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             Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι καθε βοήθεια την 

οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή 

εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών η λέξεων, 

είτε αυτές αναφέρονται ακριβός είτε παραφρασμένες. επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή 

εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος 

σπουδών του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι  Σερρών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
 
 
 
                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

           Η παρούσα εργασία κινείται γύρω από τη σφαίρα ενός διαρκούς εξελισσόμενου και αρκετά 

πρωταγωνιστικού κλάδου ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια .τα logistics που πλέον έχουν 

διαχωριστεί από τις απλές διαδικασίες μιας εταιρίας , και τείνουν να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό  

ρόλο καθώς η πλήρη και σωστή αξιοποίηση τον δυνατοτήτων του οδηγεί σε υπολογίσιμα  
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σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά , ποιοτικά αποτελέσματα . καθώς και στην ομαλότερη και 

βιοσημοτερη λειτουργία ζωτικών τμημάτων σε μια επιχείρηση όπως η αποθήκη και η διαχείριση 

αποθεμάτων .επίσης στην προσπάθεια εξειδικεύσεις αλλά και τη μεταφορά από τη θεωρία στην 

πράξη, η εργασία αυτή διαπραγματεύεται μια κατηγόρια ειδικών μεταφορών όπου 

δραστηριοποιούμε τα τελευταία 2 χρόνια .συγκεκριμένα στη μεταφορά επίπλων από την Ιταλία 

στην Ελλάδα. όπου αναλύονται οι δυνατότητες οι προοπτικές βελτίωσης οι πρακτικές εφαρμογές 

και η μερική χρησιμοποίηση συστημάτων οργάνωσης προγραμματισμού και διαχείρισης 

logistics.με απώτερο σκοπό τη μείωση κόστους στο τελικό προϊών την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

παράδοσης και την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 

• Υπεύθυνη δήλωση  
σελ 2 

• Περίληψη   
Σελ 3 

• Περιεχόμενα  
Σελ 4 

• Εισαγωγή  
Σελ 7 

• Logistics και βασικές λειτουργίες   
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Σελ 8 

• Πέντε στρατηγικοί στόχοι      σελ 10                                                                                   Η 

αύξηση της αξίας επιτυγχάνεται μέσω των πέντε στρατηγικών στόχων που προκύπτουν 

από την εφαρμογή των Logistics 

• Βασικά εργαλεία.   Σελ 11                                                                                                 

εργαλεία για την εφαρμογή της επιστήμης των Logistics                                 

• Το έργο interlog 2  
Σελ 13 

• Logistics προβλήματα και εφαρμογές  

            Λειτουργικά προβλήματα  

            σελ 14 

• Ελληνική πραγματικότητα σελ 18 

Στην ελληνική αγορά θα επιβιώσουν οι μεγάλες και εξειδικευμένες εταιρίες Logistics! 

Η ανάπτυξη των logistics στην Ελλάδα το 21 αιώνα  

Η σημερινή εικόνα logistics στη χώρα μας Σήμερα η κατάσταση έχει διαμορφωθεί 

κατά τρόπο που να παρουσιάζεται η ακόλουθη εικόνα. 

• Σύγχρονες τάσεις στης διανομές σελ 24 

Η σημασία του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.  

Παράλληλα προωθείται   

• Ραγδαία και η ανάπτυξη του κλάδου των ταχυμεταφορον  
Σελ 26 

• Ερευνά του πανεπιστήμιου Πειραιώς σελ 28 

Η διείσδυση των Logistics στις ελληνικές επιχειρήσεις  

Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Επικοινωνίας  

Ο Ρόλος των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Επιστήμης των Logistics στις Ανάγκες 

της Σύγχρονης Ελληνικής Επιχείρησης     
 

• Ερευνά stat bank για τον κλάδο έπιπλο ξύλο σελ  33 

Οι επιχειρήσεις,  

Τα αποτελέσματα του κλάδου επίπλων  

Η βιομηχανία ξύλου  

           Τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου ξυλείας  
 

• Τα δέκα χαρακτηριστικά των στελεχών προμηθειών  
           σελ 36 
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• Αποθήκη σελ 37 

Το Στρατηγικό Όπλο Στην Καλή Εξυπηρέτηση Πελατών  

Συμπέρασμα  
        

• Πως Αυξανεται η Δύναμη και η λειτουργικοτητα των logistics σελ 41 
Αυτοματοποίηση των logistics  
Οι ιδιαιτερότητες του δικτύου μεταπωλητών  

Επέκταση της εσωτερικής οργάνωσης  

Αυτοματοποίηση των logistics. 

Παρακολούθηση.  

Στρατηγικά Δίκτυα Επιχειρήσεων: Συνοπτική Aναφορά  στις Σημαντικότερες 

Παραμέτρους.  

Στρατηγικός προσανατολισμός  

Eμπιστοσύνη.  

Πληροφορική Tεχνολογία.  

O Pόλος των Logistics στα  Στρατηγικά Δίκτυα Eπιχειρήσεων  

Συμπεράσματα: το Μέλλον της Συνεργασίας  

            

• Προτάσεις Φορέων για την Ανάπτυξη των Logistics στη Β. Ελλάδα σελ 53 

            Προτάσεις σε θέµατα στρατηγικής Προτάσεις σε θέµατα κινήτρων 

            Προτάσεις σε θέµατα νοµοθετικού – θεσµικού πλαισίου 

            Προτάσεις σε θέµατα υποδοµών 

            Προτάσεις σε θέµατα εκπαίδευσης 

            Προτάσεις σε θέµατα διερεύνησης ευκαιριών  

            Επιπλεον προτασεις 

• Αναφορικά εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
Σελ 57 

• Παράδειγμα εταιρίας logistics 
Σελ 61 

• Νομοθεσία και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας σελ 65 

TO NEO ISO 9001: 2000 Τι αλλάζει  

Επιπτώσεις στα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ποιότητας  

• Logistics management 
Σελ 70 

• Μερική εφαρμογή διαδικασιών logistics στην εταιρία που δραστηριοποιούμαι 
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Σελ 71 

• Προσόντα στελέχους logistics σελ 74 

 Εξαιρετική Γνώση του Αντικειμένου Εργασίας Ικανότητα για Συνεργασία και  Επικοινωνία 

Ικανότητα Παράδοσης Πάθος για την Τεχνολογία Ικανότητα Προσωπικής Προβολής  

 

• Βιβλιογραφια  

           σελ 77 

 

• Παράρτημα Α’  

           σελ 82 

 

 

       

 

 

 

 

                                                        
 
 
 
 

                                                  
                                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

            'Η παγκοσμιοποίηση, όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒΕ Μπάμπης 

Φιλαδαρλής, σε ομιλία του στο συνέδριο 'Transport & Logistics' που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της Έκθεσης, έφερε την ανάγκη δημιουργίας περιφερειακών εμπορευματικών κέντρων 

όπου συγκεντρώνονται εμπορεύματα in transit, για ομαδοποίηση, ανασυσκευασία, 

συναρμολόγηση, αποθήκευση και μεταφορά τους σε άλλες χώρες. Οι υπάρχουσες υποδομές, τα 

στελέχη και η οργάνωση στο σύνολο του κλάδου δεν έχουν ακόμη το επίπεδο που θα επέτρεπε 

την χώρα μας να παίξει έναν ρόλο παρόμοιο με τον ρόλο της Ολλανδίας και της Αυστρίας ως 

κεντρικά κέντρα logistics.Παρόλα αυτά, η έλλειψη ανταγωνιστών στην περιοχή μας οδηγεί 

σχεδόν νομοτελειακά στον ρόλο περιφερειακού κέντρου logistics που πρέπει από την αρχή να 

τον αναλάβουμε με υψηλές προδιαγραφές. Οι επενδύσεις που απαιτούνται ιδιαίτερα στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι μεγάλες, απαραίτητες και επείγουσες. Ταυτόχρονα θα χρειαστεί 

η Ελλάδα να χρηματοδοτεί όχι μόνο παραγωγικές επενδύσεις στις γειτονικές χώρες, αλλά και 

επενδύσεις για τη δημιουργία ελληνικών εμπορευματικών, αποθηκευτικών ή κέντρων διανομής 

στις χώρες αυτές'. 
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                                                  MAIN PART  

         Τα logistics διαδραματίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον των σημερινών επιχειρήσεων. Υπάρχει ανάγκη να μελετηθεί αυτό και μεταξύ των 

σπουδαστών που βρίσκονται στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς επίσης και των 

υπαλλήλων των επιχειρήσεων που συνεχίζουν την εκπαίδευση τους, στην αγγλική γλώσσα, η 

οποία είναι διεθνώς η γλώσσα επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Τα Logistics είναι σήμερα πιο 

σύνθετα, περιλαμβάνοντας τις νέες τεχνολογίες, και οι επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μη, λύνουν 

τα προβλήματα τους με τη βοήθεια των e-logistics, τα οποία είναι πραγματικά διεθνή 

επιφέροντας επίσης νέες απαιτήσεις για τους υπαλλήλους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να 

αντιδράσουν σε αυτό και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων και στην 

αρχική και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Επομένως η γνώση της επαγγελματικής 

γλώσσας είναι ουσιαστική προκειμένου να είναι επιτυχής η εισαγωγή στην αγορά εργασίας. 

                ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ LOGISTICS 

• Να πραγματοποιεί διεθνείς & τοπικές μεταφορές των εμπορευμάτων. 

• Να ασφαλίζει όλους τους κινδύνους κατά την μεταφορά & αποθήκευση. 

• Να αποθηκεύει με ασφάλεια τα προϊόντα. 

• Να ετοιμάζει την εκτέλεση παραγγελιών κάθε τύπου. 

• Να προγραμματίζει τις διανομές. 
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• Να παραδίδει τα εμπορεύματα στους τελικούς παραλήπτες σε οποιoδήποτε 

• σημείο της Ελλάδας. 

• Να εισπράττει αντικαταβολές. 

• Να πραγματοποιεί κάθε πρόσθετη εργασία που απαιτείται. 

• Να αναλάβει όλες τις τραπεζικές & τελωνειακές διαδικασίες που απαιτούνται 

 

«Στην Ελλάδα τα logistics βρίσκονται ακόμη σε νηπιακή ηλικία, ενώ σε άλλες χώρες, όπως για 

παράδειγμα στη Σουηδία, τα Logistics βρίσκονται στην τρίτη ηλικία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του 

Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Παναγιώτης Κετικίδης, στη 

διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενόψει της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Μεταφορών και Logistics που 

διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, από 19 έως 22 Μαρτίου, η κοινοπραξία Helexpo-Τεχνοεκδοτική. 

Στην έκθεση συμμετέχουν συνολικά 203 εκθέτες από 24 χώρες. 

 

      

 Περιγράφοντας την ελληνική πραγματικότητα, είπε ότι χαρακτηρίζεται από ελλείψεις 

στρατηγικής, υποδομών, πάρκων logistics, συνεργασίας, νομικού πλαισίου και εκπαίδευσης, και 

υπογράμμισε την αναγκαιότητα επενδύσεων σε όλους τους παραπάνω τομείς με στόχο τη μείωση 

του κόστους των τελικών προϊόντων, καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας.  

 

        Ο κ. Κετικίδης υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε logistics, όπως προκύπτει από την 

παγκόσμια πρακτική, επιφέρει μείωση κόστους των προϊόντων της τάξεως του 30%. 
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        Κάθε σύγχρονη οικονομική μονάδα επιδιώκει την μεγιστοποίηση της αξίας των 

αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Η εφαρμογή των Logistics επιδιώκει 

να συντονίσει όλες τις προσπάθειες που γίνονται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού, 

έτσι ώστε η επιδιωκόμενη αύξηση της αξίας σε μία φάση να μην προκαλεί μείωση της 

πρότυπης αξίας σε προηγούμενη ή επόμενη φάση. Η λειτουργία των Logistics αποτελεί μία 

σύνθεση με σκοπό την βελτιστοποίηση των επί μέρους λειτουργιών: management του 

εφοδιαστικού περιβάλλοντος, διοίκηση μεταφορικής λειτουργίας, αποθήκευση και έλεγχος 

πρώτων υλών, διοίκηση παραγωγής, προγραμματισμός και προβλέψεις, διανομή προϊόντων, 

εξυπηρέτηση πελατών και service, διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων κ.ά. 

Η αύξηση της αξίας επιτυγχάνεται μέσω των πέντε στρατηγικών στόχων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των Logistics: 

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώματα 

• Χρήση του χρόνου ως ανταγωνιστικού εργαλείου 

• Μείωση του ολικού κόστους και αύξηση της αξιοπιστίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού 

• Καθιέρωση και συντήρηση τεχνολογικής υπεροχής σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

• Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προέρχονται από το εξωτερικό εφοδιαστικό 

περιβάλλον 
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 Βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της επιστήμης των Logistics στις  οικονομικές 
μονάδες θεωρούνται: 

• Η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού μέσω σύγχρονων μεθόδων διοίκησης όπως εφαρμογή 

διαλειτουργικών ομάδων εργασίας και σχεδιασμός αμοιβαία επωφελών συνεργασιών (win-win) 

με πελάτες και προμηθευτές 

• Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής (π.χ. CALS, CAD/CAM, electronic commerce, DRP, 

MRP) 

• Οι σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης και χειρισμού προϊόντων (π.χ. automated warehousing, 

bar-coding technologies) 

• Οι δοκιμασμένες τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας, ποσοτικής ανάλυσης και επίλυσης 

προβλημάτων. 

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μέσα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ) και η 

διδασκαλία όλων των εφαρμογών των Logistics (Business Logistics, Systems Logistics, 

Transportation-Shipping Logistics, Environmental Logistics) θα δημιουργήσουν εκπαιδευμένα 

στελέχη που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες τις προκλήσεις από το σύγχρονο, πολύπλοκο και 

ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι αρχικές ομάδες-στόχοι είναι σπουδαστές 

οικονομικών, logistics, μεταφορών, ναυτιλίας και προώθησης πωλήσεων, στην αρχική φάση 

κατάρτισή τους στα πανεπιστήμια και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε συνεχή και μακροχρόνια 

κατάρτιση. 
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                                            Το έργο INTERLOG 2 

Το ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο είναι καινοτόμο και αυξάνει τη χρήση του τελικού προϊόντος 

στην Ευρώπη, περιλαμβάνοντας περισσότερες χώρες και τις γλώσσες τους. Η πολύ σημαντική 

καινοτομία είναι η προσπάθεια να κατασταθεί η χρήση της σειράς των μαθημάτων πιο προσιτή 

παρέχοντας το εξίσου καλά στο διαδίκτυο για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκμάθηση. Η νέα 

διάσταση των e-logistics συμπεριλαμβάνει ένα προσεκτικό = βλέμμα στα XML, ηλεκτρονική 

μεταφορά των πληροφοριών μέσω της αλυσίδας logistics. Το προηγούμενο έργο INTERLOG 

ανέπτυξε μια σειρά εκπαιδευτικών υλικών με θέματα σιδηροδρoμικών μεταφορών, αεροπορικών 

μεταφορών, οδικών μεταφορών, θαλάσσιων μεταφορών, ασφάλειας, διαχείρισης παραγωγής και 

logistics για να υποστηρίξει την επαγγελματική εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα. Ένα λεξικό 

Το έργο INTERLOG 2 θα αναπτύξει περαιτέρω την εργασία που έγινε προηγουμένως από το 
έργο INTERLOG. Θα προσθέσει νέες θεματικές ενότητες διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα 
πάνω στα ακόλουθα θέματα: την θαλάσσια μεταφορά, τα επικίνδυνα αγαθά, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, τη συσκευασία, τον ποιοτικό έλεγχο και τα logistics (τι γίνεται με τα απόβλητα, τα 
παλαιά προϊόντα, τα ρυπογόνα απόβλητα, την ανακύκλωση). Οι επαγγελματικοί ορισμοί που 
χρησιμοποιούνται στις θεματικές ενότητες θα επεξηγούνται στην αγγλική γλώσσα. Και επίσης, οι 
επαγγελματικοί όροι θα μεταφραστούν στις γλώσσες των χωρών Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, 
Τσεχία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, Λευκορωσία, Ισλανδία και 
Ισπανία. Οι σειρές μαθημάτων θα είναι διαθέσιμες τόσο σε CD-ROM, όσο και σε ένα ηλεκτρονικό 
περιβάλλον που θα αναπτυχθεί έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσιτό στο διαδίκτυο. 
Η μετάβαση στα e-logistics είναι μαζική και πολύ γρήγορη. Επομένως νέες απαιτήσεις έχουν 
εμφανιστεί στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και τη μακροχρόνια κατάρτιση. Οι νέες 
πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες πτυχές των e-logistics και την πολύ καλή γνώση της 
επαγγελματικής γλώσσας θα μειώσουν τον αριθμό νέων που αφήνουν το σύστημα εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς επαρκή προσόντα. Το έργο INTERLOG 2 προκειμένου να 
το επιτύχει αυτό, στοχεύει να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα των τεχνολογιών ενημέρωσης και 
επικοινωνιών και να δημιουργήσει ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. 
Επιπλέον, η δια βίου εκμάθηση είναι μια κύρια έννοια για να καθοδηγήσει τη συνεπή ανάπτυξη 
όλων των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους αναδυόμενους όρους του 21ου 
αιώνα. 
Τα Logistics και τα e-logistics είναι ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές. Επομένως το νέο έργο 
INTERLOG 2 θα αναπτύξει τις νέες θεματικές ενότητες που δεν περιλαμβάνονται στο 
προηγούμενο INTERLOG (e-logistics, θαλάσσιες μεταφορές, επικίνδυνα αγαθά, logistics) 
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επαγγελματικών όρων περιλήφθηκε επίσης μαζί με ορισμούς. 

Το νέο έργο INTERLOG 2 στηρίζεται στην προηγουμένη εργασία που έγινε και θα 

ενημερώσει τις υπάρχουσες θεματικές ενότητες με τις νέες πληροφορίες, θα αναπτύξει νέα 

εκπαιδευτικά υλικά με θέματα μεταφορές στην ενδοχώρα, μεταφορές επικίνδυνων αγαθών, 

ηλεκτρονικό εμπόριο, συσκευασία και ποιοτικό έλεγχο, καθώς επίσης και το πολύ σημαντικό θέμα 

των reverse logistics (τι γίνεται με τα απόβλητα, τα παλαιά προϊόντα, τα ρυπογόνα απόβλητα, την 

ανακύκλωση). Με τις θεματικές ενότητες θα συνδεθεί ένα λεξικό επαγγελματικών όρων σε 

διάφορεs ευρωπαϊκές γλώσσες. Όλο το υλικό θα τοποθετηθεί όχι μόνο σε CD-ROM, αλλά θα 

δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον και οι σειρές των μαθημάτων θα τοποθετηθούν στο 

διαδίκτυο. Το έργο INTERLOG 2 υλοποιείται από ένα δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

εταιρειών που έχουν εμπειρία από προηγούμενο έργο INTERLOG και η συνεργασία τους θα 

εμπλουτιστεί συμπεριλαμβάνοντας και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να δημιουργηθεί 

ένα ευρύ συνεργαζόμενο δίκτυο και να αυξηθεί η χρήση σε όλη την Ευρώπη. 

LOGISTICS: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Η έννοια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος με τις θεματικές ενότητες διδασκαλίας 

αγγλικών γλωσσών στις διάφορες πτυχές των logistics θα δημιουργήσει τις γέφυρες μεταξύ 

των διάφορων δρόμων εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν στο άτομο να 

επιστρέψει στην επίσημη εκμάθηση οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της ζωής τουΣτην 

σημερινή επιχειρηματική και οικονομική πραγματικότητα η δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

έχουν συνεχή θετικά αποτελέσματα έχει μειωθεί σημαντικά. 

Τα μερίδια αγοράς κατακτώνται και διατηρούνται πολύ εύκολα και τα περιθώρια κέρδους 

συμπιέζονται συνεχώς. 

 

    Ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και η αγορά έχει διεθνοποιηθεί σε τέτοια έκταση 

ώστε, oι δυνατότητες του παρελθόντος για εύκολα κέρδη να έχουν μειωθεί σημαντικά. Όλες 

oι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται πρέπει να δίνουν 

καθημερινά την μάχη για αποτελεσματικότητα και επιβίωση. 

 

    Τα Logistics έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι αυτό γιατί μπορούν να 

δώσουν το επιπλέον περιθώριο που χρειάζεται η επιχείρηση για να βελτιώσει την θέση της 

στην αγορά. 

 

    Στόχος των Logistics είναι να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος της 

επιχείρησης ώστε να μπορέσει να προσφέρει τα προϊόντα της στην αγορά στην καλύτερη 

τιμή. 
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     Η επίπτωση των Logistics είναι στην τελική γραμμή (bottom line) της επιχείρησης και η 

επίτευξη του στόχου συμβάλλει στην αύξηση της κερδοφορίας χωρίς αντίστοιχη αύξηση της 

τιμής των προϊόντων, συχνά δε οδηγεί και σε μείωση των τιμών. 

 

     Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σ' όλο τα φάσμα της δραστηριότητας των 

Logistics τα οποία με την βοήθεια σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και χρήσης 

μηχανογραφικών συστημάτων μπορούν να επιτευχθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

 

Τέτοιες περιοχές είναι: 

 

Οι Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών 

 

Η λειτουργία Αποθηκών 

 

Η Διαχείριση Αποθεμάτων 

 

Η Διακίνηση Υλικών και Προϊόντων 

Η παραγωγή τωv προϊόντων θεωρώ ότι δεν ανήκει de facto στον χώρο των Logistics, 

εκτός εάν πρόκειται για απλή διαδικασία συσκευασίας ή τελικής συναρμολόγησης που 

μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια δραστηριότητας μιας Αποθήκης ή ενός 

διαμετακομιστικού κέντρου. Συχνά η παραγωγή είναι μία πολύπλοκη και σύνθετη διεργασία, 

η οποία αποτελεί αυτόνομη οντότητα στην επιχείρηση. 

 

     Στον Ελληνικό χώρο τα Logistics προσπαθούν να βρούν την θέση τους και τον ρόλο τους 

τα τελευταία χρόνια στον ιδιωτικό Τομέα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κυρίως 

οργανωτικά και λειτουργικά. 

 

     Τα οργανωτικά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις τον χώρο, όπως: 

• Προσκόλληση στο διαχειριστικό κομμάτι του έργου και υποβάθμιση του 

στρατηγικού ρόλου. 

• Ασαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες 

• Προσκόλληση σε κάθετες δομές οργανογράμματος που καθιστούν δύσκολη την 

ευελιξία που απαιτείται. 

• Μη φιλικό φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο. 
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• Έλλειψη εξειδικευμένων ανθρωπίνων πόρων 

• Αντίσταση στην αλλαγή και σύγκρουση συμφερόντων. 

Δυστοκία στην υλοποίηση έργων BPR (Business Process Reengineering) και Μηχανογραφικών 

Εφαρμογών 

 

 

Τα Λειτουργικά προβλήματα είναι: 
 

    Έλλειψη στοιχείων για το πραγματικό κόστος των διαφόρων δραστηριοτήτων στις Επιχειρήσεις. 

Ελλείψεις σε ολοκληρωμένες μηχανογραφικές εφαρμογές, τόσο στον χώρο των Logistics όσο και 

στην υπόλοιπη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες Logistics βασίζονται στην άρτια οργάνωση της αλυσίδας 

διακίνησης προϊόντων. 

 

     Στη μεγαλύτερη έκτασή τους απαιτούν ακρίβεια και μεθοδικότητα στην εκτέλεση των 

παραγγελιών ενώ ταυτόχρονα οι μεταφορές φαίνεται να αποτελούν το 20-40% του κόστους του 

συνολικού κύκλου: παραγγελία - αποθήκευση - μεταφορά - αποθέματα - παράδοση. 'Ετσι τα 

εντεινόμενα προβλήματα μεταφορών σε αστικές και υπεραστικές περιοχές επέβαλαν διεθνώς την 

οργάνωση των μεταφορών με τρόπο που να ανταποκρίνονται στη συνολική προσπάθεια 

ελαχιστοποίησης του κόστους των logistics. 

       Οι προοπτικές ανάπτυξης των Logistics στην Ελλάδα είναι θετικές και 

ο χώρος όσο περνά ο χρόνος, θα αποκτά την σημασία και θέση που του αρμόζει, τόσο μέσα στις 

επιχειρήσεις όσο και αυτόνομα στην Αγορά σαν ξεχωριστός κλάδος παροχής υπηρεσιών. Η 

ανάπτυξη των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες Logistics θα είναι ραγδαία και η τάση των 

υπολοίπων εταιρειών για outsourcing των αναγκών τους θα αυξάνει όσο βελτιώνεται η ποιότητα των 

υπηρεσιών και μειώνεται το κόστος. 

 

     Στον χώρο των Επιχειρήσεων τα Logistics θα αυξήσουν το αντικείμενο τους και τα στελέχη θα 

βελτιώσουν την θέση τους στο οργανόγραμμα. Υπάρχει ήδη και πιστεύω ότι θα ενταθεί στο μέλλον 

μεγάλη ανάγκη για στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες στον χώρο, γεγονός το οποίο θα 

προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού στελεχών που τώρα απασχολούνται στις Προμήθειες, 

Διακίνηση, Αποθήκες, Παραγωγή κ.λ.π. Η εξέλιξη αυτή θα προκαλέσει την ανάγκη για εκπαιδευτικά 

προγράμματα, σεμινάρια, επιμόρφωση στελεχών κ.λ.π. 

 

Τέλος θα ενταθεί η ζήτηση για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβούλων και υλοποίησης 

μηχανογραφικών εφαρμογών. 
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                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Στη χώρα μας, το κύριο μέρος της προσοχής στα logistics έχει δοθεί στον έλεγχο 

αποθεμάτων και πρόσφατα στις αστικές διανομές προϊόντων με φορτηγά διαφόρων μεγεθών. Από 

το 1993 κατέστη μεγάλη και η σημασία των ιδιωτικών αποθηκών που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια 

στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται και για τις μεγάλου μήκους 

μεταφορές, ιδιαίτερα στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη όπου η ζήτηση είναι μεγάλη και αυξάνεται 

ολοένα και περισσότερο. Ταυτόχρονα όμως μεγαλώνουν και τα αντίστοιχα προβλήματα 

 

Η αύξηση του όγκου των φορτίων που μεταφέρονται οδικά στη χώρα; παρόλη την 

ανάπτυξη των οδικών υποδομών, στα πλαίσια των χρηματοδοτικών οχημάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Πράγματι, οι μεταφορές 

με φορτηγά καλύπτουν από το 20 έως το,35% του συνολικού όγκου της κυκλοφορίας στους 

περισσότερους δρόμους, συμβάλλοντας (με τον όγκο των οχημάτων, τα όρια στις μέγιστες 

ταχύτητες κ.λπ.) στη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησής. 

     Ταυτόχρονα τα φορτηγά συμβάλλουν αρνητικά στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω των 

ρύπων και του θορύβου που προκαλούν. Τέλος, η συμμετοχή των φορτηγών σε οδικά τροχαία 

ατυχήματα, παρόλο που δεν είναι συχνή, είναι δεδομένη με επιπτώσεις που είναι έντονα βαριές και 

εντυπωσιακά επώδυνες. 

'     Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ ισχύουν αυστηροί περιορισμοί στην 

κυκλοφορία φορτηγών στο κύριο εθνικό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα μάλιστα τα Σαββατοκύριακα και 

κατά τους θερινούς μήνες του έτους. Ανάλογη απόφαση πάρθηκε πρόσφατα και για τον οδικό 

άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

 
Στην ελληνική αγορά θα επιβιώσουν οι μεγάλες και εξειδικευμένες εταιρίες 
Logistics! 

Εν όψει σημαντικών αλλαγών και ανακατατάξεων βρίσκεται ο χώρος των Logistics 

στη χώρα μας, με κύριο χαρακτηριστικό την παραμονή στο παιχνίδι των μεγάλων και 

εξειδικευμένων εταιριών παροχής υπηρεσιών, εκτιμά ο νέος Πρόεδρος της Ελληνικής 

Εταιρίας Logistics, του σωματείου που εκπροσωπεί στη χώρα μας το μεγάλο, διεθνή 

οργανισμό SOLE, κ. Ιωάννης Γ. Κονταράτος σκιαγραφεί το παρόν και ιδίως το μέλλον της 

ελληνικής αγοράς Logistics, μιας αγοράς που περνά τη φάση της ενηλικίωσης για να 

συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι - επίσης - και η 

παρατήρηση του Προέδρου της ΕΕL, ότι ενώ η βιομηχανία στην Ελλάδα βρίσκεται σε 

ύφεση, εντούτοις πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η σωστή διαχείριση 

των αποθεμάτων και ιδίως η μείωσή τους αποτελεί πηγή κέρδους γι' αυτές. 

     Από την ίδρυσή της η ΕΕL είχε σαν βασικό στόχο τη γνωστοποίηση, διάδοση, 

προώθηση και κατανόηση της επιστήμης των Logistics σαν ένα σύστημα εφαρμοσμένων 
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επιστημών στο χώρο της επιχειρησιακής δράσης. Στο Δ.Σ. του Αθηναϊκού Παραρτήματος, 

που είναι και το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι η επίτευξη αυτού του 

στόχου έπρεπε πρώτα να περάσει από την αρχική ανάγκη της γνώσης. Για το λόγο αυτό, 

τα πρώτα συνέδρια της ΕΕL έδιδαν περισσότερη έμφαση στη θεωρία. Έπρεπε να γίνει 

κατανοητό στους συνέδρους, αλλά ιδίως στους Έλληνες επιχειρηματίες ότι τα Logistics δεν 

έχουν καμία σχέση ούτε με το λογιστήριο ούτε με το λογισμικό. Το ελληνικό δαιμόνιο 

ανταποκρίθηκε άμεσα. Πολλές εταιρίες μεταφορών μετατράπηκαν σε εταιρίες υπηρεσιών 

Logistics. 

Τελικά σήμερα πιστεύουμε ότι ο χώρος των Logistics είναι πλέον γνωστός. Όλοι σχεδόν 

γνωρίζουν ότι η έννοια των Logistics έχει να κάνει με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, 

από τον παραγωγό έως τον τελικό καταναλωτή. 

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, το Αθηναϊκό Παράρτημα αποφάσισε την οργάνωση ημερίδων 

και εκδηλώσεων που ασχολούνται με πρακτικά θέματα που ενδιαφέρουν τους logisticians. 

Το αποτέλεσμα μας ενθάρρυνε αφού υπήρξε αθρόα προσέλευση στις δύο πρώτες 

ημερίδες του 2003 που είχαν σαν θέματα «Μηχανογράφηση και Logistics» η πρώτη, και 

«Κοστολόγηση υπηρεσιών Logistics» η δεύτερη. 

     Η άποψή μου είναι ότι η βιομηχανία στην Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση. Λίγες είναι οι 

επιχειρήσεις που θα παραμείνουν, και αυτές θα είναι οι πολύ μεγάλες και πολύ 

εξειδικευμένες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεγάλες εταιρίες τροφίμων (π.χ. 

γαλακτοκομικών προϊόντων) είναι από τις πιο υγιείς και έχουν την καλύτερη διαχείριση των 

αποθεμάτων τους. Δυστυχώς όμως πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 

σωστή διαχείριση των αποθεμάτων και ιδίως η μείωσή τους είναι μια πηγή κέρδους για την 

εταιρία. 

      Στη χώρα μας υπάρχουν δύο κατηγορίες εταιριών παροχής υπηρεσιών. Η πρώτη 

αφορά τις πολυεθνικές και με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις όπου τα Logistics 

βρίσκονται σε σωστό δρόμο. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών σε αυτές γίνεται 

λεπτομερώς. Η δεύτερη κατηγoρία είναι αυτή του απλού μεταφορέα, των μικρών 

ελληνικών μεταφορικών εταιριών, που δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν να επωφεληθούν 

από την τεχνογνωσία και ανάπτυξη των Logistics. Στις εταιρίες αυτές ο ιδιοκτήτης είναι και 

ο οδηγός, ο εργάτης, ο λογιστής... Το συνολικό κόστος και η ποιότητα των υπηρεσιών 

είναι όροι άγνωστοι γι' αυτούς. Σ' αυτή την κατηγορία χρειάζεται άμεση ενημέρωση και 

φυσικά, αρκετή δουλειά. Δυστυχώς, όμως, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για το μέλλον αυτών 

των εταιριών. Θεωρώ ότι οι μεγάλες και εξειδικευμένες εταιρίες θα επιβιώσουν. Ήδη οι 

μεγάλες πολυεθνικές είναι στην ελληνική αγορά και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Οι 

μικρομεσαίοι είναι καταδικασμένοι σε αφανισμό. Η λύση έχει ήδη εφαρμοστεί στο 
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εξωτερικό και έχει να κάνει με τη συγχώνευση εταιριών, υπό την αιγίδα όμως ανθρώπων 

που είναι γνώστες του αντικειμένου. Μόνο σ' αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μέλλον. Για 

να έχουμε όμως αποτελέσματα θα πρέπει να έχουμε και επενδύσεις, χωρίς αυτές δεν 

δημιουργούνται εταιρίες με προοπτική, αλλά εταιρίες με ημερομηνία λήξεως. 

      Η έγκαιρη ανάπτυξη των εμπορευματικών κέντρων στις σωστές πόλεις και τοποθεσίες, 

αλλά και λιμένων θα είναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης των Logistics στην Ελλάδα. 

Θα πρέπει επίσης, στην περιοχή της Αττικής, να παρθούν αποφάσεις για το χώρο που θα 

εγκατασταθούν οι μεταφορικές εταιρίες (πρακτορεία). 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με αφορμή την διεθνή έκθεση Transport & 

Logistics που διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Helexpo τονίζει τη μεγάλη σημασία 

των logistics, τόσο ως εργαλείου βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, όσο και ως εξαγώγιμη υπηρεσία στις γειτονικές 

μας χώρες. Ταυτόχρονα ο ΣΕΒΕ, θα ήθελε να τονίσει τη δυνατότητα και τη σπουδαιότητα 

του να εξελιχθεί η Θεσσαλονίκη σε ένα κέντρο μεταφορών και logistics για την περιοχή των 

Βαλκανίων. 

 

     Μια σωστά οργανωμένη εξαγωγική και μεταφορική δραστηριότητα και τα εμπλεκόμενα 

σε αυτήν logistics δεν καθιστούν βεβαίως αυτόματα το προϊόν καλύτερο. Είναι όμως 

υπεύθυνα να το παραδώσουν στην ίδια ακριβώς κατάσταση όπως το παρέλαβαν, στο 

μικρότερο και σαφώς προκαθορισμένο χρόνο (αξιοπιστία παράδοσης) και στο χαμηλότερο 

κόστος. Παρ΄ όλα αυτά, λίγοι είναι δυστυχώς οι εξαγωγείς που γνωρίζουν άριστα τα 

εργαλεία logistics που έχουν στη διάθεσή τους και τις δυνατότητες που τους παρέχουν, 

ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα από τη χρήση τους. 

 

      

H ανάπτυξη των Logistics 
στην Eλλάδα στον 21ο αιώνα 
 

Του κ. Ιωάννη Κ. Γεωργιάδη 

 

Τα Logistics στην Ελλάδα ήλθαν πολύ καθυστερημένα και για να ακριβολογώ η 

έννοια των Ολοκληρωμένων Logistics καθυστέρησε υπερβολικά, όπως άλλωστε όλες οι 

σύγχρονες επιστήμες και τάσεις. Η προσπάθεια ξεκίνησε όπως και σε άλλες χώρες από 

τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού σε αυτές η έννοια της υποστήριξης των οπλικών συστημάτων 
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είναι μια έννοια αναγκαστικά υποχρεωτική, αφού άλλωστε και το στοιχείο του κόστους δεν 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον ακόμη. 

 

Τα στοιχεία που διαμόρφωσαν το σκηνικό ανόδου και εκτίναξης προς τα άνω της 

επιστήμης των Logistics και των επαγγελματικών της εφαρμογών ήταν τα ακόλουθα: 

 

Η εισβολή στην Ελλάδα των μεγάλων πολυεθνικών κολοσσών, στων οποίων τα 

οργανογράμματα περιλαμβάνονταν θέσεις με δραστηριότητες και λειτουργίες Logistics.Η 

επέκταση - το "μεγάλωμα" θα έλεγα - των ελληνικών επιχειρήσεων, οι     οποίες 

αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν αρχές και διαδικασίες Logistics.Η ανάπτυξη επιχειρήσεων 

που προσέφεραν "υπηρεσίες σε τρίτους". 

Η εμφάνιση και δραστηριοποίηση εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είχαν σαν 

στόχο την ανάπτυξη και διάδοση των Logistics και των επιχειρηματικών τους εφαρμογών. 

Η εμφάνιση εταιριών πληροφορικής που ανέπτυξαν ολοκληρωμένα συστήματα 

Logistics.Προς έκπληξη των απαισιόδοξων κερδιθηκε  σημαντικό κομμάτι από το χαμένο 

έδαφος, παρ' όλο που τα τεράστια άλματα συνέβαλαν σε κάποια αταξία που σε ορισμένες 

περιπτώσεις άγγιζε τα όρια της προχειρότητας. 

 

Η σημερινή εικόνα των Logistics στη χώρα μας 
Σήμερα η κατάσταση έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο που να παρουσιάζεται η 
ακόλουθη εικόνα: 
 

Οι μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα των 

Logistics και κινούνται αποφασιστικά στην υλοποίηση οργανωτικών μεταβολών και στη 

δημιουργία-εκπόνηση ολοκληρωμένων διαδικασιών Logistics. 

Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αδυνατεί να συλλάβει την έννοια των Logistics και για το 

λόγο αυτό βλέπουμε τεράστιες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς να λειτουργούν 

κατά τρόπο τελείως αντιπαραγωγικό σε θέματα και λειτουργίες Logistics (βλέπε ΔΕΗ και 

ΟΤΕ, για παράδειγμα). 

Στις Ένοπλές Δυνάμεις - αν και ξεκίνησαν πρώτες - υπάρχει μια σαφής καθίζηση και 

στασιμότητα που δημιουργούν θα έλεγα σοβαρά προβλήματα στην επιχειρησιακή 

ετοιμότητά τους. 

Στις μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις η εικόνα είναι απογοητευτική με κάποιες ελάχιστες 

εξαιρέσεις. 
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Η Κυβέρνηση και τα Υπουργεία αγνοούν τη λέξη Logistics και πολύ περισσότερο τις 

επαγγελματικές της εφαρμογές. 

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα τα Logistics αναφέρονται και διδάσκονται πρόχειρα και 

αποσπασματικά, και κάποιες μικρές προσπάθειες που άρχισαν με σωστούς ποιοτικούς 

οραματισμούς εξελίχθηκαν σε κακέκτυπα διεθνών προτύπων. 

Οι παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον των Logistics 

Όμως το γεγονός είναι ένα. Το μέλλον των Logistics θα εξαρτηθεί από: 

 

Τις υποδομές στην παιδεία σε όλα τα επίπεδα και την ανάπτυξη και λειτουργία 

ποιοτικών προγραμμάτων που θα καλύπτουν όλες τις εμφάσεις των Logistics σε όσο το 

δυνατόν περισσότερα πανεπιστήμια, για να υπάρξει ο σχετικός ανταγωνισμός που οδηγεί 

καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας. 

Την ύπαρξη επιχειρηματιών με όραμα που θα είναι σε θέση να αντιληφθούν εγκαίρως τα 

πλεονεκτήματα των Logistics και των ολοκληρωμένων - και όχι αποσπασματικών - 

εφαρμογών. 

Τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημιακών οργανισμών που θα προσδώσουν άλλη 

δυναμική εκπαίδευσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. 

Την περαιτέρω δραστηριοποίηση των επιστημονικών εταιριών του κλάδου. 

Την αποδοχή της αναγκαιότητας εφαρμογής των Logistics σε κυβερνητικούς και λοιπούς 

οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Την αναβάθμιση των Logistics στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και 

Την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Logistics από ελληνικές επιχειρήσεις που θα 

εξασκούν πίεση για εφαρμογή τους στην επιχειρηματική κοινότητα 
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Κύριοι παράμετροι της υποδομής αυτής είναι: 

- Η εθνική οδός Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 

- Η σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους Αθήνα - Θεσσαλονίκη Ειδομένη/ Προμαχών,  

- τα δύο κύρια αεροδρόμια της χώρας: του Ελληνικού (Αθήνα) και της Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη 

ιδιωτικών αλλά και κρατικών (ΠΑΕΓΑΕ) εμπορευματικών κέντρων και αποθηκών, κυρίως στα δύο 

άκρα του άξονα. 

Σύγχρονες Τάσεις στις Διανομές και Προοπτικές 

Οι στόχοι του συστήματος αυτού είναι: . 

 

α) Μείωση του συνολικού κόστους μεταφοράς, παρόλη την ύπαρξη δύο μεταφορτώσεων: 

- με τη βελτίωση της πληρότητας των οχημάτων κατά τη μεταφορά μεγάλου μήκους, 

- με τη Χρήση μεγάλων οχημάτων στη μεταφορά μεγάλου μήκους και τη Χρήση μικρών οχημάτων 

στη μεταφορά μικρού μήκους, ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις που και αυτά με τη σειρά τους επιτυγχάνουν 

βέλτιστη πληρότητα. 

β) Μείωση του κόστους αποθήκευσης και διατήρησης αποθεμάτων στην αρχή και το τέλος της 

αλυσίδας μεταφοράς, με τη δημιουργία κατάλληλων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στα ενδιάμεσα 

hubs. 

γ) Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συνδυασμένες μεταφορές με χρήση των hubs, 

αφού είναι δεδομένο ότι σ' αυτά υπάρχει υποδομή με υψηλή χωρητικότητα όπως π.χ. 

αυτοκινητόδρομοι και σιδηρόδρομοι οι οποίοι δεν μπορούν να φθάνουν σε κάθε προέλευση και σε 

κάθε προορισμό. 

 

δ) Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η τηλεματική, τόσο στο 

επίπεδο της συγκέντρωσης - διανομής, όσο και στο επίπεδο της παραγωγής των προϊόντων σε 

συνδυασμό με τη ζήτηση. Σημειώνεται ότι η βέλτιστη διαχείριση πληροφοριών την οποία επιτρέπει η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον σημαντικά 

συστατικά για αποτελεσματικό logistics. 

 

 

Η σημασία του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη (Π.Α.Θ.Ε) 
 

0 άξονας Αθήνα - Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει περίπου το 65% του πληθυσμού και πάνω από το 75% 

των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια και παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειες που γίνονται για αποκέντρωση, ο ρόλος και η σημασία του φαίνεται να αναπτύσσεται 

εντυπωσιακά. Σ' αυτό συντελούν εκτός των άλλων: 

- Η αποβιομηχάνιση της Χώρας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, 

- Η ελκυστικότητα των δύο μεγάλων πληθυσμιακών κέντρων, αλλά και των αρκετών μικρότερων 

(Λάρισα, Βόλος, Λαμία, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκίδα, Κόρινθος) για μεταπρατικές δυνατότητες 

και η προσέλκυση ξένου πληθυσμού ή μεταναστών του εξωτερικού και ντόπιου εργατικού δυναμικού. 
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Στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη παρατηρούνται οι μεγαλύτεροι οδικοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, 

ολόκληρο σχεδόν το σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο, το σύνολο της διακίνησης εισαγομένων και 

εξαγομένων Ε/Κ στη χώρα και το σύνολο των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών.' Όμως , 

αν συγκρίνουμε το οδικό με το σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο στον άξονα αυτό, ο λόγος τους 

είναι περίπου 100:1. Οι Προοπτικές των Μεταφορικών μέσων στον άξονα αυτό και ο ρόλος των 

σιδηροδρόμων Η πολύ μεγάλη σημασία του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη στο μέλλον φαίνεται ότι 

θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τόσο οικονομικά όσο και στις μεταφορές. Τα μεγαλύτερα έργα 

υποδομής της χώρας -με εξαίρεση την Εγνατία Οδό- γίνονται στον άξονα αυτό. Πράγματι 

προβλέπονται:                                                                                                  

Η μετατροπή της Ε.0 Αθηνών- Θεσσαλονίκης σε αυτοκινητόδρομο. Η κατασκευή της νέας Ε. Λ. 

Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων. Ο διπλασιασμός της σιδηροδρομικής γραμμής σε όλο το μήκος 

από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και η ηλεκτροδότησή της. - Η διαμόρφωση και λειτουργία 

προαστιακού σιδηροδρόμου γύρω από την Αθήνα. 

  Η κατασκευή του σιδηροδρομικού εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο. - Η 

περαιτέρω ανάπτυξη των σταθμών Ε/Κ στον ΟΛΠ και τον ΟΛΟ αλλά και η τόνωση του ρόλου του 

λιμανιού του Βόλου για διακίνηση διαμεταφερομένου έργου προς/ από .τρίτες χώρες. * - Η 

κατασκευή μεταφορτωτικών κέντρων και κέντρων συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα και 

ιδιαίτερα η κατασκευή 2+2απο αυτά στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. τα 

λιμάνια διακίνησης Ε/K στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη καθώς και άλλα δευτερεύοντα όπως της 

Ελευσίνας, Κορίνθου, Χαλκίδας, Βόλου, Η κατάσταση αυτή συντηρείται από και ταυτόχρονα 

ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών στον άξονα. Οι παραπάνω υποδομές; 

με το δεδομένο τι τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη αποτελούν μητροπολιτικές περιοχές των 

οποίων η ακτινοβολία και η ελκτικότητα φθάνει προς Νότο στην Κόρινθο και προς Βορρά στα 

σύνορα της χώρας με την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία αντίστοιχα, δημιουργούν μια ακόμη εντονότερη 

προοπτική για αύξηση του ρόλου του άξονα αυτού στο μέλλον. 

      Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο αυτοκινητόδρομος Αθηνών - 

Θεσσαλονίκης θα λύσει κυρίως τα προβλήματα συμφόρησης στα δύο άκρα του άξονα και κυρίως 

σε ακτίνα 30-50 χλμ. γύρω από τις δύο μεγάλες πόλεις, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται σε 

καθημερινή βάση, αλλά κατά τις αργίες. 

 

Αντίθετα, οι βελτιώσεις του σιδηροδρομικού δικτύου και ιδιαίτερα ο διπλασιασμός και η 

ηλεκτροδότηση της γραμμής θα λύσουν προβλήματα χωρητικότητας και λειτουργίας στο μέσο της 

γραμμής, εκεί δηλαδή που κατ' εξοχήν έπασχε ο ΟΣΕ, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατη ή 

φοβερά χρονοβόρα (1-2 μέρες) η σιδηροδρομική μεταφορά 

 

'Ετσι, εκτιμάται ότι από το 2002 θα μπορεί ο ΟΣΕ να εξασφαλίσει εμπορευματικές μεταφορές 

χωρίς τις διακοπές και καθυστερήσεις που πάντοτε προκαλούνταν στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός 

και σε λογικά χρονικά πλαίσια (8-12 ώρες). 
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Παράλληλα προωθείται: 
 

- Η βελτίωση και ανακαίνιση του τροχαίου υλικού, ιδιαίτερα με την αγορά νέων ηλεκτρομηχανών 

που ήδη προγραμματίζεται από το πακέτο Delors ΙΙ και 

- Η προμήθεια κατάλληλου τροχαίου υλικού, όπως βαγόνια πλατφόρμες για μεταφορά Ε/K ή swap 

bodies και βαγόνια με συρόμενες πλευρές, κατάλληλα για ταχύτατη φορτοεκφόρτωση με 

παλετοποιημένα φορτία, στα πλαίσια 

 

Απo τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων του πακέτου Delors ΙΙ, η 

ανταγωνιστικότητα του ΟΣΕ στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα βελτιωθεί σημαντικά. 

Σημειώνεται ότι, το 1996, ο ΟΣΕ διακίνησε συνολικά 1,2-1,3 εκ. τ. από τους οποίους 0,6 εκ. τ. 

φορτία εσωτερικού και 0,7 εκ. τ. φορτία εξωτερικού και τράνζιτ και ότι το συνολικό μερίδιο αγοράς 

του είναι μόλις 0.6% στη χώρα, ενώ στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, το αντίστοιχο ποσοστό 

εκτιμάται σε 1% περίπου. 

 

          ΡAΓΔAIA KAI H ANAΠTYΞH TOY KΛAΔOY TΩN TAXYMETAΦOPΩN 
                      
         Τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια των DHL και UPS αλλάζουν τον χάρτη της ελληνικής 

αγοράς 

Eνα εκατομμύριο αποστολές καλούνται να πραγματοποιήσουν οι εταιρίες ταχυμεταφορών 

στο εξωτερικό κάθε χρόνο. Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο συνολικός 

ετήσιος τζίρος που πραγματοποιείται γύρω από αυτή τη δραστηριότητα είναι της τάξεως 

των 35 εκατ. ευρώ (12 δισ. δρχ.). Γίνεται βεβαίως λόγος κυρίως για έγγραφα, 

επιχειρηματική αλληλογραφία αλλά και για μικρά δέματα, θεωρητικά ως και 50 κιλά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται σε πρόσφατη μελέτη της STAT BANK για τον 

κλάδο, είναι αποκαλυπτικό ότι η ταχέως αυτή αναπτυσσόμενη δραστηριότητα 

μονοπωλείται από πέντε μεγάλες εταιρίες, που αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους, με 

εκπληκτικούς ρυθμούς από χρόνο σε χρόνο. 

Η εσωτερική αγορά 

Ως τώρα γνωρίζαμε τις ταχυμεταφορές εσωτερικού. Αυτές δηλαδή που προσέφεραν 

υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας, χρησιμοποιώντας κυρίως το οδικό της δίκτυο. 

Κυρίαρχη παρουσία στον τομέα αυτό κατέχουν εταιρίες όπως η ACS και η Speedex, ενώ 

παράλληλα σε αυτό δραστηριοποιούνται πάνω από 200 εταιρίες, αρκετές από τις οποίες 

κινούνται στα πλαίσια ενός ελλιπούς θεσμικού πλαισίου. Υπάρχει ωστόσο και η άλλη 

πλευρά του νομίσματος: οι εταιρίες των διεθνών ταχυμεταφορών, που είναι κυρίως 
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θυγατρικές πολυεθνικών οίκων και οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους τεράστια κεφάλαια, 

στόλο αεροπλάνων, τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους, εξειδικευμένο προσωπικό και 

παρουσία σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χώρες. Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις διεθνών 

ταχυμεταφορών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι οι: DHL (ελέγχει περίπου το 

50% της αγοράς), UPS (ελέγχει περίπου το 20% της αγοράς), ΤΝΤ (ελέγχει περίπου το 

10% της αγοράς) καθώς επίσης και η Feedex και η ACS. 

Ποιοι οι καλύτεροι πελάτες 

Οι επιχειρήσεις διεθνών ταχυμεταφορών έχουν αρχίσει να βλέπουν με διαφορετικό μάτι 

την ελληνική αγορά, γεγονός που αποδεικνύεται από τις μεγάλες επενδύσεις που 

πραγματοποιούν σε αυτή. Επιχειρήσεις όπως η UPS αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν 

στη χώρα μας, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό δίκτυο. Ανάλογες επενδύσεις γίνονται 

επίσης από εταιρίες όπως η ΤΝΤ και η Feedex. Τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων 

αξιοποιούν οι ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι εταιρίες αυτοκινήτων 

καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις 

οι εν Ελλάδι θυγατρικές των πολυεθνικών κολοσσών ταχυμεταφορών καλούνται να 

εξυπηρετήσουν τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί σε διεθνές επίπεδο με 

συγκεκριμένους πελάτες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των εταιριών Philips, 

Siemens και Hewllett Packard, τις ταχυμεταφορές των οποίων κάνει συγκεκριμένη εταιρία 

ταχυμεταφορών σε όλο τον κόσμο. 

Περιφερειακή δύναμη 

Τι είναι, όμως, αυτό που ενισχύει τη διάθεση των επιτελών των μεγάλων εταιριών 

ταχυμεταφορών να εισέλθουν αποφασιστικότερα στην ελληνική αγορά; Η σταδιακή 

μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακή δύναμη, ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων, 

αλλά και μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν είναι άσχετα με την 

απόφαση των συγκεκριμένων εταιριών να επενδύσουν στην Ελλάδα. 

 
                                           

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 



 24 

 

                                                              ΕΡΕΥΝΑ  

Η διείσδυση των Logistics στις ελληνικές επιχειρήσεις 
Σημαντικές επισημάνσεις έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Συγκρατημένα αισιόδοξη είναι η κατάσταση που κατέγραψε έρευνα που υλοποίησε το 

Μεταπτυχιακό Τμήμα Logistics του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η οποία αφορούσε το 

επίπεδο διείσδυσης και ουσιαστικής εφαρμογής στοιχείων της επιστήμης των Logistics 

στις ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη υπό την επίβλεψη του 

Καθηγητή κ. Λάμπρου Λάιου και του κ. Ανδρέα Παστρουμά, μέλους του Δ.Σ. της 

Ελληνικής Εταιρίας Logistics, και υλοποιήθηκε από ομάδα υποτρόφων του Μεταπτυχιακού 

Τμήματος Logistics του Πανεπ. Πειραιώς αποτελούμενη από τους κ.κ. Χ. Κοτζαμάνη, Φ. 

Μπελεσιώτου, Ι. Νικολάκη, Α. Πατσιλινάκο, Ι. Στάση και Β. Τσουρή. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας η οποία ανακοινώθηκε για 

πρώτη φορά στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics  που διοργάνωσε το ελληνικό τμήμα 

του Διεθνούς Οργανισμού SOLE - The International Society of Logistics. 

Η Δομή της Αλυσίδας Logistics στη Σύγχρονη Ελληνική Επιχείρηση 

Αναφορικά με τα τμήματα που συνθέτουν την Αλυσίδα Logistics στις εταιρίες που 

αποτέλεσαν δείγμα για την έρευνα, το 65% ανέφερε ως βασικά τμήματα το τμήμα 

προμηθειών και την αποθήκη. 

Ακολούθως το 58% ανέφερε το τμήμα διανομής, το 20% το συντονισμό παραγωγής και το 

τμήμα παραγγελιών, το 16,6% το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (customer service), το 

10% το τμήμα παραγωγής, το 8,3% το τμήμα διαχείρισης αποθεμάτων και το 5% το 

λογιστήριο, τις πωλήσεις και το τμήμα Logistics. Από τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί 

πως μόλις το 5% από το δείγμα διαθέτει τμήμα Logistics, και αυτό χωρίς να αναφέρεται η 

δομή του, δηλαδή η αυτονομία του, οι λειτουργίες που περιλαμβάνει κ.λπ. 

 

Ακόμα πιο έντονη γίνεται η αίσθηση της απουσίας ενός τμήματος Logistics, όταν στην 

ερώτηση για το πού αναφέρεται ιεραρχικά ο Υπεύθυνος Logistics οι ερωτηθέντες πριν 

απαντήσουν διευκρίνιζαν ότι δεν υπάρχει τέτοια θέση στην εταιρία τους. 

Παρατηρούμε λοιπόν, τη φανερή απουσία αυτού του τμήματος από το οργανόγραμμα της 

ελληνικής επιχείρησης, όταν τα Logistics ήδη από τη δεκαετία του '80 έχουν καταστεί κύριο 

πεδίο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων σε Αμερική και Ευρώπη. 

Αν και οι λειτουργίες των Logistics είναι διασπαρμένες στα διάφορα τμήματα της ελληνικής 

εταιρίας, τα στελέχη αυτών των τμημάτων στην πλειοψηφία τους επιθυμούν τον άμεσο 
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επιχειρηματικό ανασχεδιασμό σε όλες τις δραστηριότητες Logistics και την ενοποίηση 

αυτών κάτω από ένα σχήμα. 

Γίνεται δηλαδή αναφορά στην αποτελεσματικότητα του Συστήματος Logistics μέσω της 

ενοποίησης των διαφόρων επιμέρους εμπλεκόμενων τμημάτων/δραστηριοτήτων. 

Σήμερα τα τμήματα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες πυρήνες (core business processes) 

της Λειτουργίας Logistics στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση αναφέρονται ιεραρχικά σε μία 

ή περισσότερες Διευθύνσεις. Συγκεκριμένα, το 56,6% απάντησε ότι αναφέρεται στον 

Γενικό Διευθυντή, ένα σημαντικό επίσης ποσοστό, της τάξης του 15%, στον Πρόεδρο ή 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε διάφορα άλλα τμήματα, όπως πωλήσεις, τεχνική διεύθυνση 

κ.λπ., ενώ η συμμετοχή των Υπευθύνων αυτών των τμημάτων σε στρατηγικής σημασίας 

θέματα της εταιρίας, με διαβάθμιση μέτρια, μεγάλη έως πολύ μεγάλη, είναι 27,1%, 37,2% 

και 16,9% αντίστοιχα. 

Τέλος, όσον αφορά την επάνδρωση των τμημάτων των δραστηριοτήτων Logistics, η 

έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία (75%) των Υπευθύνων αυτών των τμημάτων είναι 

απόφοιτοι ανωτάτης σχολής, ενώ το 37% από το παραπάνω ποσοστό είναι και κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι κυρίως απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω και με τη μη αναγνώριση των Logistics μέσω της 

οργανωτικής δομής στις επιχειρήσεις, οι τελευταίες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πάντα 

της έρευνας, διαθέτουν σε ένα ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο του 50% ξεχωριστό τμήμα 

Διασφάλισης Ποιότητας και Υπεύθυνο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, γνώσεις και 

ευθύνες, ο οποίος αναφέρεται κατευθείαν στην Ανώτατη Διοίκηση. Το γεγονός αυτό 

καταγράφεται ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πίεσης των εταιριών για συμμόρφωση με τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000. 

 

Η Συμβολή των Logistics στην Επίτευξη των Στόχων της Ελληνικής Επιχείρησης 

Η συμβολή της λειτουργίας των Logistics στην επίτευξη των στόχων των εταιριών, που 

αποτέλεσαν δείγμα για την έρευνα, σύμφωνα με ένα σημαντικό ποσοστό 48,3% είναι 

μεγάλη, πολύ μεγάλη με απαντήσεις που καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 41,6%, ενώ 

ένα μικρότερο ποσοστό 10% θεωρεί ότι είναι μέτρια. Οι σημαντικότεροι στόχοι που 

ικανοποιούνται σε ένα μεγάλο έως πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν τη μεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης του πελάτη, τη μείωση του Logistical Cost, τη μείωση των επενδεδυμένων 

κεφαλαίων σε αποθέματα, τον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής και των 

προμηθειών και την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη της ζήτησης. 

 



 26 

Το Κόστος των Logistics και οι Οργανωτικές Αδυναμίες σε Επιμέρους Λειτουργίες του 

Κυκλώματος 

Στη Δ. Ευρώπη η μείωση του κόστους των Logistics και η αύξηση της απόδοσης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας έφερε το μέσο κόστος των Logistics στο 21% του τζίρου. 

Στην Ελλάδα αναφορικά με το κόστος των Logistics ως ποσοστό του συνολικού κόστους 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει κάθε εταιρία από το δείγμα, παρατηρείται ότι 

για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60,3%) αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό και 

κυμαίνεται από 0% έως και 15%, ενώ για το 25,8% των συνεντευξιαζόμενων είναι χαμηλό, 

δηλαδή από 15% έως και 30%. Ίσως έτσι να εξηγείται και το φθηνό Customer Service που 

προσφέρει ένα μεγάλο τμήμα των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Αναλύοντας τις επιμέρους λειτουργίες Logistics τα προβλήματα κόστους ή οι οργανωτικές 

αδυναμίες εντοπίζονται κυρίως στην πρόβλεψη της ζήτησης με ποσοστό 59,2%, στη 

μεταφορά φορτίων με ποσοστό 37%, στον έλεγχο αποθεμάτων (33,3%), στην 

αποθήκευση (27,7%), στις προμήθειες, στα δίκτυα διανομής και στη συσκευασία με 

ποσοστό 24% για το καθένα ξεχωριστά. 

 

Outsourcing 

Στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι επιχειρήσεις, για την εξάλειψη των 

σταθερών εξόδων τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, να αναθέτουν 

δραστηριότητες και έργα Logistics σε εξειδικευμένες εταιρίες Third Party (3PL). 

Οι εταιρίες αυτές λόγω οικονομιών κλίμακος που επιτυγχάνουν με τη συγκέντρωση 

ομοειδών δραστηριοτήτων, της εξειδίκευσης και εμπειρίας που αναπτύσσουν και των 

επενδύσεων σε σχετική τεχνολογία, μπορούν να προσφέρουν οικονομικά και ποιοτικά 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες Logistics. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανάλογα με τον τομέα, η χρήση των Third Party Logistics 

ανέρχεται στο 51% έως και 70% των εταιριών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική 

αγορά είναι μόλις 8-10%, με παρουσία αυξητικής τάσης και προέρχεται κυρίως από 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην 

Ελλάδα η συνεργασία των εταιριών με Third Party Logistics αφορά λειτουργίες, όπως τη 

μεταφορά φορτίων (68,3% των εταιριών του δείγματος συνεργάζονται με 3PL), τα δίκτυα 

διανομών (36,6%), την αποθήκευση (21,6%), τις προμήθειες (18,3%), τη συσκευασία 

(18,3%), το χειρισμό φορτίων (10%), τον έλεγχο αποθεμάτων (5%), την εξυπηρέτηση 

πελατών (5%) και την επεξεργασία παραγγελιών (5%). 
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Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Επικοινωνίας 
Ο τομέας που διαδραματίζει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στα Logistics σήμερα 

είναι η ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη όλων των λειτουργιών, που σημαίνει 

επεξεργασία και διάχυση της πληροφορίας σε real time. 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (64%) έχει υιοθετήσει τη 

λύση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος καλύπτοντας έτσι τις 

επιχειρησιακές ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού. 

Παράλληλα αρκετές εταιρίες (42%) χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, EDI 

(Electronic Data Interchange) ως μέσο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή και εκμετάλλευση 

της πληροφορίας μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ ίδιας τάξεως ποσοστό έχει υιοθετήσει τη 

χρήση του Internet ως εργαλείο επικοινωνίας. 

 

Ο Ρόλος των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Επιστήμης των Logistics στις Ανάγκες 
της Σύγχρονης Ελληνικής Επιχείρησης 
To profile του Logistics Manager σκιαγραφείται από το δείγμα των εταιριών μέσα από μια 

σειρά από προσόντα και γνώσεις που πρέπει να διαθέτει δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε 

προσόντα οργανωτικά, επικοινωνίας, διοικητικά και στην εμπειρία, καθώς επίσης και σε 

γνώσεις πληροφορικής, οικονομικών, Logistics, σπουδές θετικής κατεύθυνσης, 

μεταπτυχιακούς τίτλους, κ.λπ. 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Logistics στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά είναι 

ακριβώς η δημιουργία εκπαιδευμένων στελεχών που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες 

τις προκλήσεις στο σύγχρονο, πολύπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 

Οι ελληνικές εταιρίες που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα για την έρευνα αναγνωρίζουν τη 

μεγάλη συμβολή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού στη βελτίωση της απόδοσης της 

Λειτουργίας των Logistics στον επιχειρησιακό χώρο και ενθαρρύνουν την προσπάθεια 

ανάπτυξης των σπουδών Logistics στην Ελλάδα, δηλώνοντας τη διάθεσή τους για 

συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεσμεύοντας τους απαραίτητους πόρους. 
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                 Έρευνα της Stat Bank για τον κλάδο ”Έπιπλο–Ξύλο” 
Ο σκληρός ανταγωνισμός στον χώρο του επίπλου καλά κρατεί σε μια περίοδο που οι 

Έλληνες καταναλωτές σφίγγουν το... ζωνάρι. Κι οι επιχειρήσεις του κλάδου, καταφεύγουν 

στο γνωστό τρίπτυχο της άμυνας: αυστηρός έλεγχος των δαπανών με ταυτόχρονη 

προσπάθεια μείωσης των αποθεμάτων, αύξηση των πωλήσεων στις ξένες αγορές καθώς 

και συνεχές λανσάρισμα νέων προϊόντων σε συνδυασμό με υποστήριξη των πελατών –

ειδικά των μεγάλων- μετά την πώληση, επισημαίνει σε σχετική ανάλυσή της η Stat Bank. 

 

Οι βιομηχανίες επίπλου, άντλησαν σημαντικά κεφάλαια το 1999 και το 2000 από το 

χρηματιστήριο τα οποία έστρεψαν σε παραγωγικές επενδύσεις. Η κατασκευή των 

εργοστασίων ολοκληρώθηκε και η παραγωγική διαδικασία ξεκίνησε. Νέα προϊόντα 

λανσάρονται στην αγορά και οι ελπίδες ότι θα αυξηθούν οι πωλήσεις –ειδικά στις ξένες 

αγορές- θεωρούνται βάσιμες από τους εκπροσώπους των εταιριών. Βέβαια την ίδια στιγμή 

ο εγχώριος ανταγωνισμός συνεχώς αυξάνει. Νέοι παίκτες, όπως τα ΙΚΕΑ, αναζητούν το 

δικό τους μερίδιο στην αγορά και πολλαπλασιάζουν τον ήδη αυξημένο ανταγωνισμό. 

 

Οι επιχειρήσεις 
 

Οι εξελίξεις για την χρονιά που πέρασε στις κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως 

επισημαίνεται στην έκθεση της Stat Bank  

 

Η Neoset εξακολουθεί να ποντάρει στους δύο παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση 

των οικονομικών μεγεθών ειδικά τα τελευταία χρόνια: την αναγνωρισιμότητα των σημάτων 

της από το ελληνικό κοινό (Neoset, Σκουρόπουλος, Νέο Κατοικείν) και την πολιτική 

διανομής ”ευέλικτων” προϊόντων για το ελληνικό νοικοκυριό σε χαμηλές τιμές. 

 

Στη διετία 2000-2001, η Neoset επέκτεινε τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στο Βασιλικό 

Χαλκίδας οι οποίες καλύπτουν πλέον επιφάνεια 59.000 τετραγωνικών στρεμμάτων. Το 

καινούργιο στοίχημα για την εταιρεία έχει να κάνει με την πώληση των επίπλων κουζίνας 

ενώ στο εξωτερικό, η Neoset, ρίχνει μεγάλο βάρος στην αγορά της Ρουμανίας και της 

Βουλγαρίας. Επίσης, έχει ανοίξει καταστήματα σε Καναδά, Ρωσία, Κύπρο, Αιθιοπία και 

Νιγηρία. 

 

Στο 9μηνο του 2002, η Sato εμφάνισε μείωση πωλήσεων της τάξεως του 12,6% παρά το 

γεγονός ότι στο 3ο τρίμηνο άρχισαν να διαφαίνονται κάποιες ελπίδες αντιστροφής τους 
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πτωτικού κλίματος. Το 2002, ήταν μια δύσκολη χρονιά για την θυγατρική της Sato στην 

Γερμανία (Grammer) η οποία επηρεάστηκε από την διεθνή αρνητική συγκυρία. 

Ταυτόχρονα, η κρίση στην γερμανική αγορά επίπλου βρήκε την Grammer σε μια περίοδο 

εντάσεως επενδύσεων οι οποίες έγιναν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και είχαν ως 

αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των εξόδων. 

 

Πάντως, η διοίκηση της SATO εμφανίζεται αισιόδοξη για το μέλλον καθώς ειδικά στην 

τριετία 1999-2001 έγιναν σημαντικές επενδύσεις (εξαγορές, δημιουργία κέντρων Logistics 

κλπ ) ύψους άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ οι οποίες σύντομα αναμένεται ότι θα 

αρχίσουν να αποδίδουν. Η Sato έχει παρουσία σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού είτε 

μέσω θυγατρικών εταιρειών είτε μέσω αντιπροσώπων. 

 

Η Δρομέας έχει πολλά να περιμένει καθώς έχει και αυτή ολοκληρώσει πρόσφατα 

σημαντικές επενδύσεις όπως η νέα αυτοματοποιημένη μονάδα ξύλου και το τμήμα 

χύτευσης αλουμινίου. Βέβαια, το 2002 κλείνει για την εισηγμένη εταιρεία με μείωση 

πωλήσεων (σ.σ στο 9μηνο του 2002 διαμορφωνόταν στα επίπεδα του 26%) αλλά και 

κατακόρυφη μείωση κερδών. 

 

Η εταιρία προετοιμάζει συνεχώς καινούργια προϊόντα και περιμένει περαιτέρω αύξηση της 

ζήτησης και από τις χώρες του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται. Ήδη, στο 9μηνο 

του 2002, οι εξαγωγές του Δρομέα αντιπροσώπευαν το 12% των πωλήσεων έναντι 8% 

που ήταν το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

 

Την προσπάθεια ”στροφής” του καταναλωτικού ενδιαφέροντος στα παραγόμενα προϊόντα 

εις βάρος των εμπορευόμενων, καταδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου της 

Βαράγκης. Οι πωλήσεις προϊόντων ίδιας παραγωγής αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 

9μηνο του 2001 ενώ στο ίδιο διάστημα οι πωλήσεις των εμπορευόμενων ειδών 

παρουσίασαν μείωση κατά 4%. 

 

Στις αρχές του 2003 η Βαράγκης επρόκειτο να συμμετέχει στις διεθνείς εκθέσεις επίπλου 

του Παρισιού, της Κολωνίας και του Μιλάνου αποσκοπώντας στην ενίσχυση των 

εξαγωγών της. Οι επενδύσεις έχουν ήδη προχωρήσει επηρεάζοντας φυσικά τα οικονομικά 

αποτελέσματα του 2002 λόγω των υψηλών αποσβέσεων. 
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Τα αποτελέσματα του κλάδου επίπλων 
 

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εννέα μεγαλύτερων βιομηχανιών του 

κλάδου, οι πωλήσεις διαμορφώνονται σε 167 εκατ. ευρώ έναντι 152 εκατ. ευρώ, άνοδος 

που μεταφράζεται σε 9,83%. Πολύ μικρότερη, όμως, είναι η αύξηση των μεικτών κερδών 

και εσόδων, μόλις 3,28%, στα 65 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί το 2001 το 

μεικτό περιθώριο κέρδους κατά 6% έναντι του 2000. 

 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση της Stat Bank, σε επίπεδο καθαρών προ φόρου 

κερδών η εικόνα είναι ιδιαίτερα αρνητική για τον κλάδο. Ο συνδυασμός των αυξημένων 

αποσβέσεων (έφτασαν τα 11 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 12,65%) με την μη επανάληψη 

το 2001 εκτάκτων κερδών που αύξησαν την κερδοφορία του 2000 οδήγησε τα κέρδη σε 

μείωση κατά 27% στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 14,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 

Η βιομηχανία ξύλου 
 

Η άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας,  τα χαμηλά στεγαστικά επιτόκια και η 

σταδιακή επιστροφή των προτιμήσεων των καταναλωτών στο ξύλο είναι το τρίπτυχο που 

δημιουργεί αισιοδοξία στους βιομηχάνους ξυλείας. Η εγχώρια βιομηχανία πάντως 

αντιμετωπίζει μακροχρόνια προβλήματα που περιορίζουν την αισιοδοξία που δημιουργεί η 

αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου. 

 

Στην βιομηχανία ξυλείας, σύμφωνα με την έκθεση, ο ανταγωνισμός εστιάζεται το τελευταίο 

διάστημα στο επίπεδο των τιμών με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα μικτά περιθώρια 

κέρδους των επιχειρήσεων. Πάντως οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου –ειδικά οι 

εισηγμένες- έχουν κόψει το τελευταίο διάστημα τις κορδέλες των εγκαινίων σε μεγάλες 

παραγωγικές μονάδες και ελπίζουν ότι οι επενδύσεις θα τους φέρουν πίσω στο 

πολλαπλάσιο τα κεφάλαια που επένδυσαν. 

 

Άνοδο πωλήσεων στο 9μηνο του 2002 –κατά 10% σε επίπεδο ομίλου- εμφάνισε και η 

Σέλμαν η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα τη βιομηχανική επεξεργασία κορμών ξύλου 

για την παραγωγή μεγάλης σειράς προϊόντων καθώς και την εμπορία πρώτων υλών για τη 

βιομηχανία και βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου. Πάντως, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της 

εταιρείας και ο ανταγωνισμός των τιμών, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις, 

έφεραν σημαντική μείωση στα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης. 
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Η Ακρίτας, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης ενός ευρύτατου επενδυτικού 

προγράμματος ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους 

κλάδους παραγωγής μοριοσανίδας, επικάλυψης τεχνητής ξυλείας με μελαμίνη και 

ξυλόφυλλα και παραγωγή ημιέτοιμων στοιχείων επίπλου κατασκεύασε νέα παραγωγική 

μονάδα, κέντρο διανομής στην Αττική και κτίριο γραφείων στην Αλεξανδρούπολη. Οι 

αυξημένες αποσβέσεις δημιούργησαν ζημιές στο 9μηνο του 2002 ενώ ελαφρά μειωμένες 

ήταν και οι πωλήσεις της εταιρείας. Η διοίκηση της Ακρίτας εκτιμά ότι η καινούργια μονάδα 

μοριοσανίδας –επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2002- θα συμβάλει 

στην αύξηση των πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Η Βαλκάν Εξπορτ, εμφάνισε αύξηση κερδών και πωλήσεων της τάξεως του 13% στο 

9μηνο του 2002 παρά την πίεση των τιμών από τον οξυμένο ανταγωνισμό στον κλάδο της 

ξυλείας. Η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει σχέδιο ελέγχου των δαπανών, μείωσης των 

αποθεμάτων και περιορισμού του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης. 

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου ξυλείας 
 

Κακή χρονιά αποδείχθηκε το 2001 για τις μεγάλες βιομηχανίες ξυλείας. 

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις των έντεκα μεγαλύτερων επιχειρήσεων ανήλθαν το 2001 σε 

276 εκατ. ευρώ έναντι 256 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2000 παρουσιάζοντας άνοδο κατά 

7,83%. Εξ αυτών τα 132 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στον κύκλο εργασιών της ηγέτιδας του 

κλάδου, της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Σέλμαν. 

 

Μιμούμενες τις βιομηχανίες επίπλου, όμως, οι εταιρίες ξυλείας καταγράφουν πολύ 

μικρότερη αύξηση μεικτών κερδών, 4,6% με αποτέλεσμα το –ήδη μικρό- περιθώριο 

μεικτού κέρδους να υποχωρήσει κατά μισή περίπου ποσοστιαία μονάδα και να 

διαμορφωθεί σε 18,5%. 

 

Στα θετικά στοιχεία της χρήσης του 2001 πρέπει να χρεωθεί η συγκράτηση των εξόδων 

λειτουργίας και διάθεσης προϊόντων στο επίπεδο του 2000, δηλαδή τα 33,5 εκατ. ευρώ. 

Αντίθετα σε χρηματοοικονομικό επίπεδο το 2001 αποδείχθηκε περίπου ”εφιαλτικό”. Τα 

έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και τόκους καταθέσεων μειώθηκαν από 6,5 εκατ. 

ευρώ σε 3,6 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 45% στα 8,6 εκατ. 

ευρώ. 
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Αποτέλεσμα τα ολικά αποτελέσματα της χρήσης να μειωθούν κατά 21,5% και παρά την 

συγκράτηση των αποσβέσεων στο επίπεδο του 2000 (15,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,1 εκατ. 

ευρώ) τα καθαρά προ φόρων κέρδη υποχώρησαν σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. 

ευρώ, πτώση κατά 12,88%. 

 

Τα 10 χαρακτηριστικά των στελεχών προμηθειών 
Τα δέκα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα στελέχη των προμηθειών, 
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες που έχει το αντικείμενο αυτό, είναι: 
 

Επικοινωνιακή Προσωπικότητα - Interpersonal communication. 

Εστίαση προς τον πελάτη της εταιρίας - Customer focus. 

Ικανότητα Λήψης Αποφάσεων - Ability to make decisions. 

Ικανότητα Διαπραγμάτευσης - Negotiation. 

Αναλυτικές Ικανότητες - Analytical Skills. 

Ικανότητα Διευθυντικής Αλλαγής - Managing change. 

Δυνατότητες Επίλυσης Αντικρούσεων - Conflict resolution. 

 

Επίλυση Προβλημάτων - Problem solving. 

Ικανότητα να επιδρά και να πείθει - Influencing and persuasion. 

Γνώσεις Η/Υ - Computer literacy. 

Οι Αγοραστές (Buyers) στο μέλλον 

Τι είδους Αγοραστές (Buyers) θα χρειάζονται οι εταιρίες στο μέλλον; Δύο ειδών: ένα είδος 

για τις κρίσιμες προμήθειες, δηλαδή αυτές που αφορούν υλικά και υπηρεσίες σχετικά με 

την παραγωγή των προϊόντων, και ένα για τις υπόλοιπες (μη κρίσιμες). 

 

Σε γενικές γραμμές το πρώτο είδος αγοραστή πρέπει να έχει γνώσεις των παραγωγικών 

διαδικασιών, σπουδές τεχνολογικού χαρακτήρα, επίσης, γνώσεις πάνω στα προϊόντα της 

εταιρίας και στην αγορά τους, με καριέρα στις προμήθειες και γενικά, ικανότητες σε 

χειρισμούς εμπορευμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. 

Το δεύτερο είδος μπορεί να έχει γενικό υπόβαθρο αλλά και γνώσεις των παραγωγικών 

διαδικασιών, να έχει καριέρα σε γενικά επιχειρησιακά θέματα και να είναι ικανό για 

χειρισμούς συμφωνιών μέσα από επαφές με πρόσωπα εκτός και εντός της εταιρίας, 

καλύπτοντας συγκεκριμένη περιοχή δραστηριότητας της εταιρίας. 
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Αποθήκη 
Το Στρατηγικό Όπλο Στην Καλή Εξυπηρέτηση Πελατών 
 

Ο πελάτης είναι βασιλιάς. Ας δεχτούμε την πραγματικότητα. Ο πελάτης περιμένει το 

προϊόν που παράγγειλε να φθάσει σε καλή κατάσταση και στην ώρα του, και όλα αυτά σε 

ένα λογικό κόστος. Αν δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, ο πελάτης θα βρει κάποιον 

άλλο που μπορεί. Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι λοιπόν ουσιαστική για κάθε 

επιχείρηση. 

 

Δυστυχώς, πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν αφελώς ότι ο τρόπος που εξυπηρετούν τους 

πελάτες τους είναι καλός, αφού σπάνια δέχονται παράπονα! Μία έρευνα που έγινε πάνω 

στο θέμα έδειξε ότι η μέση επιχείρηση ποτέ δεν δέχεται παράπονα από το 96% των 

ανικανοποίητων πελατών της. Για κάθε παράπονο που δέχεται, υπάρχουν 26 τα οποία 

δεν φτάνουν ποτέ στην επιχείρηση, από τα οποία τα 6 είναι πολύ σοβαρά. Αυτοί που δεν 

εκφράζουν τα παράπονά τους στην επιχείρηση, μεταφέρουν τα παράπονά τους σε 9 ή 10 

άλλους. Τα παραπάνω δείχνουν ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα θέματα 

εξυπηρέτησης πελατών. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει απλά να προσπαθούμε να 

ικανοποιήσουμε τον πελάτη, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να τον ευχαριστήσουμε, 

ξεπερνώντας τις προσδοκίες του. 

 

Η πρακτική πλευρά της καλής εξυπηρέτησης πελατών εντοπίζεται στις αποθήκες ή στα 

κέντρα διανομής. Εδώ γίνεται η τελική ετοιμασία της παραγγελίας του πελάτη. Εδώ 

περισυλλέγονται τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, συσκευάζονται για να αποφευχθούν 

ζημιές και στέλνονται στη σωστή διεύθυνση του πελάτη. οι διαδικασίες αποθήκευσης 

επηρεάζουν τις απαιτήσεις του πελάτη, τους παράγοντες που προκαλούν τα προβλήματα 

και πώς μπορούμε να παρακολουθούμε πρακτικά το επίπεδο της προσφερόμενης 

εξυπηρέτησης. 

 

Απαιτήσεις πελατών Αιτίες προβλημάτων Τρόπος μέτρησης 

Σωστό Προϊόν Λάθη πικαδόρου 

Λάθος θέση 

Κωδικός μονάδας 

Εντολή περισυλλογής Επιστροφές 

Ελλείψεις αποθεμάτων αποθήκευσης 
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Σωστή Ποσότητα Ευθύνη πικαδόρου 

Ύψος αποθεμάτων 

Διαδικασίες & Εκπαίδευση Ακρίβεια 

Ρυθμός ολοκλήρωσης παραγγελιών 

Μη εκτελεσθείσες παραγγελίες 

Καλή κατάσταση Συσκευασία 

Δυναμικότητα αποθήκευσης 

Κατάσταση εξοπλισμού Παράπονα 

Πωλήσεις σε προϊόντα β' διαλογής 

Στην ώρα τους Κατάταξη παραγγελιών προς εκτέλεση 

Δυναμικότητα εκτέλεσης παραγγελιών 

Διοίκηση περισυλλογής 

Σχέσεις με μεταφορείς Φορτώσεις σε σχέση με τις παραγγελίες 

Εκπλήρωση υποσχέσεων 

 

Η καλή εξυπηρέτηση των πελατών είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία που μπορεί να 

προσφέρει η αποθήκη. Οι πελάτες πληρώνουν τη διαθεσιμότητα. Βλέπετε τι γίνεται στα 

βενζινάδικα κάθε φορά που γίνεται απεργία από τα βυτία μεταφοράς καυσίμων; Αυτό δεν 

σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολυάριθμες αποθήκες γεμάτες με προϊόντα μέχρι την οροφή. 

Αντίθετα, ο καλός σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση ενός κεντρικού αποθηκευτικού 

χώρου όχι μόνο βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά μειώνει και το 

κόστος διανομής. 

 

Δυστυχώς η πράξη δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν ακόμη να καταλάβουν την 

επίδραση που έχει η αποθήκη στο κόστος προϊόντος και στην καλή εξυπηρέτηση 

πελατών. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις υποστηρίζουν αυτή τη διαπίστωση: Πολύ λίγες 

αποθήκες έχουν ξεπεράσει τις απλοϊκές διαδικασίες διατήρησης αποθεμάτων και 

μετακίνησης μέσα στην αποθήκη. Αυτό φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην απροθυμία για 

αλλαγή. Βλέπουμε στο χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων ένα "χορό" αγορών και 

συγχωνεύσεων. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τον 

τρόπο λειτουργίας των αποθηκών τους εξετάζοντάς τον αντικειμενικά και με σκοπό τη 

μείωση του λειτουργικού κόστους. Σωστή χωροταξική οργάνωση και σχεδιασμός της ροής 

των προϊόντων οδηγούν σε αποδοτική λειτουργία της αποθήκης. Η ευθεία (ή εγκάρσια) 

φυσική ροή εμπορευμάτων στην αποθήκη είναι πάντα μία φτωχή επιλογή. Η βέλτιστη 
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χωροταξική οργάνωση, ιδανικά, έχει είσοδο και έξοδο στην ίδια πλατφόρμα, με τους 

κωδικούς που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση κοντά στο σημείο παραλαβής και παράδοσης. 

 

Η έξυπνη και λεπτομερής αξιοποίηση του όγκου του αποθηκευτικού χώρου είναι ένας 

κρίσιμος παράγοντας στη μέγιστη αξιοποίηση του δεσμευμένου κεφαλαίου με σύγχρονη 

μείωση των λειτουργικών εξόδων. Παλετοθέσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν 

ακριβώς το μέγεθος μίας γεμάτης παλέτας, βελτιώνουν την αξιοποίηση του χώρου κατά 

50%. Παλετοθέσεις μεγαλύτερες από το μέγεθος της παλέτας, ή μισοάδειες παλέτες, είναι 

φαινόμενα που συναντάμε συχνά, με αποτέλεσμα πάντα να υπάρχει ένα μεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης. 

 

Υπάρχει μεγάλη πίεση για ηλεκτρονική οργάνωση της αποθήκης, γι' αυτό και όλες οι 

μεγάλες εταιρίες παραγωγής λογισμικού στην Ελλάδα έχουν συμπεριλάβει μόντουλα που 

αντιμετωπίζουν αυτή την τάση της αγοράς. Παρ' όλα αυτά λείπει από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις η λεπτομερής κατανόηση της ανάγκης, του οφέλους και των συγκεκριμένων 

προδιαγραφών. Η διοίκηση της αποθήκης πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της 

ηλεκτρονικοποίησης μόνο αφού γίνουν ξεκάθαροι οι στόχοι και οι προδιαγραφές ενός 

συστήματος διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System). Η τεχνολογία από 

μόνη της δεν δίνει τη λύση σε λειτουργικά προβλήματα που οδηγούν σε κακή εξυπηρέτηση 

πελατών. 

 

Μία δημοφιλής αλλά μη σοφή μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος έλλειψης 

εμπορευμάτων (stock-outs) είναι να αυξηθούν τα αποθέματα. Πολύ συχνά αυτό γίνεται με 

αύξηση του στοκ ασφαλείας, της ποσότητας παραγγελίας και κατά συνέπεια και του 

χρόνου παράδοσης για όλους τους κωδικούς, μη λαμβάνοντας υπόψη τους ουσιαστικούς 

λόγους που προξένησαν την, πολύ συχνά προσωρινή, έλλειψη ενός συγκεκριμένου 

κωδικού. Σαν αποτέλεσμα, οι περισσότερες εταιρίες έχουν περιθώρια σημαντικής μείωσης 

των αποθεμάτων τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση πελατών σε υψηλά 

επίπεδα. 

 

Η κατασκευή, αλλά και η ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων είναι ακριβή. Σχεδόν όλες οι 

αποθήκες στις οποίες έχουμε δουλέψει είχαν ανάγκη φυσικής αναδιοργάνωσης και 

μείωσης του χρησιμοποιούμενου αποθηκευτικού χώρου. Ένας στόχος αναδιοργάνωσης 

μπορεί να είναι να μεταβληθούν ή να καθοριστούν καλύτερα οι ζώνες αποθήκευσης 

ανάλογα με τη ζήτηση. Τοποθετώντας τους ταχύτερα κινούμενους κωδικούς σε ένα χώρο 
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με εξοπλισμό κατάλληλο για μεγάλους όγκους, μπορεί να αυξηθεί δραματικά η 

παραγωγικότητα της αποθήκης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η αποθήκη αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στην καλή εξυπηρέτηση πελατών. Δυστυχώς, 

λίγες εταιρίες έχουν καταλάβει το ρόλο αυτό της αποθήκης, η οποία πρέπει να 

αντιμετωπισθεί με αντικειμενικά κριτήρια καλής και οικονομικής λειτουργίας. Το επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να μετρείται και να αξιολογείται μέσα από τις διαδικασίες 

της ίδιας της αποθήκης. Ο καλός χωροταξικός σχεδιασμός και η σωστή οργάνωση της 

αποθηκευτικής λειτουργίας είναι απαραίτητοι παράγοντες για να διασφαλιστεί η καλή και 

συνεπής εξυπηρέτηση πελατών. 
 

 
               Πως αυξάνεται η δύναμη και η λειτουργικότητα τον logistics 
     Στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, οι εταιρίες είναι αναγκασμένες να επανεξετάσουν την 

στρατηγική και τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, ώστε να παραμείνουν ευέλικτες και 

κερδοφόρες, στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 

Η αυξημένη ζήτηση για κατά παραγγελία προϊόντα, η χρήση υπηρεσιών outsourcing, η πίεση για 

μείωση του χρόνου εισαγωγής των προϊόντων στην αγορά καθώς και τα συγκεκριμένα περιθώρια 

κέρδους, αποτελούν σημαντικούς λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αναδιοργάνωση του 

τρόπου λειτουργίας καθώς και των σχέσεων με τους συνεργάτες σε όλο το δίκτυο αξίας της 

επιχείρησης. 

Aποκτήσετε μία πλήρη άποψη για το πως δημιουργείται μία ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα που 

μειώνει τον χρόνο ανταπόκρισης, περιορίζει το κόστος, βελτιώνει τις πωλήσεις και την ικανοποίηση 

των πελατών, και τελικά, αναδεικνύει τη δυναμική του τμήματός σας σε όλο το εύρος της 

επιχείρησης. 
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          Συχνά οι τεχνολογικές λύσεις στα επιχειρηματικά προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις που σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως "καταστάσεις που, εξαιτίας 

της πολυπλοκότητας των σχέσεων, απαιτούν οργάνωση με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά αυτή η 

πολυπλοκότητα καθιστά δυσχερή την υλοποίηση των όποιων τεχνολογικών λύσεων". Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιας κατάστασης αποτελεί ο τομέας της οργάνωσης του δικτύου μεταπωλητών και των 

logistics. Το βασικό πρόβλημα στους τομείς αυτούς είναι ότι συνήθως εμπλέκονται και οντότητες που 

δεν ανήκουν άμεσα στην εταιρία, ενώ ο βαθμός της οργάνωσης των εξωτερικών αυτών οντοτήτων 

είναι βασικός παράγοντας στη λειτουργία της όλης οργανωτικής υποδομής. 

 

Οι ιδιαιτερότητες του δικτύου μεταπωλητών 

     Τα δίκτυα μεταπωλητών δεν αποτελούνται σε όλες τις περιπτώσεις από ξεχωριστές εταιρίες, οι 

οποίες έχουν μιας κάποιας μορφής συνεργασία με την εταιρία . Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

κεντρική εταιρία ελέγχει ιδιοκτησιακά και οργανωτικά το δίκτυό της. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

εσωτερική οργάνωση του δικτύου είναι σε γενικές γραμμές πιο εύκολη, χωρίς να σημαίνει ότι και εδώ 

δεν έχουμε, σε κάποιο βαθμό, μία εξωτερική οντότητα. Γιατί, παρά το γεγονός ότι αυτοί που 

στελεχώνουν τα υποκαταστήματά μας στην Καλαμάτα, την Ξάνθη ή τα Χανιά αποτελούν υπαλλήλους 

της εταιρίας μας, εντούτοις η απόσταση συνήθως δημιουργεί ιδιαιτερότητες και διαφορές στη 

νοοτροπία τους. Έτσι, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιτύχουν την αξιοποίηση της οργάνωσης, δεν 

αρκεί η υλοποίηση της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής, αλλά χρειάζεται και η δημιουργία των 

κατάλληλων διαδικασιών που θα "επιβάλουν" στο σύνολο του δικτύου τη λειτουργία με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο. 

 

     Τα παραπάνω γίνονται ακόμη δυσκολότερα όταν το δίκτυο μεταπωλητών δεν ανήκει ιδιοκτησιακά 

στην εταιρία, οπότε η τελευταία έχει να κάνει με έναν αριθμό διάσπαρτων επιχειρήσεων, τις οποίες 

πρέπει να εντάξει στη δική της οργανωτική δομή, ξεπερνώντας τις όποιες ιδιαιτερότητες νοοτροπίας, 

βοηθώντας -οικονομικά και με τεχνογνωσία- στην υλοποίηση και υποστηρίζοντας την όλη δομή στη 

λειτουργία της. 

 

Επέκταση της εσωτερικής οργάνωσης 

     Για την υποστήριξη του δικτύου μεταπωλητών ή αντιπροσώπων, απαιτείται πρώτα απ' όλα 

επαρκής οργάνωση της ίδιας της εταιρίας. Ένα σύστημα ERP με διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και των αποθεμάτων είναι ουσιαστικό, προκειμένου να γνωρίζει η εταιρία τα "του οίκου της". 

Αποτελεί ευχής έργο για την επιχείρηση να κατορθώσει να επεκτείνει τον εσωτερικό αυτό αυτοματισμό 

και στο συνολικό της δίκτυο.υπηρεσιών επιτρέπει την ευκολότερη διασύνδεση διαφορετικών 

συστημάτων, αφού σε τελική ανάλυση καθιστά αδιάφορη τη σύνθεση της κάθε λύσης και δίνει έμφαση 

στη δημιουργία των επικοινωνιακών interfaces (ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας). 

 

  

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=150&PHPSESSID=a94d159af2959fb044e3fc017847884c
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Για παράδειγμα, εάν το δίκτυο διαθέτει την απαραίτητη υποδομή ώστε να "βλέπει" απευθείας τα 

αποθέματα στην εταιρία, να τοποθετεί άμεσα τις παραγγελίες του χωρίς μεσολάβηση προσωπικού 

της έδρας, να ελέγχει τη διεκπεραίωση των παραγγελιών κ.ο.κ., τότε η εταιρία έχει τις 

προϋποθέσεις να επιτύχει σε μεγαλύτερο βαθμό απόδοση από την επένδυσή της. Ο τρόπος με 

τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η διασύνδεση των συστημάτων της επιχείρησης με αυτά του 

δικτύου είναι είτε η εγκατάσταση στο δίκτυο του ίδιου συστήματος με αυτό που διαθέτει η εταιρία 

είτε η διασύνδεση των διαφορετικών συστημάτων. Η ανάπτυξη των διαδικτυακών όχι είναι 

συνδεδεμένη με αυτή (λ.χ. περίπτωση franchise), το αν είναι εφικτή η λειτουργία του 

αντιπροσώπου με την εγκατάσταση διαφορετικού συστήματος ή ακόμα και χωρίς την εγκατάσταση 

κάποιου συστήματος κ.λπ. Έτσι, δεν είναι απίθανο στην περίπτωση δικτύου από ανεξάρτητους 

αντιπροσώπους, να έχουμε διαφορετικού βαθμού αυτοματοποίηση, με κάποιους να είναι 

πραγματικά online με τα κεντρικά και κάποιους άλλους να αποστέλλουν τις παραγγελίες τους μέσω 

fax ή τηλεφωνικά. Η εκμετάλλευση των υποδομών των e-marketplaces (πλατφόρμες ηλεκτρονικών 

αγορών) μπορεί να προσφέρει σε μια εταιρία την απαραίτητη αυτοματοποίηση στην οργάνωση του 

δικτύου μεταπωλητών. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδέσει το δικό της σύστημα με κάποιο e-

marketplace και στη συνέχεια το δίκτυο να επικοινωνεί μαζί της με το e-marketplace, 

χρησιμοποιώντας έναν απλό φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser). Η λύση αυτή ενδείκνυται όταν 

δεν θέλουμε σημαντικές επενδύσεις από το δίκτυο, αλλά η εταιρία αφενός επωμίζεται το κόστος 

της δημιουργίας της υποδομής και αφετέρου αυτό που αυτοματοποιείται είναι μόνο η 

παραγγελιοληψία, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω έλεγχος του δικτύου (λ.χ. τι αποθέματα υπάρχουν 

στον αντιπρόσωπο στα Ιωάννινα). Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ΜΜΕ -αλλά και 

μεγαλύτερες εταιρίες- αξιοποιούν τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ως μια άμεσα 

υλοποιήσιμη και οικονομική λύση, η οποία μπορεί να καλύψει μέρος ή και το σύνολο των αναγκών 

μιας εταιρίας 

 

Αυτοματοποίηση των logistics 
    Η διαχείριση της αποθήκης και των μεταφορών αποτελεί για ορισμένες κατηγορίες εταιριών τον 

κυριότερο παράγοντα για τη λειτουργία και επιβίωσή τους. Επιχειρήσεις όπως τα super markets ή 

οι εισαγωγείς ανταλλακτικών, χρειάζονται τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του συγκεκριμένου τομέα. 

Στα συστήματα υπάρχουν εφαρμογές για τη διαχείριση των logistics, τα οποία αξιοποιούν και μία 

σειρά από άλλες τεχνολογικές λύσεις, όπως η χρήση ασύρματων τερματικών, η αξιοποίηση των 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον έλεγχο του στόλου των οχημάτων αλλά και την ανταλλαγή 

στοιχείων από το αυτοκίνητο στην εταιρία κ.λπ. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα συνδυασμό λύσεων 

οργάνωσης και διασύνδεσης, όπου χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ανάλογα με την απαιτούμενη σύνδεση (ασύρματη, σταθερή, υψηλής 

ταχύτητας κ.λπ.) 

 

      Καθώς πολλές εταιρίες καταφεύγουν στη λύση του outsourcing (εξωτερική συνεργασία) για 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=126&PHPSESSID=a94d159af2959fb044e3fc017847884c
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θέματα που αφορούν στη διαχείριση των λογιστικών τους, η δυνατότητα διασύνδεσης των δικών 

τους συστημάτων με αυτά της εταιρίας ςogistics που χρησιμοποιούν είναι ουσιαστική. Με τη 

διασύνδεση αυτή, ουσιαστικά η όλη διαδικασία γίνεται διαφανής για την εταιρία και δεν δημιουργεί 

πρόβλημα το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα ή οι αποθήκες δεν ανήκουν στην ίδια την εταιρία. Η 

δυνατότητα διασύνδεσης είναι σημαντική και πρέπει να ελέγχεται σε κάθε συζήτηση για σύμβαση 

με εταιρία logistics. 

Παρακολούθηση 

     Οι παραπάνω υποδομές, όποια κι αν είναι η σύνθεσή τους, πρέπει να αξιολογούνται 

περιοδικά για την αποτελεσματικότητά τους. Η λειτουργία κάθε συστήματος παράγει 

δεδομένα, τα οποία η εταιρία οφείλει να αξιοποιεί προκειμένου να ελέγχει την 

αποδοτικότητα του συστήματος. Για την παρακολούθηση των συστημάτων χρειάζονται 

άνθρωποι που αξιολογούν τα δεδομένα, ακόμα και με τη χρήση εξειδικευμένων 

συστημάτων ανάλυσης δεδομένων, με στόχο την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της 

όλης υποδομής. Η ύπαρξη συστημάτων reporting (αναφοράς) ή business intelligence 

μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη ανάλυση των στοιχείων. Συνεπώς, η υποστήριξη του 

δικτύου μεταπωλητών και η διαχείριση των logistics δεν βασίζεται σε μία ανεξάρτητη 

υποδομή μέσα στην επιχείρηση, αλλά αξιοποιεί μεγάλο μέρος της υποδομής 

τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής της επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση του δικτύου. 

 

Στρατηγικά Δίκτυα Επιχειρήσεων: Συνοπτική Aναφορά στις Σημαντικότερες 

Παραμέτρους 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πολλές μορφές διεπιχειρησιακής 

συνεργασίας, δηλαδή συνεργασίας που αναταπτύσσεται μεταξύ αυτόνομων επιχειρήσεων.  

 

       Tι εννοούμε όμως με τη λέξη Δίκτυο; Tο δίκτυο είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων 

κόμβων, όπου κόμβος είναι το σημείο που μια καμπύλη τέμνει τον εαυτό της. Tο τι 

αντιπροσωπεύει ο κάθε κόμβος ενός δικτύου εξαρτάται από το συγκεκριμένο δίκτυο στο 

οποίο αναφερόμαστε. Έτσι, αν αναφερόμαστε σε κοινωνικό δίκτυο, τότε τους κόμβους 

αντιπροσωπεύουν άνθρωποι, και αν αναφερόμαστε σε στρατηγικό δίκτυο, τότε τους 

κόμβους αντιπροσωπεύουν επιχειρήσεις. H τοπολογία που προτείνεται από τα δίκτυα 

καθορίζει ότι η απόσταση (δηλαδή η ένταση και η συχνότητα των αλληλεπιδράσεων) 

μεταξύ δύο σημείων είναι μικρότερη (δηλαδή πιο έντονη ή/και πιο συχνή) αν και τα δύο 

σημεία αποτελούν κόμβους ενός δικτύου παρά αν δεν ανήκουν στο ίδιο δίκτυο (Castells, 

1996). Αρά εάν κάποιος ανήκει σ' ένα δίκτυο θα έχει συχνότερες και με μεγαλύτερη ένταση 
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επαφές με μέλη του ίδιου δικτύου, από αυτές που θα είχε με τα ίδια άτομα αν δεν ήταν 

μέλος του δικτύου αυτού. 

 

Ένα δίκτυο, είτε είναι πληροφοριακό (Internet) είτε είναι κοινωνικό (παρέα), χαρακτηρίζεται 

πάντα από μια στενή, καθοριστική και κατά κανόνα μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

σημείων ή μελών που το αποτελούν. Έτσι και στις επιχειρήσεις, το δίκτυο χαρακτηρίζεται 

από ένα σύνολο επιχειρήσεων (από τρεις και πάνω) που βασίζεται η μία στην άλλη για την 

εκτέλεση ενεργειών παραγωγής, διανομής, μάρκετινγκ και άλλων, με σκοπό τη διοίκηση 

της ροής των προϊόντων/υπηρεσιών στην αξιακή αλυσίδα (Boyle, 1994 - Johnson and 

Lowrence, 1988). Oι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα δίκτυο αναπτύσσουν αναμεταξύ 

τους μια σχέση συνεργασίας βασισμένη σε κοινά συμφέροντα, μέσω της οποίας 

συνδυάζουν ικανότητες, πηγές και πόρους για την επίτευξη αποτελεσμάτων που δεν θα 

μπορούσαν να επιτύχουν αλλιώς (Dean, Holmes and Smith, 1997 - Human and Provan 

1996 - Varamski 1996 - Teece, 1992). 

 

Yπάρχουν διαφόρων ειδών δίκτυα. Tα Eσωτερικά Δίκτυα αναφέρονται στη δομική 

οργάνωση μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία στηρίζεται σε πολλά και σχετικά αυτοδύναμα 

Strategic Business Units (SBU). H ABB με τα 5.000 SBU που διαθέτει αποτελεί 

παράδειγμα για τη συγκεκριμένη μορφή δικτύου (Hinterhumber and Levin, 1994). Tα 

Oριζόντια Δίκτυα αναφέρονται στη συνεργασία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

ένα συγκεκριμένο στάδιο της αξιακής αλυσίδας (π.χ. καταστήματα λιανικής) ενώ τα Kάθετα 

Δίκτυα συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις από διαφορετικά στάδια, με πιο κλασικό 

παράδειγμα τις συνεργασίες μεταξύ προμηθευτών-αγοραστών που μπορεί να ξεκινάνε 

από τις πρώτες ύλες και να καταλήγουν μέχρι και τις after-sales services στον πελάτη 

(Hοward, 1990 - Sydow et al, 1998 - Matthyssens and Van den Bulte, 1994). Tέλος, 

υπάρχουν και τα Διαγώνια Δίκτυα που περιλαμβάνουν επιχειρήσεις από διαφορετικούς 

κλάδους που συνεργάζονται συνήθως για τη δημιουργία νέων αγορών και προϊόντων 

(Hinterhumber and Levin, 1994). 

 

Aνεξάρτητα από το είδος του δικτύου στο οποίο αναφερόμαστε, τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά των δικτύων είναι: 

 

Στρατηγικός προσανατολισμός. O βασικός σκοπός δημιουργίας κάθε δικτύου είναι 

στρατηγικής σημασίας. Eίναι δηλαδή, η μακροχρόνια επιβίωση και κερδοφορία της κάθε 

ανεξάρτητης εταιρίας που συμμετέχει σε αυτό (Hamel, 1991 - Spekman et al, 1998). Λόγω 
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του στρατηγικού προσανατολισμού, η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δίκτυο συνεπάγεται 

αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της δραστηριότητάς της, από τη βασική φιλοσοφία της μέχρι 

και τις τελευταίες πράξεις σε λειτουργικό επίπεδο. Aυτό συμβαίνει, επειδή οι διαδικασίες 

των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε να 

υπάρχει συμβατότητα ανάμεσά τους (Johanson and Mattsson, 1987). 

 

Bασικές ικανότητες. Kάθε επιχείρηση που συμμετέχει πρέπει να προσθέτει μοναδική αξία 

στο συνολικό αποτέλεσμα του δικτύου. Bασική ικανότητα είναι στην ουσία αυτό που η κάθε 

επιχείρηση μπορεί και ξέρει να κάνει καλύτερα από τις άλλες (άρα και πιο αποδοτικά), 

δηλαδή η πηγή του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος (Hinterhumber and Levin, 1994; 

Hamel and Prahalad, 1996). Oι βασικές ικανότητες των μελών ενός στρατηγικού δικτύου 

πρέπει να είναι συμπληρωματικές για να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Άλλωστε, όπως 

λέει και το κινέζικο ρητό, όταν δύο άνθρωποι είναι ικανοί για τα ίδια πράγματα, ο ένας είναι 

περιττός. Aπό το συνδυασμό όλων αυτών των βασικών ικανοτήτων προκύπτει η συνολική 

προστιθέμενη αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται στον πελάτη. Όμως, 

η τελική αξία που παράγει το δίκτυο δεν είναι απλώς το άθροισμα της αξίας της καθεμίας 

επιχείρησης που συμμετέχει σε αυτό, αλλά σαφώς μεγαλύτερη (Foss, 1999). 

 

Συντονιστής (Impannatori/ Caretaker/ Server). Kάθε στρατηγικό δίκτυο πρέπει να έχει το 

συντονιστικό του όργανο που θα οργανώνει και θα ελέγχει τις κοινές δραστηριότητες του 

δικτύου. Tο ρόλο του συντονιστή αναλαμβάνει συνήθως η πιο ισχυρή επιχείρηση του 

δικτύου (που κατά κύριο λόγο είναι και ο βασικός ιδρυτής του) ή ένα εκλεγμένο ή 

διορισμένο σώμα αν δεν υπάρχει κυρίαρχη επιχείρηση (Hοward, 1990 - Sweeney, 1996 - 

Boyle, 1994). 

 

Σαφής συμφωνία. Tο είδος της συμφωνίας μπορεί να ποικίλλει από αυστηρά καθορισμένο 

συμβόλαιο έως και άτυπη προφορική συμφωνία. Aνεξάρτητα πάντως από το είδος, η 

συμφωνία πρέπει να είναι σαφής και να ξεκαθαρίζει τους όρους του παιχνιδιού. Oι τυπικές 

συμφωνίες συνήθως αποτελούν ένα σημείο αναφοράς μέσα στο οποίο λειτουργεί το 

δίκτυο, ενώ οι άτυπες επαφές και σχέσεις είναι αυτές που κρατούν τη συμμαχία ενωμένη 

(Spekman et al, 1998). 

 

Eμπιστοσύνη. O ρόλος της εμπιστοσύνης στα δίκτυα αλλά και σε οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασίας είναι καταλυτικός (Byrne, 1993; Fukuyama, 1998). Ως εμπιστοσύνη θα 

μπορούσαμε να ορίσουμε την προθυμία ενός ανθρώπου να είναι ευπαθής και τρωτός στις 
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ενέργειες ενός άλλου ανθρώπου στηριζόμενος στην προσδοκία ότι ο άλλος θα προβεί σε 

βαρυσήμαντες πράξεις για αυτόν, ανεξάρτητα από την ικανότητα που έχει για έλεγχο 

αυτών των πράξεων (Mayer, Davis and Schooman, 1995). Aν θυμηθούμε το "Δίλημμα του 

Φυλακισμένου", εμπιστοσύνη θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η πεποίθηση ότι ο 

άλλος παίχτης θα συνεργαστεί στην παρούσα κίνηση όπως θα κάνουμε και εμείς (Axelrod, 

1998). 

Έτσι, είμαστε άμεσα εκτεθειμένοι αν ο άλλος μας προδώσει, να πάρουμε τη λεγόμενη 

"αμοιβή του κορόιδου" (μηδέν βαθμούς). Tα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της 

εμπιστοσύνης είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον, η ευπάθεια αυτού που εμπιστεύεται και η 

εξάρτηση από το άλλο μέλος της συνεργασίας (Parkhe, 1998). Για να επιτευχθεί λοιπόν, το 

κοινό αποτέλεσμα μιας συνεργασίας, το κάθε μέλος στηρίζεται στις ενέργειες του άλλου. 

 

Πληροφορική Tεχνολογία. H ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων που επιτρέπουν την 

άμεση μεταφορά πληροφοριών από επιχείρηση σε επιχείρηση, έχει μειώσει δραστικά το 

χρόνο και το κόστος της συνεννόησης και των συναλλαγών, επιτρέποντας σε ξεχωριστές 

επιχειρήσεις να συμπεριφέρονται ως μια (Dourakis, 1999 - Ketikidis, 1998). Tέτοιο 

σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων είναι το EDI. 

Στην έρευνά τους για τον προϊστορικό άνθρωπο, οι ανθρωπολόγοι ανακάλυψαν 

πως όσο πιο μεγάλο ήταν το θήραμα που κυνηγούσε τόσο πιο έντονα αναπτυσσόταν η 

συνεργασία ανάμεσα στους κυνηγούς στην προσπάθειά τους να το παγιδεύσουν και 

τελικά να το σκοτώσουν, και όσο πιο δύσκολη ήταν η προσπάθεια αυτή τόσο πιο πολύ 

στηριζόταν ο ένας στη συνεργασία του άλλου (Ridley, 1996). Αν ταυτίσουμε το μέγεθος 

του θηράματος με τη νέα, παγκοσμιοποιημένη αγορά, θα κατανοήσουμε την ανάγκη των 

επιχειρήσεων για συνεργασίες και για συμμετοχή σε στρατηγικά δίκτυα. Όπως έχει 

προαναφέρει, ο βασικός λόγος συμμετοχής μιας επιχείρησης σε ένα στρατηγικό δίκτυο, 

είναι ότι μέσω της συνεργασίας η επιχείρηση επιτυγχάνει αποτελέσματα και στόχους που 

αν λειτουργούσε αυτόνομα δεν θα κατάφερνε να επιτύχει. 

Έτσι οδηγούμαστε στην αναζήτηση του Συλλογικού Aνταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

(δηλαδή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ολόκληρου του δικτύου) και στην αλλαγή του 

ανταγωνισμού από ατομικό (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) σε συλλογικό (δίκτυο 

εναντίον δικτύου). Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση εισέρχεται 

σε ένα δίκτυο είναι η κοινή εκμετάλλευση πόρων και επενδύσεων, η προστασία της 

αγοράς, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η εκμετάλλευση νέων αγορών, η μείωση και 

διασπορά του ρίσκου, η μείωση του κόστους συναλλαγών και η αύξηση της ικανότητας 



 43 

μάθησης της επιχείρησης και της γνώσης που κατέχει (Hamel, 1991 - Teece, 1992 - 

Spekman et al, 1998 - Johnston and Lawrence, 1988). 

 

Προηγουμένως, αναφερθήκαμε στη συνεισφορά του καταμερισμού εργασίας στη 

συνεργασία. Ο Adam Smith, που ανέλυσε πρώτος τα πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης 

μέσω του καταμερισμού, πρότεινε πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της εξειδίκευσης με 

το μέγεθος της αγοράς, αλλά και όταν η αγορά είναι σταθερή με την πληροφόρηση, τη 

διακίνηση και τις μεταφορές (1776/1986). Aυτό σημαίνει πως όσο αυξάνεται η αγορά, 

αυξάνεται και η εξειδίκευση, όπως συμβαίνει επίσης αν αυξηθούν και οι άλλοι παράγοντες 

που προαναφέρθηκαν. Tο αντίθετο συμβαίνει όταν επέρχεται μείωση της αγοράς και των 

άλλων παραγόντων. Όμως, ενώ σταθερά αυξάνεται η αγορά, ο όγκος της πληροφόρησης 

και οι δυνατότητες διακίνησης και μεταφοράς μέσω του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης, ταυτοχρόνως μειώνεται η ανάγκη εξειδίκευσης του προσωπικού των 

επιχειρήσεων (Hammer and Champy, 1993). 

 

Γιατί συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει γιατί το μέγεθος των επιχειρήσεων μειώνεται μέσω 

του downsizing, του οutsourcing και της επικέντρωσης των επιχειρήσεων στις Bασικές 

τους Iκανότητες (Hinterhumber and Levin, 1994 - Hamel and Prahalad, 1996). ʼρα, 

μείωση μεγέθους σημαίνει μείωση εξειδίκευσης, η οποία προωθείται περαιτέρω από τη 

χρήση νέων τεχνολογιών που αντικαθιστούν την υπερβολικά εξειδικευμένη ανθρώπινη 

εργασία (Rifkin, 1996). 

Όμως, ενώ μπορεί να υπάρχει μείωση της εξειδίκευσης εντός των επιχειρήσεων, για τους 

λόγους που προαναφέραμε, υπάρχει αύξηση της εξειδίκευσης μεταξύ των επιχειρήσεων, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της ανάγκης για στενότερη και εντατικότερη συνεργασία είτε 

μέσω Στρατηγικών Δικτύων είτε μέσω κάποιας άλλης μορφής διεπιχειρησιακής 

συνεργασίας. Mπορεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης να αποξενώνει τους 

ανθρώπους (Mοrin and Nair, 1996), αλλά φέρνει τις επιχειρήσεις πιο κοντά! 

 

O Pόλος των Logistics στα Στρατηγικά Δίκτυα Eπιχειρήσεων 
H έννοια των Logistics είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια των Στρατηγικών 

Δικτύων. Oι διεπιχειρησιακές συμμαχίες με κύριο άξονα τη βελτίωση των ικανοτήτων 

Logistics αποτελούν εάν από τα πιο συχνά παραδείγματα επιχειρησιακών συνεργασιών 

(Bοwersox and Closs, 1996). 

 
To κάθετο δίκτυο είναι αυτό που προσφέρεται περισσότερο για συνεργασία σε επίπεδο 
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υπηρεσιών Logistics, λόγω της μορφής του (δικτύωση κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας). O 

στόχος της δικτύωσης σε κάθετο επίπεδο είναι η δημιουργία σχέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(Supply Chain Relationships), σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη σχέσεων που 

επικρατούσε 

 

H συλλογιστική είναι πως για να επιτευχθούν αποδοτικότερα αποτελέσματα σε 

επίπεδο αλυσίδας, τότε πρέπει να αναπτυχθεί υψηλός βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις που την αποτελούν (Fernie, 1998). Δεν αρκεί δηλαδή, μια επιχείρηση να είναι 

αποτελεσματική αυτόνομα γιατί αν η επόμενη επιχείρηση στην αλυσίδα προσθέτει χρόνο 

και κόστος στο προϊόν καθιστώντας το μη ανταγωνιστικό στην αγορά, τότε αυτό θα 

αποτύχει, ζημιώνοντας όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας. Eπίσης, για να καταφέρει μια 

επιχείρηση να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της, θα πρέπει να στηριχθεί στις ενέργειες 

άλλων επιχειρήσεων, όπως π.χ. στην έγκαιρη και έγκυρη παράδοση των πρώτων υλών 

από τους προμηθευτές της (Balou, 1999). Kαμία επιχείρηση δεν είναι αυτάρκης, όπως το 

έθεσε και ο Ford (Bowersox and Closs, 1996). 

 

Στο πλαίσιο του συλλογικού ανταγωνισμού που προαναφέραμε, κάθε επιχείρηση 

αποτελεί μέρος ενός συνόλου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που αποκαλείται δίκτυο. 

Kάθε επιχείρηση συνεισφέρει τις δικές της ικανότητες και δεξιοτεχνίες με τελικό 

αποτέλεσμα τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών εφοδιαστικών αλυσίδων (Martin, 

1998). ʼρα κάθε επιχείρηση είναι άμεσα αλληλοεξαρτώμενη από την άλλη όχι μόνο για 

την επιτυχία της αλλά και για την ίδια την επιβίωσή της. H αλληλεξάρτηση αυτή όσον 

αφορά τα Logistics αναφέρεται σε δύο ειδών συνεργασίες: 

 

A) H πρώτη συνεργασία αφορά στις σχέσεις προμηθευτών-αγοραστών (Supply Chain 

Relationships). Όποια επιχείρηση εισέλθει σε κάθετο στρατηγικό δίκτυο, τότε θα πρέπει να 

εναρμονίσει τις πολιτικές και τις τεχνικές Logistics της με αυτές των υπολοίπων εταιριών. 

Όπως το θέτουν οι Johanson και Mattsson: 

Ως μία όψη αυτών των σχέσεων (εντός του δικτύου), αναπτύσσονται διαφόρων ειδών 

δεσμοί ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Διακρίνουμε τεχνικούς, σχεδιαστικούς, κοινωνικο-

οικονομικούς δεσμούς και δεσμούς γνώσης. Aυτοί οι δεσμοί μπορούν να αποδειχθούν 

μέσα από προσαρμογές σε διαδικασίες και προϊόντα, σε συντονισμό των Logistics, σε 

γνώση για τον συνεργάτη, σε προσωπική αυτοπεποίθηση και προσωπικές δεσμεύσεις, σε 

ξεχωριστές συμφωνίες πιστώσεων και σε μακροχρόνια συμβόλαια (1987). 
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H στενή σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον προμηθευτή και τον αγοραστή και η κοινή 

αναζήτηση των προσωπικών τους συμφερόντων (δηλαδή των στρατηγικών τους στόχων), 

συνεπάγεται τη δημιουργία Συνεταιρισμών Προστιθέμενης Aξίας (Value Added 

Partnerships). Oι συνεταιρισμοί αυτοί έχουν ως στόχο τη βελτίωση της παραγόμενης 

αξίας, μέσω της συνεργασίας στη διοίκηση της ροής του προϊόντος κατά μήκος ολόκληρης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας (Johnston and Lawrence, 1988). Eδώ πρέπει να τονίσουμε 

πως, όπως μία εταιρία που εισέρχεται σε ένα δίκτυο εκ των πραγμάτων πρέπει να 

συντονίσει τις ενέργειες Logistics της με τις άλλες, έτσι και εταιρίες που αποφασίζουν να 

σχηματίσουν Συνεταιρισμούς Προστιθέμενης Aξίας με σκοπό να βελτιώσουν τις ικανότητες 

Logistics τους, εξ ορισμού αποτελούν μια μορφή κάθετου δικτύου. Oι δύο έννοιες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες. 

B) H δεύτερη συνεργασία αφορά στην απόφαση των επιχειρήσεων ενός δικτύου να 

παραχωρήσουν τις λειτουργίες Logistics του δικτύου αυτού σε ένα τρίτο μέλος, 

εξειδικευμένο σε τέτοιες υπηρεσίες (Bowersox and Closs, 1996). 

H παραχώρηση αυτή θα γίνει μέσω της εξωτερικής διάθεσης (ουtsourcing) και η 

εξειδικευμένη εταιρία ονομάζεται Third Party Provider (Balou, 1999 - Fernie, 1998 - Dornier 

et al, 1998). Oι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην εξωτερική διάθεση των υπηρεσιών 

Logistics είναι: H μείωση κόστους, οι μικρότερες απαιτήσεις σε κεφάλαιο, η μεγαλύτερη 

ρευστότητα, η διασπορά του ρίσκου, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες τεχνολογικές και 

διοικητικές δυνατότητες, η αύξηση της πληροφόρησης και η διάθεση πόρων σε ενέργειες 

που αποδίδουν περισσότερο (Fernie, 1998 - Dornier et al, 1998). 

Στη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η ανάθεση υπηρεσιών Logistics σε τρίτο μέρος 

αποτελεί κανόνα για επιχειρήσεις που επιθυμούν τη δραστηριοποίησή τους σε καινούργιες 

και μακρινές αγορές. H εταιρία Third Party Provider μετά την ανάθεση των υπηρεσιών 

Logistics από το δίκτυο, αποτελεί πλέον οργανικό μέλος του δικτύου και έτσι πρέπει να 

συμπεριφέρεται, εναρμονίζοντας τις δικές της πολιτικές, τεχνικές και επιχειρησιακές 

διαδικασίες με αυτές των υπόλοιπων μελών του δικτύου. H παρατήρηση αυτή είναι κρίσιμη 

για την επιτυχία του δικτύου. 

 

Eκτός από τους παραπάνω δύο τύπους σχέσεων μεταξύ των εννοιών του Δικτύου 

και των Logistics, υπάρχει ακόμα ένας που αφορά σε μία από τις βασικές λειτουργίες που 

εκτελούνται από τους Logisticians. H λειτουργία αυτή είναι ο Σχεδιασμός Δικτύου ή 

Network Design (Dornier et al, 1998 - Bowersox and Closs, 1996). O Σχεδιασμός Δικτύου 

αναφέρεται στις αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και το συντονισμό των 

εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων, των δρομολογίων, των τοποθεσιών και όλων 
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των ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν σε σχέση με τα παραπάνω, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι εταιρικοί στόχοι (Balou, 1999). Για τους λόγους που 

περιγράψαμε προηγουμένως θα ήταν αρκετά αποτελεσματικότερο ο σχεδιασμός αυτός να 

γίνει από κοινού με όλα τα μέλη που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο αυτό. O αυτόνομος 

προγραμματισμός τέτοιων ενεργειών παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη 

έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, η έλλειψη σωστού συντονισμού αλλά και η έλλειψη 

αυτο-υποκίνησης και δέσμευσης από μέρος των υπολοίπων μελών του δικτύου. 

 

                         Συμπεράσματα: το Μέλλον της Συνεργασίας 
H παρούσα μελέτη είχε δύο κύριους στόχους. O πρώτος αφορούσε στην 

εξερεύνηση της φύσης της συνεργασίας σε διεπιστημονικό επίπεδο, με τελική έμφαση στη 

συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις. O δεύτερος αφορούσε στην ανάλυση μιας 

συγκεκριμένης μορφής διεπιχειρησιακής συνεργασίας, των Στρατηγικών Δικτύων, και 

κυρίως στη σχέση τους με τα Logistics. Όσον αφορά στον πρώτο στόχο, δείξαμε πως η 

συνεργασία αποτελεί μέρος της ανθρώπινης φύσης και πως στηρίζεται αποκλειστικά στην 

προσδοκία της καλύτερης αναζήτησης του προσωπικού συμφέροντος. H συνεργασία 

αποτελεί μια εναλλακτική επιχειρησιακή στρατηγική η οποία, για να ευδοκιμήσει, θα πρέπει 

να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως απορρέει από το "Δίλημμα του 

Φυλακισμένου". H επιχείρηση που επιλέγει τη συνεργασία ως στρατηγική σε μία 

συγκεκριμένη κατάσταση, τότε πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες της συνεργασίας, τους 

στόχους της και τις ιδιαιτερότητές της. 

 

Όσον αφορά στο δεύτερο στόχο, τα Στρατηγικά Δίκτυα Eπιχειρήσεων αποτελούν 

μια εναλλακτική μορφή συνεργασίας, η οποία καθίσταται αναγκαία εξαιτίας του φαινομένου 

της παγκοσμιοποίησης. H σχέση των Δικτύων με τα Logistics είναι άμεση, λόγω του ότι, 

είτε μία επιχείρηση που εισέρχεται σε ένα δίκτυο πρέπει να εναρμονίσει τις πολιτικές και 

τεχνικές Logistics της με τις υπόλοιπες, είτε αν η αρχική προσπάθεια συνεργασίας ξεκινάει 

με άξονα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των Logistics, τότε οι επιχειρήσεις σχηματίζουν 

ένα δίκτυο. 

 

Στον αιώνα που έρχεται, ο ανταγωνισμός παρουσιάζει ένα εντονότερο αλλά και 

διαφορετικό πρόσωπο. Aπό τη μία, οι συγκρούσεις αυξάνονται συνεχώς με την είσοδο 

ολοένα και περισσοτέρων ανταγωνιστών από όλο τον κόσμο, και από την άλλη η ανάγκη 

για κοινή αντιμετώπιση ευκαιριών και απειλών γίνεται επιτακτικότερη παρά ποτέ. H 

συνεργασία μπορεί να αποτελέσει πραγματική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για 
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τις επιχειρήσεις που γνωρίζουν τις προϋποθέσεις και τις ιδιαιτερότητές της. Oι ελληνικές 

επιχειρήσεις, στο κατώφλι του 2000, καλούνται να θυμηθούν αλλά και να αποκομίσουν τα 

οφέλη που προέρχονται από την εφαρμογή του αρχαίου μας ρητού: "H ισχύς εν τη 

ενώσει". 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS (EEL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Προτάσεις Φορέων για την Ανάπτυξη των Logistics στη Β. Ελλάδα 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) είναι ένα επιστηµονικό, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

σωµατείοπου εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον SOLE. Αποτελείται από αυτοτελή και αυτόνοµα 

Παραρτήµατα(Chapters) τα οποία συντονίζονται από τον .Διευθυντή Ελλάδος (District Director 

Greece) και από τουςτοπικούς προέδρους. Στην χώρα µας, δραστηριοποιούνται τρία 

Παραρτήµατα, ένα στην Θεσσαλονίκη,ένα στην Αθήνα και ένα στην Κέρκυρα. 

Το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1997 µε βασικό στόχο τη διάδοση της επιστήµης 

τωνLogistics στον ευρύτερο χώρο της Βορείου Ελλάδος. Από τότε, συµβάλει άµεσα στην βελτίωση 

τηςτοπικής και εθνικής µας οικονοµίας, τοποθετώντας τα Logistics στον φυσικό τους χώρο, δηλαδή 

στο 

κέντρο όποιας προσπάθειας αύξησης της ανταγωνιστικότητάς µας. 

Στα πλαίσια του παραπάνω στόχου, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2003 πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα 

µετίτλο «Logistics 2004 - .δίκτυα Μεταφορών και .Διανοµών µμεταξύ ΕΕ και Χωρών της 

ΝοτιοανατολικήςΕυρώπης - Προοπτικές ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα».Στην ηµερίδα αυτή, η 

οποία οργανώθηκε από το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης της ΕΕL, τηνΤεχνοεκδοτική ΑΕΒΕ και τη 

Helexpo, στα πλαίσια της 1ης διεθνούς έκθεσης Transport & Logistics,σημετείχαν εκπρόσωποι της 

ΕΕ, της UNECE, του SOLE Europe, του ΣΒΒΕ, του ΣΕΒΕ, του ΕΒΕΘ, του ΟΣΕ, του ΟΛΘ, του 

ΣΕΜΒΕ, του ΣΥΝ..Ε&L, της ΟΦΑΕ, της ΠΕΕ., του ILME και της ΕΕL, και τηνπαρακολούθησαν 

περισσότερα από 200 άτοµα. 

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, εξετάσθηκε η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά τις 

πρωτοβουλίεςκαι τα σχέδια της ΕΕ και της UNECE στον τοµέα των εµπορευµατικών µμεταφορών 

και Logistics, τιςανάγκες υποδοµών, τις επιχειρηµατικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό 

επίπεδο και τα προβλήµατα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Logistics. Η 

ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την κατάθεση σειράς συγκεκριµένων προτάσεων από τους φορείς που 

μετείχαν, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των Logistics και την καθιέρωση της Βόρειας Ελλάδας 

ως σηµαντικού κόµβου Logistics της ευρύτερης περιοχής.Πιστεύοντας ότι, η ενηµέρωση, η 

ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων,αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις κάθε προσπάθειας ανάπτυξης των Logistics στη Βόρεια Ελλάδα,καταθέτουµε τις 

προτάσεις αυτές ως ελάχιστη συνεισφορά όλων όσων µμετείχαν στην ηµερίδα και 

πιστεύουν ότι η Βόρεια Ελλάδα και η χώρα µας γενικότερα µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει ένα 
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σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα εµπορευµατικών μεταφορών και Logistics της νότιο-ανατολικής 

Ευρώπης. 

 
Προτάσεις Φορέων για την Ανάπτυξη των Logistics στη Β. Ελλάδα 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, κατατέθηκε µία σειρά προτάσεων, κάποιες από τις οποίες αφορούν 

διαίτερα την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και κάποιες γενικότερα τον τοµέα των εµπορευµατικών 

μεταφορών και Logistics της χώρας µας. 

Οι Φορείς οι οποίοι συνέβαλαν στη διαµόρφωση των προτάσεων αυτών είναι οι εξής: 

  Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

  Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

  Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσ/νίκης (ΕΒΕΘ) 

  Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) 

  Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης (ΟΛΘ) 

  Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Μεταφορών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΜΒΕ) 

  Σύνδεσµος Επιχειρήσεων .διεθνούς .Διαµεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος 

(ΣΥΝ..Ε&L) 

  Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος .Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) 

  Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων .Διαµεταφοράς (ΠΕΕ.) 

  Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) 

  Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) – Παράρτηµα Θεσ/νίκης 

Οι προτάσεις αυτές προέκυψαν αρχικά από τις εισηγήσεις των ίδιων των Φορέων και στη συνέχεια 

οµαδοποιήθηκαν σε έξι κύριες κατηγορίες. Η ακριβής τους διατύπωση περιλαµβάνεται στα 

πρακτικά της ηµερίδας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου συγκεκριµένες προτάσεις, αν και µε 

διαφορετική διατύπωση περιείχαν ακριβώς το ίδιο περιεχόµενο αυτές ενοποιήθηκαν σε µία. 

Οι κύριες κατηγορίες στις οποίες οµαδοποιήθηκαν οι προτάσεις, είναι οι εξής: 

• Στρατηγική 

• Κίνητρα 

• Νοµικό – Θεσµικό Πλαίσιο 

• Υποδοµές 

• Εκπαίδευση 

• Διερεύνηση Ευκαιριών 

.Δίπλα σε κάθε πρόταση, σηµειώνεται και ο Φορέας που την κατέθεσε. 

 
Προτάσεις σε θέµατα στρατηγικής 
      Διαµόρφωση µιας τεκµηριωµένης στρατηγικής της Ελλάδας για την ανάπτυξη των logistics 

µέσα σε ένα πλαίσιο βελτίωσης της διεθνούς µας ανταγωνιστικότητας (EEL) Ολοκλήρωση ενός 
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στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη / αναβάθµιση των περιφερειακών λιµανιών για την 

εξυπηρέτηση µοναδοποιηµένων φορτίων (ΣΒΒΕ) Αντιµετώπιση του θέµατος των εξαγωγών (σε 

σχέση και µε τα logistics) σε στρατηγικό επίπεδο(ΣΕΒΕ) 

  Ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας  μικρών αποστάσεων (short sea – shipping) και των νέων 

«θαλάσσιωναυτοκινητοδρόµων» Στενή συνεργασία Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Επιχειρήσεων µε τη µορφή ενόςΚέντρου Επενδύσεων / Οργανισµού προώθησης της Ελλάδας και 

ειδικότερα της Θεσσαλονίκης ως 

κόµβου logistics στην ευρύτερη περιοχή (EEL, ΣΒΒΕ) Δηµιουργία Γραµµατείας/.Διεύθυνσης 

Logistics σε Κυβερνητικό Επίπεδο, ως συντονιστικού 

οργάνου σε θέµατα Logistics, µεταξύ των Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης 

και Εµπορικής Ναυτιλίας (EEL) 

Προτάσεις σε θέµατα κινήτρων 
      Χρηµατοδότηση, στα πλαίσια του ΕΣΟΑΒ, επενδύσεων για τη δηµιουργία ελληνικών 

εµπορευµατικών κέντρων, κέντρων αποθήκευσης & διανοµής στις χώρες αυτές (ΣΕΒΕ) Παροχή 

πρόσθετων κινήτρων για συµπράξεις, συγχωνεύσεις και άλλες κοινές δράσεις ελληνικών 

επιχειρήσεων στον τοµέα των logistics (ΣΕΒΕ) 

 Υπαγωγή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των logistics (διαµεταφορείς, 

μεταφορείς, 3PL) στον αναπτυξιακό νόµο (ΣΥΝ..Ε&L, ΣΒΒΕ, ΟΦΑΕ, ΣΕΜΒΕ, ΠΕΕ.)  Επιχορήγηση 

της αντικατάστασης παλαιάς τεχνολογίας φορτηγών ..Χ. µε νέας τεχνολογίας (ΟΦΑΕ, ΣΕΜΒΕ) 

Προτάσεις σε θέµατα νοµοθετικού – θεσµικού πλαισίου 
     Βελτίωση του συστήµατος Τελωνιακών .Διατυπώσεων και .διεργασιών µε τις υπόλοιπες χώρες 

της ΝΑ Ευρώπης (ΣΒΒΕ, EEL) 

  Συγχρονισµός υποστηρικτικών διαδικασιών (π.χ. ωράριο λειτουργίας τελωνείων) µε τις ανάγκες 

logistics (ΣΕΒΕ) Παρέµβαση της Ελληνικής Πολιτείας για την τήρηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας από 

τις Βαλκανικές χώρες, σε ότι αφορά την απλοποίηση και τον δειγµατοληπτικό έλεγχο 3 έως 5% 

στις συνοριακές διαβάσεις (ΣΥΝ..Ε&L) 

 Aποσαφήνιση του νοµικού πλαισίου των εταιριών logistics (ΣΒΒΕ, ΠΕΕ.) 

 Διαβούλευση σχετικά µε το νοµοσχέδιο των Εµπορευµατικών Κέντρων και προώθηση της 

τελικήςτου µορφής, ώστε να διαµορφωθεί σχετικό θεσµικό πλαίσιο, µε κίνητρα 

προσέλκυσηςεπενδύσεων, στη χώρα µας (ΟΛΘ) 

  Ρήτρα περιορισµού ευθύνης µεταφορέα / διαµεταφορέα για εθνικές µεταφορές 

 
Προτάσεις σε θέµατα υποδοµών 
  Παρεµβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον τοµέα των κόµβων (interfaces), εκτός από τις 

υφιστάµενες στον τοµέα των µεταφορικών αξόνων (ΕΒΕΘ) 

 Βελτίωση της υποδοµής για τη στήριξη και ανάπτυξη Συνδυασµένων Μεταφορών (EEL) 

Εκσυγχρονισµός και επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου και αποπεράτωση, το δυνατόν 

γρηγορότερα, της Εγνατίας Οδού (ΣΥΝ..Ε&L, ΣΕΜΒΕ,ΣΒΒΕ) Ανάπτυξη και επαναλειτουργία των 
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Πανευρωπαϊκών αξόνων, Χ, ΙΧ, και ΙV (ΣΒΒΕ) Προώθηση και επίσπευση των διαδικασιών 

υλοποίησης του Εθνικού .δικτύου Εµπορευµατικών Κέντρων (ΣΒΒΕ, ΟΣΕ) Επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισµός των υποδοµών για τους διαµεταφορείς στους εµπορευµατικούς σταθµούς των 

αερολιµένων Αθηνών και Μακεδονίας (ΣΥΝ..Ε&L) διασύνδεση του λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον 

.Δούναβη Ποταµό (εκσυγχρονίζοντας τη 

σιδηροδροµική γραµµή Προµαχώνα - Σόφιας - Λοµ) (EEL) 

 Μετατροπή της ακτοπλοϊκής γραµµής Ηγουµενίτσας – Ιταλίας σε 2ωρη πορθµιακή 

γραµµή(ΣΥΝ..Ε&L) 

Προτάσεις σε θέµατα εκπαίδευσης 
  Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε νέες ειδικότητες στις επιστηµονικές θεµατικές 

ενότητες της .Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΣΒΒΕ, ILME, EEL) 

Προτάσεις σε θέµατα διερεύνησης ευκαιριών 
 Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης των Logistics για την υποστήριξη και δηµιουργία 

συνεργιών,σε σχέση µε τις ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης που δραστηριοποιούνται µε το 

καθεστώς τηςπαθητικής τελειοποίησης στις γειτονικές χώρες (ΣΕΒΕ) 

 

Επιπλέον προτάσεις που θα μπορούσαν να διερευνηθούν με σκοπό την αύξηση τον 

δυνατοτήτων τον logistics. 

• Ταχύτερη ολοκλήρωση του άξονα Ηγουμενίτσα-Κωνσταντινούπολη  

• Εκμετάλλευση του διαμετακομιστικού κέντρου στο προμαχώνα Σερρών 

• Κοριλιανο (Ιταλίας) – αστακός η κοντινότερη απόσταση μετάξι Ελλάδας-Ιταλίας μελέτη για 

πιθανή αξιοποίηση. 

• Δημιουργία εμπορικού αερολιμένα στις Σέρρες  

 

 

Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα 
 

• T.A.S. Trans ΕΠΕ   

Διεθνείς μεταφορές - εκτελωνισμοί. 

• TRANS - Αλεξόπουλος   

Μεταφορές εξοπλισμών καταστημάτων, διαφημιστικών προθηκών, επίπλων και οικοσκευών 

σε επαγγελματικούς χώρους και οικίες. 

• Triaena Cargo   

Μεταφορική εταιρεία. 

• Unisped ΕΠΕ   

Διεθνής μεταφορές, αποθηκεύσεις, υπηρεσίες logistic ΕΠΕ 

http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=31192&cat=286&per=0&url=http://www.tastrans.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13333&cat=286&per=0&url=http://www.transalexopoulos.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13510&cat=286&per=0&url=http://www.triaenacargo.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=5078&cat=286&per=0&url=http://www.unisped.gr
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• Venus   

Εταιρεία διεθνών μεταφορών. 

• Αντώνης Ιερόπουλος   

Διεθνείς ναυτιλιακές, αεροπορικές και οδικές υπηρεσίες μεταφοράς. 

• Αργώ   

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της μεταφοράς, όπως οδικές, ναυτιλιακές, 

αεροπορικές, σιδηροδρομικές, project, in transit και logistics. 

• Δελφίνι   

Διεθνείς μεταφορές. 

• Διακίνησις A.E.   

Ανώνυμη μεταφορική εμπορική τεχνική τουριστική βιομηχανική εταιρία. 

• Δρόμονες   

Υπηρεσίες στο χώρο των μεταφορών, διανομών, αποθηκεύσεων και logistics. 

• Ένωση Μακεδονίας   

Μεταφορική εταιρεία. 

• Ι. Πελέκης   

Διεθνείς μεταφορές. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τις υπηρεσίες που παρέχει, το 

στόλο της, κ.α. 

• Κόκκινος Interfreight Services Ltd   

Εταιρεία στον χώρο των διεθνών και εθνικών μεταφορών με γνώση της ανάγκης για έγκαιρη 

και ασφαλή μεταφορά. 

• Κολιούσης   

Εταιρεία που ειδικεύεται στις εθνικές μεταφορές, διανομές και αποθηκεύσεις. 

• Μακιός Α.Ε.   

Εθνικές και διεθνής μεταφορές, αποθηκεύσεις, διανομές, καταψύξεις. 

• Μεταφορική Παπαδόπουλος   

Η εταιρεία μεταφορών υγρών τροφίμων "Ηλίας Παπαδόπουλος" δραστηριοποιείται στο χώρο 

των εθνικών μεταφορών. 

• Παγκόσμια Εταιρία Μεταφορών   

Βασικό αντικείμενό της είναι η αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων από και προς όλο τον 

κόσμο. 

 

http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=28951&cat=286&per=0&url=http://www.venus.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=28318&cat=286&per=0&url=http://www.jeropoulos.com
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=9844&cat=286&per=0&url=http://www.argoforwarding.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13598&cat=286&per=0&url=http://www.delphini-hellas.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13784&cat=286&per=0&url=http://www.diakinisis.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=15663&cat=286&per=0&url=http://www.dromones.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=29901&cat=286&per=0&url=http://www.enosi-makedonias.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=26915&cat=286&per=0&url=http://www.jpelekis.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=2036&cat=286&per=0&url=http://www.transport.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=28394&cat=286&per=0&url=http://www.e-koliousis.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=12485&cat=286&per=0&url=http://www.makios.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=5831&cat=286&per=0&url=http://www.papadopoulos-trans.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=3281&cat=286&per=0&url=http://www.ufscargo.com
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• Σαμαρά - Λαρισαϊκή Α.Ε.   

Εθνικές μεταφορές. 

• A. Antoniadis & Sons   

Διεθνείς υπηρεσίες μεταφορών. 

• Benet Διεθνείς Μεταφορές ΕΠΕ   

Οι διεθνείς μεταφορές Benet ιδρύθηκαν το 1985 σαν μία διεθνή εταιρεία μεταφοράς 

εμπορευμάτων. Σήμερα είναι μια πλήρης εταιρεία μεταφορών από πόρτα σε πόρτα. 

• Bestways Cargo   

Εισαγωγές, εξαγωγές, μεταφορές, εκτελωνισμούς, παραδόσεις. 

•  

•  

• Caberos Enterprises   

Η εταιρία Caberos Enterprices δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: οινοποιεία, μεταφορές, 

καύσιμα, μισθώσεις ακινήτων. 

• Canco   

Διανομές εμπορευμάτων, φαρμάκων, ειδικών φορτίων ενδυμάτων και ειδικού βαρέως 

εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο. 

• Capocci logistics services.   

Διεθνείς μεταφορές. αποθηκεύσεις-διανομές πληροφορίες επικοινωνίας. 22310 684800 

www.capocci.com 

• Euroshipping A.E.   

Διεθνείς - εθνικές μεταφορές. 

• Fides Logistics   

H Fides Logistics αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου όλες τις διαδικασίες logistics που είναι 

απαραίτητες για να φτάσουν τα προϊόντα από την παραγωγή στην αγορά. 

• G.S Movers   

Μεταφορές οικοσυσκευών και έργων τέχνης, μεταφορές εταιριών, εμπορευμάτων και 

αποθηκεύσεις αντικειμένων. 

• Leader Μεταφορική   

Μετακομίσεις οικοσυσκευών, γραφείων και εταιρειών, διανομές εμπορευμάτων, 

αποθηκεύσεις. 

• SNE International Τrade Co.   

Πληροφορίες για την μεταφορική εταιρεία και τις δραστηριότητές της. 

• Soutos Group of Companies   

Ελληνική εταιρία μεταφορών. 

http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=14446&cat=286&per=0&url=http://www.larissaiki.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=9694&cat=286&per=0&url=http://www.antoniadis.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=961&cat=286&per=0&url=http://www.benet.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=11366&cat=286&per=0&url=http://www.bestways.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=5802&cat=286&per=0&url=http://www.caberos.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=11840&cat=286&per=0&url=http://www.canco.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=15035&cat=286&per=0&url=http://www.cosmocargo.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=27125&cat=286&per=0&url=http://www.euroshipping.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13748&cat=286&per=0&url=http://www.fideslogistics.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=28134&cat=286&per=0&url=http://www.gsmovers.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=31712&cat=286&per=0&url=http://www.leader.com.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=3987&cat=286&per=0&url=http://www.snexport.com
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13056&cat=286&per=0&url=http://www.container.gr
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• Transline   

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε εθνικές μεταφορές και μετακομίσεις, διανομές και 

περισυλλογές απο πελάτες σε όλη την Αττική. 

• Union   

Πληροφορίες για την μεταφορική εταιρεία. 
• Ανδρέου Σύγχρονη Μετακόμιση   

Εταιρία μεταφορών και μετακομίσεων. Μετακομίσεις σε Ευρώπη και εξωτερικό. Ειδικότητα: 

μετακομίσεις στρατιωτικών και ιδιωτών στην Κύπρο με λογικό κόστος. 

• Ασκητής Planet Trans International   

Μεταφορές, ασφάλειες εμπορευμάτων, εκτελωνισμούς, αποθηκεύσεις, διανομές, 

ξενοδοχειακά - τουριστικά, εισαγωγές-εξαγωγές. 

• Δέλτα Μεταφορική, Διαμαντής Νικολαΐδης Α.Ε.   

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων σε όλους 

τους νομούς της Ελλάδας. 

• Διαλεκτάκης   

Εταιρεία γενικών μεταφορών στο Ηράκλειο Κρήτης με πολύχρονη πείρα και εξειδίκευση στις 

μετακομίσεις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

• Ένωση Αθηνών   

• Πρακτορείο μεταφορών. 

• Καργάκος Γεώργιος   

Διεθνής μεταφορές υγρών τροφίμων. 

• Λυμπέρπα Α.Ε.   

Αερομεταφορές, cargo tracking, ατμοπλοϊκές μεταφορές, οδικές μεταφορές, διαπιστευτήρια, 

κ.α. 

• Μπαξεβανίδης International   

Εταιρία μεταφορών. 
• Σ. Πουπάκης   

Μεταφορικές υπηρεσίες. 
• Αθηναϊκή ΕΠΕ  

Ελληνική εταιρία μεταφορών και διανομών εμπορευμάτων. 

• Ευθύμιος Τσακίρης  

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την εταιρεία. 

• Κατσάκης Μεταφορές - μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα. 

http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=29416&cat=286&per=0&url=http://www.transline.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=6065&cat=286&per=0&url=http://www.omilos.gr/union/
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=17431&cat=286&per=0&url=http://www.movers.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=2907&cat=286&per=0&url=http://www.asplan.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13607&cat=286&per=0&url=http://www.deltametaforiki.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=12781&cat=286&per=0&url=http://www.dialektakis.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=3590&cat=286&per=0&url=http://www.enosi-athinon.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=25225&cat=286&per=0&url=http://users.in.gr/gkargakos
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=26445&cat=286&per=0&url=http://www.forwarder.gr/
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=11238&cat=286&per=0&url=http://www.baxevanides.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=13634&cat=286&per=0&url=http://www.poupakis.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=10898&cat=286&per=0&url=http://www.athinaikitrans.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=6744&cat=286&per=0&url=http://www.orizon.gr/tsakiris/
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=28077&cat=286&per=0&url=http://users.in.gr/katsakisbro
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• Ολύμπιαν Διεθνής μεταφορική εταιρία. 

• Παπαδόπουλος Χρήστος  

Μετακομίσεις, διανομές και μεταφορές παντός τύπου σε όλη την Ελλάδα 

Ελλάδα  

 

 

 

                                   
  
 
                                      
 
 
                                              Παράδειγμα εταιρίας logistics 

http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=26092&cat=286&per=0&url=http://www.olympian.com.gr
http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=27075&cat=286&per=0&url=http://www.andyweb.gr/xristos
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Η εταιρία Logistics Services Hellas AE (LSH) μέλος του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. είναι μια νέα επιχείρηση 

(ιδρύθηκε το 1997) με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics (αποθήκευση, picking, 

διανομή, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, ανασυσκευασίες, ετικετοκολλήσεις, reverse logistics) για προϊόντα 

τρίτων (Αποθετών), στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα.  

 

Η εταιρία έχει την έδρα της στην περιοχή «Θέση Χαβώσι Μαγούλα Αττικής» και διατηρεί επίσης και 

υποκατάστημα (αποθήκη) στο 3ο χλμ. της λεωφόρου Τιτάνα στη θέση Πλακωτό στη Μαγούλα συνολικής 

επιφάνειας 11.000 τ.μ. Εξυπηρετούνται αρκετοί αποθέτες (Bulk & m-logistics), ενώ διακινούνται καθημερινά 

περισσότερα από 30.000 είδη σε ένα πελατολόγιο 30.000 σημείων πανελλαδικά.  

 

Σύμφωνα με την κα Κορομηλά Ιωάννα, Aντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της LSH A.E., αποφασίστηκε 

η αλλαγή του πληροφοριακού τους συστήματος ώστε να καλυφθούν ανάγκες ολοκληρωμένης 

παρακολούθησης και αυτοματοποίησης όλων των εργασιών που αφορούν στις κινήσεις της αποθήκης, όπως: 

 

- παραλαβές εμπορευμάτων,  

- τοποθέτηση σε ειδικές θέσεις,  

- ανασυσκευασίες,  

- ανεφοδιασμό θέσεων διαλογής,  

- picking,  

- packing,  

- διαχείριση φορολογικής αποθήκης 

 

Ζητούμενα ήταν επίσης η πληρέστερη και ταχύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση τόσο των αποθετών τους 

όσο και του τελικού πελάτη. Λόγω του μεγάλου όγκου διακινήσεων, της πληθώρας των ειδών, αλλά και των 

αποθετών όλες οι κινήσεις στο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να γίνονται ευέλικτα και στον απαιτούμενο 

χρόνο. 

 

Η LSH επέλεξε λύσεις ενός μεγάλου ελληνικού s/w house (Singular Software Α.Ε.), για την υλοποίηση ενός 

ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που καλύπτουν Εμπορική Διαχείριση, Οικονομική 

Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων, Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών, Third Party Logistics   
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Επιπλέον, σημαντικότατο λόγο στην επιλογή αποτέλεσε και το γεγονός ότι η λύση ολοκληρώνει τις 

λειτουργίες Enterprise Resource Planning (ERPs)  και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας κάτω 

από ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας όπου όλα τα συστήματα επικοινωνούν αυτόματα μεταξύ 

τους χωρίς την προσθήκη ετερογενών εφαρμογών Σκοπός του έργου:Ο σκοπός του έργου αλλά 

και η λύση που δόθηκε επικεντρώθηκε κυρίως στα παρακάτω: αυτόματη ενημέρωση των ειδών, 

πελατών ανά αποθέτη πλήρη παρακολούθηση των αποθετών και σύνδεση τους με είδη. εμφάνιση 

του λογιστικού υπολοίπου ειδών ανά αποθέτη, εφοδιαστικού υπολοίπου ανά αποθέτη, του βιβλίου 

αποθήκευσης ανά Αποθέτη, συμφωνία λογαριασμών υπολοίπων ανά αποθέτη 

 πλήρη παρακολούθηση των παραλαβών των εμπορευμάτων ανά αποθέτη  

Μια παραλαβή μπορεί να είναι προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη.  

αυτόματη ενημέρωση των παραλαβών ανά αποθέτη και αυτόματη δημιουργία συνοδευτικού 

παραλαβής (ΔΑ του προμηθευτή ή το Packing List). Γίνεται σύγκριση του με το πραγματικό 

συνοδευτικό και διόρθωση και κατόπιν δημιουργία εντολής αποθήκης για την εισαγωγή των 

εμπορευμάτων. Στην εφαρμογή καταχωρείται η πραγματική ποσότητα που μετρήθηκε και με την 

οριστικοποίηση της παραλαβής (Δελτίο Εισαγωγής), ενημερώνεται το Εφοδιαστικό & Λογιστικό 

Υπόλοιπο. Τυχόν διαφορές σε σχέση με το συνοδευτικό παραστατικό, επιστρέφονται ως 

πληροφόρηση στον Αποθέτη. Καταγραφή ελλειμμάτων και πλεονασμάτων ανά αποθέτη και 

ενημέρωσή τους αυτόματη εισαγωγή των παραγγελιών των αποθετών Από τις παραγγελίες 

εκδίδονται δελτία αποστολής για τους πελάτες των αποθετών και στο τέλος κάθε μήνα η LSH 

τιμολογεί τους αποθέτες με βάση τα στοιχεία τιμολόγησης που έχουν συμφωνηθεί ανά αποθέτη και 

που ενημερώνονται από το υποσύστημα της εφοδιαστικής διαχείρισης αποθηκών .Ενημέρωση των 

αποθετών για τις παραδόσεις προς τους πελάτες τουςχαρτογράφηση των αποθηκών των οποίων 

οι θέσεις αποθήκευσης ορίζονται από 3 προσδιοριστικά χαρακτηριστικά (συστοιχία, κυψέλη, 

επίπεδο). Οι θέσεις ανήκουν λειτουργικά σε διακριτούς τύπους π.χ. storage, picking, κ.λ.π και 

έχουν αποθηκευτικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσδιορίζεται η προσδιορίζεται η  

συμπεριφορά τους. Εντός των Αποθηκών έχουν διαμορφωθεί Ζώνες Αποθήκης ανά Αποθέτη στο 

Storage, όπου εκεί κατά προτεραιότητα αποθηκεύονται τα εμπορεύματα τους βάσει τύπων θέσεων 

ανά αποθέτη, τύπου είδους και μεθόδων αποθήκευσης στο picking στη διαδικασία packing στη 

σύμπτυξη συσκευασιών στην παρακολούθηση των εργασιών τελωνειακών χώρων 

 

• Nομοθεσία και πιστοποιητικά ποιότητας και καλής λειτουργίας 

 Απαίτηση της νομοθεσίας αποτελούν μόνο αυτές οι πέντε αρχές. 

 -------Αναγνώριση κινδύνων 

 -------Προσδιορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου 

 -------Καθορισμός Κρισίμων Ορίων 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=150
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 -------Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης 

 

-------Εγκατάσταση Διορθωτικών ενεργειών και προληπτικών μέτρων ελέγχου 

         Απαίτηση της νομοθεσίας αποτελούν μόνο αυτές οι πέντε αρχές. Παρόλα αυτά  το 

HACCP για τη δημιουργία ενός συγκροτημένου συστήματος διαδικασιών ελέγχου  

περιλαμβάνει άλλες δύο αρχές μετά την εγκατάσταση του συστήματος: 

 --------Εγκατάσταση διαδικασιών επαλήθευσης 

 --------Εγκατάσταση τεκμηρίωσης. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η υπουργική απόφαση φωτογραφίζει τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας κατά ISO 9000 σαν τη βασική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα λειτουργήσει 

αποτελεσματικότερα και πιο ολοκληρωμένα ένα σύστημα HACCP. 

 
-------Συστημάτων αντικειμενικής και περιοδικής αξιολόγησης των επιδόσεων των 

συστημάτων διαχείρισης 

 
-------Ενημέρωση του κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων ως προς τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις της συμμετοχής των εργαζομένων 

 
-------Δικαίωμα συμμετοχής στο EMAS έχει οποιαδήποτε οργανισμός επιθυμεί να βελτιώσει 

τη συνολική περιβαλλοντική επίδοση του. 

Συγκεκριμένα οφείλει προκειμένου να καταχωρηθεί: 

 
-------Να διενεργήσει περιβαλλοντική επισκόπηση των δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών του. 

 

-------Να εφαρμόσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο θα καλύπτει όλα τα 

στοιχεία του κανονισμού Επίσης οι οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 

για την συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις , τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης και την εξωτερική επικοινωνία . 

 
-------Να διενεργεί ή να αναθέτει σε άλλους να διενεργούν περιβαλλοντικούς ελέγχους 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού. 

 
-------Να συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επίδοση του 

οργανισμού έναντι των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων του. 
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-------Να μεριμνήσει αφενός για την εξέταση της αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης εάν 

υφίσταται του συστήματος διαχείρισης , της διαδικασίας ελέγχου καθώς και της 

περιβαλλοντικής δήλωσης ή αποσπασμάτων αυτής , τα οποία προορίζονται για 

συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους φορείς ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού, 

προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις του 

κανονισμού και αφετέρου για την επικύρωση των περιβαλλοντικών δηλώσεων προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού. 

 

--------Να διαβιβάσει την επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση στον αρμόδιο φορέα του 

κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο οργανισμός και μετά την καταχώρηση του να 

το δημοσιεύσει. 

Προκειμένου ένας οργανισμός να διατηρήσει την καταχώρηση του πρέπει: 

 
------Να επαληθεύσει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και το πρόγραμμα ελέγχου 

του 

 ------Να διαβιβάζει τις ετήσιες επικυρωμένες ενημερώσεις τις περιβαλλοντικής δήλωσης. 

  

 

                                          TO NEO ISO 9001: 2000 
                                                     Τι αλλάζει; 

Σύμφωνα με το ISO / FDIS 9001:2000, τα υπάρχοντα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 έχουν 

πλέον ενσωματωθεί στο μοναδικό ISO 9001:2000. Απαιτήσεις όπως αυτές οι οποίες αφορούν στο 

σχεδιασμό / ανάπτυξη και στην ιδιοκτησία του πελάτη μπορούν να περικοπούν όπου δεν 

εφαρμόζονται. 

 

Το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001:2000 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του πελάτη από ότι το προηγούμενο. Είναι κατάλληλο για κάθε είδους οργανισμό σε 

όλους τους τομείς βιομηχανίας και οικονομίας. Το ISO 9001 και το αναθεωρημένο ISO 9004 

αποτελούν ένα συγκροτημένο ζεύγος προτύπων και βοηθούν στην ανάπτυξη ενός κατανοητού 

συστήματος διαχείρισης. 

Το νέο ISO 9001 έχει μία νέα διεργασιοκεντρική δομή. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο φιλικό προς το 

χρήστη και συμβαδίζει με τη διαδεδομένη προσέγγιση διεργασιών διοίκησης. Οι ουσιαστικές 

αλλαγές και καινοτομίες είναι: 

 • Πρωταρχικά, μέριμνα για την αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη 
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 • Μεγαλύτερη έμφαση στην ευθύνη της διοίκησης 

 
• Καθιέρωση ενεργειών για την επίτευξη στόχων ποιότητας (σχεδιασμός της 

ποιότητας) σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο του οργανισμού 

 
• Καθορισμός απαιτήσεων για περιοδικές ανασκοπήσεις του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας 

 • Καθορισμός νέων απαιτήσεων για τη διαχείριση των πόρων 

 
• Προσδιορισμός της επίπτωσης των αγοραζόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο 

τελικό προϊόν 

 • Μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη Δέσμευση για συνεχή βελτίωση 

 Μια επιπλέον σημαντική αλλαγή στο νέο πρότυπο ISO 9000 είναι η δομή του προτύπου: 

             Επιπτώσεις στα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ποιότητας 

 

Οι περισσότεροι οργανισμοί αναγνωρίζουν άμεσα τα οφέλη της πελατοκεντρικής αντίληψης και την 

εισαγωγή της διαχείρισης πόρων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ίδιοι οι οργανισμοί πρέπει να 

προσδιορίσουν τις διεργασίες που τους αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό ο 

οργανισμός να θεωρηθεί ως ένα σύνολο. 

Όταν διαιρούνται οι κύριες διεργασίες σε υποδιεργασίες, πρέπει να δίνεται προσοχή στην επιλογή 

της ορολογίας ώστε να διασφαλισθεί ότι οι υποδιεργασίες έχουν περιγραφεί με ακρίβεια. Αυτό 

προωθεί τις επίμονες προσπάθειες μέσα στον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις αποδοτικές 

οργανωτικές δομές και διεργασίες. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει το 

πρότυπο για να βελτιώσει τις διοικητικές διεργασίες του με ένα δικό του τρόπο. 

Δεν κρίνεται απαραίτητο ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να τροποποιήσουν τα συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας που ακολουθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν στη δομή του συγκεκριμένου 

διεθνούς προτύπου, Κάθε οργανισμός θα πρέπει να δομήσει τα αρχεία του δικού του συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας, ώστε να ικανοποιούν το δικό του μοναδικό προφίλ δραστηριοτήτων. 

Ωστόσο, οι οργανισμοί θα πρέπει να μελετήσουν εάν θα ήταν κατάλληλο γι' αυτούς να 

καταστήσουν περισσότερο διεργασιοκεντρικό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ακολουθούν, 

έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις νέες απαιτήσεις. 

Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση στα συστήματα διαχείρισης και τα αρχεία τους παρέχει ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα: Οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο 

με βάση τις διεργασίες τους. 

Σε σχέση με αυτό, το πρότυπο αναφέρει τα παρακάτω: 
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           Το νέο πρότυπο ορίζει το μοντέλο της διεργασίας ως εξής: 

Κάθε δραστηριότητα ή λειτουργία η οποία λαμβάνει δεδομένα και τα μετατρέπει σε αποτελέσματα 

μπορεί να θεωρηθεί ως διεργασία. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες και λειτουργίες που σχετίζονται 

με προϊόντα και υπηρεσίες θεωρούνται διεργασίες. 

Για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί πρέπει να ορίσουν και να διαχειριστούν πολυάριθμες 

αληλλοσυσχετιζόμενες διεργασίες. Πολλές φορές, το αποτέλεσμα μιας διεργασίας αποτελεί άμεσα 

το δεδομένο της επόμενης. Η συστηματική αναγνώριση και διαχείριση των διάφορων διεργασιών 

μέσα σε έναν οργανισμό και κυρίως των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών των διεργασιών, 

αναφέρεται ως "διεργασιοκεντρική προσέγγιση" στη διοίκηση.Αυτό το διεθνές πρότυπο ενθαρρύνει 

την υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης για τη διοίκηση του οργανισμού και τις διεργασίες του και 

επιπλέον αποτελεί μέσο άμεσης αναγνώρισης και διαχείρισης των ευκαιριών για βελτίωση. 

 

             Για παράδειγμα, η διοίκηση προσδιορίζει τις απαιτήσεις [Σύστημα διαχείρισης ποιότητας] 

και [Ευθύνη της διοίκησης]. Οι απαραίτητοι πόροι προσδιορίζονται και εφαρμόζονται στη 

[Διαχείριση πόρων], οι διεργασίες καθιερώνονται και εφαρμόζονται με τη [Διαχείριση Προϊόντων]. 

Τα αποτελέσματα μετρώνται, αναλύονται και βελτιώνονται μέσα από την [Μέτρηση, Ανάλυση και 

Βελτίωση]. Η [Ανασκόπηση από τη Διοίκηση] στη συνέχεια προσφέρει την απαραίτητη 

πληροφόρηση στην [Ευθύνη της Διοίκησης] για την αλλαγή αρμοδιοτήτων και την έναρξη της 

διαδικασίας βελτίωσης. 

         Σαν παράδειγμα της διαχείρισης του προϊόντος το μοντέλο αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι οι 

πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της 

διεργασίας του προσδιορισμού των απαιτητών δεδομένων. Η διαχείριση των διεργασιών 

εφαρμόζεται κατόπιν για όλες τις διεργασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας και τα αποτελέσματα των διεργασιών επαληθεύονται. Οι μετρήσεις της ικανοποίησης 

των πελατών αλλά και των άλλων εμπλεκόμενων μερών χρησιμοποιούνται ως ανατροφοδότηση 
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                                              LOGISTICS MANAGEMENT 

           Tο Logistics Management ασχολείται με την ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης και 

διοίκησης της φυσικής ροής των προϊόντων, που ξεκινά από τις πηγές των πρώτων υλών και 

τελειώνει στο σημείο κατανάλωσης του τελικού προϊόντος. Η διαχείριση των λειτουργιών του 

κυκλώματος Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα) απαιτεί πληροφοριακά συστήματα που να 

υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Τα πληροφοριακά συστήματα Logistics (LIS) είναι 

πλήρη πακέτα που αυτοματοποιούν και βελτιστοποιούν ολόκληρο το κύκλωμα των αποθηκών μίας 

εταιρείας. Έχουν σαν στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους Logistics, που δημιουργείται από τις 

λανθασμένες τοποθετήσεις των εμπορευμάτων, από την έλλειψη αποθέματος και την αδυναμία 

εκτέλεσης παραγγελιών, από τη λανθασμένη εκτέλεση παραγγελιών, από ληγμένες παρτίδες, από 

την αδυναμία ιχνηλασιμότητας για τυχόν ανάκληση παρτίδων, από αδυναμία έγκαιρης αντίδρασης 

σε ανάγκες προτεραιότητας, από έλλειψη πληροφόρησης, κ.ά. 

Τα πληροφοριακά συστήματα Logistics αποτελούνται συνήθως από τα παρακάτω ανεξάρτητα 

τμήματα (modules), τα οποία επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους: 

 • Διαχείριση αποθηκών WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS (WMS), 

 • Δεματοποίηση και παλετοποίηση παραγγελιών, 

 • Προγραμματισμός των δρομολογίων - διανομών, 

 • Διαχείριση προσωπικού αποθήκης, 

 • Ειδικά συστήματα picking παραγγελιών (παλεττοφόρα με ασύρματο Η/Υ), 

 • Διαχείριση του στόλου των οχημάτων. 

Μερική εφαρμογή διαδικασιών logistics στην εταιρία που δραστηριοποιούμαι  
         Στην προσπάθεια μου να προσαρμόσω κάποιες από τις εφαρμογές logistics στην επιχείρηση 

που δραστηριοποιούμε  σκιαγράφησα την υπάρχουσα κατάσταση προσπαθώντας να απομονώσω 

τα προβλήματα και να οργανώσω λύσεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσω  το κόστος της μεταφοράς 

άρα και του προϊόντος έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό όχι μόνο στη τιμή αλλά και στην 

ποιότητα εξυπηρέτησης   

      Η τότε κατάσταση και τα πρόβλημα ήταν τα εξής¨ 
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• Αποστολη εμπορευματων μόνο στη περίπτωση που συμπληρωνόντουσαν 100 κυβικά 

περίπου έτσι ώστε το κόστος μεταφοράς να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα  

• Η παράδοση τον εμπορευμάτων γινότανε κατευθείαν στον αποθηκευτικό χώρο μας και 

μετά γινότανε με μικρότερου μεγέθους φορτηγό η διαμετακόμιση. 

          Αποτελέσματα αυτής της τακτικής 

• Μη ικανοποιητικός χρόνος παράδοσης στους πελάτες  

• Πολύ μικρή συχνότητα δρομολογίων  με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια τον πελατών  

• Μη ανταγωνιστικό κόστος μεταφοράς (επιστροφή στην Ιταλία άδειος) 

• Μείωση πελατολογίου. 

• Μέτρια οργάνωση αποθήκης (μη μηχανογραφημένη ) 

• Αύξηση ζημιών στα προϊόντα λόγο τις συχνότητας μεταφόρτωσης (φόρτωμα στη Ιταλία –

ξεφόρτωμα στην Ελλάδα –φόρτωμα σε μικρότερο φορτηγό-ξεφόρτωμα στους πελάτες) 

   

 

Οι λύσεις και οι αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν ήταν άμεσες και αποτελεσματικές 

 

 

• Δημιουργία μεταφορικής εταιρίας στην Ιταλία συντονισμένη και εναρμονισμένη πρωταρχικά  

με της ανάγκες της ίδιας της εταιρίας  

• Χρησιμοποίηση του ήδη υπάρχον ειδικά διαμορφωμένου φορτηγου που να καλύπτει τις 

ανάγκες στη μεταφορά επίπλων. Το οποίο έχει τη δυνατότητα το πίσω ρυμουλκούμενο 

μέρους να μικραίνει με μηχανισμό και να τοποθετείται σωστά ασφαλισμένο στη μπροστινό 

ρυμουλκούμενο μέρος του φορτηγού με στόχο μη μείωση του κόστος μεταφοράς στο πλοίο  

• Συντονισμός με παραπλήσιες εταιρίες στην Ιταλία που αποστέλλουν εμπορεύματα σε 

παραπλήσιους προορισμούς στην Ελλάδα ( περαιτέρω μείωση κόστους)  

• Συντονισμός και ανάθεση παράδοσης εμπορευμάτων απευθείας από το φορτηγό που 

έρχεται από Ιταλία(όπου είναι δυνατό)  

• Σχεδιασμός βέλτιστης διαδρομής του φορτηγού σε κάθε ταξίδι ξεχωριστά  

• Ο οδηγός που παραδίδει είναι ο ίδιος που έχει φόρτωσει και το εμπόρευμα (καλό 

service)(ελαχιστοποίηση προβλημάτων στης παραδόσεις) 

• Μεταφορά μη μεταποιημένων προϊόντων  κύριος καυσόξυλα, μαρμαρο και ζωοτροφές κατά 

την επιστροφή στην Ιταλία  

• Εκμετάλλευση τις διαφοράς τις τιμής του πετρελαίου Ιταλίας-Ελλάδας  (περίπου 

35%)ανάλογα με τις διακυμάνσεις στη τιμή πώλησης 

• Αναβάθμιση της οργάνωσης της αποθήκης με βάση τη λειτουργικότητα και σκοπό την 

ελάττωση των αποθηκευμένων προϊόντων με βάση απλής στατιστικής εφαρμογής και 

γνώμονα τη συχνότητα πωλήσεων του κάθε προϊόντος 
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Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής ήταν συνοπτικά τα εξής 

• Στο θέμα τον καύσιμων η διαφορά τις τιμής του πετρελαίου στην Ελλάδα είχε ο αποτέλεσμα 

τη μείωση του κόστους τον καύσιμων συνολικά μέχρι και 35% ανά περιόδους  

• Από τη μεταφορά καυσόξυλων όποτε ήταν δυνατό και από μικρό ποσοστό κέρδους 

μεταπωλήσεις στην Ιταλία. Η μείωση ήταν περίπου 25% του συνολικού κόστους μεταφοράς 

• Μεταφορά μόνο στην Ιταλία όχι μεταπώληση μάρμαρο και ζωοτροφές .το κέρδος τις από τη 

μεταφορά κάλυπτε 15-20% του συνολικού κόστους μεταφοράς 

• Στις περιπτώσεις που το φορτηγό δεν είχε εμπόρευμα να πάρει κατά την επιστροφή 

εφαρμοζόταν η διαδικασία αναπροσαρμογής του φορτηγού με αποτέλεσμα μειωση του 

εισιτηρίου στο καράβι μέχρι και  20% ανά περιόδους  

• Συντονισμός και μεταφορά επίπλων άλλων εταιριών κύριος κουζίνες σε πελάτες στην ίδια 

πόλη όπου έχουμε παράδοση. Στην προκείμενη περίπτωση  είχαμε όφελος εφόσον 

μοιραζόμασταν το κόστος μεταφοράς αλλά και οι άλλες εταιρίες λόγο της μείωσης κόστους 

και σε αυτές. Καθώς έπαιρναν καλύτερη τιμή ανά κυβικό από εμάς σε σχέση με άλλες 

μεταφορικές και είχαν και πιο φιλικό service. 

• Αύξηση συχνότητας δρομολογίων από ένα το μήνα σε τρία 

• Μείωση χρόνου παραδόσης 

• Πιθανή δημιουργία κέρδους με τη περαιτέρω ανάπτυξη του μεταφορικής  εταιρίας πέρα 

από τη σημαντική μείωση κόστους 

• Αύξηση τις ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών σε τομείς οπός τον χρόνο παραδόσης τη 

συχνότητα δρομολογίων και την παραλαβή του εμπορεύματος σε άρτια κατάσταση 

• Αύξηση λειτουργικότητας της αποθήκης. 

• Μείωση τον αποθηκευμένων προϊόντων με βάση τη συχνότητα πωλήσεων του κάθε 

προϊόντος (αποδέσμευση κεφαλαίου) 

• Περαιτέρω μείωση του αποθηκευτικού κόστους λόγο τις αύξησης των δρομολογίων 

• Μείωση της συχνότητας ζημιών στα προϊόντα λόγο τις ελαχιστοποίησης των 

μεταφορτώσεων    

 

                                         Συμπεράσματα – προοπτικές  
           Αρχικά η κοστολόγηση που έκανε το αντίστοιχο τμήμα στη Ιταλία ήταν  41.13 εύρο το 

κυβικό μέτρο έπειτα από αλλαγές που εφαρμόστηκαν  το κόστος της μεταφοράς  βρίσκεται στο 

30.11 ανά κυβικό. Η  πλήρης εκμετάλλευση τις μεταφορικής εταιρίας και ο σωστός αλλά  

συνεχόμενος επανασχεδιασμός και τυχόν βελτιώσεις δίνουν περιθώριο περαιτέρω μείωσης στο 

μέλλον Καθώς η εταιρία έχει σκοπό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της  μεταφορικής σε όλες τις 

χώρες τις Ευρώπης όπου έχει πελάτες κάνοντας παραγωγικούς συνδυασμούς με άλλες εταιρίες 

που δεν ανταγωνίζονται τα δικά μας προϊόντα μια καλή συνεργασία με σκοπό τη μύωση του 

συνολικού κόστους μεταφοράς αλλά και την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρετήσεις τον πελατών 

της.   
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         Tι προσόντα πρέπει να διαθέτει σήμερα το στέλεχος των Logistics 
 

Η αβεβαιότητα, οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, οι ύπουλες μορφές ανταγωνισμού και οι 

ανατροπές στις πυραμίδες του συστήματος παραγωγής, αποσυνθέτουν τους κανόνες του 

επιχειρείν και διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με τον 

επιχειρησιακό περιβάλλον που γνώρισαν οι γονείς μας ή ακόμη και οι μεγαλύτεροι μεταξύ 

μας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

εμπορικών συναλλαγών, εργασίας, κεφαλαίων και ροής πληροφοριών. Το διαδίκτυο 

αναγκάζει ανώτατα στελέχη να επαναπροσδιορίσουν από μηδενική σχεδόν βάση το 

σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών. H παγκοσμιοποίηση και το διαδίκτυο 

καταστρέφουν παραδοσιακούς παραγωγικούς ιστούς και δημιουργούν «εικονικές 

επιχειρήσεις», δηλαδή επιχειρήσεις με ελάχιστα πάγια και μόνη περιουσία την πολύτιμη 

τεχνογνωσία μικρού αριθμού στελεχών. Κατέχουμε την «πνευματική ιδιοκτησία», 

αναθέτουμε σε τρίτους την όλη την άμεση εργασία, τονίζει ηγετικό στέλεχος της ΙΒΜ. Το 

μίγμα προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρεται από επιχειρήσεις γίνεται σύνθετο, αλλά οι 

επιχειρησιακές δομές που το παράγουν είναι οριζόντιες και αποτελούνται από λιγοστά 

στελέχη. Τα νέα πληροφοριακά συστήματα - τα διοικητικά ρομπότ - αναμένεται να 

εξαφανίσουν ή να αλλάξουν ριζικά το 90% μέσων και ανωτέρων διευθυντικών θέσεων 

μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Δεν υπάρχει χώρος στη νέα εποχή για διευθυντές που 

λειτουργούν με τη λογική των κανονισμών και της ιεραρχίας ούτε για ανθρώπινους 

διακόπτες αποφάσεων και πληροφοριών. Γνωστός επιχειρηματίας αποκαλεί τους 

σημερινούς μάνατζερ δαπανηρά μικροτσίπ. 

Τα νέα στελέχη των logistics πρέπει να είναι οι «επιχειρηματίες» των τμημάτων τους. Το 

σύγχρονο περιβάλλον εργασίας απαιτεί: 

 

Εξαιρετική Γνώση του Αντικειμένου Εργασίας. Στους εργασιακούς κύκλους το 

στέλεχος των logistics πρέπει να είναι σημείο αναφοράς. Στο νέο διαδικτυομένο εργασιακό 

περιβάλλον κάθε ενέργεια είναι απόλυτα μετρήσιμη και διαφανής. Π.χ. Στέλεχος των 

logistics με ουδέτερη παρουσία δεν έχει μέλλον. Oμως στέλεχος των logistics που σε 

σημαντικές διαπραγματεύσεις επιτυγχάνει άριστες συμφωνίες, αποκτά αναγνώριση και 

κύρος μέσα στην επιχείρηση. 

 

Ικανότητα για Συνεργασία και Επικοινωνία. Οι πιο παραδοσιακές ιεραρχικές 

δομές χαρακτηρίζονται από την ισχύ της θέσης και την απόλυτη υπακοή του στελέχους 

στον προϊστάμενο. Οι νέες οριζόντιες δομές απαιτούν από τα στελέχη των logistics να 
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έχουν ικανότητες συνεργασίας με άτομα που είναι σημεία αναφοράς στην ειδικότητά τους 

εντός ή εκτός επιχειρήσεως. Eτσι, το στέλεχος των logistics μέσω του δικτύου του μπορεί 

να εντοπίζει τα μέλη της καλύτερης ομάδας για κάθε νέο πρόγραμμα. Η ικανότητα 

ανίχνευσης νέων «ταλέντων», έτσι ώστε να ανανεώνεται η επιχειρησιακή παρακαταθήκη 

γνώσεων και ειδικοτήτων, είναι πιο σημαντική από την ιεραρχική δύναμη της θέσης. 

 

Ικανότητα Παράδοσης. Η εργασία παύει να είναι επαναληπτική, μεταμορφώνεται 

σε σύνολο πρωτότυπων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Τα προγράμματα 

υλοποιούνται από ομάδες στελεχών . Μέσα σε μία ομάδα η συνεισφορά εκάστου είναι 

συγκεκριμένη και ορατή. Συνεπώς ένα στέλεχος των logistics πρέπει να μπορεί να 

παραδίδει κάθε φορά εργασία υψηλής ποιότητας. Πρωταρχικής σημασίας είναι η ποιότητα 

του παραδοτέου να αναγνωρίζεται από πρώτα από τα μέλη της ομάδας και έπειτα από τη 

διοίκηση. 

 

Χειρισμός Αβεβαιότητας. Στο νέο κόσμο της εργασίας η αλλαγή είναι η ρουτίνα. Νέες 

δραστηριότητες, νέα προγράμματα, νέοι συνεργάτες, νέοι κανόνες. Οι νέοι διευθυντές θα 

ζήσουν σε καθεστώς αβεβαιότητας και αμφισβήτησης και θα επιπλεύσουν αυτοί που 

μπορούν να χειριστούν επιτυχώς επιχειρήσεις που λειτουργούν σε καθεστώς συνεχούς 

αλλαγής. Τέτοιοι διευθυντικοί ρόλοι ταιριάζουν καλύτερα στις γυναίκες από ό,τι στους 

άνδρες, καθώς οι γυναίκες προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα σε αλλαγές. 

Παρακολουθήστε πόσο γρήγορα μια γυναίκα κάνει γνωριμίες σε μια νέα θέση ή πώς 

διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα μιας οικογένειας. 

 

Πάθος για την Τεχνολογία. Η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα. Δεν υπάρχει 

επιχειρησιακή λειτουργία που να μην επηρεάζεται δραστικά από την επέλαση των νέων 

τεχνολογιών. Προβλέπεται ότι σε μερικά χρόνια τα στελέχη μάρκετινγκ θα 

αντικατασταθούν εν πολλοίς από τεχνολογικά στελέχη που δημιουργούν στο διαδίκτυο 

καινοτόμες εφαρμογές ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το στέλεχος των logistics αν όχι 

ειδικός, πρέπει να αγαπά τις νέες τεχνολογίες να τις κατανοεί και να τις υιοθετεί γρήγορα. 

 

Ικανότητα Προσωπικής Προβολής. Oπως ήδη αναφέρθηκε το ένα στέλεχος των 

logistics πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς αντικείμενό του. Η φήμη του πρέπει να 

ξεπερνά το στενό περιβάλλον της επιχείρησής του. Με την καλή έννοια, η προβολή 

ατομικών επιτευγμάτων είναι θεμιτή και επιβεβλημένη. Δημιουργία προσωπικής σελίδας 
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στο διαδίκτυο, παρουσίαση ενός προγράμματος σε ένα κλαδικό συνέδριο, ενεργή 

συμμετοχή σε επαγγελματικά επιμελητήρια είναι μέθοδοι προβολής του στελέχους. 

 

     Άραγε το εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδας μας διαμορφώνει γενιές νέων άξιων 

στελεχών στο πεδίο των logistics; Η απάντηση είναι αρνητική. Η εκπαίδευση στο 

πανεπιστήμια επιδιώκει τη μετάδοση τεχνικών γνώσεων και κανόνων σε ατομικό επίπεδο. 

Από τούς περισσότερους εκπαιδευτές, τα logistics θεωρούνται μετεξέλιξη της 

επιχειρησιακής έρευνας με συνέπεια να μη δίδεται έμφαση στη διοικητική και οργανωτική 

τους διάσταση. Ανύπαρκτη σχεδόν είναι η εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης ομαδικών 

ικανοτήτων ή σε σενάρια χειρισμού επίλυσης προβλημάτων με αβεβαιότητα. Αποτέλεσμα, 

τα στελέχη των logistics των ελληνικών επιχειρήσεων στις πρώτες τουλάχιστον φάσεις της 

σταδιοδρομίας τους να μην έχουν τα απαραίτητα εφόδια. Εξάλλου, μέχρι τελευταία, η 

διάκριση στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο δεν αναγνωριζόταν ούτε στον κοινωνικό 

περίγυρο ούτε και στο εργασιακό περιβάλλον. Είναι βέβαιο, ότι η ελληνική κοινωνία 
αλλάζει, όμως οι πρωτοβουλίες για προσαρμογές στις απαιτήσεις της εποχής 
πρέπει να γίνουν σύντομα. Πόσο σύντομα; Η απάντηση δiδεται από τη ρήση των 
Sneider and Means (Metacapitalism): «Κατά το 2005-2007 θα επέλθουν οι 
μεγαλύτερες αλλαγές στον κόσμο του επιχειρείν από την περίοδο που κατεβήκαμε 
από τα δένδρα». 
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
                                     INTERNET---LOGISTICS-----E-COMMERCE 

 
     Ερευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς   
           Το ερωτηματολόγιο "Χρήση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις ΜΜΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δικτυωθείτε" έχει ως 

στόχο να διερευνήσει την διάδοση και χρήση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις ΜΜΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Δικτυωθείτε", καθώς 

και να αποτυπώσει τρέχουσες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Σε ένα δείγμα 350 

ερωτηματολογίων τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα είναι: 
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