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Κεφάλαιο 1 
 

1. Εισαγωγή 
 
 
Η Ελληνική Πολιτεία στα πλαίσια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και εκτιµώντας 
τη διεθνή και την ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, 
σχεδιάζει την ενίσχυση πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αυτή. Το συγκεκριµένο 
έργο, αφορά στην ανάλυση του επιχειρηµατικού πλαισίου των Κινητών και 
Ασύρµατων εφαρµογών στις Μεταφορές και στην Εφοδιαστική και στη διερεύνηση 
πιθανής χρηµατοδότησης πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία και ανάπτυξη εφαρµογών 
ή την περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχόντων. 
 
Για την αναλυτική εξειδίκευση του έργου χρησιµοποιήθηκαν τα πορίσµατα, που 
εκπόνησε εξειδικευµένη οµάδα εργασίας του e-business forum αποτελούµενη από 
ειδικούς εµπειρογνώµονες, που προέρχονται από τον ακαδηµαϊκό χώρο, από 
επιχειρήσεις που προσφέρουν ασύρµατες λύσεις (π.χ εταιρείες τηλεµατικής), από 
επιχειρήσεις χρήστες ασύρµατων εφαρµογών, από συµβούλους επιχειρήσεων και από 
θεσµικούς φορείς. Ενδεικτικά θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε η επιτροπή 
συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 

1. Εντοπισµός ζητηµάτων που περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα στην 
εκτέλεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

2. ∆ιερεύνηση ευκαιριών για βελτιώσεις που µπορούν να επιφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες 

3. Εντοπισµός ριζικών µεταβολών που θα επιφέρει η εφαρµογή των τεχνολογιών 
αυτών στις επιχειρηµατικές διαδικασίες που εµπλέκονται στην εκτέλεση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

4. Μελέτη µεθόδων και τεχνικών λήψης αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο στο 
εκτελεστικό µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

5. Αξιολόγηση δυνατοτήτων τεχνολογικών συστηµάτων τελευταίας γενιάς που 
υλοποιούν  τις παραπάνω βελτιώσεις 

6. ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων σε επιστηµονικούς και εργασιακούς κύκλους. 
 
Ευρύτερος στόχος του έργου είναι να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης 
κινητών και ασύρµατων εφαρµογών για Μεταφορές και για την Εφοδιαστική στην 
Ελλάδα  
 

1.1 Οµάδα Εργασίας Ε4: Σκοπός σύστασης και σύνθεση οµάδας 
 
Στα πλαίσια του 5ου κύκλου εργασιών του e-business forum του YΠ.AN., 
δηµιουργήθηκε η Οµάδα Εργασίας Ε4 «Κινητών και Ασύρµατων εφαρµογών στις 
Μεταφορές και στην Εφοδιαστική» εφεξής καλούµενη OE4. 
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Η  ΟΕ4 εστίασε στον προσδιορισµό των κρίσιµων παραγόντων που χαρακτηρίζουν 
την νέα αυτή περιοχή των ασύρµατων και κινητών εφαρµογών τόσο σε όρους 
ζήτησης όσο και σε όρους προσφοράς, συνθέτοντας ένα πλαίσιο στρατηγικών και 
πολιτικών επιλογών που αφορούν την δυναµική υποστήριξη και παραπέρα εξέλιξη 
του χώρου σε εθνικό επίπεδο. 
 
Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας Ε4 είχε ως κύριο στόχο την ανάλυση των 
δοµικών παραγόντων που αφορούν την εξέλιξη στην χρήση ασύρµατων και κινητών 
τεχνολογιών για τη διαχείριση των µεταφορών και της εφοδιαστικής στην χώρα και 
προς αυτή την κατεύθυνση όρισε µια σειρά από στόχους-θεµατικές περιοχές που 
εστίασε την δραστηριότητά της. Πιο συγκεκριµένα η ΟΕ4 επικεντρώθηκε: 

1. Στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και στον διεθνή 
χώρο κυρίως σε όρους προσφοράς και ζήτησης, προσδιορίζοντας την δοµή 
και τις δυναµικές της αγοράς, τους κύριους παίκτες και τις τεχνολογικές 
υποδοµές.  

2. Στον προσδιορισµό των ενεργειών εκείνων που θα λειτουργήσουν ως 
δίαυλοι ενηµέρωσης γύρω από την περιοχή της διαχείρισης των διανοµών µε 
την  χρήση νέων τεχνολογιών, εστιάζοντας τόσο σε ειδικές οµάδες που 
εξειδικεύονται στις µεταφορές όσο και προς το ευρύτερο κοινό-πελάτη.  

3. Στην διαµόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου στόχων για τη διαµόρφωση 
στρατηγικής στον τοµέα της ανάπτυξης της διαχείρισης των µεταφορών µε 
την χρήση νέων τεχνολογιών στη χώρα. 

Παράλληλα µε τους παραπάνω βασικούς στόχους η οµάδα εργασίας επικεντρώθηκε 
επίσης και στην αξιολόγηση πρόσφατων και αναδυόµενων κινητών τεχνολογιών, 
συστηµάτων και υπηρεσιών σε µια προσπάθεια βελτίωσης του εκτελεστικού µέρους 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, και παροχής άριστων υπηρεσιών στα µέλη της 
(ξεκινώντας από τον προµηθευτή και φτάνοντας µέχρι τον καταναλωτή). 
 
Η δράση της οµάδας συντονίσθηκε από τους κ.κ Γεώργιο Γιαγλή, Επίκουρο 
Καθηγητή του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού  
Πανεπιστηµίου Αθηνών, και Ιωάννη Μίνη, Καθηγητή του Τµήµατος Μηχανικών 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Rapporteurs της οµάδας 
είχαν ορισθεί οι κ.κ Βασίλειος Ζεϊµπέκης, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
και Νικόλαος Αµπαζής, Ειδικός Επιστήµονας (∆ιδάσκων Π.∆. 407/1980) του 
Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Τα µέλη της οµάδας ήταν 85 στον αριθµό και εκπροσωπούσαν διαφορετικές οµάδες 
του χώρου των µεταφορών και της εφοδιαστικής (π.χ ακαδηµαϊκή κοινότητα, 
παρόχους λύσεων, χρήστες κτλ). Αναλυτικά τα µέλη της ευρύτερης Οµάδας 
προέρχονται από εταιρίες πληροφορικής-τηλεµατικών εφαρµογών, χρήστες και 
ακαδηµαϊκούς φορείς. Ο ονοµαστικός κατάλογός τους βρίσκεται στην ιστοσελίδα της 
Οµάδας στο site του forum. 
 
Κατά την διάρκεια των εργασιών της  ΟΕ4 διοργανώθηκαν 4  συναντήσεις µε 
εκπροσώπους από τις τρεις κατηγορίες εµπλεκόµενων φορέων στην ανάπτυξη και 
χρήση κινητών και ασύρµατων εφαρµογών: 
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1. Χρήστες ή δυνητικούς χρήστες 
2. Πάροχοι λύσεων-εφαρµογών 
3. Ακαδηµαϊκούς 

 
Στις συναντήσεις αυτές συµµετείχαν επίσης οι συντονιστές και οι δύο rapporteurs. 
Σκοπός των συναντήσεων ήταν η καταγραφή των θεµάτων που απασχολούν τις τρεις 
αυτές κατηγορίες φορέων, η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και η κατάθεση 
προτάσεων στην πολιτεία και στις επιχειρήσεις   
 
Μετά από την αρχική καταγραφή των θεµάτων και την επεξεργασία τους σε βάθος 
από την  ΟΕ4 (µετά από τέσσερις συναντήσεις), δηµιουργήθηκαν: 
 

1. Ένα αναλυτικό ερωτηµατολόγιο το οποίο απευθύνεται σε χρήστες ή 
δυνητικούς χρήστες κινητών και ασύρµατων εφαρµογών , το οποίο 
αποστάλθηκε σε όλα τα µέλη της ΟΕ4 καθώς και σε περίπου 200 επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα, οι οποίες επιλέχθηκαν κυρίως από το µητρώο επιχειρήσεων της 
Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL), καθώς και 

 
2. Οι agendas και τα πρακτικά των 4 συναντήσεων που προγραµµατίστηκαν µε 

τις τρεις κατηγορίες των εµπλεκόµενων φορέων. 
 
3. Ένα τελικό παραδοτέο το οποίο περιέχει την καταγραφή, επεξεργασία και   

ανάλυση όλων των θεµάτων που απασχόλησαν την οµάδα. Επίσης σηµαντικό 
κοµµάτι του παραδοτέου αφιερώνεται στην  κατάθεση προτάσεων στην 
πολιτεία και στις επιχειρήσεις   

 
Οι αµέσως επόµενες ενέργειες αφορούσαν στην καταγραφή των αποτελεσµάτων των 
διευρυµένων συναντήσεων και τη συλλογή δεδοµένων από το ερωτηµατολόγιο. Η 
επεξεργασία όλων των δεδοµένων, αποτέλεσε αντικείµενο ευρύτερης διαβούλευσης 
µε όλα τα µέλη της ΟΕ4, µε στόχο να διατυπωθούν οι συνολικές θέσεις στην 
παρούσα έκθεση, πριν από την οριστική διαµόρφωση του παραδοτέου κειµένου. Το 
ερωτηµατολόγιο αυτό απεστάλη σε περίπου 200 επιχειρήσεις – προερχόµενες κυρίως 
από το µητρώο επιχειρήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL)-.  
 
Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 4 συναντήσεις, τα πρακτικά των οποίων περιέχονται 
στο Παράρτηµα Β της παρούσης έκθεσης. Τα συνολικά αποτελέσµατα των 
συναντήσεων αναλύονται στα συµπεράσµατα της παρούσης έκθεσης. 
 

1.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης Μελέτης 
 
Εκτός από τις επιµέρους συναντήσεις της Οµάδας Εργασίας, όπως αυτές 
αναφέρθηκαν πιο πάνω και παρουσιάζονται αναλυτικά στα παραρτήµατα, οι δύο 
rapporteurs έκαναν µία εκτενή επισκόπιση του ∆ιεθνούς και Ελληνικού τύπου σε 
θέµατα που αφορούν τις διανοµές και την εφοδιαστική καθώς επίσης και σε 
ασύρµατες και κινητές τεχνολογίες οι οποίες µπορούν να βελτιστοποιήσουν της 
παραπάνω επιχειρηµατικές διαδικασίες. Η επισκόπηση αυτή µαζί µε τα 
αποτελέσµατα των συναντήσεων της οµάδας οδήγησαν στην δηµιουργία της 
παρούσης έκθεσης, η οποία περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια: 
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Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο σκοπός σύστασης και η σύνθεση της Οµάδας 
Εργασίας Ε4. Επίσης γίνεται αναφορά στους κύριους στόχους της οµάδας, στην 
σύνθεση της, στα θέµατα στα οποία αναφέρθηκε, καθώς επίσης και στο υλικό που 
παράχθηκε ως αποτέλεσµα συνεργασίας όλων των µελών της οµάδας (π.χ παραδοτέα, 
ερωτηµατολόγιο).  
 
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το Θεωρητικό Υπόβαθρο των διαδικασιών διανοµής 
και αποθήκευσης. Πιο συγκεκριµένα, στο θέµα των διανοµών γίνεται λόγος για τα 
µέσα µεταφοράς που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα χαρακτηριστικά τους, το 
κόστος µεταφοράς, τα κύρια προβλήµατα των µεταφορών, η δροµολόγηση και ο 
προγραµµατισµός οχηµάτων (στις αστικές διανοµές), καθώς επίσης εξάγονται και 
χρήσιµα συµπεράσµατα για τον χώρο. Όσο αφορά στην διαδικασία της αποθήκευσης, 
τα κύρια θέµατα τα οποία αναπτύχθηκαν αφορούν στην φύση και την σηµασία της 
αποθήκευσης, στα στάδια λειτουργίας αποθήκευσης, στο είδος της αποθήκευσης (σε 
ιδιόκτητο χώρο ή 3PL), στην υλικοτεχνική ανάπτυξη µιας αποθήκης και στα 
προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της αποθήκευσης. 
 
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι τεχνολογίες οι οποίες µπορούν να υποστηρίξουν 
τις µεταφορές και τις αποθηκεύσεις. Πιο συγκεκριµένα το κεφάλαιο χωρίζεται σε 3 
υποενότητες:  στις Τεχνολογίες εξωτερικού περιβάλλοντος (εξαρτώµενες δικτύου) 
(π.χ GSM), στις Τεχνολογίες εσωτερικού περιβάλλοντος (ανεξάρτητες δικτύου) (π.χ 
W-LAN) στις Τεχνολογίες εντοπισµού θέσης (π.χ G.P.S). Τέλος παρουσιάζονται και  
διάφορες ασύρµατες συσκευές που θα µπορούσαν να αποτελέσουν το µέσο 
ποµποδέκτη πληροφοριών.  
 
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στον χώρο 
των µεταφορών και της αποθήκευσης. Πιο συγκεκριµένα αναλύεται το ελληνικό και 
διεθνές τοπίο των διανοµών και της αποθήκευσης, διάφορες χαρακτηριστικές 
εφαρµογές αποθήκευσης και διανοµών καθώς επίσης παρουσιάζονται και τα 
αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου. 
 
Τέλος στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι προτάσεις τις οµάδας προς τις επιχειρήσεις 
και τα επιχειρηµατικά σχήµατα καθώς επίσης και οι προτάσεις προς την πολιτεία και 
τα τελικά συµπεράσµατα. Επίσης υπάρχουν και τα Παραρτήµατα Α, Β και Γ όπου 
παραθέτονται το ερωτηµατολόγιο, τα πρακτικά των συναντήσεων και η λίστα µε τους 
συµµετέχοντες αντίστοιχα. 
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Κεφάλαιο 2  
 

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο των διαδικασιών µεταφοράς και 
αποθήκευσης 

 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
Οι βασικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας µπορούν να χωριστούν µε βάση 
τη λειτουργία  τους σε δυο κατηγορίες: α) τον προγραµµατισµό και β) την εκτέλεση. 
Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη κατηγορία συµπεριλαµβάνει διαδικασίες όπως η 
πρόβλεψη ζήτησης, ο προγραµµατισµός προµηθειών υλικών και παραγωγής, ο 
προγραµµατισµός αναγκών διανοµής καθώς επίσης και προγραµµατισµός συνεχούς 
ανεφοδιασµού. Η δεύτερη κατηγορία είναι πιο επικεντρωµένη σε διαδικασίες όπως η 
παρακολούθηση παραγωγής, παρακολούθηση αποθέµατος, οργάνωση αποθήκης, 
διανοµή, συλλογή συσκευασιών (reverse logistics), διαχείριση επιστροφών κτλ.  
 
Ο προγραµµατισµός της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα λόγω της 
σηµαντικότητας του στην ευρύτερη ‘επιχειρησιακή λειτουργία’ ενός οργανισµού. 
Αποτέλεσµα της παραπάνω ερευνητικής προσπάθειας ήταν να αναπτυχθούν αρκετά 
συστήµατα όπως τα MRP I, και II στις δεκαετίες του 60 και 70, καθώς και τα 
συστήµατα ERP στη δεκαετία του 80. Στην δεκαετία του 90, ο προγραµµατισµός της 
εφοδιαστικής αλυσίδας επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών και 
στην βελτιστοποίηση τους (π.χ συστήµατα των εταιρειών Manugistics, το i2, κλπ). 
Παρόλα αυτά το εκτελεστικό µέρος δεν ερευνήθηκε στον ίδιο βαθµό, µε εξαίρεση 
κάποια πολύ συγκεκριµένα θέµατα . 
 
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού υπόβαθρου σε δύο 
διαδικασίες του εκτελεστικού κοµµατιού της εφοδιαστικής αλυσίδας: αυτές της 
µεταφοράς και της αποθήκευσης. Πιο συγκεκριµένα, όσο αφορά στη διαδικασία της 
µεταφοράς παρουσιάζεται αρχικά ένα γενικό πλαίσιο οργάνωσης και 
χαρακτηριστικών των µεταφορών και στη συνέχεια η αναφορά επικεντρώνεται σε 
θέµατα που αφορούν τις αστικές διανοµές/µεταφορές. Στην περίπτωση της 
διαδικασίας αποθήκευσης  γίνεται λόγος για το γενικό περίγραµµα λειτουργίας µιας 
αποθήκης και στην συνέχεια παρουσιάζονται λεπτοµερείς αναφορές σε βασικά 
στοιχεία και λειτουργίες που χαρακτηρίζουν την διαδικασία της αποθήκευσης.   

2.2 ∆ιαδικασία Μεταφοράς 

 
Η µη-σταθερή ζήτηση προϊόντων, η ανάγκη για πιο συχνούς και πιο µικρούς χρόνους 
παραγγελιοληψίας, όπως επίσης και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις των εταιρειών για 
έγκαιρες µεταφορές/διανοµές αποτελούν τις βασικές παραµέτρους οι οποίες 
σχηµατίζουν την αγορά και τους τρόπους συναλλαγής του 20ου αιώνα. Ως εκ τούτου η 
µεταφορά προϊόντων αποτελεί για κάθε εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο 
αυτό µία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες. Η σηµασία των µεταφορών ενισχύεται 
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επίσης από το γεγονός του µεγάλου λειτουργικού κόστους που εµπεριέχεται και που 
επιβαρύνει κάθε εταιρία. Πιο συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί πως η µεταφορά 
προϊόντων απορροφά περίπου µεταξύ του 1/3 και 2/3 του συνολικού κόστους που 
δαπανάται για διαδικασίες logistics1. Η άρτια κατάρτιση λοιπόν κάθε logistician σε 
θέµατα µεταφορών αποτελεί βασικό στοιχείο για την βέλτιστη λειτουργία κάθε 
εταιρίας.  
 
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της ενότητας 2.1 είναι να αναλυθούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των µεταφορών, να παρουσιαστούν τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζονται καθηµερινά κατά την διάρκεια της µεταφοράς προϊόντων, το 
κόστος που εµπεριέχουν καθώς επίσης να εστιασθούµε σε θέµατα δροµολόγησης και 
προγραµµατισµού οχηµάτων κυρίως για την περίπτωση των αστικών διανοµών.   
 

2.2.1 Μέσα µεταφοράς & τα χαρακτηριστικά τους 
 
Η µεταφορά ενός προϊόντος µπορεί να επιτευχθεί µε ένα µεγάλο αριθµό µέσων που 
εµπεριέχονται κυρίως σε πέντε µεγάλες κατηγορίες: θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές, 
σιδηροδροµικές και τέλος µέσω αγωγών. Αυτά τα πέντε είδη µεταφορών µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν είτε κατά αποκλειστικότητα για την µεταφορά ενός προϊόντος (π.χ 
χρήση µόνο οδικού µέσου µεταφοράς), είτε σε συνδυασµούς (θαλάσσιο και οδικό), 
µε βασικό γνώµονα την βέλτιστη µεταφορά τους, δηλαδή αυτή που συνδυάζει 
καλύτερα την πιο γρήγορη και πιο οικονοµική συνάµα. 
 
Για την διευκόλυνση της βέλτιστης επιλογής του µέσου µεταφοράς, θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι βασικά για όλα τα 
µέσα. Πιο συγκεκριµένα, το κόστος µεταφοράς ανά µέσο, ο µέσος χρόνος µεταφοράς 
και οι διακυµάνσεις που µπορεί να εµπεριέχει, οι κίνδυνοι απώλειας και καταστροφής 
των προϊόντων, αποτελούν τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να µελετώνται 
προσεκτικά πριν την τελική επιλογή του ή των µέσων µεταφοράς. Λαµβάνοντας 
υπόψη πως οι παραπάνω συνιστώσες θεωρούνται από τις πιο σηµαντικές για την 
λήψη αποφάσεων σε θέµατα µεταφοράς, (έχουν ληφθεί υπόψη σε πολλές µελέτες που 
έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια2), κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν 
παρακάτω µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.       
 

1. Κόστος µεταφοράς ανά µέσο:  Το κόστος µεταφοράς για κάθε µέσο εµπεριέχει 
την καθαρή αξία για την µεταφορά των προϊόντων καθώς επίσης και τα έξοδα των 
εµπορευµατικών σταθµών ή άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται κατά την 
διάρκεια της µεταφοράς. Στην περίπτωση που η µεταφορά διεκπεραιώνεται από 
τρίτο (π.χ διαµεταφορέα 3PL), το κόστος µεταφοράς εµπεριέχει εκτός από την 
µεταφορά, την παραλαβή και διανοµή των προϊόντων σε προκαθορισµένα σηµεία, 
την ασφάλιση αυτών, καθώς επίσης και την προετοιµασία/παλετοποίηση (picking) 
των προς µεταφορά προϊόντων. Θα πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο πως το 
κόστος µεταφοράς είναι αρκετά µεταβαλλόµενο ανάλογα το µέσο µεταφοράς. Ο 
παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1), δίνει µια προσέγγιση κόστους µεταφοράς ενός 
τόνου ανά µίλι για κάθε ένα από τα πέντε βασικά µέσα µεταφοράς.  

                                                 
1 Ballou, R. H., (1999), Business Logistics Management, Fourth Ed., Prentice-Hall International, Inc., 
Upper Saddle River, New Jersey, 07458, ISBN 0-13-081262-5 
2 Lambert, D. M., Harrington, T. C., (1989), Establishing Customer Service Strategies within the 
Market Mix: More Empirical Evidence, “Journal of Business Logistics 10, No. 2, pp.50-65 
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Μέσο µεταφοράς Κόστος τόνου ανά µίλι  

Θαλάσσιο  0.73¢ 
Αεροπορικό 58.75¢ 
Οδικό 25.08¢ 

Σιδηροδροµικό  2.50¢ 
Αγωγός 1.40¢ 

Πίνακας 1. Μέσο κόστος µεταφοράς προϊόντων ανά µέσο µεταφοράς3 
 
Ο παραπάνω πίνακας είναι απλά ενδεικτικός και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
γενικές συγκρίσεις κόστους µεταφοράς. Κατά την επιλογή του µέσου µεταφοράς θα 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τρέχουσα τιµή µεταφοράς του συγκεκριµένου 
προϊόντος, η απόσταση που θα διανυθεί καθώς επίσης οποιαδήποτε επιπρόσθετα 
έξοδα που µπορεί να χρειαστούν για την αρτιότερη µεταφορά των εµπορευµάτων.  
 
2. Μέσος χρόνος µεταφοράς και χρονικές διακυµάνσεις: ∆ιάφορες µελέτες4 έχουν 
δείξει ότι ο µέσος χρόνος παράδοσης και οι χρονικές διακυµάνσεις αυτού 
αποτελούν τα δύο πιο σηµαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιτυχή 
εκπλήρωση µιας µεταφοράς. Πιο συγκεκριµένα, ως µέσος χρόνος µεταφοράς 
χαρακτηρίζεται ο χρόνος που χρειάζεται για να µεταφερθεί ένα φορτίο από τον 
αρχικό χώρο στέγασης µέχρι το σηµείο παράδοσης. Ο µέσος χρόνος µεταφοράς 
διαφέρει σε κάθε µέσο µεταφοράς ανάλογα µε το αν εξασφαλίζει την άµεση 
µεταφορά των εµπορευµάτων από το σηµείο παραλαβής µέχρι το σηµείο 
παράδοσης ή την έµµεση µε την χρήση ενδιάµεσων σταθµών. Όσο αφορά στις 
χρονικές διακυµάνσεις, αυτές οφείλονται κυρίως στις διαφορές που υπάρχουν 
µεταξύ των µέσων µεταφοράς. Πιο συγκεκριµένα, προβλήµατα όπως καιρικές 
συνθήκες, κυκλοφοριακά προβλήµατα, συχνές στάσεις για παραδόσεις προϊόντων 
κτλ, ευθύνονται για την αδυναµία ακριβής χρονικής πρόβλεψης στις µεταφορές.  
 
3. Κίνδυνοι απώλειας και καταστροφής των προϊόντων: Επειδή οι δυνατότητα 
µεταφοράς προϊόντων µε ασφάλεια διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, οι κίνδυνοι 
απώλειας και καταστροφής των εµπορευµάτων αποτελούν βασικό κριτήριο 
επιλογής µιας µεταφορικής εταιρίας.  

 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι πέντε κύριες επιλογές για µεταφορές προϊόντων 
είναι οι:  θαλάσσιες µεταφορές ,οι  αεροπορικές, οι οδικές, οι σιδηροδροµικές και τέλος 
αυτές που γίνονται µέσω αγωγών (π.χ µεταφορά αερίου). Παρακάτω κάθε είδος 
µεταφοράς αναλύεται µε περισσότερη λεπτοµέρεια. 
 
Θαλάσσιες µεταφορές 
 
Σε γενικές γραµµές οι µεταφορές προϊόντων µέσω θαλάσσης είναι περιορισµένες σε 
σύγκριση µε τα άλλα είδη και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένα από τα 
βασικά προβλήµατα αποτελεί το γεγονός πως οι διαµεταφορείς θα πρέπει να έχουν 
αποθήκες σε λιµάνια ή να χρησιµοποιούν  και άλλο µέσο µεταφοράς (π.χ φορτηγό) σε 
συνδυασµό µε το θαλάσσιο µέσο µεταφοράς. Ένα άλλο βασικό µειονέκτηµα που 
                                                 
3 Wilson, R. A., (1996), Transportation in America, 14th Edition, Lansdowne, Va.: ENO Transportation 
Foundation 
4 Jackson, D. W., Keith J. E., Burdick, R. K., (1986), Examining the Relative Importance of Physical 
Distribution Service Elements, Journal of Business Logistics 7, No. 2, pp.14-32 
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χαρακτηρίζει τις θαλάσσιες µεταφορές είναι η εξάρτηση τους από τις καιρικές 
συνθήκες. Τέλος οι θαλάσσιες µεταφορές είναι πιο πολύ πιο αργές από τα υπόλοιπα 
µέσα µεταφοράς. 
 
Αεροπορικές µεταφορές 
 
Οι αεροπορικές µεταφορές παρότι εµπεριέχουν µεγάλο κόστος επιλέγονται όλο και 
περισσότερο ως µέσο, κυρίως λόγο της δυνατότητας που έχουν να µεταφέρουν 
οποιαδήποτε εµπορεύµατα σε µακρινά σηµεία παράδοσης σε όλο τον κόσµο πολύ µε 
µεγάλη ταχύτητα. Ένα βασικό στοιχείο που κάνει τις αεροπορικές µεταφορές να είναι 
από τις πρώτες επιλογές µεταφοράς προϊόντων, είναι οι µικρές χρονικές διακυµάνσεις 
στο χρόνο παράδοσης σε αντίθεση µε τις θαλάσσιες και οδικές µεταφορές. Πιο 
συγκεκριµένα παρότι τα αεροπορικά µέσα (αεροπλάνα) έχουν τον φόβο της 
µηχανικής βλάβης, των καιρικών συνθηκών, κτλ, θεωρούνται αρκετά αξιόπιστα αφού 
αρκετές µελέτες καθώς και από καθηµερινές εµπειρίες δεν παρουσιάζονται µεγάλες 
αποκλίσεις στους χρόνους παράδοσης.     
 
Σιδηροδροµικές µεταφορές 
 
Οι σιδηροδροµικές µεταφορές χρησιµοποιούνταν κυρίως για την µεταφορά πρώτης 
ύλης όπως π.χ κάρβουνου, χηµικών κτλ και για προϊόντα χαµηλής αξίας όπως π.χ 
χαρτί, τρόφιµα κτλ. Τα τελευταία χρόνια όµως η χρήση αµαξοστοιχιών είναι αρκετά 
εντονότερη µε µεταφορές πάσης φύσεως προϊόντων. Το βασικό πρόβληµα αυτών των 
µεταφορών είναι πως ένα µεγάλο κοµµάτι του µέσου χρόνου µεταφοράς προϊόντων 
καταναλώνεται στην φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων, στην µεταφορά των 
εµπορευµάτων από ένα σταθµό εκφόρτωσης σε άλλο σταθµό, καθώς επίσης και στη 
συναρµολόγηση των βαγονιών. Θα ήταν καλό να επισηµανθεί πως προσφέρονται 
στην αγορά δύο είδη σιδηροδροµικών µεταφορών: Αυτές που προέρχονται από 
δηµόσιους φορείς (π.χ Ο.Σ.Ε) και από εταιρίες που έχουν βαγόνια και τα οποία τα 
ενοικιάζουν σε κάθε ενδιαφερόµενο που θέλει να µεταφέρει τα εµπορεύµατά του, 
καθώς επίσης και αυτές που έχουν ιδιόκτητα βαγόνια που εξυπηρετούν µόνο την 
εταιρία που τα έχει (π.χ FedEx).    
 
Οδικές µεταφορές 
 
Σε αντίθεση µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές, οι µεταφορές µε οδικά µέσα εστιάζουν 
συνήθως στην µεταφορά σχεδόν έτοιµων ή έτοιµων προϊόντων τα οποία προορίζονται 
για παράδοση στον τελικό πελάτη. Τα βασικά πλεονεκτήµατα των οδικών µεταφορών 
είναι η δυνατότητα για door-to-door υπηρεσίες (από την αποθήκη στον πελάτη χωρίς 
ενδιάµεσο σταθµό), η µη αναγκαιότητα φορτοεκφόρτωσης µεταξύ των σηµείων 
παραλαβής και παράδοσης, καθώς επίσης και η µεγαλύτερη συχνότητα δροµολογίων. 
Είναι σκόπιµο εδώ να αναφερθεί πως υπάρχουν διακριτές διαφορές µεταξύ των 
σιδηροδροµικών και οδικών µεταφορών. Καταρχήν εκτός από τα δύο είδη 
σιδηροδροµικών µεταφορών που αναφέρθηκαν παραπάνω, στις οδικές µεταφορές 
έρχεται να προστεθεί και η δυνατότητα µίσθωσης φορτηγών για διανοµές προϊόντων. 
Επίσης µια άλλη διαφορά είναι πως τα φορτηγά θεωρούνται λιγότερο ικανά από τα 
τραίνα στην µεταφορά όλων των ειδών εµπορευµάτων. Αυτό προέρχεται κυρίως από 
του νόµους που έχει θεσπίσει η πολιτεία στις οδικές µεταφορές όπου υπάρχει 
περιορισµός στο βάρος και στον όγκο του φορτίου που µεταφέρεται από ένα 
φορτηγό. Τέλος, άλλη µια διαφορά είναι στον χρόνο φόρτωσης αφού στην περίπτωση 
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του φορτηγού έχουµε µόνο την ύπαρξη ενός τρέιλερ ενώ στην περίπτωση του τρένου 
έχουµε πολλά βαγόνια.     
 
Μεταφορές µέσω αγωγών 
 
Ακόµα και στις µέρες µας, οι µεταφορές µέσω αγωγών προσφέρουν πολύ 
περιορισµένες υπηρεσίες και έχουν µικρές δυνατότητες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός πως τα βασικά προϊόντα τα οποία µεταφέρονται πολύ οικονοµικά µέσω 
αγωγών είναι κυρίως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Παρόλα αυτά έχουν 
ξεκινήσει πειράµατα µεταφοράς συµπαγών προϊόντων τα οποία µπορούν να 
µετατραπούν σε υγρή µορφή και να µεταφερθούν µέσω αγωγών. Αν υπάρξει 
µεταφορά µε επιτυχία τότε σίγουρα τα επόµενα χρόνια η µεταφορές µέσω αγωγών θα 
ανθίσουν.  
 
Συµπερασµατικά στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται µια επισκόπιση της συνολικής 
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από κάθε µέσο µεταφοράς. Όπως 
φαίνεται και από τον πίνακα το µικρότερο κόστος παρατηρείται στις θαλάσσιες 
µεταφορές, που έχουν όµως και τον µεγαλύτερο µέσο χρόνο παράδοσης. Τέλος ο 
µικρότερος κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των εµπορευµάτων παρατηρείται 
στις µεταφορές µέσω αγωγού.  
 

Μέσο µεταφοράς Κόστος 
1 = Υψηλότερο 

Μέσος χρόνος 
παράδοσης 

1 = Γρηγορότερος 

Απώλεια & 
καταστροφή 

1= Μικρότερη 
Τραίνο 3 3 5 
Φορτηγό 2 2 4 
Πλοίο 5 5 2 
Αγωγός 4 4 1 
Αεροπλάνο 1 1 3 

Πίνακας 2.  Επισκόπιση των χαρακτηριστικών κάθε µέσου1 

2.2.2 Κόστος µεταφοράς  
 
Το κόστος µεταφοράς αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής µέσου γι’ αυτό 
και αναλύεται ειδικότερα σε αυτή την ενότητα. Μιλώντας γενικά, υπάρχουν δύο 
µεγάλες κατηγορίες κόστους:  
 

• Τα σταθερά και µεταβλητά κόστη 
• Συµπληρωµατικά κόστη  

 
Σταθερά και µεταβλητά κόστη 
 
Κάθε µεταφορά προϊόντων εµπεριέχει ένα µεγάλο αριθµό εξόδων για αµοιβές 
προσωπικού, καύσιµα, συντήρηση εξοπλισµού, άλλα διοικητικά έξοδα κτλ. Αυτή η 
µίξη κόστους µπορεί να χωριστεί σε έξοδα που µεταβάλλονται ανάλογα µε τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες µεταφοράς ή το όγκο των εµπορευµάτων (µεταβλητά 
κόστη) και σε αυτά τα οποία είναι κοινά και παραµένουν ίδια για κάθε µεταφορά 
(σταθερά κόστη) όπως π.χ συντήρηση εξοπλισµού και διοικητικά έξοδα. Φυσικά, όλα 
τα κόστη είναι µεταβλητά εάν ληφθούν υπόψη µεγάλες χρονικές περίοδοι και µεγάλοι 
όγκοι εµπορευµάτων. Όσο αφορά στο θέµα του καθαρού κόστους µεταφοράς 
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µπορούµε να θεωρήσουµε πως τα έξοδα είναι σταθερά για τις περιπτώσεις τυπικών 
µεταφορών µε σταθερό όγκο (π.χ κλασσικές καθηµερινές µεταφορές που δεν 
εµπεριέχουν ειδικές περιπτώσεις µεταφοράς). Όλα τα άλλα κόστη θεωρούνται 
µεταβλητά.  
 
Πιο συγκεκριµένα τα σταθερά κόστη εµπεριέχουν έξοδα που γίνονται για την 
συντήρηση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται κατά την µεταφορά, για τις 
εγκαταστάσεις εµπορευµατικών σταθµών όπου γίνεται η φορτοεκφόρτωση των 
προϊόντων και τα διοικητικά έξοδα. Τα µεταβαλλόµενα έξοδα συνήθως εµπεριέχουν 
καύσιµα, αµοιβές προσωπικού και έξοδα παραλαβής και παράδοσης. Φυσικά η 
παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν είναι απόλυτη αφού υπάρχουν διαφορετικά κόστη 
ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιείται κάθε φορά.  
 
Συµπληρωµατικά κόστη  
 
Εκτός από το βασικό πρόβληµα της επιλογής εάν ένα κόστος είναι σταθερό ή 
µεταβλητό, ο ακριβής καθορισµός του κόστους µεταφοράς ενός προϊόντος απαιτεί 
µερικές αυθαίρετες κατανοµές εξόδων παρότι το τελικό κόστος µεταφοράς είναι 
γνωστό. Ο λόγος ύπαρξης αυθαίρετων κατανοµών σε έξοδα προέρχεται από την 
ύπαρξη εξόδων που δεν είναι άµεσα ορατά. Για παράδειγµα η κοστολόγηση της 
µεταφοράς προϊόντων, µε διαφορετικό µέγεθος και βάρος, από ένα σηµείο σε ένα 
άλλο µέσα σε µια αποθήκη είναι ένα θέµα το οποίο δύσκολα µπορεί να λυθεί αφού 
δεν υπάρχει συγκεκριµένη φόρµουλα η οποία να λαµβάνει υπόψη όλες τις 
παραµέτρους και να τιµολογεί την κάθε µεταφορά ανάλογα.   

2.2.3 ∆ροµολόγηση και Προγραµµατισµός οχηµάτων 
 
Κεντρική θέση στα συστατικά για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση των 
µεταφορών έχουν τρία βασικά στοιχεία: η ∆ροµολόγηση Οχηµάτων, ο 
Προγραµµατισµός των ∆ροµολογίων Οχηµάτων και η Αναδροµολόγηση των 
Αποστολών των Φορτίων. Η Επιλογή Τρόπου Μεταφοράς των Φορτίων, αποτελεί 
επίσης ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο που δεν εξετάζεται εδώ, καθώς σε αυτή την 
αναφορά εξετάζουµε τις µεταφορές που πραγµατοποιούνται µε φορτηγά. Πιο 
συγκεκριµένα:  
 

1. ∆ροµολόγηση Οχηµάτων: Η ποσότητα του χρόνου κατά τον οποίο τα αγαθά 
βρίσκονται στη φάση της µεταφοράς, αντικατοπτρίζει τον αριθµό των φορτίων 
που πρέπει να παραδοθούν από ένα όχηµα µέσα σε ένα δεδοµένο χρονικό 
διάστηµα και το συνολικό κόστος µεταφοράς όλων των φορτίων. Προκειµένου 
να µειωθεί το κόστος αυτό, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση των 
πελατών, είναι κρίσιµη η εύρεση των βέλτιστων διαδροµών που θα πρέπει να 
ακολουθήσει ένα όχηµα µέσα από το δίκτυο των πιθανών διαδροµών. Υπάρχει 
ήδη ένας αριθµός µοντέλων για τον προσδιορισµό της βέλτιστης διαδροµής 5, 
για τις περιπτώσεις όπου η προέλευση είναι διαφορετική από τον προορισµό. 
Τα πράγµατα γίνονται όµως πιο δύσκολα στις περιπτώσεις όπου ο προορισµός 
ταυτίζεται µε την προέλευση - το παγκοσµίως γνωστό Πρόβληµα του 
Περιοδεύοντος Πωλητή.  

                                                 
5 G. Clarke and J. W. Wright, (1963), “Scheduling of Vehicles from a central Depot to a number of 
Delivery points”, Operations Research, Vol. 11, pp. 568-581 
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2. Προγραµµατισµός των ∆ροµολογίων Οχηµάτων: Ο Προγραµµατισµός των 
∆ροµολογίων Οχηµάτων αποτελεί µία επέκταση του προβλήµατος της 
∆ροµολόγησης Οχηµάτων. Χειρίζεται καθηµερινά ζητήµατα υψηλότερου 
βαθµού κατακερµατισµού των δραστηριοτήτων, όπως (α) κάθε στάση µπορεί να 
περιλαµβάνει την φόρτωση και την εκφόρτωση κάποιου εµπορεύµατος, (β) 
πολλαπλά οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε διαφορετικούς 
περιορισµούς δυναµικότητας τόσο σε επίπεδο βάρους όσο και όγκου, (γ) οι 
πελάτες µπορεί να επιτρέπουν την φόρτωση ή εκφόρτωση µόνο ορισµένες ώρες 
της ηµέρας (παράθυρα παράδοσης), (δ) οι φορτώσεις µπορεί να επιτρέπονται σε 
µία διαδροµή, µόνο αν έχουν εκτελεστεί όλες οι παραδόσεις, (ε) οι οδηγοί 
δικαιούνται να κάνουν διάλειµµα µόνο σε ορισµένες χρονικές στιγµές της 
ηµέρας. Όπως είναι προφανές, οι περιορισµοί αυτοί προσθέτουν έναν σηµαντικό 
βαθµό πολυπλοκότητας στο πρόβληµα. Αν τα γεγονότα αυτά µπορούν να 
προβλεφθούν και να ενσωµατωθούν στον προγραµµατισµό πριν τα φορτηγά 
φύγουν από την αφετηρία της διαδροµής τους, µπορεί να σχεδιαστεί µία 
βέλτιστη διαδροµή. Σε αυτό τον τοµέα έχει εξάλλου γίνει εξαντλητική έρευνα. 
Ως παράδειγµα της εργασίας που έχει γίνει, είναι η προσέγγιση των Clarke-
Wright6, που έχει ξεχωρίσει διαχρονικά, ως αρκετά ευέλικτη ώστε να µπορεί να 
διαχειριστεί ένα µεγάλο εύρος πρακτικών περιορισµών, σχετικά γρήγορα, µε ένα 
µέτριο αριθµό στάσεων, και όντας ικανή να εξάγει λύσεις πολύ κοντά στη 
βέλτιστη. 

 
3. Αναδροµολόγηση των Αποστολών των Φορτίων: Με βάση την ανωτέρω 

περιγραφή, αν το πρόγραµµα παραδόσεων ενός φορτηγού έχει ανατραπεί από 
έναν απρόβλεπτο παράγοντα, όπως µηχανική βλάβη ή έλλειψη παραθύρου 
παράδοσης, τα κεντρικά γραφεία στέλνουν ένα φορτηγό για να παραλάβει τα 
αγαθά και συνδυάζουν τα προγράµµατα παράδοσης των δύο, προκειµένου να 
εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν όλους τους πελάτες, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 2.1. Το Σχήµα αυτό µπορεί να έχει εφαρµογή και στην περίπτωση όπου 
ένα φορτηγό (φορτηγό A), µπορεί να µη διαθέτει αρκετό απόθεµα για να 
ικανοποιήσει όλους τους πελάτες, και χρειάζεται, κατά συνέπεια, να υποστήριξη 
από ένα άλλο (φορτηγό Β). Πώς µπορούν τα κεντρικά γραφεία να αποφασίσουν 
ποιο φορτηγό πρέπει να στείλουν σε βοήθεια του πρώτου; Ποιο αποτελεί την 
αποδοτικότερη επιλογή, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του τη συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή καθώς και τη δυναµικότητά του και την επιτακτικότητα των 
παραδόσεών του; Μπορούν όλες αυτές οι αποφάσεις να ληφθούν και να 
µεταδοθούν στο φορτηγό έγκαιρα και µε ένα «κατανοητό» τρόπο (για 
παράδειγµα µε τη µορφή γραφικών µηνυµάτων πάνω σε µία οθόνη), ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση που θα έχει  το απρόβλεπτο αυτό γεγονός στο 
πρόγραµµα παραδόσεων; Αυτά είναι αληθινά δυναµικά προβλήµατα που 
συµβαίνουν σε πραγµατικό χρόνο και αντιµετωπίζονται καθηµερινά από την 
εκτελεστική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 
 
 
 

 

                                                 
6 Ronald H. Ballou and Yogesh K. Agarwal, (1988), “A Performance Comparison of several Popular 
Algorithms for Vehicle Routing and Scheduling”, Journal of Business Logistics, 9, No. 1, pp.51-65 
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Σχήµα 2.1 Αναδροµολόγηση φορτηγού 
 
Παρότι δεν είναι πάντα εφικτό να δηµιουργηθούν βέλτιστες δροµολογήσεις (κυρίως 
λόγω τυχαίων γεγονότων όπως π.χ µηχανική βλάβη), παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι 
κανόνες που µπορούν να ακολουθηθούν για την δηµιουργία αρτιότερων διαδροµών 
και προγραµµάτων διανοµής. Πιο συγκεκριµένα1: 
 

1. Η φόρτωση των οχηµάτων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα 
εµπορεύµατα που θα διανεµηθούν σε διπλανά σηµεία να βρίσκονται στην 
πλησιέστερη απόσταση µεταξύ τους. 

 
2. Τα δροµολόγια θα πρέπει να ξεκινούν από τα πιο µακρινά σε απόσταση (σε 

σχέση µε το κέντρο διανοµής) σηµεία παράδοσης. 
 

3. Το σύνολο των σηµείων παράδοσης κάθε εβδοµάδας θα πρέπει να 
κατακερµατίζεται σε µικρότερα καθηµερινά υποσύνολα που θα περιέχουν 
σηµεία παράδοσης τα οποία σχηµατίζουν ένα βέλτιστο δροµολόγιο (Σχήµα 2.2). 

 
4. Η σειρά επίσκεψης των σηµείων διανοµής θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε καµιά πορεία του δροµολογίου να µην διασταυρώνεται µε άλλη 
(Σχήµα 2.3). 

 
5. Τα πιο αποδοτικά δροµολόγια δηµιουργούνται λαµβάνοντας υπόψη αρχικά κατά 

την δροµολόγηση τα µεγαλύτερα σε ωφέλιµο όγκο φορτηγά.  
 

6. Οι παραλαβές προϊόντων (pickups) πρέπει να αναµιγνύονται µε τις διανοµές 
και να µην διεκπεραιώνονται στο τέλος του ηµερήσιου δροµολογίου. 

 
7. Όταν ένα σηµείο διανοµής βρίσκεται πολύ µακριά  από οποιοδήποτε ηµερήσιο 

δροµολόγιο ή τα προϊόντα τα οποία πρέπει να διανεµηθούν δεν είναι πολλά, 
είναι καλύτερο να χρησιµοποιούνται άλλα µέσα διανοµής (π.χ µικρότερα ή 
µισθωµένα φορτηγά) και να παραµένει αδιάλειπτο το βασικό δροµολόγιο του 
κυρίως φορτηγού. 

Φορτηγό  A
Βλάβη 

Αποθήκη 
 

Φορτηγό A 

Αποθήκη 

Φορτηγό  Β Φορτηγό  A Φορτηγό  Β 

Τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα παράδοσης 
όπου το φορτηγό A παρουσιάζει βλάβη και το 

B πραγµατοποιεί τα δροµολόγια και των 2 

Συνηθισµένο πρόγραµµα παραδόσεων 2 
φορτηγών 
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Σχήµα 2.2  ∆ροµολόγηση φορτηγών1  

 

 

Σχήµα 2.3  ∆ροµολόγηση φορτηγών1  
 

2.2.4 Χαρακτηριστικά και προβλήµατα αστικών διανοµών  
 
Παρ’ ότι τα θέµατα που σχετίζονται µε τις µεταφορές είναι ποικίλα και µπορούν να 
αναπτυχθούν αρκετά, ο βασικός σκοπός αυτής της αναφοράς, όσο αφορά στις 
µεταφορές, είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε θέµατα που έχουν να κάνουν 
µε τις οδικές µεταφορές και πιο συγκεκριµένα µε τις αστικές διανοµές. Μιλώντας 
γενικά, µπορούµε να πούµε πως υπάρχουν στις µέρες µας δύο είδη διανοµών: α) οι 
κλασσικές διανοµές-παραδόσεις όπου έχουν καθοριστεί από την αρχή τα µέρη 
παράδοσης και β) οι Ex-Van πωλήσεις όπου οι πωλήσεις-παραδόσεις δεν είναι 
προκαθορισµένες. Παρακάτω αναλύονται αυτές οι περιπτώσεις και παρουσιάζονται  
τα προβλήµατα τους αντίστοιχα.  
 

Αποτελεσµατική 
∆ροµολόγηση 

Μη αποτελεσµατική 
∆ροµολόγηση 

Αποτελεσµατική 
∆ροµολόγηση 

Μη αποτελεσµατική δροµολόγηση 
(διασταυρωµένα δροµολόγια)  

Αποτελεσµατική δροµολόγηση 
(Μη- διασταυρωµένα δροµολόγια)  
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Περίπτωση 1-Στατική Παράδοση: Συνήθως οι επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών 
καθώς επίσης και οι 3PL επιχειρήσεις, για να παραδίδουν αποτελεσµατικά τα αγαθά 
τους σχεδιάζουν ένα καθηµερινό προγραµµατισµό διαδροµών των φορτηγών, ο 
οποίος είναι βασισµένος σε διάφορες παραµέτρους όπως η γεωγραφική περιοχή των 
παραδόσεων, η προκαθορισµένη ώρα παράδοσης (time-slots), ο τύπος του πελάτη 
κλπ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαταραχές (π.χ κυκλοφοριακή συµφόρηση, 
έκτακτα περιστατικά) η παράδοση των προϊόντων µπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς 
χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη για το προσωπικό παράδοσης να επικοινωνήσει µε την 
κεντρική αποθήκη εµπορευµάτων για οποιαδήποτε περαιτέρω καθοδήγηση. 
Εντούτοις, είναι σύνηθες διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα να εµφανίζονται κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών παράδοσης. Τα τυπικά χαρακτηριστικά προβλήµατα είναι: 
 
1. Καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης που οφείλονται στις συµφορήσεις 

κυκλοφορίας, ή λόγω της υπερφόρτωσης αποθηκών στα σηµεία των πωλήσεων 
(π.χ περιµένοντας για την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες των 
σουπερµάρκετ, µηχανική βλάβη στο φορτηγό). 

 
2. Απροσδόκητη ανάγκη για αντίστροφες διαδικασίες ανεφοδιασµού (reverse 

logistics). Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι πελάτες (π.χ 
σουπερµάρκετ) επιστρέφουν είτε τα αγαθά που δεν είναι κατάλληλα για 
κατανάλωση είτε διάφορες συσκευασίες (όπως  π.χ παλέτες, τα ράφια κλπ) και 
τα φορτηγά δεν έχουν αρκετό χώρο αποθήκευσης για να ανταποκριθούν σε αυτά 
τα αιτήµατα. 

 
Περίπτωση 2-Ex Van πωλήσεις: Σήµερα πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν τις 
πωλήσεις ex-van.  Σε αυτή την περίπτωση, ένα φορτηγό λειτουργεί και είναι αρµόδιο 
για τις πωλήσεις σε µια συγκεκριµένη περιοχή µιας πόλης µε προκαθορισµένα (ή όχι) 
σηµεία πωλήσεων. Οι οδηγοί παράδοσης επισκέπτονται αυτά τα σηµεία πωλήσεων 
όπου παραδίδουν και πωλούν αυτά τα προϊόντα. Τα αγαθά µέσα στο φορτηγό µπορεί 
να ανήκουν είτε στην επιχείρηση είτε στον οδηγό. Στην πρώτη περίπτωση ο οδηγός 
είναι µέλος του προσωπικού της επιχείρησης ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι 
επιχειρηµατίας (είναι ο πελάτης της επιχείρησης). Τα συνηθισµένα προβλήµατα που 
οι πωλήσεις ex-van περιλαµβάνουν: 
 
1. Αβεβαιότητα σε διάφορες παραµέτρους (π.χ ζήτηση των αγαθών, διαδροµή 

παράδοσης): Αυτό το πρόβληµα αυξάνει τα σηµαντικά ζητήµατα στον τοµέα 
του προγραµµατισµού και επαναπρογραµµατισµού. Παραδείγµατος χάριν 
υποθέστε ότι ένα φορτηγό έχει διαθέσει ολόκληρο το απόθεµα του στα πρώτα 
δύο ή τρία σηµεία πώλησης που είχαν απροσδόκητα υψηλή ζήτηση. Για να 
καλυφθούν οι ανάγκες των υπολοίπων πελατών του (τα υπόλοιπα σηµεία των 
πωλήσεων) ένα άλλο φορτηγό πρέπει να βρεθεί µε περίσσεια προϊόντων που θα 
µπορέσει να εκπληρώσει αυτές τις ανάγκες. 

 
2. Η ανάγκη του φορτηγού να έχει επικοινωνία µε τα κεντρικά συστήµατα της 

επιχείρησης προκειµένου να υποστηριχθούν οι διαδικασίες ελέγχου 
αποθεµάτων, επιστροφές των αγαθών, τιµολόγια, παραδόσεις και τα λοιπά: 
Αυτό το πρόβληµα προκύπτει στα ζητήµατα προγραµµατισµού καθώς επίσης 
και στα ζητήµατα ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ του φορτηγού παράδοσης 
και του κεντρικού συστήµατος. Παραδείγµατος χάριν, εάν οι διαδικασίες όπως ο 
πιστωτικός έλεγχος µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε πραγµατικό χρόνο 
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µπορούµε να πετύχουµε την αύξηση των πωλήσεων και την ελαχιστοποίηση του 
κόστους. 

 

2.2.5 Συµπεράσµατα 
 
Βασικός σκοπός των παραπάνω ενοτήτων ήταν να δοθεί µια γενική θεωρητική 
κάλυψη του θέµατος των µεταφορών και να επικεντρωθούµε σε προβλήµατα και 
ζητήµατα που αφορούν κυρίως τις αστικές διανοµές.  
 
Συµπερασµατικά, η διαδικασία της µεταφοράς και ειδικότερα αυτή των αστικών 
διανοµών αποτελεί συνιστώσα ζωτικής σηµασία στον σχεδιασµό και στην διαχείριση 
των logistics. Πιο συγκεκριµένα, ειπώθηκε πως οι µεταφορές µπορούν καλύτερα να 
οριστούν µε βάση τα χαρακτηριστικά του κόστους και της απόδοσης. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι που προσδίδουν µοναδικότητα σε κάθε µέσο µεταφοράς 
(δηλαδή κάθε µέσο έχει την δικιά του αναλογία κόστους/απόδοσης). Έτσι είναι στην 
κρίση του καθενός να διαλέξει το µέσο µεταφοράς που ικανοποιεί τις ανάγκες του και 
να πληρώσει το αντίστοιχο αντίτιµο.  
 
Όσο αφορά στις αστικές διανοµές βασικό ρόλο παίζουν οι τρεις προαναφερθέντες 
παράγοντες: η ∆ροµολόγηση Οχηµάτων, ο Προγραµµατισµός των ∆ροµολογίων 
Οχηµάτων και η Αναδροµολόγηση των Αποστολών των Φορτίων. Με βάση αυτούς 
τους παράγοντες και συγκεκριµένους κανόνες που παρουσιάστηκαν παραπάνω,  
µπορούν να δηµιουργηθούν αρτιότερες διαδροµές και προγράµµατα διανοµής, παρότι 
η βέλτιστη δροµολόγηση δεν είναι πάντα εφικτή κυρίως λόγω τυχαίων γεγονότων 
που µπορούν να λάβουν χώρα όπως π.χ µηχανική βλάβη. 

 

2.3 ∆ιαδικασία Αποθήκευσης 

2.2.1 Εισαγωγή 
 
Η διαδικασία της αποθήκευσης αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά κάθε 
συστήµατος logistics. Αυτό µπορεί να επιβεβαιωθεί από την ύπαρξη 750.0007 
αποθηκών (από µεγάλες εµπορευµατικές αποθήκες µε ειδικά συστήµατα 
αποθήκευσης µέχρι απλές αποθήκες που χρησιµοποιούνται για τις καθηµερινές 
ανάγκες) σε όλο τον κόσµο. Η σηµασία της αποθήκευσης προϊόντων έγκειται στην 
δυνατότητα προσφοράς βέλτιστης πελατειακής υποστήριξης, αφού κάθε ανάγκη ενός 
πελάτη µπορεί να εκπληρωθεί από το υπάρχον απόθεµα που βρίσκεται στις αποθήκες.  
 
Για την καλύτερη κατανόηση του όρου «αποθήκευση» µπορούµε να τον ορίσουµε ως 
την συνιστώσα του συστήµατος logistics µιας εταιρίας που αναλαµβάνει την 
αποθήκευση προϊόντων (π.χ πρώτες ύλες, εξαρτήµατα, κτλ) στα σηµεία παρασκευής 
και κατανάλωσης (συµπεριλαµβανοµένων και των µεταξύ τους σταθµών) καθώς 
επίσης και την προσφορά πληροφοριών για την κατάσταση, και την διάθεση των 
προϊόντων που αποθηκεύονται.  

                                                 
7 Sherman, R. J. (1996), The Warehouse Systems Market: Fragmented or Segmented? The Report on 
Supply Chain Management, June, p.3  
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Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της ενότητας 2.2 είναι να αναλυθεί η φύση και η 
σηµασία της αποθήκευσης, να παρουσιαστούν τα είδη αποθήκευσης καθώς επίσης 
και να µελετηθούν τα στάδια λειτουργίας µιας αποθήκευσης. Η ενότητα επίσης θα 
παρουσιάσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της αποθήκευσης σε ιδιωτικό ή 
3PL χώρο και µετά θα εστιάσει στην υλικοτεχνική ανάπτυξη της αποθήκης. Τέλος, θα 
παρουσιαστούν τα βασικά προβλήµατα της αποθήκευσης καθώς επίσης θα εξαχθούν 
χρήσιµα συµπεράσµατα.  
 

2.2.2 Η φύση και η σηµασία της αποθήκευσης 
 
Η διαδικασία της αποθήκευσης παραδοσιακά περιλαµβάνει την αποθήκευση 
προϊόντων (αποθεµάτων) κατά την διάρκεια όλων των φάσεων των διαδικασιών 
logistics. Τα δύο βασικά είδη αποθεµάτων τα οποία µπορούν να αποθηκευτούν είναι: 
(1) πρώτες ύλες, εξαρτήµατα, κτλ και (2) προϊόντα σε τελική φάση έτοιµα προς 
παράδοση.  
 
Γενικά οι βασικοί λόγοι για την ύπαρξη αποθηκών από τις εταιρίες είναι οι εξής: 
 

1. Μείωση του κόστους παραγωγής και µεταφοράς 
2. ∆υνατότητα αγοράς προϊόντων σε µεγάλες ποσότητες σε συµφέρουσες τιµές  
3. Η αποθήκη αποτελεί και ένα είδος εφοδιασµού προϊόντων άµεσης ανάγκης 
4. Βελτίωση και στήριξη της πελατειακής υποστήριξης της εταιρίας 
5. Στήριξη των just-in-time προγραµµάτων των προµηθευτών και των πελατών 
6. Εξοµάλυνση των χρονικών διαφορών παραγωγής προϊόντων που υπάρχουν 

µεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών. 
7. Προσφορά πλειάδα προϊόντων αντί ενός µόνο είδους στους πελάτες 
8. Προσφορά προσωρινού χώρου αποθήκευσης προϊόντων που θα 

ανακυκλωθούν ή θα καταστραφούν   
 
Χρήσεις αποθήκης 
 
Μια αποθήκη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορες χρήσεις, κυρίως όµως η 
λειτουργία της επικεντρώνεται στην αδιάλειπτη προµήθεια προϊόντων καθώς επίσης 
και στην διανοµή των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα οι αποθήκες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να στηρίζουν την παραγωγή προϊόντων, την µίξη και αποστολή 
προϊόντων που προέρχονται από διαφορετικές µονάδες παραγωγής  σε ένα πελάτη, 
στον διαχωρισµό και στην ταξινόµηση ενός µεγάλου φορτίου σε µικρότερα φορτία 
κτλ.  
 
Σχέση µεταξύ αποθήκης, προµηθευτών και κατασκευαστή 
 
Κατά την διάρκεια της κατασκευής προϊόντων, η αποθήκη παίζει σηµαντικό ρόλο 
στην παραλαβή, ταξινόµηση και αδιάλειπτη προσφορά των πρώτων υλών (που 
προέρχονται από ποικίλους προµηθευτές) στην γραµµή παραγωγής. Στο σχήµα 2.4, ο 
κατασκευαστής  παραγγέλνει πρώτες ύλες, εξαρτήµατα και προµήθειες από 
διαφορετικούς προµηθευτές, που στέλνουν φορτηγά στην αποθήκη του 
κατασκευαστή. Τα προϊόντα µετά από την καταγραφή και ταξινόµησή τους 
προωθούνται στη γραµµή παραγωγής.   
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Σχήµα 2.4 Σχέση µεταξύ αποθήκης, προµηθευτών και κατασκευαστή8 

 
 
Σχέση µεταξύ αποθήκης, παραγωγής και αποθεµατικού 
 
Οι µικρές παραγωγές που καλύπτουν την βασική ζήτηση, ελαχιστοποιούν το 
αποθεµατικό το οποίο βρίσκεται στην αποθήκη, αλλά µε αυτό τον τρόπο αυξάνεται 
το κόστος παραγωγής αφού χρειάζονται συνεχείς ρυθµίσεις και αλλαγές στις µηχανές 
παραγωγής για κάθε διαφορετικό προϊόν.  
 
Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή προϊόντων σε µεγάλες ποσότητες, µειώνει το 
κόστος στις µηχανές παραγωγής αλλά αυξάνεται µε αυτό τον τρόπο το αποθεµατικό 
και φυσικά η ανάγκη για µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους γίνεται επιτακτική.    
 
Σχέση µεταξύ αποθήκης και µεταφορών 
 
Η εξοικονόµευση µεγάλων χρηµατικών ποσών που διατίθονται για την µεταφορά 
αγαθών µπορεί είναι εφικτή και κατά την διαδικασία της µεταφοράς πρώτων υλών 
και προµηθειών προς τον κατασκευαστή αλλά και στην διανοµή των τελικών 
προϊόντων στους πελάτες.  
 
Πιο συγκεκριµένα, για την πρώτη περίπτωση, µικρές παραγγελίες πρώτων υλών και 
εξαρτηµάτων µπορούν να µεταφέρονται σε αποθήκες  κοντινές στο χώρο παραγωγής 
έτσι ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες τιµές, µεγαλύτερη παραγωγή και να 
µειώνεται ο χρόνος παραλαβής.  
 
Όσο αφορά στις διανοµές, µείωση του κόστους µπορεί να επιτευχθεί ως εξής: Πολλές 
κατασκευάστριες εταιρίες έχουν συνήθως πολλαπλά κέντρα παραγωγής εκ των 
οποίων καθένα παράγει µόνο ένα συγκεκριµένο προϊόν της εταιρίας. Αυτά είναι τα 
λεγόµενα εστιασµένα εργοστάσια (focused factories). Οι εταιρίες αυτές συντηρούν 
και αποθήκες όπου γίνεται η µίξη των προϊόντων που παρασκευάζονται από όλες τις 
γραµµές παραγωγής (από κάθε εστιασµένο εργοστάσιο).Η χρήση τέτοιων αποθηκών, 
όπου έχουν την δυνατότητα αποστολής όλης της γκάµας των παραγόµενων 
προϊόντων σε πελάτες,  έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του κόστους µεταφοράς. 
 
Σχέση µεταξύ αποθήκης και πελατειακής υποστήριξης 
 
Βασικές αρχές πελατειακής υποστήριξης όπως για παράδειγµα, 24ωρη διανοµή, 
χρειάζονται για να υλοποιηθούν και την ύπαρξη αποθηκών όπου γίνεται η µίξη των 
                                                 
8 Lambert, D. M., Stock, J. R., Ellram, L. M. (1998), Fundamentals of Logistics Management, 
McGraw-Hill International Editions, USA 

Προµηθευτής Α 

Προµηθευτής Β 

Προµηθευτής Γ 

Προµηθευτής ∆ 

Αποθήκη Γραµµή Παραγωγής 

Λήψη 
Καταγραφή 
Ταξινόµηση 
∆ιανοµή 
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προϊόντων και η διανοµή τους στην πελατειακή βάση κάθε εταιρίας.  Επίσης µε την 
ύπαρξη αποθηκών, οι εταιρίες µπορούν να αποθηκεύσουν κάποιο απόθεµα έτσι ώστε 
να εκπληρώσουν κάποια απρόσµενη ανάγκη για προϊόντα από κάποιο πελάτη.  
 

2.2.3 Είδη αποθήκης 
 
Σε γενικές γραµµές, οι εταιρίες έχουν διάφορες επιλογές για την αποθήκευση 
προϊόντων. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αποθήκη δεν είναι αναγκαία, 
αφού τα προϊόντα διανέµονται κατευθείαν στους πελάτες (αυτό ισχύει κυρίως για 
εταιρίες που απλά εισάγουν τα προϊόντα από άλλες χώρες και παίζον το ρόλο του 
ενδιάµεσου). Τα βασικά είδη αποθηκών που αποτελούν επιλογές για κάθε εταιρία 
αναλύονται παρακάτω:  
 
 
Αποθήκη Cross-Docking 
 
Μια λύση αποθήκευσης είναι η λεγόµενη cross-docking (Σχήµα 2.5). Σε αυτή την 
περίπτωση η αποθήκη παίζει το ρόλο του κέντρου διανοµής και µίξης προϊόντων 
(distribution mixing center). Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα φθάνουν σε µεγάλες 
παρτίδες και αµέσως κατακερµατίζονται σε µικρότερες, αναµειγνύονται µε άλλα 
προϊόντα και δηµιουργούνται έτσι οι παραγγελίες των πελατών. Η παραγγελία 
περιέχει διάφορα προϊόντα σε µικρότερες συσκευασίες που αποστέλλονται άµεσα 
στους πελάτες.  
 

 
Σχήµα 2.5 Cross-docking αποθήκη8  

 
 
 
Αποθήκη 3PL  
 
Άλλη επιλογή αποτελεί η αποθήκευση προϊόντων σε 3PL (Third Party Logistics) 
εταιρίες. Σε αυτή τη περίπτωση η 3PL εταιρία αναλαµβάνει την φύλαξη και την 
διανοµή των προϊόντων που εµπορεύεται µια εταιρία. Έτσι µε αυτό τον τρόπο η 3PL 
εταιρία επωµίζεται την υποχρέωση της σωστής διακίνησης των προϊόντων µε την 
χρήση ειδικού εξοπλισµού (π.χ περονοφόρα, στόλο οχηµάτων διανοµής, 
πληροφοριακό σύστηµα αποθήκης, κτλ) κατάλληλου για διαχείριση αποθήκης. 
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Μισθωµένη ή ιδιόκτητη αποθήκη  
 
Μια άλλη επιλογή αποθήκευσης, είναι η µίσθωση ενός αποθηκευτικού χώρου ή η 
ιδιόκτητη αποθήκη. Σε αυτή την περίπτωση η ίδια η εταιρία πρέπει να δαπανήσει ένα 
ποσό για να εξοπλίσει ένα χώρο ή να ενοικιάσει έτοιµο αποθηκευτικό χώρο έτσι ώστε 
να στεγάσει τα αποθέµατα των προϊόντων που εµπορεύεται. 
 

2.2.4 Στάδια λειτουργίας αποθήκευσης  
 
Η διαδικασία της αποθήκευσης µπορεί να χωριστεί σε τρεις επιµέρους διαδικασίες: α) 
Μετακίνηση προϊόντων µέσα στην αποθήκη (movement), β) Αποθήκευση (storage), 
γ) Μεταφορά πληροφοριών που αφορούν τα εµπορεύµατα (information transfer). Τα 
τελευταία χρόνια µάλιστα, έχει δοθεί µεγάλη έµφαση από τις εταιρίες στην  
Μετακίνηση προϊόντων, αφού η βελτιστοποίηση της τελευταίας µπορεί να επιταχύνει 
τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας, διανοµής προϊόντων ακόµα και µείωσης του 
αποθεµατικού. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι 3 επιµέρους διαδικασίες. 
 
Μετακίνηση προϊόντων 
 
Τα βασικά στάδια της µετακίνησης εµπορευµάτων µέσα σε µια αποθήκη από την 
στιγµή της παραλαβής ενός προϊόντος µέχρι και την αποστολή του στον τελικό 
πελάτη παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.6 και είναι οι εξής:  
 
1. Λήψη προϊόντων (Receiving) 
2. Μεταφορά (Transfer or Putaway) 
3. Ανάκληση, προετοιµασία και συσκευασία προϊόντων (Picking) 
4. Αποστολή προϊόντων (Shipping) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.6 ∆ραστηριότητες αποθήκης9 
 
 
 
                                                 
9 Ζεϊµπέκης, Β. & Ταταράκης, Α. (2003), Βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης µε 
την χρήση ασύρµατων τεχνολογιών, A&M Αποθήκη-Logistics-Μεταφορές, No. 15, Φεβρουάριος-
Μάρτιος, σελ. 52-55 

Ανάκληση, προετοιµασία, 
συσκευασία 

Μεταφορά Λήψη Αποστολή 
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Λήψη προϊόντων (Receiving) 
 
Η λήψη προϊόντων εµπεριέχει το ξεφόρτωµα των εµπορευµάτων από το µέσο 
µεταφοράς (π.χ φορτηγό), την ενηµέρωση (για την είσοδο νέων προϊόντων) των 
αρχείων του αποθεµατικού της αποθήκης µε την χρήση διαφόρων συστηµάτων (π.χ 
αναγνώστες bar-code),  την επιθεώρηση των εµπορευµάτων για τυχόν ζηµιές καθώς 
επίσης και την επαλήθευση του αριθµού και των ειδών των προϊόντων µε τη βοήθεια 
της παραγγελίας και των τιµολογίων παραλαβής.  
 
Μεταφορά (Transfer or Putaway) 
 
Η µεταφορά εµπεριέχει την φυσική µετακίνηση των προϊόντων από το σηµείο 
παραλαβής σε συγκεκριµένους αποθηκευτικούς χώρους. Αυτό συνήθως γίνεται µε 
την χρήση περονοφόρων ή άλλων ειδικών µηχανηµάτων µεταφοράς. Ο χώρος στον 
oποίον αποθηκεύονται τα προϊόντα είναι συνήθως προαποφασισµένος και επιλέγεται 
µε την βοήθεια πληροφοριακών συστηµάτων που εξειδικεύονται στην διαχείριση 
αποθήκης (Warehouse Management Systems). 
 
Ανάκληση, προετοιµασία και συσκευασία προϊόντων (Picking) 
 
Ένα από τα βασικά κοµµάτια της διαδικασίας της µετακίνησης προϊόντων αποτελεί η 
ανάκληση, προετοιµασία και συσκευασία προϊόντων ή πιο απλά picking process. Η 
διαδικασία αυτή είναι πολύ σηµαντική αφού αν πραγµατοποιηθεί σωστά µπορούν 
εύκολα να βελτιωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να αποσταλούν τα προϊόντα στους 
εκάστοτε πελάτες.   
 
Αποστολή προϊόντων (Shipping) 
 
Η αποστολή των προϊόντων αποτελεί το τελευταίο κοµµάτι της διαδικασίας 
Μετακίνησης προϊόντων. Σε αυτή τη φάση, τα προϊόντα µεταφέρονται στις 
πλατφόρµες για να φορτωθούν στο αντίστοιχο µέσο µεταφοράς. Τα προϊόντα 
συσκευάζονται σε κουτιά, χαρτόνια, containers ή σε παλέτες και αναγράφεται επάνω 
στην συσκευασία οι απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή, όπως π.χ 
αποστολέας, παραλήπτης, τόπος παράδοσης, εταιρία µεταφοράς, και τα περιεχόµενα 
των συσκευασιών.  
 
Αποθήκευση 
 
Η Αποθήκευση αποτελεί την δεύτερη επιµέρους διαδικασία µιας αποθήκης. Αυτή 
µπορεί να γίνει είτε σε προσωρινή είτε σε µόνιµη βάση ανάλογα µε τα προϊόντα και 
τις συµφωνίες που έχουν οριστεί. Στην προσωρινή αποθήκευση, δίνεται έµφαση 
κυρίως στην διαδικασία της µετακίνησης των προϊόντων και εσωκλείει ένα µικρό 
µέρος αποθήκευσης που είναι αναγκαίο για την αναπλήρωση του αναγκαίου 
αποθέµατος που είναι µικρό σε αριθµό συνήθως. Αντίθετα στην περίπτωση της 
µόνιµης ή ηµι-µόνιµης αποθήκευσης το απόθεµα που παραµένει στην αποθήκη είναι 
πολύ µεγαλύτερο από το αναγκαίο για την καθηµερινή αναπλήρωση. Οι πιο βασικοί 
λόγοι που οδηγούν εταιρίες στο να επιλέξουν ηµι-µόνιµη αποθήκευση 
συγκεκριµένων προϊόντων είναι οι εξής: α) εποχιακή ζήτηση, β) απρόβλεπτη ζήτηση, 
γ) ειδικές περιπτώσεις όπου γίνεται µαζική αγορά προϊόντων µε έκπτωση (quantity 
discounts purchases).         
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Μεταφορά πληροφοριών 
 
Η µεταφορά πληροφοριών αποτελεί την τρίτη επιµέρους διαδικασία µιας αποθήκης, η 
οποία συµβαίνει ταυτόχρονα µε την µετακίνηση των προϊόντων και την αποθήκευσή 
τους. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την σωστή διαχείριση των 
δραστηριοτήτων µιας αποθήκης. Οι εταιρίες όλο και περισσότερο δίνουν έµφαση 
στην µεταφορά πληροφοριών µε την βοήθεια πληροφοριακών συστηµάτων, αφού 
µπορούν να πετύχουν καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατειακής τους βάσης (κατά την 
διάρκεια της παραγγελιοληψίας, λήψης προϊόντων, ανάκλησης και συσκευασίας 
καθώς και κατά την διάρκεια της παραγγελιοδοσίας).    
 

2.2.5 Αποθήκευση σε ιδιόκτητο χώρο ή 3PL εταιρία 
 
Μια από τις βασικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει µια εταιρία είναι για το αν θα 
αναπτύξει ιδιόκτητο χώρο για να αποθηκεύει τα προϊόντα της ή θα δώσει τη 
αποθήκευση και διανοµή σε τρίτη εταιρία (3PL). Για να γίνει η τελική επιλογή θα 
πρέπει φυσικά να µελετηθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε 
περίπτωσης. Η τελική απόφαση δεν είναι πάντα εύκολη και είναι διαφορετική για 
κάθε επιχείρηση ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει.  
 
Αποθήκευση σε ιδιόκτητο χώρο 
 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την αποθήκευση σε ιδιόκτητο χώρο 
είναι τα εξής: 
 

• Πιο οικονοµική αποθήκευση: Η αποθήκευση σε ιδιόκτητο χώρο µπορεί πολλές 
φορές να αποβεί συµφέρουσα σε σχέση µε τη αποθήκευση σε 3PL. 
Υπολογίζεται µάλιστα πως το κόστος της διαδικασίας αποθήκευσης µπορεί να 
µειωθεί έως και 10% αν η αποθήκη είναι εξοπλισµένη µε την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή. 

 
• Ελαστικότητα: Η αποθήκευση σε ιδιόκτητο χώρο, δίνει την δυνατότητα σε 
κάθε εταιρία να σχεδιάσει την αποθήκη της µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
ικανοποιεί πλήρως της ανάγκες της. Ειδικότερα για τις εταιρίες που 
εµπορεύονται προϊόντα που χρήζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης  (π.χ. 
κατεψυγµένα προϊόντα), η ανάγκη για ιδιόκτητη αποθήκη γίνεται επιτακτική.  

 
• Καλύτερη εκµετάλλευση του ανθρώπινου δυναµικού: Κάνοντας χρήση ενός 
ιδιόκτητου χώρου, µια εταιρία µπορεί να επιτύχει καλύτερη εκµετάλλευση του 
ανθρώπινου δυναµικού της. Υπάρχει µεγαλύτερη φροντίδα και προσοχή κατά 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων όταν η εταιρία χρησιµοποιεί το 
δικό της προσωπικό. Επίσης µε αυτό τον τρόπο η εταιρία µπορεί να 
χρησιµοποιεί και την εµπειρία των τεχνικών της που ειδικεύονται στους τοµείς 
της αποθήκευσης και µεταφοράς προϊόντων.   

 
Φυσικά σε µια ιδιόκτητη αποθήκευση υπάρχουν και αρκετά µειονεκτήµατα. Πιο 
συγκεκριµένα: 
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• Αδυναµία ελαστικότητας: Σύµφωνα µε πολλούς ειδικούς, το βασικό 
µειονέκτηµα  της ιδιόκτητης αποθήκευσης είναι το βασικό της πλεονέκτηµα – η 
ελαστικότητα. Μια ιδιόκτητη αποθήκη µπορεί να είναι πολυέξοδη κυρίως λόγω 
των πάγιων εξόδων της και του σταθερού της µεγέθους. Αυτό σηµαίνει πως 
ακόµα και η αποθήκη να µην είναι γεµάτη (λόγω µείωσης της παραγωγής), τα 
έξοδα αυτά παραµένουν σταθερά κάθε µήνα. Επίσης µια τέτοια αποθήκη 
δύσκολα µπορεί να επεκταθεί ή να µικρύνει εάν υπάρξει µεγάλη ζήτηση για ένα 
προϊόν ή αντίστοιχα µείωση του ενδιαφέροντος για κάποιο άλλο.  

 
• Οικονοµικές αντιξοότητες: Λόγω του υψηλού κόστους που εµπεριέχεται στην 
διατήρηση µια αποθήκης, πολλές εταιρίες δεν έχουν τα κατάλληλα κεφάλαια να 
χτίσουν ή να αγοράσουν µια αποθήκη. Εξάλλου µια αποθήκη αποτελεί µια 
επικίνδυνη επένδυση αφού είναι συνήθως δύσκολο να µεταπωληθεί αφού η 
κάθε αποθήκη είναι φτιαγµένη µε συγκεκριµένο τρόπο και για να εξυπηρετεί 
συγκεκριµένους σκοπούς.  

 
   

Αποθήκευση σε 3PL εταιρία 10,11 
 
Τα στοιχεία που κάνουν επιτυχηµένη τη συνεργασία µιας εταιρίας µε ένα 3PL 
οργανισµό ποικίλουν. Ένας βασικός παράγοντας είναι η καλλιέργεια σχέσεων 
εµπιστοσύνης µε τον πελάτη ώστε αυτός να πεισθεί ότι οι συγκεκριµένοι οργανισµοί 
βασίζονται σε συνέργιες που µπορούν να κάνουν την εργασία αυτή αποτελεσµατική 
και φθηνότερη σε σχέση µε την αποθήκευση σε ιδιόκτητο χώρο. Νέες τεχνολογίες 
όπως η ηλεκτρονική διαχείριση των µεταφορών και η χρήση πολύ εξελιγµένων 
πακέτων διαχείρισης αποθήκης ενισχύσουν σηµαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
οι  3PL και µειώνουν το συνολικό κόστος προς τον πελάτη. Πάντως σύµφωνα µε τον 
κ. Μπέικα, Logistics Manager της Danzas Hellas A.E «για την επιτυχία στην 
συνεργασία µεταξύ 3PL και πελάτη, θα πρέπει να έχουν τεθεί οι σωστές βάσεις 
συνεργασίας. Ο πελάτης θα πρέπει να έχει ενηµερωθεί σωστά για τις υπηρεσίες που 
θα του παράσχουν πριν κάνει την επιλογή του. Φτηνές λύσεις σε υποβαθµισµένους 
χώρους, χωρίς ουσιαστικές και τυπικές προδιαγραφές, µε ανύπαρκτες ή υποτυπώδεις 
µηχανογραφικές λύσεις πάντοτε θα υπάρχουν. ∆εν θα πρέπει όµως να αποτελούν 
δέλεαρ για επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν την ανάπτυξη στις σηµερινές δύσκολες 
συνθήκες της αγοράς». 
 
Τέλος ο κ. Σιάφας, Logistics Manager της SARMED A.E θεωρεί ότι υπάρχουν 
τέσσερις βασικοί τοµείς που θα πρέπει να εξετάσει µια εταιρία πριν επιλέξει τον 
καταλληλότερο 3PL οργανισµό: «Η εταιρία logistics θα πρέπει να έχει µακροχρόνια 
εµπειρία στη συγκεκριµένη αγορά, η οποία θα πηγάζει µέσα από ένα ποιοτικό 
πελατολόγιο. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό, ιδιόκτητους 
αποθηκευτικούς χώρους που να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 
εµφανίζουν διάφορα εµπορεύµατα, συστήµατα αποθήκευσης, ελεγχόµενη 
θερµοκρασία στην αποθήκη κτλ.    
                                                 
10 Μέρος του κειµένου, βασίζεται στο άρθρο του κ. Θεοχάρη, «Οι 3PLs οδηγούν τώρα την κούρσα» 
που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό A&M Αποθήκη-Logistics-Μεταφορές, No. 15, Φεβρουάριος-
Μάρτιος, σελ. 32-33 
11 Μέρος του κειµένου, βασίζεται στο άρθρο του κ Ντίνου, «3PLs & Outsourcing στην Ελλάδα»  που 
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό A&M Αποθήκη-Logistics-Μεταφορές, No. 15, Φεβρουάριος-Μάρτιος, 
σελ. 34-39 
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Σε γενικές γραµµές τα πλεονεκτήµατα κατά την αποθήκευση σε 3PL είναι τα εξής: 
 

• Έλεγχος: Η εταιρία που της ανήκουν τα προϊόντα που αποθηκεύονται, µπορεί 
να ασκήσει µεγαλύτερο έλεγχο στην 3PL εταιρία. Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να 
δώσει παραγγελίες που πρέπει να εκπληρωθούν, να ρωτήσει για τα αποθέµατα 
των προϊόντων της και να έχει φυσικά άµεση ανταπόκριση από την 3PL εταιρία. 
Εξάλλου η τελευταία έχει την άµεση ευθύνη για τα προϊόντα µέχρι αυτά να 
µεταφερθούν στους πελάτες. 

 
• ∆ιατήρηση κεφαλαίων: Η δηµιουργία µιας ιδιόκτητης αποθήκης επιβάλλει την 
δαπάνη εκατοντάδων εκατοµµυρίων για την αγορά οικοπέδου, για την ανέγερση 
κτιρίων, όσο και για την απαιτούµε υλικοτεχνική υποδοµή. Με το να γίνεται 
“outsourced” η διαδικασία της αποθήκευσης,  µεγάλα κεφάλαια επενδύονται σε 
άλλες ανάγκες της εταιρίας. 

 
• Ακριβής γνώση του κόστους αποθήκευσης: Όταν ένας πελάτης χρησιµοποιεί 

3PL εταιρία για την αποθήκευση των προϊόντων του µπορεί να γνωρίζει και να 
προσδιορίσει εύκολα το ακριβές ποσό που χρεώνεται για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων αφού λαµβάνει κάθε µήνα λογαριασµό µε τις 
χρεώσεις από την 3PL εταιρία. Ο χρήστης µιας τέτοιας υπηρεσίας µπορεί να 
προβλέψει τα έξοδα για τα διαφορετικά είδη των δραστηριοτήτων µιας και το 
κόστος για τη καθεµία είναι γνωστό εξ’ αρχής. Εξάλλου για κάθε εταιρία που 
διενεργεί µόνη της την αποθήκευση σε ιδιόκτητο χώρο είναι πολύ δύσκολο να 
γνωρίζει µε ακρίβεια τα πάγια και µεταβαλλόµενα έξοδα για την αποθήκευση 
κάθε προϊόντος.    

 

2.2.6 Υλικοτεχνική ανάπτυξη αποθήκης  
 
Μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Logistics Managers είναι να 
µπορέσουν να αναπτύξουν µε βέλτιστο τρόπο το αποθηκευτικό τους δίκτυο, 
ξεκινώντας από τη σωστή αποθήκευση των προϊόντων τους και φτάνοντας µέχρι τη 
διανοµή τους στους πελάτες τους. Μια τέτοια πρόκληση όπως είναι φυσικό 
εµπεριέχει πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από τα βασικότερα 
είναι το πρόβληµα της χωροθέτησης µιας αποθήκης, του µεγέθους της, καθώς επίσης 
και της υλικοτεχνικής ανάπτυξης. Όλα αυτά τα θέµατα παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Μέγεθος και Αριθµός Αποθηκών 
 
∆ύο βασικά ζητήµατα στο θέµα των αποθηκών αποτελούν το µέγεθος και ο αριθµός 
τους. Αυτά τα δύο ζητήµατα είναι άµεσα συσχετιζόµενα γιατί έχουν µια αντιστρόφως 
ανάλογη σχέση. Πιο συγκεκριµένα όσο αυξάνει ο αριθµός των αποθηκών τόσο 
µικραίνει το µέγεθος τους.  
 
Μέγεθος αποθήκης 
 
Πολύ παράγοντες επηρεάζουν το µέγεθος µια αποθήκης. Φυσικά είναι απαραίτητο 
καταρχήν να ορίσουµε πως µετράµε µια αποθήκη. Σε γενικές γραµµές το µέγεθος 
µιας αποθήκης µετριέται σε τετραγωνικά (επιφάνεια) ή σε  κυβικά (όγκος) µέτρα. 
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Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος της αποθήκης 
είναι οι εξής: 
 

• Επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 
• Μέγεθος αγοράς ή είδος αγοράς που εξυπηρετεί κάθε εταιρία 
• Αριθµός προϊόντων που εµπορεύεται µια εταιρία 
• Μέγεθος προϊόντων που εµπορεύεται µια εταιρία 
• Είδος µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται µέσα στην αποθήκη 
• Χρόνος παραγωγής των προϊόντων 
• Μέγεθος γραφείων προσωπικού στην αποθήκη 
• Είδη ραφιών που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση  
• Είδος και τρόπος ζήτησης (π.χ. JIT) των προϊόντων  

 
Γενικά θα πρέπει να σηµειωθεί πως καθώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών 
ανεβαίνει, αυξάνει και η ανάγκη για µεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους έτσι ώστε 
να µπορούν να προσφέρουν µεγαλύτερους χώρους για περισσότερο απόθεµα 
προϊόντων. 
 
Αριθµός αποθηκών 
 
Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες (Σχήµα 2.7) οι οποίοι θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη όταν πρόκειται να αποφασιστεί ο αριθµός των αποθηκών. Αυτοί 
είναι οι εξής: 1) κόστος χαµένων πωλήσεων, 2) κόστος αποθέµατος, 3) κόστος 
κτιριακών εγκαταστάσεων (αποθήκης) και 4) κόστος µεταφοράς. Πιο συγκεκριµένα: 
 

1. Κόστος χαµένων πωλήσεων: Παρότι, το κόστος των χαµένων πωλήσεων 
είναι πολύ σηµαντικό για µια εταιρία, είναι δύσκολο να υπολογιστεί ή να 
προβλεφθεί.  

 
2. Κόστος αποθέµατος: Το κόστος του αποθέµατος αυξάνει µε τον αριθµό των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, αφού οι εταιρίες συνήθως κρατούν ένα µικρό 
απόθεµα όλων των προϊόντων τους σε κάθε αποθήκη παρότι µερικές εταιρίες 
έχουν συγκεκριµένες αποθήκες για συγκεκριµένα προϊόντα.  

 
3. Κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων: Το κόστος των κτιριακών 

εγκαταστάσεων αυξάνει, αφού περισσότερες αποθήκες σηµαίνει µεγαλύτερος 
ιδιόκτητος χώρος, νοικιασµένος χώρος, κτλ.  

 
4. Κόστος µεταφοράς: Αρχικά το κόστος µεταφοράς µειώνεται όσο αυξάνει ο 

αριθµός των αποθηκών, αλλά από ένα σηµείο και µετά εάν υπάρχουν πολλοί 
αποθηκευτικοί χώροι, υπάρχουν πολλά έξοδα για τις εισερχόµενες (inbound) 
και εξερχόµενες (outbound) µεταφορές.   
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Σχήµα 2.7 Σχέση µεταξύ του συνολικού κόστους logistics και του αριθµού των αποθηκών8 

 
 
Χωροθέτηση αποθήκης 
 
Η ανάλυση του χώρου, περιοχής στην οποία θα εγκατασταθεί η αποθήκη µπορεί να 
προσεγγιστεί µε µάκρο και µίκρο-προοπτικές. Οι µάκρο-προοπτικές εξετάζουν τα 
θέµατα γεωγραφικής χωροθέτησης της αποθήκης σε ευρεία κλίµακα και µελετούν 
παραµέτρους έτσι ώστε να βελτιώσουν τη προµήθεια των πρώτων υλών, να µειώσουν 
τα κόστη και να αυξήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε εταιρία στην 
πελατειακή τους βάση. Οι µίκρο-προοπτικές εξετάζουν παράγοντες που αφορούν και 
καταδεικνύουν συγκεκριµένες τοποθεσίες σε συγκεκριµένα  γεωγραφικά σηµεία.     
 
Υποδοµή και σχεδιασµός αποθήκης 
 
Η σωστός σχεδιασµός µια αποθήκης και ο τρόπος τοποθέτησης των προϊόντων 
αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήµατα κατά την υλικοτεχνική ανάπτυξη µιας 
αποθήκης.  Ένας σωστός σχεδιασµός µια αποθήκης µπορεί να α) αυξήσει τον 
αποθηκευτικό χώρο, β) να βελτιώσει την ροή των προϊόντων, γ) να µειώσει το κόστος 
αποθήκευσης, δ) να βελτιώσει το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους πελάτες και ε) να 
προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας στους εργαζόµενους. 
 
Φυσικά, ο βέλτιστος σχεδιασµός µιας αποθήκης διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο των 
προϊόντων τα οποία αποθηκεύονται, τους οικονοµικούς πόρους της εταιρίας, το 
περιβάλλον ανταγωνισµού και τις ανάγκες των πελατών. Επιπρόσθετα, ο Logistics 
Manager κατά τον σχεδιασµό µιας αποθήκης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του και 
τα trade-offs µεταξύ χώρου, πληροφορίας, µηχανηµάτων και υλικοτεχνικής 
υποδοµής. 
 
2.2.7 Προβλήµατα στην αποθήκευση 
 
Τα κυρίαρχα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι περισσότερες αποθήκες και τα 
κέντρα διανοµής παρουσιάζονται παρακάτω (η παρουσίαση ‘παρακολουθεί’ την 
πορεία ενός προϊόντος µέσα στην αποθήκη): 
 

Συνολικό κόστος 

Αριθµός αποθηκών 

Συνολικό κόστος 

Κόστος 
αποθέµατος 

Κόστος αποθήκης 

Κόστος 
µεταφοράς 
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 Aδυναµία πρόβλεψης του είδους και της ποσότητας των προϊόντων τα οποία 
έρχονται για παραλαβή στο άµεσο µέλλον (ASN-Advanced Shipping Notice). 

 
 Aδυναµία γρήγορης ταξινόµησης του είδους της παραλαβής (αγορά, 
επιστροφή, ενδοδιακίνησης, κατεργασίες από τρίτους κτλ) και ανάλογη 
επεξεργασία αυτών. 

 
 Aδυναµία να επαληθευθεί η ποσότητα των προϊόντων σε αληθινό χρόνο κατά 
την διάρκεια της παραλαβής τους, σε σχέση µε την εντολή αγοράς. 

 
 Ανάγκη δηµιουργίας και επικόλλησης ετικετών στα προϊόντα που εισέρχονται 
στην αποθήκη µε την υπόδειξη του χώρου αποθήκευσης τους. 

 
 ‘Τυφλές’ περίοδοι (blind periods) κατά τις οποίες το κεντρικό σύστηµα 
διαχείρισης της αποθήκης αδυναµεί να γνωρίζει την διαθέσιµες περιοχές για 
την αποθήκευση των προϊόντων σε παλέτες. 

 
 Κίνδυνος να τοποθετηθούν τα προϊόντα σε λάθος χώρο από τους οδηγούς των 
περονοφόρων, εξαιτίας της αδυναµίας real-time επαλήθευσης της περιοχής 
αποθήκευσης που αρχικά είχε οριστεί από το κεντρικό σύστηµα. 

 
 ‘Τυφλές’ περίοδοι (blind periods) κατά τις οποίες οι πληροφορίες καθώς 
επίσης και η περιοχή που έχει αποθηκευτεί το κάθε προϊόν δεν έχουν 
καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστηµα. 

 Αδυναµία του κεντρικού συστήµατος της αποθήκης να παρακολουθεί µόνιµα, 
πού βρίσκεται ένα συγκεκριµένο προϊόν µέσα στην αποθήκη (κυρίως  σε 
περίπτωση που ένα προϊόν πρέπει να µεταφερθεί σε άλλο αποθηκευτικό χώρο 
µέσα στην αποθήκη) 

 
 Aδυναµία του κεντρικού συστήµατος της αποθήκης να προσφέρει µε ακρίβεια 

real-time πληροφορίες στο προσωπικό για τις εργασίες που πρέπει να 
διεκπεραιωθούν όταν ένα προϊόν πρέπει να ανακληθεί από την αποθήκη και 
να ετοιµαστεί για παράδοση (π.χ. δηµιουργία µιας λίστας που υποδεικνύει τον 
χώρο αποθήκευσης ενός προϊόντος, και η οποία να µεταδίδεται αυτόµατα 
στον οδηγό του περονοφόρου). 

 
 Aδυναµία ακριβής αξιολόγησης της ολικής αξίας αποθηκευµένου προϊόντος 
στην αποθήκη (σε περίπτωση πυρκαγιάς κτλ). 

 
Έχοντας αναλύσει τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σε κάθε µια 
δραστηριότητα της αποθήκης και βασιζόµενοι σε µια πρόσφατη έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο, µπορούµε να δούµε επίσης και το πώς 
κατανέµεται το κόστος λειτουργίας σε κάθε δραστηριότητα λόγω των 
προαναφερθέντων προβληµάτων. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.8, 60% των 
λειτουργικών εξόδων οφείλονται στην διαδικασία της ανάκλησης, προετοιµασίας 
και συσκευασίας προϊόντων (Picking process), 20% στην διαδικασία της 
αποθήκευσης (storage), 10% στην διαδικασία της παραλαβής (receiving) και 10% 
στην διαδικασία της αποστολής των προϊόντων (shipping). 
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Σχήµα 2.8 Κόστος αποθήκης ανά δραστηριότητα  

 

2.2.8 Συµπεράσµατα   
 
Σε αυτή την ενότητα του Κεφαλαίου 2, παρουσιάστηκε η σηµασία της αποθήκευσης 
στο σύστηµα µια εταιρίας. Το κόστος αποθήκευσης καθώς επίσης και οι υπηρεσίες 
που παρέχονται στην πελατειακή βάση είναι τα πιο σηµαντικά θέµατα τα οποία 
πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπόψη. Τα είδη των αποθηκεύσεων µπορεί να είναι είτε 
σε ιδιωτικό αποθηκευτικό χώρο ή σε ενοικιαζόµενο µέσω 3PL εταιριών.  
 
Οι βασικές διαδικασίες µια αποθήκης είναι α) Μετακίνηση προϊόντων µέσα στην 
αποθήκη (movement), β) Αποθήκευση (storage) και γ) Μεταφορά πληροφοριών που 
αφορούν τα εµπορεύµατα (information transfer).  
 
Η ανάπτυξη και ο σχεδιασµός µιας αποθήκης αποτελεί βασικό κοµµάτι στην 
διαχείριση της. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε το µέγεθος, τον αριθµό, την 
τοποθεσία και την υλικοτεχνική υποδοµή των αποθηκών διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην δυνατότητα που έχει µια εταιρία να ικανοποιεί τους πελάτες τους και 
παράλληλα να κερδοφορεί.   
 
Παρόλα αυτά πολλές εταιρίες αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα κατά την 
διαδικασία της αποθήκευσης. Η δυνατότητα για βελτιστοποίηση της αποθήκευσης 
µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα η χρήση 
ασύρµατων συστηµάτων µπορεί να βοηθήσει στην µείωση του χρόνου παραλαβής, 
αποθήκευσης και διανοµής καθώς επιτρέπει την πιο γρήγορη και οµαλή ροή των 
προϊόντων µέσα στο κέντρο διανοµής.   
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Κεφάλαιο 3  
 

3. Τεχνολογίες Υποστήριξης των διανοµών και της αποθήκευσης 
 

3.1 Τεχνολογίες εξωτερικού περιβάλλοντος (εξαρτώµενες δικτύου) 
 

3.3.1 Global System for Mobile Communications (GSM) 
 
To GSM (Global System for Mobile Communications), είναι το πανευρωπαϊκό 
πρότυπο ψηφιακού συστήµατος κινητής τηλεφωνίας όπως αυτό έχει καθορισθεί από 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (European 
Telecommunications Standard Institute - ETSI). O ρόλος του είναι η παροχή ενός 
τυποποιηµένου τηλεπικοινωνιακού προτύπου. Αυτό σηµαίνει ότι οι συνδροµητές 
κινητής τηλεφωνίας µπορούν µέσω αυτού να χρησιµοποιούν τα κινητά τηλέφωνα 
τους σε όλη την Ευρώπη. 
 
Η πρωταρχική λειτουργία του GSM είναι να προσφέρει καλές και αξιόπιστες 
υπηρεσίες στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας. Το GSM καθιστά δυνατή τη σύνδεση 
διαφορετικών ειδών κινητών τηλεφώνων µε ένα εύρος νέων υπηρεσιών δεδοµένων 
(µετάδοσης δεδοµένων) χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστού µόντεµ. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες περιλαµβάνουν µετάδοση δεδοµένων σε όλα σχεδόν τα κοινά 
τηλεπικοινωνιακά πρότυπα µε ρυθµούς µέχρι 9.6 Κbps πλήρως αµφίδροµα, µετάδοση 
Fax καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως είναι η Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων (Short 
Message Service - SMS) και η Κυψελλική Εκποµπή (Cell Broadcast). 
 
Ασφάλεια 
 
Στο GSM  η συνδροµή του χρήστη καταγράφεται σε ένα ∆οµοστοιχείο Ταυτότητας 
Συνδροµητή (Subscriber Identity Module - SIM). Όταν ο συνδροµητής εισάγει την 
κάρτα SIM στο τηλέφωνο GSM, το δίκτυο ελέγχει αν η συνδροµή είναι έγκυρη και 
αν η κάρτα δεν έχει κλαπεί. Αυτό γίνεται αυτόµατα µέσω µιας διαδικασίας ελέγχου 
γνησιότητας η οποία  συνδέεται µε ένα κέντρο πιστοποίησης γνησιότητας. Με αυτό 
τον τρόπο, παρέχεται υψηλή ασφάλεια και αποφεύγονται οι πλαστές χρεώσεις στον 
λογαριασµό του πελάτη ενώ όλες οι εισερχόµενες κλήσεις διανέµονται όπως πρέπει. 
Η ασφάλεια θωρακίζεται περαιτέρω µε την χρήση µιας πλήρους ψηφιακής 
κρυπτογράφησης, η οποία εµποδίζει τις υποκλοπές. Κάτι τέτοιο ισχύει τόσο για τις 
φωνητικές κλήσεις όσο και για την µετάδοση δεδοµένων. 
 
Απόδοση 
 
Κάτω από µέτριες έως και καλές συνθήκες, η ποιότητα λόγου του GSM συγκρίνεται 
µε αυτή των αναλογικών συστηµάτων. Παρόλα αυτά, κάτω από κακές συνθήκες  
ακρόασης λόγω αδύνατου σήµατος ή και παράσιτων, το GSM αποδίδει σαφώς 
καλύτερα. Η υπηρεσία δεδοµένων προσφέρει υψηλή απόδοση µε αξιοσηµείωτα µικρό 
αριθµό λαθών σε ρυθµούς  έως και 9.6 Kbps. 
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Τα κινητά τηλέφωνα διατίθενται σε δύο κύριες διαµορφώσεις: αυτοκινήτων και 
χειρός. Μέγεθος, βάρος και διάρκεια ζωής της µπαταρίας είναι σηµαντικές 
παράµετροι  της απόδοσης. Η χρήση εξελιγµένης τεχνολογίας οδηγεί σε µικρότερα 
και ελαφρύτερα κινητά τηλέφωνα ενώ η χρήση του «τρόπου λειτουργίας 
εξοικονόµησης ενέργειας» (sleep mode) επιτρέπει την εξοικονόµηση της µπαταρίας.  
 
Προδιαγραφές 
 
Οι προδιαγραφές  του συστήµατος φαίνονται στον πίνακα 3.1. 
 
Ζώνη Συχνοτήτων Ανερχόµενη Ζεύξη: 890 MHz – 915MHz 

Κατερχόµενη Ζεύξη: 935MHz – 960MHz
Αµφίδροµη Απόσταση 45 MHz 
∆ιάστηµα µεταξύ Φερουσών 200 KHz 
∆ιαµόρφωση GMSK 
Ρυθµός Μετάδοσης 270Kbps 
Τεχνική Πρόσβασης TDMA 
Κωδικοποιητής Οµιλίας RPE LPC 13 Kbps 
Ποικιλότητα Κωδικοποίηση Καναλιού, ∆ιεµπλοκή, 

Άλµατα Συχνότητας, Προσαρµοστική 
Εξισορρόπηση 

Πίνακας 3.1 Προδιαγραφές  Συστήµατος GSM 
 
Για δίκτυα DCS-1800 οι προδιαγραφές του συστήµατος είναι οι ίδιες µε µόνες 
εξαιρέσεις την ζώνη συχνοτήτων και την αµφίδροµη  απόσταση. Η ανερχόµενη ζεύξη 
ορίζεται µεταξύ 1710-1785 ΜΗz και η κατερχόµενη µεταξύ 1805-1880 ΜΗz. Η 
αµφίδροµη απόσταση είναι 95 ΜΗz. 
 
Γενική Επισκόπηση του Συστήµατος 
 
Το GSM βασικά χωρίζεται στο Σύστηµα Μεταγωγής ∆ικτύου (Νetwork Switching 
System - NSS) στο  Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης (Base Station Subsystem - BSS) 
και στον Κινητό Σταθµό (Mobile Station - MS) όπως εµφανίζεται στο Σχήµα 3.1. Το 
καθένα τους περιέχει έναν αριθµό από λειτουργικές µονάδες, όπου και 
πραγµατοποιούνται όλες οι λειτουργίες του συστήµατος. Οι µονάδες λειτουργίας 
υλοποιούνται µε υλικό (hardware) διαφορετικών τύπων:  
 
1. MS Κινητός Σταθµός 
 
- Εξοπλισµός Κινητού Σταθµού 
-πιστοποιηµένος από την ∆ιεθνή Ταυτότητα Εξοπλισµού Κινητού Σταθµού 

(International Mobile Equipment Identity - IMEI) 
 
- ∆οµοστοιχείο Ταυτότητας Συνδροµητή (SMS) 
-Περιέχει τη Μοναδική Ταυτότητα του Συνδροµητή (International Mobile Subscriber 

Identity - IMSI) 
-Αφαιρούµενη  smart card που απεµπλέκει το χρήστη από την συσκευή. 
2. BSS Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης 
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-Ποµποδέκτης Σταθµού Βάσης (Base Transceiver Station -BTS) 
-Περιέχει  τον ραδιοποµποδέκτη για µία δεδοµένη κυψέλη 
 
-Ελεγκτής Σταθµού Βάσης  (Base Station Controller -BSC) 
- ∆ιαχειρίζεται τους πόρους ραδιοσυχνοτήτων  όπως την επεξεργασία σήµατος, την 

διάταξη και αποσυναρµολόγηση διαύλου και την µεταποµπή 

- Υπεύθυνος για ένα η και παραπάνω ποµποδέκτες. 
 
3. Σύστηµα Μεταγωγής ∆ικτύου (Network Switching System – NSS) 
 
- Κινητό Κέντρο Μεταγωγής (Mobile Switching Center - MSC) 
- ∆ιαχειρίζεται την δροµολόγηση των κλήσεων, την διαπίστωση της γνησιότητας, και 

την σύνδεση µε τα σταθερά δίκτυα 
 
- Καταχωρητής Θέσης Συνδροµητών ∆ικτύου (Home Location Register  - 

HLR) 
- Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές µε την συνδροµή και όλες τις τρέχουσες θέσεις 

των συνδροµητών σε ένα δεδοµένο δίκτυο. 
 
- Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών (Visitor Location Register - VLR) 
- Περιέχει πληροφορίες συνδροµητών απαραίτητες για τον έλεγχο των κλήσεων, για 

όλα τα κινητά τηλέφωνα της περιοχής που ελέγχεται από τα συµβατά Κινητά 
Κέντρα Μεταγωγής (MSC) 

 
-   Καταχωρητής Ταυτότητας Εξοπλισµού (Equipment Identity Register -EIR) 
- Περιέχει την ∆ιεθνή Ταυτότητα Εξοπλισµού Κινητού Σταθµού όλου του 

καταχωρισµένου κινητού εξοπλισµού, στις κατηγορίες λευκό, γκρίζο ή µαύρο, 
ανάλογα µε το αν έχει εγκριθεί ο τύπος του ή αν παρουσιάζεται ως κλεµµένος. 

 
-     Κέντρο ∆ιαπίστωσης Γνησιότητας (Authentication Center -ΑUC) 
-Αποθηκεύει το µυστικό κλειδί στην κάρτα SIM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 3.1  Το δίκτυο GSM 
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3.1.2 General Packet Radio System (GPRS) 
 
Για τους περισσότερους παροχείς GSM, το πρώτο βήµα για την υποστήριξη συνεχούς 
επικοινωνίας µέσω µεταγωγής πακέτων δεδοµένων είναι η ενσωµάτωση της 
τεχνολογίας GPRS. Το GPRS επιτρέπει στον αριθµό των χρονικών διάκενων που 
αναλογούν σε κάθε κανάλι να προσαρµόζεται σε διάρκεια χρόνου ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη ζήτηση. Το αποτέλεσµα είναι µια ακόµα πιο 
αποτελεσµατική χρήση της προσφερόµενου εύρους ζώνης.  
Το GPRS είναι µια υπερκείµενη τεχνολογία, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να 
αναπτυχθεί «πάνω» από υφιστάµενα δίκτυα GSM. Η ανάπτυξη της  τεχνολογίας 
GPRS υπερκείµενης µιας υποδοµής GSM απαιτεί κυρίως τα εξής:  
 

• Αλλαγές στο επίπεδο της διεπαφής υπό µορφής  αναβάθµισης του 
λογισµικού (software) των σταθµών Βάσης, και τη διανοµή νέων 
συσκευών στους συνδροµητές που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση 
στην καινούρια υπηρεσία µεταγωγής πακέτων δεδοµένων - οι 
υπόλοιποι µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τις παλιές τους 
συσκευές. 

• Αναβαθµίσεις hardware και software στους ελεγκτές σταθµών βάσεων 
µε έµφαση στην εισαγωγή  µιας µονάδας ελέγχου πακέτων (Packet 
Control Unit-PCU) προκειµένου για το διαχωρισµό της ζήτησης σε 
κυκλωµατοµεταγωγική (circuit-switched) και ζήτηση µεταγωγής 
πακέτων δεδοµένων (packet-switched). 

• Την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού κεντρικού δικτύου το οποίο να 
διαχειρίζεται την µεταγωγή πακέτων  δεδοµένων (Πίνακας 3.2) 

 
GPRS Κόµβοι Υποστήριξης (GPRS 
Support Nodes - GSN) 

∆ιανοµή καιδροµολόγηση πακέτων 
δεδοµένων µεταξύ Κινητού Σταθµού 
(MS) και ∆ικτύου Πακέτων ∆εδοµένων  

Εξυπηρετητές GPRS Κόµβοι 
Υποστήριξης (Serving GPRS Support 
Node - SGSN) 
 

-Έλεγχος Πρόσβασης  
-∆ροµολόγηση, µεταφορά, διαχείριση 
κίνησης, διαχείριση θέσεως, 
πιστοποίηση αυθεντικότητας. 
-Λήψη και ∆ιανοµή Πακέτων 
-Μετάφραση διεύθυνσης και 
Απεικόνιση, Ενθυλάκωση 

GPRS Κόµβοι Υποστήριξης Πύλης 
(Gateway GPRS Support Node -  
GGSN) 
 

-∆ιεπαφή µεταξύ της υποστηρικτικής 
υποδοµής και του εξωτερικού δικτύου 
πακέτων δεδοµένων 
-Μετατρέπουν πακέτα GPRS που 
έρχονται µέσω SGSN στην κατάλληλη 
µορφή πακέτων δεδοµένων 
πρωτοκόλλου (Packet Data Protocol -  
PDP format) (π.χ. IP ή X.25) 
-Από την άλλη πλευρά οι διευθύνσεις 
PDP µετατρέπονται σε διευθύνσεις 
GSM του καλούµενου χρήστη και 
αποστέλλονται  στο υπεύθυνο SGSN 

Πίνακας 3.2 Συµπληρωµατικό hardware για υποστήριξη GPRS «πάνω» από GSM 
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Επειδή η µετάβαση από το σύστηµα GSM στο GPRS δεν απαιτεί καµία αλλαγή στο 
hardware των σταθµών βάσης, αποτελεί µία σχετικά φτηνή αναβάθµιση (Σχήµα 3.2). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 3.2 Αρχιτεκτονική του συστήµατος GPRS  

 
Στο σύστηµα GPRS κάθε ελεγκτής σταθµού βάσης συνδέεται µε ένα εξυπηρετητή 
GPRS κόµβο υποστήριξης (Serving GPRS Support Node - SGSN). Για κάθε κινητό 
σταθµό που βρίσκεται στην αρµοδιότητα του ο SGSN  ανιχνεύει τον ελεγκτή 
σταθµού βάσης  µέσω του οποίου αυτός ο τελευταίος συνδέεται. Όσο ο χρήστης 
περιάγει  από τη µία περιοχή ελεγκτή σταθµού βάσης στην άλλη ο SGSN φροντίζει 
για την προώθηση των δεδοµένων στον σωστό ελεγκτή. Στην πραγµατικότητα, ο 
SGSN ενεργεί ως δροµολογητής (router) ο οποίος καταχωρεί και προωθεί πακέτα 
στον κινητό σταθµό. Όταν  κάποιος χρήστης προχωρήσει σε περιοχή της 
δικαιοδοσίας κάποιου άλλου SGSN τα πακέτα που καταχωρήθηκαν στον παλιό 
SGSN απορρίπτονται και αντίγραφα τους στέλνονται στον καινούριο. Eνας 
ξεχωριστός GPRS κόµβος υποστήριξης πύλης GPRS (Separate Gateway GPRS 
Support Node - GGSN) ενεργεί σαν διεπαφή ανάµεσα στο δίκτυο GPRS και στο 
∆ιαδίκτυο, δίνοντας την εντύπωση στον έξω κόσµο ότι κάθε κινητός σταθµός 
λειτουργεί σαν ένας κανονικός κόµβος ∆ιαδικτύου. 
 
Στην πραγµατικότητα το σύστηµα GGSN εφαρµόζει αυτό που είναι γνωστό ως 
πρωτόκολλο φαινόµενου σήραγγας (tunneling protocol) όπου πακέτα δεδοµένων που 
προορίζονταν για ένα συγκεκριµένο κινητό σταθµό ενθηλακώνονται σ΄ ένα 
δευτερεύον πακέτο και επανα-κατευθύνονται προς τον σωστό SGSN. Κατά την 
παραλαβή τους, το SGSN ανακαλεί το αρχικό πακέτο και το προωθεί προς τον κινητό 
σταθµό µέσω του ελεγκτή σταθµού βάσης ο οποίος τυγχάνει να είναι εκείνη την 
στιγµή υπεύθυνος. Το δίκτυο που συνδέει τους κόµβους SGSN και GGSN µεταξύ 
τους και µε άλλα βασικά στοιχεία όπως τον κόµβο χρέωσης που χρησιµοποιείται από 
τους τελεστές για να ανιχνεύει τους ρυθµούς ζήτησης των χρηστών και να συγκρατεί 
τις πληροφορίες χρέωσης αναφέρεται ως η υποστηρικτική υποδοµή του GPRS. Είναι 
ένα κανονικό δίκτυο IP µε δροµολογητές και πύρινους τοίχους προστασίας 
(firewalls).   

Σε σύγκριση µε το GSM το GPRS διαθέτει µία σειρά  από πλεονεκτήµατα: 
 

• Συνεχή διασύνδεση 
• Πιο αποτελεσµατική χρήση της χωρητικότητας  
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• Πιο ευέλικτες επιλογές χρέωσης 
• Γρηγορότερη επεξεργασία δεδοµένων. 

 
3.1.3 Επίγειο Οµαδοποιηµένο Σύστηµα Ραδιοεπικονωνιών (TETRA)  
 
Το σύστηµα TETRA είναι ένα ανοιχτό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) για ψηφιακή οµαδοποιηµένη 
ραδιοεπικοινωνία - το οποίο σχεδιάστηκε προκειµένου να µεγιστοποιήσει την χρήση 
του ραδιοφωνικού φάσµατος µοιράζοντας τους διαθέσιµους πόρους ραδιοσυχνοτήτων 
στους χρήστες που ενδιαφέρονται και προκειµένου να εκµεταλλευτεί τα 
πλεονεκτήµατα της ψηφιακής αναµετάδοσης (Σχήµα 3.3). ∆υνητικά, ένα σύστηµα 
TETRA που καλύπτει µια περιοχή επιτρέπει στα µέλη κάθε οµάδας χρηστών εντός 
της να επικοινωνούν µεταξύ τους- το σύστηµα µπορεί να ποικίλλει από έναν απλό 
σύστηµα Σταθµού Βάσης µέχρι και ένα σύστηµα µε εθνική ή και διεθνή κάλυψη. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.3 Αρχιτεκτονική του δικτύου ΤΕΤΡΑ  
 
Το TETRA ξεκίνησε όταν µια οµάδα κατασκευαστών, παροχέων τηλεπικοινωνιών 
και τελικών χρηστών υπέγραψε το Μνηµόνιο Κατανόησης (TETRA MoU 
Memorandum of Understanding) το 1994. Ο σκοπός του TETRA MoU ήταν να 
ορίσει ένα πρότυπο που θα ικανοποιούσε τους πιο απαιτητικούς χρήστες ιδιωτικής 
κινητής τηλεφωνίας (private mobile radio PMR) – ειδικά αυτούς που εργάζονταν 
στους τοµείς της ∆ηµόσιας Ασφάλειας- και να προωθήσει την υιοθέτηση του 
προτύπου από ∆ιεθνείς Φορείς Τυποποίησης. Αρχικά, το ακρωνύµιο TETRA σήµαινε 
∆ιευρωπαϊκό Οµαδοποιηµένο Σύστηµα Ραδιοεπικοινωνιών (Trans European 
Trunked Radio) αλλά µετονοµάστηκε για να αντανακλά το αυξανόµενο, παγκόσµιο 
ενδιαφέρον που ελκύει το πρότυπο.  
 
Η οµάδα TETRA MoU συνεχίζει µέχρι σήµερα τις δραστηριότητες της σε µια 
ποικιλία τοµέων από τεχνικούς όπως τους έλεγχους εγκυρότητας και εγκρίσεις τύπων 
έως και την ανάπτυξη µάρκετινγκ. 
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Τύποι TETRA 
 
Το σύστηµα TETRA υφίσταται σε δύο βασικές µορφές: 

• TETRA Φωνή + ∆εδοµένα (Voice + Data V+D) 
• TETRA Βελτιστοποιηµένη Μεταγωγή Πακέτων ∆εδοµένων (TETRA Packet 

Data Optimised -PDO). 
 

Το πρότυπο V+D  θα χρησιµοποιηθεί από το βρετανικό Σχέδιο για την Ασφάλεια στις 
∆ηµόσιες Ραδιοεπικοινωνίες (Public Safety Radio Communications Project 
PSRCP). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το TETRA για δηµόσια ασφαλή χρήση θα 
λειτουργεί στην ζώνη των 380-400MHz. 
 
Το TETRA παρέχει φωνητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες µεταβίβασης µε 
κυκλωµατοµεταγωγή ή και µεταγωγή πακέτων δεδοµένων. Επιπλέον, µια σειρά από 
συµπληρωµατικές υπηρεσίες ορίζονται ώστε να παρέχουν συµπληρωµατική χρήσιµη 
λειτουργικότητα.  
 
Υπηρεσίες TETRA 
  
Οι φωνητικές υπηρεσίες σχεδιάστηκαν έχοντας ως στόχο τον σχετικό µε την δηµόσια 
ασφάλεια χρήστη και τον χρήστη PMR. Η οµιλία κωδικοποιείται µόλις στα 4.8kbit/s 
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η χρήση του ραδιοφωνικού φάσµατος. Το σχήµα 
κωδικοποίησης είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να ελαχιστοποιείται ο θόρυβος. 
Επιπρόσθετα, τα σήµατα λόγου κρυπτογραφούνται, εµποδίζοντας έτσι τις υποκλοπές 
µε ένα αναλογικό σαρωτή. Προαιρετικά, η οµιλία µπορεί να κρυπτογραφηθεί από την 
άκρη σ’ άκρη.  
 
Οι οµαδικές και οι εκπεµόµενες κλήσεις υποστηρίζονται από σύντοµους χρόνους 
αποκατάστασης των κλήσεων, µικρότερους των 0.5 sec. Κλήσεις σταθερής Ζεύξεως 
µπορούν να γίνουν ιδιωτικά µεταξύ µεµονωµένων ατόµων. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις οι κλήσεις αποκαθιστώνται µε προτεραιότητα. Οι κόµβοι προς αλλα 
συστήµατα υποστηρίζονται επίσης, π.χ. διασύνδεση PSTN/PTN, voicemail, 
διαλειτουργικότητα µε παλαιότερα ραδιοκυµατικά συστήµατα προκειµένου να 
διευκολυνθεί η µετακίνηση προς το TETRA. 
 
Κλήσεις δεδοµένων µπορούν να λάβουν χώρα µεταξύ κινητών τερµατικών και/ή 
κεντρικά συστήµατα/ βάσεις δεδοµένων, π.χ. αυτόµατη αποστολή πόρων (automatic 
resource dispatch), αυτόµατος εντοπισµός ανθρώπου/ οχήµατος, µεταφορά εικόνας/ 
βίντεο, αναζητήσεις σε βάσεις δεδοµένων. 
 
Όταν δεν υπάρχει καµία ραδιοκυµατική υποδοµή, τα τερµατικά ενδέχεται να 
λειτουργούν µε Άµεσο Τρόπο Λειτουργίας (direct mode operation DMO) για 
παράδειγµα από κινητό προς κινητό. Κόµβοι και επαναλήπτες έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε οι µεν να διευρύνουν το εύρος του DMO και οι δε να επιστρέφουν στην 
ζευκτική υποδοµή.  
 
Ανοιχτό Πρότυπο 
 
Όντας ένα ανοιχτό πρότυπο το TETRA ανοίγει ένα δρόµο προς µια πραγµατική 
διαλειτουργικότητα µεταξύ γεωγραφικά και λειτουργικά διαφοροποιηµένων οµάδων 
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χρηστών. ∆ηµιουργεί επίσης µελλοντικές προϋποθέσεις για µια εξαιρετικά 
ανταγωνιστική αγορά για υποδοµές και εξοπλισµό τερµατικών και γίνεται φορέας 
πλεονεκτηµάτων για τους τελικούς χρήστες. 
 

3.1.4 Παγκόσµιο Κινητό Σύστηµα Τηλεπικοινωνίας (UMTS) 
 
Το UMTS αποτελείται από έναν αριθµό λογικών στοιχείων δικτύου το καθένα από τα 
οποία έχει µια σαφώς καθορισµένη λειτουργικότητα. Στις προδιαγραφές, τα δικτυακά 
στοιχεία προσδιορίζονται ως το λογικό επίπεδο, αλλά στις περισσότερες των 
περιπτώσεων κάτι τέτοιο οδηγεί σε παρόµοια φυσική υλοποίηση, πολύ περισσότερο 
δε επειδή υπάρχει ένας αριθµός ανοιχτών διεπαφών, Τα δικτυακά στοιχεία µπορούν 
να οµαδοποιηθούν είτε σύµφωνα µε τις παρόµοιες λειτουργικότητες που διαθέτουν 
είτε ανάλογα µε το σε ποιο υπο-δίκτυο ανήκουν. 
 
Όσον αφορά την λειτουργικότητα τους, τα δικτυακά στοιχεία  οµαδοποιούνται στο 
∆ίκτυο  Πρόσβασης Ραδιοσυχνοτήτων (Radio Access Network- RAN UMTS 
Terrestrial Run = UTRAN ∆ίκτυο  Επίγειας Ραδιοκυµατικής Πρόσβασης) το οποίο 
και χειρίζεται όλες τις ραδιοκυµατικές λειτουργικότητες, και στο Κεντρικό ∆ίκτυο 
(Core Network - CN), το οποίο είναι υπεύθυνο για την µεταγωγή και την 
δροµολόγηση των συνδέσεων προς τα εξωτερικά δίκτυα κλήσεων και δεδοµένων. Το 
σύστηµα συµπληρώνεται από τον Εξοπλισµό Χρήστη (User Equipment - UE) που 
αλληλεπιδρά µε τον χρήστη. 
 
Από άποψη προτύπου και ειδικών χαρακτηριστικών τόσο ο Εξοπλισµός Χρήστη    
(UE) όσο και το UTRAN αποτελούνται από εντελώς νέα πρωτόκολλα, ο σχεδιασµός 
των οποίων βασίστηκε στις ανάγκες της καινούριας ραδιοτεχνολογίας W-CDMA 
(πίνακες 3.3 και 3.4). Στον αντίποδα, ο ορισµός του Κεντρικού ∆ικτύου  (Core 
Network) προήλθε από το GSM. Κάτι τέτοιο προικίζει το σύστηµα µε την καινούρια 
ραδιοκυµατική τεχνολογία και µε µια σφαιρική χρήση γνωστής και ενισχυµένης 
τεχνολογίας η οποία επιταχύνει και διευκολύνει την εισαγωγή της και καθιστά εφικτά 
µια σειρά  από ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σχετικά µε την παγκόσµια περιαγωγή.  
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Πίνακας 3.3 Πρόταση της ITU για Επίγεια Μετάδοση 
 
 
 

Προδιαγραφές W-CDMA GSM 
   

∆ιάστηµα µεταξύ Φερουσών 5 MHz 200 KHz 
Συντελεστής Επαναχρησιµοποιήσης 

της Συχνότητας 
1 1-18 

Συχνότητα Ελέγχου Ισχύος 1500 Hz 2 Hz ή χαµηλότερα 
Έλεγχος Ποιότητας Αλγόριθµοι ∆ιαχείρισης 

Πόρων Ραδιοσυχνοτήτων 
Προγραµµατισµός ∆ικτύου 

Ποικιλότητα Συχνότητας Το εύρος ζώνης 5 ΜΗz 
παρέχει ποικιλότητα 

πολλαπλών διαδροµών   µε 
κτενοειδή δέκτη (RAKE 

receiver) 
 

Άλµατα Συχνότητας 

Πακέτα ∆εδοµένων Χρονοδιάγραµµα βασισµένο 
σε ζήτηση πακέτων 

Χρονοδιάγραµµα βασισµένο 
σε κενά Χρόνου µε GPRS 

Ποικιλότητα Μετάδοσης 
Κατερχόµενης Ζεύξης 

Υποστηρίζεται για 
αναβαθµισµένη 
χωρητικότητα της 

Κατερχόµενης Ζεύξης 
 

∆εν υποστηρίζεται από το 
πρότυπο αλλά µπορεί να 

εφαρµοστεί 
 
 

Πίνακας  3.4 Βασικές διαφορές µεταξύ διεπαφών WCDMA και GSM 
 
 
Ένας άλλος τρόπος οµαδοποίησης των στοιχείων δικτύου UMTS είναι ο χωρισµός 
τους σε υπο-δίκτυα. Το σύστηµα UMTS είναι αρθρωτό (modular) µε την έννοια ότι 
υπάρχει δυνατότητα να διαθέτει έναν αριθµό από δικτυακά στοιχεία του ίδιου τύπου. 

Πρόταση Περιγραφή Προέλευση Πρότασης 

DECT 
 

Ενισχυµένη  Ψηφιακή Ασύρµατη 
Τηλεπικοινωνία  

ESTI Project DECT 
(Ευρώπη) 

UWC-136 
 

Παγκόσµια Ασύρµατη Επικοινωνία 
 

TIA TR-45.3 (ΗΠΑ) 
 

WIMS W-CDMA 
 

Ασύρµατες Υπηρεσίες Πολυµέσων και 
Μηνυµάτων 

TIA TR-46 (ΗΠΑ) 
 

TD-SCDMA ∆ιαχωρισµός Χρόνου (Σύγχρονος) CDMA CATT (Κίνα) 

W-CDMA Ευροζωνικό CDMA ARIB (Ιαπωνία) 

DMA II Ασύγχρονο DS-CDMA TTA (Ν. Κορέα) 

UTRA UMTS Επίγεια Ραδιοκυµατική Πρόσβαση ESTI SMG2 (Eυρώπη) 

NA: W-CDMA Β. Aµερική: Ευροζωνικό CDMA ATIS T1P1 (ΗΠΑ) 

cdma2000 Ευροζωνικό CDMA (IS-95) TIA TR-45.5 (ΗΠΑ) 

CDMA I Πολυζωνικό Σύγχρονο DS-CDMA TTA (Ν Kορέα) 
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Θεωρητικά, η ελάχιστη προϋπόθεση για ένα δίκτυο µε πλήρη χαρακτηριστικά που να 
λειτουργεί  είναι να έχει τουλάχιστον ένα λογικό στοιχείο δικτύων από κάθε τύπο. 
Η πιθανότητα να συγκεντρώνει διαφορετικές οντότητες του ίδιου τύπου είναι αυτή 
που επιτρέπει τον χωρισµό του συστήµατος UMTS σε υπο-δίκτυα που είναι 
λειτουργικά είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε άλλα υπο-δίκτυα και που 
ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο έχοντας µοναδικές ταυτότητες. Ένα τέτοιο υπο-
δίκτυο καλείται UMTS ∆ηµόσιο Κινητό ∆ίκτυο Ξηράς (UMTS Public Land Mobile 
Network - PLMN) – Τυπικά ένα PLMN λειτουργεί από ένα και µοναδικό διαχειριστή 
και συνδέεται µε άλλα PLMN καθώς και µε άλλου τύπου δίκτυα σαν τα ISDN, PSTN 
και το ∆ιαδίκτυο. Στο σχήµα 3.4 φαίνεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος UMTS 
PLMN. 

 
Σχήµα 3.4 Αρχιτεκτονική του συστήµατος UMTS 

 
Μία σύντοµη περίληψη των στοιχείων της αρχιτεκτονικής του UMTS δίνεται 
παρακάτω: 
 

1. Ο Εξοπλισµός Χρήστη (User Equipment-UE) αποτελείται από δύο µέρη: 
 

• Τον Κινητό Εξοπλισµό (Mobile Equipment -ME) που είναι το 
τερµατικό που χρησιµοποιείται για ραδιοεπικοινωνία µε την διεπαφή 
UU. 

 
• To UMTS ∆οµοστοιχείο Ταυτότητας Συνδροµητή (USIM)  είναι 

µία έξυπνη κάρτα πρόσβασης που περιέχει την ταυτότητα του 
συνδροµητή, υλοποιεί αλγόριθµους πιστοποίησης γνησιότητας ενώ 
αποθηκεύει κλειδιά πιστοποίησης γνησιότητας και κρυπτογράφησης 
καθώς και ορισµένες πληροφορίες του συνδροµητή που χρειάζεται το 
τερµατικό. 

 
2. Το UTRAN αποτελείται επίσης από δύο ξεχωριστά στοιχεία: 

 
• Τον Κόµβο Β ο οποίος µετατρέπει την ροή δεδοµένων ανάµεσα στην 

διεπαφή Iub και στην διεπαφή Uu. Συµµετέχει επίσης στην διαχείριση 
πόρων ραδιοσυχνοτήτων. 
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• Τον Ελεγκτή Ραδιοφωνικού ∆ικτύου (RNC), ο οποίος κατέχει και 
ελέγχει τους πόρους ραδιοσυχνοτήτων στον τοµέα του (ο κόµβος Βs 
συνδέεται µε αυτόν). Ο RNC είναι το σηµείο πρόσβασης υπηρεσιών 
για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το UTRAN στο Κεντρικό ∆ίκτυο 
(CN), για παράδειγµα την διαχείριση  των συνδέσεων µε τον 
Εξοπλισµό Χρήστη (UE).  

 
3.   Τα βασικά στοιχεία του Κεντρικού ∆ικτύου GSM (GSM CN) έχουν ήδη 

παρατεθεί αλλά ξαναπαρατίθενται εδώ εν συντοµία: 
 

• Καταχωρητής Θέσης Συνδροµητών ∆ικτύου (Home Location Register-
HLR) 

• Κινητό Κέντρο Μεταγωγής Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών (Mobile 
Switching Center –MSC/ Visitor Location Register- VLR) 

• Πύλη Κινητού Κέντρου Μεταγωγής (Getaway Mobile Switching 
Center -GMSC) 

• GPRS Κόµβος Υποστήριξης Πύλης (Gateway GPRS Support Node-
GGSN) 

• Eξυπηρετητή GPRS Kόµβο Yποστήριξης (Serving GPRS Support 
Node-SGSN) 

 
4. Το εξωτερικό δίκτυο χωρίζεται σε δύο οµάδες: 

   
• ∆ίκτυα Κυκλωµατοµεταγωγής (CS networks): παρέχουν συνδέσεις 

κυκλωµατοµεταγωγής όπως η ήδη υπάρχουσα τηλεφωνική υπηρεσία. 
Τα  ISDN και PSTN είναι παραδείγµατα τέτοιων δικτύων.  

•  
• ∆ίκτυα ∆ιαβίβασης ∆εδοµένων µε Μεταγωγή Πακέτων (PS 

networks): παρέχουν συνδέσεις για διαβίβαση δεδοµένων µε 
µεταγωγή πακέτων. Το ∆ιαδίκτυο είναι παράδειγµα ενός τέτοιου 
δικτύου.  

 
5.  Οι προδιαγραφές UMTS είναι δοµές οι οποίες διασφαλίζουν ότι η εσωτερική 
λειτουργικότητα των στοιχείων του δικτύου δεν είναι λεπτοµερώς καθορισµένη. 
Αντί αυτού ορίζονται, οι διεπαφές µεταξύ του λογικού δικτύου και των στοιχείων. 
Καθορίζονται οι παρακάτω κύριες ανοιχτές διεπαφές:  

 
• Η επαφή Cu: Πρόκειται για µια ηλεκτρική διεπαφή µεταξύ της 

έξυπνης κάρτας USIM και του Κινητού Εξοπλισµού  (ΜΕ). Η διεπαφή 
εµφανίζεται σε µια τυποποιηµένη µορφή για έξυπνες κάρτες.  

 
• ∆ιεπαφή Uu: Πρόκειται για την ραδιοκυµατική διεπαφή του W-

CDMA. H Uu είναι η διεπαφή µέσω της οποίας ο εξοπλισµός χρήστη 
(UE) έχει πρόσβαση στο σταθερό τµήµα του συστήµατος και γι’ αυτό 
το λόγο είναι, ίσως, η σηµαντικότερη ανοικτή διεπαφή στο UMTS. 
Πιθανώς υπάρχουν περισσότεροι κατασκευαστές UE από 
κατασκευαστές σταθερών δικτύων.   
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• ∆ιεπαφή Ιu: Συνδέει το UTRAN  µε το Κεντρικό ∆ίκτυο (CN). Όπως 
ακριβώς και οι αντίστοιχες διεπαφές στο GSM, A 
(Κυκλωµατοµεταγωγική) και GB (µεταγωγή πακέτων δεδοµένων), η 
ανοιχτή διεπαφή Iu δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους UMTS τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν το UTRAN και το CN από διαφορετικούς 
κατασκευαστές. Ο ανταγωνισµός που προέκυψε σε αυτό τον τοµέα 
υπήρξε ένας από τους παράγοντες επιτυχίας του GSM.  

 
• ∆ιεπαφή Iur: Η ανοιχτή διεπαφή Iur επιτρέπει την µεταποµπή µεταξύ 

του ελεγκτή ραδιοφωνικού δικτύου (RNC) από διαφορετικούς 
κατασκευαστές και συµπληρώνει γι’ αυτό το λόγο την ανοικτή 
διεπαφή Iu.  

 
• ∆ιεπαφή Iub: Η διεπαφή Iub συνδέει ένα κόµβο Β και ένα RNC. Το 

UMTS είναι το πρώτο εµπορικό σύστηµα κινητής τηλεφωνίας στο 
οποίο η διεπαφή του ελεγκτή σταθµού βάσης είναι τυποποιηµένη ως 
πλήρως ανοικτή. Όπως οι άλλες ανοικτές διεπαφές η ανοικτή Iub είναι 
αναµενόµενο να ενισχύσει περαιτέρω τον ανταγωνισµό µεταξύ των 
κατασκευαστών σε αυτό τον τοµέα. Είναι πιθανό οι νέοι 
κατασκευαστές που επικεντρώνονται στον κόµβο Β να εισέλθουν σε 
αυτή την αγορά.          
 

 

3.2 Τεχνολογίες εσωτερικού περιβάλλοντος (ανεξάρτητες δικτύου) 

3.2.1 Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα (Wireless Local Area Networks - W-LAN) 
 
Τα Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα δεν αποτελούν µια νέα τεχνολογία. Παρέχουν σύνδεση 
Ethernet χωρίς καλώδια γεγονός που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν υψηλής 
ταχύτητας πρόσβαση σ’ ένα δίκτυο δεδοµένων όπως το ∆ιαδίκτυο ή το εσωτερικό 
δίκτυο µιας εταιρίας µε χρήση ραδιοσυχνοτήτων.   Αυτό παρέχει ένα σηµαντικό 
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα δίκτυα GPRS η UMTS καθώς δεν απαιτείται η 
συνδροµή και άδεια χρήσης από τον παροχέα του δικτύου.  
Σήµερα υπάρχουν τρία πρότυπα τα οποία έχουν εγκριθεί από τον οργανισµό  IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
 

• 802.11b (δηµοσιεύθηκε το  Σεπτέµβριο του 1999, µπάντα 2.4 GHz, ταχύτητα 
ως 11 Mbps ανάλογα µε το εύρος και την ποιότητα του σήµατος) 

• 802.11g (µπάντα 2,4 GHz, ταχύτητα ως 54 Mbps) 
• 802.11a (µπάντα 5 GHz, ταχύτητα ως 54 Mbps) 
 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (European 
Telecommunications Standard Institute - ETSI) ETSI έχει παρουσιάσει ένα νέο 
πρότυπο WLAN µε το όνοµα HiperLAN/2 (High PERformance LAN – Type 2), στη 
µπάντα των 5 GHz µε ταχύτητα ως 54 Mbps και αυξηµένα επίπεδα ασφαλείας. 
 
Ο πίνακας 3.5 παρέχει µια συνοπτική εικόνα των διαθέσιµων προτύπων WLAN. 
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Πίνακας 3.5: Τα πρότυπα WLAN 

 
Τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα WLAN είναι τα εξής: 
 

• Ένα Σηµείο Πρόσβασης (Access Point) ικανό να υποστηρίζει πολλούς 
πελάτες 

• Μια κάρτα πρόσβασης WLAN (π.χ. µια κάρτα PCMCIA που µπορεί να 
εισαχθεί σ’ ένα φορητό υπολογιστή) 

 
Το εύρος κάλυψης κυµαίνεται µεταξύ 30-50m σε εσωτερικούς χώρους και 100-300m 
σε εξωτερικούς χώρους. 
 
Ως πελάτες στο δίκτυο είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν οποιεσδήποτε συσκευές 
(φορητοί υπολογιστές, PDA) που µπορούν να δεχθούν κάρτες PCMCIA ή CF. Οι 
τάσεις στην αγορά δείχνουν ότι σχεδόν όλα τα νέα µοντέλα PDA / φορητών 
υπολογιστών µπορούν να παραγγελθούν µε µια ενσωµατωµένη κάρτα WLAN. 
 
Σε επίπεδο ασφαλείας οι υλοποιήσεις δεν είναι τόσο αποτελεσµατικές όσο σ’ ένα 
τυπικό δίκτυο Ethernet λόγω της φύσεως του µέσου και των απαιτήσεων των 
χρηστών. Οι µηχανισµοί ασφαλείας που υλοποιούνται στα WLAN είναι οι εξής: 
 

• Σύνολα Ταυτοτήτων Υπηρεσιών (Service Set Identifiers - SSID) 
 

o Χρησιµοποιείται για να δώσει όνοµα στο δίκτυο και για να παρέχει 
αρχική πιστοποίηση για κάθε πελάτη.  

 
• Καλωδιωµένη Ισοδύναµη  Ιδιωτικότητα (Wired Equivalent Privacy - WEP) 
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o Τεχνική κρυπτογράφησης δεδοµένων µε τη χρήση κοινών κλειδιών και 
ενός ψευδοτυχαίου αριθµού ως διάνυσµα αρχικοποίησης.  

 
o Κρυπτογράφηση επιπέδου 64-bit, όµως αρκετοί διανοµείς 

υποστηρίζουν κρυπτογράφηση επιπέδου 128-bit. 
 

• Επίσης ένα Εικονικό Ιδιωτικό ∆ίκτυο (Virtual Private Network – VPN) 
µπορεί να λειτουργήσει υπερκείµενο ενός WLAN παρέχοντας έτσι αυξηµένη 
ασφάλεια.  

 
Ο IEEE αναπτύσσει καινούργια επίσης πρότυπα ασφαλείας 
 

o 802.11e (Επαυξηµένη Ασφάλεια, QoS) 
o 802.11i (Προηγµένο Πρότυπο Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption 

Standard – AES). Απαιτεί φυσική αντικατάσταση των Σηµείων Πρόσβασης 
και των καρτών WLAN. 

 
Χαρακτηριστικές εφαρµογές των WLAN 
 
Σε οικιακές εφαρµογές και εφαρµογές µικρών επιχειρήσεων τα WLAN παρέχουν 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, πρόσβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ασύρµατη 
σύνδεση. Σε εταιρικές εφαρµογές παρέχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της 
εταιρίας και ασύρµατη σύνδεση µε µια κύρια υποστηρικτική υποδοµή (π.χ. 
µισθωµένες γραµµές). Όσον αφορά στις εφαρµογές δηµόσιας πρόσβασης τα WLAN 
µπορούν να παρέχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ή αποκλειστικές υπηρεσίες σε 
ξενοδοχεία, αεροδρόµια, συνέδρια, σιδηροδροµικούς σταθµούς. 
 
Οι προµηθευτές της υποδοµής WLAN είναι σχεδόν όλοι οι παροχείς υποδοµών 
δικτύου (π.χ. CISCO, D-Link, κλπ). Επίσης LAN δηµόσιας πρόσβασης προσφέρονται 
από εταιρίες υπό την επωνυµία Wireless ISPs (WISPs).  

3.2.2 Bluetooth  
 
Το Bluetooth είναι ένα περιορισµένου εύρους, ασύρµατο πρότυπο επικοινωνίας το 
οποίο επιτρέπει τη δικτύωση προσωπικού τοµέα µεταξύ µιας µεγάλης ποικιλίας 
ηλεκτρονικών συσκευών (από φορητούς υπολογιστές µέχρι κινητά τηλέφωνα, PDAs, 
PCs εκτυπωτές κλπ).  Το Bluetooth µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για φωνητική 
επικοινωνία όσο και για µετάδοση δεδοµένων. Το όνοµα του προέρχεται από ένα 
Βίκινγκ, βασιλιά της ∆ανίας ο οποίος θεωρείτο και φανταστικός διαπραγµατευτής. 
Σχεδιάστηκε από την Ericsson Mobile Communications και αναπτύχθηκε από την 
Ericsson µαζί µε τις εταιρίες Intel, IBM, Nokia και Toshiba οι οποίες σχηµάτισαν την 
Bluetooth SIG. 
Τα προτερήµατα του Bluetooth σε σύγκριση µε άλλα ασύρµατα δίκτυα είναι η 
χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, το µικρό µέγεθος και η χαµηλή τιµή του. 
 
Χαρακτηριστικά του Bluetooth 
 

o Μικρό (~10m) η επιλεκτικά µεσαίου (~100m) εύρος. 
o Λειτουργεί στα 2.4 GHz 
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o Τα φωνητικά κανάλια υποστηρίζουν σύγχρονη µετάδοση µε ταχύτητα µέχρι 
και 64Kbit/sec 

o Τα κανάλια δεδοµένων υποστηρίζουν ασύµµετρη (µέχρι 720 Kbit/sec) ή 
συµµετρική µετάδοση (έως 434 Kbit/sec). 

o Τύποι µετάδοσης 
o Προορισµένη Σύγχρονη Σύνδεση (Synchronous Connection Oriented - 

SCO)  µετάδοση κυρίως για φωνή 
o Ασύγχρονη χωρίς Σύνδεση (Asynchronous ConnectionLess  - ACL) 

µετάδοση κυρίως για δεδοµένα. 
 
Χαρακτηριστικές Εφαρµογές 
 

o Ασύρµατα ακουστικά 
o Ασύρµατη επικοινωνία και συγχρονισµός (µεταξύ PDA, κινητά τηλέφωνα 

κλπ) 
o Ασύρµατο Ethernet για επικοινωνία µε εκτυπωτές κλπ 
o Ρολόγια και ασύρµατα τηλέφωνα. 
 

Ασφάλεια του Bluetooth 
 
Τα κυριότερα µέτρα ασφαλείας του Bluetooth είναι τα εξής: 
 

o Περιορισµένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες 
o Κρυπτογράφηση τόσο στο επίπεδο της σύνδεσης όσο και στην πιστοποίηση 
o Προσωπικός Αριθµός Ταυτότητας (Personal Identification Number – PIN) για 

πρόσβαση στις συσκευές 
o Χρήση κλειδιών κρυπτογράφησης µεγάλου µήκους (128bit). Τα κλειδιά αυτά 

δεν µεταδίδονται ασύρµατα αλλά αυτό που µεταδίδεται είναι άλλες 
παράµετροι οι οποίες σε συνδυασµό µε ορισµένες πληροφορίες που διαθέτει η 
συσκευή µπορούν να παράγουν τα κλειδιά  

o Επιπλέον, περαιτέρω κρυπτογράφηση µπορεί να γίνει στο επίπεδο της 
εφαρµογής 

 
Τιµές ασφαλείας 
 

o ∆ιεύθυνση Συσκευής - ∆ηµόσια 
o Κλειδί πιστοποίησης  (128bits) - Ιδιωτικό 
o Κλειδί κρυπτογράφησης (8-128bits) – Ιδιωτικό 
o Τυχαίος Αριθµός  

3.2.3 RF-id 
 
Είναι µια τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης και πρόσκτησης δεδοµένων η οποία 
χρησιµοποιεί τις ραδιοκυµατικές συχνότητες. Αποτελείται από ετικέτες και 
αναγνώστες ικανούς να σαρώσουν αυτόµατα τις ετικέτες όταν αυτές βρίσκονται µέσα 
στο πεδίο κάλυψης και να µεταδώσουν πληροφορίες από την ετικέτα σ’ ένα κεντρικό 
υπολογιστή ο οποίος διαθέτει µια κατάλληλη εφαρµογή λογισµικού. Λειτουργεί στις 
συχνότητες: 135 KHz, 13.56MHz και 2.45GHz. Χαρακτηριστικές εφαρµογές 
αποτελούν η διαχείριση των προµηθειών, η ηλεκτρονική παρακολούθηση των 
αντικειµένων και η διαχείριση των logistics.   
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3.3 Τεχνολογίες εντοπισµού θέσης  

3.3.1 Τεχνολογίες και συστήµατα εξωτερικού περιβάλλοντος  

3.3.1.1 GPS, Assisted –GPS (A-GPS) και Differential GPS (D-GPS) 
 
To GPS είναι το παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης αποτελούµενο από 24 
δορυφόρους που βρίσκονται σε ίσες µεταξύ τους αποστάσεις σε ύψος 20200 
χιλιοµέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης. Οι δορυφόροι αυτοί µεταδίδουν δύο 
ειδικώς κωδικοποιηµένα φέροντα σήµατα, ένα για πολιτική και ένα για στρατιωτική 
και κυβερνητική χρήση. 
 
Οι δορυφόροι του συστήµατος µεταδίδουν µηνύµατα πλοήγησης τα οποία 
χρησιµοποιεί ένας δέκτης GPS για να προσδιορίσει τη θέση του. Οι δέκτες GPS 
επεξεργάζονται τα σήµατα για να υπολογίσουν αποστάσεις στον τρισδιάστατο χώρο 
(γεωγραφικό µήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόµετρο) µε ακρίβεια µικρότερη από 
10 µέτρα (Σχήµα 3.5) 
 

 
Σχήµα 3.5 Λειτουργία του συστήµατος GPS  

 
Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι ότι το σύστηµα GPS βρίσκεται ήδη 
σε χρήση για πολλά χρόνια. Παρόλ’ αυτά, για να είναι σε θέση να λειτουργούν 
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σωστά, οι δέκτες GPS απαιτούν ανεµπόδιστη θέα προς τον ουρανό και την 
δυνατότητα λήψης των σηµάτων από τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις (ανάλογα µε τον 
τύπο της απαιτούµενης πληροφορίας) δορυφόρους, απαιτήσεις οι οποίες καθιστούν 
αδύνατη τη λειτουργία του συστήµατος σε εσωτερικούς χώρους.  
 
Η µέθοδος του Υποβοηθούµενου GPS (Assisted-GPS - A-GPS) βασίζεται στην 
υποβοήθηση των συσκευών ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας ώστε να αξιοποιούν 
την  πληροφορίες από το GPS, µέσω της καθοδήγησης των συσκευών µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να αναζητούν συγκεκριµένους δορυφόρους.  
Η υποβοήθηση αυτή βασίζεται στην τοποθέτηση στο δίκτυο δεκτών GPS ανά 200-
400 χιλιόµετρα οι οποίοι µεταδίδουν και λαµβάνουν δεδοµένα ώστε να 
συµπληρώσουν τις ενδείξεις των τηλεφωνικών συσκευών. Ταυτόχρονα τα δεδοµένα 
από τις συσκευές συλλέγονται ώστε να πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενοι 
υπολογισµοί αναγνώρισης θέσεως καθώς ή ίδια η συσκευή µπορεί να µην είναι σε 
θέση να κάνει αυτούς τους υπολογισµούς λόγω περιορισµένης επεξεργαστικής 
ισχύος.  Η µέθοδος A-GPS µπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβής µε εύρος µεταξύ 1 και 
10 µέτρων. 
 
Ο τρόπος λειτουργίας του ∆ιαφορικού GPS (Differential GPS – D-GPS ) είναι ίδιος 
µε εκείνον του GPS αλλά χρησιµοποιείται επιπλέον ένας σταθµός αναφοράς του 
οποίου η θέση είναι γνωστή. Ο σταθµός αναφοράς και οι δέκτες GPS πρέπει   να 
βρίσκονται σε σχετικά κοντινές αποστάσεις µεταξύ τους (< 200 χιλιόµετρα).  Ο 
τρόπος λειτουργίας του D-GPS φαίνεται στο Σχήµα 3.6. 
 

 
Σχήµα 3.6 Λειτουργία του συστήµατος D-GPS 

 

3.3.1.2 Cell-ID 
 
Η µέθοδος Ταυτότητας Κυψέλης (Cell-ID) (ή Κυψέλης Αναφοράς - Cell of Origin) 
είναι η βασική τεχνική για την παροχή υπηρεσιών θέσεως. Η µέθοδος βασίζεται στο 
γεγονός ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας µπορούν να προσδιορίσουν κατά 
προσέγγιση την θέση µιας συσκευής εφόσον γνωρίζουν ποια κυψέλη χρησιµοποιεί η 
συσκευή κάθε χρονική στιγµή. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι 
βρίσκεται ήδη σε χρήση και υποστηρίζεται από όλες τις κινητές συσκευές. Παρόλ’ 
αυτά η ακρίβεια της µεθόδου είναι σχετικά χαµηλή (στο εύρος των 200 µέτρων), 
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ανάλογα µε το µέγεθος της κυψέλης. Γενικά, η ακρίβεια είναι µεγαλύτερη σε 
περιοχές µε πυκνή κάλυψη (π.χ. αστικές περιοχές) και πολύ µικρότερη σε 
αραιοκατοικηµένες περιοχές. 
 

3.3.1.3 Γωνία Άφιξης (Angle of Arrival - AOA) 
 
Η βασική ιδέα στην τεχνική αυτή είναι η περιστροφή στο χώρο µιας κατευθυντικής 
κεραίας µέχρι να εντοπιστεί είτε η κατεύθυνση της µέγιστης έντασης σήµατος ή 
συνεκτική φάση. Στα επίγεια κινητά συστήµατα η κατευθυντικότητα που απαιτείται 
για να επιτευχθούν ακριβείς µετρήσεις παρέχεται µέσω συστοιχιών από κεραίες 
(antenna arrays). Βασικά, µία µοναδική µέτρηση παρέχει ένα σηµείο σε ευθεία 
γραµµή από το σταθµό βάσης προς την κινητή συσκευή. Μια επιπρόσθετη µέτρηση 
ΑΟΑ παρέχει µια δεύτερη ευθεία γραµµή και εποµένως το σηµείο τοµής των δύο 
γραµµών παρέχει την καθορισµένη θέση για αυτό το σύστηµα (Σχήµα 3.7) 
 
 

 
Σχήµα 3.7 Παράδειγµα της τεχνικής AOA. Η κινητή συσκευή βρίσκεται στην τοµή των δύο 

ευθειών (σηµείο Χ) 
 
Εφόσον η ακρίβεια εξαρτάται από την απόσταση από τον ποµπό, στα δορυφορικά 
κινητά συστήµατα η κατευθυντικότητα της κεραίας που απαιτείται για επίτευξη 
ακριβούς εντοπισµού θέσης καθίσταται µη πρακτική για οποιουδήποτε είδους 
συστοιχία που µπορεί να τοποθετηθεί σ’ ένα δορυφόρο.  Στην περίπτωση αυτή µια 
έµµεση µέτρηση είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µέσω της µέτρησης της 
µετατόπισης του συντελεστή  Doppler στην κατεύθυνση της συσκευής που προκύπτει 
από την κίνηση του δορυφόρου. Ανάλογα µε την ταχύτητα και κατεύθυνση του 
δορυφόρου το πλάτος df της µετατόπισης Doppler κατά την κατεύθυνση της κίνησής 
του και η συνισταµένη του 1df  κατά την κατεύθυνση του κεντρικού σηµείου της 
ακτίνας µπορούν να υπολογισθούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή από το δίκτυο 
(Σχήµα 3.8). Σ΄ ένα πραγµατικό σύστηµα η µετατόπιση Doppler αντισταθµίζεται ως 
προς το κεντρικό σηµείο της ακτίνας. Εποµένως, για να µπορεί να ληφθεί ένα σήµα 
µε συχνότητα f  στο κέντρο του δορυφόρου θα πρέπει το σήµα να µεταδίδεται µε 
συχνότητα 1dff − ώστε να αντισταθµίζεται η µετατόπιση. Αν η παραγόµενη 
µετατόπιση στο κέντρο της κινητής συσκευής είναι 2df  τότε η µετατόπιση Doppler 
που µετράται στην συσκευή είναι 12 dfdf − . Η σχέση µεταξύ df  και 2df  δίνεται 
από τον τύπο: 
 

θcos2 dfdf =  (3-1) 
Πρέπει να τονισθεί ότι οι τροχιές LEO (Low Earth Orbit) και MEO (Medium Earth 
Orbit) είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τον καθορισµό του χρήστη µε χρήση της 



Κινητές και Ασύρµατες Εφαρµογές στις Μεταφορές και στην Εφοδιαστική 

Οµάδα Εργασίας Ε4  49 

µετατόπισης Doppler λόγω της γρήγορης κίνησης των δορυφόρων ως προς την Γη 
(µεγάλη µετατόπιση Doppler). Τυπικά παραδείγµατα είναι το TRANSIT, ένα 
σύστηµα εντοπισµού θέσεως υψηλής ακρίβειας το οποίο χρησιµοποιεί συνεχόµενες 
µετρήσεις από ένα και µοναδικό LEO δορυφόρο, καθώς και τα ARGOS και SARSAT 
(µέσης ακρίβειας συνεχόµενα LEO συστήµατα).  
 
 

 
Σχήµα 3.9 Σχέση µετατόπισης Doppler µεταξύ δορυφόρου και κινητής συσκευής  

 

3.3.1.4 Χρόνος Άφιξης (Time of Arrival - TOA) 
 
Πληροφορία για την θέση µπορεί να εξαχθεί από τον απόλυτο χρόνο που απαιτεί ένα 
ραδιοκύµα για να ταξιδέψει από τον ποµπό στον δέκτη και αντίστροφα. Αυτό υπονοεί 
ότι ο δέκτης γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της µετάδοσης. Εναλλακτικά, η προσέγγιση 
αυτή µπορεί να εµπλέκει τη µέτρηση του συνολικού χρόνου επιστροφής ενός 
σήµατος που εκπέµπεται από µια πηγή προς ένα προορισµό και στη συνέχεια 
«αντηχείται» πίσω στην πηγή, δίδοντας ένα αποτέλεσµα που είναι το διπλάσιο 
εκείνου της µέτρησης προς µια κατεύθυνση. Αυτό δεν συνεπάγεται συγχρονισµό 
µεταξύ του ποµπού και του δέκτη και είναι το πιο κοινό µέσο µέτρησης του χρόνου 
διάδοσης. 
 
Κάθε µια από τις δύο αυτές µετρήσεις περιορίζει τη θέση της κινητής συσκευής σ’ 
ένα κυκλικό γεωµετρικό τόπο σηµείων γύρω από την περιοχή που καλύπτεται από 
τον πρώτο δορυφόρο. Αν πραγµατοποιηθεί µια µέτρηση ως προς ένα δεύτερο 
δορυφόρο τότε παράγεται ένας δεύτερος κυκλικός γεωµετρικός τόπος (Σχήµα 3.10). 
Εποµένως απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός δύο δορυφόρων για την εύρεση της 
θέσεως (αν το υψόµετρο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης είναι γνωστό και δεν υπάρχει 
χρονική διαφορά του χρήστη). Όπως γίνεται κατανοητό από το σχήµα οι δύο 
γεωµετρικοί τόποι τέµνονται σε δύο σηµεία γεγονός που δίνει µια διπλή αβεβαιότητα. 
Η αβεβαιότητα αυτή µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσω της χρήσης τριών δορυφόρων ή 
της χρήσης a priori πληροφορίας σχετικά µε την τροχιά της κινητής συσκευής. 
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Σχήµα 3.10  Παράδειγµα της τεχνικής TOA. Η κινητή συσκευή βρίσκεται στο σηµείο X 
 
 

3.3.1.5 ∆ιαφορικός Χρόνος Άφιξης (Differential Time of Arrival - TDOA) 
 
Το πρόβληµα της ανάγκης συγχρονισµού των ρολογιών µεταξύ ποµπού και δέκτη 
µπορεί να επιλυθεί µε χρήση πολλαπλών ποµπών οι οποίοι συγχρονίζονται σε µια 
κοινή χρονική βάση και όπου µετράται η χρονική διαφορά άφιξης στον ποµπό. Αν σε 
ένα δισδιάστατο σύστηµα ζωγραφιστεί µια γραµµή που ενώνει όλα τα σηµεία που 
έχουν την ίδια χρονική διαφορά τότε θα προκύψει µια υπερβολή. Πιο συγκεκριµένα, 
κάθε µέτρηση TDOA ορίζει ένα υπερβολικό γεωµετρικό τόπο σηµείων στον οποίο 
πρέπει να κείτεται η κινητή συσκευή. Η τοµή στον υπερβολικό γεωµετρικό τόπο 
προσδιορίζει τη θέση της κινητής συσκευής (Σχήµα 3.11) 
  

 
Σχήµα 3.11  Παράδειγµα της τεχνικής TDOA. Η κινητή συσκευή βρίσκεται στο σηµείο X 

 
Το παραπάνω σύστηµα περιγράφει ένα αυτό-προσδιοριζόµενο σύστηµα θέσεως. Η 
αντίστροφη προσέγγιση παρέχει ένα αποµακρυσµένο σύστηµα προσδιορισµού 
θέσεως. Όµως, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατό οι δύο υπερβολές να τέµνονται 
σε δύο σηµεία, γεγονός που οδηγεί σε αβεβαιότητα. Με ένα τρόπο ο οποίος είναι 
παρόµοιος για την ασάφεια που προκύπτει στο χρόνο διάδοσης των µετρήσεων, η 
αβεβαιότητα µπορεί να επιλυθεί µέσω µιας τρίτης µέτρησης  TDOA ή κάποιας a 
priori πληροφορίας. Στην πραγµατικότητα, για την περίπτωση των δορυφορικών 
δικτύων απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός από τρεις δορυφόρους αν είναι γνωστό το 
υψόµετρο στο οποίιο βρίσκεται ο χρήστης (τέσσερις για την περίπτωση που αυτό 
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είναι άγνωστο). 
 
Πρέπει να αναφερθεί ότι ένα σηµαντικό ζήτηµα στα συστήµατα TDOA αποτελεί η 
ανάγκη ύπαρξης κάποιου µέσου µε το οποίο επιτυγχάνεται ο συγχρονισµός των 
ποµπών, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αυτό-προσδιοριζόµενο σύστηµα ή 
σύστηµα αποµακρυσµένου εντοπισµού θέσεως. Για τα αυτό-προσδιοριζόµενα 
συστήµατα οι δορυφόροι αποτελούν τους ποµπούς και τα εκπεµπόµενα σήµατα 
πρέπει να φεύγουν από κάθε δορυφόρο στον ίδιο χρόνο (ή µε µια γνωστή χρονική 
µετάθεση) αλλιώς οι  µετρήσεις TDOA εισάγουν σφάλµατα στον τελικό υπερβολικό 
γεωµετρικό τόπο σηµείων. Για τα αποµακρυσµένα συστήµατα οι δορυφόροι 
αποτελούν τους ποµπούς. Η εκποµπή που προκύπτει από την κινητή συσκευή 
ανιχνεύεται από ένα αριθµό δορυφόρων, εποµένως πρέπει να υπάρχει µια γνωστή 
χρονική συσχέτιση µεταξύ των ρολογιών των δεκτών στους δορυφόρους αυτούς 
αλλιώς και πάλι υπεισέρχονται σφάλµατα στις µετρήσεις. 
 

3.3.1.6 Επαυξηµένη Παρατηρούµενη Χρονική ∆ιαφορά (E-OTD) 
 
Με τη µεθοδολογία της επαυξηµένης παρατηρούµενης χρονικής διαφοράς η θέση της 
κινητής συσκευής προσδιορίζεται από τη χρονική διάρκεια που απαιτεί η διάδοση του 
σήµατος στους 3 πύργους παρόµοια µε την τεχνική TDOA (Σχήµα 3.12). Η µετάδοση 
του σήµατος προς την κινητή συσκευή αρχικοποιείται από τους πύργους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.12  Η τεχνική Ε-ΟΤD 
 

3.3.2 Τεχνολογίες και συστήµατα εσωτερικού περιβάλλοντος  

3.3.2.1 Indoor GPS 
 
Το σύστηµα εστιάζει στην εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του GPS προκειµένου 
να αναπτύξει ένα σύστηµα ανίχνευσης θέσεως για εσωτερικά περιβάλλοντα. Να 
σηµειωθεί ότι το σήµα GPS τυπικά δεν λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους γιατί η 
ένταση του σήµατος είναι πολύ χαµηλή και δεν διαπερνά τα κτίρια. 
 
Παρόλ΄ αυτά οι λύσεις εσωτερικού GPS µπορούν να εφαρµοστούν σε ευρέως 
ανοικτές περιοχές όπου δεν υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια. Το εσωτερικό GPS 
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λαµβάνει υπ΄ όψη τη χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και τις απαιτήσεις για οικονοµία 
χώρου των ασύρµατων συσκευών πρόσβασης όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα και οι 
φορητοί υπολογιστές.   
 
Το σήµα πλοήγησης παράγεται από ένα αριθµό «ψευδοδορυφόρων», συσκευές οι 
οποίες παράγουν ένα σήµα πλοήγησης παρόµοιο µε του GPS, σχεδιασµένο έτσι ώστε 
να επιτρέπει στους δέκτες που είναι συµβατοί µε τους «ψευδοδορυφόρους» να 
υλοποιούνται µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τους υπάρχοντες δέκτες 
GPS.  
  
Όπως και σε ένα σύστηµα GPS απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις ορατοί 
ψευδοδορυφόροι για την πλοήγηση εκτός και αν χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά 
µέσα όπως η υποβοήθηση υψοµέτρου. 
 

3.3.2.2 Ενεργά Σήµατα (Active Badges) 
 
Η τεχνολογία των ενεργών σηµάτων αναπτύχθηκε στα Olivetti Research Laboratories 
(νυν AT&T) σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Cambridge. Χρησιµοποιεί 
κινητούς ποµπούς και σταθερούς δέκτες που είναι συνδεδεµένοι µ’ ένα κεντρικό 
διακοµιστή ο οποίος διαχειρίζεται την πληροφορία της θέσεως (Σχήµα 3.13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.13 Active Badges 
 

3.3.2.3 Σύστηµατα Εντοπισµού Πραγµατικού Χρόνου (RTLS) 
 
Ένα Σύστηµα Εντοπισµού Πραγµατικού Χρόνου (RTLS) επιτρέπει την ανίχνευση 
ενός αντικειµένου το οποίο φέρει ετικέτα ανεξάρτητα του µεγέθους των 
εγκαταστάσεων των αποθηκών. Τα συστήµατα αυτά συνήθως χρησιµοποιούν 
ραδιοκυµατικές ετικέτες και κυψελωτά συστήµατα ανάγνωσης για να εντοπίσουν την 
παρουσία και τη θέση των ετικετών.  Οι ραδιοκυµατικές εκποµπές -  από τις ετικέτες 
προς τους αναγνώστες – ενηµερώνουν συνεχώς µια βάση δεδοµένων (η οποία είναι 
συνήθως συνδεδεµένη µε ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης αποθηκών WMS) µε τις 
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τρέχουσες θέσεις των ετικετών για διαστήµατα από µερικά δευτερολέπτα (για 
αντικείµενα που κινούνται ταχέως) ως µερικές ώρες (για βραδέως κινούµενα 
αντικείµενα). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σηµάνσεως συναγερµών ώστε να 
ενηµερώνεται το σύστηµα στην περίπτωση που πραγµατοποιείται µετακίνηση 
συγκεκριµένων αντικειµένων. Η σύνδεση ετικετών RTLS σε containers, παλέτες ή 
µεµονωµένα αντικείµενα σε συνδυασµό µε ασύρµατα τερµατικά προσαρµοσµένα σε 
οχήµατα ή ανυψωτικά µηχανήµατα επιτρέπει στους διαχειριστές να έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορία σχετική µε τα αποθέµατα σε πραγµατικό χρόνο. Τα πλεονεκτήµατα 
που προσφέρουν τα συστήµατα RTLS περιλαµβάνουν µείωση του χρόνου 
ανακύκλωσης και του απαιτούµενου αποθηκευτικού χώρου καθώς και γενικότερη 
βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα των διεργασιών. Τέλος, τα συστήµατα RTLS 
συντελούν στην επέκταση του χρησιµοποιήσιµου χώρου αποθήκευσης καθώς 
εξαλείφουν την ανάγκη ανάθεσης χώρου σε µεµονωµένα κιβώτια ή αριθµό παλετών. 
 

3.4 Ασύρµατες συσκευές 
 

3.4.1 Έξυπνα Τηλέφωνα (Smart Phones) 
 
Με τον όρο έξυπνα τηλέφωνα περιγράφονται οι κινητές συσκευές οι οποίες περιέχουν 
δυνατότητες επόµενης γενιάς (next generation capabilities) όπως εφαρµογές java, 
έγχρωµη απεικόνιση και πολυφωνικούς ήχους κλήσης (polyphonic ringtones). 
Κάποια περιλαµβάνουν ενσωµατωµένες κάµερες, δυνατότητα αποστολής και λήψης 
MMS (Multimedia Messaging Service) ή λειτουργικά συστήµατα όπως των PDA 
(lPalm, PocketPC), έτσι ώστε να αποτελούν µια ολοκληρωµένη τηλεπικοινωνιακή 
συσκευή του τύπου «όλα σε ένα».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των έξυπνων τηλεφώνων είναι τα εξής: 
 
Έχρωµες Οθόνες 
 
Ένα από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά των έξυπνων τηλεφώνων είναι οι έγχρωµες 
οθόνες υψηλής ανάλυσης. Σχεδόν κάθε κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων 
προσφέρει συσκευές µε έγχρωµη οθόνη που δίνει τη δυνατότητα λήψης έγχρωµων 
γραφικών και φωτογραφιών.  
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Πολυφωνικοί ήχοι κλήσης  
 
Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής πραγµατικής µουσικής 
χρησιµοποιώντας αρχεία MIDI. Παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος περιορίζεται 
σε µικρά µουσικά αποσπάσµατα δίνει ένα ιδιαίτερο τρόπο προσωποποίησης του 
τηλεφώνου καθώς δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριµένων ήχων κλήσεων και 
γραφικών για άτοµα που υπάρχουν στον αποθηκευµένο τηλεφωνικό κατάλογο.  
 
Java και Brew 
 
Το πρότυπο J2ME (Java for µobile devices) και το BREW (ένα παρόµοιο 
ανταγωνιστικό πρότυπο) επιτρέπουν τη λήψη παιχνιδιών και εφαρµογών κατευθείαν 
στο τηλέφωνο. Η εκτέλεση  ενός προγράµµατος Java applet στο ίδιο το τηλέφωνο 
αντί στον κεντρικό server είναι πιο γρήγορη και παρέχει καλύτερα γραφικά. Επίσης 
αποτελεί µια φθηνότερη επιλογή καθώς δεν απαιτείται η µεταφορά πολλών 
δεδοµένων στο δίκτυο. Η ύπαρξη 3 εκατοµµυρίων και πάνω προγραµµατιστών Java 
σε όλο τον κόσµο εγγυάται την ανάπτυξη περαιτέρω εφαρµογών, παιχνιδιών και 
περιεχοµένου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις κινητές συσκευές. 
 
Γρηγορότεροι Ρυθµοί Μετάδοσης ∆εδοµένων 
 
Τα έξυπνα τηλέφωνα παρέχουν επίσης γρηγορότερες συνδέσεις για µετάδοση 
δεδοµένων, σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εταιρίες όπως η Sprint Vision παρέχουν ασύρµατη σύνδεση η οποία είναι 
τουλάχιστον τρεις φορές γρηγορότερη από µια τυπική σύνδεση dial-up. Επίσης στις 
ΗΠΑ οι εταιρίες AT&T Wireless, Verizon, T-Mobile και Cingular έχουν αρχίσει να 
παρέχουν πρόσβαση µε ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες.  
 
Σύµπτωση µεταξύ PDA και τηλεφώνων 
 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στα έξυπνα τηλέφωνα αποτελεί η ιδέα της λειτουργίας 
τους ως PDA. Μετά από αρκετές προσπάθειες την τελευταία δεκαετία η νεότερη 
γενιά κινητών τηλεφώνων έχει αποκτήσει µια σειρά από τέτοιες δυνατότητες. 
Υπάρχουν τρία βασικά λειτουργικά συστήµατα που έχουν µπορούν να 
ενσωµατωθούν στις συσκευές αυτές: το Symbian, το Palm OS και το Microsoft 
Pocket PC 2002. Συνήθως τα τηλέφωνα αυτά έχουν ενσωµατωµένο MP3 player, που 
συνδέεται εύκολα για να µεταφέρει δεδοµένα στο PC µέσω της USB θύρας και να 
µπορεί να κάνει συγχρονισµό ατζέντας και ηµερολογίου µε το Οutlook. Η 
αναπαραγωγή του βίντεο γίνεται συνήθως µε τον Real One player. Μεγάλη ευκολία 
παρέχουν επίσης οι υποδοχές καρτών µνήµης MMC και η εκτεταµένη χρήση της 
τεχνολογίας φωνητικών εντολών.  
 
MMS 
 
Το MMS (Multimedia Messaging Service) αποτελεί την τελευταία καινοτοµία στην 
ανταλλαγή σύντοµων µηνυµάτων µέσω κινητών τηλεφώνων. Πέρα από την 
ανταλλαγή απλού κειµένου, όπως στο SMS, το MMS επιτρέπει την εισαγωγή 
κινούµενων γραφικών, φωτογραφιών, µουσικής και βίντεο στα µηνύµατα. Ένα 
ανοικτό πρόβληµα παραµένει η διαλειτουργικότητα του συστήµατος σε κινητά 
τηλέφωνα διαφορετικών κατασκευαστών και παροχέων υπηρεσιών κινητής 
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τηλεφωνίας. Παρά ταύτα αναµένεται ότι η χρήση του MMS πρόκειται να αυξηθεί 
ιδιαίτερα στα επόµενα χρόνια.  
 

3.4.2 PDAs 
 
Τα PDAs (Personal Data Assistants) είναι µικρές φορητές υπολογιστικές συσκευές 
που παρέχουν δυνατότητες συγκρίσιµες µε εκείνες ενός φορητού υπολογιστή αλλά σε 
πολύ µικρότερο µέγεθος. Τα σύγχρονα PDAs διαθέτουν έγχρωµες  LCD οθόνες 
υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, τεχνολογία touch screen (αφής) όπου µε ένα ειδικό 
πενάκι πραγµατοποιούνται όλες οι λειτουργίες. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν 
ενσωµατωµένο modem/fax, ενώ για την επικοινωνία µε άλλες συσκευές,  (π,χ, PC) 
παρέχουν τη δυνατότητα υπέρυθρης (IR) ζεύξης. Τα λειτουργικά συστήµατα που 
κυριαρχούν είναι το EPOC της Symbian, το PalmOS και το Microsoft Pocket PC. Ο 
σχεδιασµός των λειτουργικών συστηµάτων είναι ειδικός για «κινητή» χρήση δηλαδή 
είναι γρήγορα, σταθερά στη λειτουργία τους, εύκολα στον χειρισµό τους και το πιο 
σηµαντικό καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια που έχει σαν αποτέλεσµα η µπαταρία να 
αντέχει ακόµα περισσότερο.  
 

 
 
Οι συσκευές αυτές φιλοδοξούν να γίνουν ο πιστός προσωπικός βοηθός του χρήστη 
και να τον οργανώσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το address book που 
διαθέτουν (διευθυνσιογράφος) µπορεί να κρατήσει τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία 
όλων των φίλων ή πελατών και µέσα από αυτό να ρυθµιστούν οι επαφές (Contacts) 
που επιθυµεί ο χρήστης. Το Calendar (ηµερολόγιο) που ενσωµατώνεται, βοηθάει 
στον κανονισµό των ραντεβού σας και στις υπενθυµίσεις. Αρκετές συσκευές 
διαθέτουν ένα πλήρες notepad (σηµειωµατάριο) πρόχειρα σχόλια, ρολόι µε 
ξυπνητήρι, ολοκληρωµένα λεξικά και άλλες δυνατότητες. 
 
Στον τοµέα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρέχεται πλήρης υποστήριξη για 
αποστολή και λήψη e-mails, συγχρονισµός (synchronization) µε PC και µε το 
Outlook της Microsoft. Υποστηρίζονται επίσης όλα τα τυπικά πρωτόκολλα e-mail 
όπως τα POP-3 και IMAP4, ενώ δίνεται και η δυνατότητα για απευθείας πρόσβαση 
σε mail servers εταιρικών δικτύων, όπως για παράδειγµα τα Lotus Domino και το 
Microsoft Exchange.  
 
Στον τοµέα της ασφάλειας υποστηρίζονται το πρωτόκολλο ασφαλείας της RSA µε 
την χρήση SecureID και Secure Computing µε αναπτυγµένες τεχνικές authentication. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια στις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 
µέσω πιστωτικών καρτών, κ.λπ.    
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3.4.3 Tablet PCs 
 
Τα Tablet PC είναι µια νέα "µορφή" φορητών υπολογιστών, εξοπλισµένα µε οθόνες 
αφής, ασύρµατη σύνδεση στο Internet και εφαρµογές oµιλίας και γραφής. Στα Tablet 
PC είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των τυπικών υπολογιστικών δραστηριοτήτων 
γράφοντας κατευθείαν στην οθόνη τους, ή χρησιµοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο που µπορεί να εµφανίσει αυτή. Φυσικά διαθέτουν και το κλασικό 
πληκτρολόγιο των φορητών υπολογιστών, σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση τους 
ως ένας κανονικός φορητός υπολογιστής.  
 

 
 
 
Tα Tablet προσφέρουν µέγιστη φορητότητα ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να 
επιτύχουν εξαιρετική επεξεργαστική ισχύ αλλά και απόλυτη συνεργασία µε τον 
χρήστη. Tα Tablet PCs κυκλοφορούν σε δύο µορφές µια εξαιρετικά φορητή, την 
"pure tablet", η οποία ουσιαστικά αποτελείται µόνο από µια ΤFT οθόνη υπολογιστή 
στην οποία όµως κρύβεται ένας ολόκληρος υπολογιστής και στην µορφή 
"convertible" η οποία περιέχει και πληκτρολόγιο το οποίο µπορεί να αφαιρείται 
περιστασιακά.  
 
Ουσιαστικά δηλαδή οι υπολογιστές αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από µια οθόνη στην 
οποία ο χρήστης µπορεί να διαβάζει, και να γράφει. ∆ύο βασικά πλεονεκτήµατα των 
Tablet PCs είναι η δυνατότητα αναγνώρισης του κειµένου που γράφεται µε το 
ψηφιακό στυλό στην οθόνη του και η εξαιρετική αναγνώριση φωνής. Tα Tablet PCs 
φιλοδοξούν να γίνουν απαραίτητα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα αφού θα 
αποτελούν και προσωπικό υπολογιστή αλλά και ψηφιακή ατζέντα-σηµειωµατάριό. 
Όπου και αν βρίσκεται ο χρήστης θα µπορεί να κρατάει ψηφιακές σηµειώσεις 
χειρόγραφα οι οποίες θα µετατρέπονται σε υπολογιστικά δεδοµένα εύκολα και 
γρήγορα. Εποµένως όπου και αν βρίσκεται θα µπορεί να έχει µαζί του ένα πολύ 
ισχυρό υπολογιστή. 
 
Το λειτουργικό που χρησιµοποιούν τα Tablet PCs προέρχεται από τη Μicrosoft. Ήδη 
έχει κυκλοφορήσει η beta έκδοση των Windows XPs Tablet Edition η οποία µάλλον 
θα επικρατήσει, κυρίως λόγω και της έκδοσης Microsoft Office η οποία συνοδεύει το 
λειτουργικό. Το Μicrosoft Office είναι η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή γραφείου και η 
ύπαρξή της στο Tablet PC προσδίδει και στα Tablet PC αλλά και στα Windows XP 
Tablet Edition ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα. Από την πλευρά των κατασκευαστών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών φαίνεται ότι οι περισσότεροι αναγνώρισαν τα 
πλεονεκτήµατα της νέας µορφής υπολογιστών και έχουν αρχίσει να επιδεικνύουν 
έντονο ενδιαφέρος. Ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα που δίνουν ιδιαίτερο βάρος 
είναι ο χρόνος που θα µπορούν να δουλέψουν µε µπαταρία καθώς ένας δυνατός 
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υπολογιστής καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύµα από τα σηµερινά notebooks. Τα 
µοντέλα πάντως που πρόκειται να κυκλοφορήσουν θα είναι διαφόρων 
κατασκευαστών (Acer, HP, Compaq) και θα καλύπτουν όλα τα καταναλωτικά 
ενδιαφέροντα. 
 

3.5 Ψηφιακή Χαρτογραφία και Συστήµατα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (G.I.S.) 
 
Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G..I.S-Geographic Information Systems) 
είναι πληροφοριακά συστήµατα (Information Systems) που παρέχουν την 
δυνατότητα: συλλογής ,διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και 
οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδοµένων που σχετίζονται µε τον χώρο. 
Τα δεδοµένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή και χωρικά και 
µπορεί να συσχετίζονται µε µια σειρά από περιγραφικά δεδοµένα. 
 
∆υνατότητες 
 
Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της 
χωρικής µε την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από µόνη της χωρική 
υπόσταση). Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την λειτουργία αυτή βασίζεται:  
 

• Είτε στο σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων (relational), όπου τα περιγραφικά 
δεδοµένα πινακοποιούνται χωριστά και αργότερα συσχετίζονται µε τα χωρικά 
δεδοµένα µέσω κάποιων µοναδικών τιµών που είναι κοινές και στα δύο είδη 
δεδοµένων.  

• Είτε στο αντικειµενοστραφές µοντέλο δεδοµένων (object-oriented), όπου οι 
τόσο τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδοµένα συγχωνεύονται σε 
αντικείµενα, τα οποία µπορεί να µοντελοποιούν κάποια αντικείµενα µε 
φυσική υπόσταση (π.χ κατηγορία = "δρόµος", όνοµα = "Πανεπιστηµίου", 
γεωµετρία = "[Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2]...", πλάτος = "20µέτρα").  

 
Το αντικειµενοστραφές µοντέλο τείνει να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο σε 
εφαρµογές GIS εξαιτίας των αυξηµένων δυνατοτήτων του σε σχέση µε το σχεσιακό 
µοντέλο της δυνατότητας που παρέχει για την εύκολη και απλοποιηµένη 
µοντελοποίηση σύνθετων φυσικών φαινοµένων και αντικειµένων µε χωρική 
διάσταση.  
 
Ο όρος Γεωγραφικά  Συστήµατα Πληροφοριών αναφέρεται σε κάθε σύστηµα Η/Υ 
που έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται γεωγραφικά δεδοµένα. ∆εν περιλαµβάνει µόνο 
λογισµικό και υλικό αλλά και ειδικές συσκευές για εισαγωγή και δηµιουργία χαρτών, 
καθώς και τα συστήµατα επικοινωνιών που απαιτούνται για να συνδέσουν τα 
διάφορα συστατικά από τα οποία αποτελούνται.  
 
Σε σύγκριση µε τους απλούς χάρτες, ένα σύστηµα GIS έχει το πλεονέκτηµα ότι η 
αποθήκευση των δεδοµένων γίνεται χωριστά από την αναπαράστασή τους. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα τα ίδια δεδοµένα να µπορούν να αναπαρασταθούν µε διαφορετικούς 
τρόπους. Για παράδειγµα, µπορούµε να µεγεθύνουµε τον (ψηφιακό πλέον) χάρτη, να 
εµφανίσουµε συγκεκριµένες µόνο περιοχές, να κάνουµε υπολογισµούς αποστάσεων 
µεταξύ τοποθεσιών, να δηµιουργήσουµε πίνακες που να δείχνουν τα διάφορα 
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χαρακτηριστικά του χάρτη, να υπερθέσουµε επιπλέον πληροφορία πάνω στο χάρτη, 
ακόµα και να αναζητήσουµε ποιες είναι οι καλύτερες τοποθεσίες για να ιδρύσουµε τα 
επόµενα καταστήµατά µας. Επιπλέον ένα σύστηµα GIS έχει όλα εκείνα τα 
πλεονεκτήµατα από τη χρήση των Η/Υ όπως, διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων 
δεδοµένων εύκολα και γρήγορα κλπ.  
 
Όλα τα δεδοµένα σε ένα σύστηµα GIS είναι γεωκαταχωρηµένα, δηλ. συνδεδεµένα µε 
µια συγκεκριµένη γεωγραφική τοποθεσία της επιφάνειας της γης µέσω ενός 
συστήµατος συντεταγµένων. Ένα από τα πιο συνηθισµένα συστήµατα γεωγραφικών 
συντεταγµένων είναι αυτό του γεωγραφικού µήκους και γεωγραφικού πλάτους. Σ� 
αυτό το σύστηµα συντεταγµένων, κάθε τοποθεσία προσδιορίζεται σχετικά µε τον 
ισηµερινό και τη γραµµή µηδενικού γεωγραφικού µήκους που περνά από το 
αστεροσκοπείο Greenwich της Αγγλίας. Υπάρχουν πολλά άλλα γεωγραφικά 
συστήµατα συντεταγµένων, και κάθε GIS σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να 
µετατρέπει τις συντεταγµένες από το ένα σύστηµα στο άλλο. H χωρική πληροφορία 
αναπαρίσταται µε δυο τρόπους:  
 

• Ως διανυσµατικά δεδοµένα µε τη µορφή σηµείων, γραµµών και πολυγώνων, ή 
 

• Ως δικτυωτά (raster) δεδοµένα, οργανωµένα συστηµατικά σε κελιά (όπως π.χ 
µια ψηφιακή εικόνα). 

 
Πολλές φορές η ολοκληρωµένη έννοια των GIS (integrated GIS concept) 
επεκτείνεται για να συµπεριλάβει τόσο τα δεδοµένα (που αποτελούν ουσιαστικά τον 
πυρήνα τους), το λογισµικό και τον µηχανικό εξοπλισµό όσο και τις διαδικασίες και 
το ανθρώπινο δυναµικό που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα ενός οργανισµού , ο 
οποίος έχει σαν πρωταρχική του δραστηριότητα την διαχείριση πληροφορίας µε την 
βοήθεια GIS.  
 
Η Ψηφιακή Χαρτογραφία είναι η παραγωγή χαρτών και χαρτογραφικών προϊόντων 
σε ψηφιακό περιβάλλον. Εννοιολογικά είναι υποσύνολο των GIS, και ταυτίζεται µε 
το στάδιο της οπτικοποίησης (visualization) αφού (στις περισσότερες περιπτώσεις):  
το παράγωγο προϊόν είναι κάποιος χάρτης, είτε στην γνωστή του µορφή δηλαδή 
εκτυπωµένος σε χαρτί (hardcopy) ή σε ψηφιακό αρχείο (softcopy) δεν απαιτεί όλες 
τις λειτουργίες (κυρίως αυτές της επεξεργασίας και ανάλυσης) που παρέχει ένα 
Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών.  
 
Εφαρµογές  
 
Οι λειτουργίες ενός GIS µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη για 
διαχείριση χωρικών δεδοµένων ή ακόµα και όπου υπάρχει ανάγκη για ανάλυση της 
χωρικής διάστασης των δεδοµένων.  
 
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, καθιστά εφικτές πολλές από τις 
εφαρµογές που εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιµης 
πληροφορίας µέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέµεναν εξωπραγµατικές. Ενδεικτικά, 
µερικές από τις πλέον κοινές εφαρµογές των GIS είναι οι παρακάτω: 
 

• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση (Environmental Management)  
• Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
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• Πολεοδοµία και Χωροταξία  
• Κατασκευές έργων µεγάλης κλίµακας (π.χ οδοποιία)  
• ∆ιαχείριση ∆ικτύων Κοινής Ωφελείας (ΑΜ/FM)  
• Κτηµατολόγιο και Κτηµατογραφήσεις  
• Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία  
• Γεωλογία και Υδρογεωλογία  
• ∆ίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών  
• Αυτόµατη Πλοήγηση  

 
 
Τα συστήµατα GISείναι µια ενεργή περιοχή της ψηφιακής τεχνολογίας µε ετήσια 
ανάπτυξη 20% και πωλήσεις της τάξης των $500 εκατοµµυρίων. Η ικανότητα των 
συστηµάτων αυτών να αποθηκεύουν σχέσεις ανάµεσα στα χαρακτηριστικά, πέρα από 
τα ίδια τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 
χαρακτηριστικά ισχύος και ευελιξίας αυτής της τεχνολογίας. 
 
 

 
Εικόνα 3.14 Χωρική απεικόνιση Σηµείων Ενδιαφέροντος και Βάσεων ∆εδοµένων του χρήστη πάνω 

στον ψηφιακό χάρτη 
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Κεφάλαιο 4  
 

4. Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης 
 

4.1 Το διεθνές τοπίο των διανοµών και της αποθήκευσης 10 

4.1.1 Εισαγωγή 
 
Σύµφωνα µε όλες τις πρόσφατες έρευνες, το τοπίο στις διανοµές και την αποθήκευση 
διεθνώς αλλά πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, φαίνεται να επικεντρώνεται στις 
εταιρίες Third-Party Logistics (3PL). Αν και την τελευταία δεκαετία γενικά οι 
υπηρεσίες third-party  απέκτησαν δυναµική στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι αρχές αυτών 
των υπηρεσιών, δεν είναι πρωτόγνωρες στην Ευρώπη µιας και το “outsourcing” 
γενικότερα είναι µια µέθοδος η οποία ακολουθείται για αιώνες στη Γηραιά Ήπειρο.  
 
Στις µέρες µας, µεγαλές 3PL έχουν αναπτυχθεί εταιρίες χρησιµοποιώντας τις 
παραπάνω αρχές όπως π.χ οι Schenker, Kuehne & Nagle στην Ευρώπη και αντίστοιχα 
οι Ryder Integrated Logistics, BAX Global, Penske Logistics, Schneider Logistics, 
UPS Worldwide Logistics κτλ στην Αµερική. Φαίνεται λοιπόν πως αφού 
διαπιστώνεται συνεχής είσοδος νέων παικτών στην αποθήκευση και στις διανοµές, 
ότι υπάρχει ακόµα πολύς χώρος για ανάπτυξη, ειδικότερα στην περίπτωση που 
µπορεί να προσφερθεί κάτι το διαφορετικό. 
 

4.1.2 Το “logistics outsourcing” στην Ευρώπη 
 
Από διάφορες µελέτες που έχουν δηµοσιευτεί κατά καιρούς, φαίνεται πως το 
outsourcing  παίζει µεγαλύτερο ρόλο στην Ευρώπη παρά στην Αµερική. Πιο 
συγκεριµένα σύµφωνα µε έρευνα της UPS Worldwide Logistics το 2000, η διείσδυση 
των 3PLs στην αγορά της Ευρώπης είναι κοντά στο 25% ενώ στην Αµερική µόλις 
που αγγίζει το 10%. Υπολογίζεται δε ότι στα τέλη του 2002 για την Ευρώπη έφτασε 
το 28%. Η «µόδα» του outsourcing άρχισε στα τέλη του 80 και τις αρχές του 90, λίγο 
πρίν την οικονοµική ενοποίηση της Ευρώπης. Μέχρι τα τέλη του 80, οι περισσότερες 
εταιρίες δηµιουργούσαν δικά τους Ευρωπαϊκά Κέντρα ∆ιανοµής (European 
Distribution Centres, EDCs) αλλά, µόλις κατάλαβαν ότι θα χρειάζονταν να 
αποκτήσουν περισσότερο ευέλικτο χαρακτήρα προκειµένου να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες µιας ενωµένης ευρώπης, στράφηκαν άµεσα στις υπηρεσίες των 3PLs. Οι 
εταιρίες  πια θέλουν να συγκεντρωθούν στο “core business”. Επίσης επιθυµούν να 
συντηρήσουν το κεφάλαιό τους, να εκµεταλλευθούν τη χρήση πηγών εκτός 
κεφαλαίου και βέβαια να µειώσουν τα συνολικά κόστη διανοµής τους και 
ν’αυξήσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους µέσω των βέλτιστων 
πρακτικών των 3PLs. Ένας άλλος λόγος, που επίσης δικαιολογεί την άνθηση των 
3PLs, είναι τα πολύ µεγάλα διοικητικά έξοδα που απαιτούνται για να «τρέξει» κάποιο 
EDC στην Ευρώπη. Σε σχέση µε την Αµερική, και σύµφωνα µε νούµερα από την 
έρευνα της UPS Worlwide Logistics, το συνολικό κόστος (βάσει εργατικών, φόρων, 
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νοµοθεσιών και κοινοτικών περιορισµών) µπορεί να φτάσει στο διπλάσιο στην 
Ευρώπη.  
 

4.1.3 Οι 3PLs διεθνώς 
 
Στην Ευρώπη υπάρχει µεγαλύτερη «ποικιλία» ανάµεσα στις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι 3PLs. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις και 
κλίµακες ανάλογα µε το πακέτο των προσφερόµενων υπηρεσιών. Στην κορυφή της 
κλίµακς βρίσκονται οι µεγάλοι 3PLs, οι οποίοι προσφέρουν µια αρκετά διευρυµένη 
γκάµα υπηρεσιών στους πελάτες τους. Αυτές οι υπηρεσίες µπορεί να είναι π.χ 
ετικετοποίηση και συσκευασία σε διάφορες γλώσσες ή και πακετοποίηση προϊόντων.  
 
Σε αυτή την υψηλότερη κλίµακα υπάρχουν και αµερικάνικες εταιρίες όπως οι Ryder 
Integrated Logistics, UPS Worldwide Logistics, και Schneider Logistics. Αυτές οι 
εταιρίες, προκειµένου να µπούν στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέρουν διαφορετικές 
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Η UPS Worldwide Logistics, για παράδειγµα, 
προκειµένου να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον πελάτη της, την εταιρία Fender 
Inetrnational που κατασκευάζει ηλεκτρικές κιθάρες, πριν την διανοµή/µεταφορά των 
µουσικών οργάνων έχει αναλάβει το κούρδισµά τους.  
 
Κάθε χώρα είναι σίγουρο πως έχει τις δικές της απαιτήσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες 
logistics. Στην Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερµανία, οι 3PLs πρέπει να 
προσφέρουν εξεζητηµένες υπηρσίες µε έµφαση στην υψηλή τεχνολογία. Στη 
Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καλλα ανεπτυγµένη υποδοµή, µεγαλύτερη έµφαση 
δίνεται στις µεταφορές και την ποιότητα της αποθήκευσης. Τέλος, στην Ανατολική 
Ευρώπη, όπου δεν υπάρχουν σύγχρονες οδικές και τηλεπικοινωνιακές υποδοµές, οι 
3PLs προσφέρουν µόνο τις βασικές υπηρεσίες logistics. Στο κάτω µέρος της 
κλίµακας υπα΄ρχουν οι διεθνείς διαµεταφορείς. Αν και πολλοί µεγάλοι 3PLs βέβαια 
προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, υπάρχουν και εκατοντάδες διαµεταφορείς σε 
ολόκληρη  την Ευρώπη οι οποίοι δεν έχουν ξεφύγει από τις πολύ βασικές υπηρεσίες 
logistics. Έχουν περιορισµένο τεχνολογικό υπόβαθρο και πόρους. Ο µεγαλύτερος 
όγκος εργασίας τους βασίζονταν στο παρελθόν στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης 
εκτελωνιστικών εργασιών στην Ευρώπη. Σήµερα αναγκάζονται να κλείσουν ή να 
συγχωνευθούν σε µεγαλύτερα σχήµατα για να επιβοιώσουν. Οι 3PLs γεννιούνται και 
από άλλες κατηγορίες εταιριών στον χώρο των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι η εταιρία Oceangate η οποία δηµιουργήθηκε από τον κολοσσό 
Eurokai Goup που είναο ο βασικός operator στον λιµάνι του Αµβούργου και από τους 
µεγαλύτερους σε Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία, Αυστρία και Πορτογαλία. Άλλα παρόµοια 
παραδείγµατα είναι ακείνα των εταιρειών Deutsche Post και Danzas.  
 
Όπως φαίνεται και από το σχήµα 4.1, η Ελλάδα έρχεται τελευταία στην διείσδυση 
των εταιριών 3PL στην ευρωπαϊκή αγορά. Βέβαια όπως θα δούµε και παρακάτω στην 
ενότητα 4.3.2, το µέγεθος τηα αγοράς των 3PL στην Ελλάδα αυξήθηκε από 25 δις. 
∆ραχµές το 1998 σε 35δις, δραχµές το 1999. Βέβαια, το ανησυχιτικό δείγµα αυτής 
της µελέτης είναι ότι το 34% των πελατών χρησιµοποιεί 3PL λόγω χαµηλότεου 
κόστους, ενώ µόνο το 12% λόγω παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.        
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Σχήµα 4.1 ∆ιείσδυση των εταιριών 3PL στην ευρωπαϊκή αγορά10 

 

4.2 Οι διανοµές και η αποθήκευση στην ελληνική πραγµατικότητα  

4.2.1 Εισαγωγή 
 
Η µη-σταθερή ζήτηση προϊόντων, η ανάγκη για πιο συχνούς και πιο µικρούς χρόνους 
παραγγελιοληψίας, όπως επίσης και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις των εταιρειών για 
έγκαιρες διανοµές αποτελούν τις βασικές παραµέτρους οι οποίες σχηµατίζουν την 
αγορά και πιο συγκεκριµένα την εφοδιαστική αλυσίδα του 21ου αιώνα. Ως 
αποτέλεσµα των παραπάνω µετασχηµατισµών και της δυναµικής που παρατηρείτε 
στο εξωτερικό, οι Ελληνικές εταιρίες του χώρου έχουν ξεκινήσει να επανεξετάζουν 
τους τρόπους συναλλαγής τους µε την πελατειακή τους βάση, σε µια προσπάθεια να 
γίνουν πιο αποτελεσµατικές και αποδοτικές. 
 
Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση στις διαδικασίες 
των διανοµών και της αποθήκευσης στην Ελλάδα. Θέµατα που παρουσιάζονται 
αγκίζουν την υπάρχουσα νοµοθεσία στον χώρο, στατιστικά στοιχεία, την σηµασία 
των 3PLs στην Ελλάδα, καθώς επίσης και µελέτες περίπτωσης (case studies) εταιριών 
που χρησιµοποιούν ασύρµατες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις διαδικασίες της 
εκτελεστικής τους αλυσίδας.   
 

4.2.2 Υφιστάµενη κατάσταση µε στατιστικά στοιχεία12  

Οι τελευταιές εξελίξεις στον τοµέα του εξωτερικού εµπορίου της χώρας είχαν ως 
αποτέλεσµα τη σηµαντική κάµψη του ρυθµού ανάπτυξης της αξίας των υπηρεσιών 
διεθνών οδικών διαµεταφορών. Έτσι κατά το 2002 η αύξηση της αξίας των 
υπηρεσιών διεθνούς οδικής διαµεταφοράς ήταν οριακή (1,6%) έναντι του 2001, τη 
στιγµή που ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης στη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 
διαµορφώθηκε σε επίπεδα της τάξης του 9,7% (Σχήµα 4.2). 
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Όσον αφορά την αγορά των εθνικών διαµεταφορών, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 διαµορφώθηκε σε 4,6%, ενώ η 
ετήσια αύξηση περιορίστηκε σε µόλις 1,1% το διάστηµα 2002/2001. Πέρα από τις 
γενικότερες εξελίξεις στην εγχώρια βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα, ο 
τοµέας των εθνικών διαµεταφορών επηρεάζεται και από τον ανταγωνισµό που 
προέρχεται από διαφορετικούς κλάδους, όπως για παράδειγµα από επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών logistics (3PL). 

Οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου και εποµένως και οι 
προοπτικές του για το µέλλον επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από την ανυπαρξία 
νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε τις διαµεταφορές, που να ορίζει µε σαφήνεια τις 
προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Με την ισχύουσα 
κατάσταση, οποιοσδήποτε µπορεί να ασχοληθεί µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
Το πρόβληµα της απουσίας θεσµικού πλαισίου δεν αφορά µόνο τον οδικό τοµέα των 
διαµεταφορών, παρουσιάζεται ωστόσο ιδιαίτερα έντονο σε αυτόν το χώρο, λόγω της 
ευχερέστερης εισόδου και δραστηριοποίησης επιχειρήσεων που χωρίς την αναγκαία 
υποδοµή προσφέρουν χαµηλά κοστολόγια και αντίστοιχης ποιότητας υπηρεσίες.  

Παρά τις πιέσεις µέσω των θεσµοθετηµένων οργάνων του κλάδου, αντίστοιχη 
ρύθµιση δεν έχει υπάρξει µέχρι σήµερα, τη στιγµή που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 
επάγγελµα του διαµεταφορέα είτε έχει θεσµοθετηθεί είτε έχουν καταρτιστεί κανόνες 
και όροι για την άσκησή του.  

 
Σχήµα 4.2 Ρυθµός ανάπτυξης στον τοµέα του εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδας 

 

4.2.3 Οι 3PL στην Ελλάδα12 
 
Η αξία των εγχωρίως προσφερόµενων υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) 
ακολούθησε ιδιαίτερα ανοδικούς ρυθµούς κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 
σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη της ICAP.  

Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης διαµορφώθηκε στο εντυπωσιακό 26,3% (Σχήµα 
4.3). Τούτο επιτεύχθηκε µε την είσοδο νέων εταιριών στον κλάδο και τη διεύρυνση 
του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών, πρέπει δε να υπογραµµισθεί ότι η 
ανάπτυξη αυτή έγινε χωρίς την απορρόφηση κρατικών ενισχύσεων. 

                                                 
12 Η ενότητες 4.2.2 και 4.2.3 προέρχεται από την µελέτη της ICAP στην αγορά 3PL εταιριών 
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Ο κλάδος των 3PL αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρίες που 
εξειδικεύονται στην ανάληψη του συνόλου ή µέρους των λειτουργιών που αφορούν 
το ευρύτερο κύκλωµα αποθήκευσης-διανοµής για λογαριασµό µιας εµπορικής ή 
βιοµηχανικής επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων µε αντιπροσωπευτικότερα παραδείγµατα την αποθήκευση, τη 
φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά-διανοµή, την αποσυσκευασία και ανασυσκευασία, 
κλπ. Η ανάθεση των δραστηριοτήτων αυτών από µια εµπορική ή βιοµηχανική 
επιχείρηση στην εξειδικευµένη εταιρία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, δίνει τη 
δυνατότητα στις συνεργαζόµενες πλευρές να κατευθύνουν πόρους και προσπάθεια 
στον τοµέα στον οποίο διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα.  

Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL της εγχώριας αγοράς 
προέρχεται από τον χώρο των υπηρεσιών διαµεταφοράς. Οι επιχειρήσεις που 
ασχολούνται αποκλειστικά µε την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών logistics είναι 
νεότερες και λιγότερες.  

 

Σχήµα 4.3 Εξέλιξη του µεγέθους της εγχώριας αγοράς 3PL 

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες 3PL σχετίζεται άµεσα µε το βαθµό στον οποίο οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιοµηχανικούς και εµπορικούς κλάδους 
είναι διατεθειµένες να παραχωρήσουν µέρος ή το σύνολο της διαχείρισης των 
εµπορευµάτων τους σε τρίτη-ανεξάρτητη εταιρία. Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
ευρύτερα αποδεκτό  ότι η εκχώρηση µέρους της δραστηριότητας των logistics σε 
τρίτους (outsourcing) επιτυγχάνει µείωση του κόστους και οδηγεί σε βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των κυκλωµάτων αποθήκευσης-διανοµής. Στο βαθµό που τα 
πλεονεκτήµατα αυτά γίνονται περισσότερο αντιληπτά η θετική πορεία του κλάδου 
αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον. Περαιτέρω, η εκτίµηση για συνέχιση της 
ανοδικής πορείας της αγοράς συνδέεται και µε το γεγονός ότι η διείσδυση των 3PL 
στην εγχώρια βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα είναι ακόµα µικρή, σε σχέση 
µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι 
βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις αντιλαµβανόµενες τα πλεονεκτήµατα του 
outsourcing και ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, θα επιδιώξουν να εκµεταλλευτούν 
µεγαλύτερο µέρος του ευρύτατου φάσµατος των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 
επιχειρήσεις 3PL, πέραν της αποθήκευσης και διανοµής.  
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Σχήµα 4.4 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς 3PL ανά κύρια κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας 

Παρά την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου υπάρχουν προβλήµατα και κυοφορούνται 
αλλαγές στη γεωγραφική κατανοµή των αποθηκευτικών χώρων.  Η ανεπάρκεια 
αποθηκευτικών χώρων και διαθέσιµων οικοπέδων για την ανέγερσή τους, οδηγεί σε 
αύξηση των τιµών της γης. Ως εκ τούτου,  προβλέπεται ότι η περαιτέρω ανάπτυξη θα 
γίνει σε διαφορετικές από τις σηµερινές περιοχές. Σήµερα η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων 3PL του κλάδου διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του 
Θριάσιου Πεδίου· στη Βόρεια Ελλάδα οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται κατά κύριο 
λόγο στο Καλοχώρι, το Ωραιόκαστρο και τη Σίνδο. Η ανεπάρκεια χώρων που 
αναφέρθηκε έχει ήδη ωθήσει αρκετές επιχειρήσεις στην εξεύρεση χώρων που 
διαθέτουν συνδέσεις µε τους βασικούς οδικούς άξονες και τις αναγκαίες υποδοµές. 
Στην κατεύθυνση αυτή ήδη παρατηρείται κινητικότητα στις περιοχές γύρω από την 
Αυλώνα Αττικής, τα Οινόφυτα Βοιωτίας και δευτερευόντως τα Μεσόγεια. 

Το outsourcing του κυκλώµατος αποθήκευσης-διανοµής κερδίζει συνεχώς έδαφος 
διεθνώς. Στην Ελλάδα όµως δεν δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις 3PL για την 
δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, την ίδια στιγµή που η βιοµηχανία ενισχύεται 
για τον ίδιο σκοπό µέσω των αναπτυξιακών νόµων. 

4.2.4 ∆ιαµεταφορά (3PL) και Νοµοθετικές ρυθµίσεις13 
 
Η ∆ιαµεταφορά (παραγγελία µεταφοράς κατά τον Εµπορικό Νόµο) είναι µια 
δραστηριότητα η οποία λόγω των σύγχρονων απαιτήσεων, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 
σηµασία τα τελευταία χρόνια.. Αυτό οφείλεται στις δυνατότητες που παρέχει στους 
χρήστες για ικανοποίηση και κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Εξαιτίας µάλιστα της 
διάδοσης της µορφής αυτής συχνά παρατηρείται σύγχυση ανάµεσα στη σύµβαση 
µεταφοράς και τη σύµβαση παραγγελίας µεταφοράς, ιδίως όταν µεγάλες 
µεταφορικές επιχειρήσεις του εξωτερικού ενεργούν και ως ∆ιαµεταφορείς και 
πραγµατοποιούν και τη µεταφορά αυτή καθεαυτή. Τούτο οφείλεται στην ευρύτητα 
του επαγγέλµατος του ∆ιαµεταφορέα και συνάµα στο σύνθετο περιεχόµενο της 
σύµβασης της µεταφοράς (τµηµατικές αποστολές – οµαδοποίηση φορτίων – µικρές 
αποστολές, ανάγκες διανοµών στα αστικά κέντρα, κ.λπ.). 
 
Επειδή δε, υπάρχει έλλειψη διεθνούς ρύθµισης για την παραγγελία µεταφοράς 
εφαρµόζεται κάθε φορά το δίκαιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Κατά συνέπεια, οι 
                                                 
13 Οι ενότητες 4.2.4 έως 4.2.7 προέρχονται από το άρθρο του κ. ∆. Καριπίδη, «∆ιαµεταφορικές 
Επιχειρήσεις- Η Σύγχρονη ελληινική πραγατικότητα» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Α&Μ- 
Αποθήκη-Logistics-Μεταφορές, Τεύχος 14, Ιανουραριος 2003, σελ 80-84 
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διατάξεις του Εµπορικού Κώδικα για την παραγγελία χερσαίας µεταφοράς 
εφαρµόζονται αναλογικά στις Εθνικές και ∆ιεθνείς µας µεταφορές, θαλάσσιες, 
οδικές, σιδηροδροµικές και εναέριες. 
 
Ως διαµεταφορέας νοείται ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς, ο οποίος αναλαµβάνει τη  
υποχρέωση να συνάψει σύµβαση µεταφοράς στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό 
του παραγγελιοδότη, έναντι αµοιβής. Σηµαντικά στοιχεία αποτελούν το ποιος 
εκτέλεσε τη µεταφορά, καθώς και η ευθύνη που φέρει το κάθε συµβαλλόµενο µέρος. 
Στην ουσία στη χώρα µας αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία αποτελούν τη βάση για τη 
διάκριση του ∆ιαµεταφορέα από τον Μεταφορέα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 
παραπάνω κριτήρια (αντικείµενο δραστηριότητας των προσώπων και η ευθύνη τους ) 
ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Σηµαντικό κριτήριο για τη διάκριση τόσο των Εθνικών 
όσο και των ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων από τους Μεταφορείς είναι ότι οι πρώτοι 
αναλαµβάνουν την επιµέλεια της µεταφοράς. ∆ηλαδή, αποτελούν οργανωµένες 
επιχειρήσεις που εκτός από τη µεταφορά καθεαυτή, ασχολούνται µε δραστηριότητες 
όπως η αποθήκευση, η διανοµή, η συσκευασία, η διενέργεια πωλήσεων των 
εµπορευµάτων και γενικότερα όλων εκείνων των ενεργειών που καλύπτουν και 
παρακολουθούν τη µεταφορά σε όλα τα στάδια της.   
 
Πάγια θέση της ΠΕΕ∆ (Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ∆ιαµεταφοράς) ήταν η 
νοµική κατοχύρωση του επαγγέλµατος του ∆ιαµεταφορέα. Επειδή ούτε και η 
προτεινόµενη ρύθµιση στο Σχέδιο του Νέου Εµπορικού Κώδικα οριοθετεί, ούτε 
ρυθµίζει τη σύµβαση µεταφοράς αυτή καθεαυτή, η ΠΕΕ∆ πρότεινε στο Υπουργείο 
Μεταφορών να ηγηθεί προσπάθειας ώστε µε Νοµοθετικό ∆ιάταγµα να τεθούν οι όροι 
για τη Σύµβαση της χερσαίας µεταφοράς, όπου θα οριοθετούνται τα δικαιώµατα και 
οι υποχρεώσεις όλων των µερών (µεταφορέων – διαµεταφορέων – αποστολέων – 
παραληπτών – ασφαλιστών – εντολέων κ.λπ.). Σχετική µελέτη του Καθηγητή του 
Εµπορικού ∆ικαίου κ. Αθανασίου Λιακόπουλου βρίσκεται ήδη στις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο αλληλογράφησε µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
∆ικαιοσύνης για την ενεργοποίηση της Νοµοθετικής ρύθµισης. 
 
Η ΠΕΕ∆ θεωρεί ότι µια Νοµοθετική ρύθµιση για τη Σύµβαση Χερσαίας Μεταφοράς 
πρέπει να γίνει ανεξάρτητα µε το αν και πότε θα εφαρµοσθεί το Σχέδιο του νέου 
Εµπορικού Κώδικα (ίδια νοµοθετική ρύθµιση ανεξάρτητη του Σχεδίου του 
Εµπορικού Κώδικα έγινε µε τις ασφαλίσεις). Η µελέτη, που είναι πλήρης και έτοιµη 
άρθρο προς άρθρο, ρυθµίζει τη σύµβαση της οδικής µεταφοράς σύµφωνα µε 
σύγχρονες νοµοθεσίες όπως η γερµανική. Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι ο 
Γερµανικός Εµπορικός Νόµος τροποποιήθηκε δύο φορές (προφανώς για να 
ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγµατικότητα) ενώ στη χώρα µας ισχύει ακόµα ο 
Εµπορικός Νόµος που ακολουθεί τη ρύθµιση του Ναπολεόντειου κώδικα του 1807. 
 

4.2.5 Χωροθέτηση εγκαταστάσεων – Σύγχρονα Εµπορευµατικά κέντρα 
 
Πριν από µερικούς µήνες, Προεδρικό ∆ιάταγµα που προέβλεπε τη δηµιουργία 
σύγχρονων εγκαταστάσεων διαµεταφορικών επιχειρήσεων από πλευράς τεχνικής και 
χωροθέτησης δεν εφαρµόστηκε, επειδή δεν το επέτρεπαν κατά τη γνώµη του 
Συµβουλίου της Επικράτειας οι νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις των αντίστοιχων 
νόµων. Λόγω αυτής της ενέργειας, σύµφωνα µε τους εµπλεκόµενους φορείς 
παραµένουν προς συζήτηση τα εξής θέµατα:  
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1. ∆εν υπάρχει χρήση (στο ∆ιάταγµα περί χρήσεως της γης) για της 
εγκαταστάσεις αυτές.   
2. Τα εµπορεύµατα αφού µεταφερθούν από το τόπο παραγωγής ή πρώτης 
εναπόθεσης πρέπει να διακινηθούν στον τελικό καταναλωτή στα ράφια των 
σηµείων πώλησης. Χρειάζονται λοιπόν σύγχρονες εγκαταστάσεις συγκέντρωσης, 
οµαδοποίησης, φόρτωσης και εκφόρτωσης, µικρές ή µεγαλύτερες εντός των 
αστικών κέντρων και µεγαλύτερες εκτός των αστικών περιοχών (µεταφορικά 
κέντρα).  
3. Οι σηµερινές εγκαταστάσεις είναι διάσπαρτες στον αστικό και µη ιστό των 
πόλεων, όπου οι χρήσεις γης καθορίζονται σαν «αποδοτικές και πλούσιες» 
χρήσεις µε κριτήρια την εκµετάλλευσή τους και όχι τη χρησιµότητα τους όπως οι 
µεταφορικές χρήσεις.  
4. Τα µεταφορικά κέντρα και οι εγκαταστάσεις των διαµεταφορικών 
επιχειρήσεων, είτε αυτόνοµα είτε µέρος δικτύου, πάντοτε είτε σε επίπεδο 
συζητήσεων είτε σχεδίου αντιµετωπίζονται αδιάφορα από τη Πολιτεία, σαν να 
µην ήταν επιτακτική η ανάγκη χωροθέτησης και δηµιουργίας τους. 

 
∆υστυχώς µέχρι σήµερα καµία ένταξη των επιχειρηµατικών σχεδίων σε 
αναπτυξιακούς νόµους, και καµία ενθάρρυνση των σχετικών προσπαθειών από 
κυβερνητικούς παράγοντες δεν έχει επιτευχθεί, παρά µόνο τώρα που  διαφαίνονται 
ελπίδες κοινοτικών ενισχύσεων στο θέµα «εµπορευµατικά κέντρα».  

4.2.6 Ασφάλιση – Ευθύνες 
 
Στις εθνικές µεταφορές, η συµβατική ευθύνη του εθνικού µεταφορέα και 
διαµεταφορέα ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Εµπορικού 
Κώδικα. Πρόκειται για ευθύνη µεταφορικού αποτελέσµατος που περιλαµβάνει τα 
τυχερά και εκτείνεται ως την ανώτερη βία (ακαταµάχητη δύναµη κατά το άρθρο 102 
ΕΚ) και συνεπώς είναι ευθύνη αντικειµενική. Οι σύγχρονες διαµεταφορικές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαµόρφωσαν ασφάλιστρα κάλυψης της ευθύνης τους κατά 
παντός κινδύνου (ρήτρα Α). Όµως, λόγω του απεριορίστου σχεδόν της ευθύνης τους 
δηµιουργήθηκε η εντύπωση στους χρήστες, αποστολείς και παραλήπτες, ότι τα 
εµπορεύµατα στον εθνικό χώρο ταξιδεύουν ασφαλισµένα, αφού σε κάθε περίπτωση 
ζηµιάς, και εφόσον ο διαµεταφορέας είχε ασφαλίσει την ευθύνη του, έπαιρναν τα 
χρήµατα της αξίας των εµπορευµάτων τους. Ακριβώς για αυτό το λόγο το ποσοστό 
των ανασφάλιστων αποστολών στις εθνικές µεταφορές ξεπερνά το 80 – 85 % και το 
κόστος ασφάλισης έχει ανατεθεί µε τον ναύλο ή χωρίς στον διαµεταφορέα µε το 
παράδοξο ότι δεν πρόκειται για ασφάλιση φορτίου, αλλά για ασφάλιση αστικής 
ευθύνης. Τα γεγονότα αυτά αν συνδυαστούν  και µε επιπόλαια αντιµετώπιση µη 
ασφάλισης της ευθύνης από τον διαµεταφορέα φέρνουν αναπάντεχες οικονοµικές 
επιπτώσεις στους ανασφάλιστους αποστολείς, που δυσκολεύονται να αξιώσουν 
αποζηµίωση επί του συνόλου της πραγµατικής αξίας του εµπορεύµατος. 
 
Η λύση του θέµατος που προωθείται είναι η εφαρµογή της ρήτρας CRM για τον 
ορισµό – περιορισµό της ευθύνης και στις εθνικές µεταφορές, έτσι ώστε το κάθε 
µέρος (χρήστες-µεταφορείς) να αναλαµβάνει το µερίδιο και τι κόστος της ασφάλισης 
των εµπορευµάτων και των ευθυνών του, ώστε να υπάρξει επιτέλους πραγµατική και 
πλήρης ασφάλιση των µεταφερόµενων εµπορευµάτων. Γίνονται ανάλογες ενέργειες 
και υπάρχουν υποσχέσεις για τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
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Τέλος, η έλλειψη ρύθµισης του περιορισµού της ευθύνης τόσο στον Εµπορικό 
Κώδικα  όσο και στο Σχέδιο του Εµπορικού Κώδικα του 1991 καθιστά το δίκαιο των 
εσωτερικών οδικών µεταφορών µας αποµονωµένο και παλιό απέναντι στα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά δίκαια. Πράγµατι, το δίκαιο της CRM για τις διεθνείς οδικές µεταφορές 
έχει ενσωµατωθεί στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών δικαίων για τις εθνικές οδικές 
µεταφορές και θα ήταν καλό για τον Έλληνα νοµοθέτη να εισάγει τον παραπάνω 
θεσµό στο σχέδιο του νέου Εµπορικού Κώδικα, αλλά µέχρι τότε θα µπορούσε να 
καλύψει νοµοθετικά το κενό µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 23 της CRM. 
 

4.2.7 Νοµοθεσία για τα ΦΙΧ 
 
Το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει τη χρήση των ΦΙΧ συνοψίζεται αφενός στο Νόµο 
1959/91 «Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» και 
αφετέρου στην Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Α2/29542/5347 του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι βασικές έννοιες και ερµηνείες που διέπουν τη 
χρήση των οχηµάτων αυτού του τύπου είναι οι ακόλουθες: 

• Ως ΦΙΧ θεωρείται το αυτοτελές όχηµα που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του 
επαγγέλµατος του ιδιοκτήτη. Έτσι, απαγορεύεται η είσπραξη κοµίστρου για 
τις µεταφορές που διενεργούνται µε τον τρόπο αυτό 

 
Κατά τις µεταφορές µε ΦΙΧ είναι απαραίτητο να πληρούνται αθροιστικά οι πιο κάτω 
όροι: 

• Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον 
επαγγελµατία, ή να έχουν πωληθεί, µισθωθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση, 
παραχθεί, µετατραπεί ή επισκευασθεί από αυτόν και είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργική εξυπηρέτηση του. 

• Επιτρέπεται η χορήγηση µιας και µόνο άδειας κυκλοφορίας οχήµατος µε 
µικτό βάρος ως 4000χλγρ. Σε µεταφορικές επιχειρήσεις και σε πρακτορία 
µεταφορών, για την αποκλειστική  µεταφορά υλικών συσκευασίας που 
ανήκουν σε αυτές. (σπάγκοι και κλωστές). Ο νοµοθέτης εδώ εξακολουθεί να 
βρίσκεται προσκολληµένος στο µοντέλο του Γραφείου Μεταφορών της 
εποχής του µεσοπολέµου όταν µετέφεραν σχεδόν αποκλειστικά οικοσκευές 
και ατοµικά ιδιωτικά είδη. 

 
Έτσι, σύµφωνα µε την κανονιστική απόφαση Α2/29542/5347/91/707Β75/991 του 
Κεφ Γ΄ της παραγράφου 6 ορίζονται τα εξής: χορηγούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών την παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και 
ταξινόµηση µικροδεµάτων, εγγράφων και αντικειµένων επείγουσας διαβίβασης 
(courier) άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων µικτού βάρους µέχρι 4000 
χιλιόγραµµα. ∆ιαφένεται λοιπόν πως µε την απόφαση αυτή διαφοροποιούνται οι 
ανάγκες διανοµής ανάλογα µε τις επιχειρήσεις των µεταφορικών – διαµεταφορικών 
και αυτών των courier. Οι courier, σύµφωνα µε το νόµο Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, 
επιτρέπεται να µεταφέρουν ΜΟΝΟ ταχυδροµικά αντικείµενα  (γενική άδεια)  και 
µικροδέµατα µέχρι 20 κιλά βάρους (ειδική άδεια). Σηµειώνουµε ότι σήµερα µόνο δύο 
ταχυδροµικές επιχειρήσεις έχουν ειδική άδεια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 
λοιπών ταχυδροµικών επιχειρήσεων έχοντας γενική άδεια ασχολούνται παρά τις 
διατάξεις του νόµου των ταχυδροµικών εταιρειών µε την παραλαβή, συγκέντρωση, 
συσκευασία, ταξινόµηση και διανοµή κάθε είδους εµπορευµάτων. Η παράγραφος 6 
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της απόφασης Α2/29542/5347/91/707Β75/991 µε τις σχετικές διατάξεις για τους 
courier βρίσκεται εκτός νοµοθετικής εξουσιοδότησης του νόµου 1959/91 και κατά 
συνέπεια όλες οι άδειες ΙΧ που δόθηκαν στις ταχυδροµικές επιχειρήσεις είναι 
παράνοµες. Ακόµα παραπέρα, η διακίνηση «µικροδεµάτων»  απεριορίστου 
ποσότητας σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας εντός και εκτός πόλεων είναι ο 
κατ’εξοχήν ορισµός του αθέµιτου ανταγωνισµού προς τις επιχειρήσεις µας, εκτός αν 
η µεταφορά ταχυδροµικού αντικειµένου ή µικροδέµατος 5 κιλών είναι όµοια µε τη 
µεταφορά 6 παλετών µε 50 «µικροδέµατα» η καθεµία. 
 
Έτσι, λοιπόν, οι κατ’εξοχήν εταιρείες διανοµών (διαµεταφορείς) θα πρέπει να 
διαµένουν µε Φ∆Χ µικρά ή µεγάλα στα κέντρα των πόλεων ενώ για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων από ένα νοµό σε άλλο, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε 
Φ∆Χ από 6 τόνους και άνω ( Τα 6άτονα επιτρέπεται να διενεργούν µεταφορά µόνο 
µεταξύ των όµορων νοµών της έδρας τους). 

4.2.8 Προφίλ Ελληνικών Εταιριών 3PL14 
 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε 
 
Η ∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε σήµερα είναι µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα που παρέχει αµιγείς υπηρεσίες third-party logistics και ολοκληρωµένες 
λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) µε µερίδιο 
αγοράς 20% περίπου. Η εταιρία δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα των διεθνών 
διαµεταφορών. Γεωγραφικά, οι εγκαταστάσεις της ∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. στον 
Ασπρόπυργο βρίσκονται σε θέση στρατηγικής σηµασίας, τόσο από πλευράς 
γειτνίασης µε το αστικό συγκρότηµα του Λεκανοπεδίου Αττικήςενώ τα 
υποκαταστήµατα της εταιρίας σε Αθήνα και Πάτρα συµπληρώνουν τις δυνατότητες 
µας για άµεση κάλυψη της αγοράς σε πανελλαδική έκταση.Η συνολική επιφάνεια 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και χώρων γραφείων σήµερα ξεπερνά τα 63.000 m2, 
των οποίων 30.000 m3 αφορούν χώρους για εναπόθεση προϊόντων µε απαιτήσεις 
ελεγχόµενης θερµοκρασίας και υγρασίας.  
 
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 
 
Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η µεγαλύτερη 
αµιγώς Ελληνικών συµφερόντων ∆ιαµεταφορική εταιρεία και ασχολείται µε την 
οργάνωση και διεκπεραίωση παντός εθνικού αλλά και διεθνούς µεταφορικού και 
διαχειριστικού έργου αγαθών. Η εταιρεία κατά την ίδρυση της, το 1923, είχε 
αποκλειστικό αντικείµενο τη διεθνή διαµεταφορά οικοσκευών (συσκευασία, 
αποθήκευση & µεταφορά), από και προς όλο τον κόσµο. Σήµερα η Ορφεύς 
Βεϊνόγλου µε έδρα την Αθήνα, υποκαταστήµατα στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα 
καθώς και θυγατρικές εταιρείες στη Σόφια, στα Σκόπια, στο Βουκουρέστι και στην 
Κύπρο απασχολεί περισσότερα από 500 άτοµα προσωπικό στο σύνολο της. Στις 
Βαλκανικές αγορές δραστηριοποιείται µε την επωνυµία ORBIT (ORPHEE 
BEINOGLOU INTERNATIONAL TRANSPORT) από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980 στην Κύπρο,  του 1990 στη Σόφια Βουλγαρίας και µετέπειτα στα Σκόπια και 
στη Ρουµανία.  
 
                                                 
14 Στις ενότητες 4.2.3.1 & 4.2.4.1 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
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DANZAS HELLAS A.E 
 
H DANZAS HELLAS A.E. αποτελεί µέλος του πολυεθνκού οµίλου DANZAS. Η 
εταιρία  ξεκίνησε την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών logistics υπό την µορφή 
international integrated services στο τέλος του 2001, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί 
συζητήσεις µεταξύ Ελλήνων µάνατζερς και της µητρικής εταιρίας και είχαν 
πραγµατοπιηθεί οι σχετικές έρευνες αγοράς στον τοµέα των ogistics στη χώρα µας. 
Σήµερα, η επιχείρηση προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών logistics στις 
νέες της εγκαταστάσεις στη Μάνδρα Αττικής. Στόχος για τη διοίκηση της εταιρίας 
παραµάνει η προσφορά στους πελάτες της ποιοτικά ανωτάτου επιπέδου υπηρεσίες όχι 
µόνο σε εγχώρια αλλά και σε παγκόσµια κλίµακα.  
 
GOLDAIR CARGO A.E 
 
Η εταιρία παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στον τοµέα των logistics. Οι υπηρεσίες που 
προσφέρει στους πελάτες της εστιάζονται στους παρακάτω τοµείς: παροχή 
εγκαταστάσεων: αποθήκευση παλετών χαρτοκιβωτίων και εµπορευµάτων µεγάλων 
διαστάσεων, διαχείριση εµπορευµάτων: διαλογή, συσκευασία, φόρτωση και 
εκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων, επανασυσκευασία, επικόλληση ετικετών, 
ελέγχους ποιότητας και ποσότητας, διανοµή σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. H 
GOLDAIR χρησιµοποιεί για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σύγχρονες 
τεχνολογίες, όπως συστήµατα EDI, bar coding, tracking τεχνολογία RF κτλ  
 
HAYS LOGISTICS HELLAS A.E 
 
Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2001 και είναι θυγατρική του οµίλου της HAYS PLC που 
εδρεύει στην Αγγλία. Η µητρική εταιρία προσφέρει διεθνώς ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες logistics σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 
βιοµηχανίας, των καταναλωτικών προϊόντων, του λιανεµπορίου και των 
τηλεπικοινωνιών, όπως οι CARREFOUR, UNILIVER, SIEMENS, IVECO, SARA, 
LEE, AUCHAN κλπ. Η HAYS LOGISTICS είναι ένας από τους µεγαλύτερους 
παροχείς υπηρσιών  logistics στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα και διαθέτει 
περισσότερες από 190 αποθήκες στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αγγλία, την Γερµανία, 
την Ισπανία, την Ιταλία, και την Πολωνία. Η HAYS LOGISTICS HELLAS παρέχει 
µια  µεγάλη γκάµα υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προσαρµοσµένες κάθε φορά στις 
ανάγκες των πελατών της. 
 
LOGISYS A.E 
 
H LOGISYS A.E δραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών logistics για 
λογαριασµό τρίτων. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής. Τον 
Οκτώβριο του 2002, η επιχείρηση πιστοποιήθηκε µε το πρότυπο ISO 9001:2000 από 
τον οίκο Lloyd’s όσον αφορά στο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και στο βαθµό 
ικανοποίησης τους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Στις παρεχόµενες υπηρεσίες 
περιλαµβάνονται: αποθήκευση, έλεγχος αποθεµάτων, διαχείριση επιστροφών, cross-
docking, picking-packing, παραγγελιοληψία, διανοµή, δροµολόγηση, απογραφές, 
ανασυσκευασία, ειδικές συσκευασίες, συρρίκνωση, bar coding, τεχνολογια RF, 
αποσυσκευασία, διαχείριση αντικαταβολών, έκδοση εγγράφων, καθώς και διάθεση 
τελωνιακών/φορολογικών χώρων.    
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LOGISTICS SERVICE HELLAS A.E 
 
Η εταιρία καλύπτει µια µεγάλη γκάµα υπηρεσιών logistics όπως: παραλαβή, 
αποθήκευση, τελωνειακούς χώρους, picking, συσκευασία σε επίπεδο τεµαχίου, 
κιβωτιοποιήση, διανοµή σε πανελλαδικό δίκτυο, reverse logistics, barcoding κτλ. 
Πελάτες της είναικορυφαίες επιχειρήσεις. Η LSH έχει οργανωθεί έτσι ώστε να 
καλύπτει όλα τα είδη διαχείρησης, από την παλέτα ως και τη µικρότερη µονάδα 
πώλησης. Το micropicking αποτελεί για την εταιρεία το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτηµα καθώς η διαχείρηση τέτοιων ειδών απαιτεί µεγάλη προσοχή σωστή 
υποδοµή και σύγχρονη µηχανογαρφική υποστήριξη. 
 
SARMED A.E 
 
Στο πελατολόγιο της εταιρίας συγκαταλέγονται µεγάλοι εµπορικοί οργανισµοί. Στις 
3PL υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση περιλαµβάνεται η µεταφορά από 
προµηθευτές (εργοστάσια παραγωγής), στην αποθήκη, φορτοεκφόρτωση 
εµπορευµάτων, ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων, picking, routing, συσκευασία-
ανασυσκευασία-παλετοποίηση, softaware αποθήκης, EDI-on-lin, bar coding, 
χειρισµός επιστρεφόµενων εµπορευµάτων, απογραφές σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
και εκτελωνισµοί.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α.Ε 
 
Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕ ιδρύθηκε το Μαίο του 2001 και εδρεύει στην Κοζάνη. Έχει 
ως κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, 
µεταφοράς-διανοµής εµπορευµάτων και γενικότερα τις third-party υπηρεσίες. Στις 
εγκαταστάσεις της περιλαµβάνονται χώροι-παραρτήµτα των «Γενικών Αποθηκών» 
αποθηκευτικοί χώροι ελεγχόµενης θερµοκρασίας και γραφεία συνολικής επιφάνειας 
6.000τµ. Η εταιρία διαθέτοι υπερσύγχρονο εξοπλισµό και ιδιόκτητα µεταφορικά 
µέσα, που υποστηρίζονται από µια σύγχρονη και ευέλικτη µηχανογράφηση. Στις 
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση περιλαµβάνονται: αποθήκευση, φύλαξη, 
διαχείρηση αποθεµάτων τρίτων, αποπαλετοποίηση, picking, ανασυσκευασία, 
διαχείριση επιστρεφόµενων ειδών κτλ.   
 
ΩΜΕΓΑ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ 
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα των logistics για περισσότερο από µια 
τριακονταετία. Στο πελατολόγιό της περιλαµβάνονται µεγάλοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί 
οργανισµοί, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες logistics, µεταφορικές υπηρεσίες, 
σε οποιαδήποτε σηµείο του πλανήτη και ειδικές εξατοµικευµένες υπηρεσίες ανάλογα 
µε τις ανάγκες του κάθε οργανισµού κατά περίπτωση. Έχει αναπτύξει 
επιχειρηµατικές συνεργασίες µε 3PL  οργανισµούς της ∆υτικής Ευρώπης και 
αποκλειστική συνεργασία µε την εταιρία GEOLOGISTICS. ∆ιαθέτει ιδιόκτητους 
αποθηκευτικούς χώρους έκτασης 20.000τµ συνολικά στη Μάνδρα Αττικής και στο 
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και γραφέια στους µεγαλύτερους µεταφορικούς κόµβους 
της χώρας. 
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4.3  Ο ρόλος των κινητών και ασύρµατων εφαρµογών στην 
εκτελεστική εφοδιαστική αλύσιδα 

4.3.1 Εισαγωγή 
 
Η συνεχής πρόοδος των ασύρµατων τεχνολογιών έχει αυξήσει κατακόρυφα των 
αριθµό των κινητών τερµατικών που χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια, δίνοντας 
έτσι έδαφος στην ταχύτατη ανάπτυξη στις συναλλαγές που διεξάγονται µε την χρήση 
των παραπάνω συσκευών.  
 
Οι κινητές και ασύρµατες εφαρµογές δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον πολύ 
διαφορετικό από αυτό του ηλεκτρονικού εµπορίου και έτσι µπορεί να αποτελέσει µια 
λύση στα προβλήµατα που παρουσιάζονται σήµερα στην διαχείριση της εκτελεστικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Γενικότερα, όσον αφορά στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η 
χρήση ασύρµατων τεχνολογιών υπόσχεται περισσότερες ευκαιρίες απ’ ότι οι 
παραδοσιακές ενσύρµατες εφαρµογές. Αυτό είναι εφικτό κυρίως λόγω των 
χαρακτηριστικών που το διέπουν (αναλύονται στην παρακάτω παράγραφο) όπως η 
πανταχού παρουσία (ubiquity), οι προσωποποιηµένες υπηρεσίες (personalisation), η 
ελαστικότητα (flexibility) και η διασπορά (dissemination). Πιο συγκεκριµένα, οι 
κινητές και ασύρµατες εφαρµογές περιέχουν ένα µεγάλο αριθµό πληροφοριών σε 
συνδυασµό µε άλλα χαρακτηριστικά όπως την δυνατότητα εντοπισµού της θέσεως 
ενός χρήστη µε µεγάλη ακρίβεια, την δυνατότητα λήψης αποφάσεων στο σηµείο που 
είναι αναγκαίες (access information at the point of need) καθώς επίσης και την 
δυνατότητα real-time ενηµέρωσης  (real-time update capability). 
 
 
Βασιζόµενοι στα παραπάνω χαρακτηριστικά των κινητών και ασύρµατων 
εφαρµογών, πολλές διαδικασίες της εκτελεστικής εφοδιαστικής αλυσίδας µπορούν να 
υποστηριχθούν. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) αναφέρονται χαρακτηριστικά 
αυτές που αφορούν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΗΣ ΕΦ. ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Κινητή διαχείριση του καταλόγου 
απογραφής                          

(Mobile inventory management) 

Εντοπισµός της θέσεως προϊόντων και 
αγαθών (π.χ εµπορεύµετα σε αποθήκη), 
ασύρµατη ενηµέρωση εισόδου/εξόδου 

εµπορευµάτων από την αποθήκη 
Κινητή διαχείριση των προµηθειών 

(Mobile procurement) 
Αυτόµατη λειτουργία παραγγελιών προς 

τους προµηθευτές µε την χρήση 
ασυρµατικών δικτύων 

Κινητός εντοπισµός & ιχνηλασία 
προϊόντων/αγαθών 

(Mobile product location & tracking)) 

Εντοπισµός συγκεκριµένων προϊόντων 
µετά την πώλησή τους 

Κινητή διαχείριση των υπηρεσιών που 
προσθέτουν αξία                      

(Mobile added-value service 
management) 

Αποστολή πληροφοριών για 
συγκεκριµένα εξαρτήµατα που 

χρειάζονται αλλαγή (π.χ εξαρτήµατα 
αυτοκινήτων) 

Πίνακας 4.1 Ταξινόµηση ασύρµατων εφαρµογών για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  
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4.3.2 Βασικά πλεονεκτήµατα  
 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα τα οποία εκτελεστική εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να 
αντλίσει από τις κινητλες και ασύρµατες εφαρµογές και τα οποία της προσδίδουν 
ταχύτητα και ακρίβεια  είναι τα εξής: 

• Επαναπροσδιορισµός της βασικής διαδικασίας order-to-deliver: Παρότι οι 
παραγγελίες των διαφόρων πελατών αποτελούν το βασικότερο συστατικό για 
την ύπαρξη µιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η πολυπλοκότητα την διαδικασίας 
των παραγγελιών καθώς επίσης και η ανάγκη συνεχούς ενηµέρωσης των 
προµηθευτών που στηρίζουν την όλη διαδικασία έχει καταλήξει σε 
ανεπιθύµητα αποτελέσµατα που δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στο 
εφοδιαστικό δίκτυο. Η χρήση των ασύρµατων και κινητών εφαρµογών και 
υπηρεσιών αποσκοπεί στο να απλουστεύσει και να επιταχύνει δυναµικά την 
βασική διαδικασία order-to-deliver.  

• Γρήγορη και ακριβής εκπλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας: Όταν 
δίνεται µία παραγγελία, η διαδικασία που απαιτείται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία καθώς επίσης και από τους προµηθευτές της, βασίζεται σε µια 
συντονισµένη προσπάθεια, έτσι ώστε να επιτευχθεί η γρήγορη και ακριβής 
εκπλήρωση της. Παρόλα αυτά στις µέρες µας η ανάγκη για µια πιο γρήγορη 
και πιο προσωπική παράδοση σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι πελάτες 
αλλάζουν εύκολα γνώµη, έχει δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα στην 
υπάρχουσα διαδικασία εκπλήρωσης της παραγγελίας, στην διαχείριση του 
καταλόγου απογραφής (inventory management) καθώς επίσης και στα 
µοντέλα µεταφοράς (transportation models). Για να επιτύχει αυτή η 
διαδικασία θα πρέπει να υπάρξει διεθνής συνεργασία µεταξύ των 
προµηθευτών και των κατασκευαστών και να δηµιουργηθούν σύνθετα και 
σύγχρονα κέντρα διανοµής (distribution channels). Αυτός ο συντονισµός είναι 
αδύνατος να πραγµατοποιηθεί µε τις τεχνολογίες που σήµερα 
χρησιµοποιούνται στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι κινητές και 
ασύρµατες τεχνολογίες µπορούν να δώσουν τη λύση και σε αυτό το 
πρόβληµα.    

• Ακριβέστερη ανίχνευση των εµπορευµάτων µε την χρήση υπηρεσιών 
πρόσθετης αξίας (value-adding services): Οι σηµερινοί πελάτες-εταιρείες 
ζητούν real-time πληροφορίες για τις παραγγελίες που εκκρεµούν (order 
status). Επιζητούν επίσης µεγαλύτερη ορατότητα κατά την εκτελεστική 
διαδικασία (δηλ. κατά την εκπλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας) της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι εταιρείες να επενδύουν 
µεγαλύτερα κεφάλαια στον real-time εντοπισµό των προϊόντων τους (asset 
tracking). Η κινητή διαχείριση του καταλόγου απογραφής (mobile inventory 
management), µπορεί να επιτύχει την µείωση της απογραφής (inventory), των 
εκροών, και την µείωση των επιστροφών (reverse logistics). 

• Μεγαλύτερη ανταπόκριση στην διαχείριση υπηρεσιών  (service 
management): Οι  εταιρείες πρέπει να αποδεχτούν την µείωση των  κερδών 
τους εάν θέλουν να διατηρήσουν και να αυξήσουν το µερίδιο τους στην 
αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη τα χαµηλά περιθώρια κέρδους, πολλές εταιρείες 
επανασχεδιάζουν τις µεταγοραστικές (post-sale) υπηρεσίες τους για να 
εξαλείψουν κάθε µη αναγκαία δραστηριότητα που αυξάνει τα λειτουργικά 
κόστη. Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την παραπάνω διαδικασία 
συµπεριλαµβάνουν την µείωση των καθυστερήσεων, τα λάθη και το κόστος 
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λειτουργίας. Η χρήση κινητών και ασύρµατων εφαρµογών στην εκτελεστική 
εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αυξήσουν τα κέρδη 
τους και παράλληλα να µειώσουν τις επιστροφές προϊόντων µε την χρήση 
κινητής διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (mobile customer relationship 
management) που αποτελεί κοµµάτι των post-sale και customer care 
(πελατειακή φροντίδα) υπηρεσίων.  

4.3.3 Χρήση κινητών και ασύρµατων τεχνολογιών στην εφοδ. αλυσίδα 
 
Ο κύριος σκοπός της διαχείρισης ασύρµατων εφαρµογών στην διαδικασία της 
αποθήκευσης είναι να προσδιορίσει τεχνικές για την µείωση των κινδύνων out-of-
stock περιπτώσεων, σωστής αποθήκευσης και ανάκλησης προϊόντων κτλ µε απωτέρο 
στόχο την µεγιστοποιήση/αύξηση των εταιρικών κερδών. Συγκεκριµένα αυτή η 
τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί για την οργάνωση και παρακολούθηση της κίνησης 
των προϊόντων από τον προµηθευτή στον πελάτη, στοχεύοντας κυρίως στην ταχύτερη 
και εγκυρότερη παροχή υπηρεσιών και παράδοση παραγγελιών. Η σηµερινή 
αναγκαιότητα άµεσης ικανοποίησης των πελατειακών αναγκών καθώς επίσης και η 
αύξηση της αποτελεσµατικότητας των διεργασιών της αποθήκης µπορεί να 
υποστηριχθεί από την γρήγορη ανάπτυξη και την εκτενή χρήση ασύρµατων 
συστηµάτων. Ασύρµατα handhelds, ενσωµατωµένα RF tags και µικροκυµατικοί 
ανιχνευτές ενσωµατωµένοι σε φορτηγά, µπορούν να θεωρηθούν ως µια βασική λύση 
η οποία µπορεί υποστηρίξει την διαχείρηση αποθήκης µέσω κινητών συστηµάτων. 

Καθώς µια τυπική αποθήκη σχετίζεται µε µια τεράστια ποικιλία αντικειµένων, 
ασύρµατα συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρακολουθήσουν 
προϊόντα τα οποία µεταφέρονται και λαµβάνονται. Μια τυπική διαδικασία 
αποθέµατος µπορεί να περιγραφεί ως εξής: όταν λαµβάνονται νέα προιόντα, τα RF-
tags που βρίσκονται πάνω σε αυτά µεταδίδουν πληροφορίες (µέσω τοπικών 
ασυρµατικών δικτύων) µε σκοπό να καταγραφούν τα ληφθέντα αντικείµενα και να 
ενηµερωθεί η κύρια βάση δεδοµένων του αποθέµατος, παρέχοντας µε αυτόν τον 
τρόπο µια ακριβή και σε πραγµατικό χρόνο πληροφορία (real time information) για 
τις ποσότητες των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, τα RF-tags µπορούν να 
περιλαµβάνουν την περιγραφή, την ποσότητα, το σειριακό αριθµό και τον αριθµό 
παλέτας του προϊόντος. Οι πληροφορίες κατόπιν µεταδίδονται αυτόµατα σε ένα 
σηµείο πρόσβασης (access point) µέσω µιας ασύρµατης  σύνδεσης LAN, η οποία µε 
την σειρά της είναι συνδεδεµένη µε ένα σύστηµα αποθήκης και µε corporate βάσεις 
δεδοµένων, µειώνοντας έτσι την δια χειρός εισαγωγή δεδοµένων και την ανάγκη να 
ερµηνευτεί ο γραφικός χαρακτήρας των εργαζοµένων που αναλαµβάνουν την 
ταξινόµηση των προίόντων. Ο ηλ. υπολογιστής της αποθήκης (WMS) επεξεργάζεται 
τις πληροφορίες του προϊόντος και εξάγει µια put-away λίστα, υποδεικνύοντας την 
τοποθεσία µέσα στην αποθήκη. Αυτή η put-away διεργασία φορτώνεται αυτόµατα 
στο κατάλληλο χειριστή ανυψωτικού µηχανήµατος, ο οποίος ανιχνεύει την παλέτα µε 
το προϊόν και την τοποθετεί στην κατάλληλο σηµείο. 

Ένας άλλος τρόπος χρησιµοποίησης ασύρµατων συστηµάτων, εκτός του αποθέµατος 
της αποθήκης, είναι στο rolling inventory management (Εx-Van πωλήσεις), όπου 
πολλαπλά φορτηγά µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες προϊόντων. Όταν ένα κατάστηµα 
χρειάζεται συγκεκριµένα αντικείµενα, µπορεί να εντοπίσει ένα κοντινό φορτηγό που 
τα µεταφέρει (Σχήµα 3), πετυχαίνοντας just-in-time (JIT) παράδοση, και συνεπώς 
µείωση του χώρου αποθέµατος και του κόστους. Το ασύρµατο σύστηµα του δικτύου  
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θα ενσωµατώνει χαµηλού κόστους RF και µικροκυµατικές συσκευές κάπου στο 
φορτηγό για να εντοπίσει τα αγαθά. Αφού τα δορυφορικά σήµατα µπορεί να µην 
λειτουργούν καλά µέσα σε ένα φορτηγό, κάθε όχηµα θα έχει ένα ξεχωριστό 
ασύρµατο onboard LAN για intra-truck επικοινωνίες και εντοπισµό.  
 

 
Σχήµα 4.5 Εντοπισµός τοποθεσίας αγαθών  

 
Ένα άλλο παράδειγµα χρήσης ασύρµατων και κινητών τεχνολογιών είναι γαι 
παράδειγµα η just-in-time (JIT) παράδοση εξαρτηµάτων σε µονάδες 
συναρµολόγησης. Κατόπιν της λήψης ενός ασύρµατου σήµατος από τα εξαρτήµατα 
που πλησιάζουν στην γραµµή συναρµολόγησης (assembly line) ή από µια συσκευή 
πάνω στην ίδια γραµµή συναρµολόγησης, ένας προµηθευτής θα µπορεί να ξεκινήσει 
την µεταφορά του απαιτούµενου αριθµού εξαρτηµάτων µε µια συγκεκριµένη 
ταχύτητα. Αν τα εξαρτήµατα πρόκειται να καθυστερήσουν, ο προµηθευτής µπορεί να 
στείλει σήµατα στην γραµµή συναρµολόγησης για να ρυθµίσει την ταχύτητά της, 
ώστε να ταιριάζει µε την νέα ώρα άφιξης .  
 
Η επιτυχία της χρήσης κινητών και ασύρµατων τεχνολογιών στηρίζεται στην µείωση 
του λειτουργικού κόστους, στην αξιοπιστία της ασύρµατης υποδοµής και στο επίπεδο 
άνεσης του χρήστη µε την νέα τεχνολογία. Πιθανοί χρήστες τέτοιων τεχνολογιών 
αποτελούν οι εταιρείες µεταφορών, µεγάλες µονάδες παραγωγής, αεροπορικές 
εταιρείες άλλες mass-transit εταιρείες, και αλυσίδες πολυκαταστηµάτων. Οι 
περισσότερες από αυτές τις βιοµηχανίες αυξάνουν ήδη την χρήση τους σε ασύρµατες 
τεχνολογίες. 
 

4.3.4 Προφίλ Ελληνικών εταιρειών κινητών και ασύρµατων εφαρµογών 
 
WACKENHUT TELEMATIX 
 
Η Wackenhut Telematics S.A., δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην διάθεση και 
υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών αιχµής.  Επενδύει στην µεταφορά 
της τεχνογνωσίας διατηρώντας προσβάσεις στην παγκόσµια αγορά Τηλεµατικών 
προϊόντων. Έχει αναπτύξει και λειτουργεί 24ωρο Κέντρο Υποστήριξης Τηλεµατικών 
Συστηµάτων και Παροχής Τηλεµατικών Υπηρεσιών µε Πανευρωπαϊκή εµβέλεια. 
Έχοντας καλύψει τις αυξανόµενες ανάγκες του εταιρικού στόλου, µε προϊόν 
αναπτυγµένο µε τη «φιλοσοφία του χρήστη και όχι της εµπορικής διάθεσης» είναι σε 
θέση να προσφέρει πραγµατικές λύσεις για επιχειρήσεις ή οργανισµούς που βασίζουν 
τη δραστηριότητά τους σε στόλους οχηµάτων. Το ολοκληρωµένο σύστηµα 
οργάνωσης και διοίκησης στόλου οχηµάτων προσφέρεται και στην Αγγλία µε 
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ονοµασία «Communicator».  Σήµερα υπάρχουν εν λειτουργία άνω των 10,000 
συστηµάτων Πανευρωπαϊκά. Η πρόσφατη συγχώνευση του οµίλου Wackenhut µε τον 
όµιλο Group 4- Falck δηµιούργησε το µεγαλύτερο σχήµα εταιρειών ασφαλείας στον 
κόσµο.  Ως µέλος αυτής της οικογένειας η Wackenhut Telematics SA διαθέτει πλέον 
Πανευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης. 
 
MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Η Mantis Πληροφορική, η οποία ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα, κατέχει ηγετική 
θέση στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά όσον αφορά την παροχή εφαρµογών 
λογισµικού και ολοκληρωµένων λύσεων logistics στους τοµείς διοίκησης αποθηκών, 
διανοµής, παραγωγής, αποθεµάτων και πωλήσεων καθώς και εξειδικευµένων λύσεων 
στους τοµείς Auto-ID και Messaging / Contact Centers.Σηµαντικά επιχειρηµατικά 
κεφάλαια (venture capitals) ενισχύουν την δυναµική επέκτασή της στην διεθνή 
αγορά, η οποία παίρνει την µορφή είτε θυγατρικών εταιριών όπως στην ΚΥΠΡΟ 
(Mantis Cyprus Ltd) είτε τοπικών αντιπροσώπων όπως γίνεται σε πολλές άλλες 
χώρες. 

ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 
 
Η Έµφασις Τηλεµατική πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη τηλεµατικών λύσεων στη 
Ελλάδα. Συνεργάζεται µε την Vodafone στην σχεδίαση, ανάπτυξη και προώθηση 
πρωτοποριακών τηλεµατικών λύσεων αξιοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των 
επικοινωνιών (όπως GPRS και Bluetooth). Οι δραστηριότητές της περιλαµβάνουν την 
ανάπτυξη τόσο τυποποιηµένων λύσεων (διαχείριση στόλου οχηµάτων, τηλεµετρία, 
αυτόµατος έλεγχος, λογισµικό µαζικής αποστολής SMS κα) και λύσεων στα µέτρα των 
πελάτων (WAP Services, Cost Analysis, κά).Η τεχνογνωσία της εταιρείας περιλαµβάνει 
τους τοµείς: Ηλεκτρονικά, Πληροφορική, GIS και Τηλεπικοινωνίες.Ο τζίρος της 
εταιρείας αυξάνεται σε πολύ γρήγορους ρυθµούς και κατέχει την πρώτη θέση στον 
κλάδο της. Είναι Strategic Business Partner της IBM Ελλάς ΑΕ. Η Εµφασις Τηλεµατική 
σχεδίασε την λύση διαχείρισης στόλου οχηµάτων e-TRACK µε η οποία προσέγγισε ένα 
ευρύ φάσµα της εταιρικής Ελληνικής αγοράς (διανοµές, µεταφορές και υπηρεσίες 
πεδίου). Μέσα από το βήµα αυτό η εταιρεία απεκόµισε εµπορική τεχνογνωσία στον 
εντοπισµό αναγκών καθώς και τεχνολογική τεχνογνωσία στην υλοποίηση των σχετικών 
λύσεων. Το επόµενο βήµα της είναι η διεύρυνση των εφαρµογών της σε καινούργιους 
χώρους της τηλεµατικής µε παράλληλη την εισαγωγή του ώριµου πλέον προϊόντος e-
TRACK στην διεθνή αγορά. Στα πλαίσια αυτού του βήµατος η εταιρεία προτίθεται να 
συνάψει επιχειρηµατική συνεργασία προκειµένου να εξασφαλίσει τα εµπορικά 
πλεονεκτήµατα για την πρόσβαση στις αγορές που προτίθεται να απευθυνθεί. Η εταιρεία 
ξεκίνησε την ενεργό δράση το 1997.  
 
SPACENET 
 
Η SpaceNet A.E.ιδρύθηκε το 1996 και είναι θυγατρική του οµίλου Space Hellas. 
Αναπτύσσει και παρέχει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και καινοτόµες 
Ολοκληρωµένες Εφαρµογές και Λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας.  Στόχος της εταιρίας 
είναι να αποτελεί το στρατηγικό συνεργάτη σε κάθε επιχείρηση που αναζητά την 
ανάπτυξης µέσω της τεχνολογίας της επικοινωνίας παρέχοντας καινοτόµες λύσεις µε 
αξιοπιστία και αφοσίωση. Η συµµετοχή της σε ερευνητικά και αναπτυξιακά 
προγράµµατα σε συνδυασµό µε τη διαρκή εκπαίδευση εφοδιάζουν συνεχώς µε 
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γνώσεις το στελεχιακό δυναµικό της µε αποτέλεσµα να υπάρχει συσσωρευµένη 
τεχνογνωσία πολύ υψηλών προδιαγραφών. Η SpaceNet παρέχει ένα ευρύ φάσµα 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας : α) 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες-µέσω του δικτύου της British Telecom παρέχοντας 
όλες τις υπηρεσίες της σαν εθνικός συνεργάτης, β) Εντοπισµό, παρακολούθηση και 
διαχείριση στόλου οχηµάτων-Ολοκληρωµένη, ευέλικτη, αξιόπιστη λύση ελέγχου και 
διαχείρισης του στόλου οχηµάτων προσφέροντας εξελιγµένες υπηρεσίες επικοινωνίας 
και διαχείρισης. Βασίζεται στη τεχνολογία δορυφορικού εντοπισµού GPS,στο δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας της CosmOTE για την µετάδοση των πληροφοριών σε 
πραγµατικό χρόνο και στα γεωγραφικά συστήµατα GIS για τη γραφική απεικόνιση 
των οχηµάτων πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, γ) Συµβουλευτικές υπηρεσίες,-βοηθώντας 
τους πελάτες µας στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής βελτίωσης των 
διαδικασιών διαχείρισης των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της 
σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης. 
 
TELENAVIS 
 
Η TELENAVIS παρέχει ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές λύσεις σε διάφορα επίπεδα 
αποφάσεων ή λειτουργιών των εταιριών-πελατών της. Χρησιµοποιώντας το δικό της 
ψηφιακό υπόβαθρο και συνδέοντας τις λύσεις της µε το πληροφοριακό δίκτυο των 
πελατών της, δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να ξεκλειδώνει το 
γεωγραφικό περιεχόµενο πληροφόρησης που δηµιουργεί ανταγωνιστικό ή 
λειτουργικό πλεονέκτηµα. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο καθώς 
και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης 
Ανατολής. Στον σύντοµο χρόνο της λειτουργίας της η εταιρία έχει αναπτύξει 
σηµαντικά το υπόβαθρό της και διαθέτει µια ισχυρή βάση δεδοµένων για την Ελλάδα 
και ειδικότερα για τις µεγαλύτερες πόλεις. Απασχολεί 25 άτοµα το µεγαλύτερο µέρος 
των οποίων είναι πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστηµίων.  Στο δυναµικό της 
υπάρχουν: Τοπογράφοι, Πολ. Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής, 
Συγκοινωνιολόγοι, Γεωλόγοι, ειδικοί σε Logistics, Μηχανικοί G.I.S., Οικονοµολόγοι 
κλπ. Για µεγαλύτερη εξειδίκευση του προσωπικού της στις σύγχρονες µεθόδους και 
τεχνολογίες µετεκπαιδεύει ικανό αριθµό στελεχών της στην Ευρώπη και στην 
Αµερική. Το υψηλό επίπεδο του προσωπικού αποτελεί εγγύηση για την υψηλή 
ποιότητα των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
CALINO S.A 
 
Με κύριο άξονα δράσης τον συνεχώς εξελισσόµενο τοµέα των Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems - G.I.S), των 
Ψηφιακών Υποβάθρων, των Ευέλικτων Βάσεων ∆εδοµένων και των εφαρµογών 
∆ροµολόγησης, η εταιρεία CALINO S.A. προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις και 
υπηρεσίες που σκοπό έχουν να υπηρετήσουν τις ανάγκες των σύγχρονων 
επιχειρήσεων στον τοµέα της Νέας Οικονοµίας, για την επίτευξη των αναπτυξιακών 
και επιχειρηµατικών τους στόχων. Η συσσώρευση της τεχνογνωσίας στο πρόσωπο 
της CALINO S.A. σε συνδυασµό µε την εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού της 
στον προκλητικό τοµέα της ψηφιοποίησης χαρτών και της διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων είναι ο καλύτερος παράγοντας και η πιο αξιόπιστη εγγύηση για τις 
εφαρµογές που προτείνει. Συγκεκριµένα το επιτελείο των συνεργατών της εταιρείας 
απαρτιζόµενο από καταξιωµένους στο χώρο τους επιστήµονες και αξιόπιστα στελέχη 
(Αναλυτές – Προγραµµατιστές,Τοπογράφοι – Μηχανικοί, Εισαγωγείς Στοιχείων 
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(Data Entry)) σχεδιάζει και αναπτύσσει ψηφιακές εφαρµογές µοναδικής τεχνολογίας, 
που λύνουν τα χέρια στον χρήστη παρέχοντας του ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
προσαρµοσµένες στη µοναδικότητα της επιχείρησής του. 
 
TOPOS COMMUNICATIONS Α.Ε 
 
Η TOPOS COMMUNICATIONS A.E (n-Topos) αποτελεί µία από τις 
σηµαντικότερες εταιρίες στα συστήµατα τηλεµατικής και διαχείρισης στόλου 
οχηµάτων στην Ελλάδα και ανάµεσα στις κορυφαίες στο χώρο των Ασύρµατων και 
Κινητών Επικοινωνιών. Η TOPOS COMMUNICATIONS A.E αναπτύσσει λογισµικό 
και υλοποιεί έργα προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των εκάστοτε πελατών. Στα υλοποιηµένα έργα και εφαρµογές της εταιρίας 
περιλαµβάνονται: Συστήµατα Τηλεµατικής και ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων, 
Εφαρµογές και Υπηρεσίες TETRA, Ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων GSM/GPRS, 
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS), Συστήµατα Τηλεµετρίας και SCADA, 
εφαρµογές έξυπνων καρτών (smart ticket, access control).   
 

4.4  Χαρακτηριστικές περιπτώσεις µελέτης στην αποθήκευση και 
στις διανοµές στην Ελλάδα 

4.4.1 Η περίπτωση της Μisko-Barilla 
 
H Misko-Barilla κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας 
ζυµαρικών. Μέλος του Οµίλου Barilla, παράγει και εµπορεύεται εκτός από τα 
ζυµαρικά, έτοιµες σάλτσες, µπισκότα κ.α. Με κύκλο εργασιών το 1999 που ξεπέρασε 
τα 13.000.000.000 δρχ. µε εξαγωγές στην Ιταλία, Β.Αµερική, Μ.Βρετανία, Γερµανία, 
Σουηδία, στα Βαλκάνια και στην Αυστραλία, προχώρησε σε σηµαντικές επενδύσεις 
ανεγείροντας ένα υπερσύγχρονο νέο συγκρότηµα στη Θήβα, που περιλαµβάνει 
Παραγωγή, Αποθήκες ετοίµων, α’ υλών και υλικών συσκευασίας. Οι συνολικοί της 
αποθηκευτικοί χώροι ανέρχονται σε 10.000 τ.µ. και απασχολούν περισσότερα από 23 
άτοµα σε 2 βάρδιες. Περιλαµβάνουν 12.650 παλετοθέσεις ενώ ο αριθµός των 
ενεργών κωδικών ανέρχεται σε 300. Εκτός από τις απευθείας παραλαβές από την 
παραγωγή, καθηµερινά παραλαµβάνονται προϊόντα από την Ιταλία.  
 
Η Ανάγκη 
 
Οι αχανείς αποθηκευτικοί χώροι σε συνδυασµό µε τον καθηµερινά τεράστιο όγκο 
διεκπεραίωσης καθιστούσαν αδύνατη τη διοίκηση και διαχείριση των διαδικασιών 
του αποθηκευτικού κυκλώµατος . Το πρόβληµα επιβαρύνονταν σηµαντικά από τις 
ιδιοµορφίες των τροφίµων (Ηµεροµηνίες Λήξης, ιχνηλασία παρτίδων, διαχείριση 
επιστροφών). Οι αυξηµένες αυτές απαιτήσεις οδηγούσαν σε σηµαντικά λάθη στις 
παραγγελίες και στις τιµολογήσεις των πελατών και δηµιουργούσαν σηµαντικά 
εσωτερικά κόστη. Τέλος, ο καθηµερινά µεγάλος όγκος φορτώσεων απαιτούσε 
βελτιστοποίηση στη δροµολόγηση και στη φόρτωση των παραγγελιών αυτών, 
προκειµένου να εκµεταλλεύονταν πλήρως τα διαθέσιµα φορτηγά, τα οποία 
εξυπηρετούν περίπου 200 σηµεία πώλησης/ ηµέρα. 
 
Η Λύση 
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Στο Logistics VisionTM πέφτουν οι Αναµενόµενες Παραλαβές είτε από την 
Παραγωγή είτε από τα εργοστάσια της Ιταλίας. Τα προϊόντα παραλαµβάνονται 
φυσικά µε την έκδοση ετικετών ΕΑΝ 128 από σταθµούς εργασίας στις ράµπες και 
στην έξοδο της παραγωγής. Η ετικέτα περιέχει πληροφορίες για το SSCC της κάθε 
παλέτας, τον κωδικό που περιέχει, την εργοστασιακή παρτίδα, την ηµεροµηνία 
παραγωγής και την ηµεροµηνία λήξης. Η παραλαβή ολοκληρώνεται µε την έκδοση 
report διαφορών Αναµενόµενης και Φυσικής Παραλαβής. Το σύστηµα δεσµεύει 
αυτόµατα για ποιοτικό έλεγχο κάποιες παλέτες. Ακολούθως, το σύστηµα µε χρήση 
ειδικών «έξυπνων» αλγορίθµων προτείνει τη βέλτιστη θέση Απόθεσης της κάθε 
παλέτας. Οι παραγγελίες µέσω γέφυρας από εµπορολογιστικό καταχωρούνται στο 
σύστηµα και αυτόµατα προδροµολογούνται. Ανάλογα µε τον Τύπο (6 συνολικά) οι 
παραγγελίες περνούν από 2 διαφορετικά Stock Control (FΙFO και ειδικές απαιτήσεις 
πελατών) και τελικά βγαίνουν picking lists είτε συγκεντρωτικά ανά φορτηγό είτε ανά 
παραγγελία.  Οι κινήσεις χωρίζονται σε εντολές ανατροφοδοσίας θέσεων picking και 
εντολές picking ολόκληρων παλετών οι οποίες πέφτουν στους χειριστές των 
περονοφόρων που εκτελούνται µε RF terminals και σε εντολές προς τους πεζούς 
pickers οι οποίες εκτελούνται µε Λίστα. Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα διασφαλίζει 
την ελάχιστη δυνατή διαδροµή περονοφόρων και πεζών χειριστών. Οι παλέτες που 
προορίζονται για εξαγωγή παίρνουν ειδική ένδειξη. Το σύστηµα επίσης διαχειρίζεται 
τις επιστροφές των πελατών, παρέχει στατιστικά δείκτες και reports, ABC Analysis, 
καθιστά απλή διαδικασία την δέσµευση και αποδέσµευση µιας παρτίδας, την 
παρακολούθηση της παλαιότητας του αποθέµατος και την ιχνηλασία των παρτίδων. 
 
Τα Οφέλη 
 
Η εταιρεία απέκτησε πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση των διαδικασιών του 
αποθηκευτικού κυκλώµατος και τεκµηριωµένη διοίκηση αυτών. Αυξήθηκε 
σηµαντικά η παραγωγικότητα της αποθήκης καθώς µέσω των ασύρµατων τερµατικών 
RF, επιτεύχθηκε διαχωρισµός των κινήσεων πεζών pickers και περονοφόρων, ενώ 
υπήρξε δραστική µείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών. Μόνο από το 
τελευταίο υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο εξοικονοµούνται περίπου 25.000.000 δρχ. Το 
stock turnover αυξήθηκε, ενώ σηµαντικά είναι τα οφέλη από τη βελτίωση του 
Customer Service. H real-time ακριβής παρακολούθηση του stock επιτρέπει την 
χαµηλού κόστους διαχείριση των υλικών µε zero defects και έλλειψη φαινοµένων 
υπέρ-αποθεµατοποίησης, λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ακριβέστερο 
forecasting. 

4.4.2 Η περίπτωση της HELLENIC LOGISTICS  
 
Η Hellenic Logistics (τ.Ιονικές Επιχειρήσεις) ανήκει στον κλάδο των εταιρειών 3rd 
Party Logistics Providers, µε αποκλειστικές υπηρεσίες στον τοµέα του αυτοκινήτου. 
Έχει περίπου 20 Αποθέτες εκ των οποίων 4 µεγάλους: την Citroen, την Opel, την 
Chryshler και τη Skoda, στους οποίους παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες εκτελώνισης,  
µηχανικού & ποιοτικού ελέγχου των αυτοκινήτων, πλυσίµατος, φανοποιείου, 
προσθήκης αξεσουάρ & διανοµής. Εντός του 2001 έχει προγραµµατιστεί να 
επεκταθεί και στον τοµέα της αποθήκευσης και διανοµής ανταλλακτικών. Ο κύκλος 
εργασιών για το 1999 ξεπέρασε τα 2.500.000.000 δρχ. και απασχολεί 45 
εργαζόµενους. Το κέντρο διανοµής της στο Θριάσιο Πεδίο εκτείνεται σε µια 
Ιδιόκτητη Έκταση 200 στρεµµάτων, ενώ η εταιρεία διαθέτει και έκταση 30 
στρεµµάτων στο Λιµάνι, όπου και γίνεται η εκφόρτωση των εισαγόµενων 
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αυτοκινήτων από τα καράβια. Στο Θριάσιο Πεδίο αποθηκεύονται περίπου 12.000 
αυτοκίνητα. Το πλήθος των ενεργών κωδικών (µοντέλα) που διαχειρίζεται είναι 
περίπου 800 ενώ περισσότεροι από 500 είναι οι κωδικοί των χρωµάτων. Ο µ.ο. των 
ηµερήσιων παραλαβών είναι περίπου 600 αυτοκίνητα, µε peak στα 1.200. Ο 
αντίστοιχος µ.ο. των παραγγελιών είναι περίπου 200. Σε ετήσιο επίπεδο 
αποθηκεύονται, εκτελωνίζονται και διανέµονται περισσότερα από 50.000 
αυτοκίνητα. Η επιλογή του Logistics Vision από την Hellenic Logistics είναι η πρώτη 
µεγάλη επένδυση σε πληροφοριακά συστήµατα logistics στον χώρο του αυτοκινήτου, 
που γίνεται στη χώρα µας. Η Hellenic Logistics διανέµει τα αυτοκίνητα σε 90 
περίπου Dealers σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
Η Ανάγκη 
 
Ο αχανής αποθηκευτικός χώρος (200 στρέµµατα), οι ιδιοµορφίες του αυτοκινήτου 
(χρώµατα-µοναδικότητα αριθµών πλαισίων), οι δυσκολίες στο picking (µ.ο. 30 
ανθρωπολεπτά/ αυτοκίνητο), η παρακολούθηση των εργασιών προστιθέµενης αξίας 
ανά αριθµό πλαισίου και η ανάγκη για µέτρηση της παραγωγικότητας, οδήγησαν την 
Hellenic Logistics στην καινοτόµα αυτή για το χώρο επένδυση. Τέλος, λόγω 
περιορισµού των χώρων, υπήρξε σηµαντική ανάγκη να γίνει καλύτερη εκµετάλλευση 
µε στόχο από 70 αυτοκίνητα/ στρέµµα να αυξηθεί η χωρητικότητα σε 80 αυτοκίνητα/ 
στρέµµα. 
 
Η Λύση 
 
Αρχικά έγιναν προσαρµογές µε τρόπο παραµετρικό, των ιδιοµορφιών του 
αυτοκινήτου (χρώµατα – µοναδικότητα αριθµού πλαισίου). Τα imports 
Αναµενόµενων Παραλαβών, κάνουν αυτόµατο update στα µοντέλα, στα χρώµατα και 
στους κωδικούς είδους σε περίπτωση που κάποια από αυτά δεν έχουν στο παρελθόν 
ενηµερωθεί. Για λόγους ταχύτητας, η παραλαβή γίνεται ταυτόχρονα µε την απόθεση. 
Το σύστηµα προτείνει µε χρήση ειδικών δυναµικών κριτηρίων, 3 θέσεις: µια άδεια, 
µια µισογεµάτη και αν δεν βρει κάποιο διάδροµο. Ο χειριστής αφού επιλέξει θέση, 
εκτυπώνει από RF φορητό barcode printer ετικέτα στην οποία αναγράφεται ο αριθµός 
πλαισίου του αυτοκινήτου και η θέση απόθεσης. Η ετικέτα κολλιέται στο αυτοκίνητο 
και ακολουθεί η φυσική του απόθεση. Στις µισογεµάτες θέσεις λαµβάνεται υπόψη και 
το µήκος του αυτοκινήτου προκειµένου να υπάρξει η βέλτιστη εκµετάλλευση των 
διαθέσιµων χώρων. Ακολουθεί η εκτελώνιση των αυτοκινήτων (αυτόµατο import) και 
µόλις ενηµερωθούν τα πεδία αρ. Λογιστικής καταχώρισης,  αρ. Αποταµίευσης και αρ. 
Ανάλωσης ανά αρ. πλαισίου, το σύστηµα επιτρέπει το picking και την ενδοδιακίνηση 
των αυτοκινήτων από το χώρο του Τελωνείου, στην Ελεύθερη ζώνη. Οι λίστες 
συλλογής βγαίνουν ανά Αποθέτη και ανά Dealer. Στη συνέχεια τα αυτοκίνητα 
οδηγούνται στους διάφορους χώρους πρόσθετων εργασιών (PDI, Quality Control 
κ.λ.π), όπου γίνονται χρονοµετρήσεις και το σύστηµα βγάζει -εκτός από ποικίλα 
reports- ∆είκτες Παραγωγικότητας ανά εργαζόµενο και αν εργασία. Τέλος, µε 
ειδικούς αλγόριθµους φόρτωσης και δροµολόγησης, φορτώνονται οι νταλίκες κατά το 
βέλτιστο τρόπο και µε την έκδοση των ∆ελτίων Αποστολής σβήνονται από το stock. 
Να σηµειωθεί ότι στη Database κρατιούνται όλοι οι αριθµοί πλαισίου που έχουν 
περάσει από το Κέντρο ∆ιανοµής, οι εργασίες που έχουν γίνει, ο Dealer που 
στάλθηκαν καθώς και ο πελάτης. 
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Τα Οφέλη 
 
Μειώθηκε ο χρόνος picking στα 11 ανθρωπολεπτά/ αριθµό πλαισίου. Η 
εκµετάλλευση των αποθηκευτικών χώρων έφτασε τα 80 αυτοκίνητα/ στρέµµα. Μετά 
την πάροδο 3 µηνών, τα αυτοκίνητα (µέσω της παραλαβής/ απόθεσης) χωρίστηκαν 
ανά αποθέτη/ µοντέλο/ χρώµα. Εκµηδενίστηκαν τα λάθη στις φορτώσεις και στις 
παραλαβές. Μετρήθηκαν αναλυτικά οι χρόνοι ανά εργασία µε αποτέλεσµα 
εσωτερικές ανακατατάξεις και εξέλιξη των bottlenecks. Αποτέλεσµα όλων, ήταν η 
συµπίεση του εσωτερικού κόστους της εταιρείας και η αναβάθµιση των υπηρεσιών 
που παρέχει στους πελάτες της. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4.6 Scrreshots από την εφαρµογή της Mantis 
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4.4.3 Η περίπτωση της MAK FROST (MAKIOS) 
 
Η MakFrost είναι από τις κορυφαίες εταιρείες 3rd Party Logistics Providers στην 
Αποθήκευση και ∆ιανοµή προϊόντων ψυγείου και κατάψυξης. Έχει 3 κύριους Αποθέτες: 
Την Γερµανική αλυσίδα supermarkets LIDL, την Μπάρµπα Στάθης και την NESTLE. 
Ενδεικτικά προϊόντα που αποθηκεύει και διανέµει είναι: Κονσέρβες, ζυµαρικά, αλεύρι, 
µπισκότα, κρέµα, µέλι, µαρµελάδες, ποτά, χυµοί, σοκολάτες, παπούτσια, ποδήλατα, 
ηλεκτρικά σκεύη κ.α. Το 1999 ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 3.000.000.000 δρχ. 
ενώ οι εργαζόµενοι της Αποθήκης µόνο είναι 40. Το υπερσύγχρονο Κέντρο ∆ιανοµής της 
εταιρείας βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, σε στεγασµένη έκταση 12.000 τ.µ. 
(16.000 παλετοθέσεις). Μέσα στους πρώτους µήνες του 2002 ολοκληρώθηκε η επέκταση 
του Κέντρου ∆ιανοµής, µε την προσθήκη νέων ψυγείων, συνολικής έκτασης 9.000 τ.µ. 
(4.800 παλετοθέσεις). Το πλήθος των ενεργών κωδικών που διαχειρίζεται ξεπερνά τους 
800, ενώ στο πελατολόγιο της εταιρείας ανήκουν περισσότερα από 60 µεγάλα 
supermarkets.  
 
Η Ανάγκη 
 
...για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλο το κύκλωµα των logistics, η συµπίεση 
του εσωτερικού της κόστους και τελικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της σε έναν 
ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο όπως είναι αυτός των 3rd PL. Επιπρόσθετα, η διαχείριση 
προϊόντων ψυγείου και κατάψυξης που ενέχει επιπρόσθετες δυσκολίες διαχείρισης, όπως 
και τα τυριά (µεταβλητό βάρος/συσκευασία), οδήγησαν την Mak Frost στην επιλογή του 
κορυφαίου Πληροφοριακού Συστήµατος Logistics της Ελληνικής Αγοράς, του Logistics 
VisionTM  της   
 
Η Λύση 
 
Όλο το κύκλωµα είναι real-time και υπάρχει ακριβής γνώση του αποθέµατος και πλήρης 
έλεγχος των συναλλαγών και των κινήσεων. Παρακολουθούνται 3 διαφορετικές 
συνθήκες αποθήκευσης. Όλες οι λειτουργίες πραγµατοποιούνται µε παλέτες ωστόσο 
υπάρχουν πάντα οι πληροφορίες των κιβωτίων και των τεµαχίων ανά παλέτα. Οι 
παραλαβές γίνονται µε εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας ΕΑΝ 128. Οι πληροφορίες 
που αναγράφονται είναι Lot, Ηµ/νίας Εισαγωγής, Ηµ/νίας Λήξης, SSCC, πρωτεύον 
κωδικός είδους ενώ στα τυριά αναγράφεται και το βάρος της κάθε συσκευασίας. Η 
απόθεση γίνεται µε γνώµονα της ηµεροµηνίες λήξης, τις χωρητικότητες, καθώς, και το 
ύψος-βάρος των παλετών σε σχέση µε αυτό των ραφιών. Ακολουθεί δειγµατοληπτικός 
ποιοτικός έλεγχος ενώ παρέχεται πλήρες κύκλωµα παραστατικών. Τα picking lists 
βγαίνουν κατά παραγγελία µε την αρχή FEFO και εκτελούνται µε τερµατικά RF. Οι 
παραγγελίες προδροµολογούνται και δροµολογούνται αυτόµατα από το σύστηµα κατά το 
βέλτιστο τρόπο. Για καλύτερο έλεγχο και εκµηδένιση των λαθών στις παραγγελίες, 
υπάρχει έλεγχος φόρτωσης µε τερµατικά RF, όπου το σύστηµα επιβεβαιώνει τις σωστές 
ποσότητες κατά την φόρτωση των οχηµάτων δροµολόγησης. Οι Απογραφές που γίνονται 
µε τερµατικά RF, είναι ευέλικτες και χαµηλόκοστες, ενώ υποστηρίζονται και κυκλικές 
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Απογραφές. Το σύστηµα επίσης προσφέρει διαχείριση ανασυσκευασίας, διαχείριση 
επιστροφών καθώς και πλούσιο reporting και στατιστικά. 
 
Τα Οφέλη 
 
Μείωση απωλειών λόγω παλαίωσης ειδών, χαµηλόκοστη δροµολόγηση, δυνατότητα 
ανάκλησης/ιχνηλασιµότητα παρτίδων, µείωση των λαθών στις παραγγελίες, ακρίβεια 
stock, αύξηση παραγωγικότητας, βελτίωση του customer service, καλύτερη αξιοποίηση 
των αποθηκευτικών χώρων, διευκόλυνση στη διαχείριση των ειδών ψυγείου και 
κατάψυξης, πλήρης έλεγχος του αποθηκευτικού κυκλώµατος και τεκµηριωµένη διοίκηση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 

4.4.4 Η περίπτωση της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ 
 
Η εταιρία ΕΚΟ-ΕΛ∆Α, µέλος του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, δραστηριοποιείται 
στην εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ΕΚΟ-
ΕΛ∆Α δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους πετρελαιοειδών προϊόντων µε ιδιαίτερη 
επιτυχία.  
 
Με τη συγχώνευση της ΕΚΟ ΑΒΕΕ µε την ΕΛ∆Α-Ε και την εξαγορά της 
ΜΑΜΙ∆ΑΚΗΣ από την ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ, διευρύνθηκε σηµαντικά το δίκτυο 
πρατηρίων της εταιρείας, ενώ το µερίδιο στην αγορά των βενζινών, προσεγγίζει το 18%. 
Mε τα τρία εµπορικά σήµατα EKO, Elda και MAMI∆AKHΣ, και µε περισσότερα από 
1.500 πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα, η εταιρεία έχει κυρίαρχη θέση στα καύσιµα 
ναυτιλίας και αεροπορίας, υψηλής ποιότητας λιπαντικά και καύσιµα και διαθέτει 
σηµαντικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης µε δυνατότητες κάλυψης όλων 
των περιοχών της Eλλάδας.  
 
Οι κύριοι εµπορικοί κλάδοι δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 
Πρατηρίων, Βιοµηχανικών και Εµπορικών Πωλήσεων (πρώτη θέση στον κλάδο), 
Αεροπορικών Πωλήσεων (µε µερίδιο αγοράς στις πωλήσεις αεροπορικών καυσίµων το 
2001 34%.), Ναυτιλιακών Πωλήσεων (10.050 τόνοι για το 2001.), Βιοµηχ. και Εµπ. 
Πωλήσεων, Υγραερίων.  
 
Στα πλαίσια του στόχου της επιχείρησης για αναβάθµιση του δικτύου µεταφοράς 
καυσίµων και διανοµών προς τα πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς και σε άλλους 
µεγάλους εµπορικούς  της πελάτες και συνεργάτες, καθώς και της αύξησης της 
διαχειριστικής ικανότητας του στόλου, αποφασίστηκε η χρήση του συστήµατος 
παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχηµάτων της εταιρείας µας. 
 
Η Ανάγκη 
 
Η ΕΚΟ-ΕΛ∆Α διαθέτει σήµερα περίπου 180 βυτιοφόρα οχηµάτα, εκ των οποίων τα 105 
κινούνται σε καθηµερινή βάση σε όλο το οδικό δίκτυο της Νοτίου Ελλάδος 
συµπεριλαµβανοµένου του νοµού Αττικής. 
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Η ΕΚΟ-ΕΛ∆Α, δεν διέθετε µέχρι σήµερα αξιόπιστους τρόπους για να παρακολουθήσει 
την διανοµή των προϊόντων της από την στιγµή της εξόδου του βυτίου από τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά την διάρκεια της ηµέρας. Επίσης, οι υπεύθυνοι του 
τµήµατος δροµολογήσεων της εταιρείας συνέτασσαν το καθηµερινό πρόγραµµα 
διανοµών της εταιρείας, αλλά πολλές φορές προέκυπταν παραγγελίες που θα έπρεπε να 
εξυπηρετηθούν άµεσα από το πλησιέστερο βυτίο µε την απαραίτητη ποσότητα 
καυσίµων. Η τηλεφωνική επικοινωνία µε τα οχήµατα δεν βοηθούσε στην 
αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πελατολογίου και οι οδηγοί της εταιρείας δεν διέθεταν 
έναν άµεσο τρόπο ενηµέρωσης της εταιρείας σε περιπτώσεις κινδύνου. 
 
Η Λύση 
 
Η λύση στις παραπάνω απαιτήσεις, ήταν η επένδυσή της εταιρείας στο ολοκληρωµένο 
σύστηµα εντοπισµού και διαχείρισης στόλου οχηµάτων Fleet Management της 
SPACENet. Η Space Net προσέφερε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης και 
διαχείρισης στόλου οχηµάτων µε την χρήση του οποίου ήταν δυνατή η αντιµετώπιση 
όλων των δυνητικών προβληµάτων. 
 
Για την ΕΚΟ-ΕΛ∆Α υλοποιήθηκε µια εφαρµογή µε πρωταρχικό στόχο την διευκόλυνση 
του έργου του τµήµατος δροµολογήσεων. Η εφαρµογή που υλοποιήθηκε είχε 
απλοποιηµένο περιβάλλον εργασίας, ώστε οι χειριστές να µπορούν µε εύκολο και 
γρήγορο τρόπο να λαµβάνουν: την ακριβή θέση ενός βυτιοφόρου, το δροµολόγιο που 
έχει πραγµατοποιήσει µέχρι την στιγµή του ελέγχου καθώς και τους πελάτες που έχει 
εξυπηρετήσει, καθώς και την δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης ενός οχήµατος 
σε περιπτώσεις εισόδου σε απαγορευµένες περιοχές κατά την διάρκεια του δροµολόγιου 
του. Επίσης, το µενού αναφορών περιείχε αναλυτικές αναφορές δροµολογίων και 
πελατών που εξυπηρετήθηκαν για οποιαδήποτε περίοδο επιθυµούσε ο χρήστης (έτος, 
µηνά, εβδοµάδα, ηµέρα, προηγούµενες x ηµέρες). 
 
Μέσα σε µία µόνο εκπαιδευτική ηµέρα, ήταν δυνατόν για τους χρήστες του συστήµατος 
να χειριστούν από µόνοι τους την εφαρµογή και άµεσα να διαχειρίζονται 
αποτελεσµατικά τον στόλο των οχηµάτων τους. 
 
Τα Οφέλη 
 
Με την χρήση του συστήµατος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχηµάτων οι 
υπεύθυνοι δροµολογίων της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α είναι πλέον σε θέση να: παρακολουθούν την 
εξέλιξη κάθε δροµολογίου, γνωρίζουν από ποια σηµεία εξυπηρέτησης έχει ήδη περάσει 
το κάθε βυτίο, αναπροσαρµόζουν τα δροµολόγια εν τη εξελίξει τους, δίνουν ακριβείς 
χρόνους άφιξης στους πελάτες τους, γνωρίζουν όποιες µη προκαθορισµένες στάσεις 
πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια των ηµερήσιων δροµολογίου τους και έχοντας µία 
πλήρη εικόνα των καθηµερινών πραγµατοποιούµενων δροµολογίων να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα τους.Επίσης, το τµήµα δροµολογήσεων µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα 
σε οποιοδήποτε επείγον αίτηµα πελάτη µε σκοπό την τροφοδότηση του µε καύσιµα.   
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Το σύστηµα που χρησιµοποιεί πλέον η ΕΚΟ-ΕΛ∆Α αποτελεί αναπόσπαστο καθηµερινό 
εργαλείο, µε την χρήση του οποίου είναι δυνατή η αποτελεσµατική διαχείριση του 
συνόλου των βυτιοφόρων οχηµάτων της εταιρείας. 
 

4.4.5 Η περίπτωση της  Μουχάλης & ΣΙΑ ΟΕ 
 
Η εταιρεία ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε το 1974 και ασχολείται µε χονδρικές 
πωλήσεις καπνικών ειδών. Εδρεύει στο Ελληνικό και ο χώρος δραστηριοποίησής της 
είναι η ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής. Η αγορά που απευθύνεται είναι τα 
καταστήµατα µικρής λιανικής που ασχολούνται µε την πώληση προϊόντων καπνού.  
 
Η εταιρεία ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ αποτελεί την πρώτη εταιρεία σε τζίρο αλλά και σε 
ρυθµούς ανάπτυξης στο χώρο της, µε συνολικό αριθµό εργαζοµένων 45 και στόλο 
οχηµάτων 14 (12 µικρά φορτηγά διανοµών και 2 αυτοκίνητα πωλητών). Στην εταιρεία 
ΜΟΥΧΑΛΗΣ αντιστοιχεί το 10% του µεριδίου της αγοράς Αττικής και το 6% της 
Ελλάδας. 
 
Η Ανάγκη 
 
Η  εταιρεία ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, διαθέτει σήµερα έναν στόλο 14 οχηµάτων. Τα 12 
από αυτά είναι µικρά φορτηγά διανοµής και 2 από αυτά είναι οχήµατα πωλητών. Ο 
στόλος εξυπηρετεί ένα ενεργό πελατολόγιο 550 σηµείων πώλησης τσιγάρων το οποίο 
επισκέπτεται τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Ο µέσος χρόνος 
διάρκειας στάσης είναι 10 λεπτά.
 
Παράλληλα νέοι πελάτες εµφανίζονταν σχεδόν καθηµερινά, οι οποίοι έπρεπε τόσο να 
απεικονιστούν ηλεκτρονικά στη βάση δεδοµένων, όσο και να τοποθετηθούν στη 
βέλτιστη σειρά δροµολόγησης. Σε µια τέτοια αγορά ταχείας διανοµής µικρών προϊόντων 
ο εντοπισµός, η συλλογή πληροφοριών, η επαναδροµολόγιση και η γρήγορη 
εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την παραγωγικότητα του 
στόλου, την µείωση του κόστους παράδοσης προϊόντος και την αύξηση της κερδοφορίας. 
 
Η εταιρεία χρησιµοποιούσε µέχρι σήµερα τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας µε τα 
οχήµατα, δηλαδή το κινητό τηλέφωνο και επαφίονταν στην καλή πίστη των υπαλλήλων 
της για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Αυτός επίσης ήταν και ο τρόπος ενηµέρωσης της 
εταιρείας σε περίπτωση που συνέβαινε ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης τόσο στον 
οδηγό όσο και στο πολύτιµο φορτίο των οχηµάτων. Οι ανάγκες της εταιρείας 
καταγράφηκαν ως εξής: 
 

• Έλεγχος διαδροµής οχηµάτων 
• Προειδοποίηση σε παρατεταµένη στάση άνω των 30’ λεπτών 
• Καταγραφή Νέων Πελατών 
• Συλλογή στοιχείων επισκεψιµότητας 
• Έλεγχος Ποιότητας εκτέλεσης έργου 
• Προστασία Οχήµατος, Οδηγού και φορτίου 
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• ∆ηµιουργία αναφορών σχετικών µε τα λειτουργικά έξοδα 
 
Η Λύση 
 
Η διεύθυνση της εταιρείας ήρθε σε επικοινωνία µε την SPACENET η οποία κατέγραψε 
τις ανάγκες και πρότεινε λύσεις µέσα από το σύστηµα εντοπισµού και διαχείρισης 
στόλου οχηµάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί. 
Ένα κέντρο ελέγχου δηµιουργήθηκε µέσα από το οποίο ο υπεύθυνος δροµολόγησης 
µπορεί να παρακολουθεί το στόλο οχηµάτων. Με το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
συγκεκριµένου µηχανισµού ο νέος πελάτης µπορεί να αποθηκεύεται αυτόµατα στο 
σύστηµα και στη βάση δεδοµένων.  
 
Το ήδη υπάρχον πελατολόγιο απεικονίστηκε ψηφιακά, πάνω στο χάρτη Αττικής που 
ήταν και ο χάρτης ενδιαφέροντος. Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε απλοποιηµένο το 
περιβάλλον εργασίας, ώστε οι χειριστές να µπορούν µε εύκολο και γρήγορο τρόπο να 
λαµβάνουν: την ακριβή θέση ενός οχήµατος, το δροµολόγιο που έχει πραγµατοποιήσει 
µέχρι την στιγµή του ελέγχου  και τους πελάτες που έχει εξυπηρετήσει, καθώς και την 
δυνατότητα  ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση που το όχηµα ακινητοποιηθεί για 
µεγαλύτερο των 30 λεπτών χρονικό διάστηµα.  
 
Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν αναφορές που αφορούν  στον οδηγό και στο όχηµα, στο 
πελατολόγιο και στις ειδικές παραµέτρους (events). Οι αναφορές αυτές ήταν στατιστικές 
(έτος, µηνά, εβδοµάδα, ηµέρα, προηγούµενες x ηµέρες) και αναλυτικές (πελατών ανά 
περίοδο).  
 
Για την προστασία οχήµατος και φορτίου τοποθετήθηκε ένα διακόπτης κοντά στον 
οδηγό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να στείλει σήµα έκτακτης ανάγκης και τη θέση του 
οχήµατος σε περίπτωση κινδύνου, στο κέντρο ελέγχου. 
 
Τα Οφέλη 
 
Με την επιτυχηµένη λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος, είναι δυνατή η πλήρης 
εκµετάλλευση όλων των οργανωµένων πληροφοριών, οι οποίες καταγράφονται στο 
κέντρο παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης των οχηµάτων. Αναλυτικά: 

• Οι χρήστες του συστήµατος χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά εργαλεία  
παρακολούθησης και διαχείρισης χρήσιµων πληροφοριών που προσφέρονται σε 
ένα φιλικό (User Friendly) και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας.  

• Μέσω της χρήσης των παρεχόµενων εξειδικευµένων αναφορών βελτιώθηκε η 
διαχείριση των καθηµερινών δροµολογίων (παροχή αυτοµατοποιηµένων  
στατιστικών αναλύσεων και αναφορών ανά δροµολόγιο οχήµατος).  

• ∆ηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για την µείωση του λειτουργικού 
κόστους που προέρχεται από τα οχήµατα (η µείωση αυτή προήλθε από την χρήση 
των οχηµάτων αποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών). 
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Ο στόλος των οχηµάτων της εταιρείας ΜΟΥΧΑΛΗΣ προφυλάχθηκε µε τον πλέον 
άµεσο και αποτελεσµατικό τρόπο. Είναι δυνατός ο εντοπισµός της θέσης των 
οχηµάτων σε προκαθορισµένα γεωγραφικά πλαίσια, µε προκαθορισµένο τρόπο 
αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου. 
 
Η εφαρµογή υλοποιήθηκε, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ετέθησαν από πλευράς 
της εταιρείας ΜΟΥΧΑΛΗΣ και τις εξατοµικευµένες της ανάγκες και είναι δυνατή 
οποιαδήποτε προσαρµογή κριθεί σκόπιµη σε µεταγενέστερη φάση. 
 
H επεξεργασία και διαχείριση των δεδοµένων των οχηµάτων είναι στην αποκλειστική 
διάθεση της εταιρείας ΜΟΥΧΑΛΗΣ, χωρίς την µεσολάβηση και καταγραφή αυτών 
από άλλες πηγές. 
 
Οι λειτουργίες και δυνατότητες που περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο  σύστηµα 
FTM  είναι άµεσα επεκτάσιµες. Αναφέρουµε πρόσθετες δυνατότητες που µπορούν να 
ενσωµατωθούν όπως: 

• Η αµφίδροµη φωνητική επικοινωνία κέντρου ελέγχου και οχήµατος, 
• Η αµφίδροµη επικοινωνία κέντρου ελέγχου και οχήµατος µε δυνατότητα 

χρήσης προκαθορισµένων ή απλών µηνυµάτων 
• Η ενηµέρωση του κέντρου ελέγχου για την προπορεία ή την καθυστέρηση του 

οχήµατος ανά πραγµατοποιούµενη στάση 
• Η άµεση ενηµέρωση του κέντρου ελέγχου σε περίπτωση αλλαγής 

χαρακτηριστικών που περιγράφουν την κατάσταση του οχήµατος µέσω 
ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο όχηµα, 

• Η ανάπτυξη επιπλέον υποπρογραµµάτων ή εφαρµογών (modules), τα οποία θα 
καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες και απαιτήσεις.  

 

4.4.6 Η περίπτωση της  ΝΙΚΑΣ ΑBEE 
 
Ο Όµιλος Εταιρειών ΝΙΚΑΣ πρωτοστατεί στην εφαρµογή της υψηλής τεχνολογίας 
στην λειτουργία του οµίλου. Ήδη από το 1994 δυο εξειδικευµένα ροµπότ (FiFo) 
οργανώνουν τις αποθήκες – ψυγεία, ταξινοµώντας τα αλλαντικά ανά κατηγορία και 
ανάλογα µε την ηµεροµηνία παρασκευής τους. Επίσης πρώτη η αλλαντοβιοµηχανία 
ΝΙΚΑΣ τον Ιούνιο 1999 επένδυσε στην απόκτηση Φασµατογράφου Μάζας, ενός 
εξελιγµένου τεχνολογικά συστήµατος που ανιχνεύει χηµικές ουσίες (π.χ. διοξίνες) σε 
µέρη ανά τρισεκατοµµύριο.  
 
 Συνεχίζοντας τις επενδύσεις στην σύγχρονη τεχνολογία, εδώ και µερικούς µήνες έχει 
τεθεί σε λειτουργία το Vodafone Fleet Manager. Η λειτουργία του συστήµατος 
περιλαµβάνει τόσο τα οχήµατα του δικτύου διανοµής, όσο και τα οχήµατα του 
δικτύου EX-VAN πωλήσεων. Επίσης όλα τα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε ειδικά 
τηλεµατικά θερµόµετρα (σαν µέρος του συστήµατος), τα οποία καταγράφουν την 
θερµοκρασία του φορτίου και επιτρέπουν σε πραγµατικό χρόνο την παρακολούθηση 
της από τα γραφεία της εταιρείας. Η εξασφάλιση της προβλεπόµενης θερµοκρασίας 
διακίνησης και παράδοσης, επιτυγχάνεται µε την δυνατότητα ενεργοποίησης άµεσου 
συναγερµού (alarm) στα γραφεία της εταιρείας, όπου και εάν βρίσκεται το όχηµα.  
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο έλεγχος της θερµοκρασίας διακίνησης και παράδοσης 
ορίζεται και από τις Κοινοτικές Οδηγίες 92/1/EEC και 93/43/EEC και περιγράφεται 
στο EN 12830. 
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Το σύστηµα υποστηρίζει σηµαντικά την ανάπτυξη του εµπορικού δικτύου πωλήσεων 
της εταιρείας, καθώς επιτρέπει την γεωγραφική απεικόνιση του πελατολογίου και την 
κατηγοριοποίηση του. Για παράδειγµα ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο απεικόνισης των 
Mini Markets, των Super Markets κτλ. Το σύστηµα συνεργάζεται µε το Εµπορικό 
πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας στοιχεία όπως 
είναι τα δελτία αποστολής, το προγραµµατισµένο δροµολόγιο, ο τζίρος του κάθε 
πελάτη στην εταιρεία κ.ά. 
 
Το µεγάλο πλήθος και οι διαφορετικές κατηγορίες των αναφορών (reports), 
επιτρέπουν την αξιοποίηση δεδοµένων όπως: το κόστος διανοµής, οι χιλιοµετρικές 
αποστάσεις των οχηµάτων, οι πελάτες µε µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, οι 
εξυπηρετήσεις ενός πελάτη, το πλήθος, οι κατηγορίες και ο τζίρος των πελατών που 
έχει στην ευθύνη του ένας EX-VAN πωλητής κτλ. 
 
Σύντοµα θα υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού στον χάρτη των ορίων ευθύνης των 
δροµολογίων (µε εύκολο οπτικό τρόπο) καθώς επίσης την εκτέλεση διάφορων 
‘χωρικών’ ερωτηµάτων (queries), όπως π.χ «Πόσα και ποια Mini Markets έχουµε 
πελάτες στο Παγκράτι και τι µέσο τζίρο αποδίδουν στην εταιρεία» 
 
Ο κος. Ηλίας Μανιάδης, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης ∆ικτύου EX-VAN της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ 
ΑΒΕ δηλώνει για το σύστηµα: 
 
<< Με γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την βελτιστοποίηση της 
διανοµής των ευαίσθητων προϊόντων µας, εξετάσαµε τις δυνατότητες που δίνουν στο 
χώρο του fleet management οι νέες τεχνολογίες. Με την βοήθεια της Panafon-
Vodafone και της Έµφασις Τηλεµατική ενσωµατώσαµε το σύστηµα e-TRACK, 
στοχεύοντας σε: 
 

•  Έλεγχο της διαδροµής των φορτηγών µας προς τους πελάτες. 
•  Καλύτερη δροµολόγηση των φορτηγών 
•  Βελτιστοποίηση οικονοµικών µεγεθών 
•  Εξασφάλιση των συνθηκών και θερµοκρασιών διακίνησης και παράδοσης 

 
Τα παραπάνω τα πετύχαµε από την πρώτη ήδη φάση της εφαρµογής του Vodafone 
Fleet Manager, ελέγχοντας µε ακρίβεια όλες τις κινήσεις των φορτηγών µας, την 
χρονική τους στάθµευση ανά πελάτη, τις χιλιοµετρικές αποστάσεις µεταξύ των πελατών, 
τις ταχύτητες κίνησης των φορτηγών καθώς και πλήθος από παρεχόµενους δείκτες µε 
αποτέλεσµα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
 
Η ενσωµάτωση του e-TRACK στην διανοµή µας εξασφάλισε συγκριτικό πλεονέκτηµα 
στην δύσκολη και ευαίσθητη αγορά των τροφίµων. Το e-TRACK έχει αποδειχθεί στην  
πράξη εξαιρετικά αξιόπιστο στην λειτουργία του >> 

4.4.7 Η περίπτωση της  ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε 
 
Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ πρωτοστατεί στην εφαρµογή της υψηλής τεχνολογίας στην 
λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς τόσο σε θέµατα ασφάλειας 
όσο και σε θέµατα αυτοµατισµών. 
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 Συνεχίζοντας τις επενδύσεις στην σύγχρονη τεχνολογία, εδώ και µερικούς µήνες έχει 
τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα e-TRACK. Η λειτουργία του συστήµατος 
περιλαµβάνει όλα τα οχήµατα της εταιρείας, τόσο τα βυτιοφόρα οχήµατα, όσο και τα 
οχήµατα µεταφοράς εµφιαλωµένου υγραερίου. 
 
Επίσης το σύστηµα έχει εγκατασταθεί και στα οχήµατα των συνεργατών της 
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ. Όλα τα βυτιοφόρα οχήµατα του στόλου είναι εξοπλισµένα µε 
ειδικούς αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν την ποσότητα του προϊόντος και την 
ακριβή ώρα της παράδοσης στον πελάτη. 
 
Το σύστηµα υποστηρίζει σηµαντικά την ανάπτυξη του εµπορικού δικτύου της 
εταιρείας, καθώς επιτρέπει την γεωγραφική απεικόνιση του πελατολογίου και την 
κατηγοριοποίηση του. Για παράδειγµα ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο απεικόνισης των 
Βιοµηχανικών Μονάδων, Εστιατορίων κτλ. 
 
Το σύστηµα σύντοµα θα συνεργάζεται µε το Εµπορικό πληροφοριακό σύστηµα της 
εταιρείας, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας στοιχεία όπως είναι τα δελτία αποστολής, 
το προγραµµατισµένο δροµολόγιο, ο τζίρος του κάθε πελάτη στην εταιρεία κ.ά. 
Το µεγάλο πλήθος και οι διαφορετικές κατηγορίες των αναφορών (reports), 
επιτρέπουν την αξιοποίηση δεδοµένων όπως: η ποσότητα παράδοσης και ο χρόνος 
παράδοσης, το κόστος διανοµής, οι χιλιοµετρικές αποστάσεις των οχηµάτων, οι 
πελάτες µε µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, οι εξυπηρετήσεις ενός πελάτη κτλ. 
 
Ο κος. Στέφανος Μεντζέλος, Τεχνικός ∆ιευθυντής της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ δηλώνει 
για το σύστηµα: 
 
<< Με γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την βελτιστοποίηση της 
διανοµής των προϊόντων µας, εξετάσαµε τις δυνατότητες που δίνουν στο χώρο του fleet 
management οι νέες τεχνολογίες. Με την βοήθεια της Έµφασις Τηλεµατική 
ενσωµατώσαµε το σύστηµα e-TRACK, στοχεύοντας σε: 
 

•   Έλεγχο της διαδροµής των βυτιοφόρων οχηµάτων και των φορτηγών µας προς 
τους πελάτες. 

•  Καλύτερη δροµολόγηση  
•  Βελτιστοποίηση οικονοµικών µεγεθών 
•  Εξασφάλιση των συνθηκών διακίνησης και παράδοσης 

 
Τα παραπάνω τα πετύχαµε από την πρώτη ήδη φάση της εφαρµογής του e-TRACK, 
ελέγχοντας µε ακρίβεια όλες τις κινήσεις των φορτηγών µας, τον όγκο παράδοσης, την 
χρονική τους στάθµευση ανά πελάτη, τις χιλιοµετρικές αποστάσεις µεταξύ των πελατών, 
τις ταχύτητες κίνησης των φορτηγών καθώς και πλήθος από παρεχόµενους δείκτες µε 
αποτέλεσµα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
 
Η ενσωµάτωση του e-TRACK στην διανοµή µας εξασφάλισε συγκριτικό πλεονέκτηµα 
στην δύσκολη και ευαίσθητη αγορά των καυσίµων και ειδικά του υγραερίου. Το e-
TRACK έχει αποδειχθεί στην πράξη εξαιρετικά αξιόπιστο στην λειτουργία του >> 
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4.4.8 Η περίπτωση της  OPTIMA 
 
Η εταιρεία 
 
H ΟΠΤΙΜΑ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ποιοτικών τυροκοµικών προϊόντων. 
Οι πωλήσεις τρέχουν µε ένα µέσο ρυθµό αύξησης 20% τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ 
µάρκες όπως οι KERRYGOLD, ΗΠΕΙΡΟΣ, ADORO, WESTLITE εγγυώνται µια 
πολύ δυνατή συνέχεια. 
 
Η εµµονή στην ποιότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, και το κυνήγι 
ολοένα και υψηλότερων στόχων είναι βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας µας στην 
ΟΠΤΙΜΑ.  
 
Η Ανάγκη 
 
Η ελληνική αγορά της διακίνησης τυροκοµικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
και ανταγωνιστική. Στόχος της ΟΠΤΙΜΑ είναι να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες 
τεχνολογικές λύσεις και να τις ενσωµατώνει στις διαδικασίες της. 
Συγκεκριµένη η εταιρεία αξιολογώντας τις ανάγκες της και µελετώντας τις σύγχρονες 
τεχνολογικές δυνατότητες έθεσε τους εξής συγκεκριµένους στόχους: 

•  Έλεγχο της διαδροµής των φορτηγών µας προς τους πελάτες. 
•  Καλύτερη δροµολόγηση των φορτηγών, άρα ελαχιστοποίηση της 

«ταλαιπωρίας» των προϊόντων. 
•  Βελτιστοποίηση οικονοµικών µεγεθών διανοµής.  
•  Παρακολούθηση (και on-line) των συνθηκών και θερµοκρασιών διακίνησης 

και παράδοσης. 
•  Γεωγραφική απεικόνιση και κατηγοριοποίηση του υπάρχοντος πελατολογίου. 

 
Η Λύση 
 
Απάντηση στις αυξηµένες απαιτήσεις της, η ΟΠΤΙΜΑ βρήκε στο ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων e-TRACK της Έµφασις Τηλεµατική, αφού 
εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν λύσεις από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Το 
σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία στο σύνολο του στόλου της διανοµής της περιοχής 
Αττικής εδώ και περίπου ένα χρόνο, και πρόκειται σύντοµα να αρχίσει η επέκταση 
της εφαρµογής του και στα υπόλοιπα κέντρα διανοµής της ΟΠΤΙΜΑ. Στα οχήµατα 
έχουν εγκατασταθεί οι ηλεκτρονικές µονάδες που διαθέτουν δορυφορικό εντοπισµό 
και µέτρηση θερµοκρασίας φορτίου απολύτου ακριβείας. 
 
Στα γραφεία της εταιρείας έχει εγκατασταθεί ο Σταθµός Βάσης του συστήµατος που 
περιλαµβάνει τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και αναλυτικούς χάρτες. Το 
λογισµικό του e-TRACK έχει εγκατασταθεί σε δύο υπολογιστές από τους οποίους 
παρέχεται αυτόµατος εντοπισµός του στόλου σε πραγµατικό χρόνο, οι χρόνου άφιξης 
και παραµονής στους πελάτες, η πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των 
δροµολογίων κ.ά. 
 
Επίσης τα στοιχεία του e-TRACK συνδυάζονται αυτόµατα µε τα στοιχεία του 
κεντρικού µηχανογραφικού συστήµατος της εταιρείας µε στόχο τον υπολογισµό του 
κόστους διανοµής για κάθε παράδοση και την συσχέτισή τους µε την αξία του 
αντίστοιχου τιµολογίου. 
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Επίσης το e-TRACK ενηµερώνει άµεσα και αυτόµατα (αποστέλλοντας γραπτό 
µήνυµα SMS) σε περίπτωση που η θερµοκρασία βρεθεί εντός των προβλεπόµενων 
ορίων. 
 
Κατά την ενσωµάτωση του συστήµατος στην λειτουργία της εταιρείας υπήρξαν 
διάφορα θέµατα που χρειάστηκαν χρόνο και προσπάθεια για να επιτευχθούν. Όπως 
για παράδειγµα η εισαγωγή και γεωγραφική τοποθέτηση του εκτενούς πελατολογίου 
στους διανυσµατικούς χάρτες του συστήµατος. 
 
Τα Οφέλη 
 
Τους στόχους που έθεσε η εταιρεία τους πέτυχε από την πρώτη ήδη φάση της 
εφαρµογής του συστήµατος, ελέγχοντας µε ακρίβεια όλες τις κινήσεις των φορτηγών 
µας, την χρονική τους στάθµευση ανά πελάτη, τις χιλιοµετρικές αποστάσεις µεταξύ 
των πελατών, τις ταχύτητες κίνησης των φορτηγών καθώς και πλήθος από 
παρεχόµενους δείκτες. Η ενσωµάτωση του e-TRACK στην διανοµή εξασφάλισε ένα 
συγκριτικό πλεονέκτηµα στην δύσκολη και ευαίσθητη αγορά των τροφίµων.   
 
Το βασικότερο όφελος είναι η πολύ εύκολα προσβάσιµη και αξιόπιστη πληροφορία. 
Είναι πολύ σηµαντικό για τέτοιου είδους πληροφορίες να είναι πολύ εύκολα 
διαχειρήσιµες. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι κάθε µέρα υπάρχει διαθέσιµο ένα e-
mail µε όλα τα δροµολόγια των φορτηγών της Αττικής πάνω στον οδικό χάρτη, µε 
σηµείωση του κάθε πελάτη και της διάρκειας της στάσης είναι κάτι πολύ χρήσιµο. Το 
ότι η προετοιµασία της αναφοράς αυτής χρειάζεται µόνο 10 λεπτά χειρισµού από 
έναν συνεργάτη, καθιστά τη καθηµερινή της χρήση µια αναγκαιότητα, και όχι µια 
περιττή πολυτέλεια.  
 
Ο κος. Σπύρος Σαµοίλης, Υπεύθυνος Logistics της ΟΠΤΙΜΑ  δήλωσε για το 
σύστηµα: “Η εταιρεία µας εστίασε στην ανάγκη  καταγραφής των δροµολογίων των 
οχηµάτων της εταιρείας και της βελτίωσης των δροµολογίων. Πετύχαµε την ακριβή 
καταγραφή και µελέτη των κινήσεων των οχηµάτων, η οποία βοηθά στην βελτίωση 
της απόδοσης τους και στην ποιότητα του έργου προσφέρουν. Το e-TRACK 
βοήθησε σηµαντικά να πετύχουµε συνέπεια στις παραδόσεις µας και στις συνθήκες 
διακίνησης και άρα περισσότερο ευχαριστηµένους πελάτες. Γιά εµάς στην ΟΠΤΙΜΑ 
είναι σηµαντικό ότι πετύχαµε την γεωγραφική απεικόνιση του εµπορικού µας δικτύου 
και την κατηγοριοποίηση των πελατών µας. Επίσης το e-TRACK µας βοήθησε να 
κάνουµε «ξεκαθάρισµα» του πελατολογίου µας, εντοπίζοντας τους «ασύµφορους» 
από πλευράς κόστους διακίνησης πελάτες. Το e-TRACK λειτουργεί σε πλήρη 
συνεργασία µε το υπόλοιπο µηχανογραφικό σύστηµα της εταιρείας µας, 
ανταλλάσσοντας αυτόµατα και αξιοποιώντας τα διάφορα στοιχεία. Όλα τα παραπάνω 
δεν τα πετύχαµε βέβαια µέσα σε µία ηµέρα, αλλά ήταν το αποτέλεσµα µίας µεθοδικής 
και συντονισµένης εργασίας. Σε όλη την πορεία του έργου είχαµε πολλές 
συναντήσεις µε την Έµφασις Τηλεµατική, µε την οποία είχαµε πολύ καλή 
συνεργασία και αµέριστη τεχνική υποστήριξη.” 
 
Ο κος. Στέφανος Παντελιάδης, Γενικός ∆ιευθυντής της ΟΠΤΙΜΑ, δήλωσε σχετικά: 
“Ο συνεχώς εντεινόµενος ανταγωνισµός δηµιουργεί την ανάγκη να γινόµαστε πιο 
ευέλικτοι, αλλά παράλληλα και πιο συστηµατικοί. Αυτό από µόνο του αποτελεί µια 
πρόκληση, στην οποία οι νέες τεχνολογίες, όπως το e-TRACK µπορούν και πρέπει 
να βοηθούν την ελληνική επιχείρηση.Για να επιτύχουµε στους στόχους µας, θα 
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πρέπει συνεχώς να εντείνουµε τον έλεγχο που ασκούµε στα κέντρα κόστους της 
επιχείρησης. Η διακίνηση αντιµετωπιζόταν (και ακόµη αντιµετωπίζεται από πολλούς) 
σαν ένα δυσβάσταχτο «µαύρο κουτί». Σαν ένας κλάδος της επιχείρησης ο οποίος 
υπολογίζεται σαν ένα µεταβλητό έξοδο, στο οποίο δεν µπορούµε να επέµβουµε. Με 
την συστηµατική µας δουλειά σε αυτό το κοµµάτι, κάτι στο οποίο το e-TRACK 
βοήθησε σηµαντικά, διαπιστώσαµε ότι το κόστος στη διανοµή κάθε άλλο παρά 
ανελαστικό είναι. Καταφέραµε έτσι σε πρώτη φάση να δώσουµε έµφαση στα 
αδύνατα σηµεία του δικτύου διανοµής µας και της διάρθρωσης της 
αποτελεσµατικότητάς του”. 
 

4.4.9 Η περίπτωση της DELATOLAS EXPRESS CARGO  
 
Η εταιρεία 
 
Η DELATOLAS EXPRESS CARGO είναι εταιρία εθνικών µεταφορών, 
αποθηκεύσεων και διανοµών. Αποτελεί µετεξέλιξη ττης µεταφορικής ΑΦΟΙ 
∆ΕΛΑΤΟΛΑ-ΒΙ∆ΑΛΗ συνδυάζοντας την πείρα 40 ετών µε τις σύγχρονες εφαρµογές 
logistics. Η διοίκηση της εταιρίας, µε ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Γεώργιο 
∆ελατόλα υποστηρίζει το τρίπτυχο: «Υπευθυνότητα-Εξυπηρέτηση-Ανταγωνιστικό 
κόστος υπηρεσιών». Η εταιρία διαθέτει σύγχρονα ιδιόκτητα φορτηγά εθνικών και 
νοµαρχιακών µεταφορών καθώς και VAN ταχυµεταφορών. Για την εξυπηρέτηση των 
µεταφορών λειτουργεί κένρο διανοµής στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη.    
 
Η ανάγκη 
 
Στόχος της εταιρίας ήταν να αναπτύξει ένα άρτια οργανωµένο δίκτυο διανοµών, 
µέσω ειδικών συνεργατών-ανταποκριτών, καλύπτοντας σε καθηµερνή βάση όλη την 
Ελλάδα και µε εγγυηµένη παράδοση εντός 24 ωρών σε όλα τα αστικά κέντρα της 
χώρας. Επιπλέον, στοχεύει στην καθιέρωση της “DELATOLAS EXPRESS CARGO” 
σε ηγετική θέση στον χώρο των µεταφoρών και των logistics.   
 
Η Λύση 
 
Ο εταιρικός στόχος θα επιτευχθεί µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών σύµφωνα µε 
τον κ. ∆ελατόλα ο οποίος τονίζει: «Η γενικότερη οικονοµική κατάσταση και ο 
έντονος ανταγωνισµός στην αγορά των logistics µάς οδηγούν στην αναγκαστική 
συµπίεση των τιµών. Ταυττόχρονα όµως, παραµένει ζωτικής σηµασίας η δατήρηση 
του υψηλού επιπέδου ττων υπηρεσιών που προσφέρουµε. Για τους λόγους αυτούς, 
αναζητούµε συνεχώς νέους τρόπους ελέγχου των λειτουργικών µας εξόδων. 
Είµασταν από τις  πρώτες εταρίες που εξόπλισαν µε κινητή τηλεφωνία όλα τα 
φορτηγά µας για την άµεση επκοινωνία µε τους οδηγούς. Εφαρµόσαµε συστήµατα 
σύνδεσης µέσω Internet για τν έκδιοιση παραστατικών και ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου γιια την επικοινωνία µας µε τους πελάτες. Επενδύσαµε σε σύγχρονα 
τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης. Στόχος µας ητταν πάντα η καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πελάτη µας. Έχοντας στη διάθεσή µας τον τεχνολογικό εξοπλισµό σε συνδυασµό 
µε το έµπειρο καιι εξειδικευµένοο προσωπικό µας, είµαστε σε θέση να πρσφέρουµε 
υψηλό επίιπεδο υπηρεσιών. 
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Το τελευταίο µας εγχείρηµα ήταν η επένδυση σε Τηλεµατικό εξοπλισµό για το 
σύνολο του στόλου. Συνεργαστήκαµε µε την Wackenhut Telematics για την 
ανάπτυξη της εφαρµογής και την ένταξή της στις επιχειρισιακές διαδικασίες της 
εταιρίας µας. Ο λόγος που στραφήκαµε στην αποδοχή της εν λόγω τεχνολγίας ήταν 
για να εκπληρωθούν οι εξής ανάγκες: 

• Έλεγχος και ελαχστοποίηση του λειτουργικού κόστους του στόλου 
• Βελτιστοποίηση του χρόνου διανοµής, αύξηση της παραγωγικότητας 
• Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών 
• Συλλογή πληροφοριών για στατιστική µελέτη της απόδοσης του στόλου 
• ∆ιασφάλιση ποιότητας και απόκτηση πιστοποίησης για ISO 9000 
• Μείωση εξόδων επικοινωνίας  
• Προστασία οχήµατος, εµπορεύµατος καιι επιβαινόντων 
• Εποπτεία τήρησης δροοµολογίων 
• Εποπτεία ωραρίων εργασίας 

 
Τα Οφέλη 
 
«Με τη λειτουργία του συστήµατος για ένα χρόνο τώρα στο σύνολο του στόλου µας, 
έχουµε στη διάθεσή µας πληροφορίες όπως η απεικόνιση της θέσης του οχήµατος µε 
πλήρες προγραµµατιζόµενο ρυθµό ανανέωσης, αρχείο συµβάντων οχήµατος, 
σύστηµα ελέγχου αισθητήρων επί του οχήµατος, σύστηµα χαρτογράφησης µε 
στοιχεία του πελάτη, παρακολούθηση από απλό PC και δυνατότητα εποπτείας µέσω 
Internet.  
 
Επίσης, ο χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών µας, η πραγµαττική απεικόνιση της 
δραστηριότητας του στόλου και ο περιορισµός του κόστους που συσχετίζεται µε τη 
µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των 
λειτουργιικών µας εξόδων, την αύξηση της ασφάλειας των µεταφερόµενων 
εµπορευµάτων κα την αύξηση της απόδοσης των πληρωµάτων κατά 24%. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασµό µε τη µείωση των ασφαλίστων που πετύχαµε µε τη χρήση του 
συστήµατος µάς έδωσε άµεση απόδοση της επένδυσης. Έχουµε πλέον την 
πραγµατική εικόνα της δραστηριότητάς µας και αυτό µας επιτρέπει την ορθή 
κοστολόγηση των υπηρεσιών µας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του στόλου.  
 
Η χρήση της Τηλεµατικής µας επιτρέπει να προσφέρουµε στους πελάτες µας 
προδιαγραφές για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά και ένα σταθερό επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτηµα λειτουργεί θετικά κατα την 
αξιολόγηση της εταιρίας µας από την αγορά και την τελική επιλογή µας. 
 
Η σηµαντικότερη αυτών είναι η συµµετοχή της εταιρίας µας σην κοινοπραξία 
«Logistics 04» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος για ις υπηρεσίες εφοδιασµού καιι 
µεταφορών στην Ολυµπιακή και Παραολυµπιακή οικογένεια καθώς και σε όλυς τους 
λειτουργικούς τοµείς του «Αθήνα 2004». Σηµαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης 
αυτής έπαιξε η γνώση της υφιστάµενης ελληνικής αγοράς, αλλά και η χρήση της 
Τηλεµατικής που µπορεί να παρέχει τις απαιτουµενες πληροφορίες για τον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο και την καλύτερη υποστήριξη των αγώνων. Η 
Τηλεµατική ήταν η συνέχεια της επένδυσης στην οργάνωση του προγραµµατισµού 
και στη διαχείριση ττων δροµολογίων». 
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4.5 Ανάλυση και αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου  
 
Στα πλαίσια των εργασιών της Οµάδας Ε4, σχεδιάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο του 
οποίου κύριος στόχος ήταν να  αποτυπωθεί η υφιστάµενη κατάσταση χρήσης 
κινητών και ασύρµατων συστηµάτων και εφαρµογών από εταιριές του χώρου 
των logistics καθώς επίσης να παρουσιαστούν και οι τάσεις τις αγοράς στην 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τα επόµενα 3 χρόνια. Το ερωτηµατολόγιο 
διανεµήθει ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη της Ελληνικής Εταιρίας Logistics (EEL), 
καθώς επίσης συµπληρώθηκε και από επισκέπτες της 3ης ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Αποθήκης & Εµπορευµατικές Μεταφορές 2003 που έλαβε χώρα στον ΟΛΠ κατά τη 
χρονική περίοδο 3-6 Οκτωβρίου. Επίσης οι εταιρίες τηλεµατικής Wackenhut 
Telematix, Έµφασις Τηλεµατική και SpaceNet προώθησαν το ερωτηµατολόγιο και 
στην πελατιακή τους βάση. Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις και 
ο συνολικός αριθµός των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων που έτυχαν 
στατιστικής επεξεργασίας ανήλθε στα 73. 
 
Στο σύνολο των 73 ερωτηµατολογίων, η πλειοψηφία (25) είναι εταιρείες µεταφορών, 
ενώ 22 από αυτές είναι 3PLs. 21 εταιρείες εκτελούν µεταφορές σε ενδοεταιρικό 
επίπεδο ενώ 9 κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία (Πίνακας 4.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 4.1α Είδος εταιρείας 
 
Από το σύνολο των εταιρειών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο (73), 44 
προσφέρουν συνδυασµένες υπηρεσίες συλλογής και διανοµής των προϊόντων, 25 από 
αυτές δραστηριοποιούνται µόνο στον τοµέα των διανοµών ενώ µόνο µία εταιρεία 
συλλέγει προϊόντα αποκλειστικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
25 

 
∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ (3PL) 

 
22 

 
ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
21 

 
ΑΛΛΟ 

 
9 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΝΟ 

 
1 

 
∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΟΝΟ 

 
25 

 
ΜΙΚΤΗ 

(ΣΥΛΛΟΓΗ & ∆ΙΑΝΟΜΗ) 
 

44 
 

ΑΛΛΟ 
 

2 

Πίνακας 4.1β Είδος λειτουργίας
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Το παρακάτω διάγραµµα αναπαριστά το προφίλ των εταιρειών µεταφορών/logistics 
που συµµετείχαν στο ερωτηµατολόγιο. Στην πλειονότητά τους (94,52%) είναι 
ιδιωτικές εταιρείες και διαθέτουν στο στόλο τους φορτηγά και των τριών 
δυναµικοτήτων (µε βάση την χωρητικότητα σε τόνους). Οι διανοµές τους 
πραγµατοποιούνται ως επί το πλείστον σε εθνικό και ειδικότερα σε αστικό επίπεδο 
(68,49%), δεν είναι λίγες αυτές που δραστηριοποιούνται υπεραστικά (46,58%), ενώ 
το 20,55 % πραγµατοποιεί και διεθνείς διανοµές. Το µεταφερόµενο φορτίο είναι κατά 
κύριο λόγο µοναδοποιηµένο (σε παλέτες, κιβώτια κτλ.) (86,3%) ή ξηρό (39,73%). Το 
13,7% των εταιρειών µεταφέρει κατεψυγµένο φορτίο. 
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 ∆ιάγραµµα 1: «Πώς θα χαρακτηρίζατε την εταιρεία σας σε σχέση µε: νοµική µορφή 
εταιρείας, σύσταση στόλου οχηµάτων, γεωγραφική κάλυψη του δικτύου, 

είδος φορτίου;» 
 
 

Οι εταιρείες που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο (∆ιάγραµµα 2) εργάζονται ως επί 
το πλείστον για λογαριασµό εταιρειών τροφίµων (50,69%) και γενικού εµπορίου 
(46,57%). Το 31,5% των εταιρειών εκτελούν µεταφορές για λογαριασµό άλλων 
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µεταφορικών εταιρειών, ενώ το 26% για επιχειρήσεις ηλεκτρονικών και τεχνολογίας. 
Σηµαντικά είναι και τα ποσοστά για τις εταιρείες πρώτων υλών και αγροτικών 
προϊόντων (19,18%), κατασκευών (17,8%) ενώ καµία εταιρεία από αυτές που 
απάντησαν δεν δραστηριοποιείται για λογαριασµό χρηµατοοικονοµικών/ 
ασφαλιστικών οργανισµών ή κέντρων υγείας (µεταφορά γραφικής ύλης, φαρµάκων). 
 
 

 
∆ιάγραµµα 2: «Για ποιο είδος εταιρειών εργάζεστε επί το πλείστον;» 

 
 
Με βάση το παρακάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 3), παρατηρούµε οτι για την 
συντριπτική πλειοψηφία (81,69%) των εταιρειών, όλοι οι οδηγοί κάνουν χρήση της 
κινητής τηλεφωνίας κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Ακόµη, πάνω από το 75% 
των οδηγών χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα στο 12,68% των εταιρειών. Τέλος, 
βλέπουµε οτι µόνο στο 1,41% των εταιρειών οι οδηγοί δεν είναι εξοικειωµένοι µε την 
κινητή τηλεφωνία και κανείς τους δεν την χρησιµοποιεί. Μπορούµε να 
συµπεραίνουµε λοπόν οτι τα κινητά τηλέφωνα, ως µηχανισµός επικοινωνίας, 
χρησιµοποιούνται ευρύτατα από τους οδηγούς και τον στόλο των φορτηγών. 
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∆ιάγραµµα 3: «Τί ποσοστό των οδηγών που απασχολούνται από την εταιρεία σας 
διαθέτουν κινητά τηλέφωνα;» 

 
Σε αντίθεση µε τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η τηλεµατική δεν έχει ακόµα 
διεισδύσει στις εταιρείες µεταφορών/logistics σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας, αφού 55 από αυτές δεν χρησιµοποιούν την εν λόγω τεχνολογία σε κανένα 
από τα οχήµατα του στόλου τους. 7 εταιρείες την χρησιµοποιούν, αλλά σε λιγότερο 
από το 25% των οχηµάτων τους, ενώ 8 εταιρείες στο 25%-50% των οχηµάτων του 
στόλου. Καµία εταιρεία δεν χρησιµοποιεί την τεχνολογία της τηλεµατικής για την 
πλειοψηφία του στόλου της, δηλαδή για το 75% των φορτηγών και άνω (∆ιάγραµµα 
4). 
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∆ιάγραµµα 4: «Τί ποσοστό των οχηµάτων της εταιρείας σας διαθέτουν εξοπλισµό 

τηλεµατικής;» 
 
 

Στο παρακάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 5), το µοβ χρώµα αντιστοιχεί για τα σηµερινά 
δεδοµένα, ενώ το µπλε για εκτιµήσεις που αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
ιχνηλασίας σε τρία χρόνια. Σήµερα, το υψηλότερο ποσοστό (47,95%) αντιστοιχεί σε 
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υπηρεσίες που βασίζονται σε έντυπο υλικό, ενώ το 32,88% των εταιρειών, ποσοστό 
ιδιαίτερα σηµαντικό, δεν παρέχει καµία τέτοια υπηρεσία. Παρατηρούµε όµως οτι το 
ποσοστό αυτό αναµένεται να µειωθεί δραµατικά (στο 1,37%) τα επόµενα τρία έτη. 
Ενώ σήµερα, η παροχή υπηρεσιών ιχνηλασίας βασισµένης στο δίκτυο (web based) 
αντιπροσωπεύει µόνο το 5,48% των εταιρειών, σε διάστηµα τριών ετών το ποσοστό 
αυτό αναµένεται να αγγίξει το 61,61%, γεγονός που αποδεικνύει την επιτακτική 
ανάγκη χρήσης των κινητών τεχνολογιών στη διαδικασία εντοπισµού των προϊόντων 
και διάχυσης της σχετιζόµενης µε αυτά πληροφορίας, ενώ εµφανής είναι και η 
σταδιακή αποµάκρυνση από τις παραδοσιακές µεθόδους. 
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∆ιάγραµµα 5: «Τί υπηρεσίες ιχνηλασίας (track and trace) παρέχετε στους πελάτες 

                              σας σήµερα και τί θα παρέχετε σε τρία (3) χρόνια;»  
 

Στο παρακάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 6), το µοβ χρώµα αντιστοιχεί για τα σηµερινά 
δεδοµένα, ενώ το µπλε για εκτιµήσεις που αφορούν τα συστήµατα απόδειξης 
παραλαβής (POD) που θα εφαρµόζονται σε τρία χρόνια. Όπως ήταν αναµενόµενο, η 
συντριπτική πλειοψηφία (82,19%) των εταιρειών σήµερα υπογράφουν σε χαρτί 
(τµολόγιοο πώλησης, δελτό αποστολής) για την παραλαβή των προϊόντων, ποσοστό 
που δεν πρόκειται να εξαλειφθεί πλήρως (19,18%) τα επόµενα τρία έτη, κυρίως λόγω 
πρακτικών ή νοµοθετικών περιορισµών. Η ηλεκτρονική υπογραφή σε φορητά 
τερµατικά µε µαζική επεξεργασία στο τέλος της ηµέρας στην αποθήκη, από το 8,22% 
των εταιρειών που την χρησιµοποιούν σήµερα θα ανέλθει στο πολύ σηµαντικό 
35,62% τα επόµενα τρία έτη. Επιπλέον, ενώ στις µέρες µας καµία εταιρεία (0%) από 
τις ερωτηθείσες δεν χρησιµοποιεί το σύστηµα ηλεκτρονικής υπογραφής σε 
πραγµατικό χρόνο (αποστολή real-time στην κεντρική αποθήκη µέσω GPRS) , στο 
µέλλον το ποσοστό αυτό αναµένεται να φθάσει το 36,99%, αντιπροσωπεύοντας την 
πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδο. Σηµειώνουµε ακόµα οτι σήµερα ένα 
υπολογίσιµο 8,22% των εταιρειών δεν χρησιµοποιεί κανένα τέτοιο τρόπο ιχνηλασίας, 
ποσοστό που θα µειωθεί στο 1,37% τα επόµενα τρία έτη. 
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∆ιάγραµµα 6: «Τί απόδειξη παραλαβής (Proof of Delivery) συστήµατα χρησιµοποιείτε 

σήµερα και τί θα χρησιµοποιείτε σε τρία (3) χρόνια;» 
 
 

Στο παρακάτω διάγραµµα, το µπλε χρώµα αντιστοιχεί στις σηµερινές µεθόδους  
καταγραφής σφαλµάτων, ενώ το µοβ σε αυτές που θα εφαρµόζονται σε τρία χρόνια. 
Έτσι, στις µέρες µας η πλειοψηφία των εταιρειών µπορεί να ενηµερώνεται για τα 
σφάλµατα εγγράφως (54,79%), προφορικά από τους οδηγούς (53,42%) ή µέσω 
δικτύου κινητής  τηλεφωνιας (47,95%), ενώ το 6,85% αυτών δεν πραγµατοποιεί 
καµία καταγραφή. Για το επόµενο χρονικό διάστηµα, η ηλεκτρονική καταγραφή 
αναµένεται να µονοπωλήσει σχεδόν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων (73,97%), ενώ 
το 10,96% αυτών θα κάνει χρήση ψηφιακής απεικόνισης κα αποστολής σε 
πραγµατικό χρόνο, ποσοστά ιδιαίτερα αισιόδοξα και ενδεικτικά της πορείας 
ενσωµάτωσης της ασύρµατης τεχνολογίας στις επιχειρησιακές λειτουργίες. 
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∆ιάγραµµα 7: «Πώς καταγράφετε τα σφάλµατα (ζηµιά, αλλοιωµένα αγαθά, διεύθυνση    
                        παράδοσης) σήµερα και πώς σχεδιάζετε να τα καταγράφετε σε τρία (3)    
                        έτη;» 
 
Στο παρακάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 8), παρυσιάζεται η αξία χρήσης ασύρµατων 
τεχνολογιών σε συξκεκρµενες δαδικασίες που λαµβανυν χώρα κυρίως στις διανοµές 
προϊόντων. Στο διάγραµµα το σκούρο µωβ χρώµα αντιστοιχεί σε καµία αξία χρήσης 
ασύρµατης τεχνολογίας, το ανοιχτό µωβ σε µερική, ενώ το µπλε σε υψηλή αξία. 51 
στις 73 ερωτηθείσες εταιρείες (69,86%) θεωρούν την επαδροµολόγηση του φορτηγού 
σε πραγµατικό χρόνο ως υψηλής αξίας για αυτές. Αντίστοιχα, 56 από αυτές (76,71%) 
θεωρούν κρίσιµη την χρήση ασύρµατης τεχνολογίας για την ηλεκρνική αποστολή της 
απόδειξης παράδοσης στα κεντρικά . Το 52,05% των εταιρειών δεν δίνει καµία αξία 
στην αποστολή ψηφιακών εικόνων των αγαθών που έχουν υποστεί ζηµιά, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για την γνώση σε πραγµατικό χρόνο του αποθέµατος ενός 
φορτηγού κυµαίνεται στο 15,06% (11 στις 73 εταιρείες). Τέλος, 32 στις 73 εταιρείες 
(43,83%) δίνουν µερική αξία στην τιµολόγηση επί αυτοκινήτου και αποστολή της 
πληροφορίας πίσω στα κεντρικά. 
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 ∆ιάγραµµα 8: «Πώς θα εκτιµούσατε την αξία της ασύρµατης µεταφοράς των εικόνων 
από τον οδηγό/ το όχηµά σας;» 

 
Λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα του διαγράµµατος 3, σχετικά µε το 
ποσοστό των οδηγών που διαθέτουν κινητά τηλέφωνα, αναµέναµε η επικοινωνία 
σήµερα ανάµεσα στο όχηµα/οδηγό και την εταιρεία, µετά την αποµάκρυνσή τους από 
τις αποθήκες να βασίζεται (90,41%) στην τεχνολογία GSM. Ένα πολύ µικρό ποσοστό 
χρησιµοποιεί και θα χρησιµοποιεί  τα επόµενα τρία χρόνια SMS (6 εταιρείες και 5 
στις 73 αντίστοιχα), αφού η µέθοδος επικοινωνίας αυτή δεν είναι πρακτική. Σε ό,τι 
αφορά την ραδιοεπικοινωνία (UHF), από τις 7 εταιρείες που την χρησιµοποιούν 
σήµερα, µόνο µία πρόκειται να την διατηρήσει και στο µέλλον. Εντυπωσιακή αύξηση 
θα γνωρίσει η packet-based κινητή (GPRS) και δορυφορική επικοινωνία τα επόµενα 
3 χρόνια, αφού το 80,08% και 69,86% των εταιρειών αντίστοιχα αναµένεται να τις 
χρησιµοποιήσουν, αντικαθιστώντας σχεδόν την χρήση circuit-based δικτύων (GSM) 
(20,54%). 
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∆ιάγραµµα 9: «Πώς επικοινωνείτε σήµερα µε το όχηµά/ οδηγό µετά την αποµάκρυνσή 

τους από τις αποθήκες σας και πώς σχεδιάζετε να επικοινωνείτε σε τρία 
(3) έτη» 

 
Τα αποτελεσµατα του παρακάτω διαγράµατος (∆ιάγραµµα 10) καταδικνύουν τους 
λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν υπηρεσίες τηλεµατικής. 
Σχεδόν όλες (94,74%) κάνουν χρήση της συγκεκριµένης τεχνολογίας προκειµένου να 
εντοπίσουν την θέση των οχηµάτων, εφόσον αυτά έχουν αποµακρυνθεί από την έδρα 
τους. Ακόµη, το 63,16% των εταιρειών ελέγχει εξ αποστάσεως την οδηγική 
συµπεριφορά, ενώ το 57,89% τη συµµόρφωση µε τις ώρες οδήγησης. Ένα αρκετά 
σηµαντικό ποσοστό (26,32%) ελέγχει, µέσω ενός τηλεµατικού συστήµατος, τα έξοδα 
του οδηγού, ενώ ο αντίστοιχος έλεγχος εξ αποστάσεως του βάρους του φορτίου, της 
ασφάλειας της πόρτας, της θέσης της παλέτας ή της θέσης των ρυµουλκών έχει προς 
το παρόν πολύ µικρή ή και µηδενική εφαρµογή. 
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∆ιάγραµµα 10: «Μπορείτε να ελέγξετε εξ αποστάσεως οποιοδήποτε από τα παραπάνω   
                           µέσω ενός τηλεµατικού συστήµατος» 
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Στο διάγραµα 11, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποό γίνεται ιη δροµολόγηση των 
οχηµάτων διανοµής. Στις µέρες µας, εφαρµόζεται ο χειρωνακτικός τρόπος 
δροµολόγησης (χρήση γεωγραφικού χάρτη), ενώ σε µικρότερο βαθµό εφαρµόζεται ο 
αυτόµατος προγραµµατισµός δροµολόγησης (µε ειδικό λογισµικό). Ένα σηµαντικό 
επίσης ποσοστό των εταιρειών δεν χρησιµοποιεί καµία µέθοδο, αλλά ο οδηγός του 
φορτηγού αποφασίζει οον τρόπο µε τον οποίο θα επισκεφθεί τα σηµεία διανοµής. Σε 
διάστηµα τριών ετών, αυτό αναµένεται να αλλάξει, καθώς αυξάνεται και το 
ενδιαφέρον για τις ασύρµατες τεχνολογίες. Έτσι, 59 στις 73 επιχειρήσεις (80,82%) 
υπολογίζεται οτι θα κάνουν χρήση του αυτόµατου προγραµµατισµού, ενώ οι µέθοδοι 
πραγµατικού χρόνου (επαναδροµολογηση σε πραγµατικό χρόνο µε φωνιτική 
επικοινωνία µεταξύ οδηγού και βάσης) θα χρησιµοποιηθούν εκτενέστερα (9 έναντι 1 
εταιρείας σήµερα). Αντίστοιχα, 9 εταιρείες (έναντι καµίας σήµερα) θα κάνουν χρήση 
ηλεκτρονικών πληροφοριών µέσω on-board computers για επαναδροµολόγηση σε 
πραγµατικό χρόνο. Τέλος, τόσο σήµερα, όσο και στο µέλλον καµία εταιρεία δεν 
δροµολογεί οχήµατα κάνοντας επιβεβαίωση ύπαρξης επόµενου φορτίου, ενώ µόλις 
µία αναµένεται να κάνει αναζήτηση επόµενης µεταφοράς προϊόντων σε πραγµατικό 
χρόνο. 
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∆ιάγραµµα 11: «Ποιες µεθόδους χρησιµοποιείτε σήµερα για τη δροµολόγηση και το 

σχεδιασµό των οχηµάτων σας και ποιες θα χρησιµοποιείτε σε τρία (3) 
έτη από σήµερα;» 

 
Το παρακάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 12) αποσκοπεί στην αποτύπωση των 
παραγόντων που αποτελούν εµπόδιο στην χρήση τηλεµατικού εξοπλισµού από τις 
εταιρείες. Πιο συγκεκριµένα το σκούρο µωβ χρώµα αντιστοιχεί στην επιλογή 
«καθόλου εµπόδιο», το ανοιχτό µωβ στην επιλογή «εµπόδιο», ενώ το γαλάζιο στην 
επιλογή «βασικό εµπόδιο». Σε γενικές γραµµές τα αποτελέσµατα της έρευνας 
δείχνουν την τάση των επιχειρήσεων να υποστηρίξουν τις επενδύσεις στις κινητές και 
ασύρµατες τεχνολογίες τηλεµατικής. ∆ιστακτικές είναι οι εταιρείες σε ό,τι αφορά το 
κόστος µιας τέτοιας επένδυσης (73,97% το θεωρούν βασικό εµπόδιο) και στο κατά 
πόσο αυτό µπορεί να αποσβεστεί (71,23%). Εµπόδιο θεωρείται επίσης και το υψηλό 
κόστος συντήρησης για το 61,64% των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα. 
Αντιθέτως, η επιλογή προµηθευτή τηλεµετρικών εφαρµογών δεν θεωρείται ως 
εµπόδιο για το 78%. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η αποδοχή των εργαζοµένων και 
η ολοκλήρωση των τηλεµετρικών εφαρµογών µε τα συστήµατα εφοδιαστικής 
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αλυσίδας θεωρούνται ως εµπόδια για το 60% των επιχειρήσεων περίπου, εµπόδια τα 
οποία σταδιακά µπορούν να ξεπεραστούν. 

 

0

1

7

20

42

19

57

13

8

18

18

45

39

24

35

12

43

45

54

52

19

12

4

17

2

15

18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
∆ιάγραµµα 12: «Κατά πόσο οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν εµπόδιο για την 

εταιρεία σας στο να διευρύνετε τη χρήση τηλεµατικών υπηρεσιών;» 
 

 
 
Στο ∆ιάγραµµα 13 αποτυπώνονται τα οφέλη που έχουν αποκοµίσει οι εταρείες από τη 
χρήση τηλεµατικων εφαρµογών. Το σκούρο µωβ χρώµα αντιστοιχεί στην επιλογή 
«κανένα όφελος», το ανοιχτό µωβ στην επιλογή «µερικά οφέλη», ενώ το γαλάζιο 
στην επιλογή «πολλά οφέλη». Με βάση το πώς διαµορφώθηκαν οι απαντήσεις, 
συµπεραίνουµε ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των τηλεµατικών υπηρεσιών 
απολαµβάνουν σε µεγάλο βαθµό τα οφέλη που προκύπτουν, όπως είναι η µείωση του 
κόστους µεταφοράς (83%) και του εσωτερικού κόστους (55%), η βελτίωση στην 
ποιότητα εξυπηρέτησης και ακόµη η αξιοπιστία και η συνέπεια (40%). Ακόµη, οι 
εταιρείες αποκόµισαν οφέλη που σχετίζονται µε την µείωση του εσωτερικού κόστους 
(60%) και την βελτίωση στο περιθώριο κέρδους (80%). Ωστόσο, υπάρχει ένα 
σηµαντικό ποσοστό (30%) που θεωρεί οτι η χρήση των τεχνολογιών τηλεµατικής δεν 
του προσέφερε κανένα όφελος σχετικά µε την δυνατότητα αντίδρασης σε απρόσµενα 
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διανοµή των προϊόντων. Σε γενικές γραµµές 
όµως, οι εταιρείες έχουν κερδίσει σε κόστος και χρόνο απόκρισης. 
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∆ιάγραµµα 13: «Ποια οφέλη έχουν δώσει στην επιχείρησή σας οι τηλεµατικές 

υπηρεσίες;» 
 
 

Στην ερώτηση «Από που θα αγοράζατε τηλεµατικές υπηρεσίες για την επιχείρησή σας;» 
(∆ιάγραµµα 14), το 95,95% των εταιρειών εµπιστεύεται αποκλειστικά τους ειδικούς, 
δηλαδή τις εταιρείες τηλεµατικής, για την αγορά των αντίστοιχων υπηρεσιών, το 
4,05% εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ενώ καµία εταιρεία δεν θα αγόραζε τις 
υπηρεσίες αυτές από κατασκευαστές αυτοκινήτων (αγορά αυτοκινήτων που 
εµπεριέχουν εξοπλισµό τηλεµατικής. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 14: «Από που θα αγοράζατε τηλεµατικές υπηρεσίες για την επιχείρησή 

σας;» 
 
Τέλος, στην ερώτηση Πόσο σηµαντικές θα είναι στο µέλλον οι τηλεµατικές υπηρεσίες 
για την επιχείρησή σας για τα επόµενα 3 έτη από σήµερα;» (∆ιάγραµµα 15), το 45,21% 
των ερωτηθέντων εταιρειών θεωρεί  τις τηλεµατικές υπηρεσίες ως πολύ σηµαντικές/ 
κρίσιµα σηµαντικές για την επιχείρησή τους, για τα επόµενα 3 έτη από σήµερα, 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
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γεγονός που αποδεικνύει την ζωτικής σηµασίας διείσδυση της τεχνολογίας στις 
διαδικασίες µεταφοράς και αποθήκευσης. Καµία εταιρεία δεν τις θεωρεί ασήµαντες, 
ενώ µόνο το 1,37% των εταιρειών τις αξιολογεί ως µικρής σηµασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 15: «Πόσο σηµαντικές θα είναι στο µέλλον οι τηλεµατικές υπηρεσίες για    
                           την επιχείρησή σας για τα επόµενα 3 έτη από σήµερα;» 
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Κεφάλαιο 5  
 

5. Συµπεράσµατα και προτάσεις προς την πολιτεία και τις 
επιχειρήσεις 

 

5.1 Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις και τα επιχειρηµατικά σχήµατα 
 
Το ουσιαστικότερο συµπέρασµα της διαδικασίας διαβούλευσης ήταν ότι η 
πλειοψηφία των µεταφορικών ή 3PL εταιρειών έχει συνειδητοποιήσει ότι η 
αξιοποίηση των τεχνολογιών ασύρµατης δικτύωσης στη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα εξέλιξης. Ένα σηµαντικό πρόβληµα 
εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ από την µια πλευρά υπάρχει µια πληθώρα λύσεων 
νέων τεχνολογιών οι οποίες είναι ώριµες, οι µικροµεσαίες (κυρίως) επιχειρήσεις δεν 
τις γνωρίζουν. Από την άλλη πλευρά οι χρήστες δεν γνωρίζουν την υπάρχουσα 
τεχνολογία και εξακολουθούν να έχουν προβλήµατα. Η υπάρχουσα κατάσταση 
πολλές φορές δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στη διοίκηση και διαχείριση των 
διαδικασιών του αποθηκευτικού κυκλώµατος µε αποτέλεσµα να προκύπτουν λάθη 
στις παραγγελίες και στις τιµολογήσεις των πελατών και τη δηµιουργία σηµαντικών 
εσωτερικών αυξήσεων στο κόστος. Επίσης, ο συνήθως µεγάλος όγκος 
φορτώσεων/µεταφορών απαιτεί βελτιστοποιηµένες διαδικασίες στη δροµολόγηση και 
στη φόρτωση των παραγγελιών οι οποίες δεν είναι δυνατές κάτω από τις σηµερινές 
συνθήκες. 

Η υιοθέτηση των τεχνολογιών ασύρµατης δικτύωσης αναµένεται να δηµιουργήσει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήµατα 
αυτά περιλαµβάνουν:  

• τη συντόµευση των διαδικασιών και τη µείωση του συνολικού κόστους 
προσφοράς και παραγγελίας 

• την καλύτερη ροή πληροφοριών 
• τη σηµαντική αύξηση στην παραγωγικότητα της αποθήκης  
• την καλύτερη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων 
• τον πλήρη έλεγχο του αποθηκευτικού κυκλώµατος και την τεκµηριωµένη 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
• την εξασφάλιση ελέγχου και διαφάνειας στο σύνολο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, µε ταυτόχρονη µείωση των νεκρών χρόνων 
• τη δραστική µείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών 
• τη µείωση του κόστους συναλλαγών και του κόστους της διαδικασία 

ανεύρεσης προϊόντων 
• την ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολής παραγγελιών και τη διασύνδεση 
µε ERP συστήµατα και την ενσωµάτωση πληροφοριών πραγµατικής ζήτησης. 

• τη µείωση χρόνου του διεκπεραίωσης παραγγελιών, την επιτάχυνση της ροής 
πληροφορίας από και προς τους συνεργαζόµενους φορείς (προµηθευτές, 
πελάτες κ.λπ.) 
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• την ολοκλήρωση πληροφοριακών συστηµάτων που έχει ως αποτέλεσµα την 
πραγµατοποίηση Just in Time παραγγελιών 

• τη µείωση stock εµπορεύµατος άρα την οικονοµία κλίµακος που σχετίζεται µε 
το προσωπικό της αποθήκης αλλά και µε το κόστος της παραγωγικής 
διαδικασίας 

• τον έλεγχο και την αυτοµατοποίηση της ροής πληροφορίας άρα τη µείωση 
των λειτουργικών εξόδων 

• τη βέλτιστη εκµετάλλευση των διαθέσιµων φορτηγών 
• τη µείωση απωλειών λόγω παλαίωσης των ειδών  
• τη χαµηλού κόστους δροµολόγηση 
• τη δυνατότητα ανάκλησης και ανίχνευσης συγκεκριιµένων παρτίδων 
• την ακριβή καταµέτρηση του stock 
• τη βελτίωση του customer service 
• την κατάργηση των χειρόγραφων δελτίων 
• τη διαχείριση ηλεκτρονικού καταλόγου 

 
Στο παρελθόν, το υψηλό κόστος καθώς και η δυσκολία στην αγορά και στη 
συντήρηση των εργαλείων επικοινωνίας εµπόδισαν πολλές µικρές, κυρίως, 
επιχειρήσεις από το να επενδύσουν σε ασύρµατες τεχνολογίες. Στις µέρες µας 
ωστόσο, η αλµατώδης ανάπτυξη των ασύρµατων δικτύων και η µαζική αποδοχή τους 
ως ένα σχετικά χαµηλού κόστους µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας δίνει την 
δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ασύρµατη υποστήριξη της 
διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.  
 
Για να είναι επιτυχηµένη η υιοθέτηση µιας νέας ασύρµατης υποδοµής, θα πρέπει να 
προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας σε όλους τους 
εµπλεκόµενους σε αυτή. Επίσης, είναι σηµαντικό να συγκεντρωθεί ένας ικανός 
αριθµός αρµόδιων φορέων στον τοµέα των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών (π.χ. 
πάροχοι δικτύων GSM/GPRS, εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων Wi-
Fi), ο οποίος θα έχει µία συνεχή παρουσία στο χώρο. 
 
Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισµένες προτάσεις για τις επιχειρήσεις που θέλουν να 
εφαρµόσουν προγράµµατα αξιοποίησης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και άλλων 
τεχνολογιών ασύρµατης δικτύωσης (π.χ GPRS, TETRA, ασύρµατα τοπικά δίκτυα) 
καθώς επίσης και δορυφορικών συστηµάτων εντοπισµού θέσης (π.χ GPS) στο 
εκτελεστικό µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
 
Καταρχήν πρέπει να γίνει σαφές ότι η εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων απαιτεί ένα 
ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασµό. Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να εστιάζει στη 
σύνταξη ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου και στην παραµετροποίηση 
των στρατηγικών παραγόντων που αφορούν το όλο εγχείρηµα. Μια πρώτη 
προσέγγιση για την ανάλυση των διαφορετικών απαιτήσεων του εγχειρήµατος 
αφορά, για παράδειγµα, στα εξής:  
  

• Μελέτη τεχνικής υποδοµής 
• Θέµατα ανθρώπινου δυναµικού 
• ∆ιαχείριση του προγράµµατος 
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5.1.1 Μελέτη τεχνικής υποδοµής 
 
Η µελέτη αυτή θα έχει ως κύριο στόχο την παρουσίαση λύσεων στα υπαρχόντα 
προβληµάτα µέσω της χρήσης νέων ασύρµατων τεχνολογιών. Κύριο µέληµα θα 
πρέπει να είναι η ενασχόληση µε τη ζήτηση που υπάρχει εκ µέρους των πελατών 
αλλά και µε τις ανάγκες των χρηστών. Επίσης η µελέτη αυτή θα πρέπει να ορίσει 
σαφώς τι είναι αυτό που έρχονται να αντικαταστήσουν οι τεχνολογίες καθώς και 
ποιες είναι οι  πιθανές τους αδυναµίες.  
 
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα στην εφαρµογή των ασύρµατων τεχνολογιών 
αποτελεί  ο διαχωρισµός των διαδικασιών σε εσωστρεφείς (πραγµατοποιούνται στο 
εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και κυρίως στις αποθήκες) και σε εξωστρεφείς 
(πραγµατοποιούνται  στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και σχετίζονται κυρίως 
µε τις διανοµές και τους εξωτερικούς πωλητές). Αυτός ο διαχωρισµός είναι αναγκαίος 
γιατί στις εσωστρεφείς διαδικασίες βρίσκουν εφαρµογή τεχνολογίες όπως π.χ. το RF-
Id, το Bluetooth, τα W-LAN, ενώ στις εξωστρεφείς διαδικασίες οι αντίστοιχες 
τεχνολογίες είναι π.χ. το GPRS, το TETRA κλπ. 
 
Αποφασιστικής σηµασίας ζητήµατα τα οποία αποτελούν αντικείµενο της µελέτης 
τεχνικής υποδοµής είναι επίσης τα εξής: 
 

• Η ανάγκη επικοινωνίας εξωτερικών πωλητών (σε πραγµατικό χρόνο) µε το 
ERP της εταιρίας τους δηλαδή η ανάγκη ύπαρξης ενός Market ERP που θα 
βρίσκεται µεταξύ του εταιρικού ERP (ή ακόµα και CRM) και των εξωτερικών 
πωλητών (Sales Force) για την καταγραφή κινήσεων merchandizing, εκτέλεση 
παραγγελιοληψίας, καταγραφή απαντήσεων από ερωτηµατολόγια, καταγραφή 
παγίων και εισπράξεων κλπ. 

 
• Η διασύνδεση των νέων ασύρµατων λύσεων µε το κεντρικό σύστηµα WMS 

(Warehouse Management System) της εταιρείας. Η διασύνδεση αυτή 
πρόκειται να διευκολύνει τις εργασίες στην αποθήκη όπως, τις παραλαβές 
εµπορευµάτων, το cross docking, την τακτοποίηση, τη συλλογή (picking) και 
τις αποστολές.  

 
• Η µέριµνα για τα θέµατα ασφάλειας της ασύρµατης επικοινωνίας ευαίσθητων 

δεδοµένων και για τη θέσπιση περιορισµών πρόσβασης. 
 

5.1.2 Θέµατα ανθρώπινου δυναµικού 
 
Η εκπαίδευση του προσωπικού και γενικότερα η σωστή αντιµετώπιση του 
ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως συντελεστή επιτυχίας της 
εισαγωγής των νέων τεχνολογιών σε µια επιχείρηση. Εποµένως, ο κύριος στόχος της 
µελέτης αυτής είναι ο βαθµός προσαρµογής  των χρηστών στις νέες τεχνολογίες και η 
ικανότητα αντιµετώπισης των αλλαγών και των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρµογή 
στην εσωτερική λειτουργία και στις εσωτερικές σχέσεις της επιχείρησης.  
 
Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον συνδυασµό άνθρωπος-τεχνολογία δηλαδή 
στην επιµόρφωση του προσωπικού καθώς και στα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν 
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στο ανθρώπινο δυναµικό για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Πιθανές ενέργειες 
που θα µπορούσαν να κάνουν οι επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση: 
  

• Να δώσουν κίνητρα στα στελέχη τους ώστε να χρησιµοποιούν επί το πλείστον 
τις ασύρµατες εφαρµογές για όλες τις διαδικασίες (π.χ. προσφορά χρηµατικών 
δώρων (bonus) για την χρήση ασύρµατων εφαρµογών, επιβολή στόχων 
παραγωγικότητας στους γενικούς διευθυντές κλπ). 

 
• Να διαδώσουν τις σωστές επιχειρηµατικές πρακτικές σε όλη την έκταση της 

επιχείρησης συµπεριλαµβανοµένων και οποιονδήποτε θυγατρικών ή άλλων 
επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα µπορούσαν να οργανωθούν: 

 
i. Εκπαιδευτικά σεµινάρια σχετικά µε τη χρήση των εφαρµογών της 

ασύρµατης υποδοµής για τα µέλη και τα στελέχη της επιχείρησης 
προκειµένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους 
βοηθήσουν αν ανταποκριθούν στις συνεχιζόµενες αλλαγές. 

 
ii. Κύκλοι ενηµερωτικών σεµιναρίων από και προς τις εταιρείες 

προκειµένου να γίνει κατανοητή η ανάγκη δραστηριοποίησης στον 
τοµέα των ασύρµατων εφαρµογών. 

 
• Να οργανώσουν µία καµπάνια marketing για τις ασύρµατες τεχνολογίες, 

ούτως ώστε να ξεπεραστούν οι δισταγµοί που είναι πιθανό να υπάρχουν ως 
προς τη χρήση ασύρµατων εφαρµογών στο εκτελεστικό µέρος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. 

 

5.1.3 ∆ιαχείριση του προγράµµατος 
 
Οι ασύρµατες τεχνολογίες στην ουσία φέρνουν το πληροφοριακό σύστηµα µέσα στο 
φυσικό χώρο εργασίας της αποθήκης και των διανοµών. Βασικός παράγοντας 
εποµένως για την υλοποίηση και την λειτουργία επιτυχηµένων εφαρµογών κινητών 
και ασύρµατων τεχνολογιών στις µεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι η 
προσεκτική διαχείριση και η αυστηρή εφαρµογή του όλου εγχειρήµατος σε όλο το 
εύρος των διαδικασιών της αλυσίδας. Στην πραγµατικότητα, η διαχείριση του 
ασύρµατου συστήµατος βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες µε τις οποίες οι χρήστες 
ζητούν την παροχή υπηρεσιών από το σύστηµα βελτιστοποιεί αντιστοίχως την 
εφοδιαστική αλυσίδα σε όλες της τις παραµέτρους και εξυγιαίνει τη βάση πάνω στην 
οποία αυτή λειτουργεί.. Η διαχείριση επίσης θα πρέπει να επιτρέπει την πρόληψη  
ζήτησης κάθε είδους υπηρεσιών από τους πελάτες καθώς και τη συνεχή καταγραφή 
ζήτησης νέων υπηρεσιών και εφαρµογών. Τέλος, η µέριµνα για την δηµιουργία 
διαδικασιών που θα πρέπει να τηρούνται για την διακίνηση των αποθεµάτων και η 
προώθηση της κατανόησης της δυναµικότητας της εφαρµογής στα µέλη και τα 
στελέχη της επιχείρησης θα πρέπει να αποτελούν επίσης σηµαντικές παραµέτρους της 
διαχείρισης. 
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5.2 Προτάσεις προς την Πολιτεία 
 
Η Πολιτεία λαµβάνοντας πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό πλαίσιο, 
µε στόχο την προώθηση της χρήσης τεχνολογιών ασύρµατης δικτύωσης στην 
εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των 
επιχειρήσεων, παρέχοντας τα κατάλληλα και αναγκαία µέσα, εξασφαλίζοντας την 
ισόρροπη συµµετοχή και την συστηµατική ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων. 
 
Οι προτάσεις της Οµάδας περιστρέφονται γύρω από τρεις (3) βασικούς άξονες: 
 

• Ψηφιακή χαρτογράφηση / απεικόνιση γεωγραφικών δεδοµένων 
• Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς 
• ∆ηµιουργία ειδικών χρεώσεων µετάδοσης δεδοµένων τηλεµατικής 

 

5.2.1 Ψηφιακή χαρτογράφηση / απεικόνιση γεωγραφικών δεδοµένων 
  
Η Πολιτεία θα πρέπει να αναπτύξει µια υπηρεσία ψηφιακής χαρτογράφησης / 
απεικόνισης γεωγραφικών δεδοµένων που θα παρέχονται στις εταιρείες τηλεµατικής 
και γενικότερα στους φορείς που αναπτύσσουν εφαρµογές τηλεµατικής. Η υπηρεσία 
αυτή θα βασίζεται σε τεχνολογίες γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών και 
κυκλοφοριακών µοντέλων και θα παρέχει κυκλοφοριακά δεδοµένα, διαδροµές 
αστικών λεωφορείων, θέσεις ατυχηµάτων, θέσεις εκτέλεσης δηµοσίων έργων, 
απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω λαϊκών αγορών, κλπ, δηλαδή πληροφορίες οι 
οποίες ούτως ή άλλως υπάρχουν καταγεγραµµένες σε δηµόσιους οργανισµούς και 
φορείς. Η ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας θα έχει ως στόχο τον καλύτερο σχεδιασµό 
των µεταφορών και τη καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχηµάτων 
µεταφοράς παραγγελιών. 
Η προτεινόµενη υπηρεσία θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διάθεσης σε ηλεκτρονική 
µορφή (δισκέτες, CDs, ∆ιαδίκτυο) πληθώρας πληροφοριών για κάθε περιφέρεια 
(πίνακες, κείµενα, εικόνες, χάρτες). 
 
Για την λειτουργία του συστήµατος αυτού απαιτείται η χρήση γεωγραφικών 
δεδοµένων που προέρχονται από τους παρακάτω φορείς:   
 

o ΓΥΣ (Γεωγαφικη Υπηρεσία Στρατού) 
o ΥΠΕΧΩ∆Ε  (θέσεις σηµατοδοτών, µετρήσεις κυκλοφορίας) 
o ΕΣΥΕ  (οδικό δίκτυο)  
o Τροχαία (θέσεις ατυχηµάτων)  
o ∆εδοµένα ∆ήµων / Νοµαρχιών (π.χ. λαϊκές αγορές) 

 
Οι διαθέσιµες πληροφορίες από την προτεινόµενη υπηρεσία θα αφορούν: 
 

- Οδικό δίκτυο (άξονες, ονοµασία, αρίθµηση, επιτρεπόµενη φορά κυκλοφορίας) 
- Ψηφιακά µοντέλα εδάφους 
- Περιγράµµατα κτιρίων 
- Θέσεις και χαρακτηριστικά σηµείων κυκλοφοριακής παρέµβασης 
- Υποβοήθηση στη χάραξη εναλλακτικών διαδροµών 
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5.2.2 Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς 
 
Η Πολιτεία στην προσπάθεια της να ενισχύσει την χρήση των ασύρµατων 
τεχνολογιών στις επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχει προς αυτές µια σειρά κινήτρων 
για την ευρεία ενσωµάτωση της χρήσης τους στο εκτελεστικό τµήµα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Μερικά από τα προτεινόµενα κίνητρα είναι τα εξής: 
 

o ∆ηµιουργία αναπτυξιακών νόµων και προκήρυξη προγραµµάτων εισαγωγής 
ασύρµατων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις 

 
o Η χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

και λειτουργία ασύρµατων τεχνολογικών λύσεων στις επιχειρήσεις  
 

o Προκύρηξη στοχευµένων ερευνητικών προγραµµάτων (βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας), µε στόχο τη δηµιουργία γνώσεων και τη διάχυση 
τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς της χώρας προς τις επιχειρήσεις 

 

5.2.3 ∆ηµιουργία ειδικών χρεώσεων µετάδοσης δεδοµένων τηλεµατικής 
 
Λόγω του µεγάλου όγκου των δεδοµένων που αναγκαστικά διακινούν οι εταιρείες 
τηλεµατικής, το κόστος χρήσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας καθίσταται 
απαγορευτικό, ειδικά για τη χρήση των δικτύων τρίτης γενιάς όπως π.χ. το GPRS.  
Εποµένως, στα πλαίσια της ενίσχυσης και ανάπτυξης της χρήσης των ασύρµατων 
τεχνολογιών προτείνεται  η καθιέρωση ειδικών χρεώσεων για µετάδοση δεδοµένων 
τηλεµατικής. Οι ειδικές αυτές χρεώσεις θα πρέπει να καθοριστούν σε συνεργασία µε 
τους µεγάλους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα πλαίσια µιας καθολικής 
αποδοχής τιµολόγησης, όπως για παράδειγµα συνέβη µε την εισαγωγή του ΕΠΑΚ 
(Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθµός Κλήσης) στην χρέωση των Dial Up συνδέσεων των 
χρηστών µε το ∆ιαδίκτυο. 
 
 
5.3 ∆ωδεκάλογος για χρήση ασύρµατων τεχνολογιών στην εφ. 

αλυσίδα   
 
1.  Με ενδιαφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών ασύρµατης 
δικτύωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησής µου. Ποια είναι τα πρώτα 
βήµατα που πρέπει να κάνω για ένα τέτοιο εγχείρηµα;  
 
Αφού ενηµερωθείτε για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας και των άλλων τεχνολογιών ασύρµατης δικτύωσης, καταρτίστε 
ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) για τη δραστηριοποίησή σας στο πεδίο 
αυτό. Σκεφθείτε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσατε να το εκµεταλλευτείτε: ποιά 
προϊόντα και ποιες διαδικασίες θα ωφεληθούν από την ένταξη των τεχνολογιών 
ασύρµατης δικτύωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησής σας, πόσα χρήµατα 
είστε σε θέση να επενδύσετε στην δραστηριότητα αυτή και για πόσο χρονικό 
διάστηµα, αν διαθέτετε τα στελέχη που θα µπορούσαν να ασχοληθούν µε αυτή την 
επιχειρηµατική σας κίνηση και πόσο χρόνο µπορούν να αφιερώσουν σε αυτή. Είναι 
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αποφασιστικής σηµασίας για τη δραστηριότητά σας να θέσετε ρεαλιστικούς 
οικονοµικούς στόχους.   
 
2. Αν έχω ήδη µια «παραδοσιακή» εφοδιαστική αλυσίδα, πώς µπορώ να 
διασφαλίσω ότι η ενσωµάτωση των ασύρµατων τεχνολογιών στο εκτελεστικό 
της µέρος δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σηµερινή λειτουργία της 
επιχείρησής µου;   
 
Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας µιας επιχείρησης αποτελεί µια σηµαντική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Για να εξετάσετε την επίδρασή της ένταξης των 
ασύρµατων τεχνολογιών στη γενικότερη σηµερινή λειτουργία της εφοδιαστικής σας 
αλυσίδας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις επιµέρους διαδικασίες που αυτή η 
αλυσίδα περιλαµβάνει όπως: παραγωγή, αποθήκευση, διανοµή, υποστήριξη 
εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης µε χρήση της Πληροφορικής. ∆ιασφαλίστε 
µε τις κατάλληλες επιλογές και επιχειρηµατικές κινήσεις ότι η επιχειρηµατική 
λειτουργία της εταιρίας σας σήµερα µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός 
νέου τρόπου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγµα, εξετάστε αν 
υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης των προϊόντων ως τα σηµεία διανοµής που 
επιθυµεί ο καταναλωτής (και αν ναι µε ποιο κόστος), αν υπάρχει δυνατότητα 
ενσωµάτωσης της πληροφορίας που παρέχεται από την ασύρµατη δικτύωση µε το 
σύστηµα WMS για την υποστήριξη της αποθήκης, κοκ. ∆ιερευνήστε τις δυνατότητες 
που προσφέρουν οι ασύρµατες τεχνολογίες στις διαδικασίες της παραγωγής, 
αποθήκευσης και διανοµής, καθώς και το αν συµφέρει η ανάθεση κάποιων 
λειτουργιών σε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως είναι οι 
εταιρίες ταχυµεταφοράς, κέντρα διαχείρισης αποθεµάτων προϊόντων, logistics 
centers, κλπ. Τέλος, εξασφαλίστε ότι η σηµερινή µηχανογράφηση της επιχείρησής 
σας θα συµβάλλει στην επιτυχία, ή τουλάχιστον δεν θα σταθεί εµπόδιο στην 
πρωτοβουλία σας για την υιοθέτηση των ασύρµατων λύσεων.   
 
3. Γνωρίζω πως, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, υπάρχουν 
σήµερα πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για την ενσωµάτωση τεχνολογιών 
ασύρµατων δικτύωσης στο εκτελεστικό µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. 
µέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, µέσω ασύρµατων τοπικών δικτύων, µέσω 
δορυφορικών συστηµάτων εντοπισµού θέσης κλπ). Πώς θα επιλέξω τις 
κατάλληλες τεχνολογίες που να ταιριάζουν στην δική µου επιχείρηση;   
 
 Αν η επιχείρησή σας δεν διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία µπορεί να την 
αποκτήσει µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων και τεχνολογικών 
προµηθευτών. Στην περίπτωση που δεν είστε εξοικειωµένος µε την τεχνολογία θα 
πρέπει να ενηµερωθείτε γύρω από τα σχετικά θέµατα γιατί θα πρέπει να λάβετε 
ορισµένες κρίσιµες αποφάσεις. Για παράδειγµα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε 
να αποκτήσετε ιδιόκτητη ασύρµατη υποδοµή για τη λειτουργία του αποθήκης σας ή 
αν προτιµάτε µια λύση φιλοξενίας της σε κάποια εξειδικευµένη εταιρία παροχής 
λύσεων διαχείρισης αποθεµάτων προϊόντων, µε ποια µέσα θέλετε να διατηρείτε 
επικοινωνία µε τους πωλητές σας (π.χ. κινητή τηλεφωνία), καθώς και το είδος των 
πιθανών λειτουργιών που παρέχονται από τη διαχείριση της αποθήκης σας (π.χ. 
αναζήτηση προϊόντων σε πραγµατικό χρόνο µέσω έξυπνων ετικετών, ακριβή 
υπολογισµό stock εµπορεύµατος κλπ.). Συγκρίνετε τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα όλων των διαθέσιµων επιλογών πριν αποφασίσετε.    
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4. Υπάρχει πραγµατικά ασφάλεια στις ασύρµατες επικοινωνίες, ιδιαίτερα κατά 
τη µετάδοση ευαίσθητων δεδοµένων; Αν όχι, πώς µπορεί να επιτευχθεί ;  
 
Σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία είναι πολύ σηµαντικό να διασφαλίζεται η 
εµπιστευτικότητα της µεταδιδόµενης πληροφορίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να δώσετε 
ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας των ασύρµατων συναλλαγών σας. Η 
εισαγωγή ασύρµατων τεχνολογιών στο εκτελεστικό τµήµα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας όπου διακινούνται εµπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να συνοδεύεται 
από όλα τα απαραίτητα συστήµατα ασφάλειας και θα πρέπει να παρέχει τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για την ασφάλεια των µεταδιδόµενων πληροφοριών. Όσο 
αφορά την ασφάλεια των συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας αυτή παρέχεται από τους 
παρόχους του µέσου καθώς βασίζεται σε πρωτόκολλα ασφάλειας που βρίσκονται 
ενσωµατωµένα στα συστήµατα µετάδοσης (π.χ. GPRS). Η πολιτική ασφάλειας των 
ασύρµατων δικτύων (π.χ. WiFi 802.11x) θα πρέπει να καλύπτει όλο τον ασύρµατο 
εξοπλισµό, όπως σηµεία πρόσβασης (access points), υπολογιστές µε ασύρµατες 
κάρτες, υπολογιστές παλάµης κλπ. που συνδέονται µε το εταιρικό δίκτυο. Επίσης στα 
δίκτυα αυτά το νέο πρωτόκολλο Wi-Fi Protected Access (WPA), αυξάνει την µέχρι 
πρότινος περιορισµένη ασφάλεια που χαρακτήριζε τους µηχανισµούς ασύρµατης 
σύνδεσης (Wired Equivalent Privacy- WEP), αυξάνοντας το επίπεδο της 
κρυπτογράφησης των ασύρµατων πακέτων στα 256-bit – παρέχοντας στην ουσία, 
καλύτερες τεχνικές scrambling για ασύρµατες µεταδόσεις δεδοµένων, έτσι ώστε ο 
κίνδυνος της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης να µειώνεται σηµαντικά. 
Ενηµερωθείτε από ειδικούς για όλες τις δυνατές λύσεις και επιλέξτε, µε τη βοήθειά 
τους, τις πλέον κατάλληλες για την επιχείρησή σας. 
 
5. Με ποιόν τρόπο µπορεί η επιχείρηση µου να µειώσει τους κινδύνους που 
ενδέχεται να αντιµετωπίσουν τα πληροφοριακά συστήµατα της λόγω της χρήσης 
ασύρµατων δικτύων; 
 
Η χρήση των ασύρµατων δικτύων προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα, όπως ευελιξία, 
γρήγορη υλοποίηση και χαµηλό κόστος χρήσης. Τα προβλήµατα ασφάλειας 
προκύπτουν από το γεγονός ότι ο ασύρµατος εξοπλισµός όλων σχεδόν των 
κατασκευαστών φθάνει στις εταιρίες µε τις λειτουργίες ασφάλειας 
απενεργοποιηµένες, καθώς δίνεται έµφαση στην εύκολη και απλή χρήση του. Η 
πολιτική ασφάλειας ασύρµατων δικτύων θα πρέπει να καλύπτει όλο τον ασύρµατο 
εξοπλισµό, όπως σηµεία πρόσβασης (access points), υπολογιστές µε ασύρµατες 
κάρτες, υπολογιστές παλάµης κλπ. που συνδέονται µε το εταιρικό δίκτυο. Πιθανά 
µέτρα προφύλαξης που µπορούν να ληφθούν: 
 

• Όλα τα σηµεία πρόσβασης (access points), σταθµοί βάσης (base stations) και 
όλες οι ασύρµατες κάρτες θα πρέπει να καταγράφονται και να εγκρίνονται 
από το Τµήµα Ασφάλειας της εταιρίας και να προέρχονται από εγκεκριµένους  
κατασκευαστές. 

 
• Η σχεδίαση και υλοποίηση του δικτύου θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, έτσι 

ώστε να παρέχεται κάλυψη µόνο σε περιοχές όπου χρειάζεται. 
 
• Όλες οι ασύρµατες συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν µέσω ενός VPN 

(Ιδεατό Ιδιωτικό ∆ίκτυο) προκειµένου να χρησιµοποιούνται προηγµένοι 
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µηχανισµοί ταυτοποίησης/αναγνωρισιµότητας στην κρυπτογράφηση των 
δεδοµένων. 

 
6. Αν υιοθετήσω την ενσωµάτωση ασύρµατων λύσεων στην εφοδιαστική µου 
αλυσίδα, θα µπορέσουν οι εργαζόµενοι στην επιχείρησή µου να ανταποκριθούν 
σε αυτό το έργο; Αν όχι, ποιές εναλλακτικές δυνατότητες έχω ;   
Πρέπει να προβλέψετε στο επιχειρηµατικό σας σχέδιο (business plan) τον αριθµό των 
υπαλλήλων που θα απασχολούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε ποιο ποσοστό 
του χρόνου τους θα απασχοληθούν µε τις τεχνολογίες ασύρµατης δικτύωσης. 
Αποφασίστε αν έχουν πράγµατι τα προσόντα να ανταπεξέλθουν στα νέα αυτά 
καθήκοντά που περιλαµβάνουν την ενηµέρωση του κεντρικού σας πληροφοριακού 
συστήµατος (π.χ. ERP), την επίλυση βασικών τεχνικών προβληµάτων και τη 
διαχείριση των εισερχόµενων και εξερχόµενων πληροφοριών ή δεδοµένων όπως οι  
παραγγελίες κ.ά. Η παρουσία καταρτισµένων στα θέµατα των ασύρµατων 
τεχνολογιών στελεχών στην επιχείρησή σας είναι χρήσιµη. Αν η επιχείρησή σας δεν 
διαθέτει τέτοια στελέχη τότε διερευνήστε την πιθανότητα πρόσθετης κατάρτισης ενός 
από τα υπάρχοντα στελέχη (καθώς επίσης και του προσωπικού που θα ασχοληθεί µε 
τις ασύρµατες τεχνολογίες) προκειµένου να επιλύει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
τυχόν προβλήµατα που θα ανακύπτουν. Εναλλακτικά, εξετάστε την πιθανότητα 
πρόσληψης ενός υπαλλήλου µε ιδιαίτερες ικανότητες στις ασύρµατες τεχνολογίες, 
έτσι ώστε να µπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο για την επιχείρησή σας. Τέλος, 
διερευνήστε την πιθανότητα να αναθέσετε ορισµένα από αυτά τα καθήκοντα σε 
εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), π.χ. σε εξειδικευµένες επιχειρήσεις στο χώρο 
της τεχνολογίας.   
 
7. Πώς µπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας της εφοδιαστικής 
µου αλυσίδας µετά την ενσωµάτωση των ασύρµατων τεχνολογιών, ιδιαίτερα αν 
δεν έχω ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ; 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας 
της εφοδιαστικής σας αλυσίδας µετά την υιοθέτηση κάποιας ασύρµατης λύσης στο 
εκτελεστικό της τµήµα. Απεναντίας, η τεχνολογία σας εξασφαλίζει ανά πάσα στιγµή 
την ηλεκτρονική παρακολούθηση των στοιχείων αποστολής των παραγγελιών και τον 
πλήρη έλεγχο του αποθηκευτικού κυκλώµατος, γι’ αυτό και θα πρέπει να 
συµπεριλάβετε τη συστηµατική σας ενηµέρωση στο σχεδιασµό της νέας µορφής της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Μην ξεχνάτε πως η αποτελεσµατικότητα του εκτελεστικού 
µέρους της εφοδιαστικής σας αλυσίδας αποτελεί µέρος της όλης παρουσίας σας στην 
αγορά: να ενηµερώνεστε συχνά από τα αρµόδια πρόσωπα εντός και εκτός της 
επιχείρησής σας για την πορεία της και να πάρετε, σε συνεργασία µαζί τους, τις 
κατάλληλες αποφάσεις για τη διαρκή βελτίωσή της. Λάβετε επίσης υπόψη σας τη 
γνώµη των αρµόδιων υπαλλήλων σας για τις θετικές επιπτώσεις που έχουν οι 
ασύρµατες τεχνολογίες στην αποτελεσµατικότητα της εργασίας τους. 
 
8. Μπορούν οι ασύρµατες τεχνολογίες να µε βοηθήσουν στην καλύτερη 
αξιοποίηση του στόλου των οχηµάτων µου; 
 
Η χρήση των ασύρµατων τεχνολογιών µπορεί να τροποποιήσει τις διαδικασίες 
αξιοποίησης του στόλου των οχηµάτων της επιχείρησής σας καθώς δίνουν τη 
δυνατότητα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο στην 
περίπτωση απρόσµενων συµβάντων κατά την διάρκεια των διανοµών (π.χ 
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µποτιλιάρισµα που έχει ως αποτέλεσµα να χαθούν τα χρονικά παράθυρα παράδοσης, 
έκτακτες παραγγελίες κλπ.). Έτσι επιτυγχάνεται βέλτιστη προσαρµογή σε  
πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας των διανοµών καθώς µπορεί να επιτευχθεί σε 
πραγµατικό χρόνο η αναδροµολόγηση των οχηµάτων και η αναδιάρθρωση του 
προγράµµατος διανοµών. Αυτή η δυνατότητα άµεσης αµφίδροµης επικοινωνίας 
συµβάλλει επίσης στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών καθώς θα έχουν συνεχή 
ενηµέρωση για την τρέχουσα θέση του οχήµατος διανοµής και για  τον αναµενόµενο 
χρόνο παράδοσης των προϊόντων.  
 
9. Που µπορώ να βρω πληροφορίες για το Θεσµικό / Νοµικό Πλαίσιο των 
µεταφορών; 
 
Η βασική πηγή πληροφόρησης σε θέµατα θεσµικά και νοµικά στο χώρο των 
µεταφορών είναι το Υπούργειο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε). Πιο 
συγκεκριµένα στην κεντρική σελίδα του Υπουργείου υπάρχει ειδικός σύνδεσµος µε 
υλικό αναφοράς όπως νόµοι και άλλες χρήσιµες πληροφορίες.  Εκεί ο κάθε 
ενδιαφερόµενος µπορεί να έχει πρόσβαση σε σχέδια νόµου που αφορούν τιις 
µεταφορές, σε προγράµµατα που πρωοθεί καιι υλόποιει το Υ.Μ.Ε, καθώς επίσης και 
σε άλλες γενικές αρχές που διέπουν το καθεστός των µεταφορών στην Ελλάδα. 
 
10. Τελικά τι προτείνει η Οµάδα Εργασίας Ε4 στα επιχειρηµατικά σχήµατα; 
 
Η ενσωµάτωση ασύρµατων τεχνολογιών στις διαδικασίες της εκτελεστικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασµό από κάθε εταιρία. Ο 
σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να εστιάζει στη σύνταξη ενός ολοκληρωµένου 
επιχειρηµατικού σχεδίου που να ενσωµατώνει την παραµετροποίηση των 
στρατηγικών παραγόντων που θα καθορίσουν την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος. 
Μια πρώτη προσέγγιση για τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι η εξής:  
  
• Μελέτη τεχνικής υποδοµής: Η µελέτη αυτή θα έχει ως κύριο στόχο την 

παρουσίαση λύσεων που προσδίδουν αξία (value-added solutions) µέσω της 
χρήσης νέων ασύρµατων τεχνολογιών, σε προβληµατικές ή κοστοβόρες 
εταιρικές διαδικασίες. Βασικό κριτήριο για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών θα 
πρέπει να είναι οι ενδοεταιρικές ανάγκες καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση 
του customer service κάθε εταιρίας. Τονίζεται επίσης πως η µελέτη αυτή θα 
πρέπει να ορίζει σαφώς ποιες διαδικασίες θα βελτιώσει-αντικαταστήσει η 
ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών καθώς και ποιες είναι οι πιθανές τους 
αδυναµίες.  

• Θέµατα ανθρώπινου δυναµικού: Η εκπαίδευση του προσωπικού και 
γενικότερα η σωστή αντιµετώπιση του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί το 
σηµαντικότερο ίσως συντελεστή επιτυχίας της εισαγωγής των νέων 
τεχνολογιών σε µια επιχείρηση. Εποµένως, ο κύριος στόχος της µελέτης αυτής 
είναι ο βαθµός προσαρµογής  των χρηστών στις νέες τεχνολογίες και η 
ικανότητα αντιµετώπισης των αλλαγών και των επιπτώσεων που θα έχει η 
εφαρµογή στην ενδοεταιρική λειτουργία και στις εσωτερικές σχέσεις της 
επιχείρησης. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον συνδυασµό άνθρωπος-
τεχνολογία δηλαδή στην επιµόρφωση του προσωπικού καθώς και στα κίνητρα 
που θα πρέπει να δοθούν στο ανθρώπινο δυναµικό για την υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών.  
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• ∆ιαχείριση του προγράµµατος αλλαγής: Οι ασύρµατες τεχνολογίες, 
µεταλλάσουν τις κλασικές διαδικασίες της αποθήκευσης και των διανοµών 
αφού εισάγουν πολλαπλά πληροφοριακά συστήµατα µέσα στο φυσικό χώρο 
εργασίας. Βασικός παράγοντας εποµένως για την υλοποίηση και την λειτουργία 
επιτυχηµένων εφαρµογών κινητών και ασύρµατων τεχνολογιών στην 
εκτελεστική εφοδιαστική αλυσίδα είναι η προσεκτική διαχείριση και η συνεχής 
εφαρµογή του όλου εγχειρήµατος σε όλο το εύρος των διαδικασιών της 
αλυσίδας. Η διαχείριση επίσης θα πρέπει να επιτρέπει την πρόληψη  ζήτησης 
κάθε είδους υπηρεσιών από τους πελάτες καθώς και τη συνεχή καταγραφή 
ζήτησης νέων υπηρεσιών και εφαρµογών. Τέλος, η µέριµνα γα την προώθηση 
της δυναµικότητας της εφαρµογής στα µέλη και τα στελέχη της επιχείρησης θα 
πρέπει να αποτελεί µία από τις σηµαντικές παραµέτρους της διαχείρισης. 

 
11. Ποιές είναι οι προτάσεις της Οµάδας Εργασίας Ε4 προς την πολιτεία; 
 
Οι προτάσεις της Οµάδας περιστρέφονται γύρω από τρεις (3) βασικούς άξονες: 
 

• Ψηφιακή χαρτογράφηση / απεικόνιση γεωγραφικών δεδοµένων: Η Πολιτεία 
θα πρέπει να αναπτύξει µια υπηρεσία ψηφιακής χαρτογράφησης / απεικόνισης 
γεωγραφικών δεδοµένων που θα παρέχονται στις εταιρείες τηλεµατικής και 
γενικότερα στους φορείς που αναπτύσσουν εφαρµογές τηλεµατικής. Η 
υπηρεσία αυτή θα βασίζεται σε τεχνολογίες γεωγραφικών συστηµάτων 
πληροφοριών και κυκλοφοριακών µοντέλων και θα παρέχει κυκλοφοριακά 
δεδοµένα, διαδροµές αστικών λεωφορείων, θέσεις ατυχηµάτων, θέσεις 
εκτέλεσης δηµοσίων έργων, απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω λαϊκών 
αγορών, κλπ 

• Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς: Η 
Πολιτεία στην προσπάθεια της να ενισχύσει την χρήση των ασύρµατων 
τεχνολογιών στις επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχει προς αυτές µια σειρά 
κινήτρων για την ευρεία ενσωµάτωση της χρήσης τους στο εκτελεστικό 
τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μερικά από τα προτεινόµενα κίνητρα είναι 
τα εξής: 

 
o ∆ηµιουργία αναπτυξιακών νόµων και προκήρυξη προγραµµάτων 

εισαγωγής ασύρµατων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις 
 

o Η χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη και λειτουργία ασύρµατων τεχνολογικών λύσεων στις 
επιχειρήσεις 

 
o Προκύρηξη στοχευµένων ερευνητικών προγραµµάτων (βασικής και 

εφαρµοσµένης έρευνας), µε στόχο τη δηµιουργία γνώσεων και τη 
διάχυση τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς της χώρας προς 
τις επιχειρήσεις 

 
• ∆ηµιουργία ειδικών χρεώσεων µετάδοσης δεδοµένων τηλεµατικής: στα 

πλαίσια της ενίσχυσης και ανάπτυξης της χρήσης των ασύρµατων 
τεχνολογιών προτείνεται  η καθιέρωση ειδικών χρεώσεων για µετάδοση 
δεδοµένων τηλεµατικής. Οι ειδικές αυτές χρεώσεις θα πρέπει να καθοριστούν 
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σε συνεργασία µε τους µεγάλους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
στα πλαίσια µιας καθολικής αποδοχής τιµολόγησης 

 
12. Πού µπορώ να µάθω περισσότερα για όλα τα παραπάνω;   
 
Υπάρχουν πηγές πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο από όπου µπορείτε να ενηµερωθείτε 
για τις ασύρµατες τεχνολογίες και τα πλεονεκτήµατα της ενσωµάτωσής τους στο 
εκτελεστικό τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να  επισκεφθείτε τους ∆ιαδικτυακούς τόπους :   
 
• Του ελληνικού e-Business Forum: http://www.ebusinessforum.gr και ιδιαίτερα τις 

Iστοσελίδες της Οµάδας Εργασίας Ε4 
• Της Ελληνικής Εταιρίας Logistics (ΕΕL): http://www.eel.gr 
• Της ∆ιεθνούς Κοινότητας Logistics (SOLE): http://www.sole.org 
• Του Ινστιτούτου Logistics πόλεων (Institute of City Logistics):  

http://icl.kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp/ 
• Του ερευνητικού προγράµµατος MO.R.S.E (Mobile Real-Time Supply Chain 

Execution): http://www.eltrun.gr/wrc/WRC_nat_in_v1.html 
• Του ελληνιικού περιοδικου Α&Μ: http://www.forumltd.gr 
• Του ελληνικού περιοδικού L&M: http://www.logistics-management.gr/index.htm 
• Της εταιρίας λογισµικού για διαδικασίες logistics: http://www.descartes.com/ 
• Της εταιρίας λογισµικού για  διαδικασίες logistics: http://www.manugistics.com 
• Της εταιρίας λογισµικού για διαδικασίες logistics: http://www.i2.com 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Ερωτηµατολόγιο 
 
1. Πως θα χαρακτηρίζατε την εταιρία σας σε σχέση µε τις δραστηριότητες 

µεταφορών / logistics ; 
 

Η εταιρία σας είναι :  
Εταιρία Μεταφορών 
∆ιαµεταφορική (3PL) 
Ενδοεταιρική µεταφορά 
Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε ............................................ 
 
Είδος Λειτουργίας :  
Συλλογή µόνο 
∆ιανοµή µόνο 
Μικτή (συλλογή και διανοµή) 
Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε ............................................... 
 
Νοµική µορφή εταιρείας :  
∆ηµόσια επιχείρηση 
Ιδιωτική επιχείρηση 
 
Ο στόλος σας αποτελείται από οχήµατα:  
(συµπληρώστε και τον αριθµό των οχηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας που 
διαθέτει η εταιρία σας) 
Μέχρι 5 τόνους  
Από 5 µέχρι 10 τόνους  
Από 10 τόνους και πάνω 
 
Γεωγραφική κάλυψη του δικτύου (συµπληρώστε ένα ή και περισσότερα) 
Αστικές διανοµές 
Υπεραστικές διανοµές 
Εθνικές  διανοµές 
∆ιεθνείς διανοµές 
 
Είδος Φορτίου  (συµπληρώστε ένα ή και περισσότερα) 
Ξηρό φορτίο 
Χύδην φορτίο 
Παγωµένο/Κατεψυγµένο φορτίο 
Μοναδοποιηµένο φορτίο (σε παλέτες, κιβώτια κλπ) 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε ........................................... 
 
2. Για ποιο είδος εταιριών εργάζεστε ως επί το πλείστον; 

 Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών  Εταιρίες Τροφίµων 
 Χηµικές Βιοµηχανίες  Εταιρίες Μεταφορών 

 Φαρµακοβιοµηχανίες  Εταιρίες Παροχών (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ) 

 Εταιρίες Ενέργειας (Πετρελαίου, 
Φυσικού Αερίου) 

 Εταιρίες Χρηµατοοικονοµικών, 
Ασφαλιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
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Υγείας 

 Εταιρίες Κατασκευών  Εταιρίες Γενικού Εµπορίου 

 Εταιρίες Ηλεκτρονικών και Νέων 
Τεχνολογιών 

 Εταιρίες Πρώτων Υλών και Αγροτικών 
Προϊόντων 

  Άλλες, παρακαλώ αναφέρετε  
.......................................................... 

 
3. Τι ποσοστό των οδηγών που απασχολούνται από την εταιρίας σας 

διαθέτουν κινητά τηλέφωνα; 

 Κανένας  
 <25% 

 25% - 50% 

 50% - 75% 

 Πάνω από 75% 

 Όλοι 
 

4. Τι ποσοστό των οχηµάτων της εταιρίας σας διαθέτουν εξοπλισµό 
τηλεµατικής; 

 Κανένας  
 <25% 

 25% - 50% 

 50% - 75% 

 Πάνω από 75% 

 Όλα 
 
 
5. Τι υπηρεσίες ιχνηλασίας (track and trace) παρέχετε στους πελάτες σας; 

 Καµία 

 Έντυπο υλικό 

 Υπηρεσίες µέσω τηλεφωνικού κέντρου 

 Απευθείας σύνδεση τερµατικού σας µε πελάτη 

 Web based εφαρµογή 

 Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε ........................... 
 

6. Τι υπηρεσίες ιχνηλασίας (track and trace) θα παρέχετε στους πελάτες σας 
σε 3 χρόνια; 

 Καµία 

 Έντυπο υλικό 
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 Υπηρεσίες µέσω τηλεφωνικού κέντρου 

 Απευθείας σύνδεση τερµατικού σας µε πελάτη 

 Web based εφαρµογή 

 Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε ........................... 
 
 

7. Τι απόδειξη παραλαβής (Proof Of Delivery) συστήµατα χρησιµοποιείτε; 

 Κανένα  

 Υπογραφή σε χαρτί   

 Ηλεκτρονική υπογραφή µε µαζική  (batch) επεξεργασία στο τέλος του 
δροµολογίου 

 Ηλεκτρονική υπογραφή σε πραγµατικό χρόνο  
 
 

8. Τι απόδειξη παραλαβής (Proof Of Delivery) συστήµατα θα 
χρησιµοποιείτε σε 3 έτη;  

 Κανένα  

 Υπογραφή σε χαρτί   

 Ηλεκτρονική υπογραφή µε µαζική  (batch) επεξεργασία στο τέλος του 
δροµολογίου 

 Ηλεκτρονική υπογραφή σε πραγµατικό χρόνο 
 
 

9. Πώς καταγράφετε τα σφάλµατα (ζηµία, αλλοιωµένα  αγαθά, διεύθυνση 
παράδοσης);  

 ∆ε γίνεται καταγραφή 

 Εγγράφως 
 Προφορική ενηµέρωση από τους οδηγούς 

 Τηλεφωνικές κλήσεις  
 Ηλεκτρονική καταγραφή (PDA, ταµπλέτα)  

 Ψηφιακή απεικόνιση (µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή) 

 Αλλιώς, παρακαλώ αναφέρετε .................................................... 
 

10. Πώς σχεδιάζετε να καταγράφετε τα σφάλµατα παράδοσης σε 3 έτη;  

 ∆ε θα γίνεται καταγραφή 

 Εγγράφως 
 Προφορική ενηµέρωση από τους οδηγούς 

 Τηλεφωνικές κλήσεις  
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 Ηλεκτρονική καταγραφή (PDA, ταµπλέτα)  

 Ψηφιακή απεικόνιση (µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή) 

 Αλλιώς, παρακαλώ αναφέρετε .................................................... 
 
 

11. Πώς θα εκτιµούσατε την αξία της ασύρµατης µεταφοράς των εικόνων 
από τον οδηγό/το όχηµά σας; (απαντήστε σε κάθε ένα από τα ακόλουθα 
µε: καµία αξία, µερική αξία είτε υψηλή αξία).  

 
 καµία 

αξία 
µερική 
αξία 

υψηλή 
αξία 

On-line απόδειξη παράδοσης       
On-line ψηφιακή εικόνα των αγαθών 
στη ζηµία        

On-line τιµολόγηση       

On-line απόθεµα φορτηγού        
On-line αναδροµολόγηση φορτηγού       

 
 

12. Πώς επικοινωνείτε µε το όχηµα/οδηγό µετά την αποµάκρυνσή τους από 
τις αποθήκες σας;  

 ∆εν υπάρχει επικοινωνία 

  Ραδιοεπικοινωνία  

 Κινητή τηλεφωνία (GSM) 

 Γραπτά µηνύµατα (SMS) 

 Κινητή τηλεφωνία, φωνή και δεδοµένα (GPRS) 

 ∆ορυφορικά 

 Άλλο τρόπο, παρακαλώ αναφέρετε ........................................................ 
 
 

13. Πώς σχεδιάζετε να επικοινωνείτε µε το όχηµα/τον οδηγό σας σε 3 έτη;  

 ∆ε θα υπάρχει επικοινωνία 

  Ραδιοεπικοινωνία  

 Κινητή τηλεφωνία (GSM) 

 Γραπτά µηνύµατα (SMS) 

 Κινητή τηλεφωνία, φωνή και δεδοµένα (GPRS) 

 ∆ορυφορικά 

 Άλλο τρόπο, παρακαλώ αναφέρετε ........................................................ 
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14. Μπορείτε να ελέγξετε εξ αποστάσεως οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
µέσω ενός τηλεµατικού συστήµατος;  

 Θέση οχηµάτων (π.χ. µέσω GPRS) 

 Θέση ρυµουλκών (π.χ. µέσω GPRS) 

 Θερµοκρασία φορτίου 

 Θέση παλέτας 

 Ασφάλεια πόρτας 

 Βάρος φορτίου 

 Συµµόρφωση µε τις ώρες οδήγησης 

 Έξοδα οδηγού 

 Οδηγική συµπεριφορά 

 Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε ............................................................. 
 

15. Ποιες µεθόδους χρησιµοποιείτε για τη δροµολόγηση και το σχεδιασµό 
των οχηµάτων σας;  

 Καµία µέθοδος, ο οδηγός αποφασίζει 

 Χειρωνακτικός προγραµµατισµός (λευκός πίνακας) 

 Συστήµατα (software) δροµολόγησης – αυτόµατος προγραµµατισµός 

 Μέθοδος σε πραγµατικό χρόνο: χειρωνακτική επικοινωνία – GSM 

 Μέθοδος: ηλεκτρονικές πληροφορίες - σε υπολογιστή του οχήµατος (on 
board computer) 

 Αναζήτηση επόµενου φορτίουσε πραγµατικό χρόνο 

 Επιβεβαίωση του επόµενου φορτίου 
 
 

16. Ποιες µεθόδους δροµολόγησης και σχεδιασµού θα χρησιµοποιείτε σε 3 
έτη από σήµερα; 

 Καµία µέθοδος, ο οδηγός θα αποφασίζει 

 Χειρωνακτικός προγραµµατισµός (λευκός πίνακας) 

 Συστήµατα (software) δροµολόγησης – αυτόµατος προγραµµατισµός 

 Μέθοδος σε πραγµατικό χρόνο: χειρωνακτική επικοινωνία – GSM 

 Μέθοδος: ηλεκτρονικές πληροφορίες - σε υπολογιστή του οχήµατος (on 
board computer) 

 Αναζήτηση επόµενου φορτίουσε πραγµατικό χρόνο 

 Επιβεβαίωση του επόµενου φορτίου 
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17. Κατα πόσο οι παρακάτω παράγοντεςαποτελούν εµπόδιο για την εταιρεία 
σας στο να διευρύνετε τη χρήση τηλεµατικών υπηρεσιών; (απαντήστε µε: 
κανένα εµπόδιο, εύκολο εµπόδιο ή δύσκολο εµπόδιο, σε καθένα από τα 
παρακάτω) 

 
 Καθόλου 

εµπόδιο 
Εµπόδιο Βασικό 

Εµπόδιο

Υψηλό κόστος επένδυσης       
Αβέβαιη επιστροφή του κόστους 
επένδυσης (return on investment)       

Υψηλό κόστος συντήρησης       
Αποδοχή από τους εργαζόµενους       
Έλλειψη σιγουριάς στην υιοθέτηση 
προτύπων (standard)       
Ενσωµάτωση αλλαγών στην 
επιχείρηση       
∆υσκολία στην επιλογή προµηθευτή 
τηλεµετρικών εφαρµογών       

Εκπαίδευση προσωπικού       
Ολοκλήρωση των τηλεµετρικών 
εφαρµογών µε τα συστήµατα 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

      

  
 

18. Ποια οφέλη έχουν δώσει στην επιχείρηση σας οι τηλεµατικές υπηρεσίες;  
(απαντήστε µόνο αν χρησιµοποιήται τηλεµατικές υπηρεσίες) 
(απαντήστε µε κανένα όφελος, µερικά οφέλη ή πολλά οφέλη) 
 

 Κανένα 
Όφελος 

Μερικά 
Οφέλη 

Πολλά 
οφέλη 

Μείωση στα κόστη µεταφοράς.       
Βελτίωση στην εξυπηρέτηση       
Αξιοπιστία / συνέπεια       
∆υνατότητα αντίδρασης σε γεγονότα       
Βελτίωση στο περιθώριο κέρδους       
Μείωση στο εσωτερικό κόστος       
Αύξηση στα εισοδήµατα       
Βελτίωση στη διατήρηση πελατών       
Προσέλκυση νέων πελατών       
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19. Από που θα αγοράζατε τηλεµατικές υπηρεσίες για την επιχείρηση σας; 

 Εταιρίες τηλεµατικής 
 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας (εταιρικές υπηρεσίες) 
 Κατασκευαστές αυτοκινήτων (αγορά µαζί µε το όχηµα) 

 
 
20. Πόσο σηµαντικές θα είναι στο µέλλον οι τηλεµατικές υπηρεσίες για την 

επιχείρησης σας για τα επόµενα  3 έτη από σήµερα; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Κρίσιµα 
 
Εάν θέλετε να λάβετε τα αποτελέσµατα της έρευνας παρακαλώ συµπληρώστε τα 
στοιχεία σας: 
 

Εταιρεία: …………………………….…………………….. 
Ονοµατεπώνυµο: …………………….………..................... 
Θέση εργασίας: ……………………………………………. 

                                  E-mail: …………………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συναντήσεων 
 

1. Πρακτικά 1ης συνάντησης (12/6/03) 
  
Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, η δοµή και ο 
προγραµµατισµός των εργασιών της οµάδας εργασίας. Παρόντες ήταν οι εξής: 
 
Παρόντες 
Γεώργιος Γιαγλής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Ιωάννης Μίνης Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Βασίλειος Ζεϊµπέκης  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Νικόλαος Αµπαζής Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Γιάννης Χαραλαµπάκης Πλεύσις Α.Ε  
Κωνσταντίνος Φούσκας  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Χρήστος Μήτσης ΝΟΚΙΑ Ελλάδας 
∆ιονύσης Γρηγορόπουλος Wackenhut Telematics 
Γεώργιος Παπαπαναγιωτάκης Έµφασις Τηλεµατική 
∆ηµήτρης Λεβαντής Ace Hellas 
Κωνσταντίνος Αυγερόπουλος Third Party Logistics 
Θεοφάνης Ψαρρής ∆ελής Α.Ε 
∆ηµήτρης Γκιάλης  Πανεπιστήµιο Πειραιά 
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος Ελληνική Αστυνοµία 
Βάγια ∆ραγώγια Φοιτήτρια 
Χαράλαµπος Βαλασόγλου Σύµβουλος Επιχειρήσεων 
Σπυρίδων Βουγιούς BCA 
Σωκράτης Κωστίκογλου SPACEnet Hellas 
Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος SATO 
Μαρία Κουρεµένου Net Wave 
Κυριακή Γιαννέλου Έµφασις Τηλεµατική 
Γεράσιµος Λιβιεράτος Topos Communications 
Ελένη Φραγκιαδάκη Γενική Μεταφορική Κρήτης 
Στέλιος Σµπυράκης MANTIS Πληροφορική 
Κώστας Πετράτος Calino S.A 
 
Στην συζήτηση έλαβαν µέρος 9 εκπρόσωποι εταιρειών, παρόχων ασύρµατων και 
κινητών εφαρµογών, 6 εκπρόσωποι από εταιρίες (δυνητικοί χρήστες) και 8 
εκπρόσωποι πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Αίσθηση έκανε το γεγονός πως δεν υπήρχε 
σε αυτή τη συνάντηση κανένας εκπρόσωπος από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. 
 
Ο κ. Γρηγορόπουλος δικαιολόγησε αυτή την απουσία λέγοντας πως δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον από τους πάροχους κινητής τηλεφωνίας µιας και η προσφορά του δικτύου 
τους σε εταιρίες τηλεµατικής δεν τους αποφέρει µεγάλα κέρδη.    
 
Ο κ. Μήτσης ενίσχυσε την παραπάνω άποψη λέγοντας πως µετά από µια µελέτη που 
διενήργησαν  οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Cosmote & Telestet είδαν ότι η 
διείσδυση του Internet στην Ελλάδα αγγίζει µόλις το 25% που σηµαίνει πως δεν 
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υπάρχει ικανή αγοραστική µερίδα που να κάνει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να 
επενδύσουν σε ασυρµατικές εφαρµογές (π.χ. διαχείριση στόλου) µέσω Internet. 
 
Ο κ. Λεβαντής συνέχισε λέγοντας πως ένας ακόµη λόγος που οι πάροχοι κινητής 
τηλεφωνίας δεν έχουν επενδύσει πολλά σε εφαρµογές που κάνουν ασύρµατη 
µεταφορά δεδοµένων είναι το γεγονός ότι µέχρι πρότινος το GSM αδυνατούσε να 
στείλει δεδοµένα. Η είσοδος του GPRS το έκανε εφικτό και έτσι σιγά-σιγά ξεκινάει η 
αγορά να στρέφει το ενδιαφέρον της και σε αυτό τον τοµέα.   
 
Ο κ. Αυγερόπουλος από την 3PL, ξεκίνησε να µιλάει λέγοντας για τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει µε τους πελάτες του. Ενώ η εταιρία προσφέρει σε αυτούς την 
δυνατότητα να ελέγχουν µέσω Internet το απόθεµα τους που βρίσκεται στις αποθήκες 
της 3PL εκείνοι δεν θέλουν να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία  ή αρνούνται να 
πληρώσουν οποιαδήποτε συνδροµή για µια τέτοια υπηρεσία. 
 
Με αφορµή την παραπάνω νύξη του κ. Αυγερόπουλου, έγινε και η πρώτη προσπάθεια 
να θέσουµε τους στόχους αυτής της οµάδας εργασίας. Έτσι αποφασίστηκε να 
συγκεντρωθούµε σε κάποια βασικά προβλήµατα του χώρου: 
 
1. Τι ζητά ο πελάτης και ποιες είναι οι ανάγκες των χρηστών; 
2. Θα ήθελαν οι χρήστες να αγοράσουν οποιαδήποτε εφαρµογή; 
3. Μπορούν οι χρήστες να δεχθούν εύκολα τις νέες τεχνολογίες; 
 
Ο κ. Λεβαντής µιλώντας για τους εξωτερικούς πωλητές, έθιξε το θέµα της µη 
επικοινωνίας αυτών (σε πραγµατικό χρόνο) µε το ERP της εταιρίας τους. Μίλησε 
λοιπόν για την ανάγκη ενός Market ERP που θα βρίσκεται µεταξύ του εταιρικού ERP 
και των εξωτερικών πωλητών (Sales Force). 
 
Ο κ. Αυγερόπουλος στην συνέχεια προσπάθησε να κάνει ένα διαχωρισµό των 
χρηστών: Μίλησε για την ύπαρξη: 

1.Πολυεθνικών εταιριών που συνήθως χρησιµοποιούν όλα τα συστήµατα 
πληροφορικής (π.χ. ERP) της «µητέρας» εταιρίας και  
2. Μικροµεσαίων ελληνικών εταιριών που προσκολλούνται στις πολυεθνικές. 

 
Ο κ. Χρυσικόπουλος προσπαθώντας να µιλήσει από την πλευρά του χρήστη, και να 
καταδείξει τα προβλήµατα που µπορεί να έχουν οι νέες τεχνολογίες, ρώτησε τι θα 
γινόταν αν υπήρχε ένα πρόβληµα στις µικροκυµατικές ζεύξεις. Τόνισε πως δεν είναι 
ενάντια στην χρήση νέων τεχνολογιών πλην όµως θα πρέπει να εξετάζουµε κατά 
πόσο µας βοηθούν, πως µπορούµε να τις χρησιµοποιούµε σωστά και πόσο φερέγγυες 
είναι.  
  
Ο κ. Γιαγλής επισήµανε πως θα πρέπει να χωρίσουµε τις διαδικασίες σε εσωστρεφείς 
(αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και κυρίως τις αποθήκες) και σε 
εξωστρεφείς (αφορούν  το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και κυρίως τις 
διανοµές και τις εξωτερικούς πωλητές).  Αυτός ο διαχωρισµός είναι αναγκαίος να 
γίνει γιατί στις εσωστρεφείς διαδικασίες έχουµε τεχνολογίες όπως: RF-Id, Bluetooth, 
W-LAN, ενώ στις εξωστρεφείς τεχνολογίες µιλάµε για τεχνολογίες όπως: GPRS και 
TETRA. 
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Ο κ. Ψαρρής πέρασε σε ένα άλλο βασικό θέµα και έθεσε το εξής ερώτηµα από την 
πλευρά του χρήστη. Τι είναι πιο συµφέρον για µια εταιρία: 

1. Να κάνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να οργανώσει µόνη της, 
τις αποθήκες της; 
2. Μήπως είναι καλύτερο να υπάρχει µία 3PL εταιρίας που να αναλαµβάνει όλα 
αυτά; 

 
Στο τέλος ο κ. Γιαγλής έκλεισε την πρώτη συνάντηση ανακεφαλαιώνοντας και 
σηµειώνοντας τα εξής: 

1. Από την µια µεριά υπάρχει µια πληθώρα λύσεων νέων τεχνολογιών οι οποίες 
παρότι είναι ώριµες, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν τις γνωρίζουν. 
2. Από την άλλη µεριά (χρήστες) βλέπουµε πως δεν γνωρίζουν την υπάρχουσα 
τεχνολογία και εξακολουθούν να έχουν προβλήµατα. 

 
Προγραµµατισµός για την εβδοµάδα 17-20/6/2003 
 
1. Οι rapporteurs θα αποστείλουν στα µέλη της οµάδας µε email τα minutes από την 
πρώτη συνάντηση. 
 
2. Τα µέλη της οµάδας πρέπει µέχρι την επόµενη συνάντηση να ψάξουν για κείµενα 
και  case studies σχετικά µε την επίδραση των ασύρµατων και κινητών εφαρµογών 
στις διανοµές και στα logistics στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν, τις προοπτικές τους, κλπ. 
 
Επόµενη Συνάντηση (∆ευτέρα 14/7/2003, 5.00µµ-8µµ, Ε∆ΕΤ) 
 
Θέµατα επόµενης συνάντησης: 
 
1. Χαρτογράφηση των προβληµάτων στις διανοµές και στις αποθήκες ( επιχειρησιακά 
bottlenecks) 
2. Παρουσίαση λύσεων των παραπάνω προβληµάτων µε νέες ασύρµατες τεχνολογίες 
(Τι έρχονται να αντικαταστήσουν οι τεχνολογίες, πιθανές αδυναµίες αυτών) 
3. Έµφαση στον συνδυασµό άνθρωπος-τεχνολογία (επιµόρφωση προσωπικού και 
κίνητρα)  
 

2. Πρακτικά 2ης συνάντησης (15/7/03) 
 
Η 2η συνάντηση εστίασε σε ολιγόλεπτες παρουσιάσεις µελών της οµάδας καθώς 
επίσης συζητήθηκε και ο προγραµµατισµός των επόµενων εργασιών της οµάδας 
εργασίας µε σκοπό τη συγγραφή της τελικής αναφοράς της οµάδας. Παρόντες ήταν οι 
εξής: 
 
Παρόντες 
Γεώργιος Γιαγλής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Αντώνιος Ταταράκης Oracle Hellas 
Βασίλειος Ζεϊµπέκης  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Νικόλαος Αµπαζής Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Φώτης ∆αούσης Sony Ελλάς A.E.E 
∆ηµήτρης Κατσαδάκης Orphee Beinoglou S.A 
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Χρήστος Μήτσης ΝΟΚΙΑ Ελλάδας 
∆ιονύσης Γρηγορόπουλος Wackenhut Telematics 
Γεώργιος Παπαπαναγιωτάκης Έµφασις Τηλεµατική 
Γιάννης Νιάρχος Vodafone 
Κώστας Πετράτος Callino 
Θεοφάνης Ψαρρής ∆ελής Α.Ε 
∆ηµήτρης Γκιάλης  Πανεπιστήµιο Πειραιά 
Παναγιώτης Μακρυγιάννης Όµιλος Ο.Τ.Ε 
Ιωάννης Πικραµµένος Ε.Μ.Π 
Αντώνιος Λουρίδας Palmera ΕΠΕ 
Κυριακή Γιαννέλου Έµφασις Τηλεµατική 
Ηλίας Γκάγκας  Wackenhut Telematics 
Στέλιος Σµπυράκης MANTIS Πληροφορική 
 
Στην συζήτηση έλαβαν µέρος 7 εκπρόσωποι εταιρειών παρόχων ασύρµατων και 
κινητών εφαρµογών, 8 εκπρόσωποι από εταιρίες (δυνητικοί χρήστες) και 4 
εκπρόσωποι πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.  
 
Ο συντονιστής της οµάδας, κ. Γιαγλής ξεκίνησε τις εργασίες της 2ης συνάντησης 
κάνοντας µια ανασκόπηση των θεµάτων που συζητήθηκαν στην 1η συνάντηση και 
παρουσιάζοντας την ατζέντα της 2ης συνάντησης.   
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι 4 παρουσιάσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της 
συνάντησης και αποτέλεσαν τη βάση για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Οι 
παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της οµάδας για περαιτέρω µελέτη 
(http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Teams&action=t
eamsviewdownloads&pageid=33&flag=0) 
 
Πιο συγκεκριµένα τα θέµατα των παρουσιάσεων ήταν τα εξής: 
 
1. Γ. Γιαγλής – «Κινητές και Ασύρµατες Τεχνολογίες – Βασικές Εφαρµογές»  
 
Ο κ. Γιαγλής παρουσίασε τις βασικές τεχνολογίες ασύρµατης επικοινωνίας καθώς 
επίσης και τις πιθανές εφαρµογές τους στην αποθήκευση και στις µεταφορές. Πιο 
συγκεκριµένα  έγινε λόγος για τεχνολογίες εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ GSM, 
GPRS, TETRA), καθώς επίσης για τεχνολογίες εσωτερικού περιβάλλοντος (π.χ W-
LAN, Bluetooth, RF-ID). Έµφαση δόθηκε και στις τεχνολογίες και συστήµατα 
εντοπισµού (π.χ GPS, Cell-ID κτλ).    
 
2. Σ. Σµπυράκης – «Mantis Πληροφορική – Εφαρµογές» 
 
Ο κ. Σµπυράκης έκανε λόγο για συγκεκριµένες λύσεις που προσφέρει η Mantis στον 
χώρο της αποθήκευσης και των Μεταφορών. Πιο συγκεκριµένα παρουσίασε τις 
σουίτες Warehouse & Transportation Vision καθώς επίσης και την Mobile Vision. Η 
πρώτη διευκολύνει τις εργασίες στην αποθήκη όπως, παραλαβές εµπορευµάτων, 
Cross Docking, Τακτοποίηση, Συλλογή (Picking) και Αποστολές ενώ η δεύτερη 
εστιάζει στις εργασίες κινούµενων χρηστών (π.χ Mobile Sales – Field Workers) όπως 
για παράδειγµα, καταγραφή κινήσεων Merchandizing, Εκτέλεση Παραγγελιοληψίας, 
Καταγραφή απαντήσεων από Ερωτηµατολόγια, Καταγραφή Παγίων και Καταγραφή 
Εισπράξεων. 
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3. ∆. Γρηγορόπουλος, Η. Γκάγκας – «Wackenhut-Telematix» 
 
Οι κ.κ. Γρηγορόπουλος, Γκάγκας εστίασαν στην χαρτογράφηση των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες διανοµής καθώς επίσης και οδηγοί των φορτηγών. 
Μεγάλη έµφαση δόθηκε κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα και στον καθοριστικό 
ρόλο που παίζει στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Επίσης έγινε µια µικρή 
επισκόπηση των τεχνολογιών καθώς επίσης σκιαγραφήθηκαν και οι βασικοί στόχοι 
της χρήσης ασύρµατων εφαρµογών στην διαχείριση των αποθηκών και των 
διανοµών. 
 
4. Α. Λουρίδας – «PALMERA ΕΠΕ – Εφαρµογές» 
 
Ο κ. Λουρίδας παρουσίασε το προφίλ της εταιρείας που εκπροσωπεί, καθώς επίσης 
και την ανάπτυξη µιας νέας εφαρµογής διαχείρισης στόλου που εφαρµόζεται στον 
στόλο οχηµάτων του ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Η παρουσίαση περιείχε τεχνικές 
λεπτοµέρειες του εξοπλισµού καθώς επίσης και του λογισµικού που υποστηρίζει την 
λύση. Τέλος ο κ. Λουρίδας παρουσίασε την λύση offline µε snapshots παλαιοτέρων 
διαδροµών οχηµάτων που αποτυπώνονταν σε ψηφιακούς χάρτες.   
 
Τα συµπεράσµατα που βγήκαν από τις παρουσιάσεις καθώς επίσης και από την 
κουβέντα που ακολούθησε µετά από αυτές είναι τα εξής: 
 
1.  Πρέπει να µελετηθεί και να διερευνηθεί το θέµα της προτυποποίησης καθώς 

επίσης και θέµατα ασφάλειας. 
2. Η εκπαίδευση του προσωπικού και γενικότερα η σωστή αντιµετώπιση του 

ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί το κρισιµότερο ίσως παράγοντα επιτυχίας 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε µια επιχείρηση. 

 
Το δεύτερο θέµα µετά τις παρουσιάσεις ήταν η τελική αναφορά που θα δοθεί από την 
οµάδα στο Ε.∆.Ε.Τ. Ο κ. Ζεϊµπέκης παρουσίασε στην οµάδα µια πρώτη προσέγγιση 
για το είδος του περιεχοµένου και ακολούθησε κουβέντα κατά την διάρκεια τις 
οποίας αρκετά µέλη εξέφρασαν την άποψή τους για την δοµή του τελικού 
παραδοτέου. 
  
Προγραµµατισµός για την εβδοµάδα 16-23/7/2003 
 
1. Οι rapporteurs θα αποστείλουν στα µέλη της οµάδας µε email τα minutes από την 
πρώτη συνάντηση. 
 
2. Τα µέλη της οµάδας πρέπει µέχρι την επόµενη συνάντηση να εντοπίσουν κείµενα 
και µελέτες περίπτωσης (case studies) σχετικά µε την επίδραση των ασύρµατων και 
κινητών εφαρµογών στις διανοµές και στα logistics και να στείλουν πιθανούς τίτλους 
για τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θα αποτελέσουν µέρος της τελικής 
αναφοράς σύµφωνα µε τα περιεχόµενα της όπως αυτά θα συµφωνηθούν στην 
επόµενη συνάντηση. 
 
3. Οι συντονιστές µαζί µε τους rapporteurs της οµάδας θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα 
ερωτηµατολόγιο που θα σταλεί σε εταιρίες παρόχους λύσεων καθώς επίσης και σε 
δυνητικούς χρήστες. Το ερωτηµατολόγιο θα αποτελέσει θέµα συζήτησης στην 
επόµενη συνάντηση της οµάδας και στην τελική του µορφή θα αποσταλεί σε ευρεία 
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γκάµα επιχειρήσεων µέσω του SOLE αλλά και των υπόλοιπων συµµετεχόντων στην 
οµάδα. 
 
Επόµενη Συνάντηση (Πέµπτη 4/9/2003, 5.00µµ-8.00µµ, Ε∆ΕΤ) 
 
Θέµατα επόµενης συνάντησης: 
 

1. Μελέτες περίπτωσης: Τα µέλη της οµάδας πρέπει µέχρι την επόµενη 
συνάντηση να προτείνουν case studies σχετικά µε την επίδραση των 
ασύρµατων και κινητών εφαρµογών στις διανοµές και στα logistics και να 
στείλουν –πριν την συνάντηση- στον κ. Ζεϊµπέκη πιθανούς τίτλους για τις 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις  που θα µπουν στο τελικό report 

2. Ανασχεδιασµένη πρόταση για το τελικό report:  Οι συντονιστές µαζί µε 
τους rapporteurs της οµάδας θα ετοιµάσουν µια νέα πρόταση για τα 
περιεχόµενα του τελικού report βασισµένη στην συζήτηση που έγινε στην 2η 
συνάντηση. 

3. ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου: Οι συντονιστές µαζί µε τους rapporteurs της 
οµάδας θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα ερωτηµατολόγιο που θα σταλεί σε 
εταιρίες παρόχους λύσεων καθώς επίσης και σε δυνητικούς χρήστες. 

4. Άξονες και υφή των προτάσεων προς τις επιχειρήσεις και την πολιτεία: 
Τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να υποβάλλουν στην επόµενη συνάντηση 
προτάσεις και να εκθέσουν τις απόψεις τους για το θέµα των προτάσεων που 
θα γίνουν προς τις επιχειρήσεις και την πολιτεία µέσω της τελικής αναφοράς 
των εργασιών της οµάδας. 

 

3. Πρακτικά 3ης συνάντησης  (15/9/03) 
 
Η 3η συνάντηση εστίασε σε παρουσιάσεις (µελέτες περιπτώσεων) µελών της οµάδας, 
στην παρουσίαση του ερωτηµατολογίου που θα αποσταλεί σε επιχειρήσεις, καθώς 
επίσης συζητήθηκε και ο προγραµµατισµός των επόµενων εργασιών της οµάδας 
εργασίας µε σκοπό τη συγγραφή της τελικής αναφοράς της οµάδας. Παρόντες ήταν οι 
εξής: 
 
Παρόντες 
Γεώργιος Γιαγλής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Αντώνιος Ταταράκης Oracle Hellas 
Βασίλειος Ζεϊµπέκης  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Νικόλαος Αµπαζής Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Κων/νος Χρυσικόπουλος Όµιλος SATO 
Γίαννης Νιάρχος Vodafone 
∆ιονύσης Γρηγορόπουλος Wackenhut Telematics 
Γεώργιος Παπαπαναγιωτάκης Έµφασις Τηλεµατική 
Γιάννης Νιάρχος Vodafone 
Κώστας Πετράτος Callino 
Παναγιώτης Χρυσοχόος  ROLCO BIANIL 
∆ηµήτρης Γκιάλης  Πανεπιστήµιο Πειραιά 
Ιωάννης Πικραµµένος Ε.Μ.Π 
Κυριακή Γιαννέλου Έµφασις Τηλεµατική 
Ηλίας Γκάγκας  Wackenhut Telematics 
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Στέλιος Σµπυράκης MANTIS Πληροφορική 
 
Στην συζήτηση έλαβαν µέρος 3 εκπρόσωποι εταιρειών παρόχων ασύρµατων και 
κινητών εφαρµογών, 9 εκπρόσωποι από εταιρίες (δυνητικοί χρήστες) και 4 
εκπρόσωποι πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.  
 
Ο συντονιστής της οµάδας, κ. Γιαγλής ξεκίνησε τις εργασίες της 3ης συνάντησης 
κάνοντας µια ανασκόπηση των θεµάτων που συζητήθηκαν στην 2η συνάντηση και 
παρουσιάζοντας την ατζέντα της 3ης συνάντησης.   
 
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι 4 παρουσιάσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της 
συνάντησης και αποτέλεσαν τη βάση για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Οι 
παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της οµάδας για περαιτέρω µελέτη 
(http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Teams&action=t
eamsviewdownloads&pageid=33&flag=0) 
 
Πιο συγκεκριµένα τα θέµατα των παρουσιάσεων ήταν τα εξής: 
 
1. Σ. Σµπυράκης– «Η Χρήση ασύρµατων τεχνολογιών στις Αποθήκες-Μελέτες 
Περίπτωσης»  
 
Ο κ. Σµπυράκης από την Mantis Πληροφορική παρουσίασε 3 µελέτες περίπτωσης 
που αφορούσαν την χρήση ασύρµατων τεχνολογιών σε αποθήκες. Οι εταιρίες στις 
οποίες αναπτύχθηκαν τέτοια δίκτυα ήταν οι: Misko-Barilla,  Hellenic Logistics και 
MAK FROST (Makios). Και στις 3 περιπτώσεις η ανάγκη για την βελτιστοποίηση 
της διοίκησης και της διαχείρισης των διαδικασιών του αποθηκευτικού κυκλώµατος 
ήταν ο βασικός παράγοντας που ώθησε τις εταιρίες στην εφαρµογή W-LAN δικτύων. 
 
2. ∆. Γρηγορόπουλος- «∆ελατόλας Express Cargo- Μελέτη Περίπτωσης.» 
 
Ο κ. Γρηγορόπουλος από την Wackenhut Telematix παρουσίασε την µελέτη 
περίπτωσης της εταιρίας ∆ελατόλας Express Cargo που εφάρµοσε το σύστηµα 
διαχείρισης στόλου της Wackenhut σε 16 οχήµατα. Ο βασικό σκοπός της εταιρίας 
ήταν να µείωση το κόστος της διανοµής µε την εφαρµογή τηλεµατική τεχνολογίας. 
Τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή ήταν εντυπωσιακά αφού σύµφωνα µε τον κ. 
Γρηγορόπουλο, η µείωση στα συνολικά έξοδα λειτουργίας του στόλου ήταν 18%.     
 
3. Η. Γκάγκας – «Vehicle Routing & Scheduling» 
 
Ο κ. Γκάγκας από την Wackenhut Telematix, παρουσίασε ένα νέο λογισµικό 
δροµολόγησης και προγραµµατισµού οχηµάτων το οποίο χρησιµοποίησε πιλοτικά η 
ίδια η εταιρία σε ένα αριθµό οχηµάτων της. Τα αποτελέσµατα ήταν πολύ 
ικανοποιητικά και τώρα η εταιρία θα αρχίσει να το προσφέρει και στην πελατειακή 
της βάση. Το λογισµικό αυτό έχει δυνατότητα στατικής αλλά και δυναµικής 
δροµολόγησης σε πραγµατικό χρόνο όπου αυτό απαιτείται και αποτελεί 
συµπληρωµατικό εργαλείο στο ήδη υπάρχον λογισµικό εντοπισµού θέσης του στόλου 
οχηµάτων µιας εταιρίας.   
 
4. Κ. Χρυσικόπουλος- «E-Order: Ηλεκτρονικό Σύστηµα Προσφοράς-Παραγγελίας 
S.A.T.O» 
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Ο κ. Χρυσικόπουλος από τον Όµιλο SATO, παρουσίασε το νέο ηλεκτρονικό σύστηµα 
προσφοράς-παραγγελίας S.A.T.O (Sales Automation & Transmission of Order) του 
οµίλου που αποτελείται από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µε την βοήθεια του οποίου 
όλα τα καταστήµατα του οµίλου θα µπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά προσφορές 
και να τις καταχωρούν άµεσα στην εφαρµογή S.A.T.O. Tα βασικά πλεονεκτήµατα 
που προσδοκά να δει ο όµιλος είναι µεταξύ άλλων η συντόµευση των διαδικασιών 
και του συνολικού κόστους προσφοράς και παραγγελίας, η καλύτερη ροή 
πληροφοριών, η κατάργηση χειρόγραφων χαρτιών, καθώς και επίσης η διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταλόγου. 
 
Το δεύτερο θέµα µετά τις παρουσιάσεις ήταν τα περιεχόµενα της τελικής αναφορά 
που θα δοθεί από την οµάδα στο Ε.∆.Ε.Τ. Ο κ. Ζεϊµπέκης παρουσίασε στην οµάδα 
την ανασχεδιασµένη προσέγγιση για το είδος του περιεχοµένου και ακολούθησε 
κουβέντα κατά την διάρκεια τις οποίας αρκετά µέλη εξέφρασαν την άποψή τους για 
την δοµή του τελικού παραδοτέου. Ειδικότερα παρουσιάστηκε η ανάγκη να 
δηµιουργηθεί µια ενότητα που θα ασχολείται µε το νοµοθετικό πλαίσιο της περιοχής 
και µε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ιχνηλασία ευαίσθητων προϊόντων κτλ. 
Επίσης όσο αφορά στο τεχνικό κοµµάτι της αναφοράς αποφασίστηκε να εισαχθεί και 
µια νέα ενότητα που θα αναφέρεται στην χαρτογράφηση γεωστατικών δεδοµένων και 
στα συστήµατα GIS. 
 
Τέλος µια πρώτη προσέγγιση έγινε στο ερωτηµατολόγιο το οποίο θα δοθεί σε εταιρίες 
χρήστες. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις και προτάσεις από τα µέλη της οµάδας και 
συµφωνήθηκε να ανασχεδιαστεί άµεσα και να σταλεί σε µια ευρεία γκάµα 
επιχειρήσεων µέσω του SOLE αλλά και των υπόλοιπων συµµετεχόντων στην οµάδα 
(µέσω της έκθεσης Αποθήκη & Μεταφορές που γίνεται στον Ο.Λ.Π) 
 
Προγραµµατισµός για τις εβδοµάδες 16-26/9/2003 
 
1. Οι rapporteurs θα αποστείλουν στα µέλη της οµάδας µε email τα minutes από την 
τρίτη συνάντηση. 
 
2. Οι συντονιστές µαζί µε τους rapporteurs της οµάδας θα πρέπει να ανασχεδιάσουν 
το ερωτηµατολόγιο (µε βάση τα σχόλια που θα ληφθούν από τα µέλη της οµάδας) 
που θα σταλεί σε δυνητικούς χρήστες. Το ερωτηµατολόγιο θα αποσταλεί σε ευρεία 
γκάµα επιχειρήσεων µέσω του SOLE αλλά και των υπόλοιπων συµµετεχόντων στην 
οµάδα (µέσω της έκθεσης Αποθήκη & Μεταφορές που γίνεται στον ΟΛΠ). Οι 
rapporteurs περιµένουν ΑΜΕΣΑ (µέχρι το τέλος της εβδοµάδας) παρατηρήσεις 
επί του ερωτηµατολογίου. 
 
3. Να σταλούν  στον κ. Ζεϊµπέκη πληροφορίες και κείµενα σχετικά µε συστήµατα 
GIS καθώς επίσης και κείµενα για την νοµοθεσία που υπάρχει σε θέµατα που έχουν 
να κάνουν µε την ιχνηλασία ευαίσθητων προϊόντων κτλ 
 
Επόµενη Συνάντηση (Πέµπτη, 23 /10/2003, 5.00µµ-8.00µµ, Ε∆ΕΤ) 
 
Θέµατα επόµενης συνάντησης: 
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1. Μελέτες περίπτωσης: Τα µέλη της οµάδας πρέπει µέχρι την επόµενη 
συνάντηση να εντοπίσουν περαιτέρω κείµενα και µελέτες περίπτωσης (case 
studies) σχετικά µε την επίδραση των ασύρµατων και κινητών εφαρµογών 
στις διανοµές και στα logistics που θα αποτελέσουν µέρος της τελικής 
αναφοράς. 

2. Draft τελικού report:  Οι συντονιστές µαζί µε τους rapporteurs της οµάδας 
θα ένα draft version του τελικού report βασισµένο στην συζήτηση που έγινε 
στην 3η συνάντηση. 

3. Ερωτηµατολόγιο: Οι συντονιστές µαζί µε τους rapporteurs της οµάδας θα 
πρέπει στην επόµενη συνάντηση να παρουσιάσουν µια πρωτόλεια µορφή 
αποτελεσµάτων και ανάλυσης του ερωτηµατολογίου  

4. Άξονες και υφή των προτάσεων προς τις επιχειρήσεις και την πολιτεία: 
Τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να υποβάλλουν στην επόµενη συνάντηση 
προτάσεις και να εκθέσουν τις απόψεις τους για το θέµα των προτάσεων που 
θα γίνουν προς τις επιχειρήσεις και την πολιτεία µέσω της τελικής αναφοράς 
των εργασιών της οµάδας. 

 

4. Πρακτικά 4ης συνάντησης  (23/10/03) 
 

Πρακτικά 4ης συνάντησης (23/10/2003) 
  
Η 4η συνάντηση εστίασε σε 2 παρουσιάσεις µελών της οµάδας, στην παρουσίαση του  
τελικού παραδοτέου (report σε draft µορφή) που θα παραδοθεί στο Ε∆ΕΤ, καθώς 
επίσης συζητήθηκαν προτάσεις που θα πρέπει να προτείνει η οµάδα προς τις 
επιχειρήσεις και προς την πολιτεία. Παρόντες ήταν οι εξής: 
 
Παρόντες 
Γεώργιος Γιαγλής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Αντώνιος Ταταράκης Oracle Hellas 
Βασίλειος Ζεϊµπέκης  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Νικόλαος Αµπαζής Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Ιωάννης Μίνης Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Γιάννης Νιάρχος Vodafone 
∆ιονύσης Γρηγορόπουλος Wackenhut Telematics 
Μιχάλης Μαλτεζάκης Wackenhut Telematics 
Φώτης ∆αούσης Sony Hellas 
Μενέλαος Γκίκας Πανεπιστήµιο Πειραιά 
Παρασκευή Γιαννέλου Έµφασις Τηλεµατική 
∆ηµήτρης Γκιάλης Πανεπιστήµιο Πειραιά 
 
Στην συζήτηση έλαβαν µέρος 4 εκπρόσωποι εταιρειών παρόχων ασύρµατων και 
κινητών εφαρµογών, 1 εκπρόσωπος από εταιρίες (δυνητικοί χρήστες) και 5 
εκπρόσωποι πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.  
 
Ο συντονιστής της οµάδας, κ. Γιαγλής ξεκίνησε τις εργασίες της οµάδας κάνοντας 
µια ανασκόπηση των θεµάτων που συζητήθηκαν στην προηγούµενη συνάντηση και 
παρουσιάζοντας την ατζέντα της 4ης συνάντησης.   
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Στη συνέχεια ακολούθησαν οι 2 παρουσιάσεις που αποτέλεσαν τη βάση για συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων. Οι παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της οµάδας 
για περαιτέρω µελέτη και σχόλια. 
(http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Teams&action=t
eamsviewdownloads&pageid=33&flag=0) 
 
Πιο συγκεκριµένα τα θέµατα των παρουσιάσεων ήταν τα εξής: 
 
1. Γ. Γιαγλής– «Ερευνητικό έργο – MO.R.S.E»  
 
O κ. Γιαγλής παρουσίασε ένα νέο ερευνητικό έργο στο χώρο της εκτελεστικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας στο οποίο δίνεται έµφαση στην επίδραση των ασύρµατων 
τεχνολογιών στις διαδικασίες των αστικών διανοµών. Πιο συγκεκριµένα, ο βασικός 
σκοπός του προγράµµατος MO.R.S.E είναι η έρευνα προοπτικής αξιοποίησης 
τεχνολογιών κινητής και ασύρµατης δικτύωσης στο εκτελεστικό µέρος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας (µε έµφαση στις αστικές διανοµές) και ο σχεδιασµός 
καινοτόµων συστηµάτων λήψης αποφάσεων, αλγόριθµων και εφαρµογών 
πραγµατικού χρόνου µε κύριο στόχο την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στα µέλη της 
αλυσίδας ξεκινώντας από τον προµηθευτή και φτάνοντας µέχρι τον καταναλωτή.  Το 
έργο, πέρα από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µεθόδων, τεχνικών και συστηµάτων 
λήψης αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο στο εκτελεστικό µέρος µιας εφοδιαστικής 
αλυσίδας και την ανάπτυξη αλγορίθµων αναδροµολόγησης πραγµατικού χρόνου που 
υποστηρίζουν τα παραπάνω συστήµατα και τεχνικές, θα προχωρήσει επίσης και σε 
πιλοτική εφαρµογή και λειτουργία των παραπάνω τεχνικών και συστηµάτων σε 
πραγµατικό εργασιακό περιβάλλον. Περιοχές που θα συµπεριλαµβάνει η έρευνα 
είναι:  
 

1. ∆υναµική αναπροσαρµογή λήψης αποφάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων απαιτήσεων από τους πελάτες ή εκτάκτων 
καταστάσεων που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες) σε πραγµατικό 
χρόνο.  

2. Αµφίδροµη επικοινωνία δεδοµένων µέσω  packet-based κινητών δικτύων 
(GPRS). 

3. Βελτιωµένη οργάνωση στόλου µέσω της συνεχούς παρακολούθησης 
συγκεκριµένων λειτουργιών και αποθήκευση αυτών σε βάση δεδοµένων και 
αναδροµολόγηση οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο στην περίπτωση 
«στατικού» αλλά και ex-van δικτύου διανοµής. 

4. Συλλογή µετρήσεων απόδοσης σε πραγµατικό χρόνο που µπορούν να 
οδηγήσουν στην αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού  

5. Ανακοίνωση της κατάστασης της παραγγελίας στους πελάτες σε πραγµατικό 
χρόνο µέσω ασύρµατων δικτύων. 

6. Έρευνα για βελτιστοποίηση  της χρήσης ενός στόλου οχηµάτων που 
διεκπεραιώνουν  διανοµές (delivery) και παραλαβές προϊόντων (pick-ups, 
reverse logistics) ταυτόχρονα. 

7. Έρευνα  για την µελέτη της επιχειρηµατικής αξίας της χρήσης κινητών και 
ασύρµατων τεχνολογιών στην επίτευξη αυστηρών (hard) ή ελαστικών (soft) 
χρονικών παραθύρων παράδοσης. 

8. Αυτοµατοποίηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ του λογισµικού που θα είναι 
εγκατεστηµένο στα συστήµατα του στόλου και του συστήµατος ERP της 
επιχείρησης  (back-end ERP connectivity). 
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Φορείς εκτέλεσης του έργου είναι το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, η εταιρία εφαρµογών πληροφορικής Έµφασις Τηλεµατική, η 
εταιρία συµβούλων Logistics Planning Α.Ε και οι εταιρίες-χρήστες ∆ιακίνησις Α.Ε 
και Νίκας Α.Β.Ε.Ε. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) στα πλαίσια  του ΜΕΤΡΟΥ 4.5 ‘Κοινοπραξίες Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας’, ∆ράση 4.5.1 
«Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής 
Προτεραιότητας», Πρόγραµµα «Νέες µορφές οργάνωσης  των επιχειρήσεων, της 
εργασίας και της κατάρτισης». Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη και αναµένεται να 
ξεκινήσει το Σεπτέµβριο του 2003. 
 
2. ∆. Γρηγορόπουλος- «Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις και την πολιτεία» 
 
Ο κ. Γρηγορόπουλος από την Wackenhut Telematix παρουσίασε  τις προτάσεις της 
εταιρίας που αντιπροσωπεύει ως προς τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την 
πολιτεία και τα επιχειρηµατικά σχήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις 
 

• Καθιέρωση ως συµπληρωµατικό εργαλείο «τροφοδοσίας»  διασύνδεση µε ERP, 
CRM, Activity Base Costing, Supply Chain Execution. 

• Καθιέρωση ως κανάλι διασύνδεσης του στόλου µε την Εταιρεία : Συστήµατα 
Παραγγελιοληψίας, Συστήµατα Ελέγχου θερµοκρασιών, κλπ. 

• Αξιοποίηση Νέων για την Χώρα µας υπηρεσιών:  
 Βέλτιστης Φόρτωσης – Βέλτιστης ∆ροµολόγησης – ∆υναµικής Πλοήγησης των 
Οδηγών 

 
Προτάσεις προς την πολιτεία 
 

• Ορισµός Τηλεµατικής 
 “Είναι η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορίας για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων και τον έλεγχο εξ’ 
αποστάσεως” 

• Ειδική αντιµετώπιση του τηλεπικοινωνιακού κόστους (π.χ. κατ’ αντιστοιχία µε 
το ΕΠΑΚ) 

• Παροχή χρήσιµων στοιχείων (π.χ. Πληροφορίες κίνησης, ατυχηµάτων, οδικών 
έργων) 

• Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την χρήση συστηµάτων τηλεµατικής 
 
 
Στην συνέχεα τον λόγο πήραν οι 2 rapporteurs όπου παρουσίασαν την πρόοδο του 
τελικού report. Ουσιαστικά αυτό που ειπώθηκε είναι πως για να συµπληρωθεί το 
report υπολείπεται η ανάλυση του ερωτηµατολόγιο (Section 4.5)  και οι προτάσεις 
που πρέπει να ενσωµατωθούν στο κεφάλαιο 5. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 
περιεχοµένων του τελικού report. 
 
Στην συνέχεια η συζήτηση επανήλθε στο θέµα των προτάσεων προς την πολιτεία και 
τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μαλτεζάκης έθιξε το θέµα της πιστοποίησης των διανοµών 
καθώς επίσης και θέµατα ασφαλείας. Συνεχίζοντας ο κ. Μαλτεζάκης είπε πως η 
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πιστοποίηση των τηλεµατικών εφαρµογών τώρα πια γίνεται ξεχωριστά για το κέντρο 
ελέγχου, την εταιρία εγκατάστασης των εφαρµογών και το δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας.  
 
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Γρηγορόπουλος, ανέπτυξε περαιτέρω την ιδέα της 
πιστοποίησης και πρότεινε να είναι και αυτή µία από τις προτάσεις µας. Επίσης 
τόνισε πως θα πρέπει η πολιτεία να ξεκινήσει να θεωρεί την τηλεµατική ως µία 
υπηρεσία και να δώσει κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για να την χρησιµοποιήσουν. 
Επίσης πρότεινε την δηµιουργία στοχευόµενων προγραµµάτων της πολιτείας που θα 
προωθούν την τηλεµατική.  
 
Στην συνέχεια  ο κ. Ταταράκης µίλησε για την ανάγκη συνεργασίας των τηλεµατικών 
εφαρµογών µε συστήµατα WMS και ERP έτσι ώστε να υπάρχει ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της εκτελεστικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης ο κ. Ταταράκης έθιξε 
άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο που είναι η αναδιοργάνωση µιας εταιρίας (BPR) όταν η 
τελευταία  υιοθετεί ένα νέο σύστηµα υποστήριξης στις λειτουργίες της.  
 
Τέλος ειπώθηκαν από τον κ. Γιαγλή κάποιες πρώτες σκέψεις για την διοργάνωση της 
απολογιστικής ηµερίδας. Ο κ. ∆αούσης πρότεινε την ενεργή συµµετοχή του SOLE, 
ως προς το να προταθούν key note speakers για την εκδήλωση. Η ηµερίδα θα γίνει 
µεταξύ 10-20 Ιανουαρίου (δεν έχει οριστεί ακόµα η ακριβής ηµεροµηνία) και αν 
κάποιο µέλος της οµάδας προτίθεται να µιλήσει για ένα θέµα που αφορά τις διανοµές, 
αποθήκευση και τεχνολογίες, µπορεί να έρθει σε άµεση επαφή µε τον κ. Ζεϊµπέκη. 
 
Προγραµµατισµός για τις εβδοµάδες 27-31/10/2003 
 
1. Οι rapporteurs θα αποστείλουν στα µέλη της οµάδας µε email τα minutes από την 
τέταρτη συνάντηση. 
 
2. Θα ξεκινήσει η ανάλυση των ερωτηµατολογίων από τους rapporteurs και η 
συγγραφή ενός report µε τα αποτελέσµατα ης έρευνας 
 
3. Παράλληλα θα συγγραφεί το Κεφάλαιο 5 του τελικού report µε τις προτάσεις της 
οµάδας προς την πολιτεία και προς τις επιχειρήσεις και θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα 
τα µέλη για περαιτέρω διορθώσεις και προτάσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Λίστα Συµµετεχόντων 
 

Θέση Όνοµα Επίθετο Εταιρεία email 

Coordinator Γεώργιος Γιαγλής 

Τµήµα ∆ιοικητικής 
Επιστήµης και Τεχνολογίας, 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

giaglis@aueb.gr 

Coordinator Ιωάννης Μίνης 
Τµήµα Μηχανικών 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

i.minis@planning.gr 

Rapporteur Βασίλειος Ζεϊµπέκης 

Τµήµα ∆ιοικητικής 
Επιστήµης και Τεχνολογίας, 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

vzeimp@aueb.gr 

Rapporteur Νικόλαος Αµπαζής 
Τµήµα Μηχανικών 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

n.ampazis@fme.aegean.gr 

Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ΠΛΕΥΣΙΣ Α.Ε. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

jchar@plefsis.com 

Μέλος Κωνσταντίνος Φούσκας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών kfouskas@aueb.gr 

Μέλος Αντώνης Ταταράκης Oracle Ηellas antonios.tatarakis@oracle.com 

Μέλος Φώτης ∆αούσης ∆/ντής Logistics - Sony 
Ελλάς A.E.E. Fotis.daoussis@eu.sony.com 

Μέλος Χρήστος Μήτσης NOKIA Hellas S.A. Christos.mitsis@nokia.com 

Μέλος Κων/νος Χανιώτης ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 
TELENAVIS k.haniotis@telenavis.com 

Μέλος ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ WACKENHUT 
TELEMATICS grigoropoulos@wackenhut.gr 

Μέλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- 
ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ gpap@emphasisnet.gr 

Μέλος ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – MOBILE 
SOLUTIONS-ACE HELLAS 
SA 

Dimitris.levantis@ace-hellas.gr 

Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ 
PROJECT ΕΠΕ , 
CONSULTING,ENGINEERI
NG &MANAGEMENT CO. 

papatzanis@project.com.gr 

Μέλος Κωνσταντινος Αυγεροπουλος Γ.∆ιευθυντης - Third Party 
Logistics S.A avgeropoulosk@e3pl.gr 

Μέλος Ευάγγελος Πάλλης TELENAVIS HELLAS A.E vpallis@ieee.org 

Μέλος Κων/νος Αλεξόπουλος ∆. Σύµβουλος - eLogistics GR 
A.E ealexopoulos@elogistics.gr 

Μέλος Εµµανουήλ ∆ηµητριάδης TELENAVIS HELLAS A.E m.dimitriadis@telenavis.com 
Μέλος Ηλίας Χατζάκης Ε∆ΕΤ hatzakis@grnet.gr 

Μέλος Θεώδορος Αθανασόπουλος 
Τµήµα Μηχανικών 
Παραγωγής & ∆ιοίκησης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

t.athanasopoulos@planning.gr 

Μέλος ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΨΑΡΡΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ -Dr. ∆.Α. 
∆ΕΛΗΣ Α.Ε. 

fpsarris@germanosnet.gr 
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Μέλος Βασίλειος Βλάχος Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών vbill@aueb.gr 

Μέλος Μανούσος Σφυρόερας INTRACOM S.A Msfi@intranet.gr 
Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ HAYS LOGISTICS John.kafouros@hayslogistics.gr 
Μέλος ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΑΛΗΣ Πανεπιστήµιο Πειραιά dimgialis@in.gr 

Μέλος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΧΙΝΙ∆ΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ anastasia0@panafonet.gr 

Μέλος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛ
ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ jcmam@panafonet.gr 

Μέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ gus1@otenet.gr 

Μέλος ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ
ΩΝ ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ Α.Ε - 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

p.iakovidis@proodos.com 

Μέλος ΒΑΓΙΑ ∆ΡΑΓΩΓΙΑ  v.dragogia@city.academic.gr 

Μέλος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ ΒΑΛΑΣΟΓΛΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

hvalassoglou@teledomenet.gr 

Μέλος ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑ∆ΑΚΗΣ ORPHEE BEINOGLOU S.A. dkatsadakis@beinoglou.gr 
Μέλος ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ BEIERSDORF HELLAS S.A. xenikakisd@athens.beiersdorf.com 
Μέλος ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 dgo@hol.gr 
Μέλος ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΟΥΣ BCA Spyvou@yahoo.com 

Μέλος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ R&D Manager-SPACENET 
AE scostic@space.gr 

Μέλος Κων/νος ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SATO S.A.- ∆ντής Logistics k.hrysikopoulos@sato.gr 

Μέλος Μαρία ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ NETWAVE - Account 
Manager mko@netwave.gr 

Μέλος Κυριακή Γιαννέλου ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ kgiannelou@emphasisnet.gr 
Μέλος Γιάννης Νιάρχος Vodafone john.niarchos@vodafone.com 

Μέλος Γεράσιµος Λιβιεράτος TOPOS 
COMMUNICATIONS A.E. gerry@n-topos.gr 

Μέλος Ειρήνη Γκιάλα Hays Logistics Hellas Eirini.gialas@hayslogistics.com 

Μέλος ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΓΕΝΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ, LLM IT LAW, 
PhD CANDIDATE vagena@dsa.gr 

Μέλος ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ sbyrakiss@mantis.gr 
Μέλος ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΡΑΤΟΣ CALLINO calino@ath.forthnet.gr 
Μέλος Ελένη Φραγκιαδάκη Γενική Μεταφορική Κρήτης e.fragiadakis@city.acaademic.gr 
Μέλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ PMakr@ote;gr 
Μέλος Georgios Antonellos RoboTech robotech@acci.gr 
Μέλος George Xydas Acriplex GeorgeXydas@mycosmos.gr 
Μέλος Κωνσταντίνος Κλουδάς ΕΕΟ GROUP S.A kloudas@eeogroup.gr 
Μέλος Κατερίνα Παπακωνσταντίνου Ε∆ΕΤ Papak@grnet.gr 
Μέλος Παναγιώτης Καρράς Graal S.A pkarras@graal.gr 
Μέλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ COSMOFON georgios.varkas@cosmofon.com.mk 

Μέλος Ιωάννης Πικραµµένος Εργαστήριο 
Τηλεπικοινωνιών, Τµήµα gpik@telecom.ntua.gr 
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Επιστήµης Υπολογιστών 
ΕΜΠ 

Μέλος ANTONIOS LOURIDAS PALMERA L.T.D louridas@palmera.gr 
Μέλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΑΝΑΤΖΗΣ Ι∆ΙΩΤΗΣ danzou_1@hotmail.com 
Μέλος ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΟΥΚΛΑΣ TOP VISION LTD tve@otenet.gr 
Μέλος Ηλίας Γκάγκας Wackenhut Telematics gagman@wackenhut.gr 
Μέλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ VODAFONE Nikos.Malliakas@vodafone.com 
Μέλος ΚΑΝ∆ΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Colgate Palmolive Hellas Leonidas_Kandilis@colpal.com 

Μέλος ΑΡΕΤΗ ΛΙΟΥΠΑ NORTON CONSULTING 
LTD norton-c@hol.gr 

Μέλος Manos Macromallis ACN SA makm@acn.gr 
Μέλος Αρβανίτης Μιχάλης Πανεπιστήµιο Πατρών mike@gein.noa.gr 
Μέλος Παναγιώτης Χρυσοχόος ROLCO BIANIL pchri@rolco.gr 

Μέλος Μενέλαος Γκίκας Φοιτητής Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς mgmgs@ath.forthnet.gr 

Μέλος Nektarios Psycharis Athens International Airport psycharisn@aia.gr 
Μέλος ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΦΙΛΟΞΥΛ ΑΕ VERGOS@ALFANET.GR 
Μέλος CHRISTOS KOUKOULIS G.S.K christos.k.koukoulis@gsk.com 
Μέλος Γιάννης Παπαδόπουλος * papas@thiteia.com 
Μέλος Φώτης ∆ραγανίδης Microsoft t-fotisd@microsoft.com 
Μέλος Πάνος Θεοδοσόπουλος Microsoft panosth@miscrosoft.com 

Μέλος Παναγιώτης Μουρίκης Supply Chain Director - 
Carrefour -Marinopoulos Panagiotis_mourikis@carrefour.com 

Μέλος ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ
Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ IEFORUM@HOTMAIL.COM 

Μέλος ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ VODAFONE kostas.stathelakos@vodafone.com 

Μέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ASYRMA Ltd. tzamko@asyrma.com 

Μέλος Παναγιώτης Στεργιανός Net Technologies Ltd. stergian@nettechn.com 

Μέλος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΙΚΛΗ
Σ ENTER CODE ioannis626gr@hotmail.com 

 
 
 


