότερα 

από 50 και λιγότερα από 100 άτοµα και ποσοστό 37% απασχολεί περισσότερα από 100 

άτοµα. Επίσης, από τις 100 επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε outsourcing των logistics, 

ποσοστό 22% είχε κύκλο εργασιών έως 9 εκ.€, ποσοστό 13% είχε κύκλο εργασιών 9-15 εκ.€, 

ποσοστό 10% είχε κύκλο εργασιών 15-30 εκ.€ και ποσοστό 16% είχε κύκλο εργασιών 

µεγαλύτερο από 30 εκ.€. Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 3.1 και Πίνακας 3.2), 

καταγράφεται συνοπτικά, η ταυτότητα της έρευνας και η σύνθεση του δείγµατος. 

 

Πίνακας 3.1 Ταυτότητα ∆ειγµατοληπτικής Έρευνας 

Ταυτότητα Έρευνας 

Φορέας ∆ιεξαγωγής Εταιρία Ερευνών TNS – ICAP 

Χρόνος ∆ιεξαγωγής 16/05/2006 - 30/05/2006 

Μεθοδολογία 

Έρευνα µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, µε τη 

βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer 

Assisted Telephone Interviews - CATI) από τα 

γραφεία της TNS – ICAP. 

Στις ερωτήσεις απάντησαν οι υπεύθυνοι διανοµής 

και αποθήκευσης της κάθε επιχείρησης. 

∆είγµα 

300 επιχειρήσεις από τους κλάδους της 

βιοµηχανίας και του εµπορίου, οι οποίες παράγουν 

και εµπορεύονται προϊόντα που χρειάζονται 

αποθήκευση και διανοµή. 
Πηγή: Έρευνα TNS – ICAP, Ιούνιος 2006 
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Πίνακας 3.2 Σύνθεση ∆είγµατος Έρευνας 

Σύνθεση ∆είγµατος 

∆ραστηριότητα 

Βιοµηχανία/ Βιοτεχνία 118 

Εµπόριο 148 

Μικτή 34 

Κύκλος Εργασιών 

Έως 9 εκ. € 65 

9 -15 εκ. € 33 

15 – 30 εκ. € 34 

Άνω των 30 εκ. € 32 

∆Α (∆εν Απαντώ) 136 

Προσωπικό (άτοµα) 

Έως 9 2 

10 – 49 116 

50 – 99 88 

Άνω των 100 92 

∆Ξ/ ∆Α (∆εν Ξέρω/ ∆εν Απαντώ) 2 

Χρήση 3PL  

ΝΑΙ 100 

ΟΧΙ 200 
Πηγή: Έρευνα TNS – ICAP, Ιούνιος 2006 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 3.1 - 3.13. Επίσης, 

γίνεται αναφορά στα αντίστοιχα στοιχεία της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 

2005, προκειµένου να φανεί η εξέλιξη των υπηρεσιών 3PL. 

 

3.1.2 Αποτελέσµατα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που Χρησιµοποιούν 

Υπηρεσίες 3PL 
Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας για τις 100 

επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε ανάθεση διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(outsourcing logistics). Οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν το συνολικό δείγµα όσον αφορά τα 

παρουσιαζόµενα στοιχεία. 

 

Κατηγορίες προϊόντων για τα οποία χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες 3PL 

Στο διάγραµµα 3.1 παρουσιάζεται η χρήση υπηρεσιών 3PL ανά κατηγορία 

προϊόντων συνολικά, ανά είδος επιχείρησης και ανά µέγεθος κύκλου εργασιών. Στο σηµείο 

αυτό διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά δεν αθροίζουν προς 100%, διότι αρκετές επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 3PL για περισσότερες από µια κατηγορία προϊόντων. Όπως 

προκύπτει από το διάγραµµα 3.1α, τα είδη διατροφής και τα πόσιµα είδη αναλογούν στο 

19% του συνόλου το 2006 σε σύγκριση µε 21% το 2005. Πτώση παρουσιάζουν τα ποτά 

όλων των ειδών (2% έναντι 5%), ενώ τα υπόλοιπα τρόφιµα παρουσιάζουν αύξηση (17% 

έναντι 16%). Πτώση παρουσιάζουν τα προϊόντα ένδυσης-υπόδησης (8% έναντι 12%) και οι 

ηλεκτρικές συσκευές (7% έναντι 16%). Η χρήση υπηρεσιών 3PL µειώνεται στα 
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φαρµακευτικά προϊόντα (8% έναντι 9%) και στα είδη πληροφορικής (4% έναντι 7%) ενώ 

αυξάνεται στα είδη χάρτου (13% έναντι 9%). Η χρήση των υπηρεσιών για «άλλα προϊόντα» 

µειώθηκε από 43% σε 38%. 

 

∆ιάγραµµα 3.1 (α) Χρήση Υπηρεσιών 3PL ανά κατηγορία προϊόντων 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων ανά είδος επιχείρησης (διάγραµµα 3.1 β), 

µεγαλύτερη χρήση γίνεται στα «άλλα» προϊόντα κυρίως από µικτές επιχειρήσεις και 

ακολουθούν οι εµπορικές και οι µεταποιητικές (46%, 39%, 35% αντίστοιχα). Στη δεύτερη 

θέση βρίσκονται τα τρόφιµα, όπου µεγαλύτερη χρήση φαίνεται να γίνεται από τις 

µεταποιητικές εταιρείες (30%). Ακολουθούν τα είδη χαρτιού όπου µεγαλύτερη χρήση 

φαίνεται να γίνεται από τις µικτές επιχειρήσεις (27%). 

 

∆ιάγραµµα 3.1 (β) Χρήση Υπηρεσιών 3PL ανά µέγεθος επιχείρησης 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 
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Όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών 3PL ανά µέγεθος κύκλου εργασιών (2005) 

και κατηγορία προϊόντων (διάγραµµα 3.1 γ), κυριαρχεί η κατηγορία «άλλα» είδη µε 

µεγαλύτερο ποσοστό στις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών 9 έως 15 εκ.€ (54%). Όσον 

αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, από τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών έως 9 

εκ.€, µεγαλύτερη χρήση γίνεται για είδη αυτοκινήτου (18%) και είδη χαρτιού (14%). Από 

τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών 9 έως15 εκ.€ µεγαλύτερη χρήση (23%) γίνεται για 

τρόφιµα. Στις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών 15 έως 30 εκ.€ κυριαρχεί η κατηγορία των 

τροφίµων (20%) και η κατηγορία των ειδών ένδυσης - υπόδησης (20%). 

 
∆ιάγραµµα 3.1 Χρήση Υπηρεσιών 3PL ανά κύκλο εργασιών 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Από τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των 30 εκ.€ µεγαλύτερη χρήση γίνεται 

για τρόφιµα (25%). Σηµειώνεται ότι 39 από τις 100 επιχειρήσεις που κάνουν χρήση 

υπηρεσιών 3PL δεν απάντησαν αναφορικά µε τον κύκλο εργασιών τους για το 2005. 

 

Ποσοστό του Κύκλου Εργασιών των Προϊόντων για τα Οποία Γίνεται Χρήση των 

Υπηρεσιών 3PL 

Στο διάγραµµα 3.2 παρουσιάζεται το ποσοστό του κύκλου εργασιών που 

αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα για τα οποία γίνεται χρήση των υπηρεσιών 3PL συνολικά, 

ανά είδος επιχείρησης και ανά µέγεθος κύκλου εργασιών. Ανεξάρτητα από το είδος της 

επιχείρησης (διάγραµµα 3.2β) και το µέγεθος του κύκλου εργασιών (διάγραµµα 3.2γ), οι 

περισσότερες επιχειρήσεις που επιλέγουν το outsourcing κάνουν χρήση των υπηρεσιών 3PL 

για προϊόντα που καλύπτουν άνω του 50% επί του συνολικού κύκλου εργασιών τους. Στο 

σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 3PL, 52% δηλώνει ότι τα 

προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 51% του κύκλου εργασιών της 

χρήσης 2005, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που προκύπτει από την έρευνα που έγινε το 2005 

ήταν 72%. Επίσης, το ποσοστό που δεν απάντησε («∆/Ξ») στο συγκεκριµένο ερώτηµα το 

(γ) Ανά µέγεθος Κύκλου Εργασιών (2005)
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2006 ήταν 7% στο δείγµα των 100 επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν το outsourcing, ενώ 

ίδιο ήταν το ποσοστό και το 2005.     

 
∆ιάγραµµα 3.2 (α) Ποσοστό του κύκλου εργασιών των προϊόντων για τα οποία γίνεται 

χρήση υπηρεσιών 3PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Μεγαλύτερο ποσοστό outsourcing πραγµατοποιούν οι µεταποιητικές επιχειρήσεις 

(54%) και ακολουθούν οι εµπορικές και οι µικτές επιχειρήσεις (διάγραµµα 3.2β). Ως προς το 

µέγεθος του κύκλου εργασιών (διάγραµµα 3.2γ) µεγαλύτερο ποσοστό outsourcing 

πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις µε πωλήσεις µεγαλύτερες από 30 εκ.€ όπου η συνεργασία 

για προϊόντα που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 51% του κύκλου εργασιών 

γίνεται από το 75% των συγκεκριµένων επιχειρήσεων. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις µε 

κύκλο εργασιών από 15 εκ.€ έως 30 εκ.€ (60%). 

 

∆ιάγραµµα 3.2 (β),(γ) Ποσοστό του κύκλου εργασιών των προϊόντων για τα οποία γίνεται 

χρήση υπηρεσιών 3PL 
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Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Όσον αφορά το ενδεχόµενο χρήσης 3PL για περισσότερα προϊόντα, ποσοστό 54% 

του δείγµατος των επιχειρήσεων που επιλέγουν το outsourcing δηλώνει ότι ενδέχεται να 

αυξήσει τη χρήση των συγκεκριµένων  στο µέλλον από µέτρια έως πάρα πολύ, 43% δηλώνει 

ότι δεν προτίθεται να αυξήσει τη χρήση των  3PL (αύξηση από ελάχιστα έως καθόλου) και 

ποσοστό 3% δεν απάντησε σχετικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά που προέκυψαν κατά την 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2005 ήταν 55% (αύξηση ή επέκταση του outsourcing στο  

από µέτρια έως πάρα πολύ), 42% (αύξηση του outsourcing στο µέλλον από ελάχιστα έως 

καθόλου), ενώ  ποσοστό 3% δεν απάντησε σχετικά.  

 

Αριθµός Παροχών Υπηρεσιών 3PL που Χρησιµοποιείται από τις Επιχειρήσεις που 

Επιλέγουν το Outsourcing 

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγµατος που χρησιµοποιούν το outsourcing 

το 2006, ποσοστό 36% συνεργάζεται µε µια εταιρεία 3PL, σε αντίθεση µε 42% το 2005 

(διάγραµµα 3.3α). Ποσοστό 15% συνεργάζεται µε δύο εταιρείες 3PL (2005: 20%) και 48% 

συνεργάζεται µε περισσότερες των δύο εταιρειών 3PL σε αντίθεση µε 37% το 2005. 

 

∆ιάγραµµα 3.3 (α)  Αριθµός συνεργαζόµενων εταιριών 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

(γ) ανά µέγεθος κύκλου εργασιών (2005)
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Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση του ποσοστού των 

επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν περισσότερες από µια εταιρείες 3PL όσον αφορά το είδος 

της επιχείρησης (διάγραµµα 3.3β). Συγκεκριµένα µόνο µε µια εταιρεία 3PL συνεργάζεται 

µόλις το 28% των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του δείγµατος, ποσοστό που αυξάνεται σε 

36% για τις µικτές και 44% για τις εµπορικές.  

 

∆ιάγραµµα 3.3 (β) Αριθµός συνεργαζόµενων εταιριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Όσον αφορά τη συνεργασία µε µια ή περισσότερες εταιρείες 3PL ανάλογα µε το 

ύψος των πωλήσεων (διάγραµµα 3.3γ), 50% των επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών µέχρι 9 

εκ.€ επιλέγει τη συνεργασία µε περισσότερες από δύο εταιρείες 3PL (2005: 40%). Επίσης, 

40% των επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών 15-30 εκ.€ επιλέγει περισσότερες από δύο 

εταιρείες 3PL (2005: 36,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις µε κύκλο 

εργασιών 9-15 εκ.€ παρουσίαζα µεταβολή από 40% το 2005 σε 46,2% το 2006, ενώ το 

ποσοστό των επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών άνω των 30 εκ.€ ήταν 44% το 2006 έναντι 

45%.  

∆ιάγραµµα 3.3 (γ)  Αριθµός συνεργαζόµενων εταιριών 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

(γ) Ανά µέγεθος κύκλου εργασιών (2005)
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Κατηγορίες Υπηρεσιών 3PL που Χρησιµοποιούνται από τις Επιχειρήσεις που Επιλέγουν 

Outsourcing 

 

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγµατος που επιλέγουν το outsourcing το 

2006 (διάγραµµα 3.4α), ποσοστό 84% χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες µεταφοράς-διανοµής 

έναντι 88% το 2005. Επίσης ποσοστό 53% χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες αποθήκευσης το 

2006 σε σύγκριση µε 59% το 2005. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιµοποιεί 

υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας όπως η παρακολούθηση αποθεµάτων µειώθηκε 

(2006: 14%, 2005: 22%). Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά δεν αθροίζουν 

προς 100%, διότι κάθε µια από τις 100 επιχειρήσεις χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες 3PL για 

περισσότερες από µια κατηγορία υπηρεσιών. 

∆ιάγραµµα 3.4 (α) Κατηγορίες Υπηρεσιών 3PL και τα ποσοστά χρήσης τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Στο διάγραµµα 3.4β παρουσιάζονται οι απαντήσεις των επιχειρήσεων στο ίδιο 

ερώτηµα, ανάλογα µε το ποσοστό που τα υπό διαχείριση προϊόντα αντιπροσωπεύουν στο 

σύνολο του κύκλου εργασιών. Συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις που 

επιλέγουν το outsourcing για προϊόντα που καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του 50% του 

κύκλου εργασιών, επιλέγουν την ανάθεση ευρύτερου φάσµατος υπηρεσιών 3PL, παρόλο 

που και εδώ κυριαρχούν οι υπηρεσίες αποθήκευσης και διανοµής (56% και 89% αντίστοιχα).  
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∆ιάγραµµα 3.4 (β)  Κατηγορίες Υπηρεσιών 3PL και τα ποσοστά χρήσης τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Λόγοι Χρήσης των Υπηρεσιών 3PL 
 

Όσον αφορά τους λόγους ανάθεσης των logistics, ο πλέον σηµαντικός (κατά σειρά 

ιεράρχησης από ένα έως πέντε) το 2006 ήταν το κόστος των υπηρεσιών µε ποσοστό 34% 

(διάγραµµα 3.5α) και ακολουθεί η εξοικονόµηση χώρων µε ποσοστό 30%. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά το 2005 ήταν 46% και 26% (διάγραµµα 3.5γ). 

∆ιάγραµµα 3.5 (α), (γ) Λόγοι Χρήσης Υπηρεσιών 3PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

(β) Βαθµός Χρήσης Υπηρεσιών 3PL
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Συγκεντρωτικά, οι λόγοι ανάθεσης των logistics που αναφέρθηκαν ανεξαρτήτως 

ιεράρχησης, ανέδειξαν το χαµηλό κόστος σε ποσοστό 80% το 2006 (διάγραµµα 3.5β). 

Ακολουθεί η εξοικονόµηση προσωπικού και χώρων (70% και 69% αντίστοιχα) και η 

ποιότητα των υπηρεσιών (63%). Το 2005 το ποσοστό που αφορά το χαµηλό κόστος ήταν 

64% (διάγραµµα 3.5δ), ενώ ακολουθεί η εξοικονόµηση χώρων (47%), η εξοικονόµηση 

προσωπικού (44%) και η ποιότητα των υπηρεσιών (33%). Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται 

ότι τα ποσοστά δεν αθροίζουν προς 100% διότι, χωρίς ιεράρχηση, κάθε µια από τις 100 

επιχειρήσεις προσδιορίζει περισσότερους από έναν λόγο για τους οποίους χρησιµοποιεί τις 

υπηρεσίες 3PL.  

∆ιάγραµµα 3.5 (β), (δ) Λόγοι Χρήσης Υπηρεσιών 3PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Πιθανότητα Αύξησης της Χρήσης Υπηρεσιών 3PL στο Άµεσο Μέλλον 
 

Όσον αφορά τις προθέσεις των επιχειρήσεων για επέκταση του outsourcing σε 

περισσότερα προϊόντα στο άµεσο µέλλον, διαπιστώνεται ότι το 2006 το 19% των 

επιχειρήσεων θεωρεί από πολύ πιθανή έως πάρα πολύ πιθανή µια τέτοια εξέλιξη και 

ποσοστό 35% θεωρεί µέτρια την πιθανότητα για µια τέτοια εξέλιξη (διάγραµµα 3.6α).  
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∆ιάγραµµα 3.6 (α), (β)  Πιθανότητα αύξησης της χρήσης υπηρεσιών 3PL στο άµεσο µέλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίθετα, ποσοστό 43% θεωρεί από ελάχιστα έως καθόλου πιθανή µια τέτοια 

εξέλιξη. Το ποσοστό που θεωρούσε από πολύ πιθανή έως πάρα πολύ πιθανή µια τέτοια 

εξέλιξη το 2005 ήταν 24% και το ποσοστό που θεωρούσε µέτρια την πιθανότητα για µια 

τέτοια εξέλιξη το 2005 ήταν 31%. Επίσης, το ποσοστό που θεωρούσε από ελάχιστα έως 

καθόλου πιθανή µια τέτοια εξέλιξη το 2005 ήταν 42%. 

∆ιάγραµµα 3.6 (α), (β)  Πιθανότητα αύξησης της χρήσης υπηρεσιών 3PL στο άµεσο µέλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Ως προς το µέγεθος των επιχειρήσεων που επιλέγουν το outsourcing (διάγραµµα 

3.6β), οι προθέσεις για επέκταση σε περισσότερα προϊόντα στο άµεσο µέλλον είναι θετικές 

για τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών από 9 έως 15 εκ.€ (23% πολύ έως πάρα πολύ), για 

τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών από 15 έως 30 εκ.€ (30% πολύ έως πάρα πολύ) και τις 

επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των 30 εκ.€ (25% πολύ έως πάρα πολύ).  
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3.1.3 Αποτελέσµατα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που δεν Χρησιµοποιούν 

Υπηρεσίες 3PL 
Στο συνολικό δείγµα των επιχειρήσεων έχουν συµπεριληφθεί και 200, οι οποίες 

δήλωσαν ότι δεν επιλέγουν outsourcing των logistics, µε σκοπό τη διερεύνηση των λόγων 

για τους οποίους ακολουθούν αυτή την πολιτική, καθώς και τις προθέσεις για το 

προβλεπόµενο µέλλον. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην ενότητα που ακολουθεί και 

“σύνολο δείγµατος” στην παρούσα ενότητα νοείται το σύνολο των 200 επιχειρήσεων. 

 

Λόγοι µη Χρήσης Υπηρεσιών 3PL 

Το 2006, το 86% των επιχειρήσεων του δείγµατος δηλώνει ότι ο σηµαντικότερος 

λόγος (σε κλίµακα σπουδαιότητας από 1 έως 4) είναι ότι οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται 

από την ίδια την επιχείρηση (διάγραµµα 3.7α). Το αντίστοιχο ποσοστό το 2005 ήταν επίσης 

86% (διάγραµµα 3.7γ). 

 

∆ιάγραµµα 3.7 (α), (γ) Λόγοι Μη Χρήσης Υπηρεσιών 3PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις χωρίς διαβάθµιση κατά σπουδαιότητα (συγκεντρωτικά), 

σχετικά µε την µη επιλογή του outsourcing, η κάλυψη από την ίδια την επιχείρηση αφορά το 

92% των επιχειρήσεων το 2006 (διάγραµµα 3.7β), σε σύγκριση µε 92% το 2005 (διάγραµµα 

3.7δ). ∆εύτερος σηµαντικότερος λόγος είναι το υψηλό κόστος (39%) και ακολουθεί η 
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έλλειψη εµπιστοσύνης (35%). Το 2005 το υψηλό κόστος αφορούσε το 19% των 

επιχειρήσεων και η έλλειψη εµπιστοσύνης αφορούσε το 14%. Στο σηµείο αυτό 

διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά δεν αθροίζουν προς 100% διότι, χωρίς ιεράρχηση, κάθε µια 

από τις 200 επιχειρήσεις προσδιορίζει περισσότερους από έναν λόγο για τους οποίους δεν 

χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες 3PL. 

∆ιάγραµµα 3.7 (β), (δ) Λόγοι Μη Χρήσης Υπηρεσιών 3PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Πρόθεση Χρήσης των Υπηρεσιών 3PL στο Μέλλον 

Το 2006 µόλις 11% του συνόλου των επιχειρήσεων που δεν επιλέγουν outsourcing 

των logistics, εξετάζουν θετικά το ενδεχόµενο να αλλάξουν την πολιτική τους (διάγραµµα 

3.8α). Το αντίστοιχο ποσοστό το 2005 ήταν 12%. Όσον αφορά την πρόθεση αλλαγής 

πολιτικής ανά είδος επιχείρησης θετικότερες είναι οι µικτές (17% το 2006) και ακολουθούν 

οι µεταποιητικές (12%). 
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Όσον αφορά την πρόθεση αλλαγής πολιτικής ως προς το µέγεθος των επιχειρήσεων 

αυτών, βάσει του κύκλου εργασιών τους (χρήση 2005), θετικότερες είναι οι επιχειρήσεις µε 

πωλήσεις µεταξύ 9 εκ. και 15 εκ.€ (15%), ενώ ακολουθούν m επιχειρήσεις µε κύκλο 

εργασιών έως 9 εκ.€ (12%). 

∆ιάγραµµα 3.8 (α), (β) Πρόθεση Χρήσης Υπηρεσιών 3PL στο µέλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

 

Είδη   προϊόντων  για  τα   Οποία  Υπάρχει  Πρόθεση Χρήσης Υπηρεσιών 3PL στο 

Μέλλον 

Από τις επιχειρήσεις που εξετάζουν θετικά το ενδεχόµενο να επιλέξουν outsourcing 

των logistics στο µέλλον, το 24% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν όλα τα 

προϊόντα τους, το 19% δηλώνει ότι οι υπηρεσίας αυτές θα αφορούν είδη διατροφής, ενώ το 

48% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν άλλα προϊόντα (διάγραµµα 3.9).  
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Τα είδη διατροφής κυριαρχούν στις µικτές επιχειρήσεις (50%) ενώ τα άλλα 

προϊόντα κυριαρχούν στις  µεταποιητικές επιχειρήσεις (67%).  

 

∆ιάγραµµα 3.9 Είδη Προϊόντων για τα οποία υπάρχει πρόθεση χρήσης υπηρεσιών 

3PL στο µέλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

 

Ποσοστό του Κύκλου Εργασιών που Αντιπροσωπεύουν τα Προϊόντα για τα Οποία 

Υπάρχει Πρόθεση Χρήσης Υπηρεσιών 3PL στο Μέλλον 

 

Από τις επιχειρήσεις που εξετάζουν θετικά το ενδεχόµενο να επιλέξουν outsourcing 

των logistics στο µέλλον, το 38% διαβλέπει την ανάθεση προϊόντων που αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών τους, ενώ 10% διαβλέπει την ανάθεση 

ποσοστού που θα κυµαίνεται από 31% έως 50% του κύκλου εργασιών τους. Η συµµετοχή 

των επιχειρήσεων που διαβλέπουν την ανάθεση ποσοστού που θα ξεπερνά το 50% του 

κύκλου εργασιών τους, είναι µεγαλύτερη µεταξύ των εµπορικών (50%) επιχειρήσεων. 

∆ιάγραµµα 3.10  Ποσοστό του Κύκλου Εργασιών που θα αντιπροσωπεύουν τα 

εκχωρούµενα προϊόντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Σύνολο 2006 Βιοµ./ Βιοτεχνία Εµπόριο Μικτή

Καλλυντικά Πρώτες ύλες Είδη διατροφής Όλα τα προϊόντα Άλλα

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Σύνολο 2006 Βιοµ./ Βιοτεχνία Εµπόριο Μικτή

< 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 50% > 51% ∆/Ξ



 71 

Κατηγορίες Υπηρεσιών 3PL για τις οποίες Υπάρχει Πρόθεση Outsourcing 
 

Ως προς τα είδη των υπηρεσιών που προβλέπεται να ανατεθούν σε τρίτους από τις 

επιχειρήσεις που εξετάζουν θετικά το ενδεχόµενο να επιλέξουν outsourcing των logistics 

στο µέλλον (διάγραµµα 3.11α), το 2006 κυριαρχούν οι αποθηκεύσεις (67%) και η διανοµή 

(62%). Τα ποσοστά που αφορούν αυτές τις δύο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών logistics 

φαίνονται αυξηµένα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα για το 2005 (63% και 58% αντίστοιχα). 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσοστά δεν αθροίζουν προς 100%, διότι κάθε µια από τις 200 

επιχειρήσεις προσδιορίζει περισσότερες από µια κατηγορίες υπηρεσιών 3PL. 

∆ιάγραµµα 3.11 (α), (β)  Κατηγορίες υπηρεσιών 3PL για τις οποίες υπάρχει 

πρόθεση outsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 
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Λόγοι Μελλοντικής Χρήσης Υπηρεσιών 3PL 
 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 3.12 (α και γ), ο πρώτος σε σπουδαιότητα λόγος (σε 

κλίµακα από 1 έως 5) για τον οποίο οι επιχειρήσεις του δείγµατος εξετάζουν θετικά το 

outsourcing στο µέλλον είναι η εξοικονόµηση χώρων µε ποσοστό 52% και ακολουθεί το 

χαµηλό κόστος 19%.  

∆ιάγραµµα 3.12 (α), (γ)  Λόγοι Μελλοντικής Χρήσης υπηρεσιών 3PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 
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Εξετάζοντας τις απαντήσεις χωρίς διαβάθµιση κατά σπουδαιότητα (συγκεντρωτικά), 

ο κυριότερος λόγος για τη µελλοντική χρήση των υπηρεσιών 3PL το 2006 είναι η 

εξοικονόµηση χώρων µε ποσοστό 95% (διάγραµµα 3.12, β και δ). Ακολουθεί το χαµηλό 

κόστος (71%), η εξοικονόµηση προσωπικού (67%) και η ποιότητα των υπηρεσιών (57%). Η 

ίδια ιεράρχηση το 2005 ήταν: εξοικονόµηση προσωπικού (71%), χαµηλό κόστος (67%), 

εξοικονόµηση χώρων (63%) και ποιότητα των υπηρεσιών (38%). Και εδώ διευκρινίζεται ότι 

τα ποσοστά δεν αθροίζουν προς 100%, διότι κάθε µια από τις 200 επιχειρήσεις προσδιορίζει 

περισσότερους από έναν λόγο µελλοντικής χρήσης υπηρεσιών 3PL. 

∆ιάγραµµα 3.12 (β), (δ)  Λόγοι Μελλοντικής Χρήσης υπηρεσιών 3PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 
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Λόγοι µη Χρήσης Υπηρεσιών 3PL στο Μέλλον 

    

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν προτίθενται να 

επιλέξουν το outsourcing των logistics στο µέλλον, πρώτος σε σπουδαιότητα (σε κλίµακα 

από 1 έως 4) είναι το ότι οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από την επιχείρηση (2006: 83%, 

2005: 76%). Σηµειώνεται ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγµατος που δεν απάντησε 

στο ερώτηµα αυτό ήταν 2% το 2006, σε σύγκριση µε 9% το 2005 (διάγραµµα 3.13, α και γ). 

 

∆ιάγραµµα 3.13 (α), (γ)  Λόγοι Μη Χρήσης υπηρεσιών 3PL στο µέλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 
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Εξετάζοντας τις απαντήσεις χωρίς διαβάθµιση κατά σπουδαιότητα (συγκεντρωτικά), 

ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα προβούν σε outsourcing των 

logistics στο µέλλον, είναι η κάλυψη των υπηρεσιών από την επιχείρηση κατά 92% το 2006, 

σε σύγκριση µε 80% το 2005 (διάγραµµα 3.13, β και δ). ∆εύτερος σηµαντικότερος λόγος 

είναι το υψηλό κόστος (42% το 2006 έναντι 18% το 2005). Η έλλειψη εµπιστοσύνης έρχεται 

τρίτος κατά σειρά λόγος το 2006 µε ποσοστό 35% έναντι 10% το 2005. Και εδώ 

διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά δεν αθροίζουν προς 100%, διότι κάθε µια από τις 200 

επιχειρήσεις προσδιορίζει περισσότερους από έναν λόγο µη χρήσης υπηρεσιών 3PL στο 

µέλλον.  

∆ιάγραµµα 3.13 (β), (δ)  Λόγοι Μη Χρήσης υπηρεσιών 3PL στο µέλλον 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα αγοράς TNS – ICAP, 2006 

(β) Συγκεντρωτικά (2006)
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3.2 Το Outsourcing στην Αυτοκινητοβιοµηχανία 

(Automotive Logistics) 
 

Η παγκοσµιοποίηση αλλάζει τα δεδοµένα, τη στρατηγική αλλά και τις συνθήκες 

ανταγωνισµού µεταξύ των µεγάλων βιοµηχανιών που κατασκευάζουν αυτοκίνητα και 

φορτηγά, αλλά και τους προµηθευτές τους σε βασικά ανταλλακτικά. Σε µεταβατικό στάδιο 

βρίσκεται η εφοδιαστική αλυσίδα των αυτοκίνητων. Όλα αυτά, φυσικά, αναγκάζουν τους 

τεχνοκράτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις αναλύσεις των ειδικών σε θέµατα 

εφοδιαστικής αλυσίδας (logisticians), τόσο για την απλοποίηση όσο και για τη βελτίωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αρκετά δηµοσιεύµατα σε επιστηµονικά περιοδικά και κλαδικές µελέτες, 

αναφέρονται στην εφοδιαστική αλυσίδα των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών τους 

(Automotive Logistics) και κυρίως στις διαδικασίες που αφορούν την προώθηση των  

οχηµάτων, ανταλλακτικών, των ελαστικών αλλά και των αξεσουάρ προς τους καταναλωτές. 

Το ενδιαφέρον, επίσης εστιάζεται στις διαδικασίες υποστήριξης της εφοδιαστικής 

(Λαζαρόπουλος, 2006α).  

Εικόνα 3.1 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Οχηµάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Logistics & Management, Ιανουάριος 2006 
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Τα νέα συστήµατα ανεφοδιασµού αυτοκινήτων πρέπει να συνδυάζουν τη λογική της 

«ώθησης αποθεµάτων» και την καλλιέργεια συνθηκών ποιοτικού ανταγωνισµού. Αναλυτές 

της αγοράς επισηµαίνουν πως η πλειονότητα των αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά 

προέρχονται από τους καταλόγους ετοίµων και κατασκευασµένων οχηµάτων. 

 

Εικόνα 3.2 Μείωση Χρόνου µε τα Logistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Logistics & Management, Ιανουάριος 2006 

 

Οι τεχνοκράτες θεωρούν πως πρέπει να υπάρξει γενική αναθεώρηση των 

διαδικασιών διάθεσης αυτοκινήτων 

Προγράµµατα του  Πανεπιστηµίου του Κάρντιφ και έρευνες ινστιτούτων αναφέρουν 

πως µε την απλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αυτοκινητοβιοµηχανία θα µπο-

ρούσαν να εξοικονοµηθούν περίπου 9 δισεκατοµµύρια δολάρια στην Ευρώπη. Τα χρήµατα 

αυτά µεταφράζονται σε εξάλειψη µοντέλων που παραµένουν αδιάθετα σε χώρους των 

εργοστασίων ή σε εταιρίες Third Party Logistics και τελικώς πωλούνται στο ήµισυ της 

αρχικής τιµής τους ύστερα από 4 - 5 χρόνια  (Λαζαρόπουλος, 2006α). 

Όσον αφορά  σε διαδικασίες υποστήριξης, αµερικανοί ειδικοί σε θέµατα logistics,  

αναφέρουν πως η υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τοµέα των ανταλλακτικών 

(spare parts logistics) αποτελεί το µέτρο επιτυχίας ή αποτυχίας ενός µοντέλου. Αναφέρονται, 

επίσης στο γεγονός ότι πολλοί logisticians µεγάλων βιοµηχανιών ή εταιριών που 

εµπορεύονται αυτοκίνητα, δεν σχεδιάζουν και δε χαράσσουν συγκεκριµένη στρατηγική για 

την υποστήριξη της αγοράς από ανταλλακτικά (Λαζαρόπουλος, 2006β).  
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Σύµφωνα µε τις γνώµες ειδικών σε θέµατα logistics, χωρίς προγραµµατισµό 

logistics και χωρίς δηµιουργία µιας λίστας από τα ανταλλακτικά που θα φθάσουν στο ση-

µείο της ζήτησης, θα υπάρξουν δύο συνέπειες για την εταιρία (Λαζαρόπουλος, 2006β: Κας, 

2006) 

� Θα πρέπει να επανεξετάσει την πολιτική της στα logistics και να αναδιοργανώσει το 

δίχτυο της.  

� Θα πρέπει να υπολογίσει απώλειες εσόδων στους επόµενους προϋπολογισµούς της. 

Επιπλέον, οι ειδικοί, προτείνουν τις τακτικές – «οκτώ χρυσοί κανόνες» που πρέπει 

να εφαρµόζονται για τη διαχείριση συστηµάτων εφοδιασµού στον τοµέα των 

ανταλλακτικών. 

Οι οχτώ «χρυσοί» κανόνες για το µάνατζµεντ είναι οι ακόλουθοι (Λαζαρόπουλος, 

2006β: Κας, 2006):  

1. Μακροπρόθεσµες συνεργασίες και συµµαχίες µε αξιόπιστους προµηθευτές. 

2. Τυποποίηση και ταξινόµηση εφοδιαστικών απαιτήσεων.  

3. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και µείωση του κόστους 

προµηθειών µε την εφαρµογή κανονισµών, διαδικασιών και σύγχρονων εργαλείων 

για την υποστήριξη των αποφάσεων. 

4. ∆ιασφάλιση εναλλακτικών διαύλων προµηθειών ανταλλακτικών, σε βάθος 

δεκαετίας από την παρουσίαση ενός µοντέλου αν πρόκειται για επιβατικό όχηµα, 

και σε 15 έτη αν πρόκειται για επαγγελµατική έκδοση. 

5. Ανάπτυξη των υποκατάστατων υλικών. 

6. Συγκριτική   µελέτη   αξιολόγησης (Benchmarking) µε συνεχείς ανανεώσεις. 

7. Αξιολόγηση και επιλογή τόσο των προµηθευτών όσο και των προσφορών. 

8. Ταχύτατη ροή «σε ρυθµούς F-16» των ανταλλακτικών µέσα στην αποθήκη. 

 

Οι εισαγωγικές εταιρίες που εισάγουν και εµπορεύονται αυτοκίνητα, πρέπει να είναι 

πάντα έτοιµες να εφοδιάσουν την αγορά µε τα αναγκαία ανταλλακτικά για τη συντήρηση 

τους και για τις απαραίτητες επισκευές. Για αυτό το λόγο και προκειµένου η αλυσίδα του 

εφοδιασµού να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση και να λειτουργεί άψογα, η εισαγωγική 

εταιρία πρέπει να διαθέτει (Φουρναράκης, 2006) 

 Εκπαιδευµένους υπαλλήλους, µε γνώσεις όχι µόνον τεχνικές αλλά και βασικές 

πάνω στον τρόπο εξυπηρέτησης του πελάτη. 

� Αποθήκη ανταλλακτικών διαστασιολογηµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς. 

� Πρόγραµµα διαχείρισης ανταλλακτικών το οποίο να είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή 

να εντοπίσει τη θέση και το απόθεµα κάθε ανταλλακτικού, να δώσει τις απαραίτητες 
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πληροφορίες στην εµπορική διεύθυνση και να τροφοδοτήσει µε τα αναγκαία στοιχεία 

το σύστηµα πρόβλεψης παραγγελιών. 

� Σύστηµα πρόβλεψης παραγγελιών παραµετροποιηµένο µε βάση τις ιδιαιτερότητες και 

τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρίας, το οποίο να είναι ευέλικτο και να µπορεί να 

δεχτεί τις αλλαγές που επιβάλλει η αγορά. 

� Κατάλληλα επιλεγµένο σύστηµα διανοµής, που να καλύπτει τις ανάγκες του δικτύου 

της και των πελατών της µε ταχύτητα και ασφάλεια. Η φιλοσοφία του συστήµατος 

πρέπει να βασίζεται σε µικρές αποθήκες στα δίκτυα διανοµής, µε αποθέµατα µόνο σε 

ανταλλακτικά ταχέως κινούµενα και µία τουλάχιστον καθηµερινή αποστολή 

ανταλλακτικών ανά ολοκληρωµένο συγκρότηµα.  

Ανάλογα χαρακτηριστικά πρέπει να υπάρχουν και στα κατά τόπους ολοκληρωµένα 

συγκροτήµατα της κάθε εταιρίας. Από τη στιγµή που έχουν εξασφαλισµένες τις καθηµερινές 

στους ανάγκες, θα πρέπει να κάνουν προβλέψεις µόνο για τα ταχέως κινούµενα 

ανταλλακτικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών που επισκέπτονται τα 

συνεργεία τους προγραµµατισµένα ή απρογραµµάτιστα. 

 Οι βασικοί συντελεστές για την επιτυχή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού, η 

οποία συντελεί στη βελτίωση της εικόνας της κάθε µάρκας και βέβαια στην ικανοποίηση 

του πελάτη, είναι καταρχήν το επαρκώς εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό και στη 

συνέχεια οι υπόλοιποι παράγοντες, όπως η µηχανογράφηση και στα συστήµατα διανοµής 

(Φουρναράκης, 2006). 

 

3.2.1 Σχεδιασµοί στρατηγικής 
 

Για ορισµένες εταιρίες, αξιώµατα σαν τους «οκτώ χρυσούς κανόνες», που 

προαναφέρθηκαν, πρέπει να δοκιµαστούν σε συνθήκες πραγµατικής εργασίας, ενώ για κά-

ποιες άλλες αποτελούν απλώς χρήσιµα αλλά ακαδηµαϊκά εργαλεία. Σε µεγάλες 

αυτοκινητοβιοµηχανίες, όπως η Ford και η Opel, οι συνθήκες του οικονοµικού 

περιβάλλοντος επέβαλαν ανασχεδιασµό των logistics και της λογικής υποστήριξης των 

δικτύων τους. Σε σύντοµο διάστηµα µείωσαν τις δαπάνες τους,  βελτίωσαν την  

αποδοτικότητα τους και κατάφεραν να δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακας για να 

αντεπεξέλθουν στις πιέσεις που δέχονταν από τον ανταγωνισµό. 

Άλλοι κατασκευαστές, όπως οι General Motors, Volvo, Saab - Scania, Mercedes, 

MAN και ο όµιλος Fiat, προχώρησαν ακόµα πιο πολύ. ∆ηµιούργησαν σταθερές σχέσεις 

µόνιµης ή και «εξαρτηµένης» συνεργασίας µε προµηθευτές - κατασκευαστές ανταλλακτι-

κών. Σε αυτό το επίπεδο, υποκατασκευαστές κατάφεραν να µπουν για τα καλά ακόµα και 

στις διαδικασίες διαχείρισης και αποστολής ανταλλακτικών, και δηµιούργησαν ένα νέο 
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πεδίο ανταγωνισµού. Αναφέρουµε ενδεικτικώς τις Sachs, Bosch, SKF, Wabco, ZF, Lucas, 

Magnetti Marelli, Weber, CAV και Voith (Λαζαρόπουλος, 2006β).   

Οι χρόνοι παραδόσεως των αυτοκινήτων στην Ευρώπη δεν ξεπερνούν τις έξι 

εβδοµάδες κατά µέσο όρο, ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες οι παραδόσεις γίνονται και στις 

δέκα εβδοµάδες από την έναρξη παραγωγής ενός µοντέλου. Ιταλικές και γερµανικές 

αυτοκινητοβιοµηχανίες αντιτίθενται σ' αυτήν την τάση και υποστηρίζουν πως οι πελάτες 

πρέπει να ορίζουν τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων (διαδικασία OTD: Order To 

Delivery). 

Πριν από µερικά χρόνια, η BMW και η Volvo εφάρµοσαν διαδικασίες παραγωγής 

οχηµάτων που βασίζονταν στις ανάγκες των πελατών τους και κατάφεραν να διανέµουν 

αυτοκίνητα σε διάστηµα από έξι εβδοµάδες σε 28 ηµέρες αρχικά και εντέλει σε 14 ηµέρες. 

«Κάτι τέτοιο µπορεί να τονώσει την αγορά του αυτοκινήτου, αλλά θα προκαλέσει 

καθυστερήσεις στους χρόνους παραδόσεως των νέων µοντέλων» επισηµαίνουν οι 

εκπρόσωποι των αντιπροσώπων αυτοκινήτου. Οι επικριτές αυτής της τακτικής, ωστόσο, 

επικαλούνται το παράδειγµα της Βρετανίας. Τα logistics των τριών εργοστασίων 

συναρµολόγησης αυτοκινήτων εξαρτώνται από την παραγωγή, τη λειτουργία και το 

σύστηµα διαχείρισης προµηθειών από 670 µικροµεσαίους συνεργάτες (Λαζαρόπουλος, 

2006α).  Οι διαφορετικοί τύποι υλικών προκάλεσαν δυσµενείς συνέπειες στη λειτουργία του 

εργοστασίου Vauxhall, στο λιµάνι Έλλεσµερ του Τσεσάιρ. 

 

3.2.2 Αναφορές Ερευνών και Μελετών για την εφοδιαστική αλυσίδα στην 

αυτοκινητοβιοµηχανία 
 

Ο χώρος των µεταφορών, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για µελέτη καθώς 

αποτελεί, για όλες τις βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις, παράγοντα υψίστης 

σηµασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα τους και µάλιστα, παράγοντας καθοριστικός για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Αποτελέσµατα έρευνας, αναφέρονται στην ολοένα αυξανόµενη χρήση της οδικής 

µεταφοράς των εµπορευµάτων. Η έρευνα διεξήχθη µε τη µέθοδο τηλεφωνικής συνέντευξης, 

στα πλαίσια εκπόνησης µεταπτυχιακής εργασίας και αφορούσε τα δίκτυα µεταφοράς των 

αυτοκινήτων στο Ηνωµένο Βασίλειο, (Κανόνης, 2007),. 



 81 

    Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διάφοροι άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά 

µέσα στη διανοµή αυτοκινήτων πέρασαν από συνέντευξη. Ο συνολικός αριθµός των 

εναγοµένων ήταν 8 (από 18 που κλήθηκαν να απαντήσουν) , αντιπροσώπευαν διάφορες 

οργανώσεις όπως σύµβουλοι σε θέµατα εφοδιαστικής αλυσίδας, επιχειρήσεις µεταφορών 

αυτοκινήτων, χειριστές φορτίου τρένων καθώς και κατασκευαστές οχηµάτων. Τα 

περισσότερα από τα άτοµα ήταν ανώτεροι διευθυντές σε οργανωτική ιεραρχία 

συµπεριλαµβανοµένων των ανώτερων υπαλλήλων διοικητικών µελών της εταιρείας 

Company Executive Officers (CEOs), διευθυντές στρατηγικής διοικητικών µεριµνών, 

διευθυντές καθώς και διευθυντές παράδοσης προϊόντων.  

Η πρώτη ερώτηση της συνέντευξης αφορούσε στο ποσοστό των τελειωµένων 

αυτοκινήτων που διανέµονται µέσω του  1) οδικού, 2) σιδηροδροµικού δικτύου και της 

θαλάσσιας οδού. Κάθε εναγόµενος έδωσε διαφορετικά ποσοστά αλλά όλοι πραγµατικά 

συµφώνησαν ότι η οδική µεταφορά είναι κατά πολύ ο τρόπος που χρησιµοποιείται συνήθως 

για την προώθηση των αυτοκινήτων. Το σιδηροδροµικό δίκτυο ακολούθησε µε ένα αρκετά 

χαµηλότερο ποσοστό και η θαλάσσια µεταφορά  ήρθε τελευταία µε µια πολύ µικρή συµβολή. 

Όλοι οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι το ποσοστό της οδικής χρήσης ήταν εξαιρετικά 

υψηλότερο από τους άλλους τρόπους µεταφοράς για διάφορους λόγους.  

1. Ο κυριότερος λόγος  ήταν η λειτουργική ευελιξία  οι δίδοντες συνέντευξη εξήγησαν ότι 

τα επίπεδα ευελιξίας που προσφέρονται οδικώς είναι ασύγκριτα. Καταρχήν οι µεταφορείς 

αυτοκινήτων µπορούν να φορτώσουν τα αυτοκίνητα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα 

και δεν χρειάζονται ειδικευµένο προσωπικό για να διενεργήσουν αυτήν την λειτουργία. 

2. Μια άλλη εξήγηση που δικαιολογεί την οδική χρήση κατασκευαστών αυτοκινήτων 

κυρίως είναι το κόστος της παράδοσης. Σύµφωνα µε τους δίδοντες συνέντευξη, ο δρόµος 

είναι ακόµα η φτηνότερη µέθοδος στη µεταφορά. Στη Μεγάλη Βρετανία, οι 

αυτοκινητιστές δεν πληρώνουν άµεσα για τη χρήση των αυτοκινητοδρόµων υπό τη 

µορφή φόρων και ανάλογα οικονοµικά υποστηρικτικά στοιχεία δηλώνουν ότι είναι ο πιο 

αποδοτικός τρόπος µεταφοράς. Σε αντίθεση µε το τρένο, ο δρόµος δεν έχει κανένα 

σταθερό κόστος. 

3. Ένα πρόσθετο σηµείο που καθιστά τη οδική µεταφορά ευνοϊκότερη µεταξύ των τριών 

τρόπων είναι η δυνατότητα πρόσβασης. Οι δίδοντες συνέντευξη δήλωσαν ότι οι έµποροι 

δεν έχουν σύνδεση µε τα τρένα  και ότι ο δρόµος είναι ο µόνος πιθανός τρόπος να 

παραδοθεί το φορτίο στην πόρτα του εµπόρου.  

Εντούτοις, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν έντονα ότι το τρένο είναι ένας 

ενεργειακός αποδοτικός και οικονοµικά αποδοτικός τρόπος να µεταφερθούν τα αυτοκίνητα 
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σε µεγάλες αποστάσεις. Με άλλα λόγια, το τρένο µπορεί να ανταγωνιστεί στην τιµή µε την 

οδική µεταφορά αλλά µόνο για τις µεγάλες αποστάσεις. 

Στη συνέχεια (πίνακες 3.3 - 3.5), παρατίθενται ορισµένα από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, τα οποία αφορούν κυρίως α) στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης 

των φυσικών δικτύων µεταφοράς (οδικό- σιδηροδροµικό- θαλάσσια οδός) σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων  και σε τι 

ποσοστό χρησιµοποιείται από τους ερωτώµενους, το κάθε δίκτυο µεταφοράς για την 

προώθηση των αυτοκινήτων. 

Πίνακας 3.3 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα  ∆ικτύων Μεταφοράς 

(βιβλιογραφική ανασκόπηση) 

∆ΙΚΤΥΑ 

Μεταφοράς/Μετακίνησης 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

   

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
1. ∆ιαδικασίες Ευελιξίας 

2. Λειτουργική Ευελιξία 

1. Υψηλή ρύποι 

2. Υψηλά διαδικαστικά έξοδα 

στο µέλλον 

3. Θέµατα Συµφόρησης 

(κυκλοφοριακής) 

   

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ 1. Υψηλοί Όγκοι 

2. Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη 

µετακίνηση/ µεταφορά 

3. Συµφέρει για πάνω από 50 

χιλιόµετρα όταν το φορτίο 

είναι γεµάτο 

Υψηλές Τιµές 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ Ο∆ΟΣ 1. Περισσότερο περιβαλλοντικά 

υπεύθυνη µεταφορά  

2. Γρηγορότερη µεταφορά σε 

παραθαλάσσιες περιοχές 

Έλλειψη Ευελιξίας 

Πηγή: Κανόνης, 2007 

 

Πίνακας 3.4 Ποσοστό Μεταφοράς Αυτοκινήτων ανά ∆ίκτυο 

 Ποσοστά (%) Αριθµός Συνεντεύξεων 

91 και πάνω 3 

81 – 90 1 

71 – 80 2 
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

60 – 70 2 

20 και πάνω 2 

10 – 19 3 ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ 

Κάτω από10 3 

5 – 10 4 

2 – 4 2 ΘΑΛΑΣΣΙΑ Ο∆ΟΣ 

Κάτω από 2 2 

Πηγή: Κανόνης, 2007 
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Πίνακας 3.5 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα ∆ικτύων Μεταφοράς 

(Αποτελέσµατα Έρευνας) 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

1. Μεγαλύτερη ∆ιαδικαστική 

Ευελιξία 

2. Μικρότερο Κόστος 

3. Καλύτερη Χρόνοι Παράδοσης 

4. Συχνότητα Παράδοσης 

5. Ταχύτητα φορτώµατος και 

ξεφορτώµατος 

6. Άµεση παράδοση στον πελάτη 

1. Μεγάλες εκποµπές ρύπων 

2. Βλαβερό προς το περιβάλλον 

3. Μεγάλη κατανάλωση 

καυσίµων 

4. Καλή δικτύωση δύσκολο στον 

επαναπροσδιορισµό 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ 

1. Εφικτό για µεγάλες 

αποστάσεις 

2. Μείωση κόστους σε µεγάλες 

αποστάσεις 

3. Λιγότερες εκποµπές ρύπων 

4. Εύκολος επαναπροσδιορισµός 

1. Ακριβό για κοντινές 

αποστάσεις 

2. ∆ιαδικαστικά µη ευέλικτο 

3. Φτωχή Ευελιξία 

4. Χρονοβόρο στις φορτώσεις 

και εκφορτώσεις 

5. Ειδικευµένο προσωπικό για να 

πραγµατοποιηθούν οι 

φορτώσεις και οι εκφορτώσεις 

6. Μη διαθεσιµότητα εργαλείων 

7. Αύξηση ζηµιών λόγω 

βανδαλισµών 

8. Μεγαλύτερες απώλειες από 

την οδική µεταφορά αν συµβεί 

κάποιο ατύχηµα  

ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

1. Εφικτό για µεγάλες 

αποστάσεις 

2. Μεταφορά τεράστιων φορτίων 

3. Περισσότερο φιλικός προς το 

περιβάλλον τρόπος µεταφοράς 

4. Φθηνότερος τρόπος 

µεταφοράς όταν τα φορτία 

είναι γεµάτα 

1. Χρονοβόρα Μεταφορά 

2. ∆ιαδικαστικά µε ευέλικτο 

3. Lack of Ro-Ro vessels 

4. Long Lead Times 

5. Χρονοβόρο στις φορτώσεις 

και εκφορτώσεις 

6. Μεγάλες σε αξία Ζηµιές 

Πηγή: Κανόνης, 2007 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα ηµερίδων και συνεδρίων που αφορούν 

τα logistics της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Οι εκπρόσωποι όσων βιοµηχανιών εµπλέκονται µε 

τα οχήµατα και τα ανταλλακτικά, παρουσιάζουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των 

προσπαθειών τους την ταχύτητα αντίδρασης και κάλυψης εκτάκτων αναγκών σε 

ανταλλακτικά, ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελµατικά αυτοκίνητα. 

Ο κ. Βασίλης Νταής, περιφερειακός διευθυντής της JATO Dynamics, του κυρίου 

προµηθευτή πληροφοριών για αυτοκίνητα και ανταλλακτικά σε 45 µεγάλες αγορές του 

κόσµου, λέει χαρακτηριστικά (Λαζαρόπουλος, 2006β): «Σε συνέδριο που 

πραγµατοποιήθηκε στη Βρετανία, οι διευθυντές logistics άρχισαν να αντιπαρατίθενται εάν 

πρέπει να θεωρηθεί επιτυχία ή αποτυχία η απόκριση σε δύο ώρες από τη στιγµή που θα 

σταλεί ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µε αίτηµα για αποστολή ανταλλακτικών». 

Για τα logistics της αυτοκινητοβιοµηχανίας, µάλιστα, έγινε «χαρτογράφηση» των 

διαδικασιών υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Οµάδες φοιτητών βρετανικών πανεπιστηµίων µετέβησαν στα εργοστάσια και 

κατέγραψαν τις θέσεις οκτώ διευθυντών αποθηκών και logistics µε ίδια ερωτηµατολόγια. 

Για καλύτερα αποτελέσµατα, µάλιστα, οι ίδιοι φοιτητές ζήτησαν απαντήσεις και από 

δώδεκα διευθυντές logistics εταιριών 3PL. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1996 και ολοκληρώθηκε το 2004. Από τότε έως σήµερα, η ορολογία 

«Automotive Logistics» άρχισε να απασχολεί ακαδηµαϊκούς και στελέχη που 

απασχολούνταν στο χώρο των αυτοκινήτων ή ευρύτερα των µεταφορών. 

Στα συστήµατα ανεφοδιασµού των οχηµάτων υπάρχουν δύο κατηγορίες Logistics: 

� Εξερχόµενη διοικητική µέριµνα (Outbound Logistics) 

� Εισερχόµενη διοικητική µέριµνα (Inbound Logistics) 

Όταν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες κάνουν λόγο για «εξερχόµενα logistics», εννοούν 

σχέδιο διανοµής µιας παρτίδας οχηµάτων από τη γραµµή συναρµολόγησης έως τις 

εγκαταστάσεις του αντιπροσώπου. 

Τρεις Αµερικανοί logistician οι κ.κ. Γκρέιγκ Γκόστιν, Πατρίτσια Ντόχερντυ και 

Θήοντορ Στάνκ µελέτησαν αυτό το επίπεδο των logistics και σηµειώνουν (Λαζαρόπουλος, 

2006α):  «Πρόκειται για την αναλογία µεταξύ της χρονικής ανοχής για την κατασκευή ενός 

µοντέλου και της χρονικής ανοχής στη διανοµή». 

Η µαθηµατική σχέση που διέπει τις αναλογίες αυτές αποτελεί συνάρτηση µε τρία 

διαφορετικά δεδοµένα. Βασικό µέγεθος είναι ο αριθµός των προµηθευτών, και δευτερεύον η 

µέση απόσταση µεταξύ αυτών. Σε αυτά υπολογίζεται και το σηµείο παραγωγής των συγκε-

κριµένων οχηµάτων. Για αυτό, logisticians µε εµπειρία στην αυτοκινητοβιοµηχανία,    

συµµετέχουν σε όλες τις στρατηγικές διεργασίες, αφού πρέπει να εκτιµήσουν ή και να 
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δηµιουργήσουν υποσυστήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση µε εθνικά και γεωγραφικά 

δεδοµένα, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική και γεωοικονοµική συγκυρία προς όφελος 

της εταιρίας, ακόµα και τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων σε περιοχές όπου υπάρχει 

µεγάλη ζήτηση συγκεκριµένων αυτοκινήτων. Τα εισερχόµενα logistics των 

αυτοκινητοβιοµηχανιών αφορούν αποκλειστικά τις διακινήσεις και αποθηκεύσεις φορτίων 

από τις εγκαταστάσεις των προµηθευτών µέχρι τα εργοστάσια συναρµολογήσεως 

αυτοκινήτων.  

Τα συνήθη προβλήµατα που καλείται να επιλύσει ένας logistician σε αυτό το 

επίπεδο σχετίζονται µε την έγκαιρη ή καθυστερηµένη παράδοση παραγγελιών, παρότι 

τηρούνται αυστηρά χρονοδιαγράµµατα και εφαρµόζονται τεχνολογίες όπως είναι η 

τηλεµετρία και η τηλεµατική. Η έναρξη παραγωγής ενός µοντέλου συνδυάζεται µε την 

ενηµέρωση των αντιπροσώπων σε όλο τον κόσµο και µε δηµοσιεύµατα προς τον Τύπο. 

Οι κινήσεις αυτές συνδυάζονται και µε έρευνες αγοράς για την απήχηση που µπορεί 

να έχει, το λανσάρισµα ενός νέου µοντέλου. Ταυτοχρόνως, οι διευθύνσεις  των βιοµηχανιών 

συνεννοούνται µε εταιρίες Third Party Logistics για χρονοδιάγραµµα µεταφοράς των 

αυτοκινήτων. 

 

3.2.3 Σταδιακή προώθηση Οχηµάτων και Κέντρα ∆ιανοµής Ανταλλακτικών 
 

Η πρώτη µεταφορά των αυτοκίνητων γίνεται, στους αποθηκευτικούς χώρους. Έως 

ότου καθοριστεί το πρόγραµµα προώθησης των οχηµάτων και ολοκληρωθεί η διαδικασία  

“Υπηρεσίες πριν την Παράδοση” (Pre Delivery Services - PDS), τα οχήµατα παραµένουν 

εκεί.. 

Η διαδικασία PDS Pre Delivery Services περιλαµβάνει τρεις επιµέρους ενέργειες 

(Λαζαρόπουλος, 2006α): 

1. Έλεγχος µηχανικών συστηµάτων αυτοκινήτου (Vehicle Engineering): Με µετρητές 

επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των κινητήρων και ελέγχονται όλες οι ηλεκτρικές 

λειτουργίες. 

2. Φροντίδα οχήµατος (Vehicle care): Σε αυτή τη φάση επικολλούνται πλέον µεγάλα άσπρα 

αυτοκόλλητα στον «ουρανό» και στα πλευρικά µέρη του αυτοκινήτου. Αυτά τα 

αυτοκόλλητα έχουν προστατευτικό χαρακτήρα και τοποθετούνται, γιο να προληφθούν 

προβλήµατα κατά τη µεταφορά. 

3. Βαφή (Paintwork):  Σύµφωνα  µε την έρευνα αγοράς, βάφονται τα αυτοκίνητα αναλόγως 

µε το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Από αυτό το σηµείο και µετά αρχίζει η 

διαδροµή των αυτοκινήτων προς τους τελικούς προορισµούς τους. Από την επικοινωνία 

των κατασκευαστικών οίκων µε τις θυγατρικές εταιρίες τους σε κάθε χώρα ή µε τους 
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αντιπροσώπους τους, καθορίζεται η αποστολή των δροµολογίων. Οι υπεύθυνοι των 

γραφείων κινήσεως ορίζουν τις αποστολές των αυτοκινήτων µε τις λεγόµενες 

«αυτοκινητοφόρες», ειδικά φορτηγά που µπορούν να µεταφέρουν οκτώ ή εννέα 

αυτοκίνητα. 

Πολλές φορές γίνεται προώθηση αυτοκινήτων και δια της σιδηροδροµικής οδού. 

Ειδικά στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, η υψηλή ταχύτητα των τρένων και τα αυστηρά 

κριτήρια ασφαλείας που τηρούν οι σιδηροδροµικοί οργανισµοί αποτελούν εγγύηση. Το 

στέλεχος της Volvo κ. Κάρεν Σβένσον επισηµαίνει πως η µεταφορά αυτοκινήτων µε πλοίο 

έχει µεγάλο ενδιαφέρον από απόψεως logistics: «Χρησιµοποιούνται ειδικά πλοία που έχουν 

διαφορετικά καταστρώµατα για κάθε είδος αυτοκινήτου. Αλλού θα τοποθετηθούν τα station 

wagons, αλλού τα I.X., αλλού τα τζιπ. Όλα θα δεθούν ώστε σε περίπτωση κακοκαιρίας να 

µη σηµειωθεί µετατόπιση φορτίου» επισηµαίνει. Η κ. Σβένσον εξηγεί πως χιλιάδες 

αυτοκίνητα που εξάγονται από τη Σουηδία µεταφέρονται κυρίως µε το πλοίο σε λιµάνια της 

Ολλανδίας, της Γερµανίας, της Βρετανίας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Ένα σηµαντικό 

σηµείο που έχει ελληνικό Ενδιαφέρον αφορά τη µεταφορά αυτοκινήτων µέσω του 

λεγόµενου «βόρειου άξονα». Έως το 1994, τα περισσότερα φορτία έρχονταν οδικώς από 

αυτόν τον άξονα, αλλά τα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία και η αποσταθεροποίηση 

στην περιοχή των Βαλκανίων έχει αναδείξει την αξία των θαλασσίων συνδέσεων µέσω της 

Αδριατικής (Λαζαρόπουλος, 2006α).  

«Την τελευταία δεκαετία, τα περισσότερα αυτοκίνητα φθάνουν στην Πάτρα και στο 

εµπορικό λιµάνι του Πειραιά, στο Κερατσίνι» σηµειώνει ο κ. Χάρης Αφεντουλίδης, 

διευθυντής γραφείου κινήσεως και τελωνειακών χωρών της «Auto Transport» 

(Λαζαρόπουλος, 2006α).  

Ο αριθµός των αυτοκινήτων που καταφθάνουν µεταβάλλεται αναλόγως µε τις 

απαιτήσεις της αγοράς αλλά και τις παραγγελίες που έχουν οι αντιπρόσωποι. 

Στην αυτοκινητοβιοµηχανία της Toyota, τις διαδικασίες logistics καθώς και την 

ικανοποίηση των πελατών, αναλαµβάνουν τα µεγάλα κέντρα διανοµής ανταλλακτικών, τα 

οποία διατηρεί η εταιρία σε περιοχές που χαρακτηρίζει «κοµβικές». Ένα τέτοιο κέντρο, 

κεκαλυµένης εκτάσεως (7,3 στρέµµατα) διαθέτει η γνωστή αυτοκινητοβιοµηχανία στον 

Κύριλλο Ασπροπύργου. Η δηµιουργία του Toyota Parts Center Hellas (TPCEL) 

αντιπροσωπεύει µια επένδυση άνω των 10 εκ.€ και λειτουργεί σηµειώνοντας εξαιρετικά 

αποτελέσµατα από τον Οκτώβριο του 2005, ενώ αποτελεί έργο το οποίο ολοκληρώθηκε στο 

χρόνο – ρεκόρ των 18 µηνών.  

Ο κ. Τσιµπάνης Γιώργος, διευθυντής της Toyota Logistics Services Hellas (TLSEL), 

αναφέρει ότι  (Λαζαρόπουλος, 2006β):  
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«Καλύπτουµε τις ανάγκες σε ανταλλακτικά 21 αντιπροσώπων που βρίσκονται στην 

ευθύτερη περιοχή της Αττικής, 17 στη νησιωτική χώρα και 55 στην ηπειρωτική χώρα, ενώ 

την παλαιά αποθήκη που βρίσκεται στην Ελευσίνα τη χρησιµοποιούµε αποκλειστικώς για 

τις ανάγκες του εθνικού εισαγωγέα σχετικώς µε ορισµένες καµπανιές». 

Η TLSEL καλύπτει τις ανάγκες ανταλλακτικών για την Αλβανία, την ΠΓ∆Μ.τη 

Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Οι παραδόσεις των φορτίων µε τα ανταλλακτικά γίνονται 

απευθείας στις εγκαταστάσεις των εµπόρων που υποστηρίζει εφοδιαστικώς η Toyota 

Logistics Services Ελλάς στη χώρα µας και στα Βαλκάνια. 

Τα ανταλλακτικά έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, γι' αυτό πρέπει να υπάρξει σωστή 

οργάνωση της αποθήκης και σωστή χωροθέτηση.  

Μία ακόµα ιδιαιτερότητα της Toyota Logistics Services Hellas είναι το µεγαλύτερο 

πλάτος των αποθηκών, ώστε να εκτελούνται ταυτόχρονες εισαγωγές και εξαγωγές, γεγονός 

το οποίο βοηθά στη διατήρηση ισορροπίας αποθεµάτων και ανταπόκρισης στη ζήτηση. Για 

να οργανωθεί µια αποθήκη ανταλλακτικών πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, από την εκπόνηση 

των σχεδίων έως την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. 

«Παράλληλα, πρέπει να εφαρµοστεί σχέδιο εκπαιδεύσεως των υπαλλήλων χωρίς να 

επηρεαστεί η λειτουργία του δικτύου» σηµειώνει ο κ. Τσίµπανης και υπογραµµίζει πως κάθε 

µήνα περνούν 167 χιλιάδες κωδικοί από την αποθήκη της Toyota Logistics Services Hellas.  

Οι ροές ανταλλακτικών παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη ταχύτητα, ώστε να 

σηµειώνεται έλλειψη ανταλλακτικού 1,5 στα 10 χιλιάδες που διακινούνται ηµερησίως. 

Οι στρώσεις του βιοµηχανικού δαπέδου, οι τοποθετήσεις των ραµπών, οι παραλαβές 

µηχανηµάτων, οι τοποθετήσεις µηχανογραφικών δικτύων αποτελούν επιπρόσθετα βάρη για 

έναν διευθυντή logistics, ο οποίος θα πρέπει να επιδείξει έργο από την πρώτη στιγµή και να 

οργανώσει δροµολόγια, αποθήκευση, ανασυσκευασία και αποστολή ανταλλακτικών. 

Σε µεγάλες αποθήκες ανταλλακτικών υπάρχουν οµοιότητες, όσον αφορά στην 

περιοχή επιχειρήσεων (operation area). Εκεί γίνονται οι παραλαβές, η διαλογή, ο ποιοτικός 

έλεγχος, οι εξαγωγές και η συσκευασία. Παράλληλα, κατασκευάζονται ειδικοί χώροι για τα 

επικίνδυνα φορτία (λιπαντικά, ορυκτέλαια, µπαταρίες). Το διοικητικό σκέλος απαρτίζουν, ε-

κτός από τον διευθυντή, ένα στέλεχος που επωµίζεται ρόλο προσωπάρχη της αποθήκης, οι 

υπεύθυνοι τιµολόγησης, ο υπεύθυνος αποθέµατος, το γραφείο κίνησης και, φυσικά, το 

τµήµα εξυπηρέτησης πελατών (Λαζαρόπουλος 2006β). 
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3.2.4 Ο Ρόλος των Third Party Logistics (3PL) 
 

Η διακίνηση των αυτοκινήτων γινόταν παλαιότερα αποκλειστικά από τους α-

ντιπροσώπους. Σήµερα, πολλές εταιρίες Third Party Logistics δραστηριοποιούνται στο χώρο 

του αυτοκινήτου. Η παροχή έργου προς εταιρίες που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες Third 

Party Logistics (outsourcing) αποτελεί πλέον πάγια λύση για χιλιάδες κωδικούς α-

νταλλακτικών που διακινούνται µέσω οδικών, σιδηροδροµικών, θαλασσίων και 

αεροπορικών δικτύων. 

Οι εκπρόσωποι αρκετών εταιριών Third Party Logistics (Ν.Ελευθεράκος Α.Ε, 

Imperio, Hellenic Logistics, Sarmed), που ρωτήθηκαν στα πλαίσια έρευνας για την 

εφοδιαστική αλυσίδα στην αυτοκινητοβιοµηχανία (Λαζαρόπουλος, 2006α), δηλώνουν πως 

το κρισιµότερο σηµείο των logistics αφορά την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης 

αξίας. 

Είτε µε δικά τους µέσα είτε µέσω των 3PL είτε µέσω συνεργαζόµενων φορτηγών, 

γίνεται η άφιξη και η µεταφόρτωση αυτοκινήτων. «Στις εργάσιµες ηµέρες υπάρχουν αφίξεις 

αυτοκινήτων και µεταφορτώσεις πάνω από πεντακοσίων οχηµάτων» εξηγεί ο κ. 

Αφεντουλίδης (Λαζαρόπουλος, 2006α) και σηµειώνει πως η «AutoTransport» καλύπτει 

αυτή τη στιγµή το 67% της αγοράς. 

Στη συνέχεια γίνεται η διακίνηση στους τελωνειακούς χώρους, όπου γίνεται η κατανοµή 

των αυτοκινήτων ανά τµήµατα. Σε αυτούς τους χώρους γίνεται έλεγχος ζηµιών και τεχνικός 

έλεγχος για την παραλαβή τους. Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση 

ελαφρών συσκευασιών, ειδικά για τα πολυτελή οχήµατα. Ήδη η BMW και η Volvo προωθούν τα 

αυτοκίνητα τύπου suv ενδεδυµένα µε ειδικό κάλυµµα, ενώ η Toyota τοποθετεί στις ζάντες των 

οχηµάτων τύπου τζιπ ειδικό πλαστικό προστατευτικό ώστε να µην λερώνονται από σκόνες, νερά 

ή λάσπες. Η παραµονή των οχηµάτων στους αποθηκευτικούς - τελωνειακούς χώρους εξαρτάται 

από τις ανάγκες των αντιπροσώπων. 

Οι υπεύθυνοι των εταιριών συνεργάζονται µε τα αρµόδια στελέχη της 3PL και 

καθορίζουν τον τρόπο προώθησης των αυτοκίνητων στους  αντιπροσώπους της Αττικής και της 

επαρχίας. Τα καταστήµατα της Αττικής εξυπηρετούνται από το µεσηµέρι και ως το τέλος του 

απογεύµατος. Ο νοµός είναι χωρισµένος στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, και ανάλογα µε τον 

όγκο και τους τύπους των αυτοκίνητων εκδίδεται το πρόγραµµα διανοµής. Οι αντιπροσωπείες 

αυτοκινήτων της επαρχίας εξυπηρετούνται µε ειδικό πρόγραµµα και κατανοµή ανά περιοχή. 

Αρχίζει η διαδικασία της φόρτωσης και µετά αρχίζει η διανοµή από το βορειότερο έως το 

νοτιότερο σηµείο. 
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Μοναδική εξαίρεση είναι τα νησιά, όπου οι φορτώσεις γίνονται στα ακτοπλοϊκά 

πλοία µε τη µορφή των ασυνόδευτων φορτίων, ενώ η εκφόρτωση γίνεται από τους τοπικούς 

αντιπροσώπους. 

Τη λειτουργία µιας εταιρίας Third Party Logistics που παρέχει υπηρεσίες στο χώρο 

του αυτοκινήτου περιγράφει η κ. Αγγελική Στεργίου, διευθύντρια ανάπτυξης της «Ν. 

Ελευθεράκος» (Λαζαρόπουλος, 2006α). Αναφέρεται στις αλλαγές που σηµειώνονται στην 

αγορά αλλά και στις τάσεις που διαµορφώνονται στο χώρο της µεταφοράς αυτοκινήτων. 

Σύµφωνα µε την κ. Στεργίου, µια εταιρία Third Party Logistics παρέχει υπηρεσίες 

υψηλής προστιθέµενης αξίας για την υποστήριξη κάθε καινούργιου αυτοκίνητου οι οποίες ο-

νοµάζονται  “Υπηρεσίες Προώθησης” (Forwarding Services). Ο πελάτης δίνει την εντολή 

και η εταιρία καλείται να παραλάβει την παρτίδα των οχηµάτων από το εξωτερικό. 

Παραλαµβάνονται τα αυτοκίνητα από το λιµάνι, όπου γίνεται ο πρώτος έλεγχος, ακολουθεί 

η επιθεώρηση για τις ζηµιές και στο επόµενο στάδιο γίνεται η αποθήκευση των οχηµάτων 

στους χώρους της εταιρίας 3PL. Εν συνεχεία, ο πελάτης δίνει νέα εντολή για τον 

εκτελωνισµό και τη διακίνηση τους. Με την παραλαβή της εντολής, τα αυτοκίνητα 

αποκερώνονται, πλένονται, ετοιµάζονται, αναλόγως µε τις απαιτήσεις του πελάτη, γίνεται 

τεχνικός έλεγχος, προετοιµάζονται και τοποθετούνται στα αυτοκινητοφόρα οχήµατα. Η 

µεταφορά γίνεται µε προκαθορισµένο πρόγραµµα από το γραφείο κινήσεως προς τους 

εµπόρους, απ' όπου αγοράζει ο τελικός καταναλωτής το αυτοκίνητο της αρεσκείας του. 

Όσον αφορά τις οµοιότητες και τις διαφορές µε την Ευρώπη στο επίπεδο του 3PL, 

αναφέρει ότι: «Είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Σταδιακώς. ωστόσο, 

σηµειώνεται εξοµοίωση µε την Ευρώπη. Η αγορά του αυτοκίνητου διέρχεται πλέον σε µια 

νέα φάση. Οι αλλαγές επηρεάζουν όλα τα δεδοµένα. Οι εισαγωγείς ή οι γενικοί αντιπρό-

σωποι γίνονται πλέον συνεργάτες των µεγάλων αυτοκινητοβιοµηχανιών, οι οποίες 

προτιµούν πλέον να ιδρύουν θυγατρικές εταιρίες που θα καλύπτουν µια χώρα ή ένα σύνολο 

χωρών ή µια ολόκληρη περιφέρεια. Τα κριτήρια που ισχύουν για τις υπηρεσίες 3PL 

προσαρµόζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο» (Λαζαρόπουλος, 2006α). 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα ανταλλακτικά, δύο µεγάλες εταιρίες 

ταχυµεταφορών και logistics, η ΤΝΤ και η DHL, παρέχουν ειδικές υπηρεσίες αποκλειστικά 

για τη µεταφορά ανταλλακτικών από τη µία άκρη του πλανήτη στην άλλη, ακόµα κι αν 

πρόκειται για το πιο δύσβατο και αποµακρυσµένο σηµείο. Αυτή η εικόνα κυριαρχεί κυρίως 

στις εταιρίες που διέπονται από το «δυτικό» (αλλιώς αποκαλούµενο και ως ευρωπαϊκό) 

τρόπο σκέψης. 
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Ένα κρίσιµο σηµείο στην εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τις παραλαβές των 

ανταλλακτικών. Μεγάλοι όµιλοι που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από µία 

αυτοκινητοβιοµηχανίες συνεργάζονται µε µεταφορικές εταιρίες για να παραλάβουν σε 

τακτικά διαστήµατα φορτία µε ανταλλακτικά. Πολλές φορές προγραµµατίζονται µε τέτοιο 

τρόπο οι παραλαβές, ώστε να µην προκαλείται ιδιαίτερος φόρτος εργασίας στις αποθήκες. 

Ο υπεύθυνος ανταλλακτικών του οµίλου Σφακιανάκη κ. Αλέξανδρος 

Αργυρόπουλος, αναφέρει σε συνέντευξη του (Λαζαρόπουλος, 2006β), συνοπτικά, τον τρόπο 

διαχείρισης παραλαβής των ανταλλακτικών: «Σε προγραµµατισµένη εβδοµαδιαία βάση 

πραγµατοποιούνται παραλαβές ανταλλακτικών (Stock-Normal παραγγελίες αποθέµατος). 

Από τη στιγµή της άφιξης των παραγγελιών, οι οποίες ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες 

γραµµές, ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό της κεντρικής αποθήκης του οµίλου Σφακιανάκη 

αναλαµβάνει τη διάσπαση, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και την τοποθέτηση τους στις 

θυρίδες της κεντρικής αποθήκης. Η διαδικασία αυτή έχουµε καταφέρει να µην ξεπερνά τις 3 

µε 5 ώρες, ανεξαρτήτως ποσοτήτων».  

Σε αυτοκινητοβιοµηχανίες µε «ανατολικό» (δηλαδή ιαπωνικό) µοντέλο διαχείρισης, 

όπως είναι η Toyota, η  διαχείριση των logistics σχεδιάστηκε εξαρχής σε δύο επίπεδα. Από 

τη µια πλευρά υπάρχει το αυτοκίνητο ως προϊόν και από την άλλη τα logistics των α-

νταλλακτικών. Σ' αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός κολοσσός εφαρµόζει το αποκαλούµενο 

«Project PL21» (Parts Logistics 21st Century), δηλαδή την πανευρωπαϊκή στρατηγική για τη 

διαχείριση των ανταλλακτικών. Ο αντικειµενικός σκοπός αυτής της στρατηγικής 

συµπυκνώνεται σε µια λογική και έξυπνη µεθοδολογία. Οι επίσηµοι έµποροι, οι 

αντιπρόσωποι και οι επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνική υποστήριξη µπορούν να 

παραγγείλουν τα ανταλλακτικά που χρειάζονται χρησιµοποιώντας το κοινό σύστηµα που 

διαχειρίζεται απευθείας η µητρική εταιρία. 

 

3.2.5 Έλεγχος Ροών Οχηµάτων – Αποστολές Παραγγελιών Ανταλλακτικών 

 

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα µας έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται 

τεχνολογίες ελέγχου της ροής οχηµάτων προς τα σηµεία πώλησης. 

Η διαδικασία αυτή λέγεται «I&C», από τις λέξεις «information» και «com-

munication» (πληροφορία και επικοινωνία). Ορισµένες εταιρίες διαθέτουν υποδοµή για 

τεχνικό έλεγχο, ενώ κάποιες άλλες επιφορτίζουν τις 3PL µε αυτά τα καθήκοντα. 

Παρότι σε όλα τα σχετικά βιβλία και σχήµατα ο πελάτης θεωρείται ο τελευταίος 

κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας των αυτοκινήτων, µεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες 

υπολογίζουν πλέον και την αλυσίδα των επιστροφών (reverse logistics). Έχουν καταγραφεί 
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περιπτώσεις επιστροφής µοντέλων εξαιτίας ανάκλησης ή επειδή µπορεί να παραµείνουν 

αδιάθετα στους χώρους µιας 3PL.  

Αν ο κατασκευαστής κρίνει ασύµφορη τη διάθεση ενός παλιού µοντέλου σε τιµή 

ευκαιρίας (περί το 40% φθηνότερα), µπορεί να το ανακαλέσει διότι θα το στείλει σε µία 

αναπτυσσόµενη αγορά όπου θα το πουλήσει σε πιο συµφέρουσα τιµή. 

Όσον αφορά τους χρόνους προώθησης και τις συνθήκες µεταφοράς των 

ανταλλακτικών από την αποθήκη προς τους τελικούς αποδέκτες, εκπρόσωποι – στελέχη 

µεγάλων αντιπροσωπειών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών (JATO Dynamics, Όµιλος 

Σαρακάκης, όµιλος Σφακιανάκης, Toyota κ.α), ακολουθούν σχεδόν την ίδια τακτική 

(Λαζαρόπουλος 2006β).  

Οι αποστολές που προηγούνται είναι όσες έχουν προορισµό τη νησιωτική χώρα. Εν 

συνεχεία καλύπτεται η αγορά της Αττικής και στη συνέχεια η υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, 

µε βασικούς προορισµούς τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Ο σχεδιασµός των δροµολογίων 

γίνεται βάσει των όγκων που πρέπει να διακινηθούν, µε συνδυασµό µέσων (και ειδικά µε 

χρήση πλοίων όταν πρόκειται για τα νησιά) καθώς και µε προγραµµατισµό που έχει γίνει σε 

συνεργασία µε τους κατά τόπους εµπόρους. Για το λόγο αυτό, πολλές εταιρίες 

συνεργάζονται και µε πρακτορεία µεταφοράς. 

Λύσεις τεχνολογικής υποστήριξης δίνουν εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες 

παρέχουν ειδικά λογισµικά και προγράµµατα για οργάνωση και βέλτιστη διακίνηση 

ανταλλακτικών και αξεσουάρ, καλύπτοντας τις εξής διαδικασίες: 

� Παραλαβή στην αποθήκη. 

� Αποσυσκευασία (µε παρακολούθηση του κωδικού κιβωτίου προµηθευτή). 

� Βέλτιστη τοποθέτηση των διαφορετικών σε µέγεθος και σχήµα ανταλλακτικών, αν δεν 

υπάρχει σχετική οργάνωση εντός της αποθήκης. 

� Συνεχή (real-time) παρακολούθηση αποθέµατος. 

� Συλλογή και αποστολή. 

� Ιχνηλάτιση των αριθµών σειράς (serial numbers) αν είναι απαραίτητο.  
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3.3 Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας UPS 
 

3.3.1 Παρουσίαση Εταιρίας United Parcel Service  (UPS) 
 

Η UPS είναι η µεγαλύτερη εταιρεία ταχυµεταφορών δεµάτων και εγγράφων στον 

κόσµο, και κατέχει κορυφαία θέση στον τοµέα λύσεων αλυσίδας εφοδιασµού παγκοσµίως, 

προσφέροντας ένα µεγάλο φάσµα υπηρεσιών για προγραµµατισµένη και σε καθορισµένο 

χρόνο παράδοση καθώς και εκτενή σειρά επιλογών για τον συγχρονισµό της κίνησης 

αγαθών, πληροφοριών και κεφαλαίων. Η UPS εξυπηρετεί περισσότερες από 200 χώρες και 

γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσµο.  Ακολουθεί σύντοµη παρουσίαση του ιστορικού 

της εταιρίας (πίνακας 3.6 ). 

Πίνακας 3.6 ∆ιαχρονική παρουσίαση εταιρίας UPS 

Πηγή: ∆ιαδικτυακός τόπος, www.ups.com 

1907 – 1929 

 

Ίδρυση εταιρείας στο Σηάτλ (Seattle) της Πολιτείας Ουάσινγκτον (Washington), µε το 

όνοµα «American Messenger Company». Εφαρµόζει την τεχνική της ενοποιηµένης 

παράδοσης. Μετονοµάζεται σε «Merchants Parcel Delivery». Επεκτείνεται στο Oakland της 

California. Τελική µετονοµασία είναι η «United Parcel Service». Καθιερώνει µια 

πρωτοποριακή “υπηρεσία κοινού µεταφορέα” ( π.χ αυτόµατες καθηµερινές επισκέψεις για 

παραλαβή, αυτόµατη επιστροφή δεµάτων, εξορθολογισµένη τεκµηρίωση µε εβδοµαδιαία 

τιµολόγηση κ.α). ∆ηµιουργεί το πρώτο σύστηµα µε ιµάντα µεταφοράς για τη διαχείριση 

πακέτων και δεµάτων. 

 

1930 – 1980 

 

Επεκτείνεται στην Ανατολική Ακτή. Υπηρεσίες παράδοσης για καταστήµατα λιανικής σε 
Νέα Υόρκη, Newark και New Jersey. Επέκταση παροχής υπηρεσιών “κοινού µεταφορέα” 

στην Καλιφόρνια. Έναρξη αεροπορικών µεταφορών «Υπηρεσία Blue Label Air» (Σικάγο, 

Ντιτρόιτ, µεγάλες πόλεις σε Ανατολική και ∆υτική Ακτή. Η πρώτη διαπολιτειακή επέκταση 

των υπηρεσιών κοινού µεταφορέα (περιοχές πέντε Πολιτειών σε ακτίνα 150 µιλίων από το 

Σικάγο). Με το “Golden Link” η UPS γίνεται η πρώτη εταιρεία παράδοσης δεµάτων που 

εξυπηρετεί όλες τις διευθύνσεις σε 50 Πολιτείες των ΗΠΑ που γειτνιάζουν. 

 

1981 - 1990 

 

Αγορά του πρώτου αεροσκάφους για χρήση στις υπηρεσίες αεροµεταφοράς. 

Έναρξη εργασιών από το κέντρο διανοµής του Λούισβιλ. Έναρξη υπηρεσιών διεθνούς 

αεροµεταφοράς µεταξύ των ΗΠΑ και έξι ευρωπαϊκών χωρών. Επίσηµα αεροπορική 

εταιρεία, καθώς λαµβάνει την άδεια από την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) 

να χρησιµοποιεί τα δικά της αεροσκάφη. Η υπηρεσία Worldwide Express επεκτείνεται για 

την παράδοση δεµάτων και εγγράφων σε περισσότερες από 175 χώρες (από 104). Πρώτες 

προγραµµατισµένες πτήσεις προς την Ασία µε αεροσκάφη της UPS. 

 

1991-1999 

 

Αρχίζει να εφαρµόζεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των χερσαίων δεµάτων. 

Παράδοση 11,5 εκατοµµυρίων δεµάτων και εγγράφων/ηµέρα , περισσότεροι από 1 

εκατοµµύριο τακτικοί πελάτες (πάνω από 200 χώρες.  

Ιδρύεται ο Όµιλος «UPS Logistics Group», παρέχοντας παγκόσµιες λύσεις διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. ∆ηµιουργείται η ιστοσελίδα UPS.com. ∆ιάθεση 10% των µετοχών 

της στο κοινό  (Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης). 

 

2000 – 2007 

 

Προσθήκη της δυνατότητας υπολογισµού τιµών και τελικών χρόνων διακίνησης για 

αποστολές σε οποιαδήποτε ψηφιακή ασύρµατη συσκευή στις ΗΠΑ  

Οι αιτήσεις αναζήτησης online φτάνουν στον αριθµό-ρεκόρ των 6,5 εκατοµµυρίων σε µία 

ηµέρα. Καθιερώνεται απευθείας πτήσεων προς την Κίνα µε το China Express. Έναρξη των 

εργασιών ενός νέου κέντρου για διανοµές εντός Ασίας, που βρίσκεται στις Φιλιππίνες.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, συνοπτικά, περαιτέρω συµπληρωµατικά 

στοιχεία για την εταιρία, όπως αυτά παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας 

(www.ups.com) 

Πίνακας 3.7 Συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία της εταιρίας UPS 

Πηγή: ∆ιαδικτυακός τόπος, www.ups.com 

ΓΕΝΙΚΑ 

Έσοδα 2006 47,5 δις δολάρια ΗΠΑ 

Εργαζόµενοι 
425.300 σε όλον τον κόσµο (358.000 στις ΗΠΑ, 67.300 

διεθνώς) 

Εγκαταστάσεις λειτουργίας 1,788 

ΣΤΟΛΟΣ 

Στόλος παραδόσεων 
94.542 αυτοκίνητα διανοµής, ελαφρά φορτηγά, ρυµουλκά 

και µοτοσικλέτες 

Στόλος αεροσκαφών Jet της 

UPS 
Η 9η µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσµο µε 273 

αεροσκάφη 

Ναυλωµένα αεροσκάφη  322 

Καθηµερινές πτήσεις Εσωτερικού - 1.130 ∆ιεθνείς – 796 

Εξυπηρετούµενα αεροδρόµια Εσωτερικού - 424 ∆ιεθνώς - 389 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ 

Έσοδα 2006 39,5 δις δολάρια ΗΠΑ 

Όγκος παραδόσεων 2006 3,9 δισεκατοµµύρια έγγραφα και δέµατα 

Καθηµερινός όγκος παραδόσεων 15,6 εκατοµµύρια έγγραφα και δέµατα 

Καθηµερινός όγκος ΗΠΑ 2,3 εκατοµµύρια έγγραφα και δέµατα 

Καθηµερινός διεθνής όγκος 1,8 εκατοµµύρια έγγραφα και δέµατα 

Περιοχή παροχής υπηρεσιών Περισσότερες από 200 χώρες και εδαφικές περιοχές, όλες οι 

διευθύνσεις στη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη 

Πελάτες 7,9 εκατοµµύρια την ηµέρα (1,8 εκατοµµύρια παραλαβές, 

6,1 εκατοµµύρια παραδόσεις) 

UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 

Κύριες υπηρεσίες 

∆ιοικητική µέριµνα και διανοµή / µεταφορά και διακίνηση 

(αεροπορική, θαλάσσια, χερσαία, σιδηροδροµική) / 

προώθηση φορτίων / διαχείριση διεθνούς εµπορίου / 

εκτελωνισµοί. 

Ειδικές υπηρεσίες 
Υπηρεσίες Logistics για αναταλλακτικά, επισκευές και 

οργάνωση, σχεδιασµός εφοδιαστικής αλυσίδας και 

διαχείριση επιστροφών 

Εγκαταστάσεις 936 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 120 χώρες, 35 

εκατοµµύρια τετρ. πόδια 

UPS FREIGHT 

Κύριες υπηρεσίες 
Κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών από ακτή σε ακτή 

για less-than-truckload µεταφορές 

Στόλος παραδόσεων 6.334 ρυµουλκά, 22.364 ρυµουλκούµενα 

Εγκαταστάσεις 215+ κέντρα εξυπηρέτησης 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής 
Λούισβιλ (Louisville), (Κύριο κέντρο διανοµής ΗΠΑ) – 

Φιλαδέλφεια (Philadelphia), Ντάλλας (Dallas) κ.α   

Λατινική Αµερική -  Καραϊβική Μαϊάµι, Φλόριντα, ΗΠΑ 

Καναδάς Χάµιλτον, Οντάριο 

Ευρώπη Κολωνία/ Βόννη, Γερµανία 

Ανατολική Ασία Ταϊπέι, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη 
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Η UPS, αποκαλείται ως “ο ιπτάµενος ταχυδρόµος του κόσµου”.Tο επιβλητικό 

κτίριο της, ανάµεσα στις δυο πίστες του αερολιµένα της Λούισβιλ, έχει περίµετρο εννέα 

χιλιοµέτρων και οροφές που φτάνουν τα 25 µέτρα. Ο χαρακτηρισµός που του δίνεται µοιάζει 

υπερβολικός, καθώς το ονοµάζουν “αεροδρόµιο του κόσµου” ή αλλιώς “World Port”.  

Από τα 270 αεροπλάνα που αποτελούν το στόλο του µεγαλύτερου αποστολέα του 

κόσµου, γύρω στα 100 προσγειώνονται κάθε βράδυ, ένα κάθε 90 δευτερόλεπτα.. Για να 

µεταφέρουν, κάθε λεπτό, έναν όγκο εµπορευµάτων που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του 

παγκόσµιου κύκλου εργασιών (Πογκόη Η., 2005)  

 

3.3.2 ∆ιαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ταχυµεταφορών 
 

Ένα εκατοµµύριο από πακέτα, κούτες, γράµµατα µπαίνουν κάθε βράδυ στην 

τεραστίου µεγέθους εγκατάσταση της UPS, το αποκαλούµενο “World Port”. Τα δέµατα 

µπορεί να τα αγγίξει κανείς µόνο δύο φορές, µία όταν µπαίνουν και µία όταν βγαίνουν από 

το κτίριο. Στο ενδιάµεσο όµως, τρέχουν επί 8 λεπτά πάνω σε ένα σύστηµα κυλιόµενων 

διαδροµών 196 χιλιοµέτρων,  από µαγνητικούς διαδρόµους που χωρίζονται σε τρία επίπεδα 

(Πογκόη Η., 2005).  

1. Το πρώτο επίπεδο χρησιµεύει για τους φακέλους,  

2. Το δεύτερο για τα µικρά δέµατα και  

3. Το τρίτο για τα λεγόµενα «απαγορευµένα» (π.χ, χρηµατοκιβώτια από καζίνο, 

ενυδρεία κ.α) 

Ένας τρισδιάστατος λαβύρινθος από κυλιόµενες διαδροµές, ο οποίος από ψηλά 

µοιάζει µε αυτοκινητόδροµο. Το πρόβληµα της διέλευσης έχει επιλυθεί µε τον εξής τρόπο: 

Στις διασταυρώσεις, τα δέµατα που έρχονται από δεξιά επιβραδύνουν την πορεία τους, 

αφήνουν να περάσουν οι κούτες που έχουν προτεραιότητα και µετά συνεχίζουν τη διαδροµή 

τους κανονικά. 

Κατά µέσο όρο, ένα δέµα ταξιδεύει για 4 χιλιόµετρα µέσα στην αποθήκη, ενώ τη 

στιγµή που φτάνει στο τέλος της πορείας του, ένα µηχανικό χέρι το αφήνει προσεκτικά στο 

κοντέινερ που αντιστοιχεί στον προορισµό του, έτοιµο για τη φόρτωση, πριν από τις 4 το 

πρωί, στα αεροπλάνα. 

Επιπλέον, από τη Λούισβιλ κάθε εβδοµάδα αναχωρούν 18 αεροπλάνα για την Κίνα, 

όπου η UPS έχει δηµιουργήσει κέντρα διανοµής σε 23 βασικές πόλεις. Οι συναλλαγές µε τη 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας αυξάνονται συνεχώς και συνεπώς συµβάλλουν όλο και 

περισσότερο στον κύκλο εργασιών, ο οποίος το 2004 έφτασε τα 37 δισεκατοµµύρια δολάρια 

( ., 2005). 
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3.3.3 ∆ιαχωρισµός Αποθηκών 
 

Μέσα στις αποθήκες, ο χώρος έχει διαχωριστεί από σηµαίες που κρέµονται από την 

οροφή. Σε µία από αυτές αναγράφεται η λέξη «Bentley» και από κάτω υπάρχουν ράφια 

γεµάτα από ανταλλακτικά όλων των µοντέλων που βρίσκονται στην παραγωγή: από πετάλια 

µέχρι πατάκια και ολόκληρες µηχανές. Γενικά τα Bentley έχουν περισσότερη ζήτηση στις 

Η.Π.Α. παρά στη Βρετανία και όταν το αυτοκίνητο παρουσιάσει πρόβληµα, η τοπική 

αντιπροσωπεία στέλνει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µέσω διαδικτύου (e-mail)στην έδρα της 

βιοµηχανίας, η οποία µε την σειρά της το προωθεί στη Λούισβιλ. Εκεί βρίσκεται ο 

υπάλληλος της UPS που προετοιµάζει το πακέτο µε το κατάλληλο ανταλλακτικό, έτοιµο να 

αποσταλεί το ίδιο βράδυ. Με αυτό το σύστηµα, η Bentley έχει µειώσει κατά µία εβδοµάδα 

τους χρόνους εξυπηρέτησης (Πογκόη Η., 2005).  

Ακόµη και µία µεγάλη εταιρία που ειδικεύεται στην άµυνα έχει επιλέξει να διατηρεί 

ένα µικρό παράρτηµα κοντά στο “World Port”. To όνοµα της είναι απόρρητο για λόγους 

ασφαλείας, όµως στην UPS εξηγούν πως όταν ένα κανόνι σε κάποιο από τα αεροπλανοφόρα 

του Πενταγώνου χαλάσει, ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µέσω διαδικτύου (e-mail) φτάνει στη 

Λούισβιλ. Και την επόµενη µέρα, το ανταλλακτικό ταξιδεύει µε τα κοντέινερ της UPS µε 

προορισµό κάποιο καράβι που ίσως βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο. 

Η UPS δεν περιορίζεται όµως στη δηµιουργία παραρτήµατος από τις εταιρίες. Όταν 

ένας φορητός υπολογιστής της Toshiba σπάει και ο ιδιοκτήτης τηλεφωνεί στο κέντρο 

εξυπηρέτησης πελατών, την επόµενη µέρα λαµβάνει ένα άδειο κουτί της UPS όπου θα βάλει 

µέσα το κοµπιούτερ. Εκείνο που δεν γνωρίζει είναι ότι ο υπολογιστής του δεν θα πάει στην 

Toshiba, αλλά θα φτάσει στην αποθήκη της Λούισβιλ και συγκεκριµένα στο χώρο της 

επιδιόρθωσης, όπου εργάζονται εκατοντάδες τεχνικοί της UPS (Πογκόη Η., 2005). 

Μία ακόµη πιο αναπάντεχη περίπτωση είναι ίσως εκείνη της Clearwater Seafoods. 

Ο πιο µεγάλος εξαγωγέας αστακών στον κόσµο έχει κατασκευάσει ένα κέντρο 

αποκατάστασης των οστρακοειδών δίπλα στο “World Port”, όπου εκατοντάδες χιλιάδες 

αστακοί επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση έπειτα από τις 29 ώρες ταξιδιού σε 

φορτηγό που τους µεταφέρει κατεψυγµένους από την έδρα της Clearwater στη Νέα Σκοτία 

του Καναδά, στο Κεντάκι. Αφού περάσουν περίπου δυο εβδοµάδες και πλέον έχουν 

ανακτήσει το 3% του βάρους τους που χάνουν από τη µεταφορά, οι αστακοί είναι έτοιµοι 

για φόρτωση σε κάποιο από τα αεροπλάνα της UPS. 

Στον κόσµο της βιοµηχανίας οι ελιγµοί της UPS φαίνονται σαν το πιο λαµπρό 

παράδειγµα insourcing, το αντίθετο δηλαδή του outsourcing, σαν ένας καινούριος τρόπος 

συνεργασίας που βασίζεται στη µεγαλύτερη δυνατή εµπιστοσύνη. Κατά συνέπεια, η Ford 
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έχει εµπιστευτεί τη διανοµή των αυτοκινήτων της στην UPS, η οποία µε τη σειρά της τα 

µεταχειρίζεται σαν δέµατα, βάζοντας ένα barcode στο παρµπρίζ τους. 

Για τις µικρότερες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν την παγκόσµια αγορά µε θετική 

διάθεση αλλά έχοντας ελλείψεις σε υποδοµές, το σύστηµα της UPS τους δίνει την ευκαιρία 

να ανταγωνιστούν τους «κολοσσούς» του εκάστοτε τοµέα.  

Η εταιρία έχει στο Μέριλαντ ένα κέντρο σπουδών όπου συρρέουν µαθηµατικοί για 

να εκπαιδευτούν στην εκροή των εµπορευµάτων, µε τη χρήση των φορτηγών και των 

αεροπλάνων προσαρµοζόµενη στις ανάγκες της στιγµής. Πολλά από τα µαθήµατα 

πραγµατοποιούνται και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο αεροδρόµιο της Λούισβιλ 

(Πογκόη Η., 2005)  . 

 

Επισταµένος Έλεγχος Ετικετών 

Για την UPS, η ετικέτα είναι υψίστης σηµασίας, είναι to κλειδί που εξασφαλίζει τη 

γνώση για τον προορισµό του κάθε εµπορεύµατος ανά πάσα στιγµή. Καθώς τα δέµατα 

ταξιδεύουν στις κυλιόµενες διαδροµές του World Port, κάθε ετικέτα όχι µόνο έχει 

σκαναριστεί έξι φορές, αλλά επιπλέον έχει φωτογραφηθεί. Εάν µία διεύθυνση δεν είναι 

αρκετά καθαρή, γιατί έχει γραφτεί στο χέρι ή γιατί έφυγε ο κώδικας, η εικόνα εµφανίζεται 

στους υπολογιστές σε έναν χώρο που βρίσκεται δίπλα στην κεντρική αίθουσα. Μπροστά από 

τις οθόνες βρίσκονται δεκάδες υπάλληλοι που ελέγχουν την διεύθυνση και βάζουν το σωστό 

ταχυδροµικό κώδικα (Πογκόη Η., 2005). 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, σε µια προσπάθεια συνοπτικής 

παρουσίασης της εταιρίας και κατανόησης της δυναµικής, του «µεγέθους» της, το  οποίο 

φτάνει σε επίπεδα «κολοσσού» και το αδιαµφισβήτητα µεγάλο µερίδιο αγοράς που 

καταλαµβάνει, ακολουθεί µελέτη περίπτωσης (case study) για την απόκτηση από µέρους της 

εταιρίας ενός µοντέλου παροχέα υπηρεσιών 4PL.  

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας εργασίας και για λόγους ευχρηστίας και 

κατανόησης των κειµένων από τον αναγνώστη, η µελέτη περίπτωσης, στην πλειοψηφία της 

έχει αποδοθεί, στην ελληνική γλώσσα και σε ορισµένα σηµεία παρατίθενται αποσπάσµατα 

από το πρωτότυπο. Στο παράρτηµα (Παράρτηµα 1) παρατίθενται το πλήρες κείµενο της 

µελέτης περίπτωσης,  σε όρους αγγλικής. 
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3.3.4 Μελέτη Περίπτωσης UPS 

Προσφερόµενες Υπηρεσίες   UPS: Μετάβαση ή όχι σε µοντέλο Παροχής 

Υπηρεσιών 4
TH

 Party Logistics (4PL) 
 

Ο “τετάρτης τάξης” παροχέας υπηρεσιών υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας (4th 

PL Provider) συµµετέχει στο συντονισµό της αλυσίδας όχι µόνο για  να παράσχει 

λειτουργικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διεκπεραίωσης – εκπλήρωσης σε θέµατα της 

εφοδιαστικής, στις οποίες προβαίνει και ένας 3PL παροχέας. Η εφαρµογή ενός 4PL 

προτύπου αποτέλεσε για τη UPS µια σηµαντική µετάβαση, προς µια πιο ακέραια και πλήρη 

συµµετοχή της στην εφοδιαστική αλυσίδα του εκάστοτε πελάτης της, αποκτώντας 

µεγαλύτερο ρόλο σε θέµατα όπως τη στρατηγική και την αποδοτική διαχείριση της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Παράδειγµα για τις σχέσεις της UPS, µε τους πελάτες της, 

αναφέρεται η συνεργασία µε τη Cisco Systems από όπου αποδείχθηκε πώς η δυνατότητα 

προσέγγισης θεµάτων παροχής υπηρεσιών Logistics, από τη µεριά ενός 4PL provider, 

βρίσκεται στις εξής περιοχές: πρόσθεση αξίας στους πελάτες και  ενίσχυση των σχέσεων µε 

αυτούς. Εντούτοις, γεννάται το ερώτηµα κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το πρότυπο 

µακροπρόθεσµα, δεδοµένου της ύπαρξης εναλλακτικών υποψηφίων σε θέµατα outsourcing. 

Σε συνέχεια αυτού η ερώτηση είναι πώς η µετανάστευση από µια 3PL σε µια 4PL έννοια 

επηρεάζει, αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη – επιχειρήσεις σε επίπεδο σχέσεων 

οικονοµικής συναλλαγής. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αρχίσει και  

συµβάλουν εδώ και κάποιο καιρό σε καινοτοµίες, στην εφοδιαστικής αλυσίδα του πελάτη 

τους και έχουν επεκτείνει τις προσφορές υπηρεσιών σε επίπεδο 4PL. Το 4PL πρότυπο 

ανυψώνει ουσιαστικά τον 3PL σε έναν συντονιστή ροής των αγαθών, και όχι µόνο σε ένα 

χειριστή για τη φυσική µετακίνηση των εµπορευµάτων. Αυτό γίνεται από τις 3PL ως 

µέθοδος όχι µόνο για τα αυξανόµενα εισοδήµατα αλλά και, το πιο σηµαντικό, ως µέθοδος 

για να συµβάλει στην προσφορά δραστηριοτήτων υψηλής προστιθεµένης αξίας πέραν των 

παραδοσιακών υπηρεσιών αποθήκευσης και µεταφοράς. Η αγορά για αυτές τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες µπορεί ακόµα να µεγαλώνει, όλο και περισσότερο λόγο της 

διάδοσης και αύξησης των φορέων παροχής υπηρεσιών 3PL.  

Παρά τα διαθέσιµα παραδείγµατα όπως η General Motors και η Vector Logistics, η 

αγορά για τις επεκταθείσες υπηρεσίες που υπάρχουν, έχει ως αποτέλεσµα πολύ λιγότερες 

επιχειρήσεις να λειτουργούν επιτυχώς. Αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να αναβαθµίσουν τη 
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θέση τους από έναν απλό 3PL προµηθευτή υπηρεσιών, σε έναν προµηθευτή βασικών 

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ο συντονισµός και η διαχείριση της γενικής ροής 

των αγαθών. Το σχήµα 3.1 παρουσιάζει ένα σχέδιο µέσα στο οποίο µπορεί να γίνει 

κατανοητή η εξέλιξη των 3PL υπηρεσιών σε 4PL.  

 

Σχήµα 3.1 Εξέλιξη Υπηρεσιών 3PL σε 4PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό που συµβαίνει πραγµατικά είναι ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών στοχεύουν 

στο να εξελιχθούν από τµήµα µαζικών υπηρεσιών προς επαγγελµατικό τµήµα υπηρεσιών. 

Αυτό προϋποθέτει εξέλιξη ικανοτήτων όσον αφορά στην προσαρµογή των υπηρεσιών, 

διάθεση χρόνου για επαφές µε τους πελάτες καθώς επίσης και µια αυξανόµενη εστίαση στις 

σχέσεις πελατών και τις διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασµού. Το ερώτηµα είναι αν κατά πόσο 

µια τέτοια προοπτική εξέλιξης για έναν 3PL, προκαλεί «αίσθηση» διαφοράς, άρα αποτελεί 

προοπτική και για τους πελάτες; 

 «Ενώ ορισµένες σχέσεις µε εταιρίες 3PL περιλαµβάνουν ένα πολύ περιεκτικό 

σύνολο προσφερόµενων υπηρεσιών, οι περισσότερες σχέσεις πελάτη-προµηθευτή αρχίζουν 

µε ένα µετριότερο σύνολο διαδικασιών που ρυθµίζονται από τον 3PL. ∆εδοµένου ότι οι 

πελάτες εξοικειώνονται µε τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών ενός 3PL για ορισµένες 

δραστηριότητες όπως η µεταφορά και η αποθήκευση, γίνονται υποψήφιοι για µια ευρύτερη 

σειρά προσφερόµενων υπηρεσιών». (Coyle et al., 1992). 

Βασιζόµενοι σε µια εκτεταµένη έρευνα των van Hoek και van Dierdonck (2000) 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, παρά τις καλές προσπάθειες, οι 3PLs δεν είναι πλήρως 

επιτυχείς, στη διείσδυση υπηρεσιών όπως η προσαρµογή και ο συντονισµός και δε φτάνουν 

πέρα από τους παραδοσιακούς τοµείς εστίασής τους. Επιπλέον, οι 3PLs βρίσκονται 
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αντιµέτωποι σε ένα νέο σύνολο ανταγωνιστών 4PL επιχειρήσεων. Εκτός από τον 

παραδοσιακό ανταγωνισµό, που αντιµετωπίζουν από τις επιχειρήσεις µεταφορών και τις 

αποστολείς φορτίου, έρχονται να προστεθούν οι σύµβουλοι επιχειρήσεων και οι  

προµηθευτές λογισµικού. 

Η επόµενη ενότητα εισάγει την προσέγγιση της UPS όσον αφορά στην επέκταση 

των υπηρεσιών και των σχέσεων µε τους πελάτες της χρησιµοποιώντας ένα πρότυπο 4PL . 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ UPS  - 4PL  

 
Το επιχειρησιακό πρότυπο 4PL όπως αναπτύσσεται από τις διοικητικές µέριµνες της 

UPS τείνει να εξελιχθεί όπως στο σχήµα  3.2. Όπως παρατηρούµε, στην πρώτη φάση (Phase 

A) το µοντέλο περιλαµβάνει τη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας – πελάτη, 

στην οποία υπεισέρχονται οι παροχείς υπηρεσιών υποστήριξης, µε κύριες προσφερόµενες 

υπηρεσίες, αυτές της αποθήκευσης και της διανοµής – µεταφοράς. Είναι το κλασικό µοντέλο 

σύναψης συνεργασίας της εταιρίας – πελάτη µε υπηρεσίες 3PL. 

 

Σχήµα 3.2  Α’ Φάση Μοντέλου 4PL - UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περνώντας στη δεύτερη φάση (Phase B) (σχήµα 3.3) , µόλις αναπτύσσεται µια 3PL 

σε 4PL η δοµή ανεφοδιασµού αλλάζει. Σε αυτή τη φάση, η 4PL αναλαµβάνει τη διαχείριση 

διαδικασίας και ροής.  
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Η επιχείρηση αναλαµβάνει τα προβλήµατα διοικητικών µεριµνών και αρχίζει το 

φυσικό ανεφοδιασµό εξ ονόµατος του πελάτη. Σε εκείνο το βήµα είναι δηµιουργηµένο ένα 

ενδιάµεσο στρώµα, συντονίζοντας διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας του πελάτη και 

παρέχοντας ένα ενιαίο σηµείο επαφής. Ουσιαστικά, η 4PL εταιρία, είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την εταιρία – πελάτη της και υπάρχει συνεχής και αµφίδροµη ενηµέρωση 

για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των απαιτούµενων διαδικασιών – λειτουργιών, 

που πρέπει να ακολουθηθούν µε απώτερο στόχο την οµαλή διαχείριση της διοικητικής 

µέριµνας. Για το σκοπό αυτό, η 4PL αναλαµβάνει τη διαχείριση, το συντονισµό και τη 

συνεργασία µε άλλους 3PL, στους οποίους έχουν ανατεθεί τµηµατικές διαδικασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στη διαδικασία αυτή, ο φορέας παροχής υπηρεσιών µπορεί περιστασιακά να 

εκµεταλλευτεί, προς όφελος του, την πείρα των υπαλλήλων του πελάτη του προκειµένου να 

αποκτήσει γρήγορα επαρκή εµπειρία. 

 

Σχήµα 3.3
 
 Β’ Φάση Μοντέλου 4PL - UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι διοικητικές µέριµνες UPS µπορούν να χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες της UPS 

αλλά επίσης και υπηρεσίες άλλων 3PLs ανάλογα µε το ποιος προµηθευτής µπορεί να 

προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία αξίας (όσον αφορά το επίπεδο εξυπηρέτησης, την 

ποιότητα, τη συνέπεια και το κόστος).  

Στην  τρίτη φάση  (Phase C) (σχήµα 3.4), παρατηρούµε την ολοένα και συνεχή 

εξέλιξη του 4PL µοντέλου της UPS. Οι διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνονται 

πολυπλοκότερες, καθιστώντας τις υπηρεσίες 4PL καταλληλότερες από τις 3PL, στο να 

αναλάβουν το συντονισµό, κατόπιν καθοδήγησης και εξ ονόµατος του πελάτη, διαδικασιών 

και λειτουργιών όπως τις διεπαφές µε τους 3PL, τους προµηθευτές και τους τελικούς 

πελάτες της εταιρίας – πελάτη τους. Η σύνδεση, ωστόσο, µε την εταιρία – πελάτη τους 

παραµένει αµφίδροµη σε επίπεδο συνεχούς ροής πληροφοριών. Η ανάληψη ολοένα και 

περισσότερων λειτουργιών προς διεκπεραίωση, δεν σηµαίνει ότι οι 4PL Υπηρεσίες έχουν 
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απόλυτο έλεγχο στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλες οι διαδικασίες και το κέντρο 

λήψης αποφάσεων, άρα και υπεύθυνο για τις όποιες αλλαγές στη διοικητική µέριµνα, είναι η 

εταιρία – πελάτης. Από εκεί ξεκινούν όλα και η 4PL διαδραµατίζει έναν υποστηρικτικό 

ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Σχήµα 3.4
 
 Γ’ Φάση Μοντέλου 4PL - UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην τελευταία φάση (Phase D) (σχήµα 3.5), προστίθενται, πλέον των 

προαναφερόµενων εµπλεκόµενων στην εφοδιαστική αλυσίδα, και οι περιπτώσεις σύναψης 

συνεργασιών του πελάτη µε κατασκευαστές υπό το καθεστώς συµβολαίου (contract 

manufacturer). Η διαδικασία γίνεται ακόµα πιο περίπλοκη και όπως είναι φυσικό, αφενός σε 

καµία περίπτωση ένας 3PL δε θα µπορούσε να αναλάβει τη συνεχή διαχείριση, το 

συντονισµό και την επίβλεψη ενός ιδιαίτερου και ανοµοιογενούς συνόλου εµπλεκόµενων 

µερών και αφετέρου η εταιρία – πελάτης επιλέγει να αναθέσει διαδικασίες σε έναν φορέα 

4PL, οι οποίες δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της ή τουλάχιστον είναι ασύµφορες 

ή δε διαθέτει την εξειδικευµένη τεχνογνωσία.   

Σχήµα 3.5
 
 ∆’ Φάση Μοντέλου 4PL - UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοψίζοντας, η παρουσίαση και γραφική απεικόνιση του µοντέλου 4PL της UPS, 

σε συνδυασµό και µε τις ενότητες για το outsourcing και τις  3PL-4PL υπηρεσίες, παρέχει τη 

δυνατότητα να γίνει αντιληπτό ότι οι µελλοντικές εξελίξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα θα 

αφορούν κυρίως στο outsourcing αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ 

LOGISTICS 
 

Εισαγωγή 
 

Σηµαντικές είναι οι εξελίξεις που αφορούν στο σύνολο του κλάδου των Logistics 

και οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics αλλά και τις 

επιχειρήσεις οι οποίες ολοένα αυξάνουν το ενδιαφέρον τους για ανάθεση διαδικασιών σε 

τρίτους. Οι εξελίξεις και οι νέες τάσεις που διαµορφώνονται αφορούν κυρίως στα 

χαρακτηριστικά του κλάδου των µεταφορών και της αποθήκευσης, ενώ λόγος γίνεται για το 

νεοσύστατο ευρωπαϊκό Action Plan για τα logistics και τις εµπορευµατικές µεταφορές, τον 

νέο Αναπτυξιακό νόµο 3299/ 2004 και τους τρόπους επιδότησης των εταιριών του κλάδου. 

Η βιοµηχανία των logistics θεωρείται ένας από τους πιο δυναµικά αναπτυσσόµενους 

κλάδους της  E.E. αλλά και διεθνώς. Υπολογίζεται ότι τα logistics καλύπτουν το 13,8% του 

παγκόσµιου ΑΕΠ, µε την αξία τους να υπολογίζεται περίπου στα 5,4 τρισ. ευρώ, ενώ η 

ετήσια δαπάνη για logistics σε αγορές, όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αµερική (από τις πιο 

«δυναµικές» διεθνώς), υπολογίζεται σε 1 τρισ. ευρώ. 

Στην ευρωπαϊκή αγορά ο ανταγωνισµός χαρακτηρίζεται έντονος, ωστόσο η αγορά 

είναι ακόµη «ανοιχτή» για νέες µεγάλες εταιρείες. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τις εταιρείες 

third party logistics (3PL) που δραστηριοποιούνται στις χώρες-µέλη της Ε.Ε., οι 20 

µεγαλύτερες εξ αυτών ελέγχουν ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 33% της συνολικής 

αγοράς. Όσον αφορά το «καθαρό κόστος» των logistics, εκτιµάται ότι αγγίζει ένα 10-15% 

του συνολικού κόστους του τελικού προϊόντος και σε αυτό περιλαµβάνονται τα κόστη 

µεταφοράς και αποθήκευσης. Όπως επισηµαίνεται σε σχετική έκθεση της Ε.Ε., µε την 

επωνυµία Action Plan, τα logistics είναι εξαιρετικά σηµαντικά, όχι µόνον ως ξεχωριστός 

κλάδος, αλλά και όσον αφορά τη συµβολή τους στην καλή λειτουργία του συνόλου του 

εσωτερικού και εξωτερικού εµπορίου της Ε.Ε. Οι συνδυασµένες µεταφορές, οι συνεργασίες 

µε εταιρίες 3PL και η ανάγκη για εµπορική επικοινωνία ευνοούν τη διατροπικότητα και 

αναδεικνύουν το ρόλο των logistics, γεγονός που σύµφωνα µε τους συντάκτες της σχετικής 

έκθεσης της Κοµισιόν θα πρέπει να εκληφθεί ως βασική παράµετρος στις όποιες περαιτέρω 

πολιτικές  υιοθετήσει η Ε.Ε. (Φωτεινός, 2008). 

Η παραχώρηση των Σταθµών Εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του Οργανισµού 

Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π) και της Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ), σε ιδιώτες αποτελεί τη σηµα-
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ντικότερη εξέλιξη του εγχώριου κλάδου των logistics, µε τη φιλοδοξία τα λιµάνια του 

Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, υπό καλύτερη διαχείριση, να αποτελέσουν τους κυριότερους 

κόµβους εµπορευµάτων της Ευρώπης  από και πpos την Ασία και αντιστρόφως. 

Η νέα αυτή προσπάθεια παραχώρησης σε ιδιώτες των ΣΕΜΠΟ των ΟΛΠ και ΟΛΘ 

συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για 

τους ελληνικούς λιµένες για την περίοδο 2008-2015. 

∆εν είναι µόνο η είσοδος ιδιωτών στη διαχείριση των σταθµών 

εµπορευµατοκιβωτίων, η άρση του µονοπωλίου του ΟΣΕ στις εσωτερικές εµπορευµατικές 

µεταφορές, τα νέα κέντρα logistics που δηµιουργούν οι µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, 

επεκτείνοντας µάλιστα τις υπηρεσίες τους, ήρθε να προστεθεί η επικύρωση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πλήρους απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής ταχυδροµικής 

αγοράς το 2011, αν και για τη χώρα µας παρατάθηκε για το 2013. 

Επιπλέον, στον κλάδο των µεταφορών «γεννάται» η αισιοδοξία για µια νέα περίοδο 

ανάπτυξης, µε αφορµή και τον εκσυγχρονισµό του οδικού δικτύου µε την ανάληψη - εντός 

του 2007- εργασιών κατασκευής επτά (7) µεγάλων αυτοκινητόδροµων αλλά και τον 

εκσυγχρονισµό του σιδηροδροµικού δικτύου, όπου ως το 2013 θα έχει µειωθεί, κατά πολύ, η 

διάρκεια των δροµολογίων. 

Ωστόσο, οι πολλαπλές νοµοθεσίες για τη χορήγηση αδειών σε φορτηγά και 

αποθηκευτικούς χώρους, η έλλειψη ενιαίου σχεδιασµού για τις ώρες ανεφοδιασµού των 

καταστηµάτων, το ισχύον αναχρονιστικό πλαίσιο που ρυθµίζει τη σύµβαση εθνικής οδικής 

µεταφοράς και γενικότερα η απουσία κινήτρων και εθνικής στρατηγικής για τα logistics 

αποστερούν από τον κλάδο τη δυναµική που είχε αποκτήσει από την τέλεση των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, µε αποτέλεσµα ο κλάδος να ζητά από τα υπουργεία 

Ανάπτυξης και Μεταφορών πιο «γενναία βήµατα». 

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, επικρατεί ιδιαίτερος προβληµατισµός και ανησυχία 

στην διεθνή αγορά logistics, από τις συνεχώς αυξανόµενες τιµές του µαύρου χρυσού, 

επηρεάζοντας έτσι άµεσα τη βιοµηχανία των Logistics, καθώς το κόστος µεταφοράς 

πολλαπλασιάζεται και δεν µετακυλά πάντα στον τελικό χρήστη. Σηµαντική εκτιµάται ότι θα 

είναι και η επιβάρυνση στις αποστολές φορτίων δια θαλάσσης (το κόστος των καυσίµων 

αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού κόστους αποστολής φορτίων δια θαλάσσης). 

Αν οι διεθνείς τιµές του µαύρου χρυσού συνεχίσουν να κυµαίνονται σε τόσο υψηλά επίπεδα, 

εκτιµάται, ότι οι βιοµηχανίες που θα πληγούν άµεσα θα είναι αυτές των Ηλεκτρονικών, 

Αυτοκινητοβιοµηχανίας, Αγορά τροφίµων-ποτών. [“Ανησυχίες στη διεθνή αγορά logistics για το ακριβό 

πετρέλαιο” (Χ.Σ, 2008α). 

Ωστόσο, το 2008 φαίνεται να χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ως έτος 

σταθµός για τα ελληνικά λιµάνια. Η ηγεσία του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
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και Νησιωτικής Πολιτικής έχει εκφράσει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να µετατρέψει τα 

λιµάνια σε διεθνή κέντρα logistics, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διαµηνύοντας 

ωστόσο, σε κάθε ευκαιρία, πως θα διασφαλισθούν στο ακέραιο οι εργασιακές σχέσεις των 

εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) και στον Οργανισµό Λιµένος 

Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). Εντούτοις, από τον πρώτο µήνα του 2008, υπήρξαν απεργιακές 

κινητοποιήσεις των σωµατείων των εργαζοµένων, ζητώντας τη µη εκχώρηση των 

εµπορευµατικών σταθµών σε ιδιώτες. Στόχος της Κοµισιόν είναι να µετατραπούν τα 

ευρωπαϊκά λιµάνια σε διεθνείς εµπορευµατικούς κόµβους. Από το πλάνο αυτό δεν θα 

µπορούσε να λείπει η Ελλάδα. ∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως εντός των 

δύο πρώτων µηνών του 2008 θα υπάρξουν εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά 

στην λιµενική πολιτική, καθώς θα ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις για τα αποτελέσµατα της 

έως τώρα εφαρµογής του µέτρου ενίσχυσης της “ναυσιπλοΐας µικρών αποστάσεων” (Χ.Σ, 

2008β)  

 

4.1 Ευρωπαϊκό Action Plan για τα Logistics και  Πολιτικές 

Πρωτοβουλίες 
 

Η Ευρώπη είχε ανέκαθεν κοµβικό ρόλο στο διεθνές εµπόριο, αποτελώντας κατά 

πολλούς το “κέντρο του κόσµου” από πλευράς οικονοµικής δραστηριότητας και διακίνησης 

αγαθών. Οι τρόποι µεταφοράς προϊόντων από τη µία χώρα στην άλλη, τόσο στο εσωτερικό 

της ευρωπαϊκής ηπείρου όσο και στο πλαίσιο των εµπορικών σχέσεών της µε τον υπόλοιπο 

κόσµο, έχουν µεταβληθεί στη διάρκεια των χρόνων, ανάλογα πάντα µε τις ιστορικές ανάγκες 

κάθε εποχής. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον, ως ενιαία αγορά, κοινός εµπορικός εταίρος για τις 

υπόλοιπες χώρες του κόσµου, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως κέντρο του διεθνούς εµπορίου. 

Η κατάλληλη διαχείριση των logistics και η εύρυθµη λειτουργία των εφοδιαστικών 

αλυσίδων αποτελεί πρόκληση για τη σύγχρονη Ε.Ε., που ύστερα από αρκετά χρόνια 

περιορισµένης δράσης για τους κλάδους αυτούς, αποφάσισε στις αρχές του 2006 να 

ξεκινήσει έναν “µαραθώνιο” συνοµιλιών, διαβουλεύσεων και µελετών, ούτως ώστε να 

διαµορφωθεί µια κοινή γραµµή για τα logistics και τις εµπορευµατικές µεταφορές σε όλες 

τις χώρες-µέλη της.  

Στα τέλη του φθινοπώρου του 2007, ύστερα από ενάµιση περίπου χρόνο 

συζητήσεων και συλλογής εµπειρικών δεδοµένων από φορείς, συνδικάτα, εταιρείες και 

ειδικούς συµβούλους για θέµατα logistics, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε ένα ενιαίο 

κείµενο που περιγράφει µια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν συµφωνηθεί σε 
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επίπεδο αρχής και προτείνονται στις χώρες-µέλη. Οι πρωτοβουλίες αυτές σκιαγραφούν το 

µέλλον των logistics και των εµπορευµατικών µεταφορών, εστιάζοντας στη συνδυαστική 

διαµεταφορά αγαθών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισαγωγή του κειµένου της 

Κοµισιόν, "οι επιλογές συνδυασµένων µεταφορών, είτε µιλάµε για σιδηρόδροµο, είτε για 

οδική µεταφορά, είτε για θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ή γενικά για πλωτές 

µεταφορές, είναι καλύτερες. Εξασφαλίζουν αποδοτικότητα, σταθερή κερδοφορία, βιώσιµη 

ανάπτυξη στις εφοδιαστικές αλυσίδες" (ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ Μ., 2008α). 

Επειδή από τα logistics και τη σωστή διαχείρισή τους κρίνεται η ανταγωνιστικότητα 

εκατοντάδων εµπορικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, και επειδή το όραµα για σύγχρονες 

εµπορευµατικές µεταφορές το µοιράζονται όσοι εµπλέκονται σε αυτές, κρίνεται αναγκαία η 

αναφορά στο ευρωπαϊκό Action Plan.  

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την πορεία των logistics και τη 

συµβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών θεωρείται από την ίδια 

δεδοµένο εδώ και αρκετά χρόνια. Από την ενδιάµεση έκθεση της "Λευκής Βίβλου για τις 

Μεταφορές" το 2001, ωστόσο, τα εµπλεκόµενα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. δεν είχαν 

ασχοληθεί εξειδικευµένα, και ίσως όχι τόσο επισταµένως όσο χρειαζόταν, µε τα logistics και 

τον τρόπο που η συγκεκριµένη αγορά λειτουργεί στο σύνολο των κρατών-µελών της 

Ένωσης. Τα τελευταία δύο χρόνια (2006-2007) η Ε.Ε. δηµιούργησε το νεοσύστατο Action 

Plan για τα logistics και τις εµπορευµατικές µεταφορές.  

Η έκθεση αυτή, που στο σύνολό της περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς 

έως σήµερα στο πλαίσιο της Ε.Ε., περιλαµβάνει κάποιες προτάσεις βάσει των οποίων η 

Ένωση θα µπορούσε να προσφέρει "προστιθέµενη αξία" ώστε να ενισχύσει την αναπτυξιακή 

πορεία των logistics στην Ε.Ε. και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 

Όπως επισηµαινόταν δύο φορές ακόµη από την αρχή ακόµη της πολυσέλιδης 

έκθεσης, η Κοµισιόν καταθέτει τη συγκεκριµένη πρόταση ως βάση συζήτησης στα υπόλοιπα 

όργανα της Ε.Ε., ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν τη χάραξη 

ενός στρατηγικού σχεδιασµού για τις εµπορευµατικές µεταφορές και τα logistics. Στόχος 

ήταν να δοθεί το έναυσµα ώστε να συγκεντρωθούν και να οµαδοποιηθούν οι απόψεις από 

ινστιτούτα, ιδιώτες, κοινωνικούς φορείς και εµπλεκόµενες εταιρείες, να υπάρξει δηλαδή µια 

διευρυµένη συγκέντρωση - ανταλλαγή απόψεων στις υπηρεσίες της Ε.Ε., προκειµένου εν 

τέλει να καταστεί εφικτή η κατάρτιση µιας αναλυτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις 

εµπορευµατικές µεταφορές και τα logistics. Η µελέτη αυτή, κατάφερε τον σκοπό της -

δηλαδή να προκαλέσει µια εσωτερική συζήτηση στην Ε.Ε. αναφορικά µε τα logistics, από 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Έτσι, στα τέλη του φθινοπώρου του 2007, η Κοµισιόν 

εξέδωσε µια ανακοίνωση την οποία ονόµασε “Θεµατολόγιο για τις Εµπορευµατικές 
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Μεταφορές”. Το θεµατολόγιο αυτό, που δίνει έµφαση στις Συνδυασµένες Μεταφορές, 

συζητήθηκε από το Συµβούλιο των Υπουργών Μεταφορών στα τέλη Νοεµβρίου του 2007, 

και µε τις "ευλογίες" τις απερχόµενης πορτογαλικής προεδρίας, πήρε το "χρίσµα", ώστε να 

αποτελέσει το ευρωπαϊκό Action Plan για τα Logistics (ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ Μ., 2008β). 

Η γενική λογική στην οποία στηρίζεται το Action Plan, είναι πως µια κοινή 

στρατηγική για τα logistics θα βελτιώσει σε τέτοιο σηµείο την εσωτερική λειτουργία της 

αγοράς στην Ε.Ε., ώστε θα ελαχιστοποιηθούν φαινόµενα όπως η επιχειρηµατική 

"µετανάστευση" και εργασία σε τρίτες χώρες εκτός Ένωσης, ενώ παράλληλα θα βελτιωθούν 

και οι εξωτερικές σχέσεις των κρατών-µελών της Ε.Ε. µε τους µεγαλύτερους εµπορικούς 

εταίρους τους.  

Όπως επισηµαίνεται τόσο στην αρχική µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και 

στο τελικό κείµενο του "Θεµατολογίου", η βιοµηχανία των logistics θεωρείται ένας από τους 

πιο δυναµικά αναπτυσσόµενους κλάδους διεθνώς. Τα logistics καλύπτουν το 13,8% του 

παγκόσµιου ΑΕΠ, µε την αξία τους να υπολογίζεται περίπου στα 5,4 τρισ. ευρώ (µε στοιχεία 

2006). Η ετήσια δαπάνη για logistics σε αγορές όπως η Ευρώπη και η Βόρειος Αµερική (από 

τις πιο "δυναµικές" διεθνώς) υπολογίζεται σε 1 τρισ. ευρώ.  

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται µέσα από το Action Plan για τα 

Logistics περιλαµβάνουν (ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ  Μ.,2008α): 

1. Το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εµπορευµάτων, όπου προτείνεται σειρά 

ενεργειών µε σκοπό την προώθηση της σωστής διαχείρισης εµπορευµάτων και 

κυκλοφορίας, της αειφόρου ποιότητας και αποδοτικότητας, της απλούστευσης των 

διοικητικών διαδικασιών, της αναθεώρησης των προτύπων φόρτωσης και της 

εξέτασης -για πιθανή αναθεώρηση- της οδηγίας 96/53/ΕΕ, για τις διαστάσεις και τα 

βάρη των οχηµάτων.  

2. Την ανακοίνωση για σιδηροδροµικό δίκτυο εµπορευµατικού προσανατολισµού, µε 

στόχο να καταστούν οι σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές 

ανταγωνιστικότερες µε την επίτευξη µικρότερων χρόνων διακίνησης και µε αύξηση 

της αξιοπιστίας του σιδηροδρόµου.  

3. Την ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή λιµενική πολιτική, που παρέχει προοπτική και 

εργαλεία για την βελτίωση των επιδόσεων των λιµένων, ως ουσιώδους σηµασίας 

κόµβων στο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών. Οι αποφάσεις του Action Plan 

βοηθούν τους λιµένες να προσελκύσουν νέες επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

πολιτικές πρωτοβουλίες του Action Plan επεκτείνονται και µε: 

i. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής "Προς ευρωπαϊκό 

θαλάσσιο χώρο χωρίς εµπόδια", µε το οποίο ξεκινά διαδικασία 
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διαβούλευσης ώστε να δοθεί στην ακτοπλοΐα η δυνατότητα να επωφεληθεί 

από την εσωτερική αγορά, να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες, µε 

σκοπό οι θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές να τεθούν σε ισότιµη βάση 

µε άλλους τρόπους µεταφοράς. 

ii. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών για τις θαλάσσιες αρτηρίες που 

περιγράφει την πρόοδο που έχει επέλθει στην ανάπτυξη αυτών και προτείνει 

περαιτέρω στοιχεία ποιότητας. 

    
    

4.2 Αναπτυξιακός Νόµος και Επιδοτήσεις στον κλάδο των 

Υπηρεσιών Logistics 
 

Ο αναπτυξιακός νόµος 3299/ 2004, προέβλεψε την ενίσχυση (Λαζαρόπουλος, 2007): 

� Επενδυτικών σχεδίων συνεργαζόµενων εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων υπό 

ενιαίο φορέα για τη δηµιουργία εµπορευµατικών σταθµών, εµπορευµατικών κέντρων 

και διαµετακοµιστικών κέντρων (άρθρο 3, παρ.1, περ. δ’, υπ.ι’) 

� Επενδυτικών σχεδίων µεταφορικών ή/ και εµπορικών επιχειρήσεων υπό ενιαίο φορέα 

για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και 

κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων (άρθρο 3, παρ.1, περ. δ', υπ. ιι') 

� Επενδυτικών σχεδίων για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (άρθρο 3, παρ. 

1, περ. δ', υπ. ιι'). 

Σύµφωνα µε υποµνήµατα των αρµοδίων φορέων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε 

για την περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Για την ενεργοποίηση τους εξεδόθη υπουργική απόφαση και ερµηνευτική 

εγκύκλιος η οποία λαµβάνει υπόψη τις απόψεις του κλάδου. Αυτό επιβεβαιώθηκε άλλωστε 

και από την υποβολή µεγάλου αριθµού επενδυτικών σχεδίων για το αντικείµενο αυτό στο 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Πέραν του αναπτυξιακού νόµου, σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου των 

Logistics θα δώσει και ο νόµος 3333/2005 για τα εµπορευµατικά κέντρα, στον οποίο 

ορίζονται µε σαφήνεια οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του φορέα που 

αναλαµβάνει τη µελέτη, τη χρηµατοδότηση, την ίδρυση, την κατασκευή και τη λειτουργία 

των εµπορευµατικών κέντρων. 

Στο νόµο ορίζεται παράλληλα λεπτοµερώς η διαδικασία ίδρυσης και εγκατάστασης 

των εµπορευµατικών κέντρων µε συγκεκριµένες πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές 

προϋποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων µέσα στο χώρο κάθε εµπορευµατικού κέντρου καθώς και οι δραστηριότητες 

τους. 
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Κεντρικός στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των µεταφορικών συστηµάτων, η 

οποία συντελεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς των εµπορευµάτων από τον 

προµηθευτή στον τελικό αποδέκτη, στη βελτιστοποίηση των µεταφορικών αλυσίδων, στην 

παράλληλη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας 

καθώς και στην προσαρµογή στις ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες για την ανάπτυξη των 

συνδυασµένων µεταφορών, που αποτελεί πρωταρχική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πολύ σηµαντικές για τον κλάδο των logistics είναι και οι δράσεις του 

επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.). Ο κλάδος εντάχθηκε για 

πρώτη φορά το 2005 στις ∆ράσεις του Ε.Π.ΑΝ., για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

Συνολικά, µέχρι σήµερα, εν έτη 2007, έχουν ενταχθεί στις δράσεις του Ε.Π.ΑΝ., 59 

επιχειρήσεις του κλάδου, µε επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού περί τα 22,6 εκ. 

ευρώ.  

∆απάνες, µε βάση την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που 

χρηµατοδοτούνταν, είναι (Λαζαρόπουλος, 2007) : 

� Σύγχρονα µηχανογραφικά συστήµατα όπως Warehouse Management Systems, Fleet 

Management κλπ. 

� Εγκατάσταση και εφαρµογή συστηµάτων Radio Frequency (RF) και µελλοντικά 

συστήµατα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) 

� Εγκατάσταση και εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων αποθήκευσης  

� Κατασκευή  και ασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων αποθηκών 

� Κατασκευή και εξοπλισµός ψυκτικών θαλάµων συντήρησης και κατάψυξης 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήσεων στόχευε στην ενίσχυση ολοκληρωµένων 

επιχειρηµατικών σχεδίων διετούς διάρκειας, ώστε οι επιχειρήσεις να εκσυγχρονισθούν 

τεχνολογικά και οργανωτικά. (ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, 2005) 

Οι εξελίξεις στο νοµοθετικό και αναπτυξιακό πλαίσιο, όσον αφορά στις εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν αφήνουν αδιάφορες και τις εταιρίες 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες τόσο για τις 

τροποποιήσεις του Αναπτυξιακού Νόµου αλλά και για τα πρόσθετα προγράµµατα ενίσχυσης 

των επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε στελέχη εταιριών συµβούλων (Μανιάτη, 2007), οι κατηγορίες 

της εφοδιαστικής αλυσίδας που καλύπτονται από τα προγράµµατα ενίσχυσης είναι οι 

µεταφορικές εταιρίες, διαµεταφορείς, ταχυµεταφορείς, συσκευαστήρια, εταιρίες 

αποθήκευσης και εταιρίες 3PL, και πιο συγκεκριµένα:  

1. Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυση τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς τη 

δική τους (π.χ. εµπορική) δραστηριότητα. 
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Η δηµιουργία χώρου εφοδιαστικής αλυσίδας (διακριτή και αυτόνοµη αποθήκη 

σε σχέση µε τους χώρους πώλησης) συνιστά ξεχωριστή εκµετάλλευση, είναι ένα κέντρο 

κόστους για την εταιρία και η αποτίµηση της υπηρεσίας αυτής αποτελεί ένα ποσοστό 

στην εµπορική αξία των πωλούµενων προϊόντων. 

Η σκοπιµότητα της επιλογής αυτής συνδέεται µε την άποψη ότι µία επιχείρηση, 

π.χ. πώλησης προϊόντων, δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται στη δηµιουργία µιας νέας 

εταιρίας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ή να επιδιώκει τη συνεργασία µε 

άλλες εταιρίες (logistics) προκειµένου να εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες τους. 

Για παράδειγµα, µία επιχείρηση πώλησης προϊόντων, προκειµένου να εκ-

συγχρονίσει τη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και διανοµής των εµπορευµάτων 

της, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραµµα εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχοντας ουσιαστικά 

υπηρεσία στα τµήµατα ή στο τµήµα των εµπορικών συναλλαγών. 

Η βιωσιµότητα της συγκεκριµένης επένδυσης (διακριτή και αυτόνοµη αποθήκη 

σε σχέση µε τους χώρους πώλησης) εστιάζεται στο όφελος που προκύπτει από την 

ορθολογικοποίηση και τον εκσυγχρονισµό της σχετικής διαδικασίας, και µπορεί να 

µετρηθεί κατ' ανάλογο τρόπο όπως εάν την αντίστοιχη υπηρεσία προσέφερε κάποια 

άλλη εταιρία που παρέχει  οµοειδείς  υπηρεσίες. 

2. Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυση τους αφορά την προµήθεια, παραλαβή και 

αποθήκευση εµπορευµάτων σε σύγχρονες µονάδες (αποθήκες) και τη µεταπώληση τους. 

Η βιωσιµότητα της επένδυσης εστιάζεται στο όφελος (κέρδος) που προκύπτει από τη 

µεταπώληση των εµπορευµάτων, στο κόστος των οποίων ενσωµατώνει και την απο-

τίµηση της προσφερόµενης υπηρεσίας της (τιµολόγια πώλησης προϊόντων). 

3. Μεταποιητικές επιχειρήσεις. Φορείς που παράγουν οι ίδιες διάφορα προϊόντα 

(προµηθευτές), και για τη διακίνηση   των   προϊόντων τους - ή και για τη διακίνηση 

προϊόντων και άλλων παραγωγών ή προµηθευτών- δηµιουργούν διακριτά τµήµατα 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 
Για την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό µονάδων παροχής υπηρεσιών 

εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων 

εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής και 

επικοινωνιών - τηλεµατικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορ-

τοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών (συστήµατα διαχείρισης 

αποθηκών/ WMS, εκτύπωσης -ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα, διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων, συλλογής  και τηλεµετάδοσης δεδοµένων, διαχείρισης στόλου διανοµών κλπ.). 

Συµπληρωµατικά, απαιτούνται επενδυτικά έργα για την εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία πληροφορικών συστηµάτων υποστήριξης των διοικητικών και λοιπών 
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λειτουργιών της µονάδας. Στην περίπτωση υφιστάµενων µονάδων που πληρούν τις εν λόγω 

προϋποθέσεις, θα πρέπει στην οικονοµοτεχνική µελέτη να περιγράφεται αναλυτικά η 

υπάρχουσα υποδοµή (Μανιάτη, 2007). 

Έπειτα από αναµονή έξι και πλέον µηνών υπογράφτηκαν στις 5 Ιουλίου 2007 από 

τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, οι κανονιστικές αποφάσεις 

για την ενεργοποίηση του επενδυτικού νόµου 3299/2004, µετά την τροποποίησή του µε το 

άρθρο 37 του νόµου 3522/ 2006.  

∆ικαίωµα επιχορήγησης από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου έχουν τόσο οι 

εταιρίες Third Party Logistics (3PL), όσο και οι εµπορικές επιχειρήσεις που πωλούν 

χονδρικώς. Ειδικά, στην τελευταία περίπτωση, εντάσσονται δύο κατηγορίες εταιριών: 

− Επιχειρήσεις που έχουν in house logistics και παράλληλα αναλαµβάνουν τα logistics 

τρίτων. 

− Επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν την αποθήκευση, τη διανοµή αλλά και την πώληση 

προϊόντων τρίτων, κρατώντας το ποσοστό της αµοιβής τους και αποδίδοντας τις 

υπόλοιπες εισπράξεις τους στους πελάτες τους.  

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η εταιρία για να εξασφαλίσει την 

έγκριση και εκταµίευση της επιχορήγησης είναι µεταξύ άλλων, οι παρακάτω:  

� Να είναι εταιρία και όχι φυσικό πρόσωπο 

� Να αναγράφει ως σκοπό στο καταστατικό της προσφέρει υπηρεσίες logistics για 

λογαριασµό τρίτων. 

� Να υποβάλλει ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο 

� Να έχει προσκοµίσει σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων για συγκεκριµένο οικόπεδο και 

προσύµφωνο αγοράς (η αγορά του οικοπέδου εκ των προτέρων δεν είναι 

προαπαιτούµενο) 

� Να παρουσιάσει σαφές και πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο, όπου µεταξύ των άλλων θα 

έχει λύσει τα οργανωτικά, χωροταξικά και λειτουργικά της θέµατα 

� Να παρουσιάσει κοστολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαµβάνει 

στοιχεία όπως το συνολικό κόστος της επένδυσης, το κόστος λειτουργίας, πιθανούς 

κύκλους εργασιών και µελλοντικές κερδοφορίες. Αυτό θα βοηθήσει το µελετητικό 

γραφείο να εξετάσει τη βιωσιµότητα της επένδυσης, το εσωτερικό συντελεστή 

απόδοσης (Internal Rate of Return - IRR) κλπ. 

� Να έχει καταρτίσει τεχνοοικονοµική µελέτη 

� Τα τιµολόγια των επιλέξιµων δαπανών να έχουν εκδοθεί και να έχουν εξοφληθεί µέσα 

στο συγκεκριµένο χρόνο ή στις νόµιµες παρατάσεις που έχουν δοθεί. Σε καµία 
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περίπτωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν από την υποβολή του φακέλου στις 

αρµόδιες υπηρεσίες και πριν τη λήψη προέγκρισης. 

� Η εταιρία να µην έχει προβεί σε ουσιώδεις αλλαγές στην κτιριακή υποδοµή και στις 

άυλες επενδύσεις που ήδη εγκρίθηκαν  

� Να µην υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές από όσα ορίζει η οικοδοµική άδεια. 

Το µέγιστο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να έχει υλοποιηθεί η επένδυση 

είναι τα δύο χρόνια. Ωστόσο, ακόµα και αν η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το 

50% του έργου εντός των δύο αυτών ετών, δικαιούνται άλλα δύο χρόνια παράτασης. 

Αν λοιπόν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο και σαφές επενδυτικό σχέδιο, έχει 

εξασφαλισθεί το χρηµατοδοτικό σχήµα και ο επενδυτής αποδεικνύεται φερέγγυος, τότε 

υπάρχουν όλα τα εχέγγυα ώστε η επένδυση να τύχει επιχορήγησης.(ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ, 2007) 

 

4.3 Εξελίξεις στον κλάδο των Μεταφορών  - Συνδυασµένες 

Μεταφορές  
 

Στόχος του πολιτικού "Θεµατολογίου" της Κοµισιόν ή αλλιώς του Action Plan για 

τα logistics, όπως τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας 

των εµπορευµατικών µεταφορών στην Ευρώπη.  

Σύµφωνα λοιπόν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα 

πρέπει οι εµπορευµατικές µεταφορές να στραφούν στις συνέργιες, να µιλάµε δηλαδή στο 

εξής για συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές, που θα είναι αποδοτικότερες και 

περισσότερο αειφόρες.  

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι χώρες-µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να 

εστιάσουν σε θέµατα όπως: 

1. ∆ηµιουργία εµπορευµατικών διαδρόµων, µε τους οποίους θα συνδέονται και οι 

αλυσίδες µεταφοράς προς και από τις γειτονικές χώρες και δια θαλάσσης, 

2. Προαγωγή καινοτόµων τεχνολογιών και πρακτικών σε υποδοµή, µέσα µεταφοράς 

(φορτηγά οχήµατα, σιδηροδροµικές φορτάµαξες και σκάφη) και στη διαχείριση 

εµπορευµάτων, 

3. Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών για την διευκόλυνση στις αλυσίδες 

εµπορευµατικών µεταφορών, 

4. Ενίσχυση της ποιότητας του µεταφορικού έργου. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, στο Action Plan επισηµαίνεται ότι όσον αφορά στην 

λιµενική πολιτική και το σιδηροδροµικό δίκτυο εµπορευµατικού προσανατολισµού, πρέπει 

να εξεταστεί η διαθεσιµότητα πλατυβάθρων µεταφόρτωσης και η προσβασιµότητά τους.  
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Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και στην εγχώρια αγορά του σιδηροδρόµου, καθώς και 

επίσηµα πλέον, µέσω της έκδοσης σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος, το υπουργείο 

Μεταφορών προχώρησε στη σύσταση του ανεξάρτητου ρυθµιστικού φορέα µε την επωνυµία 

«Εθνικό Συµβούλιο Σιδηροδρόµων». Ο νέος αυτός φορέας θα εκδίδει τις άδειες των 

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συνάµα θα ελέγχει 

τη λειτουργία της νεοσύστατης -ουσιαστικά- εγχώριας σιδηροδροµικής αγοράς, καθώς το 

µονοπώλιο του ΟΣΕ έπαψε να υφίσταται. (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ,2008) 

Από την άλλη, το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εµπορευµάτων εστιάζεται 

στην ποιότητα και τη απόδοση κατά την διακίνηση αγαθών, καθώς και στην διασφάλιση 

εύκολης κυκλοφορίας των πληροφοριών που αφορούν σε συνδυασµένη διακίνηση 

εµπορευµάτων. 

Ωστόσο, υπάρχουν και τα "κακώς" κείµενα των εµπορευµατικών µεταφορών, όπως: 

1. Η συµφόρηση σε ορισµένα µέρη του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών επηρεάζει 

αρνητικά το κόστος και τον χρόνο των µεταφορών και αυξάνει την κατανάλωση 

καυσίµων. 

2. Οι εµπορευµατικές µεταφορές πρέπει να αναλάβουν το µερίδιό τους όσον αφορά στους 

στόχους της Ε.Ε. για την κλιµατική αλλαγή και την µείωση των εκποµπών ρύπων και 

θορύβου. 

3. Οι εµπορευµατικές µεταφορές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τα ορυκτά καύσιµα, των 

οποίων µεγάλο µέρος εισάγεται. 

4. Η ασφάλεια και η προστασία των µεταφορών πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. 

5. Οι επαγγελµατικοί κλάδοι που σχετίζονται µε τις µεταφορές και την εφοδιαστική 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση εξειδικευµένου προσωπικού. 

 

Το ευρωπαϊκό Action Plan για τις εµπορευµατικές µεταφορές, καταλήγει σε 

τέσσερις αρχές, οι οποίες δίνουν τον "τόνο" της πολιτικής που προτείνει η Ε.Ε. στα κράτη 

µέλη για τις εµπορευµατικές µεταφορές και τα Logistics.  

Σύµφωνα µε αυτές: 

1. Η συντροπικότητα απαιτεί βελτίωση της απόδοσης, της διαλειτουργικότητας και της 

διασυνδεσιµότητας των σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, εσωτερικών πλωτών 

µεταφορών, αεροπορικών, οδικών µεταφορών και των σχετικών κόµβων για την 

επίτευξη της πλήρους ολοκλήρωσής τους  

2. Τα νοήµονα συστήµατα µεταφοράς (ΝΣΜ) προσφέρουν τρόπο βελτίωσης και 

διαχείρισης µεταφορών και φορτίου και αύξησης της χρήσης της διαθέσιµης 

υποδοµής, άρα δίδεται σε αυτά ιδιαίτερη σηµασία. 
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3. Η αρχή των "Πράσινων ∆ιαδρόµων" διευρύνει το περιεχόµενου του στόχου της Ε.Ε. 

για ασφαλείς, περιβαλλοντικώς ορθές µεταφορές. 

4. Οι απαιτήσεις του χρήστη πρέπει να καταστούν το µελλοντικό επίκεντρο των 

ευρωπαϊκών Logistics. 

 

4.4 Εµπορευµατικά Κέντρα 
 

Η ευρωπαϊκή αγορά logistics και αποθηκών έχει σοβαρά επηρεασθεί από τις 

µακροοικονοµικές και πολιτικές αλλαγές των τελευταίων 15 ετών µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων ∆ιανοµής (European Distribution Centers)που 

εξυπηρετούν περισσότερες από µια χώρες. Τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή έχει γίνει 

εντονότερη ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης. Η αποθήκευση και διανοµή τελικών 

προϊόντων, εισαγόµενων από µακρινές περιοχές, έχει αποκτήσει αυξηµένη σηµασία, κυρίως 

κοντά στα µεγάλα λιµάνια της Ευρώπης όπου καταφθάνουν τα εµπορεύµατα και 

προωθούνται στην ενδοχώρα µε τη βοήθεια των οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων. 

(Κορωνάκη, 2006) 

Με τη µετατόπιση του κέντρου βάρους της παραγωγής και κατανάλωσης ανατολικά, 

ως αποτέλεσµα της ένταξης των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο πλέον η εξυπηρέτηση της αγοράς να γίνεται από ένα 

ενιαίο ευρωπαϊκό κέντρο διανοµής προς όφελος της δηµιουργίας ενός συστήµατος 

υπερτοπικών κέντρων διανοµής. Οι αλλαγές αυτές έχουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις για 

την αγορά αποθηκευτικών χώρων στην Ελλάδα. 

Η προβλεπόµενη ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου µε ρυθµούς 6% - 12% ετησίως 

για τα επόµενα πέντε χρόνια, η µεταφορά της τάξεως του 80% των εµπορευµάτων αυτών 

µέσω θαλάσσης, σε συνδυασµό µε την ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στον 

παγκόσµιο χάρτη των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών, καθιστά στρατηγικό τοµέα 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, τη δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων και την 

προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο της µεταφοράς, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. 

(Κορωνάκη, 2006) 

Oι ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν ένα µεγάλο ποσοστό της οικονοµικής 

δραστηριότητάς τους στα logistics, όπως είναι η Ολλανδία, η Γερµανία αλλά και η Ιταλία, 

έχουν χωροθετήσει δοµηµένα εµπορευµατικά κέντρα  όπου συγκεντρώνονται αποθηκευτικές 

εταιρίες, εταιρίες  διανοµών, συνεργεία, ξενοδοχεία, εταιρίες συσκευασίας, αµαξοποιεία και 

εµπορευµατικές διευθύνσεις σιδηροδροµικών µεταφορών. Τα εµπορευµατικά κέντρα 

επικοινωνούν µε λιµάνια, σιδηροδρόµους και αυτοκινητόδροµους περιφερειακά των πόλεων, 

µε συγκεκριµένες προδιαγραφές. 
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Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, η πλειονότητα των αποθηκευτικών χώρων 

βρίσκεται κοντά στα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εκεί όπου 

συγκεντρώνεται και η κατανάλωση.  Στο λεκανοπέδιο, η µεγαλύτερη προσφορά 

παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου (Ασπρόπυργος, Μάνδρα, 

Μαγούλα, Ελευσίνα).  

Σε δεύτερο επίπεδο, βρίσκεται η αγορά κατά µήκος του οδικού άξονα Αθηνών – 

Λαµίας (µέχρι τη Θήβα) και πιο πρόσφατα στην περιοχή των Μεσογείων. Στη Θεσσαλονίκη, 

σηµαντικότερη προσφορά παρατηρείται στις περιοχές του Καλοχωρίου και της Σίνδου. 

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που αναπτύσσουν αρκετοί επιχειρηµατίες για τη 

δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων σε στρατηγικά σηµεία της χώρας, όπως είναι 

Μακεδονία και η Θράκη, παράγοντες της αγοράς εξηγούν πως το βασικό πρόβληµα είναι η 

βραδεία εφαρµογή του σχετικού νόµου και ειδικότερα οι χρηµατοδοτήσεις, Επιπλέον, σε 

περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται βιοµηχανικές έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο η γη να 

ακριβαίνει παράλογα, γεγονός που ωθεί αρκετές επιχειρήσεις να αποµακρύνονται συνεχώς. 

Οι ειδήµονες της κτηµαταγοράς υποστηρίζουν πως υπάρχει κωλυσιεργία και έλλειψη 

σχεδιασµού τόσο από τους Οργανισµούς τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και από την 

Πολεοδοµία. Παρ’όλα αυτά, χρονιά σταθµός για τα δεδοµένα της ελληνικής αγοράς, όσον 

αφορά στα εµπορευµατικά κέντρα, αναδείχθηκε το 2006 µε τη δηµοπράτηση του πρώτου 

και σηµαντικότερου εµπορευµατικού κέντρου στην Ελλάδα, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του 

ΟΣΕ στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, πλησίον της Αττικής Οδού και του νέου λιµένα 

του Ικονίου. Έντονη αναµένεται να είναι η ζήτηση για αποθήκες υψηλών προδιαγραφών 

από νέες αλυσίδες λιανεµπορίου και αυξανόµενες εισαγωγές προϊόντων από την Ασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης αγαθών αποτελούν τον πυλώνα 

της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. Στο περιβάλλον του διεθνούς ανταγωνισµού, η 

ικανότητα να διατίθεται το κατάλληλο προϊόν στους κατάλληλους πελάτες την κατάλληλη 

στιγµή και στο κατάλληλο κόστος αποτελεί προϋπόθεση για την οικονοµική επιβίωση των 

εµπλεκόµενων οργανισµών και για την οικονοµική τους ευρωστία. Η παροχή των προϊόντων 

στα τελικά σηµεία πώλησης είναι και η κεντρική διεπαφή των επιχειρήσεων µε τους πελάτες 

τους. Η έγκαιρη και κοστολογικά αποτελεσµατική διανοµή των αγαθών όλο και 

περισσότερο εντάσσεται στην κεντρική πολιτική τους. Η επιτυχία µιας επιχείρησης κρίνεται 

από την καθηµερινή της επίδοση και από την επίτευξη των στόχων της. Η επιχείρηση 

χρειάζεται πελάτες ικανοποιηµένους που θα επαναλάβουν τις παραγγελίες τους. Η 

καθηµερινή, λοιπόν, ικανοποίηση των πελατών και απόδοση της διαδικασίας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι  από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας. 

Στα πλαίσια συγγραφής της εργασίας, η αναζήτηση, εύρεση και επεξεργασία των 

πληροφοριών και η εµβάθυνση στα χαρακτηριστικά  των εξεταζόµενων αντικειµένων, 

ενέτειναν το ενδιαφέρον και τον προβληµατισµό για τις επερχόµενες εξελίξεις στον κλάδο 

των logistics και του outsourcing. Κυρίως, για τη µορφή των µέχρι τώρα προσφερόµενων 

υπηρεσίων υποστήριξης των αλυσίδων εφοδιασµού αλλά και για τον µελλοντικό 

«εξαναγκασµό» της διαφοροποιήσής τους, λόγω του συνεχούς µεταβαλλόµενου, διεθνώς, 

επιχειρηµατικού και πολιτικο – οικονοµικού περιβάλλοντος.   

Αρχικά, αναφέρθηκε ο όρος, ο ρόλος και η συµβολή της διαδικασίας ανάθεσης 

(outsourcing) στη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έπειτα, εισήχθη ο ρόλος των 3PL 

υπηρεσιών σε αυτήν, για να καταλήξουµε µε την εµφάνιση των ολοκληρωµένων υπηρεσιών 

4PL. Αρκετά είναι τα σηµεία διαφοροποίησης των τελευταίων, αν και ακόµα στην εγχώρια 

αγορά δεν έχουν γίνει τελείως αντιληπτά και δεν αποτελούν, για την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων, επιχειρηµατικές ευκαιρίες απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Όσον αφορά στην εξέλιξη του εγχώριου κλάδου, αποτελεί σηµαντική εξέλιξη η 

παροχή επενδυτικών κινήτρων, διότι αποτελεί το πρώτο βήµα αναγνώρισης της πολιτείας 

της προοπτικής των logistics στην Ελλάδα. Η διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για τον κλάδο 

κρίνεται αναγκαία, αφενός διότι βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης ενόψει των διεθνών 

µεταβολών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και αφετέρου διότι θα συµβάλει στην 
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αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η γειτνίαση µε πρόσφορες, αναπτυσσόµενες 

αγορές.  

  Ενώ, την παρούσα στιγµή µελετούνται οι επιδράσεις των προαναφερόµενων 

υπηρεσιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διεθνή δηµοσιογραφία, κυρίως, ήδη γίνεται 

λόγος για την εµφάνιση πιο εξελιγµένων µορφών, όπως αυτές των 5PL και 7PL, ως 

αποτέλεσµα εξέλιξης των ήδη εφαρµογών. Συνεπώς, όροι όπως εφοδιαστική αλυσίδα και 

διαχείριση αυτής, προσφερόµενες υπηρεσίες ανάληψης διαδικασιών logistics (outsourcing  

logistics services providers), συνεργίες διαφόρων µορφών, ο όρος της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse logistics) και φυσικά όλα τα επισηµονικά πεδία που 

εµπεριέχονται ως χαρακτηριστικά και συµβάλλουν στην εξέλιξη των προαναφεροµένων, θα 

αποτελούν συνεχώς πεδία  για περαιτέρω µελέτη και αναβάθµιση των υπάρχοντων 

επιχειρησιακών δοµών. 
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UPS LOGISTICS AND TO MOVE TOWARDS 4PL – OR NOT? 

 

INTRODUCTION 
The fourth party logistics service provider (4PL) participates in supply chain 

coordination instead of just providing operational logistics and fulfillment services, like a 

traditional third party logistics provider (3PL) would. The implementation of a 4PL model 

required a major transition for UPS, which has its heritage in express and physical logistics 

services, towards a more integral involvement in customers supply chains, with a greater 

impact on customer supply chain performance and strategy. Example UPS customer 

relations such as with Cisco Systems show how the potential of a 4PL approach for logistics 

service providers lies in areas such as: increasing value add to customers, strengthening 

customer relations and escaping the drive towards commoditization of logistics services. The 

question is however, how feasible this model is in the longer term, especially when factoring 

in the perspective of the manufacturer and the existence of alternative candidates for 

outsourcing supply chain coordination, including consultants and contract manufacturers. 

Further to that the question is how the migration from a 3PL to a 4PL concept impacts the 

transaction economics and relationship coordination requirements for both the provider and 

the client. 

 

INDUSTRY ENVIRONMENT AND BUSINESS MODEL CONTEXT 
 

Logistics service providers have been keen on contributing to innovations in their 

client’s supply chain for some time now and they have been expanding service offerings for 

example through the creation of 4PL offerings. The 4PL model essentially elevates the 3PL 

to a coordinator of the flow of goods, not just an operator in the physical movement of 

goods. This is seen by 3PLs as a method for not only increasing revenues but also, more 

importantly, as a method to contribute to offering higher value added activities in the supply 

chain than the warehousing and transport services traditionally offered. The market for these 

traditional services may still be growing, it is however, increasingly crowed with service 

providers increasingly offering cut-throat rates, an indicator of commoditization of the 

service. The 3PL model is also asset-intensive which in a price sensitive market further 

challenges return on investments and financial performance. The 4PL model is far less asset 

intensive as it focused more on coordination, rather than just operating assets in service of 

the customer (see also: Bumstead and Cannons, 2002). 

Despite the availability of examples such as General Motors and Vector Logistics, 

the market for expanded services there are far fewer companies successfully operating. 

These services can upgrade the position of the 3PL in the supply chain beyond a supplier of 

commodity services, into a supplier of key services, such as coordination and management of 

the overall flow of goods in the supply chain, instead of merely operating the physical 

movement at selected links in the chain. 
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Figure 1 presents a service classification scheme from Birnall et al. (1997) within which the 

evolution of 3PL services into the 4PL domain can be understood. What is really happening 

is that service providers are aiming to evolve from the mass services segment towards the 

professional services segment. This involves an increase in customization of services, 

contact time with customers (spend on developing customized service concepts, coordination 

efforts and so on), as well as an increasing focus on customer relations and supply chain 

processes, instead of on equipment and products. As much sense as that might make from the 

3PL perspective, the question is, will their customers really buy? In that respect Coyle et al. 

(1992, p.550) state that: 

 

“While certain third party relationships do involve a very comprehensive set of service 

offerings, most customer-supplier relationships begin with a more modest set of activities to 

be managed by the third party. As customers grow accustomed to using the services of a 

third party for certain activities such as transportation and warehousing, they become 

candidates for a broader range of service offerings.” 

 

Based upon a large scale survey van Hoek and van Dierdonck (2000) concluded that, 

despite good efforts, 3PLs are not fully successful, if at all, in penetrating services such as 

customization and coordination that reach beyond their traditional areas of focus. 

Additionally, 3PLs are finding themselves facing a new set of competitors for the 4PL 

business. In addition to their traditional competition from transport companies and freight 

forwarders, consultants such as Accenture, software vendors and contract manufacturers are 

also pursuing this business. One such contract manufacturer is the US-based SCI, the 

company has split its logistics organization into two divisions, one focused solely on internal 

logistics and one focused on working with its customers on providing value added outbound 

services. Adolfo Anzaldua, director of logistics operations says: 

 

"About a year and a half ago our external logistics requirements started taking off. We 

decided to break our logistics organization apart and create a dedicated group to providing 

the services our customers require, including direct order fulfillment, repair operations, 

reverse logistics, inventory hub management, and second stage manufacturing. As contract 

manufacturing outsourcing progression went from manufacturing to procurement and 

planning to full supply chain management and outsourcing, many 3PL partners were not 

able to fully service the OEMs and the contract manufacturing firms were quick to pick up 

on the services 3PLs could not handle” (Hannon, 2004). 

 

With this as general industry context, the next section introduces UPS’s approach to 

expanding its service involvement in client relations using a 4PL model. 

 

 

UPS LOGISTICS APPROACH TO 4PL 

 
The business model of the 4PL as developed by UPS Logistics tends to evolve with 

customer relations as displayed in figure 2, it captures the evolution of client relations into 

4PL accounts. Traditionally, various transport and warehousing companies and 3PLs have 

provided logistics services to OEMs (phase A). Once a former 3PL develops a 4PL role the 

supply structure changes to phase B in which the 4PL takes over the process and flow 

management of the OEM. The company takes over the logistics problems and starts 

managing the physical supply of logistics on behalf of the customer. In that step an 

intermediate layer is created coordinating logistics service operations and providing the 

customer with a single point of contact. In the process the service provider may occasionally 

take over customer employees with expertise about the product and/or client-customer 
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relations in order to rapidly develop sufficient expertise. The 4PL is often non-asset focused 

and information based. Those customer relations that have evolved from 3PL origins may 

have retained some hard assets, but the critical factor is a change of an inward-looking 

mentality from ownership of hard assets and asset utilization, to a more holistic focus of total 

supply chain effectiveness and process optimization utilizing existing 3PL capacity in the 

market. This means that the 4PL sources and coordinates operations on behalf of the 

customer. UPS Logistics may source services from UPS but will also source from other 3PLs 

depending upon which provider can offer the best value service (based upon service level, 

quality, consistency and cost). The 3PL selection is sometimes partially based upon 

recommendations or stipulations from the client, but in those instances the involvement of 

that company is the responsibility of the client.  

UPS Logistics will involve them but if they perform poorly, then the client cannot 

hold UPS Logistics accountable, until UPS Logistics has endorsed that company after a 

period of performance evaluation. 

In phase C the 4PL begins to further develop a supply chain focus and starts to 

progress into a larger supply chain manager role for the customer. The 4PL begins to engage 

in supplier interfaces by calling off shipments of parts and components from the customers 

supplies. This can be based upon call off rules (once inventory goes under a certain level, 

order a  replenishment) or can be based upon modeling. Furthermore, the 4PL starts to 

engage in customer facing processes. The 4PL can receive and handle first or second level 

calls from the customer’s customers ordering shipments and order fulfillment activities. 

Once the leap to the supply chain level has been achieved a second move is to engage in 

coordinating possible manufacturing interfaces, as shown in phase D. Knowing customer 

orders and supply operations the 4PL can coordinate (final) manufacturing performed by 

contract manufacturers and end up in a position to leave the client with a virtual or design 

and marketing organization only, by integrating and running the entire supply chain for 

them. Obviously, there may be battles between the 4PL and the (contract) manufacturer on 

who is the best player to manage the supply chain, as there may be battles between 3PLs 

when progressing from phase A to B on who is the best player to perform the 4PL role. In 

this battle implementation and management capabilities in the change process are key 

differentiators among players. 

The resulting structure is one of a responsibility divide and a tiered supply chain as 

graphically displayed in figure 3. The client/manufacturer concentrates on supply chain 

strategy and coordination with customers and the 4PL. The 4PL coordinates with the 

manufacturer and logistics operators while manages logistics operations and the logistics 

operations focus on performing logistics activities and coordinating with the 4PL. This last 

point is possibly the most important responsibility for the manufacturer; outsourcing 

does not mean disposing of all responsibility at all. Ongoing coordination, key contacts and 

system integration are amongst keys to sustainable success the manufacturer controls just as 

much, if not more, than the service provider. Additionally, in order to enable the close 

working relationship between the 4PL and the manufacturer certain levels of IT systems 

integration will be required. At minimum electronic order sharing, inventory reporting but 

possibly also access to planning software and tools for the 4PL will enhance its ability to 

operate as a seamlessly linked partner. In the case of UPS, the company uses its advance 

transportation network optimization tools and software to organize the customers 

transportation, this can be a major benefit to the customer as it essentially directly taps into 

one of the key competitive capabilities and requirements for UPS. 
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MANAGING THE CHANGE PROCESS 
 
The process outlined in figure 2 is one that reflects a disintegration and reintegration 

change process. Initially the supply chain is des-integrated (phase A-D) with 

suppliers and different layers separated from the client. Reintegration, at a higher level of 

sophistication, is than achieved around the 4PL. How to manage this transformation in the 

supply chain? 

UPS Logistics does not participate in many ‘traditional’ tender or contract bidding 

processes anymore. It generally consults to clients in supply chain design and reengineering 

projects. The company enters into a co-design process, which moves the relationship away 

from a sales and buying effort. UPS Logistics will bring logistical and supply chain 

experience to the table and co-develop the business model for a company in change or 

growth. A highly competitive market fee for consulting will be charged because of the 

anticipated supply chain management business opportunity for UPS Logistics. But if at the 

end of the process UPS Logistics is not commissioned as a 4PL there is an additional charge 

to compensate for the effort. This places UPS Logistics in a more neutral position. Its initial 

focus is not on selling but on assisting the company in developing a business model utilizing 

existing and best-of-breed capacity in the market place whilst maintaining a sense of reality 

on the motives and motivation of those 3PLs and how to effectively daisy-chain them into a 

‘seamless’ collaborative physical supply chain for the client. Once the 4PL model is in place 

(phase B) UPS Logistics begins to further interact with various functional areas of the clients 

organization. Manufacturing and marketing units for example have to be convinced of the 

prospect of the 4PL model, without this the 4PL application remain more limited to 

transportation management (phase A). In developing the 4PL model into phase C and D, the 

company actually begins to run supply chain management for customers. UPS functions as 

the flexible process glue in the supply chain operations once up and running. The change of 

mentality within the former 3PL and, more importantly, within the customer’s organization 

may be time-consuming and demanding. For which benefits such as transparency and 

improved communication systems achieved in phase B are used as a stepping stone and a 

pitch with the other units of the customer’s organization. This is different from solely using 

costs savings as the argument. This is the traditional argument used by 3PLs in the 

development of logistics services and has caused part of the commoditization in the industry. 

When the 4PL progresses into supply chain services however, service enhancement become 

more critical, rather than just cost savings, signaling an escape from a more pricesensitive 

environment. 

In that respect, the changes in operations, mentality and supply chain management 

systems in progressing through the various stages of information integration show a 

relation with the stages in the contribution of logistics and supply chain to the 

competitiveness as identified by Bowersox and Closs (1996). They explain that logistics may 

initially contribute to cost-savings. This is the initial pitch for the 4PL, very much alike that 

for traditional 3PL. It can then progresses into customer service enhancement, which is the 

advanced level of contribution from the 4PL, as explained. Finally, once synergies between 

the integrated flow of information and goods are actively managed new markets, products 

and services can be created. This is also the final stage in the contribution of logistics to 

competitiveness, according to Bowersox and Closs (1996). Once the 4PL reaches phase D it 

comes very close to this level. Through including manufacturing activities and adding 

supplementary services to the scope of logistics services the client can achieve greater levels 

of customization for its customers. While the logistics company can truly escape the 

commodity trap of traditional transport and warehousing services by offering expanded 

services with higher value added, such as described going up the vertical axis of figure 1. 
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CHANGING ECONOMICS AND COORDINATION 

 
Once fully migrated to phase D the economics of the relationship and transactions 

between the logistics service provider and the manufacturer have substantially changed. And 

as mentioned, the coordination between the two parties also has to change with the 

economics. Table I details typical changes moving from a 3PL to a 4PL relationship. It is 

important to note that a lot of these place responsibility on the manufacturer/client to 

contribute more extensively to the success of the relationship. These responsibilities include 

more extensive coordination, sharing of strategic changes and ambitions, more 

comprehensive performance measurement and evaluation. All of these originate from the 

fact that the service provider integrates more deeply and comprehensively into the 

manufacturers supply chain and the fact that the manufacturer becomes more dependent on 

the service provider for fulfilment performance to its customers. 

Integration of IT systems is a particular dimension in the implementation of the 4PL 

concept that deserves consideration in the context of the economics and coordination of the 

relation. A substantial amount of systems support will be necessary in the relation, possibly 

including receiving of customer orders, ordering from suppliers electronically, checking 

inventory levels in the manufacturing organization. This could be highly customer specific 

resulting in challenges with scale economics and speed of implementation and learning for 

the service provider. It is also likely that the manufacturer/client is going to demand that the 

service provider with establish the systems integration as part of its implementation efforts. 

It is likely therefore that the service provider will aim to us its existing systems such as 

UPS’s customer desktop integrated tools for transportation and shipment management. UPS 

also has sophisticated network design systems it uses to help customers design supply chain 

networks and optimize its own transportation network that can also be deployed. 
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Table II summarizes benefits for both the service provider and the manufacturer/client 

that can be accomplished when the migration is managed effectively. 

 

 

 
EXAMPLE CLIENT RELATION: CISCO SYSTEMS 

 
A UPS Logistics “model” customer for the evolution into a 4PL is Cisco Systems. 

This relationship has evolved through stages A-D and currently involves both 

supplier and customer facing activities, on top of the coordination and management of all 

logistics flows in Europe, the Middle East and North Africa. 

UPS Logistics receives notification when products are ready for shipment from 

contract manufacturers and Cisco plant. These products are then collected within 24 hours 

from one of more than 20 sites around the world, UPS books aircraft into the continent, and 

receives product into a dedicated 86,000 square foot European logistics center, owned and 

operated by UPS. 

On the outbound side, UPS selects the carrier and oversees delivery to customers 

throughout Europe, Middle East and North Africa. Using optimization software developed 

inhouse by UPS, it consolidates shipments with a common destination. Orders frequently 

include components from multiple origins, creating the need for a system that can minimize 

the number of deliveries and reduce congestion at the loading dock. 

For outbound shipments, UPS acts as a neutral party with respect to carrier choice. 

Various carrier algorithms (e.g., service level, price and time in transit) have been 

populated in the system on a postal code level. The system provides a “mini RFQ” (request 

for quotation or proposal) to find the best carrier from an approved vendor list every time a 

new shipment is being presented for a customer. Throughout the process, the order status is 

communicated to Cisco so that it can provide its customer with continuous access to 

information. Until an order is fulfilled, a customer has the opportunity to make adjustments 

to the order, such as changes to delivery date. Every logistics movement registered in the 
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UPS system is also registered immediately in the Cisco system. Annually, UPS Logistics 

handles more than one million boxes for Cisco. 

UPS also runs an internal call center which answers logistics-related questions by 

Cisco’s customer-service department.  

 

Recently, UPS has begun pick-and-pack operations, combining accessories such as power 

cords with Cisco orders. Beyond that, says a logistics manager from Cisco: 

 

“The opportunities of the market will drive the relationship that we have with UPS.” 

 

CASE QUESTIONS 

 
Given that the development of the 4PL model is “up to the market” several questions face 

UPS and any 3PL considering or actively pursuing a 4PL strategy: 

 

� Why would 3PLs consider a 4PL strategy, bearing in mind the nature of the 3PL industry? 

� How are the economics of the relationship affected and what are the coordination 

requirements to ensure return for both parties? 

� What criteria might (potential) customers use to evaluate possible 4PLs? 

� How would 3PLs score on these criteria against competition (contract manufacturers, 

consultants, IT vendors, transport companies and freight forwarders)? Or in other words: 

what are the critical success factors for a 4PL strategy? 

� What conclusions can be drawn based upon that evaluation for the longer-term feasibility 

of the 4PL strategy for 3PLs? Additionally, what are policy implications for 

manufacturers/outsourcers? 
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TEACHING NOTE 

Synopsis 

 
This case presents the experiences of UPS Logistics, a company well known to be leading in 

the development and implementation of the fourth party logistics (4PL) business model. An 

example of a major client relation – Cisco Systems - is presented in which UPS Logistics has 

achieved near full supply chain integration and expanded into a full 4PL provider. The 

question is to what extent this might be a model for 3PLs and how feasible a 4PL focused 

strategy might be, beyond individual success stories. At minimum its implementation takes 

time and 3PLs find themselves competing with different companies than they are used to. 

 

Objectives 
 

This case familiarizes students with the concept of 4PLs, introduces them to 3PL business 

management considerations in the context of outsourcing trends, 3PL industry challenges 

and manufacturer outsourcing considerations. Additionally, it allows students to adopt a 

critical view on 4PL opportunities from a manufacturer point of view. 

 

Additional Teaching Suggestions 
 
In addition to the case questions, consider asking students to do a search on 3PL companies 

and the industry to further support familiarization with the industry and its dynamics. A 

search might also reveal additional insight into alternative 4PL providers such as consultants. 

The case questions are presented in logical sequence and follow each other. For less 

advanced classes only the first two to three questions might be used. For more advanced 

classes student(team)s might be asked to prepare for an in class discussion of the case 

questions or students might be assigned the last two questions as an assignment. As a 

possible extension student(team)s can be asked to: 

 

(A) prepare a business plan for a hypothetical 3PL management team on a possible 4PL 

strategy, or 

(B) generate alternative value add strategy and market suggestions for a hypothetical 3PL 

management team to escape complete commoditization of its business. 

 

Questions and Suggested Answers 
 

1. Why would 3PLs consider a 4PL strategy, bearing in mind the nature of the 3PL 

industry? 

The 4PL strategy is one of several strategies pursued by 3PLs to escape a commoditization 

of the transportation services, alternative strategies addressing the same 

challenge include the expansion into additional logistics activities and the customization of 

products. Table III lists pro’s of this approach and risks involved for 3PL’s. Consider asking 

students to generate considerations either as an assignment or during discussion in class. See 

also table II in the case document. 
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2. How are the economics of the relationship affected and what are the coordination 

requirements to ensure return for both parties? 

 

Consider table II and III as a basis for discussion. Particularly noteworthy is that risks 

increase for manufacturers with an increased dependence on service provider. This is not to 

be underestimated. In particular when they have order information run over systems of the 

service provider; there is substantial lock-in risk. Coordination between the two parties is a 

key success factor; the manufacturer has responsibilities here and the supply chain structure 

might be so specific that the service provider is at risk of loosing scale economics and in 

need of lengthy investments in “learning” to operate the customer’s supply chain. 

Additionally, in advanced classes you may consider inviting students to consider the 

migration from 3PL to 4PL in the context of transaction cost economics; from transactional 

services to a more hybrid form in the Williamson framework. 

 
3. What criteria might (potential) customers use to evaluate possible 4PLs and how would 

3PLs score on these criteria against competition (contract manufacturers, consultants, 

IT vendors, transport companies and freight forwarders)? Or in other words: what are 

the critical success factors for a 4PL strategy? 

 

Consider table IV with general evaluation criteria (rows) which cover the main competence 

areas for 4PLs manufacturers would be considering and answers (cells) for current players in 

the 4PL market. Either offer the table to students (less advanced classes or when time is 

available for case discussion) or generate it in class. Conducting the evaluation might serve 

as a good (team) assignment, in particular when students are asked to draw conclusions on 

3PL changes and challenges (see next question). 

 

4. What conclusions can be drawn based upon that evaluation for the longer-term 

feasibility of the 4PL strategy for 3PLs? Additionally, what are policy implications 

for 

manufacturers/outsourcers? 
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Feasibility of the 4PL model for 3PLs: 

In the context of an industry under commoditization pressures the 4PL model can be seen as 

a logical approach for 3PLs to pursue. It opens doors to deeper supply chain involvement 

and higher value add contributions to the customer’s supply chain. The risks involved 

however, include pushing a vendor-centric solution onto customers and expanding into areas 

beyond current competencies and track record, as well as, facing new competitors. As shown 

in the Cisco Systems example, manufacturers can be expected to seriously consider the 

benefits of the 4PL model as an extension of support offered by capable 3PLs. Outsourcing 

criteria however, can be expected to include new criteria such as advanced IT capabilities. 

Additionally, competitors might be considered more feasible partners because of strategic 

supply chain (change) management capabilities (consultants) or larger current involvement 

in product supply (contract manufacturers). At minimum, the 4PL model should be seen by 

3PLs as more than a marketing approach, it requires long term investment in customer 

relations (the case shows the gradual migration into a 4PL model) and ongoing expansion of 

customer involvement (consistent with the Coyle et al. 1992 statement) and 3PL 

competencies. 
 

Implications for manufacturers/outsourcers: 
The 4PL model might be a valid extension of existing outsourcing relationships but 

should be approached with care. In particular, manufacturers should not consider 4PL simply 

because the 3PL is offering, it should fit within its supply chain strategy such as in Cisco’s. 

Furthermore, the implementation of a 4PL model will require investment over time in the 

relationship from both sides; this is not an overnight roll out that can be left to a 3PL alone. 

Selecting a 3PL is by no means a clear cut answer, it is only where the process starts. 

 

Epilogue 

 
The UPS Logistics – Cisco Systems relationship is still in place, several years into 

the contract and UPS Logistics has leveraged the experience developed into several other 

client relationships. This case has however also shown that the 4PL model is not as logical a 

strategy for 3PLs as we might originally have considered. In the experience of UPS 

Logistics, even the successful implementations take time and investments from all parties 

involved. And even though benefits for the 4PL are clear, in particular in the context of a 

commoditizing 3PL industry, the size of those over time and the size of the overall market 

for 4PL service is unclear to this date. Beyond that, if the market does flourish beyond the 

few examples available to date, that might still trigger a next wave of commoditization 

pressures. 
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