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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα εμπορευματικά κέντρα ως ένα νέο σχετικά κομμάτι της σύγχρονης
εφοδιαστικής αλυσίδας έρχονται να συνδυάσουν πρακτικές από πολλούς και
διαφορετικούς χώρους όπως είναι το Management, τα Οικονομικά, η Διοίκηση
Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, η Τεχνολογία, τα ‘Logistics’ και η
επιστήμη των Υπολογιστών. Η παρούσα διπλωματική εργασία, βασισμένη σε
σχετική βιβλιογραφία αλλά σε σύγχρονες έρευνες, έχει ως αρχικό της στόχο να
αναλύσει την έννοια και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των εμπορευματικών
κέντρων, αναζητώντας τους νόμους και τους οργανισμούς προώθησης και στήριξης
τους. Εξετάζει την πολύπλευρη στρατηγική τους σημασία και ταυτόχρονα προβάλει
την ανάγκη σωστής στελέχωσή τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των εργασιών που
λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα εμπορευματικό κέντρο και περιγράφονται λεπτομερώς
οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας καθώς και οι εναλλακτικοί και δοκιμασμένοι τρόποι
εκπαίδευσης των εργαζομένων.
Τέλος, διερευνούνται οι λόγοι που καθιστούν το λιμάνι του Βόλου και την
ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας ως μια γεωγραφική περιοχή ικανή να φιλοξενήσει
μελλοντικά ένα σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ABSTRACT)
Distribution Parks have recently proved to be an increasingly important part
of supply chain management. They combine knowledge and experience from
different fields such as Economics, Business Administration, Human Recourse
Management, Technology and Computer Science. This paper, based on relevant
bibliography and recent researches, aims to analyze distribution parks and their
characteristics along with the laws and organizations that support and protect them. It
also examines the strategic role of DCs and presents the need for their successful
recruitment.
Furthermore, it describes the different kind of jobs that take place in a DC,
forms accurate and complete job descriptions and presents learning methods which
have already been carried out for people working at DCs.
Finally, this paper attempts to analyze the factors that could help the port of
Volos and the region of Magnisia to improve into a place suitable to host
successfully a Distribution Park
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Τα εμπορευματικά κέντρα αποτελούν ένα σχετικά νέο κομμάτι της
σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδιαίτερα πρόσφορο για έρευνα και μελέτη.
Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Γαλλία την δεκαετία του 1960 ενώ τα
τελευταία χρόνια η πολύπλευρη διάσταση, υπόσταση και χρησιμότητα τους έχει
κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους. Έτσι
λοιπόν, πανεπιστημιακοί συγγραφείς, εταιρείες εκπόνησης μελετών και επιχειρήσεις,
δημοσίευσαν άρθρα, διεξήγαγαν έρευνες και παρουσίασαν αποτελέσματα που
σχετίζονται άμεσα με τα διαμετακομιστικά κέντρα και τις επιμέρους δραστηριότητές
τους. Στην πλειονότητα των πονημάτων αυτών εμπεριέχονται έννοιες όπως αυτές
της οργάνωσης, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της συσκευασίας, της
ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής παρακολούθησης των εμπορευμάτων και της
διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων.
Πιο συγκεκριμένα, το 1998 ο Vaidyanathan Jayaraman σε άρθρο του στο
επιστημονικό περιοδικό ‘International Journal of Operations & Production
Management’, παρουσιάζει την δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου (FITNETFacility Location, Inventory, Transportation Network) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ‘εργαλείο’ για την μέτρηση της επιρροής που έχει η επιλογή της τοποθεσίας, του
μέσου μεταφοράς καθώς και του τρόπου διαχείρισης των αποθηκευτικών χώρων
στην μείωση του κόστους και στην περαιτέρω επιτυχημένη πορεία της εταιρείας που
είναι υπεύθυνη για τον χειρισμό ενός δικτύου διανομής.
Την ίδια χρονιά (1998), η Benita M.Beamon παρουσιάζει στο άρθρο της το
ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την απόδοση, τον
σχεδιασμό και την ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περιγράφει πολλές από τις
προσπάθειες μοντελοποίησης της, αναφέρεται στο πρόσφορο έδαφος που υπάρχει
για περαιτέρω έρευνα ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τα διαμετακομιστικά κέντρα ως
ένα πολλά υποσχόμενο και ιδιαίτερης βαρύτητας κομμάτι της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Ένα χρόνο αργότερα (1999), ο Liu περιγράφει τα ιδανικά χαρακτηριστικά
ενός εμπορευματικού κέντρου. Σε αυτά συγκαταλέγονται:
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•

η παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών όπως είναι η μετάδοση πληροφοριών, οι
υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και είσπραξης για λογαριασμό του πελάτηπαραγωγού.

•

η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, δηλαδή η άρτια μεταφορά του σωστού
προϊόντος στην σωστή ποσότητα και στην καλύτερη ποιότητα με το μικρότερο
δυνατό κόστος στους κατάλληλους καταναλωτές.

•

η δυνατότητα ενίσχυσης και έλεγχου της επικοινωνίας του προμηθευτή με τον
λιανέμπορο προκειμένου να ολοκληρωθούν αποτελεσματικά οι μεταξύ τους
συναλλαγές και συμφωνίες.

•

η διατήρηση χαμηλού επιπέδου αποθεμάτων, η μεγάλη ποικιλία σε εμπορεύματα
και η καλύτερη δυνατή παράδοση στον τελικό προορισμό τους.
Μελετώντας πέντε εμπορευματικά κέντρα και αναλύοντας τα επιμέρους

χαρακτηριστικά τους, οι Chun-Ho Kuo, Kimberly D.Dunn και Sabah U.Randhawa
(1999) προσπάθησαν να ερευνήσουν τα συστήματα μέτρησης που χρησιμοποιούνται
σε αυτά. Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας τους απέδειξαν ότι τα συγκεκριμένα
εμπορευματικά κέντρα δεν έχουν άκρως ικανοποιητικά συστήματα μέτρησης της
αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της ποιότητας τους ωστόσο η πληροφόρηση που
αυτά παρέχουν μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις της
διοίκησης και την συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού.
Το αποτέλεσμα της έρευνας τους δημοσιεύουν το 2002 στο επιστημονικό
περιοδικό ‘Industrial Management and Data Systems’ οι Amy Trappey και Pei-Shun
Ho, υποστηρίζοντας την θετική συνεισφορά των συστημάτων διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων (HRM & ERP) στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
των εμπορευματικών κέντρων. Πιστεύουν ότι η χρήση τέτοιων συστημάτων μπορεί
να δημιουργήσει προϋποθέσεις ύπαρξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ένα
διαμετακομιστικό κέντρο και προτείνουν την περαιτέρω βελτίωση και προσαρμογή
τους στις ιδιαιτερότητες του κάθε κέντρου.
Την ίδια χρονιά ο Mohsen M.D. Hassan προσπαθεί μέσα από το άρθρο του
“A framework for the design of warehouse layout” να παρουσιάσει το βασικό
πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός χωροταξικού μοντέλου που θα αξιοποιεί κατά τον
βέλτιστο δυνατό τρόπο τον χώρο και τις λειτουργίες ενός εμπορευματικού κέντρου.
Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα, συμβατότητα
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ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης των
εμπορευμάτων και των άσκοπων μετακινήσεων τους.
Το 2003 οι Santos M. και de la Cruz J.M. απέδειξαν, χρησιμοποιώντας την
μέθοδο της προσομοίωσης, ότι υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στην στρατηγική
κατηγοριοποίησης των εμπορευμάτων που ακολουθεί ένα διαμετακομιστικό κέντρο
και την βελτίωσης της συνολικής αποδοτικότητας του.
Το 2004 ο Peter Baker εξέτασε τον ρόλο των εμπορευματικών κέντρων στο
Ηνωμένο Βασίλειο και το μέγεθος στο οποίο οι δραστηριότητες τους
ευθυγραμμίζονται με αυτές της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας. Διαπίστωσε την
τάση για δημιουργία μεγάλων διαμετακομιστικών κέντρων που να ανταποκρίνονται
με ταχύτητα στις απαιτήσεις των καταναλωτών και να παρέχουν υπηρεσίες που
προσθέτουν άξια όπως είναι για παράδειγμα η ετικετοποίηση, η τιμολόγηση και η
συναρμολόγηση. Τέλος, ο Baker τόνισε μέσα από την ερευνά του την
σημαντικότητα των εμπορευματικών κέντρων στην εξέλιξη και την βελτίωση της
σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το 2005, μετά από σχετική έρευνα σε 18 διαμετακομιστικά κέντρα των
Ηνωμένων Πολιτειών, οι M. Douglas Voss, Roger J. Calantone and Scott B. Keller
υποστηρίζουν ότι το

ανθρώπινο δυναμικό της «πρώτης γραμμής» ενός

εμπορευματικού κέντρου είναι αυτό που προσθέτει αξία στο προϊόν, συμβάλλοντας
θετικά στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και στην καλή λειτουργία της
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Την ίδια χρονιά ο Vinh Van Thai παρουσιάζει μέσα από την μελέτη του μια
μέθοδο για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας για την ίδρυση ενός
εμπορευματικού κέντρου. Η μέθοδος αυτή διακρίνεται σε τρία επιμέρους σταδία και
λαμβάνει υπόψη της:
1. κοινωνικοοικονομικά κριτήρια –πρώτο στάδιο
2. πιθανές εναλλακτικές λύσεις – δεύτερο στάδιο
3. ποσοτικούς παράγοντες με την χρήση ενός μαθηματικού μοντέλου –
τρίτο στάδιο
Οι Lowlani, Disney και Naim στηριζόμενοι σε πραγματικά δεδομένα,
παρουσιάζουν το 2006 έναν νέο επιστημονικό τρόπο αναγνώρισης εκείνων των
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κινδύνων στους οποίους το δίκτυο διανομής των προϊόντων και κατά συνέπεια και
τα διαμετακομιστικά κέντρα έχουν μεγάλη ευαισθησία.
Οι

Antonio C. Caputo και Pacifico M. Pelagagge με την βοήθεια της

μεθόδου της προσομοίωσης αποδεικνύουν ότι η χρήση αυτοματοποιημένων
συστημάτων λήψης παραγγελιών μέσα σε ένα εμπορευματικό κέντρο συμβάλει
σημαντικά στην αποτελεσματικότητα του, την μείωση του κόστους και στην λήψη
καλύτερων διοικητικών αποφάσεων.
Έτος 2007 και ο Ronald H.Ballou διαπραγματεύεται στο άρθρο του την
εξέλιξη των ‘logistics’ και την διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναφέρεται
στις προκλήσεις που εμφανίζονται στα πεδία του σχεδιασμού και του ελέγχου των
‘logistics’ αλλά και στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας των
συστημάτων που διαχειρίζονται την πληροφορία.

Έρευνες-Μελέτες…
Οι εταιρείες Capgemini και Prologis δημοσίευσαν το 2006 τα αποτελέσματα
της ερευνάς τους με τίτλο “Europe’s most wanted Distribution Center Locations”.
Σε αυτή μελετήθηκαν 300 τοποθεσίες για εμπορευματικά κέντρα στην Ευρώπη και
τέσσερις μεγάλοι κλάδοι: 1) ο κλάδος της προηγμένης τεχνολογία και των
ηλεκτρονικών, 2) ο κλάδος των τροφίμων, 3) ο κλάδος των καταναλωτικών
προϊόντων και 4) ο κλάδος των φάρμακων. Απόρροια αυτή της ερευνάς ήταν να
διευκρινιστούν οι τάσεις που υπάρχουν σήμερα στο ευρωπαϊκό χώρο σχετικά με την
επιλογή της γεωγραφικής θέσης των εμπορευματικών κέντρων. Επιπλέον, μέσα από
την έρευνα αυτή αποκαλύπτεται μια σημαντική σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά
των διαμετακομιστικών κέντρων και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου που
εξυπηρετούν καθώς και στις εξειδικευμένες ανάγκες που έχουν τα προς
διαμετακόμιση προϊόντα (π.χ. συγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης, ειδικός
χειρισμός στην μεταφορά κ.α.) αλλά και οι καταναλωτές τους.
Εξίσου σημαντική είναι και η προηγούμενη έρευνα της Capgemini που
δημοσιεύτηκε τρία χρόνια νωρίτερα (Σεπτέμβριος 2003). Η έρευνα αυτή έχει ως
σκοπό να κατατάξει δέκα ευρωπαϊκές χώρες ως προς την καταλληλότητά τους να
υποδεχτούν ένα εμπορευματικό κέντρο και να του εξασφαλίσουν προϋποθέσεις
σωστής, ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας. Λαμβάνοντας υπόψη δεκαέξι
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κριτήρια, διαφορετικής βαρύτητας το καθένα, καταλληλότερη χώρα με την
μεγαλύτερη βαθμολογία παρουσιάζεται η Γαλλία ενώ την ακολουθούν το Ηνωμένο
Βασίλειο, το Βέλγιο και η Γερμανία. Και σε αυτό το πόνημα σχολιάζονται οι
κυρίαρχες τάσεις που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και συνδέονται
άμεσα με την εξέλιξη των εμπορευματικών κέντρων.
Τον Ιούλιο του 2004 ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε)
ολοκλήρωσε την έκθεσή του με τίτλο: ‘Προϋποθέσεις και Αναγκαίες Παρεμβάσεις
για την Μετεξέλιξη της Κεντρικής Μακεδονίας ως Κόμβου Logistics’. Στόχο της
παρούσας μελέτης αποτέλεσε ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των
παρεμβάσεων εκείνων που είναι απαραίτητες προκειμένου να αναδειχθεί η Κεντρική
Μακεδονία, με κέντρο την Θεσσαλονίκη, σε βασικό κόμβο ‘logistics’ της
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα μάλιστα με την συγκεκριμένη έκθεση για την
ανάδειξη μιας περιοχής ως κόμβου logistics θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτή: 1)
σημαντικές εμπορευματικές ροές προς διαχείριση και 2) διαθέσιμες και κατάλληλες
υποδομές. Για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να έχει μια τέτοιου είδους εξέλιξη
χρειάζεται να ληφθεί σοβαρά υπόψην η ευρωπαϊκή εμπειρία καθώς και οι ιδιαίτερες
συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η έκθεση
του Σ.Β.Β.Ε καταλήγει σε μία σειρά από προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν
προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Leonardo da Vinci’
διεξήχθη και το πρόγραμμα ‘NOVALOG’ (Nouvelles competences et innovations
dans la logistique) τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν σε αντίστοιχο
συνέδριο που έγινε στο Παρίσι στις 15 Οκτωβρίου του 2004. Το πρόγραμμα
‘NOVALOG’ είχε ως αντικείμενο ερευνάς και μελέτης τις δεξιότητες και τα
προσόντα που χρειάζεται να έχουν οι εργαζόμενοι στον χώρο των ‘logistics’,
διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων (από τον χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος
έως το ανώτερο στέλεχος - ‘logistics manager’), και τον τρόπο απόκτησης τους. Σε
αυτό συμμετείχαν έντεκα μέρη-ομάδες μεταξύ των οποίων πανεπιστημιακά
ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμοί όπως οι: IRU (International Road Union), ETF
(European Transport Federation) και ELA ( European Logistics Association). Τα
αποτελέσματα του προγράμματος αυτού παρουσιάζονται αναλυτικά, σε μορφή
αναφορών και βοηθημάτων, και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην
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ιστοσελίδα του προγράμματος ‘NOVALOG’:‘http://www.novalog-project.org’ με
τους ακόλουθους τίτλους:
1) ‘Employment and Qualifications in Logistics: from national realities to a
European approach’,
2) ‘Relating employment and training, the development of a European common
framework of competencies’,
3) ‘Logistics jobs in Europe: national policies and common trends’ και
4) ‘Overview of innovative practices in the field of training and employment’.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
2.1Τι είναι το εμπορευματικό κέντρο
2.1.1 Προέλευση της λέξης
O όρος “εμπορευματικό κέντρο” προέρχεται από τον συνδυασμό δύο
επιμέρους λέξεων που έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική γλώσσα. Το πρώτο
συστατικό του όρου είναι η λέξη “εμπορευματικός” και αναφέρεται σε αυτόν που
έχει σχέση με τα εμπορεύματα, δηλαδή τα φυσικά ή τεχνικά προϊόντα που
αποτελούν αντικείμενο αγοράς και πώλησης με τελικό σκοπό το κέρδος. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι η λέξη “εμπόρευμα” είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης του
προθέματος “εν” και του αρχαίου ρήματος “περάω” που σημαίνει διέρχομαι,
βρίσκομαι σε πορεία.
Το δεύτερο συστατικό του όρου είναι το “κέντρο”, δηλαδή το κάθε σημείο
που αποτελεί το μέσο ενός τόπου, χώρου ή επιφάνειας. Στην μεταφορική της εκδοχή
η λέξη αυτή περιγράφει το μέρος όπου υπάρχει η μεγαλύτερη κίνηση ή δράση.
Συνεπώς, ο όρος εμπορευματικό κέντρο περιγράφει έναν χώρο όπου παρατηρείται
ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα η οποία σχετίζεται άμεσα με την πορεία των
παραχθέντων αγαθών. Μια πορεία που ξεκινάει από τον τόπο της παραγωγής,
εμπεριέχει πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς και καταλήγει σε συγκεκριμένα σημεία
πώλησης και κατανάλωσης.
Εναλλακτικά, αντί του όρου “εμπορευματικό” κέντρο συναντάμε αρκετά
συχνά και τον ορό “διαμετακομιστικό” κέντρο. Στην ξένη αρθρογραφία αποδίδεται
κυρίως με την χρήση των όρων: “distribution center”, “logistics center”, “logistics
hub”, “distribution park”, “logistiques de fret” (France), “logistics park”, Interporto
(Italy) και “freight village” ενώ ο τελευταίος

επικρατεί στις περισσότερες των

περιπτώσεων.
2.1.2 Ορισμοί
Στην διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει
ορισμούς που δεν διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση
Εμπορευματικών Κέντρων “Euro-platforms”, η οποία εκπροσωπεί το θεσμό σε
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ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα προωθεί και διαφυλάττει τα συμφέροντα του, το
“Εμπορευματικό Κέντρο”: «είναι μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσα
στην οποία λαμβάνουν χώρα όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την
μετακίνηση, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
με την βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και με την συμμετοχή πολλών
ανθρώπων». Προκείμενου να λειτουργήσει σωστά και ομαλά το εμπορευματικό
κέντρο πρέπει να βρίσκεται κοντά σε οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα,
αεροδρόμια ή και λιμάνια.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μεταφορών (European Conference of Ministers
of Transport & UNEVEN) ορίζει το Εμπορευματικό Κέντρο ως μια γεωγραφική
“συνάντηση” ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και οργανισμών που
ασχολούνται με την συνδυασμένη μεταφορά των εμπορευμάτων και όλες τις
υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτές (όπως είναι για παράδειγμα η αποθήκευση, η
συντήρηση και η επισκευή).
Σύμφωνα με τον νόμο 3333/2005 (Φεκ Α’91/12-4-2005): «Εμπορευματικό
Κέντρο (ΕΚ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, διαρθρωμένων
υπηρεσιών και υποδομών διαφορετικών μέσων μεταφοράς, που ιδρύεται και
λειτουργεί σε περιοχή που επιτρέπονται δραστηριότητες για εξυπηρέτηση
συνδυασμένων μεταφορών και υποχρεωτικά περιλαμβάνει ή συνδέεται με
σιδηροδρομικό σταθμό ή λιμάνι ή αεροδρόμιο».
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε) περιγράφει το
Εμπορευματικό Κέντρο ως «ένα φυσικό χώρο στον οποίο εγκαθίστανται
επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν είτε παρόχους (π.χ. επιχειρήσεις μεταφορικές,
διαμεταφορικές, 3PL) είτε χρήστες (π.χ. κέντρα διανομής εμποροβιομηχανικών
επιχειρήσεων) υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών και ‘logistics’».
Ο καθηγητής Σαμπράκος Ευάγγελος αναφέρει στο συγγραφικό του έργο ότι
«το Διαμετακομιστικό Κέντρο (Freight Village) είναι μία μεγάλη γεωγραφική
περιοχή, οποία περιλαμβάνει τερματικούς σταθμούς, τεχνικές και διαχειριστικές
εγκαταστάσεις σχετικά με τη συνδυασμένη μεταφορά (μεσίτες, μεταφορές, τελωνεία
κλπ) και εγκαταστάσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις συνδυασμένες
μεταφορές».
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Από τους παραπάνω ορισμούς μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ότι τα
εμπορευματικά κέντρα δημιουργήθηκαν με σκοπό να συμβάλλουν θετικά στην
διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδας. Γι’ αυτό άλλωστε εφαρμόζουν κατά κόρων
συστήματα “logistics”. Στο σημείο αυτό βέβαια θα πρέπει να διευκρινισθούν οι
έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας, των “logistics” αλλά και της συνδυασμένης
μεταφοράς καθώς έχουν άμεση σχέση με τα διαμετακομιστικά κέντρα και θα
χρησιμοποιηθούν και στη συνέχεια.
Κατά την Ελληνική Εταιρεία Logistics, η εφοδιαστική

αλυσίδα

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες-δραστηριότητες που σχετίζονται με τις
διαδικασίες της προμήθειας, της παραγωγής-μεταποίησης, της αποθήκευσης, της
μεταφοράς και της διανομής των προϊόντων. Η ίδια στην επίσημη ιστοσελίδα της
ορίζει τα “logistics” ως

«εκείνο το τμήμα της διαχείρισης της εφοδιαστικής

αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική,
κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των
σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης
τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών».
Σύμφωνα με τον νόμο 3333/2005, «συνδυασμένη μεταφορά είναι η
μεταφορά μοναδοποιημένων φορτίων με χρήση δύο ή περισσότερων μέσων
μεταφοράς σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορικής αλυσίδας από αποστολέα
σε παραλήπτη». Τέλος, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών
(ECMT) δίνει μία στενότερη έννοια στις συνδυασμένες μεταφορές (combined
transport) με τους ακόλουθους ορισμούς :
- Πολυτροπική μεταφορά (Multimodal transport): Μεταφορά εμπορευμάτων με
τουλάχιστον δύο διαφορετικά μέσα μεταφοράς.
- Διατροπική μεταφορά (Intermodal transport): η μεταφορά φορτίου σε μία και μόνη
μεταφορική μονάδα ή όχημα χρησιμοποιώντας σταδιακά διάφορα μέσα μεταφοράς
ενώ το πραγματικό φορτίο δεν υπόκειται σε χειρισμό κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
- Συνδυασμένη μεταφορά (Combined transport): είναι η διατροπική μεταφορά όπου
όμως το μεγαλύτερο τμήμα του ταξιδιού γίνεται σιδηροδρομικώς ή μέσω θαλάσσιας
ή ποτάμιας οδού και κάθε αρχικό ή τελικό τμήμα του που γίνεται με δικά μέσα είναι
όσο το δυνατόν μικρότερο.
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2.1.3 Σύντομο Ιστορικό
Η πρώτη εμφάνιση των εμπορευματικών κέντρων έγινε στην δεκαετία του
1960 στην χώρα της Γαλλία και ειδικότερα κοντά στα προάστια του Παρισιού. Δεν
περιορίστηκε όμως μόνο στην γαλλική επικράτεια. Στα τέλη της δεκαετίας αυτής και
στις αρχές της επόμενης δημιουργούνται εμπορευματικά κέντρα σε Γερμανία και
Ιταλία, έχοντας ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την γειτνίαση τους σε σιδηροδρομικά
και οδικά δίκτυα. Στις δεκαετίες του 1980 και 1990, ο αριθμός τους
πολλαπλασιάζεται τόσο στην Γαλλία, την Γερμανία και την Ιταλία όσο και στις
χώρες του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασίλειου.
Με την ονομασία “Inland Ports” τα εμπορευματικά κέντρα και η φιλοσοφία
τους διαδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην περιοχή Alliance
του Texas, στο λιμάνι του Huntsville και στην Βόρεια Καρολίνα ενώ ταυτόχρονα
πολλές περιοχές όπως είναι το Οχάιο, η Αλαμπάμα, το Μισούρι, το Νιου Τζέρσυ, η
Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη, το Μίσιγκαν, και η Βιρτζίνια βρίσκονται υπό μελέτη
προκείμενου να φιλοξενήσουν και αυτές τα δικά τους εμπορευματικά κέντρα.
Σήμερα η ύπαρξη τους είναι πραγματικότητα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
αν και μεταξύ τους παρουσιάζουν σημαντικές διάφορες ως προς την έκταση που
καταλαμβάνουν, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, το μέγεθος δραστηριοποίησης τους
καθώς και τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν προς εξυπηρέτηση των
συνδυασμένων μεταφορών. Μάλιστα για την εκπροσώπηση του θεσμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ιδρυθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορευματικών Κέντρων,
“Euro-platforms”. Βασικός σκοπός της “Euro-platforms” είναι η προώθηση και
διαφύλαξη των συμφερόντων που σχετίζονται άμεσα με τον θεσμό. Τέλος,
χαρακτηριστική είναι και η ενεργός συμμετοχή τόσο των τοπικών αρχών όσο και
των επιχειρηματιών, στο σχεδιασμό, την ίδρυση αλλά και την λειτουργία των
ευρωπαϊκών εμπορευματικών κέντρων.

2.2Κατηγοριοποίηση των εμπορευματικών κέντρων
Τα εμπορευματικά κέντρα ανάλογα με τις γεωγραφικές δομές που
χρησιμοποιούν για την διανομή των προϊόντων που εισέρχονται σε αυτά
διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγόριες:
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Α. Διεθνή εμπορευματικά μέτρα.
Τα συναντάμε συνήθως κοντά σε μεγάλα εργοστάσια παραγωγής και αυτό
βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην διανομή των παραχθέντων προϊόντων σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές σε παγκόσμια κλίμα.
Β. ΕΜΑΑ εμπορευματικά κέντρα.
Τα κέντρα αυτά λειτουργούν ως μεγάλες κεντρικές αποθήκες για αγαθά που
προορίζονται για περιοχές όπως είναι η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική
(ΕΜΑΑ) και αναλαμβάνουν την τροφοδότηση επιμέρους μικρότερων και
διαφορετικών τοπικών εμπορευματικών κέντρων.
Γ. Τα τοπικά εμπορευματικά κέντρα.
Αυτό το εμπορευματικό κέντρο εξυπηρετεί τις επιμέρους ανάγκες μιας
συγκεκριμένης περιοχής που με τη σειρά της βρίσκεται μέσα στην ευρύτερη περιοχή
(ΕΜΑΑ).
Δ. Τα εθνικά/ εγχώρια εμπορευματικά κέντρα.
Σκοπός των εμπορευματικών κέντρων αυτών, που περιορίζονται μέσα στα
γεωγραφικά σύνορα μιας χώρας, είναι να δεχτούν προϊόντα προκείμενου να τα
αποθηκεύσουν και στην συνεχεία να τα διοχετεύσουν στα τελικά σημεία πώλησης
και κατανάλωσης.
Στην πράξη όμως τα εμπορευματικά κέντρα συνδυάζουν πολλές από τις
λειτουργίες και των τεσσάρων κατηγόριων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έτσι για
παράδειγμα μπορεί ένα “freight village” να βρίσκεται δίπλα σε ένα εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικών μικροσυσκευών της Αγγλίας και να εξυπηρετεί τις διανομές
την αγαθών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εφοδιάζει τα επιμέρους
τοπικά εμπορευματικά κέντρα καθώς και να στέλνει προϊόντα σε σημεία πώλησης
προσβάσιμα στους καταναλωτές των πόλεων της βόρειας Αγγλίας.
Βέβαια, η δομή του δικτύου διανομής που υιοθετείται σε κάθε περίπτωση
εξαρτάται και από την φύση των αγαθών που διανέμονται. Μια βιομηχανία
παραγωγής φρέσκου φαγητού δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει διεθνή εμπορευματικά
κέντρα, λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα των προϊόντων της, με αποτέλεσμα να
πραγματοποιεί τις διανομές της μέσω των εγχωρίων εμπορευματικών κέντρων. Στην
φαρμακοβιομηχανία, επειδή τα προϊόντα παράγονται συνήθως σε συγκεκριμένα
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κεντρικά εργοστάσια, τα ΕΜΑΑ εμπορευματικά κέντρα αναλαμβάνουν να φέρουν
εις πέρας την αποθήκευση και την περαιτέρω διανομή τους.
Επιπλέον, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποιούν για να
διεκπεραιώσουν τις μεταφορές των προϊόντων διακρίνονται σε εμπορευματικά
κέντρα που χρησιμοποιούν κυρίως:
Α. Το οδικό δίκτυο
Β. Το σιδηροδρομικό δίκτυο
Γ. Τις αερομεταφορές
Δ. Τις ακτοπλοϊκές μεταφορές
Ε. Συνδυασμένες μεταφορές

2.3 Σύγχρονες Τάσεις
Η εύρυθμη και καλή λειτουργία των “freight villages” εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τα συστήματα “logistics” που επιλέγονται και τελικά εφαρμόζονται σε
αυτά. Συστήματα φτιαγμένα για να ανταποκρίνονται διαρκώς στις ολοένα και
υψηλότερες απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς, πάντα με ταχύτητα,
αξιοπιστία και ακρίβεια. Συνεπώς κάθε νέα εξέλιξη που επηρεάζει την εφοδιαστική
αλυσίδα, επηρεάζει έμμεσα και τα εμπορευματικά κέντρα.
Ειδικότερα, την τελευταία πενταετία οι νέες τάσεις που επικρατούν είναι
κυρίως οι ακόλουθες:
1. Μεγαλύτερη ευκολία στις συναλλαγές και στην διακίνηση των
εμπορευμάτων λόγω του “ανοίγματος” των συνόρων.
2. Απελευθέρωση των αγορών που συνοδεύτηκε από πολλά κοινοτικά
τεχνικά,

κοινωνικά

και

φορολογικά

μέτρα

εναρμόνισης

προκειμένου

να

αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενοποιημένη αγορά.
3. Σημαντική πτώση στις τιμές των μεταφορικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα
του ανταγωνισμού.
4. Σμίκρυνση του κύκλου ζωής των περισσότερων προϊόντων και συχνή
εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων με την βοήθεια της τεχνολογίας.
5. Ανάληψη από εταιρείες παροχής υπηρεσιών “logistics” όλων των
εργασιών που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων.
Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι ίδιες οι επιχειρήσεις αδυνατούν να τις
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διεκπεραιώσουν είτε γιατί δεν έχουν την τεχνογνωσία είτε γιατί το κόστος είναι
ασύμφορο. Έτσι αποζητούν οικονομικές συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες
που έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι
το 94% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν ήδη καταφύγει σε αυτή την λύση.
6. Γρήγορη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, γεγονός που οδηγεί στη
δημιουργία σχετικά ‘μεγάλων’ και ταυτόχρονα ευαίσθητων εφοδιαστικών αλυσίδων.
7. Χάραξη Διευρωπαϊκών δικτύων και χρηματοδότησή τους από Κοινοτικούς
πόρους.
8. Συγχώνευση ολοένα και περισσότερο επιχειρήσεων που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στον τομέα των “logistics”
9. Εργασίες όπως είναι η συναρμολόγηση και το πακετάρισμα των προϊόντων
λαμβάνουν χώρα λίγο πριν παραδοθούν στον τελικό καταναλωτή, σε χώρους που
βρίσκονται κοντά στα σημεία πώλησης και όχι μέσα στα εργοστάσια όπου
παρασκευάζονται.

2.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορευματικών Κέντρων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορευματικών Κέντρων ιδρύθηκε το 1991 από τους
αντίστοιχους τοπικούς οργανισμούς των χωρών της Γαλλίας, της Ισπανίας και της
Ιταλίας. Σύντομα θα εισέλθει σε αυτήν και η Δανία καθώς και πολλά αλλά
εμπορευματικά κέντρα από διάφορες χώρες, οι οποίες δεν διαθέτουν τοπικούς
συλλόγους για την υποστήριξης τους. Τον Απρίλιο του 1995, έπειτα από συνάντηση
των αρμόδιων οργάνων, η ένωση αυτή θα πάρει την επίσημη ονομασία
“Europlatforms”, απαριθμώντας σαράντα εμπορευματικά κέντρα–μέλη. Σκοπός της
η εκπροσώπηση, η προώθηση και η διαφύλαξη των συμφερόντων του θεσμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σήμερα στην Europlatforms συμμετέχουν δέκα συνολικά ευρωπαϊκές χώρες,
εξήντα εμπορευματικά κέντρα και 2.400 χειριστές μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, οι
χώρες αυτές είναι: η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Δανία, η Πορτογαλία, η
Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Ουκρανία και η Ελλάδα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις χώρες αυτές έχουν ψηφιστεί ειδικοί
νόμοι για την ανάπτυξη των εμπορευματικών κέντρων και έχουν συνταχθεί
αντίστοιχες μελέτες. Βέβαια, στην Ιταλία και την Γαλλία τα διαμετακομιστικά
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κέντρα είναι ήδη πραγματικότητα ενώ στην Ελλάδα ακόμη αναμένεται η
οργανωμένη υλοποίηση τους. Μια φιλότιμη αλλά μεμονωμένη προσπάθεια ίδρυσης
και λειτουργίας εμπορευματικού κέντρου εντός της ελληνικής επικράτειας αποτελεί
το κέντρο “Procom”, στον Προμαχώνα Σερρών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορευματικών Κέντρων έχει διενεργήσει μέχρι
σήμερα δυο προγράμματα για τα εμπορευματικά κέντρα, χρηματοδοτούμενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το FV-2000 και το SIT. Το πρώτο εκ των δύο είχε ως σκοπό του
την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ανάλυση της δομής και της
οργάνωσης των διαμετακομιστικών κέντρων, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα της
συνδυασμένης μεταφοράς των εμπορευμάτων. Το δεύτερο, το πρόγραμμα SIT, έχει
να κάνει με την δημιουργία ενός δικτύου διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια της συνδυασμένης μεταφοράς.

2.5 Η Ελληνική Πραγματικότητα
Πριν από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συνεχής και
αυστηρή τελωνιακή επιτήρηση σε συνδυασμό με τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές
διαδικασίες δυσκόλευαν σε μεγάλο βαθμό τις εμπορευματικές μεταφορές. Οι
δημόσιοι φορείς εκμεταλλευόταν μονοπωλιακά χώρους, όπως είναι τα λιμάνια και τα
αεροδρόμια, περιορίζοντας έτσι την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μέχρι
το 1999 η συντριπτική πλειοψηφία των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών
διεξάγονταν οδικώς, αφήνοντας ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 5% στις
μεταφορές με τρένα και αεροπλάνα.
Η είσοδος όμως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδεύτηκε από την
κατάργηση πολλών έλεγχων, κυρίως τελωνιακών, στις ενδοκοινοτικές μεταφορές.
Έτσι η ταχύτητα των εμπορευματικών ροών αυξήθηκε ενώ παράλληλα άρχισε να
δημιουργείτε η ανάγκη εύρεσης “αποθηκών” για την συγκέντρωση φορτίων. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι η κρίση στην χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας βοήθησε πολύ
στην χρήση συνδυασμένων θαλάσσιων οδών χωρίς όμως να υπάρχουν οι αντίστοιχες
υποδομές στα λιμάνια. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια άναρχη δημιουργία ιδιωτικών
αποθηκών, κυρίως κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθηνάς και της
Θεσσαλονίκης, χωρίς σωστή οργάνωση και λειτουργία, που πολλές φορές
διαφημίζονταν ως “κέντρα logistics”.
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Το 2002, έπειτα από διαγωνισμό του ελληνικού Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και με χρηματοδότηση της ΕΕ ξεκίνησε η «Μελέτη
σκοπιμότητας για την ανάπτυξη των κόμβων συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος
του ελληνικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών - Εθνικό Δίκτυο Εμπορευματικών
Κέντρων». Στόχοι αυτής της μελέτης αποτέλεσαν:
1. ο καθορισμός του αριθμού και της γενικότερης θέσης των απαιτούμενων
Εμπορευματικών Κέντρων (ΕΚ) στην Ελλάδα
2. η επιλογή συγκεκριμένων θέσεων εγκατάστασης Εμπορευματικών Κέντρων
3. η εκτίμηση και ανάλυση της αναμενόμενης ζήτησης και ο προσδιορισμός
για κάθε ΕΚ των απαραίτητων χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
4.η διαμόρφωση σχεδίων γενικής διάταξης (Master Plans) για κάθε ΕΚ
5. η εκτίμηση του κόστους επένδυσης κάθε ΕΚ
6. ο καθορισμό επιχειρηματικού πλαισίου λειτουργίας κάθε ΕΚ και η ένταξη
των ΕΚ στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες
7. η αξιολόγηση της τεχνικο-οικονομικής βιωσιμότητας κάθε ΕΚ και τη
διερεύνηση σεναρίων χρηματοδοτικών σχημάτων και την προσέλκυση επενδυτών
8. η συγγραφή προδιαγραφών για την υλοποίηση των ΕΚ και η διαμόρφωση
στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης και σχεδίων marketing / προώθησης.
Τον Ιανουάριο του 2004, δίνεται στην δημοσιότητα σχέδιο νόμου για την
«Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων» με στόχο τη θέσπιση
νομοθετικού πλαισίου. Ένα χρόνο αργότερα η ψήφιση του Νόμου 3333/2005 είναι
πλέον πραγματικότητα. Παράλληλα με το γεγονός αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία
ενός δικτύου που θα διευκολύνει τις εμπορευματικές μεταφορές από τα ελληνικά
λιμάνια στην ηπειρωτική χώρα.
Οι τελευταίες μελέτες συνεχίζουν να δείχνουν ότι στον ελλαδικό χώρο
μπορούν να αναπτυχθούν τέσσερα έως πέντε εμπορευματικά κέντρα εθνικής αλλά
και διεθνούς σημασίας και ίσως κάποια μικρότερα σε επίπεδο νομού, τοπικής
σημασίας. Το ερώτημα που γεννάται βέβαια έχει να κάνει με το ποιές περιοχές
μπορούν και κατά πόσο είναι κατάλληλες για να δεχτούν την ίδρυση των
εμπορευματικών κέντρων και ότι αυτό συνεπάγεται.
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2.6 Η Ελληνική Νομοθεσία - Νόμος 3333/2005
Στην Ελλάδα τα εμπορευματικά κέντρα θεσμοθετούνται για πρώτη φορά με
τον Νόμο 3333/2005, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’91 στις 12 Απριλίου του 2005.
Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει 26 άρθρα από τα οποία τα 20 πρώτα αφορούν κυρίως
τον

τρόπο

ίδρυσης,

χωροθέτησης,

εγκατάστασης

και

λειτουργίας

των

εμπορευματικών κέντρων καθώς και τους όρους και τις συνθήκες επιχορήγησή τους.
Ειδικότερα, στο πρώτο άρθρο του νόμου διατυπώνονται οι ορισμοί βασικών
όρων όπως είναι: το εμπορευματικό κέντρο, το μοναδοποιημένο φορτίο, η
συνδυασμένη μεταφορά και η εταιρεία εμπορευματικού κέντρου. Ο τελευταίος από
αυτούς, περιγράφει την εταιρεία εκείνη που θα αναλάβει την μελέτη, την
χρηματοδότηση, την ίδρυση, την κατασκευή και τη λειτουργία του κέντρου υπό την
νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Ο σκοπός της ύπαρξης της καθώς και οι
δραστηριότητες που αυτή θα αναπτύξει μέσα στο εμπορευματικό κέντρο πρέπει να
αναφέρονται με σαφήνεια στο καταστατικό της και να συμφωνούν με το εν λόγω
νομοθέτημα.
Στο δεύτερο άρθρο του νόμου προσδιορίζεται η έκταση που πρέπει να
καταλαμβάνει ένα εμπορευματικό κέντρο. Ανάλογα με την έκταση αυτή το
εμπορευματικό κέντρο οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένες μεταφορικές υποδομές
(σιδηροδρομικές, λιμενικές, αεροπορικές εγκαταστάσεις) ή να εξασφαλίζει
πρόσβαση στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας. Για αυτό το λόγο ο νομοθέτης
ξεχωρίζει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εμπορευματικό κέντρο σε έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων.
Πρέπει να περιλαμβάνει ή εφάπτεται με σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις ή
λιμενικές ή αεροπορικές εγκαταστάσεις.
2. Εμπορευματικό Κέντρο σε έκταση μεταξύ 250 και 500 στρεμμάτων.
Πρέπει να εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά είτε σε
σιδηροδρομικό σταθμό είτε σε λιμενικές είτε σε αεροπορικές εγκαταστάσεις. Η
πρόσβαση στις παραπάνω εγκαταστάσεις μπορεί να γίνεται και με οδική σύνδεση
όταν βέβαια αυτές βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα.
3. Εμπορευματικό Κέντρο σε έκταση μεταξύ 100 και 250 στρεμμάτων.
Πρέπει να εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά είτε σε
σιδηροδρομικό σταθμό είτε σε λιμενικές είτε σε αεροπορικές εγκαταστάσεις. Η
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πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να γίνεται και οδικώς δεδομένου ότι
αυτές βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα.
Εκ νόμου λοιπόν τα εμπορευματικά κέντρα πρέπει να καταλαμβάνουν έκταση
τουλάχιστον 100 στρεμμάτων. Εξαίρεση αποτελούν αυτά που χωροθετούνται σε
νησιά, εκτός από την Κρήτη, και έχουν ως ελάχιστο όριο έκτασης τα 50 στρέμματα.
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις δύναται να επιτραπεί η μείωση της ελάχιστης
έκτασης σε 80 στρέμματα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Την ίδρυση και λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου αναλαμβάνει η
Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας ενώ στο
μετοχικό της κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
καθώς και σύνδεσμοι και επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το
ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εμπορευματικού κέντρου διαφοροποιείται
ανάλογα με την έκταση και η καταβολή του γίνεται τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε
μετρητά. Ειδικότερα:
α. Εάν πρόκειται για έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων τότε το
μετοχικό κεφαλαίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 2.500.000 ευρώ.
β. Εάν πρόκειται για έκταση που δεν υπερβαίνει τα 500 στρέμματα και δεν
είναι κατώτερη των 250 στρεμμάτων τότε το ελάχιστο επιτρεπτό μετοχικό
κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.
γ. Εάν πρόκειται για έκταση του δεν υπερβαίνει τα 250 στρέμματα και δεν
είναι κατώτερη των 100 στρεμμάτων τότε το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο
ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, εκτός αν αυτό βρίσκεται σε νησί, πλην της Κρήτης,
οπότε το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.
Για την ίδρυση του υποβάλλεται αίτηση στο Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών από την Εταιρεία εμπορευματικού κέντρου ακόμη και όταν αυτή
βρίσκεται υπό σύσταση.
Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου, το εμπορευματικό κέντρο
ιδρύεται με απόφαση των Υπουργών Πεχωδέ, Μεταφορών & Επικοινωνιών και
Εμπορικής Ναυτιλίας (εάν βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητάς του), η οποία
δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Ήδη με το νομοσχέδιο, προβλέπεται η ίδρυση και
λειτουργία

Εμπορευματικού

Κέντρου στο
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Θριάσιο Πεδίο από Εταιρεία

Εμπορευματικού Κέντρου, στην οποία μπορεί να συμμετέχει και εταιρία του
Ομίλου Ο.Σ.Ε.
Στην έκταση του εμπορευματικού κέντρου μπορούν να εγκατασταθούν
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση,
διανομή αγαθών, στην διασύνδεση και αλλαγή μέσων μεταφοράς, στην οργάνωση
και συγκρότηση φορτίων, στην διανομή και ομαδοποίηση φορτίων, στην
συμβατική και εξειδικευμένη αποθήκευση, στην οργάνωση τελικής διανομής, στην
συσκευασία

και

αποσυσκευασία

προϊόντων,

καθώς

και

σε

υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας διευκόλυνσης ροής φορτίων, όπως υπηρεσίες ανάπτυξης
συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής.
Κατά συνέπεια στα εμπορευματικά κέντρα μπορούν να συμμετέχουν ακόμη
ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες μεταφορών και
διαμεταφορών, οι εταιρείες Logistics, οι εμπορικές και επενδυτικές εταιρίες,
δημόσιοι φορείς όπως είναι οι τοπικές και λιμενικές αρχές, οι σιδηροδρομικοί και
αεροπορικοί οργανισμοί κ.α. και επαγγελματικά επιμελητήρια.
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη και επιθυμητή η ύπαρξη επιχειρήσεων
που παρέχουν υποστηρικτικές και υποβοηθητικές υπηρεσίες, όπως είναι: τα
ταχυδρομεία, τα ξενοδοχεία, οι τράπεζες, τα εστιατόρια, οι τηλεπικοινωνίες, οι
ασφάλειες, οι εμπορικές δραστηριότητες εξυπηρέτησης πελατών κ.α.
Τέλος, σύμφωνα με τον νόμο 3333/2005 η εταιρεία που επιθυμεί να αναλάβει
την δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου μπορεί να λάβει επιχορήγηση ανάλογα
με τις διάφορες προκηρύξεις που γίνονται από το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών και σύμφωνα με την αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Εάν δεν
μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους επιχορήγηση, τότε παρέχεται η δυνατότητα αυτή
από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.

2.7 Στοιχεία που συνθέτουν ένα Εμπορευματικό Κέντρο
2.7.1 Η Τοποθεσία
Μια από τις πιο σημαντικές και ταυτόχρονα δύσκολη απόφαση που πρέπει να
πάρει η εταιρεία ή ο οργανισμός που θα ιδρύσει, θα κατασκευάσει και θα
λειτουργήσει ένα εμπορευματικό κέντρο είναι αυτή της επιλογής της πλέον
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κατάλληλης τοποθεσίας. Προκείμενου να γίνει κάτι τέτοιο μελετούνται και
λαμβάνονται υπόψη πολλοί και διαφορετικής φύσεως παράγοντες. Ειδικότερα:
Α. Η έκταση της περιοχής και η εγγύτητα της σε μεταφορικά δίκτυα.
Στις υπό εξέταση περιοχές συγκαταλέγονται πρώτα αυτές που λόγω της
μεγάλης τους έκτασης μπορούν να φιλοξενήσουν ένα εμπορευματικό κέντρο. Στη
συνεχεία

εξετάζεται

η

προσβασιμότητας

τους

σε

λιμάνια,

αεροδρόμια,

σιδηροδρομικούς σταθμούς και οδικά δίκτυα. Όσο πιο κοντά βρίσκεται μια περιοχή
σε κάποια από αυτά τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει στο να μην απορριφθεί και να
συνεχίσει στο τελικό στάδιο της επιλογής.
Β. Το κόστος της γης και οι μελλοντικές της δυνατότητες
Το κόστος της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικό και υπολογίσιμο. Μπορεί
κάλλιστα να καταστεί απαγορευτικό για την δημιουργία ενός εμπορευματικού
κέντρου ακόμη και αν μια περιοχή πληρεί σε μεγάλο βαθμό όλα τα υπόλοιπα
κριτήρια. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το κόστος της γης, αν και είναι
συγκριτικά υψηλό, αντισταθμίζεται από τις ευοίωνες μελλοντικές προβλέψεις και τις
δυνατότητες επέκτασης που παρουσιάζει η περιοχή.
Γ. Η εγγύτητα στα σημεία παραγωγής και κατανάλωσης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά
στους παραγωγούς των προϊόντων ή στους καταναλωτές αυτών. Ένα εμπορευματικό
κέντρο που απέχει ελάχιστα από ένα αστικό κέντρο-τελικό σημείο κατανάλωσης
αποτελεί επιλογή για πολλές επιχειρήσεις που επιθυμούν τα εμπορεύματα τους να
αποθηκεύονται πρώτα σε αυτό και έπειτα να διανέμονται στα καταστήματα ανάλογα
με την υπάρχουσα ζήτηση. Αντίστοιχα, αυτά που βρίσκονται δίπλα στους
παραγωγούς των προϊόντων, επιλέγονται ως κέντρα αποθήκευσης και διανομής,
απαλλάσσοντας τον παραγωγό από το συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο κόστος
διατήρησης δικών του αποθηκών και δικτύων διανομής.
Δ. Το επιχειρηματικό περιβάλλον
Το περιβάλλον αυτό συνίσταται κυρίως στα είδη των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στο μέγεθος και την έκταση αυτής της
δραστηριοποίησης, στις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις καθώς και στα πιθανά
φορολογικά ή αλλού είδους κίνητρα που δίνει η πολιτεία.
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Ε. Η νομοθεσία
Η γνώση της υπάρχουσας νομοθεσίας και των περιορισμών που αυτή θέτει
μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό αρκετών περιοχών που φαινομενικά πληρούν
αρκετά από τα κριτήρια επιλογής. Έτσι για παράδειγμα, όταν ο νόμος σε μια χώρα
επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων μόνο δίπλα σε
λιμάνια τότε οι πιθανές επιλογές μειώνονται σε συγκεκριμένες πλέον τοποθεσίες.
ΣΤ. Το ιστορικό και τα χαρακτηριστικά της περιοχής
Έχουν να κάνουν κυρίως με την προηγούμενη χρήση της, την κατάσταση και
την ποιότητα του εδάφους, τον συντελεστή δόμησης, το σχήμα του οικοπέδου, την
διαβάθμιση της περιοχής σε ζώνες, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τους
τυχόν περιβαλλοντικούς περιορισμούς που υπάρχουν, την εγγύτητα της σε χώρους
αρχαιολογικής σημασίας, σε εθνικούς δρυμούς και δάση κ.α.
Ζ. Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής
Η περιοχή που θα φιλοξενήσει το εμπορευματικό κέντρο θα πρέπει να του
εξασφαλίσει και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό καθώς χωρίς αυτό η λειτουργία
του καθίσταται αδύνατη. Γι’ αυτό το λόγω συνυπολογίζονται ανά περιοχή στοιχεία
όπως είναι το ποσοστό της ανεργίας, το ύψος των μηνιαίων αποδοχών, το υπάρχον
εργασιακό καθεστώς, το επίπεδο της μόρφωσης και των τεχνικών δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού, η ύπαρξη καλά οργανωμένων γραφείων εύρεσης εργασίας
και οργανισμών εκπαίδευσης, η δυνατότητα πρόσβασης και μετακίνησης των
δυνητικών εργαζόμενων κ.α.
Η. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες – υποδομές
Η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί ένα εμπορευματικό κέντρο θα πρέπει
απαραιτήτως να του εξασφαλίζει την απαιτούμενη και απρόσκοπτη παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος και φυσικού αεριού με συγκριτικά χαμηλό κόστος.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου που θα εγγυάται συνεχή και χωρίς προβλήματα
επικοινωνία αλλά τη σωστή λειτουργία όλων των χρησιμοποιούμενων συστημάτων
“logistics”.
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2.7.2 Οι Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Χωροταξία
Αφού επιλεχθεί η τοποθεσία που θα φιλοξενήσει το εμπορευματικό κέντρο,
ακολουθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων
του. Αυτό γίνεται πάντα μετά από σχετική μελέτη και ανάλυση των αναγκών που
καλείται να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο εμπορευματικό κέντρο.
Όπως είναι φυσικό, το μεγαλύτερο μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων
ενός διαμετακομιστικού κέντρου καταλαμβάνουν οι αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι
διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος, την ποσότητα και το είδος των
εμπορευμάτων που πρόκειται να δεχτούν. Οι χώροι αυτοί σχεδιάζονται με τέτοιον
τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι στα εισερχόμενα μέσα μεταφοράς, να
διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις κινήσεις των ανθρώπων, των
εμπορευμάτων και των μηχανημάτων και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν την
απαιτούμενη ασφάλεια και πυροπροστασία. Την σημαντικότητα της ύπαρξης των
αποθηκών σε ένα εμπορευματικό κέντρο αποκαλύπτει και σε συνέντευξη του στο
περιοδικό “Logistics and Management” ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης,
δηλώνοντας ότι «Αν τα ‘logistics’ ήταν χώρα, τότε αναμφίβολα πρωτεύουσα της θα
ήταν η αποθήκη».
Επιπλέον, στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και χώροι
στέγασης των διοικητικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως είναι για
παράδειγμα τα γραφεία των managers, οι αίθουσες συσκέψεων, οι εκθεσιακοί χώροι,
τα τηλεφωνικά κέντρα, τα τραπεζικά καταστήματα, οι χώροι σίτισης και φιλοξενίας,
τα ταχυδρομεία, χώροι καθαρισμού και ανεφοδιασμού των οχημάτων κ.α. Αναγκαία
σε κάθε σχεδιασμό εμπορευματικού κέντρου κρίνεται και είναι η πρόβλεψη
επαρκούς χώρου parking καθώς και η ύπαρξη μικρών κήπων ώστε να διατηρείται η
καλή αισθητική του χώρου.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο
του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι εκτάσεις εγκατάστασης των
εμπορευματικών κέντρων προσδιορίζονται από τις κατευθύνσεις εγκεκριμένων
Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ή ρυθμιστικών σχεδίων
ενώ για την ίδρυση και λειτουργία τους απαιτείται η εκπόνηση τόσο
περιβαλλοντικής μελέτης στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και τα μέτρα
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προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και πολεοδομικής μελέτης στην οποία
καθορίζονται με σαφήνεια οι ειδικοί και γενικοί όροι δόμησης.

2.7.3 Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Τα διαμετακομιστικά κέντρα σχεδιάζονται και λειτουργούν με τέτοιον τρόπο
ώστε να διαχειρίζονται κατά το βέλτιστο δυνατό όλες τις διαδικασίες που έχουν να
κάνουν με την μετακίνηση, την αποθήκευση και την διανομή των εμπορευμάτων.
Για επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο δεν πρέπει να υπάρχουν μόνο οι κατάλληλες
υποδομές αλλά και οι απαραίτητες υπηρεσίες. Ειδικότερα, μέσα σε ένα
εμπορευματικό κέντρο μια επιχείρηση μπορεί να βρει:
A.Υπηρεσίες “logistics”
•

Υπηρεσίες αποθήκευσης και παρακολούθησης των αποθεμάτων
Είναι από τις βασικότερες υπηρεσίες που παρέχουν τα εμπορευματικά

κέντρα. Τα προϊόντα ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και τον τρόπο συσκευασίας
τους αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Έτσι για
παράδειγμα, ευπαθή εμπορεύματα, όπως είναι τα τρόφιμα και τα φάρμακα,
τοποθετούνται μέσα σε κλιματιζόμενους χώρους ή και σε αποθήκες που διαθέτουν
ψυγεία. Αντίθετα, προϊόντα, όπως είναι οι οθόνες TFT, δεν χρειάζονται ειδικές
συνθήκες συντήρησης αλλά ανθεκτική συσκευασία, προσεκτική μετακίνηση και
εναπόθεση.
Επιπλέον, με την χρήση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων οι
εργαζόμενοι του εμπορευματικού κέντρου μπορούν να διαχειρίζονται με συνέπεια,
εγκυρότητα και ταχύτητα τα εισερχόμενα εμπορεύματα. Έτσι έχουν μεταξύ άλλων
την δυνατότητα να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή το επίπεδο των αποθεμάτων,
να ενημερώνουν σχετικά τις επιχειρήσεις και να λαμβάνουν εντολές για την
περαιτέρω διαχείριση και διανομή τους.
•

Υπηρεσίες συναρμολόγησης και συσκευασίας

Οι υπηρεσίες αυτές δημιουργήθηκαν κυρίως από την ανάγκη πολλών επιχειρήσεων
να απαλλαγούν από το επιπρόσθετο κόστος της συναρμολόγησης και συσκευασίας
των προϊόντων τους. Τα εμπορευματικά κέντρα, κυρίως τα μεγάλα, διαθέτουν τους
κατάλληλους χώρους και το ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να μπορούν να
παρέχουν σε αρκετά επαγγελματικό επίπεδο εργασίες τμηματικής συναρμολόγησης,
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διαφοροποιημένης συσκευασίας, παλετοποίησης, αποσυσκευασία και επανασυσκευασίας, σήμανσης και ετικετοποίησης κ.α.
•

Υπηρεσίες φόρτωσης-εκφόρτωσης και μεταφοράς
Οι υπηρεσίες φόρτωσης και εκφόρτωσης αφορούν κυρίως την σωστή

τοποθέτηση των εμπορευμάτων μέσα στα μεταφορικά οχήματα καθώς και την
προσεκτική παραλαβή τους από αυτά. Μπορεί να γίνουν είτε χειρωνακτικά είτε με
την βοήθεια ειδικών μηχανημάτων.
Από την άλλη πλευρά, η μεταφορά των εμπορευμάτων έχει να κάνει τόσο με
την μετακίνηση των προϊόντων εντός του διαμετακομιστικού, π.χ. από την μια
αποθήκη στην άλλη, όσο και με την μετακίνηση τους σε εξωτερικούς προορισμούς.
Η μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του κέντρου μπορεί να είναι οδική,
σιδηροδρομική, θαλάσσια, αεροπορική ή και συνδυασμένη.
•

Ενοικίασης (leasing) αποθηκών και μεταφορικών οχημάτων
Τα εμπορευματικά κέντρα δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να

εκμισθώνουν μέσω ‘leasing’ συγκεκριμένους αποθηκευτικούς χώρους και να τους
διαχειρίζονται είτε με τη βοήθεια των δικών τους ανθρώπων είτε με την συνδρομή
των υπάλληλων του διαμετακομιστικού κέντρου. Η ενοικίαση αυτή δεν περιορίζεται
μόνο στους χώρους των αποθηκών αλλά επεκτείνεται και στα μεταφορικά οχήματα,
γεγονός που εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις συνεχώς μεταβαλλόμενες
αποθηκευτικές και μεταφορικές ανάγκες των επιχειρήσεων, με μικρό συγκριτικά
κόστος.
B. Υποστηρικτικές υπηρεσίες
•

Τελωνειακές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με τον εκτελωνισμό των

εισερχόμενων προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση τους σε ξεχωριστή
τοποθεσία. Το ωράριο των υπηρεσιών αυτών είναι συνήθως διευρυμένο ώστε να
συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις των ‘logistics’. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
κερδίζεται

πολύτιμος

χρόνος

και

αποφεύγεται

το

επιπλέον

κόστος

της

διαμετακόμισης των προϊόντων σε τελωνείο εκτός του κέντρου.
•

Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις υπηρεσίες που συναντάμε σε ένα

οποιαδήποτε ταχυδρομείο όπως είναι η απλή ή κατεπείγουσα αποστολή
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αλληλογραφίας και δεμάτων, η ενοικίαση ιδιωτικών ταχυδρομικών θυρίδων, η
ύπαρξη και χρήση μηχανών αποπληρωμής ταχυδρομικών και άλλων τελών κ.α.
•

Τραπεζικές υπηρεσίες
Στην

συντριπτική

τους

πλειοψηφία

οι

εμπορευματικές

μεταφορές

συνοδεύονται από μια πληθώρα τραπεζικών συναλλαγών. Στην πιο απλή τους
μορφή, ο προμηθευτής στέλνει τα προϊόντα του στο εξωτερικό, η τράπεζα εγγυάται,
ο πελάτης παραλαμβάνει και πληρώνει μέσω αυτής τον αποστολέα.
•

Εστιατόρια, καφέ, κυλικεία
Είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου οι εργαζόμενοι του εμπορευματικού

κέντρου και επισκέπτες αυτού μπορούν να φανέ ή να πιουν τον καφέ τους, να
ξεκουραστούν, να κάνουν το διάλειμμα τους ακόμη και να συζητήσουν.
•

Εκθεσιακοί χώροι – υπηρεσίες προβολής
Στα μεγάλα και καλά οργανωμένα διαμετακομιστικά κέντρα δίνεται η

δυνατότητα στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να προβάλλουν τα εμπορεύματα τους
μέσω συγκεκριμένων εκθεσιακών χώρων που έχουν δημιουργηθεί γι΄ αυτό το σκοπό.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν τα λογότυπα τους έναντι
αμοιβής πάνω σε κυλιόμενες διαφημιστικές πινακίδες εντός του κέντρου.
•

Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και καθαρισμού των επαγγελματικών
μέσων μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας των οχημάτων τα περισσότερα

εμπορευματικά κέντρα διαθέτουν σταθμούς επισκευής. Εκεί επιδιορθώνονται οι
βλάβες, γίνονται οι απαραίτητες συντηρήσεις, καθαρίζονται εσωτερικά και
εξωτερικά τα οχήματα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα και με
ασφάλεια την πορεία τους.
•

Τηλεφωνικές υπηρεσίες και συστήματα πληροφόρησης.
Την αποτελεσματική λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου εξασφαλίζουν

μεταξύ άλλων η συνεχής επικοινωνία και η σωστή πληροφόρηση. Γι’ αυτό το λόγο
υπάρχουν οργανωμένα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ξεχωριστοί τηλεφωνικοί
θάλαμοι και πληροφοριακά συστήματα ώστε να παρέχεται ανά πάσα στιγμή σε
πελάτες και εργαζόμενους την απαιτούμενη ενημέρωση.
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•

Υπηρεσίες φιλοξενίας – ξενοδοχεία
Είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους χώρους φιλοξενίας ή τα μικρά

ξενοδοχεία που λειτουργούν μέσα στο κέντρο αυτά απευθύνονται κυρίως σε
εξωτερικούς συνεργάτες, σε διερχόμενους οδηγούς οχημάτων ακόμη και στο ίδιο το
προσωπικό που για λόγους εργασίας πρέπει να βρίσκεται εντός του κέντρου
περισσότερο από μια ημέρα.
•

Ασφάλεια και πυρασφάλεια σε μόνιμη βάση.
Οι επιχειρήσεις που εμπιστεύονται την αποθήκευση των προϊόντων τους στα

εμπορευματικά κέντρα ζητούν και πρέπει να έχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και
την διατήρηση της καλής τους κατάστασης. Για να δοθούν βέβαια αυτές οι
εγγυήσεις είναι απαραίτητο να υπάρχουν στα εμπορευματικά κέντρα:
-

ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας

-

προσωπικό ασφαλείας

-

κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφαλούς και σωστής
μετακίνησης των εμπορευμάτων καθώς και στην αντιμετώπιση έκτακτων και
απρόβλεπτων καταστάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ
Εισαγωγή
Τα εμπορευματικά κέντρα έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να
κινήσουν το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων και οργανισμών που εμπλέκονται άμεσα
ή έμμεσα στον τομέα των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και μεταφορών. Η
εμφάνιση τους είναι ιδιαίτερα έκδηλη σε περιοχές όπως η Δυτική Ευρώπη, οι ΗΠΑ
και η Νοτιοανατολική Ασία. Παράλληλα, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται αρκετά
ευοίωνες συνθήκες και για την εξάπλωση τους στις χώρες της Βαλκανικής
χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Τα εμπορευματικά κέντρα λειτουργούν ως κομβικά σημεία της πορείας των
εμπορευμάτων, προσθέτοντας επιπλέον άξια και ασφάλεια στην εφοδιαστική
αλυσίδα. Παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που διευκολύνουν τις εμπορευματικές
ροές, προωθούν την υιοθέτηση της συνδυασμένης μεταφοράς των προϊόντων και
συμβάλουν με τον τρόπο τους στην μείωση του κόστους των εμπλεκόμενων
επιχειρήσεων.
Η δραστηριοποίηση των σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων στο χώρο
του διεθνούς εμπορίου μπορεί σίγουρα να προσδώσει πολλά και σημαντικά
πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με αυτά.
Βέβαια, η αποτελεσματική τους λειτουργία δεν έχει αντίκτυπο μόνο στις
συσχετιζόμενες επιχειρήσεις αλλά ασκεί σημαντική επιρροή και στο ευρύτερο
κοινωνικό και οικονομικό τους περιβάλλον. Γι’ αυτό λοιπόν η στρατηγική σημασία
τους θα αναλυθεί πρώτα σε επίπεδο επιχείρησης και έπειτα σε επίπεδο
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.
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3.1. Στρατηγική σημασία σε επίπεδο επιχείρησης
Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, τα σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά:
3.1.1 Στην υποστήριξη και ενίσχυση της στρατηγικής ηγεσίας κόστους
Η σταθερή και αποτελεσματική συνεργασία με τα εμπορευματικά κέντρα
θεωρείται σημαντική για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν την στρατηγική “ηγεσίας
κόστους”, δηλαδή την στρατηγική μέσω της οποίας επιδιώκουν να ξεπεράσουν τους
ανταγωνιστές τους διατηρώντας σε συγκριτικά χαμηλό επίπεδο το κόστος του
προϊόντος που προσφέρουν. Η διατήρησης μιας χαμηλής σχετικά τιμής λόγο του
μειωμένου και ελεγχόμενου κόστους προσδίδει σε πολλές από αυτές και το
ζητούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όταν λοιπόν το μάνατζμεντ μιας
επιχείρησης αναγνωρίζει ότι η συνεργασία με κάποιο εμπορευματικό κέντρο μπορεί
να επηρεάσει θετικά τα κόστη της αποθήκευσης και της μεταφοράς τότε έχει σοβαρό
επιχείρημα για να την επιδιώξει. Βέβαια αυτή η επιδίωξη μπορεί να προέρχεται και
από την αδυναμία μιας επιχείρησης να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τα
αποθέματα των προϊόντων της αλλά και να οργανώνει γρήγορα και οικονομικά την
μεταφορά τους τόσο σε κοντινές όσο και σε μακρινές αγορές.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η διαχείριση των αποθεμάτων προσθέτει
κόστος και όχι αξία στα προϊόντα (non-value added service), αλλά είναι αναγκαία
για την εξυπηρέτηση των πελατών και την ικανοποίηση της ζήτησης. Το
επιπρόσθετο αυτό κόστος περιλαμβάνει κυρίως την ενοικίαση ή αγορά του
αποθηκευτικού χώρου και των απαιτούμενων μηχανημάτων, την διατήρηση
δεσμευμένου κεφαλαίου, την ασφάλιση των εμπορευμάτων, την μισθοδοσία των
απασχολούμενων υπάλληλων, την συντήρηση μηχανημάτων και κτιρίων, την αγορά
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποθήκης καθώς και αλλά συναφή έξοδα.
Μάλιστα πολλές φορές το κόστος αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την τιμή του
προϊόντος με αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, στο
περιθώριο κέρδους της και ενδεχόμενα στην βιωσιμότητα της.
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη ενός
εμπορευματικού κέντρου που παρέχει αποθηκευτικές και μεταφορικές υπηρεσίες σε
ανταγωνιστικές τιμές και ταυτόχρονα εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων και την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί συμφέρουσα λύση καθώς
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απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το υπερβολικό κόστος της διαχείρισης των
αποθεμάτων τους. Με την ανάθεση αυτής της λειτουργίας στα εμπορευματικά
κέντρα οι επιχειρήσεις αφοσιώνονται ακόμη περισσότερο στις υπόλοιπες
δραστηριότητες τους, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση και την αποτελεσματικότητα
τους.
3.1.2 Οικονομικότερη και πιο οργανωμένη διείσδυση σε νέες αγορές
Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς
τρόπους για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων τους σε νέες
γεωγραφικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η τοπική αγορά στην οποία
δραστηριοποιούνται παρουσιάζει έντονα σημάδια κορεσμού με αποτέλεσμα το
μέγεθος των πωλήσεων τους να παραμένει σταθερό και ο τοπικός ανταγωνισμός να
γίνεται ολοένα και πιο σκληρός. Άλλες πάλι καταλήγουν στο να ξοδεύουν
σημαντικούς πόρους στην διαφοροποίηση των προϊόντων τους προκειμένου να
προσφέρουν στους πελάτες ‘κάτι’ το διαφορετικό και να αυξήσουν σταδιακά το
μερίδιο αγοράς τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα

της μεγάλης επιχείρησης λιανεμπορίου ‘Wal-Mart’, η οποία

χρησιμοποίησε τα εμπορευματικά κέντρα και τα συστήματα ‘logistics’, ως τον
βασικό πυρήνα της στρατηγικής της έναντι των ανταγωνιστών της.
Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν η διείσδυση σε νέες αγορές θα πρέπει είτε οι
ίδιες οι επιχειρήσεις να οργανώσουν την αποστολή των εμπορευμάτων τους σε αυτές
και να επωμισθούν το συνολικό κόστος αυτής της απόφασης είτε να
χρησιμοποιήσουν τα εμπορευματικά κέντρα ως ενδιάμεσο σταθμό που δέχεται τα
προϊόντα, τα αποθηκεύει με ασφάλεια και στην συνεχεία τα διοχετεύει στα τελικά
σημεία διανομής με μικρό συγκριτικά κόστος. Η επιχείρηση – προμηθευτής είναι
πάντα αυτή που δίνει τις εντολές διανομής και διοχέτευσης των προϊόντων στους
υπαλλήλους του εμπορευματικού κέντρου, λαμβάνοντας πάντα υπόψην τις
αυξομειώσεις της ζήτησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας αγοράς στόχου.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση αναλάβει από μόνη της την αποστολή των
εμπορευμάτων της στη νέα γεωγραφική περιοχή , θα πρέπει:
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1. να δεσμεύσει κάποια από τα μεταφορικά της οχήματα και το
προσωπικό που απασχολείται σε αυτά ή να τα αγοράσει ή να τα ενοικιάσει αν δεν
τα διαθέτει ήδη
2. να κάνει σωστές προβλέψεις της ζήτησης για την νέα αγορά ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι επιστροφές και το κόστος που αυτές συνεπάγονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το κόστος των επιστροφών λόγω λανθασμένων προβλέψεων
μπορεί να καταστεί απαγορευτικό για το εγχείρημα της διείσδυσης στη νέα αγορά.
3. να φροντίσει για την ασφάλεια των εμπορευμάτων καθ’ όλη την
διάρκεια της μεταφοράς τους. Ως γνωστό όσο πιο μεγάλη είναι η εμπορευματική
διαδρομή τόσο περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι (π.χ. αλλοίωση των προϊόντων,
απώλειες λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού) ενώ ταυτόχρονα μειώνεται
σταδιακά ο έλεγχος διαχείρισης αυτού του τμήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
4. να έχει άριστη συνεργασία με τα τελικά σημεία διανομής των
εμπορευμάτων της ώστε να λαμβάνει σωστή πληροφόρηση για τις διακυμάνσεις
της ζήτησης και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται
δύσκολα στην πράξη όταν τα τελικά σημεία πώλησης είναι παρά πολλά.
5. να απασχολήσει επιπλέον προσωπικό που θα διαχειρίζεται και θα
επιβλέπει αυτές τις εμπορευματικές ροές.
Συνεπώς,

το

χαμηλό

συγκριτικά

κόστος

των

υπηρεσιών

ενός

εμπορευματικού κέντρου και η άρτια οργάνωση τους σε θέματα αποθήκευσης και
διανομής των προϊόντων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την επέκταση των
επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Επιπλέον, η συνεργασία των επιχειρήσεων με αυτά
καθιστά πιο εύκολη την διαχείριση των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας αφού
από την φύση τους τα εμπορευματικά κέντρα αποτελούν ένα κομβικό σημείο
οργάνωσης και ελέγχου αυτής,
3.1.3 Ενίσχυση της στρατηγικής της γρήγορης απόκρισης
Η χρήση των εμπορευματικών κέντρων λειτουργεί θετικά και για τους
οργανισμούς που ακολουθούν την στρατηγική της ‘γρήγορης απόκρισης’, δηλαδή
την στρατηγική που στηρίζεται τόσο στην ταχύτατη ανάπτυξη νέων προϊόντων όσο
και στην παράδοση τους στον σωστό τόπο και σε μικρό σχετικά χρόνο. Τα
εμπορευματικά κέντρα ενισχύουν την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής εξαιτίας των
αναβαθμισμένων υπηρεσιών που παρέχουν.
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Ειδικότερα, με την χρήση των διαμετακομιστικών κέντρων παρέχεται στις
επιχειρήσεις η δυνατότητα της γρήγορης και άμεσης παράδοσης των προϊόντων τους
και ταυτόχρονα της καλύτερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πελατών τους
συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μέσω
αυτών οι επιχειρήσεις μπορούν:
1. να αποθηκεύουν με ασφάλεια τα προϊόντα τους κοντά στα τελικά
σημεία διανομής - πώλησης και έτσι να έχουν πάντα διαθέσιμα αποθέματα
2. να ελέγχουν καλύτερα την ροή των εμπορευμάτων τους μέσω των
πληροφοριακών συστημάτων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα
εμπορευματικά κέντρα (π.χ. συστήματα “ERP”, συστήματα ανταλλαγής δεδομένων
“EDI”, “bar-code”, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Ιnternet κ.α)
3. να δίνουν εντολές γρήγορης και αξιόπιστης διανομής ανάλογα με την
εκάστοτε ζήτηση
4.να ενημερώνονται για την συνέπεια και την συχνότητα των
παραδόσεων.
3.1.4 Δημιουργία ευκαιριών και σταδιακή ενδυνάμωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, που αποτελούν τον
παραγωγικό ιστό για κάθε τοπική οικονομία, δεν μπορούν εύκολα να
χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Μέσω λοιπόν των
διαμετακομιστικών κέντρων βρίσκουν σημαντικές ευκαιρίες και αποκτούν
δυνατότητες με χαμηλό συγκριτικά κόστος. Ειδικότερα:
1. μπορούν να διαχειρισθούν αποτελεσματικά και οικονομικά την
μεταφορά, την αποθήκευση και την διανομή των προϊόντων τους.
2. μπορούν να εκτελωνίσουν στον ίδιο χώρο τα εμπορεύματα τους, είτε
αυτά είναι α’ ύλες είτε είναι έτοιμα προϊόντα, μιας και τα σύγχρονα
διαμετακομιστικά κέντρα παρέχουν ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες
3. έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν και προβάλουν τα προϊόντα τους
μέσα στους ειδικά διαμορφωμένους εκθεσιακούς χώρους των εμπορευματικών
κέντρων.
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4. μπορούν να κάνουν χρήση των λοιπών επικουρικών υπηρεσιών, όπως
είναι οι τραπεζικές και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να
μεταβαίνουν σε άλλους χώρους και να χάνουν πολύτιμο χρόνο
5. έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με τους αρμόδιους του
εμπορευματικού κέντρου και να ενημερώνονται για την κατάσταση και την κίνηση
των εμπορευμάτων
Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να απαιτείται η διάθεση μεγάλων κεφαλαίων,
διευκολύνονται σημαντικά οι καθημερινές εμπορευματικές συναλλαγές τους,
ενισχύεται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και δημιουργούνται ευοίωνες
προϋποθέσεις για την σταδιακή αύξηση του κύκλου εργασιών τους.
3.1.5 Η αύξηση του κύκλου εργασιών των δραστηριοποιούμενων εντός του
εμπορευματικού κέντρου εταιρειών
Τα διαμετακομιστικά κέντρα είναι από την φύση τους πόλος έλξης της
εμπορευματικής δραστηριότητας. Μέσα στο χώρο τους βρίσκονται και εταιρείες που
υποστηρίζουν και διευκολύνουν αυτή την δραστηριότητα όπως είναι:
1. οι μεταφορικές εταιρείες
2. οι τραπεζικοί οργανισμοί
3. οι ταχυδρομικές εταιρείες
4. οι εταιρείες μαζικής εστίασης
5. οι εταιρείες παροχής εκτελωνιστικών υπηρεσιών κ.α.
Η στέγαση τους μέσα στο χώρο του εμπορευματικού κέντρου αποτελεί
ξεχωριστή ευκαιρία για μεγέθυνση του πελατολογίου τους και αύξηση του ετήσιου
τζίρου τους.
3.1.6 Ενθάρρυνση της συνεργασίας και καλύτερη «δικτύωση» των
επιχειρήσεων (networking)
Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά το κομμάτι
της εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνει τα εμπορευματικά κέντρα δεν αρκούν
μόνο οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και οι επενδύσεις σε προγράμματα
διαχείρισης αποθηκών και ανταλλαγής δεδομένων. Χρειάζεται απαραιτήτως σωστή
οργάνωση, καλός συντονισμός και άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
επιχειρήσεων.
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Προκείμενου λοιπόν να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις-πελάτες το επιθυμητό
γι’ αυτές επίπεδο υπηρεσιών είναι κατά κάποιο τρόπο “υποχρεωμένες” να
συνεργάζονται με τους ανθρώπους του εμπορευματικού κέντρου, παρέχοντας τους
άρτια και έγκυρη πληροφόρηση και διατηρώντας ένα πολύ καλό επίπεδο
επικοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες και οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό.
Κατά συνέπεια, ο κοινός στόχος που είναι η ύπαρξη ενός υψηλού ποιοτικά
επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί αναπόφευκτα στην δημιουργία ενός
κλίματος συνεχούς συνεργασίας και ενισχύει την ανάγκη για καλύτερη δικτύωση
μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ένα κλίμα που μπορεί κάλλιστα να αποδειχτεί
χρήσιμο όχι μόνο στην διαχείριση των εμπορευματικών ροών αλλά και σε άλλους
τομείς όπως για παράδειγμα:
1. σε επίπεδο μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώξουν την
προβολή τους με την εμφάνιση των λογότυπων τους μέσα σε χώρους του
εμπορευματικού κέντρου, πάνω στα μεταφορικά οχήματα, μέσα τις εταιρείες
μαζικής εστίασης κ.α.
2. σε επίπεδο ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πιο εύκολα και
γρήγορα πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο ‘κινούνται’ οι ανταγωνιστές τους
καθώς και για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στο χώρο
3. σε επίπεδο συμφωνιών, η καλή και συνεχής συνεργασία βοηθάει στις
διαπραγματεύσεις για το “κλείσιμο” μιας νέας καλύτερης οικονομικά συμφωνίας.

3.2 Στρατηγική σημασία σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
Σε ότι αφορά το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα
εμπορευματικά κέντρα μπορούν να συμβάλλουν:
3.2.1 Εξορθολογισμός του μεταφορικού συστήματος
Η δημιουργία ενός διαμετακομιστικού κέντρου έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της εμπορευματικής δραστηριότητας στην συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή. Η συνεχής διοχέτευση φορτίων από και προς το κέντρο χρειάζεται ένα
καλά δομημένο μεταφορικό σύστημα. Σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης,
όπου δραστηριοποιούνται εμπορευματικά κέντρα, οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν
ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για την βελτίωση του μεταφορικού συστήματος ώστε να
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διευκολύνονται ακόμη περισσότερο οι εμπορευματικές ροές. Ακόμη και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθείται ένα σύστημα συνδυασμένων μεταφορών το οποίο
στηρίζεται στην συνεργασία και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορετικών
μέσων μεταφοράς ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των
μεταφορέων. Ειδικότερα, το σύστημα αυτό δίνει περισσότερη βάση στις
ολοκληρωμένες υποδομές, στα μέσα μεταφοράς, στον συνδυασμό των λειτουργιών
και των δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη υπηρεσιών και κανονισμών ανεξαρτήτως
μέσου και τέλος στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την χρήση στατιστικών
δεδομένων. Στόχος η προώθηση της συνδυασμένης μεταφοράς και η αποσυμφόρηση
των χερσαίων μεταφορικών συστημάτων.
Και στην Ελλάδα, όπου αναμένεται η οργανωμένη ίδρυση και λειτουργία
των εμπορευματικών κέντρων, η κυβερνητική πολιτική προσανατολίζεται κυρίως
προς:
•

την ανάπτυξη των οδικών αξόνων που συνδέουν τη Μακεδονία και τη Θράκη
με τις χώρες την νοτιοανατολικής Ευρώπης.

•

την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών συνδέσεων προς την Βουλγαρία, την
Τουρκία και την ΠΓΔΜ.

•

την προκήρυξη

σημαντικών αναπτυξιακών έργων και βελτιωτικών

παρεμβάσεων στα περιφερειακά λιμάνια.
Χωρίς αμφιβολία, τα εμπορευματικά κέντρα ενισχύουν την ανάγκη για
αλλαγή στον τομέα των μεταφορών και ταυτόχρονα αποτελούν κίνητρο για την
δρομολόγηση νέων κρατικών μεταρρυθμίσεων.
3.2.2 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Για να λειτουργήσει σωστά ένα εμπορευματικό κέντρο, εκτός από τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, χρειάζεται και το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η ίδρυση του λοιπόν δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας γεγονός που οδηγεί στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης αλλά και
στην προσέλκυση πληθυσμού γύρω από την περιοχή όπου αυτό είναι
εγκατεστημένο. Οι νέες θέσεις εργασίας που πρόκειται να καλυφθούν έχουν να
κάνουν τόσο τις εργασίες που εκτελούνται μέσα σε ένα εμπορευματικό κέντρο όσο
και με τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως είναι αυτές των τραπεζών, των
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ασφαλιστικών και μεταφορικών εταιρειών, των φοροτεχνικών και

νομικών

γραφείων κ.α.
Κατά συνέπεια οι περιοχές που φιλοξενούν εμπορευματικά κέντρα
σημειώνουν μείωση στα ποσοστά ανεργίας τους και αύξηση στο κατά κεφαλήν
εισόδημα ενώ δρομολογούνται ενέργειες για την κατάρτιση και την υποστήριξη της
επαγγελματικής απορρόφησης του ανθρώπινου δυναμικού.
3.2.3 Στην δημιουργία κίνητρων και την προσέλκυση επενδύσεων
Η έντονη εμπορευματική και οικονομική δραστηριότητα που εμφανίζεται σε
μια περιοχή εξαιτίας της ύπαρξης διαμετακομιστικού κέντρου αποτελεί ζητούμενο
για κάθε κοινωνία που επιδιώκει την ανάπτυξη και την ευημερία της. Προκειμένου
λοιπόν οι εκάστοτε τοπικές κυβερνήσεις να προσελκύσουν αυτού του είδους την
δραστηριότητα, δίνουν επιπλέον κίνητρα για την ίδρυση και την εξάπλωση των
εμπορευματικών κέντρων. Τα κίνητρα αυτά έχουν συνήθως την μορφή:
- επιχορηγήσεων ή μερικών επιδοτήσεων με κεφάλαια που προέρχονται από
προγράμματα Δημοσίων Έργων και Κοινοτικά κονδύλια
- φορολογικών απαλλαγών και μειωμένων φορολογικών συντελεστών
- επενδύσεων στις υποδομές από το ίδιο το κράτος
- κρατικών ενισχύσεων για την εισαγωγή καινοτομιών στο κλάδο
- κρατικών προγραμμάτων για έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development)
στους τομείς μεταφορών & logistics.
- ειδικών προνομίων, όπως είναι η επιδότηση των καυσίμων και των διοδίων.
Με την ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών δίνεται η δυνατότητα σε περιοχές με
μειωμένη οικονομική δραστηριότητα να βρεθούν και πάλι στο προσκήνιο ενώ
ταυτόχρονα δρομολογείται η σταδιακή αποσυμφόρηση των υπερδραστήριων
εμπορευματικά περιοχών. Η τοπική οικονομία ενισχύεται σημαντικά και το
επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα. Τέλος, η ύπαρξη
κίνητρων δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις και για την προσέλκυση επενδύσεων
από διάφορες εταιρείες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, όπως είναι οι
μεταφορικές

και

ασφαλιστικές

εταιρείες,

οι

τραπεζικοί

οργανισμοί,

οι

κατασκευαστικές εταιρείες, οι εταιρείες μαζικής εστίασης, οι εταιρείες πώλησης
υγρών καυσίμων, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθώς και από εκείνες
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που επιλέγουν να διακινήσουν τα εμπορεύματα τους μέσω των διαμετακομιστικών
κέντρων. .
3.2.4 Οργάνωση της χρήσης της γης και δημιουργία υπεραξίας
Η προοπτική ίδρυσης ενός εμπορευματικού κέντρου σε μια περιοχή
δημιουργεί αυτόματα και την ανάγκη για οργάνωση της χρήσης της συγκεκριμένης
γης. Με την συνδρομή των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών διενεργείται ο
απαραίτητος χωροταξικός σχεδιασμός και δημιουργούνται ειδικές ζώνες που είναι
διαθέσιμες για εκμετάλλευση αλλά και ζώνες προστατευόμενες π.χ. ως δασικές ή
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Με βάση λοιπόν αυτόν τον χωροταξικό σχεδιασμό
γίνεται η ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου και των υπόλοιπων συναφών
δραστηριοτήτων.
3.2.5 Αύξηση της εισροής συναλλάγματος, μέσω της ανάπτυξης του
εμπορίου και των εξαγωγών
Τα εμπορευματικά κέντρα συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη του εμπορίου
και στην καλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των εμπορευμάτων. Σε μια χώρα με υγιείς
και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, που εξάγουν τα προϊόντα τους σε αγορές του
εξωτερικού, οι υπηρεσίες που παρέχει ένα διαμετακομιστικό κέντρο (π.χ.
εκτελωνιστικές, τραπεζικές, φορολογικές κ.α.) διευκολύνουν σημαντικά και δίνουν
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση τόσο στον όγκο όσο και στο πλήθος των εξαγωγών. Κατά
συνέπεια οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν μέσω των εμπορευματικών κέντρων να
στείλουν στον ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερες παραγγελίες, αυξάνοντας τον
τζίρο τους και την εισροή συναλλάγματος στην χώρα.
3.2.6 Στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ένα καλά δομημένο και οργανωμένο διαμετακομιστικό κέντρο, δεν
διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο τις εμπορευματικές ροές αλλά
παρακολουθεί και συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που παρουσιάζει η συγκεντρωμένη εμπορευματική δράση. Αντίθετα, η
άναρχη και μη συντονισμένη ύπαρξη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την
αποθήκευση και μεταφορά των εμπορευμάτων, δημιουργεί προβλήματα στην
διαχείριση των λημμάτων και των ρύπων και μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην
υποβάθμιση και την απαξίωση μιας περιοχής Βέβαια σε μελέτες, που προηγούνται
την ίδρυση των σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων, υπάρχει πάντα πρόβλεψη για
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την προστασία του περιβάλλοντα χώρου ενώ σε αρκετές χώρες η πρόβλεψη αυτή
είναι υποχρεωτική από τον νόμο.
3.2.7 Αύξηση της ελκυστικότητας και ανάπτυξη της ενδοχώρας – ‘Διχωρικό
σύστημα’
Εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης, τα φυσικά λιμάνια αποτελούν από
τις πρώτες και επικρατέστερες επιλογές ίδρυσης εμπορευματικού κέντρου. Το
γεγονός αυτό οδηγεί σε βάθος χρόνου στην άνιση ανάπτυξη των παραθαλασσίων
περιοχών σε βάρος της κυρίως ενδοχώρας. Προκείμενου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο
προτείνεται η ίδρυση διαμετακομιστικού κέντρου ως συνδυασμός δυο τοποθεσιών.
Η μια είναι το φυσικό λιμάνι, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για τη
μεταφορά προϊόντων από το ένα μέσο στο άλλο ενώ η άλλη είναι κάποιο μεγάλο και
κατάλληλο τμήμα της ενδοχώρας όπου λαμβάνει χώρα η αποθήκευση, η διαλογή και
η περαιτέρω διαχείριση των εμπορευμάτων. Έτσι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται:
-

η παράλληλη και ισοδύναμη ανάπτυξη της ενδοχώρας

-

η προσέλκυση των πελατών της ενδοχώρας

-

η ενδυνάμωση της εφοδιαστικής και μεταφορικής αλυσίδας (logistics)

-

η καλύτερη και επαρκέστερη γνώση της τοπικής αγοράς

-

η παραγωγικότερη εκμετάλλευση χώρου μέσω καλύτερης σύνδεσης με
την ενδοχώρα

-

η προσέλκυση επενδύσεων και κρατικών επιχορηγήσεων

-

η ανάπτυξη υποδομών σε διαφορετικά σημεία της χώρας και η αποφυγή
ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης μόνο περιοχής σε βάρος κάποιας άλλης.

3.2.8

Στην προσαρμοστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ταχεία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου δημιούργησε «μεγάλες»
εφοδιαστικές αλυσίδες γεγονός που τις έκανε και πιο ευαίσθητες σε διάφορους
ενδεχόμενους κινδύνους. Με την δημιουργία των εμπορευματικών κέντρων κατά
μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουμε ουσιαστικά την ύπαρξη «κόμβων» που
διασφαλίζουν την ομαλή πορεία της εμπορευματικής ροής μειώνοντας την έκθεση
της σε αυτούς τους κίνδυνους. Έτσι έχουμε μία προσαρμόσιμη εφοδιαστική αλυσίδα,
η οποία αφενός μεν αντικατοπτρίζει τις μεταβολές ζήτησης κι αφετέρου δε είναι
εύκαμπτη ώστε να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, ξεπερνώντας γρήγορα
οποιοδήποτε δυσλειτουργία. Σύμφωνα με τον καθηγητή Δημήτριο Τσαμπουλά: «η
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προσαρμοστικότητα κάθε συστήματος συνίσταται στην ικανότητα του να επιστρέφει
στην αρχική (ή επιθυμητή) κατάσταση μετά από μία διαταραχή». Με αλλά λόγια,
χάρη στα εμπορευματικά κέντρα η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί πολύ πιο
εύκολα και γρήγορα να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της παρά τις διακοπές
ή τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Εισαγωγή
Όπως και σε κάθε άλλο κερδοσκοπικό οργανισμό έτσι και σε ένα
εμπορευματικό κέντρο λαμβάνει χώρα, σε καθημερινή βάση, ένα πλήθος
ξεχωριστών εργασιών και διεργασιών. Η σωστή και άρτια οργανωμένη
διεκπεραίωση τους εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την εύρυθμη και ομαλή
λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου.
Για να μπορέσει όμως να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να προηγηθούν μια
σειρά από διαδικασίες που περιλαμβάνουν ασφαλώς και την συμμετοχή του
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Αρμοδιότητα του τελευταίου είναι να εντοπίσει
και να αναλύσει σωστά όλες τις καθημερινές εργασίες, να περιγράψει τις
απαιτούμενες θέσεις εργασίας και στη συνεχεία, με την χρήση επιστημονικών
εργαλείων και μεθόδων, να επανδρώσει το εμπορευματικό κέντρο κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

4.1 Τα κυριότερα είδη εργασιών σε ένα Εμπορευματικό Κέντρο
Για να μπορέσει κανείς να καθορίσει με ακρίβεια τις θέσεις εργασίας ενός
εμπορευματικού κέντρου και ταυτόχρονα να αναζητήσει τα κατάλληλα άτομα για
την κάλυψη τους θα πρέπει πρωτίστως να εντοπίσει και να αναλύσει τα είδη των
καθημερινών εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Ειδικότερα, οι βασικότερες
από τις εργασίες αυτές είναι:
1. Η μεταφορά των προϊόντων από και προς το εξωτερικό περιβάλλον του
εμπορευματικού κέντρου καθώς και η εσωτερική τους μετακίνηση, π.χ. από τον
έναν αποθηκευτικό χώρο στον άλλο ή από τον χώρο εκφόρτωσης στα ειδικά
διαμορφωμένα ράφια των αποθηκών.
1.1 Η μεταφορά των προϊόντων από και προς το εμπορευματικό κέντρο
διακρίνεται

κυρίως

σε

τέσσερις

επιμέρους

κατηγόριες

την

οδική,

την

σιδηροδρομική, την θαλάσσια και την αεροπορική μεταφορά.
Η οδική μεταφορά γίνεται κυρίως με την χρήση φορτηγών οχημάτων,
παρουσιάζει σχετικά μεγάλη αξιοπιστία και ευκαμψία ενώ έχει ικανοποιητική
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ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ως ο βασικότερος τρόπος μεταφοράς
εμπορευμάτων και δεν απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις, πλην των δρόμων. Είναι
προσιτή οικονομικά και μπορεί και συμπληρώνει τα σιδηροδρομικά και θαλάσσια
μέσα μεταφοράς..
Η σιδηροδρομική μεταφορά γίνεται κυρίως μέσω του σιδηροδρομικού
δικτύου με την χρήση ειδικών βαγονιών για εμπορεύματα. Το κόστος της είναι
συγκριτικά υψηλό και η ταχύτητα χαμηλή. Αν και η “οδός” που χρησιμοποιεί
παρουσιάζει προβλήματα και χρήζει τακτικής συντήρησης, ωστόσο μπορεί να
εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας στην μετακίνηση των προϊόντων.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έκδηλο είναι το
ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξυγίανση της σιδηροδρομικής
μεταφοράς ώστε να καταστεί σταδιακά πιο ανταγωνιστική και οικονομικά
αποδοτική.
Η τρίτη κατηγόρια μεταφοράς των εμπορευμάτων είναι αυτή που λαμβάνει
χώρα σε θάλασσα, λίμνες και ποτάμια με την βοήθεια των πλοίων. Σήμερα τα 4/5
του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Μάλιστα πάνω από το
70% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 30% του
ενδοκοινοτικού εμπορίου γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Τα πλοία θεωρούνται ως τα
μοναδικά μέσά, που μπορούν να εξασφαλίσουν την συμφέρουσα μεταφορά μεγάλης
μάζας κυρίως χύδην φορτίων, όπως είναι οι πρώτες ύλες, τα καύσιμα και τα τρόφιμα.
Αν και η χωρητικότητα τους είναι μεγάλη ωστόσο η ταχύτητα τους εξακολουθεί να
παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα.
Η αεροπορική μεταφορά ως γνωστό γίνεται με τα αεροσκάφη που μπορούν
να αναπτύσσουν ταχύτητες ασυγκρίτως μεγαλύτερες από οποιοδήποτε άλλο μέσο
μεταφοράς ενώ ταυτόχρονα διακινούν τα εμπορεύματα με σχετικά μεγάλη ασφάλεια.
Η κίνηση τους δεν παρεμποδίζεται από φυσικά εμπόδια και η “οδός” που
χρησιμοποιούν δε χρειάζεται κατασκευή ή συντήρηση. Από την άλλη μεριά, τα
εναέρια μέσα μεταφοράς έχουν μικρή χωρητικότητα ενώ το κόστος για κάθε
αποστολή εμπορευμάτων είναι αρκετά υψηλό και σε ορισμένες περιπτώσεις
απαγορευτικό.
Βέβαια, συνήθης πρακτική στις εμπορευματικές μεταφορές είναι ο
συνδυασμός τουλάχιστον δυο μεταφορικών μέσων προκείμενου να φτάσουν τα
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εμπορεύματα στον τελικό τους προορισμό. Η συνδυασμένη μεταφορά έχει ως στόχο
της να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει καθεμία από
τις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγόριες έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος και ο
χρόνος μεταφοράς και ταυτόχρονα αυξηθεί η ασφάλεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία.
Με αλλά λόγια, η συνδυασμένη μεταφορά είναι απόρροια των ακόλουθων τάσεων
που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στον χώρο της παροχής μεταφορικών
υπηρεσιών, όπως είναι:
α) Η μείωση του κόστους μεταφοράς.
β) Η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων διαθέσιμων μέσων.
γ) Η παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας των μεταφορικών υπηρεσιών .
δ) Η άμεση και συνεχής πληροφόρηση σε όλα τα στάδια.
ε) Η συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων και προοπτικών για απόκτηση πλεονέκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού.
Με αυτές τις τάσεις–κατευθύνσεις ευθυγραμμίζονται και οι υπηρεσίες μεταφοράς
που παρέχουν τα εμπορευματικά κέντρα με σκοπό να επιτυγχάνεται ο πιο
οικονομικός και ασφαλής συνδυασμός μέσων και υπηρεσιών και να προστίθεται
μεγαλύτερη αξία σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα
1.2 Όταν αναφερόμαστε στην εσωτερική μετακίνηση των προϊόντων εννοούμε
όλες εκείνες τις εργασίες που εκτελούνται με σκοπό την οποιαδήποτε μεταφορά των
προϊόντων εντός του εμπορευματικού κέντρου. Ειδικότερα, αυτές οι εργασίες
περιλαμβάνουν κυρίως την μετακίνηση των εμπορευμάτων από τον έναν
αποθηκευτικό χώρο στον άλλο, από τα ράφια του ίδιου αποθηκευτικού χώρου σε
αλλά διπλανά ράφια, από τον χώρο εκφόρτωσης στην αποθήκη και από την αποθήκη
στον χώρο φόρτωσης στα μέσα μεταφοράς. Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνει με
διάφορους τρόπους, όπως χειρωνακτικά, πάνω σε ειδικούς κυλιόμενους πάγκους, με
ανυψωτικά μηχανήματα (clerk), με καρότσια – trailers κ.α. και απαιτεί την σωστή
και άρτια εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα μεταφοράς, ασφάλειας και
χειρισμού των αντιστοιχών μηχανημάτων.
2. Η αποθήκευση των προϊόντων καθώς και όλες οι σχετικές εργασίες που
εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της αποθήκης όπως είναι:
α. Παραλαβή και εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη
β. Τακτοποίηση και επανατακτοποίηση των εμπορευμάτων
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γ. Συλλογή, διαμόρφωση και έλεγχος των παραγγελιών
δ. Τροφοδοσία των θέσεων συλλογής (picking)
ε. Φόρτωση και αποστολή των εμπορευμάτων
στ. Απογραφές και άλλες ελεγκτικές διαδικασίες
Η σωστή λειτουργία των αποθηκών ενός εμπορευματικού κέντρου αποτελεί
βασική προϋπόθεση τόσο για την αποδοτική λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστική
αλυσίδας όσο και για την εξασφάλιση της γρήγορης και ποιοτικής εξυπηρέτησης
των προμηθευτών και των πελατών. Εάν δεν γίνονται σωστά οι παραλαβές και οι
τοποθετήσεις των εμπορευμάτων, αν οι φορτώσεις και αποστολές είναι
λανθασμένες, ακατάλληλος ή προβληματικός ο εξοπλισμός, μεγάλα τα χρονικά
διαστήματα από τη στιγμή της τοποθέτησης των προϊόντων μέχρι την αποστολή
τους, μεγάλο το πλήθος των εργαζομένων και υψηλή η συχνότητα λαθών, τότε
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία της αποθήκης με αποτέλεσμα να
υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες του εμπορευματικού κέντρου.
3. Το πακετάρισμα των προϊόντων που διαφέρει ανάλογα με το είδος και το
μέγεθος τους και στην συνεχεία η επισήμανση τους ώστε να γίνεται δυνατή η
πληροφόρηση των εμπλεκομένων για το περιεχόμενο του πακέτου ή του σακιού ή
της παλέτας κτλ. Έτσι για παράδειγμα τα εύθραυστα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως
“fragile” ενώ υπάρχει συγκεκριμένη λεκτική αλλά και χρωματική κωδικοποίηση που
χαρακτηρίζει το κάθε πακέτο και είναι γνωστή κυρίως σε όσους ασχολούνται με τις
διεθνής εμπορευματικές μεταφορές.
Στα μεγάλα εμπορευματικά κέντρα συναντάμε αρκετά συχνά και τις λεγόμενες
κυλιόμενες “γραμμές” πακεταρίσματος. Πάνω σε αυτές τις “γραμμές” τα
εμπορεύματα κινούνται με αργούς ρυθμούς. Κατά την διάρκεια της πορείας τους οι
εργαζόμενοι τα παίρνουν, τα πακετάρουν και να τα εναποθέτουν ξανά σε αυτή
προκείμενου να συνεχίσουν το δρόμο τους και να τοποθετηθούν στις αποθήκες.
4. Η φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων που εισέρχονται ή
εξέρχονται τον χώρο του εμπορευματικού κέντρου. Είναι οι διαδικασίες που
αφορούν την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση των εμπορευμάτων μέσα στα
μεταφορικά οχήματα αλλά και παραλαβή τους από αυτά.
5. Η χρήση και η συντήρηση των συστημάτων πληροφόρησης. Αυτά μπορεί
να περιλαμβάνουν συστήματα διαχείρισης πόρων (ERP) και πελατειακών σχέσεων
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(CRM), εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης της αποθήκης αλλά και διαχείρισης
της επικοινωνίας με τους προμηθευτές, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα ασύρματης
ενδοεπικοινωνίας, συστήματα ασφάλειας και πυρόσβεσης κ.α. Τα πληροφοριακά
συστήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως έχουν ως στόχο την αποτελεσματική
οικονομική διαχείριση, τον ακριβή προγραμματισμό και την βέλτιστη διαχείριση των
λειτουργιών του εμπορευματικού κέντρου. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κύκλωμα
των “logistics” και η παρουσία τους αποτελεί σημαντική αιτία μείωσης του κόστους,
Έτσι για παράδειγμα, απαραίτητο εργαλείο στους χώρους των αποθηκών
είναι η ύπαρξη ενός μηχανογραφημένου συστήματος (warehouse management
system) που να μπορεί να καθοδηγεί τους εργαζόμενους, να κατανέμει σωστά κατά
κωδικούς τα προϊόντα (π.χ. με την χρήση barcodes), να παρακολουθεί τα αποθέματα
και να ελέγχει την λειτουργία και την απόδοση της αποθήκης.
Τέλος, τα πληροφοριακά αυτά συστήματα χρειάζονται φυσικά τους κατάλληλους
χειριστές και συντηρητές. Ο χειρισμός τους είναι κυρίως θέμα εκπαίδευσης και
εμπειρίας των εργαζομένων. Αντίθετα, η συντήρηση τους αναλαμβάνεται συνήθως
από τους ανθρώπους ή τις εταιρείες που έχουν τα έχουν αναλύσει και σχεδιάσει και
μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας και
επανασχεδιασμού τους.
6. Ο συντονισμός και η επίβλεψη όλων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα
μέσα σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο. Αυτές τις εργασίες αναλαμβάνουν συνήθως
άτομα έμπειρα, που έχουν πολύ καλή γνώση των διαδικασιών και των διεργασιών. Ο
συντονισμός και η επίβλεψη γίνεται σε πρώτη φάση τμηματικά, π.χ. για το τμήμα
πακεταρίσματος ένας υπεύθυνος, για το τμήμα αποθήκευσης άλλος υπεύθυνος κτλ.
Σε δεύτερη φάση όλοι οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος αναφέρονται με την σειρά τους
στον Γενικό Manager του εμπορευματικού κέντρου και αυτός με την σειρά του στην
κεντρική διοίκηση.
7. Η τεχνική κάλυψη, επισκευή και συντήρηση όλων των μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση των εργασιών καθώς και μηχανολογική
υποστήριξη όλων των οχημάτων που διέρχονται στον χώρο.
8. Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από ένα
εμπορευματικό κέντρο. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τακτικό έλεγχο των
διαδικασιών, άμεση εύρεση των δυσλειτουργιών και διόρθωση τους, συνεχής
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προσπάθεια βελτιστοποίησης των συστημάτων “logistics” αλλά και εισαγωγής νέων
μεθόδων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
9. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου.
10.Η λογιστική παρακολούθηση του κόστους και της απόδοσης των
χρησιμοποιούμενων

συστημάτων

“logistics”

με

την

βοήθεια

κατάλληλων

λογιστικών προγραμμάτων, στατιστικών πακέτων και συστημάτων ERP.
11. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή περιλαμβάνει συνήθως:
- την εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων για την σωστή και γρήγορη εκτέλεση
των εργασιών του εμπορευματικού κέντρου
- την σωστή εκπαίδευση τους ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη και να
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα
- την παρακολούθηση της απόδοσης τους
- την εύρεση και επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον ανθρώπινο
παράγοντα.

4.2 Απαιτούμενες ειδικότητες
Καθεμία από τις εργασίες που προαναφέρθηκαν χρειάζεται και το αντίστοιχο
άτομο με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να την εκτελέσει σωστά και
αποτελεσματικά. Οι ειδικότητες που προκύπτουν από αυτές τις εργασίες
παρουσιάζονται παρακάτω και μπορούν να χωριστούν σε τρία επίπεδα ανάλογα με
τις γνώσεις και το μέγεθος της ευθύνης που φέρουν.
Στο πρώτο επίπεδο που θα το ονομάσουμε “βασικό”, υπάρχουν οι
ειδικότητες που αναλαμβάνουν κυρίως τις καθημερινές εργασίες ‘ρουτίνας’. Αυτές
οι εργασίες είναι συνήθως χειρωνακτικές, απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις και
τεχνικές δεξιότητες και αρκετά καλή φυσική κατάσταση. Σε περίπτωση που οι
δεξιότητες αυτές δεν προϋπάρχουν, μπορούν να αποκτηθούν εκ των υστερών σε
σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα με κάποιο ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που εντάσσονται σε αυτό το επίπεδο είναι:
1. Χειριστής ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων
2. Αποθηκάριος
3. Υπάλληλος πακεταρίσματος – φόρτωσης
4. Τεχνικός-συντηρητής μηχανημάτων
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5. Οδηγός οχημάτων - φορτηγών
6. Υπάλληλος καθαριότητας και συντήρησης του περιβάλλοντα χώρου
7. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου
Στο δεύτερο επίπεδο, των “υπευθύνων”, εμπεριέχονται οι ειδικότητες αυτές
που έχουν συνήθως κάτω από την εποπτεία τους μια ομάδα ανθρώπων. Διαθέτουν
βαθύτερη γνώση για το αντικείμενο της υπευθυνότητας τους αλλά και αντίστοιχη
εμπειρία. Συνήθως, είναι άτομα που έχουν ξεκινήσει από το “βασικό” επίπεδο και
μετά από χρόνια προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένη εργασία έχουν προαχθεί σε
υπεύθυνους τμημάτων. Το επίπεδο των “υπευθύνων” περιλαμβάνει κυρίως τις
ακόλουθες ειδικότητες:
1. Υπεύθυνος αποθηκών
2. Υπεύθυνος ασφαλείας
3.

Υπεύθυνος πληροφορικών συστημάτων

4. Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού
5. Υπεύθυνος λογιστηρίου
Στο τρίτο επίπεδο, των “επαγγελματιών”, βρίσκονται οι ειδικότητες αυτές
που έχουν την συνολική ευθύνη για την λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου,
όπως είναι:
1. Νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος
2. Γενικός Manager
3. Οικονομικός διευθυντής
Βέβαια,

ανάλογα

με

το

μέγεθος

του

εμπορευματικού

κέντρου

παρουσιάζονται διάφορες και ως προς τον αριθμό των εργαζόμενων που
προσλαμβάνονται σε κάθε ειδικότητα αλλά και ως προς τις αρμοδιότητες που
συγκεντρώνει η κάθε θέση εργασίας. Έτσι για παράδειγμα, σε ένα μεγάλης έκτασης
εμπορευματικό κέντρο με πολλές αποθήκες, ο αριθμός των αποθηκάριων θα είναι
φυσικά μεγαλύτερος ενώ μπορεί να μην επαρκεί μόνο ένας υπεύθυνος αποθηκών
αλλά χρειάζονται δυο (π.χ. υπεύθυνος αποθηκών δυτικού τομέα και υπεύθυνος
αποθηκών ανατολικού τομέα). Αντίστοιχα, όταν το μέγεθος αυξάνει, ο Γενικός
Manager μπορεί να βρίσκεται ιεραρχικά πάνω από άλλους δυο Managers που να
αναφέρονται σε αυτόν και να έρχονται αυτοί σε άμεση επαφή με τους υπεύθυνους
των επιμέρους τμημάτων.
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Σύμφωνα με την ύπαρξη των προαναφερθέντων επιπέδων και ειδικοτήτων
μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πρότυπο οργανογράμματος εμπορευματικού
κέντρου. Το οργανόγραμμα αυτό μπορεί κάλλιστα να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με
το μέγεθος του διαμετακομιστικού κέντρου και την ανάγκη διάσπασης των
αρμοδιοτήτων σε ορισμένες υψηλά ιεραρχικά θέσεις.

Οργανόγραμμα εμπορευματικού κέντρου

Γενικός
Manager
Νομικός
σύμβουλος

Επίπεδο Επαγγελματιών

Οικονομικός
διευθυντής

Επίπεδο Υπευθύνων

Υπεύθυνος
ασφαλείας

Υπεύθυνος
αποθηκών

Υπεύθυνος
HR

Υπεύθυνος
Πληρ. Σ

Υπεύθυνος
λογιστηρίου

Ειδικότητες Βασικού επίπεδου*

1

2

3

4

5

6

7

* η αρίθμηση αντιστοιχεί στις ειδικότητες του βασικού επιπέδου όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν προηγουμένως
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4.3 Περιγραφές θέσεων εργασίας
4.3.1 Πρώτο επίπεδο – “Βασικό”
1. Χειριστής ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων
Τίτλος θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Χειριστής ανυψωτικών και άλλων
μηχανημάτων

Κωδικός
θέσης

Β01

Αναλαμβάνει τον ασφαλή χειρισμό των ανυψωτικών και άλλων σχετικών
μηχανημάτων εντός του εμπορευματικού κέντρου και βοηθάει επικουρικά
στην καλή λειτουργία των αποθηκών του εμπορευματικού κέντρου
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• χειρίζεται προσεκτικά και με ασφάλεια τα ανυψωτικά μηχανήματα
• συνεργάζεται με τους αποθηκάριους για την σωστή και καλή λειτουργία της αποθήκης
• βοηθάει στην φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων
• ενημερώνει του τεχνικούς για τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες των μηχανημάτων
• ενημερώνει ηλεκτρονικά τα αρχεία χρήσης και λειτουργίας των μηχανημάτων
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• άδεια οδήγησης/χειρισμού ανυψωτικών μηχανημάτων
• πολύ καλή γνώση των κανόνων ασφάλειας
Επιπρόσθετα
• καλή γνώση των τεχνικών “logistics”
• γενικές μηχανολογικές γνώσεις
• διετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Επιθυμητά
• δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου ή φορτηγού
• γνώση των συμβολών, των ορολογιών και των κωδίκων που χρησιμοποιούνται στα
εμπορευματικά πακέτα
Ικανότητες
Απαραίτητες
• ευκολία συγκέντρωσης και προσεκτικής εκτέλεσης της εργασίας
• ακρίβεια στους χειρισμούς των μηχανημάτων
• συνέπεια και υπευθυνότητα
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Επιθυμητές
• σωματική δύναμη και υγειά
• καλή φυσική κατάσταση
• ικανότητα κατανόησης και εκτέλεσης προφορικών και γραπτών οδηγιών
• ευκολία στην συνεργασία με άλλους ανθρώπους
2. Αποθηκάριος
Τίτλος θέσης
Κωδικός
Αποθηκάριος
Β02
εργασίας
θέσης
Περιγραφή Εναποθέτει, φορτώνει, ξεφορτώνει, τακτοποιεί και διαχειρίζεται τα
θέσεως
εμπορεύματα που εισέρχονται και εξέρχονται του αποθηκευτικού χώρου
εργασίας
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες
• τοποθετεί σε συγκεκριμένο χώρο τα προϊόντα που πρόκειται να φορτωθούν στα
μεταφορικά οχήματα
• εναποθέτει και τακτοποιεί κατάλληλα μέσα στην αποθήκη τα εμπορεύματα
• ενημερώνει ηλεκτρονικά τα αρχεία της αποθήκης
• επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους χείριστες των μηχανημάτων
• βοηθάει στην διενέργεια ποιοτικού έλεγχου και στην διασφάλιση της καλής κατάστασης
των προϊόντων
• βοηθάει στην φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων
• συμμετέχει επικουρικά στο πακετάρισμα και στην λήψη παραγγελιών
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• γνώση των συμβολών, των ορολογιών και των κωδίκων που χρησιμοποιούνται στα
εμπορευματικά πακέτα
• καλή γνώση και χρήση της πρακτικής αριθμητικής και των μονάδων μέτρησης
• γνώση των τεχνικών “logistics” και ειδικότερα των τεχνικών αποθήκευσης και
κατηγοριοποίησης των εμπορευμάτων
• εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Επιπρόσθετα
• καλή γνώση των τεχνικών πακεταρίσματος
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• πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• πολύ καλή γνώση των κανόνων ασφάλειας
• σεμιναριακή εκπαίδευση πάνω σε θέματα διαχείρισης αποθηκών
Ικανότητες
Απαραίτητες
• σωματική δύναμη και υγειά
• καλή φυσική κατάσταση
• ικανότητα κατανόησης και εκτέλεσης προφορικών και γραπτών οδηγιών
• οργανωτικό πνεύμα
• συνέπεια και υπευθυνότητα
Επιθυμητές
• ευκολία συγκέντρωσης και προσεκτικής εκτέλεσης της εργασίας
• διάθεση για συνεργασία
• ευστροφία και γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων
3. Υπάλληλος πακεταρίσματος
Τίτλος θέσης
εργασίας

Υπάλληλος πακεταρίσματος

Κωδικός
θέσης

Β03

Διαπεραιώνει όλες εκείνες τις εργασίες που έχουν να κάνουν με το σωστό
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

πακετάρισμα των προϊόντων ενώ βοηθάει επικουρικά και σε άλλες
εργασίες που έχουν άμεση σχέση με την διακίνηση και αποθήκευση των
προϊόντων.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• αναλαμβάνει το πακετάρισμα των προϊόντων και την ειδική επισήμανση τους
• τοποθετεί με προσοχή τα προϊόντα σε συγκεκριμένους χώρους
• διατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο του καθαρό και τακτοποιημένο
• εξακριβώνει την κατάσταση των εμπορευμάτων και ενημερώνει τον υπεύθυνο
• βοηθάει επικουρικά στην φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και στην
τοποθέτηση τους μέσα στην αποθήκη
• προσέχει και συντηρεί τα εργαλεία ή μηχανήματα που βρίσκονται στην διάθεση του
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Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• γνώση των συμβολών, των ορολογιών και των κωδίκων που χρησιμοποιούνται στα
εμπορευματικά πακέτα
• καλή γνώση και χρήση της πρακτικής αριθμητικής και των μονάδων μέτρησης
• γνώση των τεχνικών πακεταρίσματος
Επιπρόσθετα
• καλός χειρισμός των εργαλείων και μηχανημάτων πακεταρίσματος
• γενική γνώση των τεχνικών “logistics”
Επιθυμητά
• γνώση των κανονισμών ασφάλειας
• προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• αντίστοιχη προηγούμενη εκπαίδευση - σεμινάρια
Ικανότητες
Απαραίτητες
• ταχύτητα και προσαρμοστικότητα
• ευκολία συγκέντρωσης και προσεκτική εκτέλεση της εργασίας
• ακρίβεια στους χειρισμούς των εργαλείων
Επιθυμητές
• καλή φυσική κατάσταση και υγειά
4. Τεχνικός-συντηρητής μηχανημάτων
Τίτλος θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Κωδικός
Β04
θέσης
Έχει την γενική επίβλεψη των μηχανημάτων που λειτουργούν μέσα στο
Τεχνικός-συντηρητής μηχανημάτων

εμπορευματικό κέντρο, είναι υπεύθυνος για την σωστή συντήρηση και
επισκευή τους και οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• επιβλέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την λειτουργία των μηχανημάτων και
επισημαίνει τον κακό χειρισμό τους
• διενεργεί προληπτικούς έλεγχους και προγραμματισμένες συντηρήσεις
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• βρίσκει τις δυσλειτουργίες και επισκευάζει τις βλάβες
• ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις των χείριστων για ενδεχόμενα προβλήματα
• εξασφαλίζει την ύπαρξη ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης και σχετικών εργαλείων
• ενημερώνει τους χείριστες για το ιστορικό των μηχανημάτων (ενημέρωση αρχείων –
ιστορικού ανά μηχάνημα ) και να συνδράμει στην εκπαίδευση τους
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• άριστη γνώση του τρόπου λειτουργίας των μηχανημάτων και των τμημάτων που τα
απαρτίζουν
• άριστη και βαθιά γνώση των τεχνικών επισκευής και συντήρησης
• γνώση χειρισμού των εργαλείων επισκευής
• γνώσεις ηλεκτρονικής και ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Επιπρόσθετα
• δίπλωμα μηχανοτεχνίτη ή τεχνικού συντήρησης μηχανημάτων
• τουλάχιστον τριετής εμπειρία στη συγκεκριμένη εργασία
• πολύ καλή γνώση των κανόνων ασφάλειας
• καλή γνώση και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να μπορεί να ενημερώνει
ηλεκτρονικά το αρχείο-ιστορικό των μηχανημάτων
Επιθυμητά
• επιτυχής παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων
• γνώσεις ή δίπλωμα χειρισμού των μηχανημάτων
• γενικές γνώσεις των τεχνικών “logistics”
Ικανότητες
Απαραίτητες
• ευστροφία και γρήγορη διάγνωση των προβλημάτων
• συνέπεια και υπευθυνότητα
• καλή φυσική κατάσταση και υγειά
Επιθυμητές
• ικανότητα σωστής οργάνωσης και προγραμματισμού
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5. Οδηγός οχημάτων – φορτηγών
Τίτλος θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Κωδικός
Β05
θέσης
Αναλαμβάνει υπεύθυνα και με ασφάλεια την οδήγηση των φορτηγών
Οδηγός οχημάτων – φορτηγών

οχημάτων που μεταφέρουν τα εμπορεύματα από και προς το
εμπορευματικό κέντρο.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• οδηγεί με ασφάλεια και υπευθυνότητα τα φορτηγά οχήματα
• ελέγχει την σωστή και ασφαλής τοποθέτηση των εμπορευμάτων και την καλή
κατάσταση του οχήματος
• διαβλέπει και προσπαθεί να μειώσει στο ελάχιστο τους ενδεχόμενους κίνδυνους
• εγγυάται την προγραμματισμένη παραλαβή και παράδοση των προϊόντων
• συμπληρώνει τα ημερολόγια χρήσης των οχημάτων
• ελέγχει τακτικά το όχημα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του ώστε να έχει την
απαραίτητη ποσότητα καύσιμων, λαδιών και νερού πριν από κάθε αναχώρηση
• διασφαλίζει την οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας
και τους νόμους του κράτους στο οποίο ταξιδεύει
• διεκπεραιώνει σωστά τις προφορικές ή γραπτές εντολές των ανώτερων του.
• βοηθάει επικουρικά στην φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματος
• ενημερώνει του υπεύθυνους για τα επικείμενα “service” και για οποιαδήποτε άλλο
πρόβλημα προκύψει.
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• πολύ καλή γνώση των νομών, των κανονισμών, των διαδικασιών και των πολιτικών
που ακολουθούνται στις εμπορευματικές μεταφορές
• πολύ καλή γνώση των κανόνων ασφάλειας στις οδικές μεταφορές
• κατοχή διπλώματος οδήγησης φορτηγού οχήματος
Επιπρόσθετα
• γνώσεις τεχνικών συντήρησης των φορτηγών οχημάτων
• διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• γνώση των συμβολών και των ορολογιών στις εμπορευματικές μεταφορές
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• καλή γνώση και χρήση της πρακτικής αριθμητικής και των μονάδων μέτρησης
Επιθυμητά
• γενική γνώση των τεχνικών “logistics”
• γνώσεις αγγλικών ή άλλων ξένων γλωσσών
Ικανότητες
Απαραίτητες
• ικανότητα κατανόησης και σωστής εκτέλεσης των γραπτών και προφορικών οδηγιών
• συνέπεια και υπευθυνότητα
• καλή φυσική κατάσταση και υγειά
• καλά αντανακλαστικά και ευκολία συγκέντρωσης
Επιθυμητές
• ικανότητα να διαβλέπει τα προβλήματα
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6. Υπάλληλος καθαριότητας και συντήρησης του περιβάλλοντα χώρου
Τίτλος θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Υπάλληλος καθαριότητας και συντήρησης
Κωδικός
Β06
του περιβάλλοντα χώρου
θέσης
Αναλαμβάνει την συντήρηση, την επισκευή και την διατήρηση του
περιβάλλοντα χώρου ενώ παράλληλα φροντίζει για την καθαριότητα και
την καλή του αισθητική.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• επισκευάζει και διορθώνει οτιδήποτε παρουσιάζει πρόβλημα και χρήζει επισκευής και
εκτελεί τις προφορικές ή γραπτές εντολές επιδιόρθωσης που δίνονται από τους
ανώτερους του
• ελέγχει την σωστή σήμανση του εμπορευματικού κέντρου και την διορθώνει
• χρησιμοποιεί σωστά και με ασφάλεια μηχανήματα και εργαλεία
• αδειάζει σύμφωνα με το πρόγραμμα τους κάδους απορριμμάτων και καθαρίζει τον χώρο
που του έχει ανατεθεί
• ενημερώνει τα ημερολόγια καθαριότητας και χρήσης του αντιστοίχου εξοπλισμού
• ελέγχει τις σωληνώσεις, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.α.
• ασχολείται με την φροντίδα της χλωρίδας του εμπορευματικού κέντρου
• ενημερώνει τους ανώτερους του για τις βλάβες, τους χώρους που θέλουν συντήρηση ή
και που εγκυμονούν κίνδυνους.
• μαθαίνει να δουλεύει αρμονικά με τους υπόλοιπους συνάδελφους του κυρίως υπό την
μορφή “συνεργείων”
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• πολύ καλό χειρισμό των εργαλείων και των μηχανημάτων που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν π.χ πριονιού, σφυριού, μηχανής κλαδέματος, μηχανήματος
ρυμούλκησης ή ανύψωσης
• γνώσης τήρησης των κανόνων ασφάλειας και σωστής υγιεινής του περιβάλλοντα χώρου
Επιπρόσθετα
• γνώσεις κηπουρικής
• εμπειρία σε θέματα επισκευών και συντηρήσεων
• δίπλωμα οδήγησης
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Επιθυμητά
• απολυτήριο τεχνικού λυκείου
• γνώσεις ξυλουργικής ή κάποιας άλλης τέχνης
Ικανότητες
Απαραίτητες
• καλή φυσική κατάσταση και υγειά
• προσεκτική εκτέλεση των εργασιών
• συνέπεια και υπευθυνότητα
• ικανότητα κατανόησης και σωστής εκτέλεσης των οδηγιών που του δίνονται
Επιθυμητές
• σωματική δύναμη
• διάθεση για συνεργασία
7. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου
Τίτλος θέσης
εργασίας

Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου

Κωδικός
θέσης

Β07

Απαντάει στις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, δέχεται παραγγελιές
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

μεταφοράς των εμπορευμάτων, απαντάει στις ερωτήσεις και στα
παράπονα των ενδιαφερόμενων. Διατηρεί ένα επαγγελματικό επίπεδο της
τηλεφωνικής επικοινωνίας του εμπορευματικού κέντρου.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• απαντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και στις ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων
• προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις στους αρμόδιους
• διαχειρίζεται τα παράπονα και τα μεταφέρει στους υπευθύνους
• ενημερώνει ηλεκτρονικά τα αρχεία των τηλεφωνικών κλήσεων και διαχειρίζεται το
λογισμικό του τηλεφωνικού κέντρου
• δίνει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το εμπορευματικό
κέντρο
• προτείνει βελτιώσεις των διαδικασιών ανάλογα με τα παράπονα που έχει δεχτεί
• παρέχει επικουρικά υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης
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Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• πολύ καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας
• καλή γνώση και χρήση της πρακτικής αριθμητικής και των μονάδων μέτρησης
• πολύ καλή γνώση και χρήση δυο τουλάχιστον ξένων γλωσσών
• πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήσης λογισμικού για τηλεφωνικά
κέντρα
Επιπρόσθετα
• καλή γνώση γραμματειακής υποστήριξης
• διετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• απολυτήριο λυκείου ή σχολής ΕΚ με ειδίκευση στην επικοινωνία
Επιθυμητά
• σεμιναριακή εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας, διαχείρισης παράπονων ή ακόμη και
χρήσης λογισμικού για τηλεφωνικά κέντρα.
Ικανότητες
Απαραίτητες
• ακούει προσεκτικά και απαντάει τεκμηριωμένα
• ευχάριστη φωνή και ευχέρεια στον λόγο
• ευστροφία και γρήγορη εξυπηρέτηση
Επιθυμητές
• συνέπεια και υπευθυνότητα
• ευγενική διάθεση
• καλή μνήμη και υπομονετική αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων
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4.3.2 Δεύτερο επίπεδο – “Υπευθύνων”
1. Υπεύθυνος αποθηκών
Τίτλος θέσης
Κωδικός
Υπεύθυνος αποθηκών
Υ01
εργασίας
θέσης
Περιγραφή Είναι αρμόδιος για την βέλτιστη δυνατή και ομαλή λειτουργία όλων των
θέσεως
αποθηκών του εμπορευματικού κέντρου
εργασίας
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες
• επιβλέπει την σωστή τοποθέτηση και τακτοποίηση των εμπορευμάτων στις αποθήκες
• ελέγχει τον ακριβή χρόνο αποστολής και παράδοσης τους
• οργανώνει, υποκινεί και ενθαρρύνει τους αποθηκάριους που έχει κάτω από την
επίβλεψη του
• εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών αποθήκευσης και την διασφάλιση της ποιότητας
των υπηρεσιών του εμπορευματικού κέντρου γενικότερα
• έχει την ευθύνη για την σωστή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων των αποθηκών
και ενημερώνει σε περίπτωση δυσλειτουργίας
• επικοινωνεί καθημερινά μέσω emails, fax και τηλεφωνικά με πελάτες και προμηθευτές
• προσπαθεί για την ικανοποίηση των στόχων που θέτει κάθε χρόνο η διοίκηση
• επικοινωνεί με τα υπόλοιπα τμήματα
• βοηθάει επικουρικά στην επιλογή και εκπαίδευση των εργαζόμενων καθώς και στην
βελτίωση της απόδοσης τους
• εγγυάται την ασφάλεια και την υγιεινή του χώρου των αποθηκών
• προβλέπει και ενημερώνεται για τις μελλοντικές αλλαγές στον κλάδο των “logistics”
• ενημερώνει ηλεκτρονικά τα αρχεία των αποθηκών
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• άριστη γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών αποθήκευσης
• πολύ καλή γνώση των τεχνικών “logistics”
• πολύ καλή γνώση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής
Επιπρόσθετα
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• τετραετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
• πολύ καλή γνώση και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων
διαχείρισης αποθήκης
Επιθυμητά
• σεμιναριακή εκπαίδευση σε θέματα διαχειρίσεις αποθηκών
• πολύ καλή γνώση και χρήση δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσσας
• κατοχή πτυχίου με αντικείμενο το “management”
Ικανότητες
Απαραίτητες
• ικανότητα εκτίμησης και ανάλυσης αποτελεσμάτων
• υπευθυνότητα και πολύ καλό οργανωτικό πνεύμα
• ευστροφία
• αποτελεσματικότητα στην επίβλεψη των αποθηκάριων
• υπευθυνότητα και συνέπεια
Επιθυμητές
• διοικητικές ικανότητες
• ευχέρεια στην επικοινωνία και στην συνεννόηση

2. Υπεύθυνος ασφαλείας
Τίτλος θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Υπεύθυνος ασφαλείας

Κωδικός
θέσης

Υ02

Επιβλέπει τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο εμπορευματικό
κέντρο ώστε να διεξάγονται με την ασφάλεια. Εγγυάται την συμμόρφωση
των εργαζόμενων σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες
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• επιθεωρεί και ελέγχει συστηματικά τους χώρους εργασίας προκείμενου να διαπιστώσει
αν οι εργαζόμενοι τηρούν τους κανόνες ασφάλειας
• συντονίζει την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος
• φροντίζει την ύπαρξη του απαραίτητου φαρμακευτικού εξοπλισμού στον εργασιακό
χώρο
• βοήθα στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
• διαβλέπει πιθανούς κίνδυνους και τους αναφέρει στην διοίκηση
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• άριστη γνώση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής
• τετραετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• εκπαίδευση τεχνικού ασφάλειας και κατοχή αντιστοίχου διπλώματος
Επιπρόσθετα
• πολύ καλή γνώση πρώτων βοηθειών
• καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
• σεμιναριακή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
Επιθυμητά
• πολύ καλή γνώση των τεχνικών “logistics”
Ικανότητες
Απαραίτητες
• ευχέρεια στην επικοινωνία και στην συνεννόηση
• ευκολία στη εύρεση πιθανών κίνδυνων
• αποτελεσματικότητα στην επιθεώρηση του εργασιακού χώρου
• υπευθυνότητα και συνέπεια
Επιθυμητές
• πειστικός τρόπος ομιλίας
• καλή φυσική κατάσταση και υγειά
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3. Υπεύθυνος πληροφορικών συστημάτων
Τίτλος θέσης
εργασίας

Υπεύθυνος πληροφορικών συστημάτων

Κωδικός
θέσης

Υ03

Είναι υπεύθυνος για την καλή και ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

συστημάτων που χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα εμπορευματικό κέντρο.
Παρέχει υποστήριξη στους χρηστές, αναγνωρίζει και επιλύει τα
προβλήματα που προκύπτουν.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• παρέχει υποστηρικτικές εργασίες στην χρήση των πληροφοριακών συστημάτων,
συμβουλεύει και κάνει διορθωτικές κινήσεις.
• ελέγχει συστηματικά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία τους
• αναβαθμίζει τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα
• βοηθάει στον επανασχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ)
• βοηθάει στην εκπαίδευση των εργαζόμενων σχετικά με την χρήση των ΠΣ
• ελέγχει και υποστηρίζει την λειτουργία των δικτύων επικοινωνίας, ασύρματων και
ενσύρματων
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• κατοχή πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου με κατεύθυνση στην πληροφορική ή
τα πληροφοριακά συστήματα
• τετραετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
• άριστη γνώση και χρήση των συστημάτων διαχείρισης αποθήκης
Επιπρόσθετα
• πολύ καλή γνώση των τεχνικών “logistics”
• σεμιναριακή εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης δικτύων και συστημάτων επικοινωνίας
• γνώση της ορολογίας των ΠΣ και των δικτύων (ασύρματων και ενσύρματων)
Ικανότητες
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Απαραίτητες
• μεγάλη οικειότητα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• ευκολία την κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών
• ευκολία στη εύρεση και επίλυση προβλημάτων
Επιθυμητές
• ευχέρεια στην επικοινωνία και στην συνεννόηση
4. Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού
Τίτλος θέσης
εργασίας

Κωδικός
Υ04
θέσης
Δίνει κατευθύνσεις, σχεδιάζει, οργανώνει και διαχειρίζεται τους
Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού

ανθρώπινους πόρους του εμπορευματικού κέντρου. Εκπροσωπεί το τμήμα
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

ανθρώπινου δυναμικού σε οποιαδήποτε επαφή και διένεξη με τα σωμάτια
των εργαζόμενων. Συμβουλεύει την διεύθυνση και το προσωπικό σε
θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσει πολιτικές
και διαδικασίες που βοηθούν στην δημιουργία καλών εργασιακών
σχέσεων.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• αναλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται για την σωστή και κατάλληλη
στελέχωση του εμπορευματικού κέντρου και την κάλυψη των κενών θέσεων
• ετοιμάζει αναφορές σχετικές με το προσωπικό όπως είναι οι αναφορές απόδοσης, ο
πίνακας απουσιών και ατυχημάτων κτλ και ενημερώνει σε ηλεκτρονική μορφή τα
αντίστοιχα αρχεία
• διερευνά και αναλύει τα αιτήματα των εργαζόμενων, βοήθα στη επίλυση τους και
εκφράζει τις απόψεις του στην διοίκηση.
• συμβουλεύει την διεύθυνση σε θέματα πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, σε θέματα
διαδικασιών, κανονισμών και εργατικής νομοθεσίας.
• εξηγεί στο προσωπικό τις αποφάσεις της διοίκησης σε θέματα που τους αφορούν,
προτείνει λύσεις ώστε τα τμήματα να φτάσουν τους στόχους που κατά καιρούς βάζει η
διοίκηση.
• ανακαλύπτει της εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζόμενων, προτείνει εκπαιδευτικά
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προγράμματα και αναλαμβάνει την υλοποίηση τους.
• ακούει τα προβλήματα, τα παράπονα των εργαζόμενων και βοήθα στην επίλυση τους.
• επιβλέπει όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την μισθοδοσία του
προσωπικού, θέτει τα “standards” της απόδοσης ανά θέση εργασίας
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• κατοχή πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου με κατεύθυνση στην διοίκηση
ανθρώπινου δυναμικού
• τουλάχιστον δυο χρόνια εμπειρίας σε θέση υπεύθυνου διαχειρίσεις ανθρώπινων πόρων
ή σε θέματα στελέχωσης και εκπαίδευσης προσωπικού
• πολύ καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας
• πολύ καλή γνώση των αρχών και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην διοίκηση
ανθρώπινων πόρων
Επιπρόσθετα
• παρακολούθηση σεμιναρίων με αντίστοιχη θεματολογία
• πολύ καλή γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• πολύ καλή γνώση και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επιθυμητά
• γνώσεις στατιστικής και ανάλυσης αποτελεσμάτων
Ικανότητες
Απαραίτητες
• οργανωτική ικανότητα και διάθεση για συνεργασία
• ευστροφία και ικανότητα ανάλυσης στατιστικών δεδομένων και αποτελεσμάτων
• ευκολία στην αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών
• ευκολία στη εύρεση και επίλυση δυσλειτουργιών
Επιθυμητές
• πειστικός τρόπος ομιλίας
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5. Υπεύθυνος λογιστηρίου
Τίτλος
θέσης
εργασίας

Υπεύθυνος λογιστηρίου

Κωδικός
θέσης

Υ05

Είναι άμεσα υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του λογιστικού τμήματος
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

του εμπορευματικού κέντρου. Σχεδιάζει, επιβλέπει και συντονίζει την
λογιστική οργάνωση και τις διεργασίες που αφορούν την σωστή
παρακολούθηση του κόστους και των υπόλοιπων οικονομικών μεγεθών
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• παρακολούθηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σύμφωνα με το ΕΓΛΣ ή τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• κατάρτιση μηνιαίων ισοζυγιών, οικονομικών αποτελεσμάτων, μισθοδοσίας προσωπικού
και ισολογισμού
• τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων
• παρακολούθηση και ενημέρωση των υπεύθυνων για το κόστος των διαδικασιών που
λαμβάνουν χώρα σε ένα εμπορευματικό κέντρο
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης
• άριστη γνώση λογιστικής, ΕΓΛΣ, ΚΒΣ και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
• κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην διοίκηση επιχειρήσεων ή σχετικού με το
αντικείμενο της λογιστικής
• καλή γνώση των συστημάτων ERP και της μηχανογράφησης
• πολύ καλός γνωστής της αγγλικής γλώσσας, τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού
λόγου
• τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα
Επιπρόσθετα
• πολύ καλός χρηστής ηλεκτρονικών υπολογιστών
• άριστος γνωστής των λογιστικών προγραμμάτων και των συστημάτων κοστολόγησης
που χρησιμοποιούνται στα εμπορευματικά κέντρα
• πολύ καλή γνώση της εργατικής και εμπορικής νομοθεσίας
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Επιθυμητά
• γνώση των διαδικασιών “logistics”
• γνώσεις χρηματοοικονομικής και διεθνούς εμπορίου
Ικανότητες
Απαραίτητες
• υπευθυνότητα και πολύ καλό οργανωτικό πνεύμα
• ευχέρεια στην επικοινωνία και στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων
• ευστροφία και αποτελεσματικότητα στην επίβλεψη των λογιστικών εργασιών
Επιθυμητές
• διοικητικές ικανότητες, ιδιαίτερα σε ανθρώπινο επίπεδο

4.3.3 Τρίτο επίπεδο – “Επαγγελματιών”
1. Νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος
Τίτλος
θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος

Κωδικός
θέσης

Ε01

Είναι αρμόδιος για την νομική εκπροσώπηση του εμπορευματικού κέντρου.
Συμβουλεύει

τους

διοικούντες

και

αποτρέπει

ενέργειες

που

δεν

συμβαδίζουν με την εκάστοτε νομοθεσία.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• εκπροσωπεί το εμπορευματικό κέντρο ενώπιον των δικαστηρίων
• διαχειρίζεται, ετοιμάζει και ελέγχει τα συμβόλαια και τις εμπορικές συμφωνίες
• συμβουλεύει νομικά τους managers, τους υπεύθυνους των τμημάτων και την διοίκηση
• συγγράφει νομικές αναφορές και ενημερώνει ηλεκτρονικά τα αρχεία του νομικού
τμήματος
• επικοινωνεί με τους συναλλασσόμενους τους εμπορευματικού κέντρου όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο
Γνώσεις –Προσόντα
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Απαραίτητα
• κατοχή πανεπιστημιακού στην νομική επιστήμη
• κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο
• τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε θέση νομικού εκπρόσωπου μεγάλης εταιρείας
• άριστη γνώση της εργατικής νομοθεσίας
• άριστη γνώση του διεθνούς εμπορικού δικαίου
Επιπρόσθετα
• άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
• πολύ καλή γνώση και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επιθυμητά
• πολύ καλή γνώση και χρήση δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσσας
• πολύ καλή γνώση των ορολογιών που χρησιμοποιούνται στο χώρο των “logistics”
Ικανότητες
Απαραίτητες
• πειστικός τρόπος ομιλίας
• ευστροφία και ευκολία στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών νομικών προβλημάτων
• υπευθυνότητα και συνέπεια
Επιθυμητές
• ευχέρεια στην επικοινωνία και στην συνεννόηση
• οργανωτικό πνεύμα
2. Γενικός Manager
Τίτλος
θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Γενικός Manager

Κωδικός
Ε02
θέσης
Είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την κατάλληλη διαχείριση του
εμπορευματικού κέντρου. Δίνει κατευθύνσεις και εποπτεύει την καλή και
εύρυθμη λειτουργία του.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες
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• οργανώνει και εποπτεύει τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο εμπορευματικό
κέντρο
• κατευθύνει τους υπεύθυνους των τμημάτων, διαβάζει τις αναφορές τους και ακούει τους
προβληματισμούς τους
• παρεμβαίνει σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών και δίνει λύσεις
• ελέγχει την οικονομική απόδοση και τα επιμέρους κόστη του εμπορευματικού κέντρου
και συνεργάζεται γι’ αυτό με τον οικονομικό διευθυντή
• ελέγχει την απόδοση, το κόστος και την εκπαίδευση του προσωπικού και ενημερώνεται
σχετικά από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού
• ενημερώνεται για τις νέες αλλαγές στον χώρο των “logistics” και τις υιοθετεί
• διαπραγματεύεται με τους managers των άλλων συναλλασσόμενων εταιρειών
• συμβουλεύεται τον νομικό σύμβουλο για την νομική εγκυρότητα των αποφάσεων του
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου οικονομικής κατεύθυνσης
• κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στο management ή κατοχή τίτλου ΜΒΑ
• τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε θέση “manager” μεγάλης εταιρείας
• άριστη γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα “logistics”
Επιπρόσθετα
• άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• άριστη γνώση και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συστημάτων ERP
• πολύ καλή γνώση και χρήση δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσσας
Επιθυμητά
• γνώσεις χρηματοοικονομικής, στατιστικής και ανάλυσης οικονομικών μεγεθών
• σεμιναριακή εκπαίδευση με θέμα την διαχείριση κρίσεων ή την διαχείριση μεγάλων
οικονομικών μονάδων
Ικανότητες
Απαραίτητες
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• πολύ καλό οργανωτικό πνεύμα
• ικανότητα διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων
• ευχέρεια στην λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων
• διοικητικές ικανότητες
• ευχέρεια στην επικοινωνία και στην συνεννόηση
• ικανότητα εύρεσης δυσλειτουργιών και ‘θεραπεύσεις’ τους
Επιθυμητές
• ευστροφία και διορατικότητα
• υπευθυνότητα και συνέπεια
• πειστικότητα στην ομιλία
3. Οικονομικός διευθυντής
Τίτλος θέσης
εργασίας
Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Κωδικός
Ε03
θέσης
Είναι αρμόδιος για την καλή οικονομική διαχείριση του εμπορευματικού
Οικονομικός διευθυντής

κέντρου. Ελέγχει και εποπτεύει τα οικονομικά μεγέθη και λαμβάνει
σχετικές αποφάσεις.
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• έχει την ευθύνη της οικονομικής πορείας του εμπορευματικού κέντρου
• συντάσσει οικονομικές αναφορές και δίνει κατευθύνσεις
• συνεργάζεται με το λογιστήριο και ενημερώνεται από αυτό
• εγκρίνει νέες μεθόδους μείωσης του κόστους
• συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του εμπορευματικού κέντρου
• παρακολουθεί σε ετήσια και μηνιαία βάση τα συνολικά έξοδα και έσοδα
• εξετάζει οικονομικές πρόσφορες και προτάσεις
• ενημερώνεται για τα διεθνή οικονομικά δρώμενα και ανακαλύπτει ευκαιρίες
Γνώσεις –Προσόντα
Απαραίτητα
• κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου οικονομικής κατεύθυνσης
• κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην διοίκηση επιχειρήσεων - ΜΒΑ
• τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε θέση οικονομικού διευθυντή μεγάλης εταιρείας
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Επιπρόσθετα
• πολύ καλή γνώση του εμπορικού δικαίου
• πολύ καλή γνώση των ξένων χρηματαγορών και των διεθνών συναλλαγών
• άριστη γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα “logistics”
• πολύ καλή γνώση και χρήση συστημάτων ERP που χρησιμοποιούνται στην οικονομική
διαχείριση
• σεμιναριακή εκπαίδευση ή μεταπτυχιακός τίτλος στην ανάλυση οικονομικών μεγεθών
και χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• άριστη γνώση και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συστημάτων ERP
• πολύ καλή γνώση και χρήση τουλάχιστον δυο ξένων γλωσσών
Ικανότητες
Απαραίτητες
• πνεύμα οργάνωσης και προγραμματισμού
• πολύ καλή διαπραγματευτική ικανότητα
• ευχέρεια στην λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων
• διοικητική ικανότητα
Επιθυμητές
• ευστροφία και διορατικότητα
• υπευθυνότητα και συνέπεια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Εισαγωγή
Οι εργασίες που καλείται το ανθρώπινο δυναμικό των σύγχρονων
εμπορευματικών κέντρων να φέρει εις πέρας έχουν στην πλειοψηφία τους άμεση
σχέση με τον τομέα των “logistics”. Έναν τομέα αρκετά δυναμικό και συνεχώς
μεταβαλλόμενο. Γι’ αυτό λοιπόν και τα συστήματα εκπαίδευσης που προορίζονται
για το προσωπικό των ‘Freight Village’ θα πρέπει και είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις προσαρμοσμένα στις αλλαγές και τα νέα δεδομένα που διαρκώς
εμφανίζονται.
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την διαμόρφωση τέτοιων
συστημάτων εκπαίδευσης, που να εξασφαλίζουν άτομα ικανά να εργαστούν σε
περιβάλλοντα όπου γίνεται χρήση των “logistics”, είναι πολύ μεγάλο. Πολλές είναι
οι χώρες, μαζί και η Ελλάδα, που έχουν να παρουσιάσουν και να δώσουν απαντήσεις
στον τρόπο που θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί εργαζόμενοι στα
διαμετακομιστικά κέντρα. Η εν λόγω εκπαίδευση μπορεί να πάρει μια από τις
μορφές που θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια.

5.1 Εκπαίδευση χωρισμένη σε ενότητες - σπονδυλωτή
Σε αυτή την περίπτωση οι γνώσεις που παρέχονται στους εργαζόμενους
έχουν θεωρητική και πρακτική μορφή. Η εκπαίδευση είναι χωρισμένη σε ενότητες,
συνήθως πέντε στον αριθμό, και κάθε μια από αυτές απέχει χρονικά 4 έως και 6
εβδομάδες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει συνήθως τα γενικά στοιχεία ενώ η
τελευταία τα πιο εξειδικευμένα Το βασικό στοιχείο αυτού του εκπαιδευτικού
συστήματος είναι ότι κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την μια ενότητα
στην επόμενη, οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προβληματιστούν, να
εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν, και να βρουν παράλληλα οι ίδιοι τρόπους που θα
μπορούσαν να βελτιώσουν την εργασία τους. Οι τρόποι αυτοί αλλά και οι νέες ιδέες
παρουσιάζονται στους ανωτέρους

τους και τους εκπαιδευτές τους έπειτα από

σχετική ενθάρρυνση. Στην συνεχεία διερευνείται η χρηστικότητας τους και η
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δυνατότητα συμβολής τους τόσο στην επίλυση τυχών προβλημάτων όσο και στην
βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδικασιών.
Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους οι εργαζόμενοι έχουν την
δυνατότητα να συνδέσουν την θεωρία με την πράξη με την βοήθεια υποθετικών
περιπτώσεων αλλά και προβληματιστούν με την μορφή ασκήσεων. Έτσι για
παράδειγμα μπορούν να αναλύσουν την απόδοση ενός συστήματος “logistics” με
την βοήθεια αριθμοδεικτών ή να κάνουν προτάσεις για την μείωση του χρόνου
αποθήκευσης των εμπορευμάτων. Επιπλέον, κατά την περίοδο της εκπαίδευσης τους
οι εργαζόμενοι έχουν μέσα στον εργασιακό τους χώρο μια τηλεφωνική υπηρεσία
όπου μπορούν να εκφράσουν απορίες και προβληματισμούς ενώ παράλληλα να
δεχτούν και ατομικό έλεγχο.
Στην εφαρμογή του το σύστημα αυτό πέτυχε μόνο στις περιπτώσεις που
οργανώθηκε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και προσαρμόστηκε τις εξειδικευμένες
ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού τους. Και αυτό γιατί στην περίπτωση που η
εκπαίδευση λάμβανε χώρα σε εξωτερικούς χώρους και με την συμμετοχή
εργαζόμενων από διαφορετικές εταιρείες, δεν υπήρξε η αντίστοιχη ανταπόκριση. Οι
επιχειρήσεις απέσυραν το ενδιαφέρον τους φοβούμενες μήπως με αυτόν τον τρόπο
αποκαλυφθούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα ενώ η εκπαίδευση δεν
συναντούσε πάντα τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού – εταιρείας.

5.2 Εκπαίδευση με εξομοίωση
Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται σε ένα μικρο-περιβάλλον,
δηλαδή σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με
έναν εργασιακό χώρο ενός εμπορευματικού κέντρου αλλά είναι ασφαλώς μικρότερος
σε διαστάσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εξομοίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων συνθηκών του. Οι εργαζόμενοι που εκπαιδεύονται
μέσα σε αυτόν τον χώρο έρχονται αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα και θέματα
που θα αντιμετώπιζαν και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Αρχικά τους παρέχονται αναλυτικά οι απαραίτητες οδηγίες και επεξηγήσεις
για το τι είδους εργασία πρέπει να φέρουν εις πέρας καθώς και πληροφορίες σχετικές
με το χώρο όπου πρόκειται να εργαστούν. Το προπαρασκευαστικό αυτό μάθημα
ακολουθεί η πρακτική εφαρμογή μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο μικρό-περιβάλλον.
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Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής οι εργαζόμενοι κρίνονται με την χρήση
ενός ‘point-system’ και με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά όπως είναι: η
αποφασιστικότητα τους, η εξυπνάδα τους, η ικανότητα τους να εργάζονται με
ασφάλεια, ακρίβεια, ομαδικότητα, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να διατηρούν το χώρο
τους καθαρό και πολλά άλλα.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο σύστημα εκπαίδευσης
μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στην διοίκηση να επιλέξει ανάμεσα στους υποψήφιους
εργαζόμενους τους ικανότερους αλλά και να διακρίνει ανάμεσα στο ήδη υπάρχον
προσωπικό της αυτούς που έχουν τα προσόντα για να προαχθούν σε team-leaders ή
υπεύθυνους τμημάτων.
Ο τρόπος αυτός εκπαίδευσης του προσωπικού των εμπορευματικών κέντρων
έχει εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο στο Βέλγιο. Σχετικές μελέτες έδειξαν ότι αν και το
κόστος του είναι αρκετά υψηλό και χρειάζεται αρκετός χρόνος για να ετοιμαστεί ο
χώρος εκπαίδευσης, είχε μεγάλη αποδοχή σε εργαζόμενους και διοίκηση και έδωσε
ακριβή αποτελέσματα αξιολόγησης. Μια αξιολόγηση που βοήθησε σημαντικά τις
διοικήσεις στο να βρουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των εργαζόμενων τους και
στην συνέχεια να τοποθετήσουν τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες
θέσεις.

5.3 Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε
εργαζόμενου
Το βασικό στοιχείο αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η εύρεση των
ιδιαίτερων ικανοτήτων και γνώσεων που ένας εργαζόμενος έχει ήδη ή δεν έχει
καθόλου αλλά και πρέπει να αποκτήσει. Αυτό γίνεται με την βοήθεια έμπειρων
εκπαιδευτών, που έρχονται στον εργασιακό χώρο, εξετάζουν το κάθε άτομο
χωριστά, βρίσκουν τις ανάγκες του σε εκπαίδευση και οργανώνουν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
Το πρόγραμμα αυτό συνήθως διαρκεί από 4 έως και 12 μήνες και
ολοκληρώνεται με την τελική εξέταση και την λήψη πιστοποιητικού από τον
εργαζόμενο. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που έχουν ανάλογη προϋπηρεσία και
ξεπερνούν την ηλικία των 25 ετών. Εφαρμόζεται δύσκολα σε εργασιακούς χώρους
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με μεγάλο πλήθος εργαζόμενων γι΄ αυτό άλλωστε επιλέγονται άτομα έμπειρα και
συγκεκριμένης ηλικίας. Εφαρμόζεται από το 2000 στην Δανία και έχει βρει την
αποδοχή των εργαζόμενων, αφού με την λήψη του πιστοποιητικού αναγνωρίζεται
και επίσημα το εργασιακό τους επίπεδο καθώς και οι ιδιαίτερες ικανότητες τους.

5.4 Test και Εκπαίδευση
Ορισμένοι αναλυτές παρατήρησαν ότι τα άτομα που απασχολούνται σε
εργασίες που έχουν να κάνουν με τα “logistics” αλλάζουν σχετικά γρήγορα. Γι’ αυτό
θεώρησαν ότι οι μεγάλες επενδύσεις σε εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, με
εξαίρεση τα άτομα που καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις, θα μπορούσαν να
αποφευχθούν με την επιλογή ατόμων που ήδη έχουν τα απαραίτητα προσόντα και
έχουν σχετικά λίγες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Για να βρεθούν τα άτομα αυτά δημιουργήθηκαν ειδικά “tests” που μπορούν
να μετρήσουν με επιτυχία τις ικανότητες των ατόμων που εργάζονται στον τομέα
των “logistics” και κατά προέκταση στα εμπορευματικά κέντρα. Εκτός από την
κλασσική μέθοδο της συνέντευξης που προηγείται, τα “tests" αυτά περιλαμβάνουν:
-

tests σε χειρισμό υπολογιστών και στην χρήση λογισμικών

-

λογιστικά και αριθμητικά tests

-

tests ακρίβειας, γνώσης ξένων γλωσσών, κατανόησης οδηγιών και τεχνικών
όρων

-

tests διαχειρίσεις εμπορευμάτων και οδήγησης οχημάτων

-

tests χειρισμού μηχανημάτων

-

ψυχομετρικά tests
Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται οι πλέον ικανοί εργαζόμενοι και σε αυτούς

γίνεται στη συνεχεία εκπαίδευση προκείμενου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η
απόδοση τους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει κυρίως εκπαίδευση σε:
-

θέματα ασφάλειας

-

θέματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας μέσα στον εργασιακό χώρο

-

συντήρηση και χειρισμό μηχανημάτων

-

μέσα και συστήματα μεταφοράς

-

συστήματα λήψης παραγγελιών

-

είδη και κατηγόριες εμπορευμάτων
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-

φόρτωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων
Τέλος, για κάθε εργαζόμενο τηρείται ξεχωριστό αρχείο με τα προσωπικά του

δεδομένα, τις γνώσεις και την εκπαίδευση που έχει λάβει, την προϋπηρεσία του και
την κατάσταση της υγείας του.
Η επιλογή με την βοήθεια των συγκεκριμένων tests και η προαναφερθείσα
εκπαίδευση που ακολουθεί χρησιμοποιείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από πολλές
επιχειρήσεις και έχει μικρό σχετικά κόστος. Ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει μια
ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία γι’ αυτό και πολλές εταιρίες συνεργάζονται με
εξωτερικούς οργανισμούς που αναλαμβάνουν αντί για αυτές να εφαρμόσουν το εν
λόγω σύστημα επιλογής και εκπαίδευσης.

5.5 Εκπαίδευση με τη χρήση Video και συζήτησης
Στην

περίπτωση

αυτή

η

εκπαίδευση

γίνεται

με

την

βοήθεια

οπτικοακουστικών μέσων. Τα Video που παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους
προέρχονται από σύγχρονες λήψεις στις εταιρίες που πρόκειται να τους
απασχολήσουν. Δείχνουν με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, τις
κτιριακές και άλλες υποδομές, τα μηχανήματα, και γενικότερα όλες τις καθημερινές
δραστηριότητες των εργαζόμενων. Έτσι δίνουν στον εκπαιδευόμενο την πραγματική
εικόνα του εργασιακού του χώρου και τον προετοιμάζουν ώστε να ενταχθεί
καλύτερα σε αυτόν. Παράλληλα, με την συζήτηση και την ανάλυση που ακολουθεί ο
εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να εκθέσει τους προβληματισμούς του και να
πάρει τις απαντήσεις που θέλει.
Η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία αποδεικνύεται στην πράξη ιδιαίτερα
χρονοβόρα χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα στην λήψη νέων ικανοτήτων από τους
εργαζόμενους. Χρησιμοποιήθηκε από επιχειρήσεις στην Ουγγαρία, κυρίως στα
πλαίσια ένταξης των νέων εργαζόμενων στο καινούργιο τους εργασιακό περιβάλλον
Η χρήση Video βέβαια συνεχίζει να αποτελεί βοηθητικό εργαλείο σε αρκετά αλλά
εκπαιδευτικά προγράμματα.

5.6 Εκπαίδευση με την χρήση παιχνιδιού - ‘business game’
Μια νέα και πρωτότυπη μέθοδος εκπαίδευσης είναι αυτή που χρησιμοποιεί
ως βασικό της εργαλείο ένα ειδικά διαμορφωμένο παιχνίδι ή όπως συνηθίζεται να
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λέγεται ένα ‘business game’. Το εργαλείο αυτό ουσιαστικά εξομοιώνει τον
εργασιακό χώρο δίνοντας του την μορφή παιχνιδιού. Είναι απλό, κατανοητό,
ευχάριστο και εύκολο στην χρήση. Ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα μέσω
αυτού να γνωρίσει και να κατανοήσει τις εργασιακές διαδικασίες σε πραγματικό
χρόνο με βασικό στόχο να επιτύχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα Κατά
την διάρκεια του παιχνιδιού μαθαίνει να στηρίζεται τόσο στην προσωπική του
εμπειρία όσο και την ομαδική προσπάθεια, να ανταλλάζει απόψεις και
προβληματισμούς.
Βέβαια, αν και ο εργαζόμενος μπορεί με την βοήθεια του παιχνιδιού να
αποκτήσει μια ευρύτερη εικόνα της επιχείρησης και των λειτουργιών της, ωστόσο
δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιες επιπλέον δεξιότητες απέκτησε μετά από
την χρήση αυτού του εργαλείου. Η εκπαίδευση με τη χρήση του ‘business game’,
πρέπει πάντα να συνδυάζεται και με την αντίστοιχη εργασία στον πραγματικό
κόσμο.

5.7 Εκπαίδευση μέσω εξωτερικών οργανισμών
Στην Γερμανία η ακαδημία “Dekra” εξειδικεύεται στην εκπαίδευση των
ατόμων που πρόκειται να εργαστούν σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται κατά κόρων
οι τεχνικές των “logistics”. Η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία έχει βρει ιδιαίτερη
αποδοχή από πολλές γερμανικές επιχειρήσεις που αποζητούν ποιοτικότερη
εκπαίδευση ενώ δεν έχουν οι ίδιες τους πόρους και τον χρόνο για να την παράσχουν
στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Στην “Dekra” κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος αντιμετωπίζεται ξεχωριστά
και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Σε πρώτη φάση παρακολουθεί
προγράμματα

θεωρητικής

εκπαίδευσης

και

στη

συνέχεια

εφαρμόζει

τις

νεοαποκτηθείσες γνώσεις του στην πράξη. Έτσι για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης για έναν χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος χωρίζεται σε 1/3
θεωρητικής εκπαίδευσης και 2/3 πρακτικής εφαρμογής και μπορεί να περιλαμβάνει:
-

διαδικασίες λήψης παραγγελιών

-

γνώσεις κανόνων ασφάλειας

-

λήψη αγαθών και εναπόθεση τους σε ειδικούς χώρους

-

γνώσεις κωδικοποίησης εμπορευματικών πακέτων

80

-

κατανόηση συνοδευτικών έγγραφων

-

τεχνικές ασφαλούς μεταφοράς των κιβώτιων

-

τρόπους μεγέθυνσης της αξίας της εφοδιαστικής αλυσίδας
Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έρχεται να συμπληρώσει και η

εκπαίδευση σε “mini” χώρους εξομοίωσης αποθηκών καθώς και η απόκτηση
γνώσεων με την βοήθεια του διαδικτύου “e-learning” χωρίς την απαραίτητη
παρουσία κάποιου εκπαιδευτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Εισαγωγή
Σύμφωνα με την τελική έκθεση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος - Σ.Β.Β.Ε (Ιούλιος 2004) και την διεθνή εμπειρία (CapGemini Ernst &
Young), οι παράμετροι που επηρεάζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας περιοχής ως
κόμβου logistics - εμπορευματικό κέντρο είναι οι εξής:
1.Οι γενικότερες αναπτυξιακές τάσεις που χαρακτηρίζουν μια περιοχή καθώς
και την ευρύτερη γεωγραφική της ζώνη. Οι αναπτυξιακές αυτές τάσεις αφορούν
κυρίως τον πληθυσμό της περιοχής, τις δραστηριότητες των ήδη εγκατεστημένων
επιχειρήσεων, τον αριθμό επιχειρήσεων που προσελκύει, κλπ. Προϋπόθεση βέβαια
για το θετικό υπολογισμό των τάσεων αυτών είναι να υπάρχει η εκτίμηση ότι δεν
είναι αποσπασματικές αλλά αναμένεται να συνεχισθούν σε μεσοπρόθεσμη
τουλάχιστον βάση.
2.Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που επικρατεί σε μια περιοχή και επηρεάζει
τη δυνατότητα και το μέγεθος ανάπτυξης επενδύσεων στο χώρο των logistics.
Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα με βάση το νόμο 3333/2005 (βλ. κεφάλαιο 2)
ένα εμπορευματικό κέντρο πρέπει να καταλαμβάνει έκταση τουλάχιστον 100
στρεμμάτων ενώ ανάλογα με την έκταση του οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένες
μεταφορικές υποδομές (σιδηροδρομικές, λιμενικές, αεροπορικές εγκαταστάσεις) ή
να εξασφαλίζει πρόσβαση στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας. Το νομικό και θεσμικό
πλαίσιο μπορεί κάλλιστα να αναφέρεται και στην χρήση γης, στους όρους δόμησης,
την περιβαλλοντική προστασία, στις μεταφορές, κλπ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι
φυσικά η σταθερότητα και αξιοπιστία του εκάστοτε νομικού και θεσμικού πλαισίου.
3.Οι υποδομές που σχετίζονται με τα μεταφορικά δίκτυα, τα λιμάνια, τα
αεροδρόμια,

τους

σιδηροδρομικούς

σταθμούς,

τα

κτίρια

στέγασης

των

δραστηριοτήτων ενός εμπορευματικού κέντρου και τις υποδομές κοινής ωφελείας
όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, η υδροδότηση, η ηλεκτροδότηση, το δίκτυο φυσικού
αερίου.
4.Οι εκτάσεις και η διαθεσιμότητα τους σε λογικές τιμές.
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5.Το ανθρώπινο δυναμικό με την κατάλληλη κατάρτιση, εμπειρία, ηλικία,
διαθεσιμότητα, ευελιξία και το συγκριτικά χαμηλό κόστος του.
6. Οι λειτουργικές παράμετροι των logistics, όπως είναι για παράδειγμα το
κοινά αποδεκτό λειτουργικό κόστος σε συνδυασμό με ένα ικανοποιητικό επίπεδο
εξυπηρέτησης της πελατείας που βρίσκεται εγκατεστημένή στην περιοχή ενός
εμπορευματικού κέντρου.
7.Τα παρεχόμενα κίνητρα όπως είναι η διαθεσιμότητα ειδικά χωροθετημένων
περιοχών για την εγκατάσταση των εμπορευματικών κέντρων, οι φορολογικές
απαλλαγές ή μειώσεις, η επιδότηση τμήματος του κόστους της επένδυσης, οι ειδικοί
όροι δόμησης, η υποστήριξη κατά την επιλογή και την εκπαίδευση του προσωπικού,
κλπ. Η παροχή τέτοιων κινήτρων αποδεικνύει τα θετικά στοιχεία μιας περιοχής για
την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων ενώ ταυτόχρονα συμβάλει αρκετά στο να είναι
μια επένδυση οικονομικά βιώσιμη.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
‘Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΌΛΟΥ & ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗΣ

&

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ’.
1. Η ευρύτερη περιοχή και οι γενικότερες αναπτυξιακές τάσεις
1.1 Γεωγραφικά και Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ο νομός Μαγνησίας βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας της
Θεσσαλίας και έχει πρωτεύουσα την πόλη του Βόλου, το τρίτο σε μέγεθος λιμάνι της
Ελλάδος. Έχει συνολική έκταση 2636 τ. χλμ και συνορεύει βόρεια με το νομό της
Λάρισας και νότια με τους νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας. Στο νομό ανήκουν και τα
νησιά των Βόρειων Σποράδων: Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος. Το μεγαλύτερο
τμήμα της Μαγνησίας έχει ορεινό χαρακτήρα ενώ η πεδινή της έκταση βρίσκεται
κυρίως κοντά στην παράκτια περιοχή της επαρχίας Αλμυρού..
Η Μαγνησία είναι ένας τόπος με πλούσια φυσική και πολιτιστική
κληρονομιά που μπορεί να αποτελέσει τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια
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του έτους. Έχει θέση περίπου στο μέσο του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα
Αθήνας-Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα διασχίζεται από την δρομολογημένη νέα
οδική αρτηρία Ηγουμενίτσας - Βόλου. Φυσική κατάληξη αυτού του άξονα Δύσης Ανατολής αποτελεί το λιμάνι του Βόλου, πύλη και σύνδεση της Ευρώπης με τις
Βαλκανικές αγορές, τα μικρασιατικά παράλια της Τουρκίας, τις αγορές της Ασίας
και της Βόρειας Αφρικής. Παρότι ο ΠΑΘΕ έχει βελτιώσει σημαντικά την οδική
σύνδεση με τη Λάρισα, η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του Νομού με τους
άλλους Θεσσαλικούς Νομούς δεν είναι ικανοποιητική. Αντίστοιχα προβλήματα
σύνδεσης υπάρχουν και στο ενδονομαρχιακό επίπεδο, είτε αυτά αφορούν το
μεταφορικό δίκτυο των ορεινών περιοχών, είτε τις θαλάσσιες συνδέσεις με τα νησιά
των Β. Σποράδων.

Η θέση του Ν. Μαγνησίας και της Περιφέρειας
Θεσσαλίας στον Ελληνικό και το διεθνή χώρο
Πηγή: ΧΣΘ

Εικόνα 1
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Ο πληθυσμός της Μαγνησίας (απογραφή του 2001) ανέρχεται σε 206.995
και αποτελεί το 1,89% του πληθυσμού της Ελλάδας, γεγονός που κατατάσσει στον
νομό την 8η θέση μεταξύ των άλλων νομών της χώρας. Στον Πίνακα 1 που
ακολουθεί παρουσιάζονται με βάση μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ που έγινε το 2002 για
την Περιφέρεια της Θεσσαλίας οι εκτιμήσεις για την αναπτυξιακή πορεία της
περιφέρειας, με ορίζοντες τα έτη 2006 και 2011.
Πίνακας 1: Βασικές υποθέσεις αναπτυξιακής εξέλιξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(σε παρένθεση παρατίθεται ο πληθυσμός της Απογραφής ΕΣΥΕ 2001)

Νομός

Περιφέρεια
Θεσσαλίας
1991
734.846

Καρδίτσας
126.854

Λάρισας
270.612

2001

747.234
(754.393)

131.140
(129.536)

273.773
(277.973)

202.680
(207.336)

139.641
(139.548)

2006
2011
1991

757.230
771.147
36,2%

133.992
137.578
35,4%

276.719
281.071
37,9%

205.842
210.081
34,9%

140.677
142.417
35,3%

% ενεργού
πληθυσμού

2001

36,1%

34,5%

39,6%

34,9%

32,7%

2006
2011
1991

36,0%
36,0%
7,7%

34,6%
34,6%
6,8%

39,7%
39,7%
7,1%

34,9%
35,0%
8,8%

32,7%
32,7%
8,2%

%
ανεργίας

2001

8,3%

13,6%

5,9%

8,8%

7,7%

2006
2011
1991
2001

5,6%
3,2%
245.490
247.407

7,3%
4,2%
41.848
39.076

4,2%
3,0%
95.404
101.925

5,9%
3,4%
63.209
64.379

5,2%
3,0%
45.029
42.026

2006
2011

257.337
268.729

42.977
45.603

105.243
108.238

67.600
71.028

43.609
45.173

Πληθυσμός

Απασχολούμενοι

Μαγνησίας Τρικάλων
198.434
138.946

Πηγή: Μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002

Για τον νομό Μαγνησίας οι προβλέψεις παρουσιάζονται σχετικά ευοίωνες.
Έχουμε αύξηση του πληθυσμού, σταδιακή πτώση της ανεργίας και ανοδική τάση
στον αριθμό των απασχολούμενων εργαζόμενων. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει
τόσο ο νομός της Λάρισας όσο και περιφέρεια της Θεσσαλίας στο σύνολο της.
Η Μαγνησία με κέντρο τον Βόλο προβλέπεται να λειτουργήσει μελλοντικά
ως ‘δίπολο’ με τη πόλη της Λάρισας. Στόχος η δημιουργία ενός ισχυρού πόλου
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περιφερειακής ανάπτυξης που δεν θα περιοριστεί στα στενά όρια της Θεσσαλίας
αλλά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο πρώτα σε εθνικό και μελλοντικά σε διεθνές
επίπεδο. Η ανάπτυξη του δίπολου αυτού θα ισχυροποιήσει το ανατολικό τμήμα της
περιφέρειας, και παράλληλα ενισχύσει και την ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλίας. Γι’
αυτό κρίνεται απαραίτητη η συστηματική και σχεδιασμένη συνεργασία σε επίπεδο
τοπικών αρχών, η εναρμόνιση και δικτύωση των δραστηριοτήτων των δύο πόλεων
καθώς και η κοινωνική αποδοχή της εν λόγω ιδέας. Προς αυτή την κατεύθυνση
έρχεται να βοηθήσει και η πρόσφατη ανάθεση της από κοινού διοργάνωσης των
Μεσογειακών Αγώνων του 2013 από τις πόλεις του Βόλου και της Λάρισας.
Στο πλαίσιο της δημιουργίας δίπολου συνεργασίας και ανάπτυξης, ο
καταμερισμός εργασίας μεταξύ των δύο αυτών θεσσαλικών πόλεων παρουσιάζεται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πινακας 2: Καταμερισμός Εργασίας

ΛΑΡΙΣΑ
•

Μεγάλο αστικό κέντρο

•

Διοικητικό κέντρο

ΒΟΛΟΣ
• Μεγάλο αστικό κέντρο
• Διοικητικό κέντρο Νομαρχιακό

Περιφερειακό/Νομαρχιακό
•

Κόμβος επικοινωνιών

•

Κέντρο υπηρεσιών προς την

• Λιμάνι – συγκοινωνιακός κόμβοςμελλοντικό εμπορευματικό κέντρο
• Παραδοσιακό Βιομηχανικό κέντρο

αγροτική παραγωγή
•

Κέντρο εμπορίου και μεταποίησης
• Τουριστικό – πολιτιστικό κέντρο

με εξειδίκευση στα γεωργικά
Προϊόντα
•

• Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας
(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)

– Έρευνα και Τεχνολογία

Επιπλέον, όπως παρατηρούμε και στο χάρτη που ακολουθεί, οι δυο κύριοι
πόλοι ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Βόλος και Λάρισα, βρίσκονται σε κοντινή σχετικά
απόσταση μεταξύ τους ενώ ο ένας αποτελεί φυσικό λιμάνι και ο άλλος οργανωμένο
τμήμα της ενδοχώρας. Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει και σε ενδεχόμενη χρήση

86

του ‘διχωρικού’ συστήματος για την ίδρυση διαμετακομιστικού κέντρου, δηλαδή τον
συνδυασμό δυο τοποθεσιών (βλ. κεφαλαίο 3). Η μια περιοχή θα είναι το λιμάνι του
Βόλου, θα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για τη μεταφορά και των
εκτελωνισμό των προϊόντων ενώ στην άλλη περιοχή που θα βρίσκεται κοντά στην
Λάρισα θα διενεργούνται οι εργασίες της αποθήκευσης, της συσκευασίας και της
περαιτέρω διαχείριση των εμπορευμάτων. Έτσι θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες
υποδομές σε δύο διαφορετικά σημεία της Θεσσαλίας και θα αποφευχθεί η άνιση
ανάπτυξης της μιας περιοχής σε βάρος της άλλης.
Πόλοι και άξονες ανάπτυξης−Αναπτυξιακές
ενότητες−Ζώνες ημερησίων μετακινήσεων
Πηγή: ΧΣΘ

Εικόνα 2

1.2 Επιχειρηματική δραστηριότητα και περιβάλλον
Η οικονομία του νομού Μαγνησίας στηρίζεται στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία,
το εμπόριο και τον τουρισμό. Οι δραστηριότητες των μονάδων εκτείνονται κυρίως
στους τομείς των τροφίμων και ποτών, μεταλλικών κατασκευών, ξύλου,
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ηλεκτρολογικού υλικού, χαρτοβιομηχανίας, κλωστηρίων, απορρυπαντικών και
χημικών.
Διάγραμμα 1: Κατανομή ενάρξεων κατά κλάδο στη Μαγνησία
Λιανικό εμπόριο

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Κατασκευές.

3%

18%

26%

3%

Χονδρικό εμπόριο

Άλλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες

4%
5%

24%

9%
8%

Άλλες Δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών
Εμπόριο, συντήρηση οχημάτων
και μοτοσικλετών – λιανική
πώληση καυσίμων
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Λοιποί κλάδοι

Πηγή: ΚΕΤΑ Θεσσαλίας (2005)

Ο στρατηγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων της Μαγνησίας
χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από την έμφαση στον ανταγωνισμό χαμηλού
κόστους. Η υλοποίηση του γίνεται συνήθως με λανθασμένες κινήσεις όπως είναι η
περικοπή των εξόδων, οι ισχνές έως ανύπαρκτες επενδύσεις, το φτωχό μίγμα
προϊόντος με μειονεκτικά ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Στον αγροτοβιομηχανικό τομέα, η προστιθέμενη αξία περιορίζεται στην
απλή μεταποίηση ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα που υπάρχει αφορά κυρίως την
εμπορία και μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, τα χημικά προϊόντα και το
μηχανολογικό

εξοπλισμό.

Εδώ

εμφανίζονται

και

ορισμένες

μεγαλύτερες

επιχειρήσεις με ισχυρή επωνυμία και ευρεία γκάμα προϊόντων. Η πλειοψηφία όμως
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αδυναμία στην επωνυμία. Οι εξαγωγές
βασίζονται σε συγκριτικά πλεονεκτήματα (τιμή, χαρακτηριστικά του προϊόντος κ.α.)
και σε μικρό βαθμό σε κάποιο δυναμικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αφορά
στην προστιθέμενη αξία έντασης γνώσης.
Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις υιοθετούν νέες τεχνολογίες όταν
απαιτηθεί είτε από τις συνθήκες του ανταγωνισμού είτε από τους κανόνες που
θεσπίζει κάποια κρατική ρύθμιση (π.χ. υιοθέτηση HACCP). Η καινοτομική
δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από μιμητισμό και έμφαση στην παραγωγική
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διαδικασία. Υπάρχει αδυναμία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην έρευνα αγοράς,
στην προβολή και προώθηση καθώς και σε άλλες κύριες και υποστηρικτικές
δραστηριότητες ενώ απουσιάζει η κουλτούρα της συνεργασίας και της καλής
δικτύωσης μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων.
Η Μαγνησία φιλοξενεί (κυρίως στις δύο ΒΙΠΕ) μεγάλες επιχειρήσεις,
πολλές από τις οποίες έχουν την έδρα τους και το μεγαλύτερο μέρος των
στρατηγικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων τους (π.χ. διοίκηση) εκτός του νομού. Σε
αυτή συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
της Θεσσαλίας. Από τα περίπου 75 εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
του ΤΕΙ Λάρισας, πάνω από 50 βρίσκονται στο Βόλο και λειτουργούν στο πλαίσιο
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, υπάρχουν και φορείς υποστήριξης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους δύο
βασικούς συλλογικούς φορείς, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και το Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πληροφόρησης, τους δύο Νομαρχιακούς οργανισμούς την ΑΝΕΜ και το ΚΕΚ
ΑΝΑΜ.
Κατά τη δεκαετία 1989-1999, για το νομό Μαγνησίας, υλοποιήθηκαν και ή
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, επενδύσεις συνολικού ύψους 210 δισ. Δραχμών,
κυρίως σε υποδομές για βιομηχανικές επιχειρήσεις με ποσοστό 62%.

Διάγραμμα 2 (Πηγή:http://www.magnesia.gr/Promotion_plan/images)
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Σε ότι αφορά την σημερινή κατανομή των επενδύσεων στον πρωτογενή, τον
δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα στην Μαγνησία, την Περιφέρεια Θεσσαλίας
και την Ελλάδα αυτή φαίνεται στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί. Σημαντικό το
μερίδιο που κατέχει ο τριτογενής τομέας, οποίος περιλαμβάνει κυρίως την παροχή
υπηρεσιών.

Διάγραμμα 3 (Πηγή:http://www.magnesia.gr/Promotion_plan/images)

Τέλος, στο επιχειρηματικό περιβάλλον του νόμου συνδράμουν θετικά το
σχετικά αναπτυγμένο συγκοινωνιακό δίκτυο, η ικανοποιητική τηλεπικοινωνιακή
κάλυψη, το δίκτυο του φυσικού αερίου και τα δίκτυα παροχής υψηλής τάσης, ο
τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός καθώς και οι καλά οργανωμένες βιομηχανικές
και βιοτεχνικές ζώνες. Η μεγάλη εγγύτητα του Βόλου με το εξίσου μεγάλο αστικό
κέντρο της Λάρισας και η από κοινού διοργάνωση των Μεσογειακών αγώνων το
2013, αφήνει εκ νέου πολλά περιθώρια ανάπτυξης και συνεργασίας. Ωστόσο
χρειάζεται ακόμη αρκετή προσπάθεια και σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική
κουλτούρα των επιχειρήσεων του νόμου. Για να υιοθετηθούν σωστές και διαχρονικά
αποτελεσματικές στρατηγικές και ταυτόχρονα να επικρατήσει ένα επιχειρηματικό
κλίμα συνεργασίας, υποστήριξης και καλής δικτύωσης οφείλουν να βοηθήσουν τόσο
οι προαναφερθέντες σύλλογοι, οργανισμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι
ίδιες οι επιχειρήσεις με την δεκτικότητα και τον πειραματισμό.
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2. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο
Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο που αφορά τα εμπορευματικά κέντρα είναι
σχετικά πολύ πρόσφατο. Η δημιουργία του πλαισίου αυτού ξεκίνησε με τον
Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, ο οποίος προσφέρει την ευκαιρία σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς να υλοποιήσουν έργα υποδομών ‘logistics’ (αποθήκες,
εμπορευματικά κέντρα κ.ά.), με χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο και ευνοϊκή
φορολογία, και ολοκληρώθηκε με το Νόμο 3333/2005 (βλ. κεφάλαιο 2) που
προβλέπει την ίδρυση εμπορευματικών κέντρων με στόχο την προώθηση και
ενδυνάμωση της λειτουργίας των συνδυασμένων μεταφορών. Τη μελέτη, τη
χρηματοδότηση, την ίδρυση, την κατασκευή και τη λειτουργία του Εμπορευματικού
Κέντρου αναλαμβάνει Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου (ανώνυμη εταιρεία, στο
μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου), η οποία και λαμβάνει την επιχορήγηση.
Ο Νόμος 3333/2005 προσδιορίζει μεταξύ άλλων και την έκταση που πρέπει
να καταλαμβάνει ένα εμπορευματικό κέντρο. Ανάλογα με την έκταση αυτή το
εμπορευματικό κέντρο οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένες μεταφορικές υποδομές
(σιδηροδρομικές, λιμενικές, αεροπορικές εγκαταστάσεις) ή να εξασφαλίζει
πρόσβαση στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας. Αυτό περιορίζει αριθμητικά τις
περιοχές που είναι κατάλληλες να δεχτούν ένα εμπορευματικό κέντρο ενώ
ταυτόχρονα δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για τις περιοχές που βρίσκονται κοντά
σε λιμάνια καθώς και για τα ίδια τα ελληνικά λιμάνια. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψην
μας ότι στον νομό Μαγνησίας υπάρχει το λιμάνι του Βόλου, οδική και
σιδηροδρομική σύνδεση και οργανωμένη βιομηχανική περιοχή τότε αυτόματα και
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο μπορούμε να αναζητήσουμε μια κατάλληλη περιοχή
εντός των ορίων του νομού.
3. Υποδομές
3.1 Μαγνησίας
Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν ως έδρα τους την Μαγνησία βάση των
συνολικά παρεχόμενων υποδομών της. Υποδομές που είτε υπάρχουν ήδη είτε έχουν
αρχίσει να κατασκευάζονται είτε πρόκειται να δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον.
Παράγοντα καθοριστικής σημασίας αποτελεί φυσικά και το ιστορικό λιμάνι του
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Βόλου. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ιστοσελίδα του νόμου Μαγνησίας και
άλλες σχετικές μελέτες οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν κυρίως:
1. τον οδικό άξονα ‘Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι’(ΠΑΘΕ), που
διασχίζει τον νομό και συνδέει τις βιομηχανικές περιοχές και το λιμάνι, με την
Εγνατία οδό και το υπόλοιπο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών καθώς και τους
Πανευρωπαϊκούς διαδρόμους IV, IX και X.
2. την υπό κατασκευή οδική αρτηρία Ηγουμενίτσας – Βόλου που αποτελεί
τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου οδικών μεταφορών και πρόκειται να αναδείξει το
λιμάνι του Βόλου σε πύλη της Ευρώπης προς την Ανατολή.
3. το τοπικό οδικό δίκτυο που καλύπτει πλήρως αστικές, ημιαστικές, αγροτικές
και ορεινές περιοχές
4. τις σιδηροδρομικές συνδέσεις του Βόλου με την Αθήνα και την
Θεσσαλονίκη.
5. τις εναέριες μεταφορές που εξυπηρετούνται από τα αεροδρόμια Νέας
Αγχιάλου και της Σκιάθου, καθώς και από τα ελικοδρόμια Σκοπέλου και
Αλοννήσου.
6. τις θαλάσσιες μεταφορές που λαμβάνουν χώρα από τα λιμάνια του Βόλου,
της Σκιάθου, της Σκοπέλου και της Αλοννήσου.
7. τις οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές (Α' και Β' Βι.Πε), συνολικής
έκτασης 4.500 στρεμμάτων, που διαθέτουν εσωτερικό οδικό δίκτυο, δίκτυο
ύδρευσης - φωτισμού - ηλεκτροδότησης (υποσταθμός μέσης & υψηλής τάσης ΔΕΗ),
δίκτυο αποχέτευσης συνδεμένο με τον τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό του
πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, σταθμό πυροσβεστικής υπηρεσίας και λοιπές
κοινόχρηστες υπηρεσίες.
8. τις Βιοτεχνικές Ζώνες που είναι οριοθετημένες όμορα με την Α΄ Βι.Πε.
Βόλου
9. τις υπό ανάπτυξη βιομηχανικές εκτάσεις της επαρχίας του Αλμυρού, με
άμεση πρόσβαση στον οδικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης ( ΠΑΘΕ )
10. την ΕΒΕΤΑΜ που διαθέτει εγκαταστάσεις στην Α΄ Βι.Πε. Βόλου, με
εξειδικευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου μετάλλων και κέντρο μεταλλουργικής
έρευνας
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11. το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας επίσης εγκατεστημένο στην Α΄ Βι.Πε.
Βόλου, κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και
υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
12. το ολοκληρωμένο δίκτυο του φυσικού αερίου με παροχές που εξυπηρετούν
τις δύο βιομηχανικές περιοχές, καθώς και το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου
13. το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, με σχολές τεχνολογικών και ανθρωπιστικών
- κοινωνιολογικών επιστημών
14. τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής κατάρτισης νέων
15. την Αναπτυξιακή Εταιρία Μαγνησίας (ΑΝΕΜ)
16. το γραφείο Βιομηχανική Αλλαγής, με στόχο την υποστήριξη μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
17. το διεθνές Ερευνητικό Κέντρο για Μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο
(ΔΕΚΑΜΜ)
3.2 Λιμανιού - Βόλος
Ο νομός Μαγνησίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το λιμάνι του Βόλου
που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1893 και σήμερα κατά λαμβάνει ένα μέτωπο στη
θάλασσα συνολικού μήκους 6 χιλιομέτρων. Το κυρίως εμπορικό τμήμα του, που
αναπτύσσεται στις παρυφές της πόλης, εξυπηρετεί την εμπορευματική κίνηση και τη
διαμετακόμιση των φορτηγών, των σιδηροδρομικών βαγονιών και των containers.
Το άλλο τμήμα του βρίσκεται μέσα στην πόλη και εξυπηρετεί τα επιβατικά σκάφη,
τα οχηματαγωγά και υδροπτέρυγα, που συνδέουν το Βόλο με τις Βόρειες Σποράδες,
τη Μυτιλήνη, τη Χαλκιδική και άλλα λιμάνια του Αιγαίου. Εξυπηρετεί επίσης την
ιχθυοπαραγωγική δραστηριότητα, τις ψαρόβαρκες της ερασιτεχνικής αλιείας και τα
σκάφη αναψυχής που αγκυροβολούν στην κεντρική παραλία του Βόλου.
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Εικόνα 3 (Πηγή:http://www.port-volos.gr/)

Πριν αναπτυχθούν οι οδικές αρτηρίες, το λιμάνι του Βόλου εξυπηρετούσε
όλη την παραγωγή του εσωτερικού της Θεσσαλίας και της ευρύτερης περιοχής. Από
αυτό έφευγαν τα σιτηρά του κάμπου και τα μετάξια του Πηλίου για τις μεγάλες
αγορές της Ευρώπης και της Ανατολής.
Το λιμάνι του Βόλου, που έχει πλέον την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με την
ονομασία Ο.Λ.Β. Α.Ε., προσπαθεί να εξελιχθεί σε ένα λιμάνι βιώσιμο,
ανταγωνιστικό, ποιοτικό, ασφαλές και φιλικό στους πολίτες και την τοπική
κοινωνία.

Οργανόγραμμα Ο.Λ.Β (Πηγή:http://www.port-volos.gr/)
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Τα έργα, που εκτελούνται τα τελευταία χρόνια, το καθιστούν μια από τις
μεγάλες ανατολικές πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμορφώνουν ευνοϊκές
συνθήκες, ώστε το λιμάνι να παίξει διεθνή ρόλο στο δίκτυο συνδυασμένων
μεταφορών της Μέσης Ανατολής, της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων.
3.2.1 Λιμενικές εγκαταστάσεις
Η λιμενική ζώνη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει έκταση περίπου 1.000 τ.χιλ. Σε
αυτήν υπάρχουν 4 προβλήτες, κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,
αποθήκες, υπόστεγα και λοιπές εγκαταστάσεις. Η θαλάσσια έκταση του κεντρικού
λιμένα φτάνει τα 1.350 τ.χιλ., ενώ ο διαθέσιμος κύκλος ελιγμών των πλοίων έχει
διάμετρο περίπου 500 μέτρων, επιτρέποντας έτσι την εξυπηρέτηση πλοίων μήκους
200-250 μέτρων. Υπάρχει σύνδεση του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό
δίκτυο της χώρας και συνεπώς με το ευρύτερο δίκτυο του Ευρωπαϊκού χώρου, όπως
και συνύπαρξη με την οργανωμένη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου. Οι επισκευές
όπως και η διαπλάτυνση της στέψης προσήνεμου μώλου του λιμανιού
ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2004.
Παρά την καλή υπάρχουσα υποδομή του λιμανιού, διαπιστώνεται σχετική
ανεπάρκεια του μήκους του κεντρικού προβλήτα, και του βάθους που είναι σήμερα
7.5 μέτρα, προκειμένου να εξυπηρετούνται μεγάλα κρουαζιερόπλοια.

Εικόνα 4 (Πηγή:http://www.port-volos.gr/)
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο χώρο των αποθηκών που έχουν ήδη
κατεδαφιστεί (και αυτών που πρόκειται να κατεδαφιστούν) έχει προγραμματιστεί η
ανέγερση διώροφου επιβατικού σταθμού.
Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις, τα
κυριότερα χαρακτηριστικά τους έχουν ως εξής:
Πίνακας 3: Τα χαρακτηριστικά των λιμενικών εγκαταστάσεων
1

Κεντρικός
προβλήτας
(τουριστικός):
Προβλήτας Σιλό
(εμπορικός):
Προβλήτας Νο 2
(εμπορικός):
Προβλήτας Νο 3
(Containers)

Εξυπηρετεί πλοία ακτοπλοϊκών γραμμών και
κρουαζιερόπλοια με βύθισμα μέχρι –8,00 μ., έχει εμβαδόν
28.121,39 τ.μ. και μήκος κρηπιδωμάτων 650 μ.
2
Εξυπηρετεί πλοία που έχουν βύθισμα μέχρι 33 πόδια, έχει
εμβαδόν 75.000 τ.μ. και μήκος κρηπιδωμάτων 1.000 μ.
3
Εξυπηρετεί πλοία που έχουν βύθισμα μέχρι 33 πόδια, έχει
εμβαδόν 65.000 τ.μ. και μήκος κρηπιδωμάτων 1.000 μ.
4
Εξυπηρετεί πλοία με βύθισμα μέχρι 33 πόδια, το εμβαδόν
του όταν ολοκληρωθεί θα είναι 200.000 τ.μ. και διαθέτει
μήκος κρηπιδωμάτων 260 μ.
5
Προβλήτας
Δεν είναι ολοκληρωμένος, αφού υπολείπεται η κατασκευή
σιδηροδρομικού
του νότιου κρηπιδώματος μήκους 200 μ. Έχει εμβαδόν
πορθμείου
12.000 τ.μ. και μήκος κρηπιδωμάτων 260 μ.
6
Κεκλιμένο επίπεδο Κρηπίδωμα με κεκλιμένο επίπεδο 40 μέτρων για τις ανάγκες
στα Πευκάκια
ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, συνολικού εμβαδού
7.200 τ.μ.
7
Κυματοθραύστης
Ο προστατευτικός λιμενοβραχίονας προφυλάσσει το λιμάνι,
λιμένος
έχει μήκος 1.000 μέτρα και εμβαδόν 3.500 τ.μ.
8
Μαρίνα Αγ.
Εξυπηρετεί τις ανάγκες ερασιτεχνών αλιέων της περιοχής
Κωνσταντίνου
και βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του λιμένος Βόλου. Έχει
εμβαδόν 10.000 τ.μ. και μήκος κρηπιδωμάτων 400 μ.
9
Ιχθυόσκαλα Βόλου Ικανοποιεί τις ανάγκες προσέγγισης και πρόσδεσης
αλιευτικών σκαφών με δέστρες-προσκρουστήρες
10 Μαρίνα Τελωνείου Δύο τμήματα των υφιστάμενων παλαιών αποθηκών έχουν
Βόλου
ανακαινισθεί και ανακατασκευαστεί σε κυλικείο, ντους και
W.C. για τις ανάγκες του καταφυγίου σκαφών της περιοχής
11 Παραλιακά
Τα κρηπιδώματα αυτά εκτείνονται από τον Αγ.
κρηπιδώματα
Κωνσταντίνο έως το Τελωνείο Βόλου με συνολικό μήκος
λιμένος
1.000 μέτρα
12 Παραλιακά
Η χρήση και η εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης της
κρηπιδώματα
παραλίας της Αγριάς ανήκει στην αρμοδιότητα του
Αγριάς
Οργανισμού Λιμένος Βόλου
13 Όρμος Τσιμέντων
Υπάρχουν τρεις μόλοι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
Αγέτ-Ηρακλής Α.Ε από την εταιρεία Αγέτ-Ηρακλής Α.Ε και έχουν μήκος 155,
210 και 45 μέτρα αντίστοιχα
14 Όρμος Πετρελαίων Υπάρχει ένας μόλος μήκους 70 μέτρων, ο οποίος
BP
χρησιμοποιείται από τα πετρελαιοφόρα πλοία motor ship για
την μεταφορά του πετρελαίου
(Πηγή: http://www.magnesia.gr/Promotion_plan)
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3.2.2 Κτιριακές εγκαταστάσεις
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.
απαριθμούν 26 κτίρια ανάμεσα στα οποία: δύο φυλάκια (εξόδου λιμένος και
“Parking”), το κεντρικό κτίριο του Ο.Λ.Β., την αίθουσα αναμονής των επιβατών, την
αίθουσα αναμονής-εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, το κτίριο του Λιμεναρχείου,
κτίριο αντλιοστασίου, την ανατολική και δυτική αποθήκη, τα κτίρια της ιχθυαγοράς
και το βοηθητικό της, το φυλάκιο Τελωνείου εισόδου προβλήτας Σιλό, το φυλάκιο
Λιμεναρχείου εισόδου προβλήτας Σιλό, το κτίριο συνεργείου, το κτίριο Σιλό, το
κτίριο ηλεκτρονικής πλάστιγκας και κτίριο βοηθητικού χώρου, κτίριο υποσταθμού
της Δ.Ε.Η., το κτίριο εξυπηρέτησης του πορθμείου και βοηθητικό κτίριο, το
συγκρότημα των παλαιών σφαγείων, τα υπόστεγα χονδρικής πώλησης και τέλος
τέσσερις αποθήκες.

Εικόνα 5 (Πηγή:http://www.port-volos.gr/)

3.2.3 Μεταφορικές και άλλες Υποδομές
•

Οδικό Δίκτυο
Στο σύνολο του το εθνικό οδικό Δίκτυο του νομού Μαγνησίας έχει μήκος

321 χιλιόμετρα. Στο λιμάνι του Βόλου μέσα στις προβλήτες υπάρχει οδικό δίκτυο
συνολικού μήκους 2,7 χλμ. και πλάτους 16 μέτρων. Οι αποστάσεις του λιμανιού από
την Α΄ Βι.Πε του νομού είναι 7 χλμ, από την Β' Βι.Πε 14 χλμ, και από τον κόμβο
Βελεστίνου 18 χλμ.
•

Σιδηροδρομικό δίκτυο
Στον κεντρικό προβλήτα του λιμένα, ανατολικά και δυτικά αυτού, υπάρχει

διπλή σιδηροδρομική γραμμή (Ο.Σ.Ε.) με διεθνή σύνδεση. Επίσης και στην
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προβλήτα Σιλό έχει κατασκευαστεί διπλή σιδηροδρομική γραμμή με διεθνή
σύνδεση.
•

Άλλες υποδομές
Το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του λιμανιού είναι ασφαλτοστρωμένο

και ο χώρος του είναι σαφώς οριοθετημένος με μόνιμη περίφραξη. Η περίφραξη
αυτή διακόπτεται συνολικά από επτά πύλες. Το λιμάνι του Βόλου διαθέτει πλήρες
δίκτυο ύδρευσης, το οποίο διακλαδίζεται σε όλα τα κρηπιδώματα των προβλητών
και των εσωτερικών χώρων. Επίσης, υφίσταται και δίκτυο αποχέτευσης, που
εξυπηρετεί όλους τους χώρους της λιμενικής ζώνης και είναι εν μέρει εξαρτημένο
από το δίκτυο της πόλης του Βόλου Τέλος, το λιμάνι περιλαμβάνει αποθηκευτικό
χώρο 15.000 t και ένα πυλώνα φορτοεκφορτώσεως 150 t/h.
3.2.4 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο στους χρήστες του
Λιμένα (Εμπορικού και Επιβατικού) όσο και στους δημότες της πόλης του Βόλου.
Ειδικότερα, στον τομέα των λιμενικών εξυπηρετήσεων παρέχονται:
•

Φορτοεκφορτώσεις με μηχανικά μέσα.

•

Υπηρεσίες Σιλό.

•

Εκμισθώσεις ακάλυπτων και στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων.

•

Εκμισθώσεις χώρων για εγκατάσταση και λειτουργία επισκευαστικής ζώνης.

•

Υδροδότηση – ηλεκτροδότηση σκαφών.

•

Παραλαβή – διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων.

•

Ζυγίσεις φορτίων.

•

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών.
Για την εξυπηρέτηση της πόλης και των επισκεπτών η Ο.Λ.Β. Α.Ε.

•

Διαθέτει τρεις (3) χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης:
¾ Στον Κεντρικό Προβλήτα για Ι.Χ. οχήματα, δυναμικότητας 400 θέσεων.
¾ Στον Προβλήτα Σιλό για Ι.Χ. οχήματα, δυναμικότητας 250 θέσεων.
¾

Στον Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκακίων) για φορτηγά,
δυναμικότητας 100 θέσεων.

•

Εκμισθώνει λιμενικούς χώρους για
¾ Εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων.
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¾ Εκθέσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.
¾ Αίθουσες

αναμονής

προς

εξυπηρέτηση

του

επιβατικού

κοινού

ακτοπλοϊκών γραμμών.
¾ Λειτουργία ναυτικών πρακτορείων, καταστημάτων κ.λπ.
¾ Εκμετάλλευση καταστημάτων της Νέας Ιχθυαγοράς.
¾ Εγκατάσταση οικίσκων χονδρεμπόρων στην Ιχθυόσκαλα
Σήμερα λειτουργεί σε τακτική βάση μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
(containers) στη γραμμή Αμβέρσα - Ρόττερνταμ - Βόλος - Κωνσταντινούπολη, με
προοπτική επέκτασης προς τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσα
3.2.5 Ο λιμένας στα πλαίσια της σύγχρονης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής
Σύμφωνα με το Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το λιμάνι του Βόλου
διαθέτει μια ικανοποιητική λιμενική υποδομή και επαρκή χερσαία ζώνη και ένα
αντικείμενο

δράσης

που

εκτείνεται

σε

όλο

το

φάσμα

των

λιμενικών

δραστηριοτήτων. Με τον οδικό άξονα Ε65 που συνδέει την Εγνατία (θέση Παναγιά
Τρικάλων) με το Βόλο, ο λιμένας Βόλου αποτελεί, όπως και οι λιμένες
Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, βασικό σημείο στο
σχέδιο της ανάπτυξης της Εγνατίας.
Ο Ο.Λ.Β. Α.Ε., με ενδοχώρα την Κεντρική Ελλάδα, αποτελεί πύλη
μεταφορών προς Εύξεινο Πόντο, Μικρά Ασία (Σμύρνη), Μέση Ανατολή και
Βορειοανατολική Αφρική ενώ οι υποδομές και ο εξοπλισμός του δημιουργούν τις
προϋποθέσεις λειτουργίας ενός Κέντρου Μεταφόρτωσης Εμπορευματοκιβωτίων. Οι
προοπτικές

αυτές

πρόκειται

ενισχυθούν

με

τη

δημιουργία

Ελεύθερης

Εμπορευματικής Ζώνης διαμετακόμισης και αποθήκευσης.
Επιπλέον, το λιμάνι του Βόλου μπορεί να αποτελέσει:
• σημαντικό ακτοπλοϊκό σταθμό προς το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο αλλά
και προς τη Σμύρνη σε συνδυασμό με την Ηγουμενίτσα μέσα από τον άξονα Ε65. Ε
• λιμένα προορισμού για τις κρουαζιέρες της Μεσογείου για τις τουριστικές
περιοχές της Κεντρικής Ελλάδος.
Το τελευταίο διάστημα στο λιμένα του Βόλου πραγματοποιήθηκαν έργα
στα οποία περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του καταφυγίου σκαφών
αναψυχής, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί και η κατασκευή δύο κτιριακών

99

συγκροτημάτων στην είσοδο του προβλήτα ΣΙΛΟ, στα οποία θα εγκατασταθεί η
ιχθυαγορά του Βόλου και θα δημιουργηθεί νέα εμπορική αγορά.
Τέλος, το επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την
τριετία 2005-2007 προβλέπει την ολοκλήρωση έργων που έχουν προγραμματιστεί
για την ανάπτυξη του λιμένα Βόλου. Σκοπός του η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ανάπτυξη νέων κερδοφόρων
δραστηριοτήτων και η αποδοτικότερη λειτουργία του λιμένα. Στο πρόγραμμα αυτό
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εργα :
► Επέκταση Κεντρικού Προβλήτα λιμένα Βόλου (Προϋπολογισμός: 21.470.000 €)
► Μετατροπή ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα σε επιβατικό σταθμό και
άλλες συναφείς χρήσεις (Προϋπολογισμός: 2.582.539 €)
► Προμήθεια γερανογεφυρών
► Γεφύρωση χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα (Προϋπ.: 2.347.762 €)
► Επέκταση προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων
► Κατασκευή πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων στον κεντρικό προβλήτα
(Προϋπολογισμός: 2.000.000 €)
► Οργανωτικός & λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Ο.Λ.Β. Α.Ε.
(Προϋπολογισμός: 300.000 €)
4. Εκτάσεις - Χωροταξική οργάνωση και χρήση γης
Η χωροταξική οργάνωση έχει άμεση και αμφίδρομη σχέση με την
προοπτική ανάπτυξης μια περιοχής. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του
ΥΠΕΧΩΔΕ για τον χωροταξικό σχεδιασμό της Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση και
της Μαγνησίας, ο χώρος της περιφέρειας πρόκειται να οργανωθεί σε τρεις μεγάλες
ζώνες με κοινό αναπτυξιακό προσανατολισμό. Συγκεκριμένα:
• Την ζώνη ανάπτυξης αστικών λειτουργιών που περιλαμβάνει, εκτός από
τις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, και μικρότερα οικιστικά κέντρα. Σε
αυτή προβλέπεται η συγκέντρωση της πλειοψηφίας των βασικών κατηγοριών
χρήσεων όπως: Α΄ κατοικία, υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός, βιομηχανία-βιοτεχνία.
Δεν προσφέρονται για ανάπτυξη Β΄ κατοικίας και κτηνοτροφικών μονάδων.
• Την ζώνη εντατικής γεωργίας με βασική χρήση την συστηματική και
αποτελεσματική καλλιέργεια της γης.
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• Την ορεινή περιμετρική ζώνη και τα νησιά η οποία θα περιλαμβάνει και
τις ημιορεινές και παραλιακές περιοχές της περιφέρειας. Η χρήση της ζώνης αυτής
θα έχει κυρίως χαρακτήρα τουριστικό ενώ τμήματά της θα αποτελέσουν σημεία
αξιοποίησης και εξόρυξης του φυσικού πλούτου της περιοχής.
Σε ότι αφορά τον νομό Μαγνησίας, ο χάρτης που ακολουθεί δίνει μια
γενική εικόνα της διάρθρωσης των χρήσεων γης.

Γενικευμένες ζώνες χρήσεων γης - Ειδικές κατηγορίες χώρου στη Μαγνησία
Πηγή: ΧΣΘ

Εικόνα 6

Όπως βλέπουμε η περιοχή οικιστικής χρήσης και ανάπτυξης αστικών
λειτουργιών, στην οποία θα αναζητηθεί και η κατάλληλη περιοχή για την ίδρυση
εμπορευματικού κέντρου, περιλαμβάνει κυρίως το αστικό συγκρότημα του Βόλου
και τις γύρω από αυτό εκτάσεις καθώς και τον γεωγραφικό χώρο που εκτείνεται
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κατά μήκος των οδικών δικτύων Βόλος–Βελεστίνο-Λάρισα και ΒελεστίνουΑλμυρού.
Επιπλέον, στο νομό Μαγνησίας, που έχει ιδιαίτερα ισχυρή βιομηχανική
παράδοση, υπάρχουν πολεοδομικά οργανωμένες περιοχές για την εξυπηρέτηση
χρήσεων εκτός της κατοικίας. Πρόκειται για τις Βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ
(ΒΙΠΕ Βόλου, παράρτημα ΒΙΠΕ Βόλου) καθώς και για περιοχές εντός των ΓΠΣ των
πόλεων Βελεστίνο, Βόλος, Νέα Ιωνία, Αγριά, Αλμυρός, Ευξεινούπολη, Ν. Αγχίαλος,
Σκόπελος, Σκιάθος, που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες βιομηχανίας, βιοτεχνίας,
χονδρεμπορίου, κλπ.
Η Βιομηχανική περιοχή του Βόλου καταλαμβάνει συνολική έκταση 2759
στρ. και βρίσκεται στην περιοχή του Διμηνίου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της
έκτασης της είναι:
Βιομηχανικά γήπεδα
Βιοτεχνικά γήπεδα
Κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις
Δρόμοι
Πράσινο
Διάφορες άλλες χρήσεις

1549 στρ.
123 στρ.
16 στρ.
346 στρ.
701 στρ.
6 στρ.

Σε απόσταση 6,5 χλμ περίπου από την κυρίως Βιομηχανική Περιοχή και
δεξιά της οδού Βόλου – Βελεστίνου, λειτουργεί το Παράρτημα της ΒΙ.ΠΕ,
συνολικής έκτασης 1720 στρ. περίπου, όπου είναι εγκατεστημένες κυρίως οχλούσες
βιομηχανικές

μονάδες.

Τα

κυριότερα

χαρακτηριστικά

της

έκτασης

του

παραρτήματος αυτού είναι:
Βιομηχανικά γήπεδα
Βιοτεχνικά γήπεδα
Κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις
Δρόμοι
Πράσινο

1136 στρ.
156 στρ.
89 στρ.

85 στρ.
254 στρ.

Σε προέκταση της ΒΙΠΕ Βόλου και εκατέρωθεν του οδικού άξονα Βόλου –
Βελεστίνου (Λάρισας) πρόκειται να δημιουργηθεί το Βιομηχανίκο Πάρκο του Βόλου
συνολικής έκτασης 840 στρ. Η ΕΤΒΑ έχει αναλάβει να κατασκευάσει και να
χρηματοδοτήσει την αναγκαία υποδομή που στην ολοκληρωμένη του μορφή της θα
μπορέσει να φιλοξενήσει 200 περίπου βιοτεχνίες
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, το παράρτημα της ΒΙΠΕ του Βόλου
αναμένεται να κορεστεί πολύ σύντομα. Ταυτόχρονα παρατηρείται συγκέντρωση
βιομηχανικών μονάδων στην παράκτια ζώνη του Αλμυρού, περιοχή που διαθέτει
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στα όρια του
νομού και θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για την εγκατάσταση εμπορευματικού
κέντρου. Τα κυριότερα απ’ αυτά είναι τα εξής:
α) Η ύπαρξη διαθέσιμων εκτάσεων και ο πεδινός τους χαρακτήρας.
β) Η ύπαρξη θαλασσίου μετώπου κατάλληλου για ελλιμενισμό πλοίων όπου
υπάρχουν ήδη ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προγραμματίζεται η
ανάπτυξη ειδικού λιμανιού.
γ) Η ευχερής σύνδεση του χώρου με τον αυτοκινητόδρομο Β-Ν (ΠΑΘΕ).
δ) Ο ήδη καθορισμένος χαρακτήρας της περιοχής λόγω της ύπαρξης μεγάλων
βιομηχανικών μονάδων.
ε) Η προγραμματισμένη εξυπηρέτηση της περιοχής από το δίκτυο φυσικού αερίου
και η μακροπρόθεσμα εφικτή εξυπηρέτησή της από το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Στην εν λόγο χωροθέτηση συμφωνεί και η τοπική αυτοδιοίκηση που δείχνει
διάθεση να συμμετάσχει στον φορέα υλοποίησης.
Συμπερασματικά για την υλοποίηση ενός κατάλληλου χωροταξικού
σχεδιασμού στον νομό Μαγνησίας ώστε να είναι εφικτή και δυνητικά αποδοτική η
ίδρυση και λειτουργία ενός διαμετακομιστικού κέντρου θα πρέπει:
1. να ρυθμιστεί ανάλογα ο σχεδιασμός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του
Βόλου και να συντονιστεί με τον αντίστοιχο σχεδιασμό της Λάρισας, στην
κατεύθυνση της λειτουργίας των δύο πόλεων ως δίπολου.
2. να καταργηθεί σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμησης
3. να δημιουργηθεί αποτελεσματικός μηχανισμός πρόληψης και καταστολής
της αυθαίρετης δόμησης
4. να δημιουργηθούν νέες οργανωμένες περιοχές-υποδοχείς των επιχειρήσεων
(τύπου ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κ.α.)
5. να βελτιωθεί η σιδηροδρομική σύνδεση του Βόλου με το σιδηροδρομικό
άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης (άμεση σύνδεση, συχνότητα), και παράλληλα να γίνει
τακτική και γρήγορη σύνδεση με τη Λάρισα με τρένο προαστιακού τύπου.
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6. να ολοκληρωθεί η οδική σύνδεση Βόλου-Ηγουμενίτσας με προδιαγραφές
αυτοκινητοδρόμου.
7. να βελτιωθεί η αεροπορική σύνδεση του Βόλου. Αν και το αεροδρόμιο του
Αλμυρού

ανακατασκευάστηκε

με

υψηλές

προδιαγραφές,

εξακολουθεί

να

αντιμετωπίζει προβλήματα υποδομής και έλλειψης τακτικών δρομολογίων - θέμα
βιωσιμότητας.
8. να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρυζωνική τηλεπικοινωνιακή υποδομή.
5. Το ανθρώπινο δυναμικό.
Το εργατικό δυναμικό του νομού φτάνει συνολικά τα 65.000 άτομα. Στις
επιχειρήσεις του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα απασχολούνται περισσότεροι
από 25.000 εργαζόμενοι, ένα ποσοστό ίσο με 38,4%.
Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί βλέπουμε την σύνθεση του συνολικά
απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στον νόμο Μαγνησίας ανά κλάδο
δραστηριότητας για το έτος 2006. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό (34%) ανήκει στα άτομα που εργάζονται ως τεχνίτες, εργάτες και χείριστες
μεταφορικών μέσων. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος διαθέτει ένα μεγάλο τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία σε επαγγέλματα που είναι απαραίτητα και για
την μελλοντική στελέχωση ενός εμπορευματικού κέντρου (βλ. προηγούμενο
κεφαλαίο 3).
Σύνθεση του Απασχολούμενου Εργατικού Δυναμικού
ανά Κλάδο Δραστηριότητας στην Μαγνησία.

Διάγραμμα 4 (Πηγή:http://www.magnesia.gr/Promotion_plan/images)
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Επιπλέον, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ηλικιακή
σύνθεση των εργαζομένων στον νομό Μαγνησίας, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού (39%) βρίσκεται μεταξύ 25 και 54 ετών και το
33,4% έχει ηλικία έως και 24 ετών. Επομένως, αναφερόμαστε σε ένα νέο ηλικιακά
εργατικό δυναμικό με πολλές δυνατότητες μετεκπαίδευσης ανάλογα πάντα με τις
εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων.
Ηλικιακή Σύνθεση
του Απασχολούμενου Εργατικού Δυναμικού

Διάγραμμα 5 (Πηγή:http://www.magnesia.gr/Promotion_plan/images)

Η τελευταία απογραφή (2001) και τα αποτελέσματα της δείχνουν ότι η
Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση στους πτυχιούχους ανωτάτων και ανωτέρων σχολών
γεγονός που φαίνεται να ακολουθείται και από τον νομό Μαγνησίας με ανάλογες
μεταβολές (Πίνακας 4). Παρατηρείται λοιπόν μια αναβάθμιση στο εκπαιδευτικό
επίπεδο του πληθυσμού του νομού, η οποία είναι περισσότερο έντονη στην
κατηγορία των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών.
Πίνακας 4: Επίπεδο Εκπαίδευσης (Μαγνησία–Ελλάδα) για τα έτη 1991 και 2001
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Πτυχιούχοι
Ανωτάτων
Πτυχιούχοι
Ανωτέρων
Απόφοιτοι
Μέσης Εκπ/σης
Απόφοιτοι
Γυμνασίου
Απόφοιτοι
Στοιχειώδους

(%)

1991
ΕΛΛΑΔΑ

(%)

9.843

5,65

600.952

6,65

ΜΑΓΝΗΣ
ΙΑ
14.837

3.932

2,26

185.002

2,05

35.651

20,46

2.118.244

18.592

10,67

72.933

41,86

(%)

2001
ΕΛΛΑΔΑ

(%)

7,68

927.429

9,01

19.529

10,11

1.098.835

10,67

23,43

39.669

20,53

2.300.727

22,34

973.618

10,77

22.253

11,52

1.159.432

11,26

3.583.297

39,64

62.602

32,41

3.139.901

30,49
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Εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν
Στοιχειώδη
Εκπαίδευση
Αγράμματοι
Σύνολο

20.462

11,74

960.720

10,63

26.351

13,64

1.299.021

12,62

12.838
174.251

7,37
100,00

617.646
9.039.479

6,83
100,00

7.938
193.179

4,11
100,00

371.453
1.0296.798

3,61
100,00

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Επιπλέον, έπειτα από σχετική έρευνα στο εκπαιδευτικό σύστημα του νομού
Μαγνησίας διαπιστώνεται ότι υπάρχουν Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
δημόσια και ιδιωτικά, με τις ακόλουθες ειδικότητες:
•

Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Συστημάτων

Υπολογιστών, Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Στέλεχος Υπηρεσιών
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
•

Ι.Ε.Κ. 2ο ΒΟΛΟΥ: Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών, Στέλεχος Τραπεζικών

Εργασιών
•

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟΣ): Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

Τεχνικός Τεχνολογίας Internet, Γραμματέας Διεύθυνσης, Ειδικός Φοροτεχνικού
Γραφείου,

Διοικητικό

και

Οικονομικό

Στέλεχος

Επιχειρήσεων,

Ειδικός

Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου.
Η ύπαρξη αυτών των ειδικοτήτων προδίδει την στροφή και το ενδιαφέρον
που υπάρχει για επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικονομία, την σύγχρονη
τεχνολογία, τους υπολογιστές, και τα ‘Logistics’. Ταυτόχρονα, μας αφήνει να
καταλάβουμε ότι εκπαιδεύονται ή έχουν ήδη εκπαιδευτεί άτομα προκείμενου να
μπορέσουν να υποστηρίξουν επάξια τις προαναφερθείσες ειδικότητες και να
στελεχώσουν μελλοντικά ένα τοπικό εμπορευματικό κέντρο. Βέβαια, πάντα θα
υπάρχει μετεκπαίδευση, δια βίου μάθηση, περισσότερα εξειδικευμένα σεμινάρια και
ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων ώστε οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζόμενων να
εξελίσσονται εκεί που οι χώροι και η αγορά εργασίας το επιτάσσουν.
Στον νομό Μαγνησίας υπάρχει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κοιτίδα
μάθησης, οπού σήμερα λειτουργούν 15 τμήματα οργανωμένα σε 4 σχολές, και 2
ανεξάρτητα τμήματα και 3 προγράμματα σπουδών επιλογής. Δυστυχώς, οι
διαθέσιμες υποδομές του πανεπιστημίου βρίσκονται σε φάση εξέλιξης, λόγω του
μικρού χρόνου ζωής του, και δεν μπορούν ακόμη να χαρακτηριστούν
ικανοποιητικές. Τα ήδη υπάρχοντα τμήματα παρουσιάζουν σημαντικές ανάγκες προς
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κάλυψη ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να προβλεφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του
Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις προοπτικές ανάπτυξης νέων τμημάτων.
Επιπλέον, στο εκπαιδευτικό σύστημα του νομού δραστηριοποιούνται
επικουρικά τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Τοπικής Εμβέλειας) με
δυνατότητες οργάνωσης σεμιναρίων, διάθεσης αιθουσών και διασύνδεσης με την
αγορά εργασίας
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν στην Μαγνησία
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Μαγνησίας
1

EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤIΣΗΣ

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

3

ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΚ Ι.Β.ΕΠ.Ε

4

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ "ΩΡΙΩΝ"

5

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

6

ΚΕΚ-ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

7

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.)
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε.
Πίνακας 1 (Πηγή: www.magnesia.gr/SXAM/Afasi/Ch7vers2.doc)

Εξετάζοντας λοιπόν το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας, την
ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού της Μαγνησίας και το μορφωτικό
επίπεδο του πληθυσμού της σε συνδυασμό με την δράση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
όλων των βαθμίδων και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης μπορούμε να
υποστηρίξουμε ότι το πληθυσμιακό δυναμικό της περιοχής καθίσταται ένας από τους
πιο ελκυστικούς παράγοντες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων αλλά και την
μελλοντική ίδρυση εμπορευματικού κέντρου. Ένα δυναμικό διαθέσιμο και
καταρτισμένο ‘παραδοσιακά’ στην βιομηχανική παραγωγή, ικανό να παράσχει
ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών εργασία.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια, αν και η Μαγνησία
διαθέτει διαθέσιμο και πολλά υποσχόμενο ανθρώπινο δυναμικό, πολλές επιχειρήσεις
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του νομού μετέφεραν τμήματα των δραστηριοτήτων τους σε περιοχές της
Βαλκανικής χερσονήσου, οι οποίες διαθέτουν εργατικό δυναμικό με χαμηλό κόστος
εργασίας και πρόσβαση σε νέες αγορές.
6. Λειτουργικές παράμετροι των logistics
Βέβαια

για

να

μπορέσει

να

λειτουργήσει

αποτελεσματικά

ένα

εμπορευματικό κέντρο στην Μαγνησία είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και οι
επιμέρους λειτουργικές παράμετροι που έχουν να κάνουν με τα συστήματα
‘logistics’. Ειδικότερα, θα πρέπει να συνυπολογιστούν:
1. ο τιμοκατάλογος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η δυνατότητα επίτευξης
ειδικών τιμών στις συνεργαζόμενες με το εμπορευματικό κέντρο επιχειρήσεις
2. το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το μέγεθος της ευρυζωνικότητάς του. Ο
νόμος Μαγνησίας διαθέτει ένα πολύ κάλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης, ιδίως ενόψει της προετοιμασίας μας για τη φιλοξενία των
Μεσογειακών αγώνων. Σύμφωνα με πρόγραμμα της Νομαρχίας πρόκειται να
αναπτυχθούν σε όλο τον νομό Περιοχές Ασύρματης Κάλυψης (ΠΑΚ) και ιδιαίτερα
σε πρώτη φάση σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε χωριά. Στους άμεσους
σχεδιασμούς είναι η ύπαρξη των παρακάτω τεχνολογιών επικοινωνίας:
• Τεχνολογία x-DSL. Αποτελεί μια ευρυζωνική σύνδεση ικανοποιητικών
ταχυτήτων η οποία θα είναι τουλάχιστον 2 Μbps. Θα προτιμηθεί σε περιοχές που
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή.
• Τεχνολογία Hellas-Sat. Αποτελεί μια ευρυζωνική λύση που χρησιμοποιεί
τις δυνατότητες του Ελληνικού Δορυφόρου Hellas-Sat. Θα χρησιμοποιηθεί σε
περιοχές που είναι δυσπρόσιτες και δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική
υποδομή.
• Τεχνολογία Ασύρματων Γεφυρών(WiMax ή Pre-WiMax). Αποτελεί
τεχνολογία που μπορεί να διασύνδεει σημεία τα οποία έχουν οπτική επαφή.
• Τεχνολογία Δικτύων Πλέγματος (Mesh). Η τεχνολογία αυτή δίνει την
δυνατότητα να είναι εύκολη η επέκταση του δικτύου.
• Τεχνολογία MetroEthernet (Μισθωμένες Δισύρματες Γραμμές)
Η ύπαρξη αυτού του είδους δικτύων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την αποτελεσματικότητα
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των συστημάτων ‘logistics’ που

χρησιμοποιεί ένα εμπορευματικό κέντρο. Τα δίκτυα αυτά εξασφαλίζουν ταχύτητα,
ασφάλεια και σταθερότητα στην επικοινωνία, υποστηρίζουν τα συστήματα ΕDI και
ΕRP που χρησιμοποιούνται σε ένα ΕΚ, προσφέρουν δυνατότητα ηλεκτρονικής
σύνδεση με τους πελάτες του ΕΚ και άμεσης λήψης των εντολών του κ.α.
3. η συχνότητα των εμπορευματικών δρομολογίων στο λιμάνι του Βόλου, το
μέγεθος της εμπορευματικής κίνησης και τα περιθώρια αυξησής της χωρίς να
δημιουργηθούν προβλήματα υπερφόρτωσης και καθυστέρησης των μεταφορων.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΛΒ για την περίοδο 1999-2003 η
εμπορευματική κίνηση του λιμανιού παρουσιάζει μια σταθερά αυξητική πορεία.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να προβλεφθεί μελλοντικά η εμπορευματική
κίνηση και όταν κριθεί αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματική
διαχείρισή της.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ 1999 - 2003
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΛΙΜΑΝΙ
2. ΟΡΜΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
3. ΟΡΜΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

1999
953.569

2000
1.061.311

2001
1.070.464

2002
1.161.332

2003
1.240.911

5.302.019

5.750.636

5.343.759

5.109.890

5.631.552

273.840

249.480

148.680

170.000

160.440

6.529.428 7.061.427 6.562.903 6.441.222
(Πηγή: http://www.port-volos.gr/)

7.032.903

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Ε/Κ 1999 - 2003
ΕΜΦΟΡΤΑ
ΚΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ

1999
2000
2001
978
1.482
3.031
587
865
1.388
1.565
2.347
4.419
(Πηγή: http://www.port-volos.gr/)

2002
6.210
1.982
8.192

2003
8.143
2.818
10.961

4. το πελατολόγιο της Μαγνησίας που μπορεί να περιλαμβάνει από τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Βιομηχανική περιοχή του Βόλου, τα
εμπορικά καταστήματα-αλυσίδες (Φωκάς, Mango, Zara, Benetton), την ΑΓΕΤ
Ηρακλής μέχρι τους μηλοπαραγωγούς του Πηλίου. Αν το εμπορευματικό κέντρο
ιδρυθεί σε περιοχή κοντά στη Λάρισα π.χ. Βελεστίνο ενδεχομένως να συμπεριλάβει
στο πελατολόγιο του και τους παραγωγούς των αγροτικών προϊόντων του νόμου της
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Λάρισας. Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες από τις
σημαντικές υποψήφιες επιχειρήσεις – πελάτες του νόμου Μαγνησίας.
Πίνακας 6: Υποψήφιες Επιχειρήσεις – Πελάτες στην Μαγνησία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ

Παραγωγή και εμπορία τσιμέντου και
οικοδομήσιμων υλών
Επεξεργασία ελαιοπυρήνων και λοιπών
ελαιοσπόρων εξευγενισμού και τυποποιήσεως
ελαίων και ελαίων και η εμπορία αυτών
Βιομηχανοποίηση γεωργικών προϊόντων πάσης
φύσεως
Βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών
παντός είδους, παραγωγή προϊόντων
μηχανουργείου και εμπορία αυτών
Βιομηχανία-στριπτήριο και βαφείο βαμβακερών
νημάτων

ΕΛΑΙΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΜΕΤΚΑ ΑΕ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΕ ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
"Η ΔΗΜΗΤΡΑ"

Έλαια λαχανικά βιομηχανικά

Παραγωγή σιδήρου και προϊόντα σιδήρου και
εμπορία αυτών
Αγροβιομηχανική μονάδα για την επεξεργασία,
μεταποίηση συσκευασία και γενικά αξιοποίηση
της αγροτικής παραγωγής

Πηγή: ΧΜΘ

7. Τα παρεχόμενα κίνητρα
Οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν
είτε στην κυρίως ΒΙ.ΠΕ. του Βόλου είτε στο παράρτημα αυτής, τυγχάνουν
ορισμένων ευκολιών οι οποίες τελικώς καθιστούν τις περιοχές αυτές ελκυστικούς
τόπους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεών τους.
Ορισμένα από τα οφέλη αυτά είναι :
•

Η άμεση εγκατάσταση, οι καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας και η απαλλαγή της

επιχείρησης από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και επέκτασης μέσα
στη ΒΙ.ΠΕ. (Π.Δ. 279/81 κατ’εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.1116/81 που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 25 του Ν.1262/82 και ισχύει με το άρθρο 23, παρ.
13 του Ν.1892/90)
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•

Η προνομιακή επιδότηση και επιχορήγηση της επένδυσης. Η ΒΙ.ΠΕ.

ανήκει στη Β’ Περιοχή Κινήτρων (Ν.1892/90 άρθρο 3) και όλες οι επιχειρήσεις που
εγκαθίστανται σε αυτή απολαμβάνουν των κινήτρων Γ’ Περιοχής .
•

Αφορολόγητες εκπτώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του Ν.1892/90

•

Αυξημένες αποσβέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 15-23 του Ν.1892/90

•

Προνομιακή φορολογική και δασμολογική μεταχείριση.

•

Για την αγορά των οικοπέδων, παρέχονται απαλλαγές εξόδων φόρου

μεταβίβασης, δικαιωμάτων συμβολαιογράφου και υποθηκοφύλακα, προκειμένου για
αγορά οικοπέδου μέσα στη ΒΙ.ΠΕ. (Ν.4458/65 άρθρο 4 παρ. 1).
•

Για

μετεγκατάσταση

επιχειρήσεων,

παρέχεται

απαλλαγή

φόρου

μεταβίβασης και φόρου εισοδήματος για το ποσό που εισπράχθηκε από την
εκποίηση των, μέχρι της μεταφοράς, κατεχομένων οικοπέδων, ακινήτων και λοιπών
εγκαταστάσεων για τις επιχειρήσεις που μεταφέρονται και εγκαθίστανται μέσα στη
ΒΙ.ΠΕ. (Ν.4458/65 άρθρο 4 παρ. 3)
•

Προβλέπεται περιορισμός των εξόδων δανεισμού ή άλλων συμβάσεων

χρηματοδότησης και πράξεων σύστασης ή εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης
(Ν.4458/65 άρθρο 4 παρ. 2)
Η ύπαρξη τέτοιων κινήτρων λειτουργεί ενθαρρυντικά για την προσέλκυση
νέων επενδύσεων στον νομό της Μαγνησίας και αποτελεί ένα ακόμη θετικό στοιχείο
για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την
δημιουργία εμπορευματικού κέντρου.

Συμπέρασμα
Συνοψίζοντας, ο νομός Μαγνησίας διαθέτει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή
γεωγραφική θέση, στο μέσο της χώρας, με καλή οδική πρόσβαση προς τις δύο
μεγάλες αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και με καλές προοπτικές
σύνδεσης του λιμανιού με την Ευρώπη, τις Βαλκανικές αγορές, τα μικρασιατικά
παράλια της Τουρκίας, τις αγορές της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Στο νομό
υπάρχει ένα υψηλής αισθητικής αξίας, πλούσιο φυσικό και δομημένο περιβάλλον με
υποδομές αξιόλογες που ασφαλώς χρήζουν περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο χαρακτήρας της Μαγνησίας είναι
παραδοσιακά βιομηχανικός και άμεσα συνδεδεμένος με το λιμάνι του Βόλου. Το
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εργατικό δυναμικό της είναι ηλικιακά νέο με εργοστασιακή εμπειρία και εξειδίκευση
σε επαγγέλματα που συναντάμε στα εμπορευματικά κέντρα (εργάτες αποθηκών,
οδηγοί φορτηγών κ.α.). Στην περιοχή δραστηριοποιούνται εκπαιδευτικά ιδρύματα
και σχολές με σημαντικές άμεσες και έμμεσες επιδράσεις. Οι επενδύσεις
προσανατολίζονται κυρίως στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) ενώ οι προβλέψεις για
την αναπτυξιακή εξέλιξη της Μαγνησίας παρουσιάζονται σταθερά ανοδικές. Σε αυτά
έρχεται να προστεθεί και μια ευνοϊκή κυβερνητική πολιτική, συνειδητοποιημένη σε
ότι αφορά την ανάγκη ίδρυσης εμπορευματικού κόμβου.
Ο νομός Μαγνησίας σε συνδυασμό με το λιμάνι του Βόλου διαθέτει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και το βασικό υλικό, άψυχο και έμψυχο, ώστε να
μπορέσει με μεθοδευμένη προσπάθεια να δεχτεί την ίδρυση και λειτουργία ενός
οργανωμένου διαμετακομιστικού κέντρου. Βέβαια χρειάζεται κατάλληλος πολιτικός
σχεδιασμός, οικονομική ενίσχυση, εντατικοποιημένη δράση των τοπικών αρχών και
φορέων και αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας ώστε να αναδειχθεί σταδιακά ο
Βόλος σε έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης και υποστήριξης των εμπορευματικών
δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν επίσης να συμβάλλουν
θετικά:
- η αύξηση των κίνητρων για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων
- η δημιουργία του ‘δίπολου’ ανάπτυξης Βόλου-Λάρισα και η εφαρμογή του
διχωρικού συστήματος για την ίδρυση του εμπορευματικού κέντρου
- η εντατική προσπάθεια για καινοτομική δραστηριότητα με έμφαση στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
- η μάθηση από την εμπειρία άλλων περιοχών της Ευρώπης
- η οργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα υπόλοιπα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
- η ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας και σωστής δικτύωσης των επιχειρήσεων
- η αποτελεσματική κινητοποίηση και ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου
- η βελτίωση και ο εξορθολογισμός του μεταφορικού συστήματος της Θεσσαλίας
- η ανταγωνιστική τιμολόγηση των υπηρεσιών του λιμένα του Βόλου
- ο κατάλληλος και σωστός χωροταξικός σχεδιασμός της Μαγνησίας και της
Θεσσαλίας γενικότερα.
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Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και την άποψη του κ. Μιχάλη Ευθυμίου,
πρόεδρου της ναυτιλιακής μεταφορικής εταιρείας Intercargo καθώς και της
μεταφορικής εταιρείας Seatransport, σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα το
‘ΒΗΜΑ’. Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμίου «Το λιμάνι του Βόλου, είναι ‘ένας γίγαντας
που κοιμάται’. Όταν ‘ξυπνήσει’ ο Βόλος, θα δημιουργήσει σημαντικά
ανταγωνιστικά προβλήματα τόσο στον Πειραιά όσο και στη Θεσσαλονίκη». Και
συνεχίζει λέγοντας: «Το λιμάνι του Βόλου μπορεί να αποτελέσει την πλέον
αξιόπιστη και ιδιαίτερα ελκυστική από άποψη κόστους λύση μεταφορών όλης της
κεντρικής Ελλάδας. Σημαντικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας με τεράστιο όγκο
φορτίων, όπως είναι η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα κ.τλ., αποτελούν μια αγορά
στην οποία το λιμάνι του Βόλου μπορεί και πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες
υψηλού επίπεδου».

113

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, τα Εμπορευματικά Κέντρα αποτελούν
πλέον κομμάτι της σύγχρονης εφοδιαστικης αλυσίδας που συμβάλλει με την
λειτουργία του στην οργανωμένη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση
της. Δημιουργήθηκαν για να συγκεντρώσουν σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο
όλες εκείνες τις δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την
εμπορευματική δραστηριότητα όπως είναι π.χ. η αποθήκευση, η συσκευασία, η λήψη
και αποστολή παραγγελιών κ.α καθώς και για να συντονίσουν την διαμετακόμιση
των προϊόντων μέσω της συνδυασμένης μεταφοράς. Σημαντικό πλεονέκτημα
αποτελεί η ύπαρξη εντός του κέντρου υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως είναι π.χ. οι
εκτελωνιστικές υπηρεσίες, η μίσθωση εκθεσιακών χωρών κ.α.
Μέσω της συνεργασίας με τα εμπορευματικά κέντρα, οι επιχειρήσεις
μπορούν εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, παραχωρώντας την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών σε εξειδικευμένες ομάδες ατόμων ενώ ταυτόχρονα
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΕΚ για την επίτευξη των στρατηγικών τους
επιδιώξεων.
Επιπλέον, στην περιοχή που φιλοξενείται ένα διαμετακομιστικό κέντρο, τα
επίπεδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυξάνονται, δημιουργούνται νέες
θέσεις εργασίας, μειώνεται σταδιακά η ανεργία, βελτιώνεται το μεταφορικό σύστημα
και αναπτύσσεται το εμπόριο και η τοπική οικονομία. Η περιοχή αυτή είναι πλέον
ελκυστική για την δημιουργία νέων επενδύσεων και αποκτά υπεραξία.
Είναι λοιπόν φυσικό η αύξηση του αριθμού των εμπορευματικών κέντρων
σε συνδυασμό με τα οφέλη που προσφέρουν, να κινήσει το ενδιαφέρον πολλών
χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, και ταυτόχρονα να δημιουργήσει
οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορευματικών Κέντρων “Europlatforms”, που εκπροσωπούν, προωθούν και διαφυλάσσουν τα συμφέροντα
τους. Το ενδιαφέρον βέβαια της Ελλάδας δεν περιορίστηκε μόνο σε μια απλή μελέτη
αλλά εξελίχθηκε σε νόμο (Ν.3333/2005) που καθορίζει το θεσμικό και νομικό
πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ελληνικών διαμετακομιστικών
κέντρων. Τώρα πλέον αναζητούνται εντός του ελλαδικού χώρου οι υποψήφιες
περιοχές εγκατάστασης των ΕΚ. Ισχυρή υποψηφιότητα θέτουν τα μεγάλα ελληνικά
λιμάνια όπως είναι ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Πάτρα, η Καβάλα, η
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Ηγουμενίτσα, το Ηράκλειο και η Αλεξανδρούπολη που διαθέτουν τις βασικές
τουλάχιστον

υποδομές

και ήδη διαχειρίζονται

ένα

μεγάλο

κομμάτι

της

εμπορευματικής κίνησης. Βέβαια συζητάτε και η προοπτική εφαρμογής του
‘διχωρικού’ συστήματος προκειμένου να υπάρξει ταυτόχρονη και ισοδύναμη
ανάπτυξη δυο περιοχών. Αυτό μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί όπως είδαμε και στην
περίπτωση του Βόλου με την πόλη της Λάρισας (λιμάνι-ενδοχώρα).
Η ίδρυση ενός ΕΚ συνεπάγεται και τις αντίστοιχες ανάγκες σε ανθρώπινο
δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά οι εργασίες που
λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτά και να αναζητηθούν τα κατάλληλα άτομα, με την
ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες. Τα εμπορευματικά κέντρα βασίζονται στην
φιλοσοφία των ‘logistics’, και οι προς εκτέλεση εργασίες απαιτούν στην πλειοψηφία
τους ταχύτητα, ακρίβεια, ασφάλεια και σωστούς χειρισμούς. Τα επαναλαμβανόμενα
λάθη κοστίζουν και σε χρόνο, σε χρήμα και σε πελατεία. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο
να μελετηθεί προσεκτικά και να οργανωθεί σωστά η εκπαίδευση των υποψήφιων
εργαζομένων.
Τέλος, οι εξελίξεις στην διαμετακόμιση των εμπορευμάτων και οι νέες τάσεις
στην σύγχρονη εφοδιαστικη αλυσίδα είναι πλέον γεγονός. Αν θέλουν η ελληνικές
επιχειρήσεις

και

κατ’ επέκταση

η

ελληνική

οικονομία

να

παραμείνουν

ανταγωνιστικές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να δώσουν
άμεση προτεραιότητα στην ίδρυση των εμπορευματικών κέντρων και στην
κατάλληλη στελέχωση τους. Το γεγονός αυτό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της
εμπορευματικής δραστηριότητας και θα δημιουργήσει ευοίωνες προϋποθέσεις
επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές, με τελικό αποτέλεσμα να
μπορέσει η Ελλάδα διεκδικήσει επάξια την κατάκτηση μιας ισχυρής θέσης στη
διεθνή σκηνή.
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3. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός του Οργανισμού Λιμένα
Βόλου, ο οποίος θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και
Εμπορικής

Ναυτιλίας,

προσανατολίζεται

στη

προοπτική

εξασφάλισης

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάπτυξης του λιμένα του Βόλου σε κόμβο
μεταφορών, σε αρμονική συνύπαρξη με την πόλη του Βόλου και το περιβάλλον.
Στα πλαίσια του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του λιμένα
Βόλου

ενισχύεται

η

ανταγωνιστικότητα

του

λιμένα,

βάσει

στρατηγικών

εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης των κύριων λιμενικών δραστηριοτήτων, καθώς και
την ανάπτυξη νέων κερδοφόρων δραστηριοτήτων (εστίασης, αναψυχής, τουρισμού)
διαφορετικών από τις κατεξοχήν λιμενικές δραστηριότητες παράλληλα με τον
οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.
Το επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την
τριετία 2005-2007 προβλέπει την ολοκλήρωση έργων άμεσης προτεραιότητας, τα
περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, που θα συμβάλλουν στην
αύξηση του κύκλου εργασιών του λιμένα με τη προσέλκυση εξειδικευμένων
χρηστών, στη καλύτερη αξιοποίηση των χώρων της ζώνης λιμένα αλλά και στην
απομάκρυνση των οχληρών δραστηριοτήτων από τον αστικό ιστό. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα παρακάτω έργα και δράσεις:
α) Επέκταση Προβλήτα Ε/Κ (Προϋπολογισμός: 21.470.000 €)
β) Γεφύρωση χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα (Προϋπ.: 2.347.762 €)
γ) Διευθέτηση και εκτροπή χειμάρρου Ξηριά (Προϋπολογισμός: 990.000 €)
δ) Μετατροπή ανατολικών αποθηκών Κεντρικού Προβλήτα σε επιβατικό σταθμό και
σε χώρους συναφών χρήσεων (Προϋπολογισμός: 2.582.539 €)
ε) Πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων στον Κεντρικό προβλήτα (Προϋπολογισμός:
2.000.000 €)
στ)Οργανωτικός & λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Πρ.: 300.000 €)
Η ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας αφενός θα εξασφαλίσει τη
σταδιακή κερδοφορία του Οργανισμού. Ήδη από το 2005 αναμένεται, ότι ο
Οργανισμός γίνεται κερδοφόρος με καθαρά αποτελέσματα περιόδου (προ φόρων)
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που εκτιμούνται περί τις 660.000 €, ενώ από το 2007 αναμένεται τα κέρδη προς
διάθεση να γίνουν θετικά και να ανέλθουν στις 540.000 €, λόγω του ότι τα καθαρά
αποτελέσματα κάθε περιόδου επιβαρύνονται κατά τις αποσβέσεις προηγούμενων
χρήσεων.

4. Συνέντευξη: ‘Έτσι θα γίνουν λειτουργικά τα εμπορευματικά
κέντρα’
(Συνέντευξη στον Χ.Κ. Λαζαρόπουλο)
Την προοπτική δημιουργίας Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα κρίνουν δύο
διεθνείς προσωπικότητες που συμμετείχαν και καθήλωσαν με τις ομιλίες τους όσους
παρακολούθησαν τις εργασίες του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Επιμελητηριακής Ένωσης
Europlatforms και Chief Executive του Εμπορευματικού Κέντρου Interporto της
Μπολώνιας κ. Γκιλμπέρτο Γκαλλόνι και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νοτίου
Ευρώπης της Prologis κ. Ράναλντ Χαν.
Οι δύο εκλεκτοί προσκεκλημένοι αναλύουν τα λάθη που σημειώθηκαν σε άλλα
ευρωπαϊκά Εμπορευματικά Κέντρα και δίνουν συμβουλές στους ενδιαφερόμενους
επενδυτές ώστε να μη τα επαναλάβουν. Τόσο ο κ. Γκαλλόνι, όσο και ο κ. Χαν
υπογραμμίζουν πως πρέπει να συσταθεί μηχανισμός συντονισμού των έργων και της
λειτουργίας υποδομών που εξυπηρετούν εταιρίες logistics, διαμεταφορών,
αποθήκευσης και συσκευασίας.
Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχαμε με τα στελέχη του Interporto και της Prologis
καταγράψαμε το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάπτυξη των logistics
στην Ελλάδα αλλά και την ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίου σχεδίου που θα βασίζεται
σε στρατηγική μακράς πνοής και δεν θα μεταβάλλεται από πολιτικές παρεμβάσεις. Η
αποκλειστική συνέντευξη των κ.κ. Γκαλλόνι και Χαν έχει ως ακολούθως:
Τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ώστε να διατηρηθεί η ανάπτυξη των Logistics και να
συνδυαστεί με τη δημιουργία των Εμπορευματικών Κέντρων; Γκ. Γκαλλόνι: Πρέπει
να ελέγξουμε πού υπάρχουν παραγωγικές διαδικασίες και πού υπάρχουν
εμπορεύματα για να μεταφερθούν. Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
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υποδομές, δηλαδή το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και τα κτήρια, όπου
θα διευκολύνουν τις ροές των φορτίων.
Ρ. Χαν: Συμφωνώ με τον κ. Γκαλλόνι και θα εκφράσω το πρόβλημα που
διαπιστώνουμε στην Ελλάδα με την πολυδιάσπαση των ιδιοκτησιών ή λόγω του
αμφισβητούμενου καθεστώτος. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες
χώρες, αλλά για την Ελλάδα πρόκειται περί προβλήματος. Προκύπτουν σοβαρά
προσκόμματα και καθυστερήσεις όταν μια επιχείρηση αναζητεί χώρους για να
δημιουργήσει νέες υποδομές.
Η Πολιτεία πρέπει να χωροθετήσει άμεσα συγκεκριμένες περιοχές όπου θα μπορούν
να εγκατασταθούν επιχειρήσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών
logistics. Πρέπει να γίνουν δίκαιες διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες των
περιοχών, αξιολόγηση των προτάσεων και επιλογή σημείων που όντως θα
αποτελέσουν κρίκοι μιας αλυσίδας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διαδραματίσει
συμβιβαστικό και κατευναστικό ρόλο το κράτος, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη
Ευρώπη.
Ποια λάθη καταγράψατε με τη διεθνή εμπειρία σας όσον αφορά στα
Εμπορευματικά

Κέντρα;

Τι

πρέπει

να

αποφύγουν

οι

επενδυτές;

Γ.Γ.: Υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε έναν οργανισμό ή σε
μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Στο πεδίο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς
υπάρχουν περιπτώσεις επενδύσεων που έπεσαν στο κενό για τους ίδιους
επαναλαμβανόμενους και άσχετους με την οικονομία λόγους. Υπάρχουν
Εμπορευματικά Κέντρα που υποστηρίχθηκαν και εξαρτήθηκαν από πολιτικές
ηγεσίες ή από τον κρατικό προστατευτισμό. Αν για παράδειγμα αλλάξει η πολιτική
ηγεσία μιας χώρας, όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση για την
υλοποίηση ή τη διαχείριση ενός έργου, πιθανώς τότε να μην προχωρήσει ή να
εγκαταλειφθεί τελείως. Νομίζω πως έχουμε ζήσει ανάλογες καταστάσεις τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία.
Όταν πρόκειται για Εμπορευματικό Κέντρο πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας κάποια
κριτήρια βιωσιμότητας. Τα «Εμπορευματικά Χωριά» πρέπει να βρίσκονται σε
στρατηγικό σημείο ώστε να δεχθούν και να αποστείλουν ροές φορτίων. Οι υποδομές
πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τις σύγχρονης οικονομίας. Τι να κάνω αν
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υπάρχει καλό οδικό δίκτυο και δεν υπάρχει επικοινωνία με ένα λιμάνι ή ένα
αεροδρόμιο; Γιατί να έχω ένα πολύ σύγχρονο εμπορικό λιμάνι και να μην έχει
κατασκευαστεί σιδηροδρομική σύνδεση; Πώς να αξιοποιήσω υπερσύγχρονες
αποθήκες με τα τελειότερα συστήματα ραφολογίας όταν δεν διατίθεται
εξειδικευμένο προσωπικό στα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποθηκών; Τα
ρητορικά ερωτήματα σ’ αυτήν την περίπτωση είναι πολλά. Οι λύσεις όμως είναι
συγκεκριμένες. Τα Εμπορευματικά Κέντρα πρέπει να λειτουργούν ως επιχειρήσεις
με συγκεκριμένους κανόνες, ιεραρχία, οργάνωση και με μηχανισμούς που
διαπιστώνουν καθημερινώς προβλήματα και τα επιλύουν όσο πιο σύντομα γίνεται.
Με συνεννόηση και υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες, ένα Εμπορευματικό
Κέντρο μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο ό,τι κι αν συμβεί σε πολιτικό επίπεδο.
Οι τοπικές κοινωνίες, άλλωστε, θα συνδράμουν ώστε να καλυφθούν όσες ελλείψεις
εντοπισθούν μετά την έναρξη λειτουργίας ενός κέντρου. Προς Θεού όμως, οι
επενδυτές δεν θα ήταν σοφό να ακολουθήσουν ή να πιέσουν λύσεις με πολιτικά
μέσα. Υπήρξαν πολλές πολιτικές μεταβολές και ανακατατάξεις, ύστερα από τις
οποίες οι διαχειριστές Εμπορευματικών Κέντρων έπρεπε να αποδείξουν τις
ικανότητές τους, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και τα αποτελέσματα
των εργασιών τους.
Ρ.Χ.: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ορθολογικός γίνεται χωρίς να επηρεαστώ
από υποκειμενικές κρίσεις. Το δύσκολο ερώτημα είναι ο εντοπισμός εταιρειών που
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κατάλληλες για να στηρίξουν ένα Εμπορευματικό
Κέντρο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες που λειτουργούν αναποτελεσματικά
προκαλώντας προβλήματα στις αγορές και δυσλειτουργίες, οι οποίες έχουν
επιπτώσεις στη συνολική ανάπτυξη ενός Κέντρου. Η παρουσία μιας επιχείρησης σε
ένα Εμπορευματικό Κέντρο δεν πρέπει να γίνεται μόνο προς όφελός της, αλλά
συνολικό όφελος. Σύμφωνα με παραδείγματα από άλλες χώρες, υπήρξαν μικρές
επιχειρήσεις που επένδυσαν, κατάφεραν να συμμετάσχουν σε ένα Εμπορευματικό
Κέντρο και μεγιστοποίησαν τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και τα έσοδά τους.
Κάποιες άλλες όμως αντί να επενδύσουν στην ανάπτυξη, βάσισαν το μάνατζμεντ
στη λογική της σταθερότητας, η οποία οδηγεί πάντα στη συρρίκνωση και την
υποβάθμιση. Αν ορίσουμε τον κύκλο μιας μικρής – προσωπικής επιχείρησης τα 20
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έτη, τότε αν αυτή η εταιρεία δραστηριοποιείται στα logistics και δεν έχει καλό
μάνατζερ, ίσως η εικοσαετία να αποτελέσει όνειρο απατηλό…
Πώς μπορεί η κυβέρνηση να κατευθύνει επενδύσεις στον τομέα των λιμένων και
των Εμπορευματικών Κέντρων, με δεδομένες τις τελευταίες εντάσεις στον
Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη λόγω της επικείμενης ιδιωτικοποίησης;
Γ.Γ.: Θεωρώ πως έχει ακολουθηθεί λανθασμένη τακτική. Θα έπρεπε να έχει οριστεί
μία επιτροπή τεχνοκρατών και πεπειραμένων ακαδημαϊκών που θα χάρασσαν
στρατηγική τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων, όσο και για την παρακολούθηση
έργων κατασκευής και λειτουργίας των Εμπορευματικών Κέντρων. Παράλληλα θα
μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον τομέα των logistics, των
υπηρεσιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις
διαμεταφορές και όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό δεν θα
υπήρχε αντικρουόμενη πολιτική ή γραφειοκρατία, όπως ακούω στις κατ’ ιδίαν
συζητήσεις που έχω συχνά με Έλληνες συνεργάτες.
Ο κανόνας “Best Value for Money” μπορεί να είναι άγνωστος στους πολιτικούς, δεν
είναι δυνατόν, ωστόσο, να μετατρέπεται σε ουτοπία για επιχειρηματίες που ελπίζουν
στην ανάπτυξη υγιών και σύγχρονων Εμπορευματικών Κέντρων.
Ρ.Χ.: Θα συμφωνήσω και πάλι με τον κ. Γκαλλόνι διότι ακούω πολύ συχνά από
Έλληνες συνεργάτες μου πως πολλά πράγματα που θεωρούνται απλά στην Ευρώπη
γίνονται πολυσύνθετα εδώ. Βεβαίως δεν αποκλείεται και το αντίστροφο, γεγονός
που επιβεβαιώνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο
εξωτερικό.
Χρειάζεται να λύσουμε προβλήματα σαν αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως με
τις πολλές και μικρές ιδιοκτησίες εκτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξετάσουν
τις μελέτες περίπτωσης του Εμπορευματικού Κέντρου στην Μπολώνια ή αυτών που
έχει δημιουργήσει η Prologis και να προχωρήσουν. Απλώς πρέπει να δημιουργηθεί
ένα πλαίσιο ώστε να έρθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα επιδείξουν
αποδοτικότητα

σε

μια

επένδυση

και

μια

οικονομική

δραστηριότητα.

Υπάρχει απειλή λειτουργίας των Εμπορευματικών Κέντρων ως υποδομών
αποθήκευσης και αποστολής κινεζικών προϊόντων;
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Γ.Γ.: Ο στόχος μιας εταιρείας που θέλει να διαχειριστεί ένα Εμπορευματικό Κέντρο
πρέπει να έχει αντίστροφη ροή. Εμείς στην Ιταλία θέλουμε να έχουμε
Εμπορευματικά Κέντρα ικανά να υποστηρίξουν τα προϊόντα μας στην Κίνα ούτως
ώστε να υπάρχουν συναλλαγές και ισορροπία στην οικονομία. Αυτά τα εταιρικά
σχήματα δημιουργούνται για να ενισχύσουν την εθνική οικονομία κάθε κράτους και
κατά προέκταση την ευρωζώνη, όταν μιλάμε για χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η
Ιταλία. Σε κάθε περίπτωση βελτιώνουν το εμπόριο και τις εναλλακτικές μορφές
μεταφορών ενώ δίνουν την ευκαιρία για σημαντικές αποδόσεις στις μεταφορικές και
διαμεταφορικές εταιρίες.
Τα Εμπορευματικά Κέντρα που σχεδιάζονται σ’ αυτή τη χώρα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ελληνικής παραγωγής που έχει
και εξαγωγικό χαρακτήρα. Αν ορισμένοι σκέφτονται πως θα κερδίσουν κάποια
χρήματα μόνο από τις εισαγωγές και τις αποστολές κινεζικών προϊόντων,
μακροπρόθεσμα πλήττουν και το δικό τους πορτοφόλι αφού θα επηρεάσουν
αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία.
Είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να νοιαζόμαστε για το μέλλον
της. Ας είμαστε υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης, αλλά να μην ξεχνάμε πως η
οικονομία έχει κανόνες και όταν φθάνει στο επίπεδο που δεν παράγει αλλά εισάγει,
τότε βρίσκεται σε ύφεση και θα καταλήξει σε κρίση. Ως το 2010 ή ως το 2012, σας
υπενθυμίζω πως θα λειτουργήσει η ελεύθερη οικονομική ζώνη της Ε.Ε. με τις χώρες
της Βόρειας Αφρικής οπότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια ακόμη
πρόκληση.
Ένα Εμπορευματικό Κέντρο σαν το Θριάσιο ή οποιοδήποτε άλλο θα μπορεί να
αποδειχθεί λειτουργικό πρέπει να δώσει ευκαιρίες ανάπτυξης και ενίσχυσης της
ελληνικής οικονομίας κι όχι κάποιας τρίτης… Για παράδειγμα, η κινεζική οικονομία
έχει αρκετά εκατομμύρια δολάρια στα αποθεματικά της για να σπαταλήσει. Έτσι θα
έπρεπε να αξιολογήσουμε με τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, τα οποία
αναφέρουν πως τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης κατέχουν τη δεύτερη θέση σε
επενδύσεις στην Κίνα.
Ρ.Χ.: Εμπορευματικά Κέντρα σαν αυτό που δημιουργείται στο Θριάσιο δεν πρέπει
να γίνουν ανοικτές αποθήκες αποστολής ασιατικών προϊόντων προς την κεντρική
Ευρώπη. Οι ροές προϊόντων δεν γίνονται προς μια κατεύθυνση. Αντιθέτως έχουν
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αμφίδρομη φορά. Αντί λοιπόν να σχεδιάζεται ο τρόπος υποδοχής κινεζικός
προϊόντων θα έπρεπε να αξιοποιηθούν και οι δυνατότητες εξαγωγής ελληνικών,
αλλά και άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων προς τις αναδυόμενες αγορές.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά στην κινεζική οικονομία και τη δυναμική της. Διαθέτει
φθηνά εργατικά χέρια, αναπτυσσόμενη βιομηχανία και καλούς διαύλους logistics και
μεταφορών ώστε να εξάγει προϊόντα της ακόμα και στην πιο φτωχή χώρα της
Αφρικής. Το φαινόμενο αυτό, ωστόσο, θα σταματήσει. Ο Κινέζος μέσος
καταναλωτής αυξάνει τις ανάγκες του αλλά και τις απαιτήσεις του γι’ αυτό πρέπει να
βρούμε τρόπους πώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να του παράσχουν ποιοτικά
προϊόντα στην κατάλληλη τιμή.
Αντί λοιπόν να φτιάχνουμε αποθήκες και Εμπορευματικά Κέντρα για να δεχθούμε
προϊόντα από την Κίνα, πρέπει να υπολογίζουμε πώς θα δεχθούμε τέτοια φορτία
αλλά και με ποιο τρόπο θα προετοιμάσουμε παραγγελίες με ευρωπαϊκά προϊόντα
που πρέπει να εξαχθούν. Όσο η Κίνα γίνεται πλουσιότερη οικονομία, τόσο πιο πολύ
θα συνειδητοποιούν αυτή τη διάσταση οι επιχειρήσεις. Αρκεί να μην είναι αργά ως
τότε… Υπ’ όψιν, δεν είμαι απαισιόδοξος. Απλώς κρίνω με ρεαλισμό.

5. Πίνακες
ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ
Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 02

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Α/Α

ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (Ε/Κ) / ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1 Ε/Κ 20" Έμφορτο (Εκφόρτωση Πλοίο→Δάπεδο)

10,00

2 Ε/Κ 20" Έμφορτο (Φόρτωση Δάπεδο→Αυτοκίνητο)

10,00

3 Ε/Κ 20" Κενό (Εκφόρτωση Πλοίο→Δάπεδο)

7,83

4 Ε/Κ 20" Κενό (Φόρτωση Δάπεδο→Αυτοκίνητο)

7,83

5 Ε/Κ 40" Έμφορτο (Εκφόρτωση Πλοίο→Δάπεδο)

12,60

6 Ε/Κ 40" Έμφορτο (Φόρτωση Δάπεδο→Αυτοκίνητο)

12,60

7 Ε/Κ 40" Κενό (Εκφόρτωση Πλοίο→Δάπεδο)

9,13

8 Ε/Κ 40" Κενό (Φόρτωση Δάπεδο→Αυτοκίνητο)

9,13

9 Ε/Κ 20'' Έμφορτο (Φόρτωση Δάπεδο→Βαγόνι)

12,00

10 Ε/Κ 20'' Κενό (Φόρτωση Δάπεδο→Βαγόνι)

9,40

11 Ε/Κ 40'' Έμφορτο (Φόρτωση Δάπεδο→Βαγόνι)

15,12

12 Ε/Κ 40'' Κενό (Φόρτωση Δάπεδο→Βαγόνι)

10,96
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Δ.Σ. Ο.Λ.Β.
Α.Ε.
804 / 2005

Υ.Ε.Ν.
8122.1/64/05/0
3-10-05

ΥΠ.ΟΙ.Ο.
39690/ΔΕΚΟ
1350/27-10-05

ΕΞΑΓΩΓΗ
13 Ε/Κ 20" Έμφορτο (Εκφόρτωση Αυτοκίνητο→Δάπεδο)

6,72

14 Ε/Κ 20" Έμφορτο (Φόρτωση Δάπεδο→Πλοίο)

6,72

15 Ε/Κ 20'' Κενό (Εκφόρτωση Αυτοκίνητο→Δάπεδο)

5,04

16 Ε/Κ 20" Κενό (Φόρτωση Δάπεδο→Πλοίο)

5,04

17 Ε/Κ 40" Έμφορτο (Εκφόρτωση Αυτοκίνητο→Δάπεδο)

8,41

18 Ε/Κ 40" Έμφορτο (Φόρτωση Δάπεδο→Πλοίο)

8,41

19 Ε/Κ 40'' Κενό (Εκφόρτωση Αυτοκίνητο→Δάπεδο)

6,04

20 Ε/Κ 40" Kενό (Φόρτωση Δάπεδο→Πλοίο)

6,04

21 Ε/Κ 20'' Έμφορτο (Εκφόρτωση Βαγόνι→Δάπεδο)

8,06

22 Ε/Κ 20'' Κενό (Εκφόρτωση Βαγόνι→Δάπεδο)

6,05

23 Ε/Κ 40'' Έμφορτο (Εκφόρτωση Βαγόνι→Δάπεδο)

10,09

24 Ε/Κ 40'' Κενό (Εκφόρτωση Βαγόνι→Δάπεδο)

7,25

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Ε/Κ
25 Μετακίνηση Καπακιών (Αφαίρεση-Τοποθέτηση)

10,00

26 Μετακίνηση Ε/Κ 20’’ Κενού επί του Πλοίου

7,83

27 Μετακίνηση Ε/Κ 20’’ Έμφορτου επί του Πλοίου

10,00

28 Μετακίνηση Ε/Κ 40’‘ Κενού επί του Πλοίου

9,13

29 Μετακίνηση Ε/Κ 40’‘ Έμφορτου επί του Πλοίου

12,60

30 Μετακίνηση Ε/Κ 20’‘ Κενού επί Δαπέδου (Δάπεδο→Δάπεδο)

7,83

31 Μετακίνηση Ε/Κ 20’‘ Έμφορτου επί Δαπέδου(Δάπεδο→Δάπεδο)

10,00

32 Μετακίνηση Ε/Κ 40’‘ Κενού επί Δαπέδου (Δάπεδο→Δάπεδο)

9,13

33 Μετακίνηση Ε/Κ 40’‘ Έμφορτου επί Δαπέδου (Δάπεδο→Δάπεδο)

12,60

34 Μετακίνηση Ε/Κ 20’‘ Κενού από Αυτοκίνητο σε Αυτοκίνητο

7,83

35 Μετακίνηση Ε/Κ 20’‘ Έμφορτου από Αυτοκίνητο σε Αυτοκίνητο

10,00

36 Μετακίνηση Ε/Κ 40’‘ Κενού από Αυτοκίνητο σε Αυτοκίνητο

9,13

37 Μετακίνηση Ε/Κ 40’‘ Έμφορτου από Αυτοκίνητο σε Αυτοκίνητο

12,60

38 Μετακίνηση Ε/Κ 20'' Έμφορτου από Βαγόνι σε Βαγόνι

12,00

39 Μετακίνηση Ε/Κ 20'' Κενού από Βαγόνι σε Βαγόνι

9,40

40 Μετακίνηση Ε/Κ 40'' Έμφορτου από Βαγόνι σε Βαγόνι

15,12

41 Μετακίνηση Ε/Κ 40'' Κενού από Βαγόνι σε Βαγόνι

10,96

42 Μετακίνηση Ε/Κ 20'' Έμφορτου από Βαγόνι σε Αυτοκίνητο

12,00

43 Μετακίνηση Ε/Κ 20'' Κενού από Βαγόνι σε Αυτοκίνητο

9,40

44 Μετακίνηση Ε/Κ 40'' Έμφορτου από Βαγόνι σε Αυτοκίνητο

15,12

45 Μετακίνηση Ε/Κ 40'' Κενού από Βαγόνι σε Αυτοκίνητο

10,96

46 Μετακίνηση Ε/Κ 20'' Έμφορτου από Αυτοκίνητο σε Βαγόνι

12,00

47 Μετακίνηση Ε/Κ 20'' Κενού από Αυτοκίνητο σε Βαγόνι

9,40

48 Μετακίνηση Ε/Κ 40'' Έμφορτου από Αυτοκίνητο σε Βαγόνι

15,12

49 Μετακίνηση Ε/Κ 40'' Κενού από Αυτοκίνητο σε Βαγόνι

10,96

Πηγή: http://www.port-volos.gr/
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ -ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Η ανταγωνιστικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Πλεονεκτήματα - ευκαιρίες και Αδυναμίες - κίνδυνοι
Πλεονεκτήματα
Αδυναμίες και
και ισχυρά σημεία
προβλήματα
Ευνοϊκές συνθήκες Χρηματοοικονομικές
ζήτησης
συνθήκες

Ευκαιρίες για
ανάπτυξη
Υποχώρηση σε Η διαμόρφωση νέων
ανταγωνιστικές προτύπων
στρατηγικές
κατανάλωσης και
χαμηλού κόστους ζήτησης προϊόντων με
Δυναμικοί κλάδοι & Ανυπαρξία
και
νέα χαρακτηριστικά
συμπληρωματικοί συνεργασίας μεταξύ προστιθεμένης
κλάδοι
επιχειρήσεων
αξίας
Ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών
Κατανόηση και
Ελλιπής πληροφόρηση Αδυναμία
ανταπόκριση σε
και αξιοποίηση της
αξιοποίησης της
μέτρα οργανωτικής υποδομής Ε & Τ
τεχνολογικής
Ανάπτυξη και
αλλαγής και
εξέλιξης
αξιοποίηση των
βελτίωσης της
υποδομών
ποιότητας και
Περιορισμένη
εκμετάλλευση των αξιοποίηση νέων
επενδυτικών
τεχνολογιών και
Προοπτικές για
κινήτρων
καινοτομίας
συνεργασίες
Ανάπτυξη Ε & Τ
υποδομών και
υπηρεσιών

Κίνδυνοι

Τεχνολογική εξάρτηση
- Έλλειψη
εξειδικευμένων
προμηθευτών
εξοπλισμού και
τεχνολογικών
υπηρεσιών

Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας,
διάχυση καινοτόμων
πρακτικών διοίκησης
και κατάρτιση
στελεχών και
επιχειρηματιών

Ασθενείς
επιχειρηματικές
ικανότητες και
στελεχιακό δυναμικό

Οι πόροι και οι
προτεραιότητες του
3ου ΚΠΣ και του 5ου
Προγράμματος
Πλαισίου για την Ε&Τ

Πηγή: http://www.keta.gr
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