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1. Εισαγωγή
1.1

Εισαγωγή στο έργο WareM&O

Η Ελληνική αγορά αποθηκευτικών χώρων βρίσκεται σήμερα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη
περίοδο, καθώς από την μια πλευρά υπάρχει μεγάλη προσφορά από ανεκμετάλλευτους
αποθηκευτικούς χώρους ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιοχές, ενώ από την άλλη οι
υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις είναι πλέον αρκετά παλιές και δύσκολο να
αξιοποιηθούν στην υπάρχουσα κατάστασή τους. Οι ανάγκες όμως των επιχειρήσεων για
αποθήκευση είναι διαρκείς και μεταβαλλόμενες, καθιστώντας τους υπάρχοντες
αποθηκευτικούς χώρους άλλοτε πλήρεις και άλλοτε με σημαντικά κενά στην πληρότητά
τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Οι υποδομές logistics στην Ελλάδα συγκεντρώνονται κυρίως κοντά στα μεγάλα αστικά
κέντρα της Αττικής/Βοιωτίας και Θεσσαλονίκης και υποστηρίζονται από τα δύο διεθνή
λιμάνια της χώρας, το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κυρίαρχο
χαρακτηριστικό τους όμως είναι η έλλειψη μεγάλων και υψηλών προδιαγραφών
εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Μάλιστα, δεν αναμένεται άμεσα ιδιαίτερη
ανάπτυξη, καθώς τα μεγάλα διαθέσιμα οικόπεδα είναι ελάχιστα και μέχρι στιγμής δεν έχει
χωροθετηθεί κάποιο σύγχρονο εμπορευματικό πάρκο. Το Εμπορευματικό Κέντρο του
Θριάσιου Πεδίου αναμένεται μελλοντικά να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση εφόσον
προωθηθούν και ολοκληρωθούν οι τελικές ενέργειες για την έγκριση από την Ελληνική
πολιτεία της σχετικής σύμβασης παραχώρησης που εκρεμμεί.
Στην Ελλάδα σήμερα παρατηρείται πληρότητα των αποθηκών της τάξεως του 65%-75%
(Αθηναϊκη Οικονομική), αφήνοντας σημαντικούς κενούς χώρους σε απόθεμα (35%). Από
αυτούς όμως, λίγοτερο από 15% αφορούν διαθέσιμους ποιοτικούς χώρους άνω των
5.000 τ.μ. σε απόθεμα, ενώ ακόμα μικρότεροι (κάτω από 10%) είναι οι αποθηκευτικοί
χώροι μεγαλύτεροι από 10.000 τ.μ. σε απόθεμα. Τέλος, η ζήτηση που υπάρχει για
διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους, δεν ικανοποιείται επαρκώς από την υπάρχουσα
προσφορά.
Τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας παρατηρείται μια
νέα τάση για κατ’ απαίτηση υπηρεσίες (on-demand). Παραδείγματα επιχειρήσεων που
προσφέρουν κατ’απαίτηση υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων, υπηρεσίες εργασιών,
καταλυμάτων, πλυντηρίων και ψυχαγωγίας, είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας.
Πρόσφατα, ο νέος επιχειρηματικός κλάδος που εισήλθε στην προσφορά κατ’απαίτηση
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υπηρεσιών, είναι οι εταιρείες αποθήκευσης όπως η Stowga (www.stowga.com) , η Flexe
(www.flexe.com) και άλλες.
Το έργο WareM&O συμβάλλει στην τάση που παρατηρείται παγκοσμίως με τη δημιουργία
συνεργειών για την αξιοποίηση διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων, με στόχο την παροχή
υποστήριξης κυρίως μεταξύ μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να μειώσουν τα
λειτουργικά τους κόστη και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Αυτή επιτυγχάνεται
μέσα από ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο συνεργασίας φορέων για την αξιοποίηση
διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.
Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υλοποίηση ενός
Εικονικού Εμπορευτικού Κέντρου (ΕΚΚ) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο
σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης
αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της
βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και επομένως ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που
διαθέτουν τους χώρους αυτούς.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται στην Ελληνική αγορά είναι ο αργός ρυθμός
εξοικείωσης των επιχειρήσεων με τέτοιου είδους καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και
συνεπώς η δυσκολία διείσδυσης στις δυνητικά ενδιαφερόμενες μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Πολλές εταιρείες παραμένουν προσκολλημένες στον παραδοσιακό τρόπο
αναζήτησης αποθηκευτικών χώρων, είτε μέσω μεσιτείας είτε μέσω τηλεφωνημάτων σε
άτομα της αγοράς. Τα μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι εμφανή ως προς το
αυξημένο κόστος, τον χρόνο αναζήτησης, το υψηλό ρίσκο μη εύρεσης ικανοποιητικού
χώρου και άλλα, αλλά η συνήθεια χρόνων είναι δύσκολο να αλλάξει άμεσα.
Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εμφανίσει απροθυμία ως προς την υιοθέτηση
συνεργατικών μοντέλων κυρίως λόγω ανταγωνισμού και κοινής χρήσης δεδομένων,
παρόλο που η τάση αυτή παρατηρείται παγκοσμίως με ευεργετικά αποτελέσματα. Η
υλοποίηση του ΕΚΚ θα συμβάλλει στην εξοικείωση των επιχειρήσεων σε καινοτόμες
λύσεις και θα βελτιώσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των
εταιρειών για να ανταποκριθούν έγκαιρα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της
εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Η καινοτομία του έργου ενισχύεται από τη χρήση
αλγορίθμων αντιστοίχισης πραγματικού χρόνου σε συνδυασμό με φίλτρα αναζήτησης για
την προσφορά και τη ζήτηση αποθηκευτικών χώρων, ενώ επίσης η πλατφόρμα προτείνει
μια «δίκαιη τιμή» (fair pricing) κατά τη διαδικασία της κράτησης για την ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων μερών.
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Η διάχυση και ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου διασφαλίζουν την έγκαιρη και
αποτελεσματική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οργανισμών και
φορέων και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της δημοσιότητας του έργου και της
πλατφόρμας του ΕΚΚ. Μέσα από τη διάδοση των αποτελεσμάτων θα αναδειχθούν τα
οφέλη και οι δυνατότητες αξιοποίησης που δημιουργούνται από τη χρήση της
πλατφόρμας για τους δυνητικούς χρήστες.

1.2 Περιεχόμενα και στόχοι παραδοτέου
Στόχος του παραδοτέου είναι η χαρτογράφηση της αγοράς και των αναγκών
αποθήκευσης στην Ελλάδα με ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας της
αγοράς, των βασικών υποδομών και τεχνικών χαρακτηριστικών logistics εγκαταστάσεων,
των απαιτήσεων διασύνδεσης με το δίκτυο μεταφορών, των προσδοκιών των δυνητικών
χρηστών της πλατφόρμα.
Στα επόμενα κεφάλαια αποτυπώνονται οι ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών της
αγοράς όσον αφορά την ζήτηση και προσφορά αποθηκευτικών χώρων καθώς και των
κρίσιμων τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων υποδομών και
εγκαταστάσεων. Επίσης αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της Ελληνικής αγοράς όσον
αφορά την νομοθετική και χωροταξική οργάνωση των εγκαταστάσεων, το ενιαίο πλαίσιο
κωδικοποίησης εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, στις κύριες προκλήσεις που
υπάρχουν στην οργάνωση των εγκαταστάσεων στην χώρα, στην κατηγοριοποίηση των
εγκαταστάσεων και στην γενικότερη ανάλυση της αγοράς logistics δίνοντας έμφαση
στους 3PL καθώς αφορά μια από τις κύριες κατηγορίες χρηστών του εργαλείου που
αναπτύσσεται. Για την κάλυψη των προαναφερόμενων θεμάτων αξιοποιήθηκε η εμπειρία
και υφιστάμενη γνώση των εταίρων του έργου, έγινε εκτεταμένη βιβλιογραφική
επισκόπηση πάνω στα συγκεκριμένα θέματα και τέλος πραγματοποιήθηκε εκτενής
συλλογή ποσοτικών μεγεθών μέσω ηλεκτρονικού και έντυπου ερωτηματολογίου το οποίο
διανεμήθηκε σε σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων σε συνέδρια και workshops
(Παράρτημα 1). Το Παραδοτέο αποτελείται από τέσσερα κύρια κεφάλαια : 1) Εισαγωγή
2) Πλαίσιο καταγραφής και ανάλυσης εγκαταστάσεων εφοδιαστικής στην Ελλάδα 3)
Ανάλυση χαρακτηριστικών της Ελληνικής αγοράς logistics υποδομών και 4)
Συμπεράσματα και Προοπτικές & τάσεις ανάπτυξης της «κατά παραγγελίας»
αποθήκευσης μέσω του WareM&O
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2. Πλαίσιο καταγραφής και ανάλυσης εγκαταστάσεων
εφοδιαστικής στην Ελλάδα
2.1. Οριοθέτηση των εγκαταστάσεων logistics για τις ανάγκες του
έργου
Η καταγραφή και ανάλυση των εγκαταστάσεων logistics της χώρας, όπως τουλάχιστον
απαιτείται για τις ανάγκες του παρόντος έργου, αποτελεί εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία,
δεδομένου ότι τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, οι εγκαταστάσεις logistics έχουν
αναπτυχτεί άναρχα, πολλές φορές αυθαίρετα και χωρίς συγκεκριμένη χωροταξική
οργάνωση και πολεοδομικό σχεδιασμό.
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στις επόμενες ενότητες, δεν υπάρχει σήμερα μία ενιαία
ταυτότητα για τις εγκαταστάσεις logistics που να τις χαρακτηρίζει και να τις διαφοροποιεί
από άλλους τύπους εγκαταστάσεων, αν και τα logistics αποτελούν μία σαφώς διακριτή
δραστηριότητα και μάλιστα με σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.
Επίσης, μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει μία κεντρική προσπάθεια για την οριοθέτηση του
χώρου προδιαγράφοντας τις περιοχές, χρήσεις γης και τους τύπους κτιρίων που μπορούν
υπό προϋποθέσεις να φιλοξενήσουν την εκτέλεση των και δραστηριοτήτων και την
παροχή υπηρεσιών logistics.
Τέλος, η πλειονότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων logistics δεν είναι
καταγεγραμμένη στα μητρώα των αρμόδιων υπηρεσιών, κάτι που καθιστά εξαιρετικά
δύσκολη κάθε προσπάθεια αποτύπωσης και καταγραφής του δυναμικού της χώρας σε
υποδομές, χωρητικότητα και χαρακτηριστικά υπηρεσιών.
Είναι γεγονός ότι πρόσφατα νομοθετήματα όπως ο νόμος πλαίσιο 4302/2014 (Α’ 225)
της εφοδιαστικής, το ΠΔ 59/2018 (Α’114) για τις χρήσεις γης και ο Νόμος 4495/2017 (Α’
167) για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος αποτελούν τρεις
νομοθετικές προσπάθειες που επιχειρούν να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα
χωροθέτησης και αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εφοδιαστικής .
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα σημαντικά θέματα που παραμένουν εκκρεμή και αβεβαιότητες
που πρέπει να επιλυθούν. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν θα περίμενε κανείς ζητήματα
ετών να διορθωθούν και οργανωθούν μόνο και μόνο με τη δημοσίευση ενός νέου
ρυθμιστικού πλαισίου, ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του νέου θεσμικού πλαισίου και
την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων που προωθεί.
Ένα σύντομο ιστορικό με την εξέλιξη της νομοθεσίας και των πρακτικών εφαρμογών που
σχετίζονται με την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και των υποδομών logistics της χώρας,
δίνεται στις επόμενες υποενότητες 2.1.1έως και 2.1.3, ενώ τέλος οι επιπτώσεις της όλης
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ανάπτυξης στην τρόπο οργάνωσης και δομής της αγοράς των logistics δίνονται στην υπόενότητα 2.1.4.

Ενιαίο Πλαίσιο Κωδικοποίησης Εγκαταστάσεων Εφοδιαστικής
Για να οργανωθεί αποτελεσματικότερα η χαρτογράφηση της αγοράς και των αναγκών
αποθήκευσης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, στην παρούσα ενότητα
επιχειρείτε η διαμόρφωση - για πρώτη φορά – ενός Ενιαίου Πλαισίου Κωδικοποίησης των
Εγκαταστάσεων Εφοδιαστικής της χώρας. Η διαμόρφωση του πλαισίου αυτού στηρίζεται
στην ενοποίηση υποδομών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών εφοδιαστικής σε
συγκεκριμένες κατηγορίες και επιμέρους τύπους εγκαταστάσεων logistics, με γνώμονα
τρία βασικά κριτήρια:
1. Ανάλογα με τις περιοχές και χρήσεις γης στις οποίες επιτρέπεται να αναπτυχθούν
χωροταξικά οι υποδομές logistics της χώρας σε συμμόρφωση με την υφιστάμενη
νομοθεσία
2. Ανάλογα με τις λειτουργίες και υπηρεσίες logistics που επιτρέπεται να
ενσωματώνουν οι εγκαταστάσεις logistics ανά κατηγορία
3. Ανάλογα με τις περιοχές συγκέντρωσης των εγκαταστάσεων logistics στην πράξη
Στο νέο αυτό πλαίσιο οι εγκαταστάσεις logistics της χωράς προτείνεται να ομαδοποιηθούν
σε 6 κατηγορίες και 10 επιμέρους τύπους εγκαταστάσεων όπου κάθε κατηγορία και κάθε
τύπος ενοποιούν, στο μέτρο του δυνατού ένα σύνολο ομοειδών δραστηριοτήτων,
χαρακτηριστικών και λειτουργιών εφοδιαστικής.
Οι κατηγορίες και τύποι των εγκαταστάσεων αυτών συνοψίζονται στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 1) και αναλύονται διεξοδικά στην ενότητα 2.2 και αναπαράγονται στον
πίνακα που ακολουθεί. Στην στήλη 4 του πίνακα δίνεται μία σύντομη περιγραφή του
εκάστοτε τύπου της εγκατάστασης ενώ στην τελευταία (5η) στήλη του πίνακα δίνεται
παραπομπή για την υποενότητα του παρόντος κεφαλαίου όπου περιγράφονται αναλυτικά
τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τύπου εγκατάστασης.

Πίνακας 1 Ενιαίο Πλαίσιο Κωδικοποίησης Εγκαταστάσεων Εφοδιαστικής

Κατηγορία

Κωδι
κός

Τύπος
Εγκατάστασης

1. ΚΑΔ

1.0

Κέντρα
Αποθήκευσης &
Διανομής

Σύντομη Περιγραφή

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής με γνωστοποίηση
λειτουργίας σύμφωνα με νόμο 4302/2014
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Κατηγορία

Κωδι
κός

Τύπος
Εγκατάστασης

2.1

Βασικές Λειτουργίες
Logistics

Εγκαταστάσεις εμπορικών αποθηκών, κυρίως σε
περιοχές χονδρεμπορίου που δεν διαθέτουν Η/Μ
εξοπλισμό ή ψυγεία

2.2

Logistics
«αχαρακτήριστης»

Εγκαταστάσεις εμπορικών αποθηκών στις
αχαρακτήριστες περιοχές του Θριασίου, της
Θεσσαλονίκης και των Οινοφύτων χωρίς άδεια
λειτουργίας

3.1

Εγκαταστάσεις με
μηχανήματα
συσκευασίας

Μονάδα αποθήκευσης και συσκευασίας –
ανασυσκευασίας με μηχανολογικό εξοπλισμό

3.2

Εγκαταστάσεις
Ψυκτικής Αλυσίδας

Μονάδα αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων σε
ψυκτικούς θαλάμους

4.1

Εγκαταστάσεις
μεταφόρτωσης &
διανομής
εμπορευμάτων

Εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών για την
εγκατάσταση και λειτουργία μεταφορικής ή
διαμεταφορικής επιχείρησης του ΠΔ 79/2004
(πρακτορεία μεταφορών)

4.2

Αστικά Κέντρα
Ενοποίησης
Εμπορευμάτων
(ΑΚΕΕ)

Ειδικές εγκαταστάσεις του Ν. 4302/2014 σε
περιοχές των δήμων για προσωρινή αποθήκευση &
ενοποίηση φορτίων και για φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων και για στάθμευση φορτηγών

4.3

Μικρές αποθήκες
χαμηλής όχλησης

Μικρές αποθήκες χονδρικής ή λιανικής < 400m2 ή
500 m2, και φαρμακαποθήκες < 1.500m2 σε
περιοχές «Γενικής Κατοικίας» αλλά και σε περιοχές
«Πολεοδομικού Κέντρου»

2. Εμπορικές
Αποθήκες

3. Βιομηχανικές
αποθήκες

4.
Εγκαταστάσεις
Αστικών
Κέντρων

Σύντομη Περιγραφή
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Κατηγορία

5. Άλλες
εγκαταστάσεις

6. Βιομηχανικά
κτίρια

Κωδι
κός

5.0

6.0

Τύπος
Εγκατάστασης

Άλλες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης

Μεταποίηση

Σύντομη Περιγραφή


Αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων1



Αποθήκες καυσίμων και αερίων2



Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης3



Αγροτικές αποθήκες (αγροτικών προϊόντων,
λιπασμάτων και φαρμάκων)



Aποθήκες φαρμάκων

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παραγωγικές ή
αποθηκευτικές, που σήμερα μπορούν να αλλάξουν
χρήση σε ΚΑΔ

Νομοθετική και χωροταξική οργάνωση εγκαταστάσεων
Μέχρι και πριν τέσσερα χρόνια, όταν και δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4302/2014 (Α’225) για
την εφοδιαστική αλυσίδα (βλ. επόμενη ενότητα 2.2.1), η έννοια της εφοδιαστικής
αλυσίδας στις χρήσεις γης περιοριζόταν στην λογική της αποθήκης για τις ανάγκες της
βιομηχανίας και του εμπορίου.
Όσο ο ρόλος των logistics αναβαθμιζόταν και αποκτούσε νέα αξία, όσο αναπτύσσονταν
νέες σύγχρονες λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας και η παροχή υπηρεσιών logistics
αντικαθιστούσε τις in-house δραστηριότητες εφοδιαστικής των ελληνικών επιχειρήσεων,
η ανάπτυξη και αδειοδότηση των σχετικών υποδομών εξακολουθούσε να συνδέεται με
την έννοια της βιομηχανικής αποθήκης.
Για παράδειγμα ο Νόμος 3325/2005 ισχύει μέχρι σήμερα και περιγράφει τις αποθήκες ως
αμιγώς βιομηχανικά κτίρια:
«Αποθήκες: Οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός
εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για
τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που επίσης βρίσκονται εκτός
εργοστασιακών χώρων και προορίζονται για μια από τις πιο κάτω χρήσεις:

1

Για την αποθήκευση εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών

2

Για την αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων

Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή
στεγασμένους χώρους
3
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αα) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου
μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
ββ) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
γγ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δδ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών
σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.
Ακόμα και ο πρόσφατος νόμος 3982/2011 (Α’ 143), ενσωματώνει τις «αποθήκες» στο
καθεστώς αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας και πάλι
τους ίδιους ακριβώς ορισμούς του προαναφερθέντος Νόμου 3325/2005.
Στην ίδια λογική είχε αναπτυχθεί και το καθεστώς των χρήσεων γης, το οποίο μέχρι
πρόσφατα καθοριζόταν από το 23.2/6.3.1987 Πολεοδομικό Διάταγμα (Δ’ 166). Το
συγκεκριμένο διάταγμα όριζε ειδική κατηγορία χρήσης γης με την επωνυμία «Κτίρια,
γήπεδα αποθήκευσης», χωρίς ωστόσο να συνδέει άμεσα την συγκεκριμένη χρήση γης με
τις δραστηριότητες logistics. Άλλωστε το 1987 ήταν μία εποχή που ο όρος «logistics»
ήταν ακόμα «ξένος» για την ελληνική πραγματικότητα και ο όρος «Κτίρια, γήπεδα
αποθήκευσης» του πολεοδομικού διατάγματος αποσκοπούσε κυρίως στην εκπλήρωση
των αναγκών αποθήκευσης πρώτων υλών και εμπορευμάτων της βιομηχανίας και
λιγότερο του χονδρεμπορίου.
Για τον λόγο αυτό, το ΠΔ του 1987 επιτρέπει την εγκατάσταση «Κτιρίων, γηπέδων
αποθήκευσης»
1. σε περιοχές με γενικές χρήσεις γης «μη-οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας» και
«οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας», δηλαδή σε βιομηχανικές περιοχές
2. σε περιοχές Χονδρεμπορίου, για την υποστήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων που
δεν έχουν άμεση συσχέτιση με τη βιομηχανία.
Στην πράξη όμως, οι εγκαταστάσεις logistics αναπτύχθηκαν κατά κύριο λόγο σε περιοχές
που δεν προβλεπόταν από τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης να αναπτυχθούν.
Σε αντίθεση με τους περιορισμούς του 23.2/6.3.1987 π. διατάγματος, υπήρχε πάντα η
δυνατότητα ανέγερσης κτιρίων εμπορικών αποθηκών με νόμιμη οικοδομική άδεια σε
περιοχές εκτός σχεδίου – περιοχές για τις οποίες δεν είχαν καθοριστεί συγκεκριμένες
χρήσεις γης. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες «αχαρακτήριστες» περιοχές, όπως είναι
για παράδειγμα ένα μεγάλο γεωγραφικά τμήμα του Θριασίου, του Καλοχωρίου και των
Οινοφύτων.
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Οι τρεις αυτές συγκεκριμένες περιοχές αποδείχτηκαν μάλιστα στην πράξη ιδιαίτερα
ελκυστικές για την ανάπτυξη υποδομών logistics, κάτι που οδήγησε στην τελευταία 15ετια
στην ανάπτυξη πολλών κτιρίων εμπορικών αποθηκών. Επειδή όμως πρόκειται για
περιοχές χωρίς συγκεκριμένες χρήσεις γης, η ανάπτυξη έγινε άτακτα και εκτός κάθε
οργανωμένου πλαισίου από άποψη χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ως
αποτέλεσμα, οι μεγαλύτερες σήμερα συγκεντρώσεις logistics της χώρας υποστηρίζονται
κατά κύριο λόγο από ένα ανεπαρκές, στενό και αναποτελεσματικό εσωτερικό δίκτυο
οδικών υποδομών, με πλήρη απουσία σιδηροδρομικών συνδέσεων και ελλειπεις οδικές
διασυνδέσεις με το εξωτερικό εθνικό δίκτυο και τα λιμάνια της χώρας.

Νέα οργάνωση Εγκαταστάσεων logistics με βάση τον νόμο πλαίσιο 4302/2014
Από το 2014 και μετά ξεκίνησε μία οργανωμένη συστημική διαδικασία με τη συμμετοχή
όλων σχεδόν των παραγόντων (stakeholders) του κλάδου της ελληνικής εφοδιαστικής
αλυσίδας και την υποστήριξη των αρμόδιων Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και
Ανάπτυξης για να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς και κυρίως
τα θέματα χωροθέτησης, ελέγχου και αδειοδότητησης των οικονομικών δραστηριοτήτων
logistics. Το κυριότερο επίτευγμα σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η θέσπιση του Νόμου
Πλαίσιο 4302/2014 (Α’ 225)
με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες
διατάξεις», ο οποίος έγινε γνωστός στην αγορά ως ο «νόμος της "εφοδιαστικής
αλυσίδας».
Βασικός στόχος του νόμου ήταν η θεσμοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου για τη
δραστηριότητα των επιχειρήσεων εφοδιαστικής, η ανάπτυξη των κατάλληλων διοικητικών
δομών για τη διαρκή παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής και η προώθηση
σύγχρονων δράσεων που συνδυάζουν την ανάπτυξη της εφοδιαστικής με την προστασία
του περιβάλλοντος.
Ο Νόμος Πλαίσιο 4302/2014 επιχειρεί μεταξύ των άλλων, να ενοποιήσει σε ένα συνολικό
πλαίσιο την κερματισμένη νομοθεσία που διέπει τη χωροθέτηση, εγκατάσταση και
αδειοδότηση των υποδομών και δραστηριοτήτων logistics στην χώρα. Για τον σκοπό
αυτό ο Νόμος Πλαίσιο καθορίζει:
1. μία νέα κατηγορία κτιρίων με τον τίτλο «Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)»,
στην οποία και μόνο στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία
δραστηριοτητών εφοδιαστικής
2. μία νέα ειδική χρήση γης με τον τίτλο «Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής» στην οποία και
μόνο στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση των ΚΑΔ
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Ορισμός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)
Νόμος 4302/2014 (Α’225)
«Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη,
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή
περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν
λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή
γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής».
Στο Κέντρο Αποθήκευσης και
Διανομής δύνανται να ασκούνται και
δευτερεύουσες (συμπληρωματικές)
δραστηριότητες εφοδιαστικής, όπως
η συσκευασία, ανασυσκευασία,
ετικετοποίηση,
συναρμολόγηση
προϊόντων κλπ. εφόσον φυσικά
ασκούνται
συμπληρωματικάδευτερευόντως σε σχέση με τις κύριες
δραστηριότητες.

Χρειάστηκαν κάτι περισσότερο από δυόμιση χρόνια, για να φτάσουμε τον Μάιο του 2017
οπότε και εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 1668/16-5-2017) με την οποία
καθορίστηκαν για πρώτη φορά οι απαιτήσεις και οι τελικές ρυθμίσεις για την διαδικασία
αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ΚΑΔ. Χρειάστηκαν βέβαια άλλοι 8 μήνες για να έρθει
η νέα ΚΥΑ του Ι ανουαρίου 2018 (Β' 62/18-01-2018) σε αντικατάσταση της προηγούμενης
και με την οποία καθορίστηκαν οι τελικές απαιτήσεις της διαδικασίας έκδοσης άδειας
εγκατάστασης και γνωστοποίησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΚΑΔ.
Το ανωτέρω πλαίσιο έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης τον Μάιο του
2019, όταν και ολοκληρώνεται η διετία από την έκδοση της πρώτης Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.
Όπως αναλύεται όμως διεξοδικά στις επόμενες ενότητες, μέχρι σήμερα, ελάχιστες
εγκαταστάσεις logistics έχουν αδειοθετηθεί αξιοποιώντας τις ρυθμίσεις του νέου νόμου
πλαίσιο. Η δομή της αγοράς συνεχίζει να λειτουργεί με βάση το παλαιό καθεστώς και οι
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
15

Π1.1: Ανάλυση της Αγοράς και αναγκών αποθήκευσης στην Ελλάδα

στόχοι του νόμου για ενοποίηση και αναδιοργάνωση της δομής της αγοράς παραμένουν
ακόμα στόχοι.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου, τέτοιας μορφής καταχωρήσεις, εφόσον ήταν
διαθέσιμες, θα διευκόλυναν σημαντικά την έρευνα απογραφής των νομίμως
λειτουργούντων εγκαταστάσεων logistics. Με βάση ωστόσο την υφιστάμενη κατάσταση,
από το συνολικό απόθεμα των εγκαταστάσεων logistics της χώρας και ειδικά για τις
περιοχές του Ασπροπύργου, Καλοχωρίου και Οινοφύτων, η διαθεσιμότητα αυτών των
στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες είναι εξαιρετικά μικρή.
Για τις ανάγκες λοιπόν του έργου, αφενός θα γίνει χρήση κάθε διαθέσιμου δευτερογενούς
στοιχείου από μελέτες και αναλύσεις της αγοράς και αφετέρου θα χρειαστεί να
οργανωθούν στοχευμένες έρευνες μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίου για την
αναζήτηση πρωτογενών δεδομένων.

Νέες χρήσεις γης, ειδικά για την εφοδιαστική
Πριν λίγους μήνες εκδόθηκε το ΠΔ 59/2018 (Α’114) στο οποίο ρυθμίζονται εκ νέου οι
κατηγορίες χρήσεων γης και οι επιτρεπόμενες σε αυτές εγκαταστάσεις, υποδομές,
δραστηριότητες και λειτουργίες. Το συγκεκριμένο ΠΔ 59/2018 αντικαθιστά πλήρως το
Πολεοδομικό Διάταγμα του 1987 που αναλύθηκε στην υπο-ενότητα 2.2, καθορίζοντας εκ
νέου τις κατηγορίες χρήσεων γης και τις εγκαταστάσεις που επιτρέπεται να ιδρύονται και
λειτουργούν σε κάθε κατηγορία.
1. Στο νέο ΠΔ 59/2018 καθορίζονται από την αρχή 13 Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης
(Γενικές Χρήσεις Γης), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1).
Όπως φαίνεται και στον πίνακα, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς του 1987
έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές και κάποιες προσθήκες στις γενικές κατηγορίες
χρήσεων γης, αλλά και πάλι δεν έχει καθοριστεί κάποια νέα Γενική Κατηγορία που να
αφορά εξειδικευμένα τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής.
2. Έχει οριστεί ωστόσο μια νέα Ειδική Κατηγορία Χρήσης γης με αριθμό (21) και τον τίτλο
«Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής του ν. 4302/2014» (βλ. Πίνακας 2). Όμως, η ειδική αυτή
κατηγορία διασπάται εκ νέου σε τρεις επιμέρους τύπους εγκαταστάσεων logistics, με
σκοπό την διαφοροποίηση των αποθηκών χονδρικού εμπορίου από τις αποθήκες των
παρόχων υπηρεσιών logistics και μεταφορών.
3. Από την άλλη, παραμένει εν ισχύ αλλά με νέα ονομασία η ειδική κατηγορία χρήσης γης
«Κτίρια – Γήπεδα Αποθήκευσης» του προηγούμενου καθεστώτος του 1987. Όπως
φαίνεται και στον Πίνακας 2, το νέο όνομα της Ειδικής Κατηγορίας Χρήσης Γης είναι
«Αποθήκες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης» με κωδικό (20) και αποτελείται από
τέσσερις (4) επιμέρους τύπους εγκαταστάσεων logistics.
Εξετάζοντας συνοπτικά τα αποτελέσματα που επιφέρει το νέο ΠΔ χρήσεων γης στις
εγκαταστάσεις εφοδιαστικής, παρατηρεί κανείς ότι αντί να απλοποιείται το ρυθμιστικό
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πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας των υποδομών εφοδιαστικής μάλλον αυξάνεται η
προϋπάρχουσα πολυπλοκότητα με τον καθορισμό νέων τύπων και κατηγοριών ειδικών
χρήσεων γης και εγκαταστάσεων.
Με βάση το νέο ΠΔ έχουμε πλέον να κάνουμε με 2 κατηγορίες ειδικών χρήσεων γης, ενώ
προηγούμενως υπήρχε μία (κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης) και 7 επιμέρους τύποι
εγκαταστάσεων αποθήκης και logistics.. Αντί για απλοποίηση και ενοποίηση των
χρήσεων γης έχουμε ακόμα μεγαλύτερο κερματισμό, καθιστώντας κάθε προσπάθεια
ενιαίας καταγραφής, αποτύπωσης και ανάλυσης των εγκαταστάσεων και των
χαρακτηριστικών τους εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη διαδικασία.
Η απογραφή και ενιαία ανάλυση των εγκαταστάσεων εφοδιαστικής περιπλέκεται ακόμα
περισσότερο καθώς οι 7 αυτές επιμέρους τύποι εγκαταστάσεων διασπώνται σε
υποκατηγορίες, ανάλογα με το εμβαδόν τους, τον βαθμό όχλησης και την γενική
κατηγορία χρήσης γης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθούν. Συνοπτικά, η
αντιστοιχεία χρήσεων γης με τις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις και τους επιτρεπόμενους
επιμέρους τύπους εγκαταστάσεων εφοδιαστικής καθορίζεται στον πίνακα.
Πίνακας 2 Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης του νέου καθεστώτος (ΠΔ 59/2018) σε σύγκριση με το προηγούμενο

Νέο καθεστώς ΠΔ 59/2018

Προηγούμενο Καθεστώς (ΠΔ 1987)

Α/Α Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης

Α/Α Γενικές χρήσεις γης

1 Αμιγής κατοικία

1 Αμιγής κατοικία

2 Γενική κατοικία

2 Γενική κατοικία

3

Πολεοδομικό κέντρο
λειτουργίες της πόλης

/

κεντρικές

4 Τουρισμός-Αναψυχή

Πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές
3 λειτουργίες της πόλης – τοπικό κέντρο
συνοικίας/γειτονιάς
7 Τουρισμός-Αναψυχή

5 Κοινωφελείς λειτουργίες
6 Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο
7

Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής &
μέσης όχλησης

8 Χονδρεμπόριο

8 Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο
Μη-οχλούσα βιομηχανία – βιτοτεχνία,
4 βιομηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο
(χαμηλή-μέση όχληση)
6 Χονδρεμπόριο

9 Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο
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10

Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής
όχλησης

5

11

Εγκαταστάσεις
Αστικών
Κοινής Ωφέλειας

9 Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις

Υποδομών

Οχλούσα βιομηχανία – βιτοτεχνία,
(υψηλή όχληση)

12 Ειδικές χρήσεις
13 Αγροτική χρήση

Πίνακας 3 Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης του νέου καθεστώτος (ΠΔ 59/2018) που σχετίζονται με την εφοδιαστική
αλυσίδα

Κωδικός

Ειδική Κατηγορία
Χρήσεων Γης

Επιμέρους τύπος εγκατάστασης
20.1

20

Αποθήκες χαμηλής, μέσης
και υψηλής όχλησης

Αποθήκες του άρθρου 17 του ν.
3982/2011

20.2 Aποθήκες λιανικής πώλησης
20.3

Διανομή ημερήσιου και περιοδικού
τύπου

20.4 Φαρμακαποθήκες
Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής
(ΚΑΔ)
Αστικό Κέντρο Ενοποίησης
21.2
Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ)
21.1
21

Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής
του ν. 4302/2014

21.3 Αποθήκες Χονδρικού Εμπορίου

Κύριες προκλήσεις οργάνωσης των εγκαταστάσεων στην χώρα
Πέραν της άναρχης ανάπτυξης, η έλλειψη σχεδιασμού οδήγησε στον πλήρη κερματισμό
των εγκαταστάσεων logistics τόσο χωρικά όσο και λειτουργικά. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως δεν είναι εφικτό να οριστεί ξεκάθαρα και με σαφήνεια μία ενιαία ομάδα
κτιριακών εγκαταστάσεων, περιοχών ή χρήσεων γης που φιλοξενούν σήμερα ή θα
μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να φιλοξενήσουν δραστηριότητες και λειτουργίες
logistics. Δεν υπάρχει μία ενιαία ταυτότητα που να χαρακτηρίζει συνολικά τις
εγκαταστάσεις logistics και να τις διαφοροποιεί από άλλους τύπους εγκαταστάσεων, αν
και οι εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αποτελούν μία σαφώς διακριτή δραστηριότητα και με
σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
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Επίσης, η πλειονότητα αυτών των εγκαταστάσεων δεν έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί
είτε γιατί δεν μπορούν να αδειοδοτηθouy (βλ. περιοχή Ασπροπύργου), είτε γιατί δεν
υπήρξε νομοθετική υποχρέωση ν’ αδειοδοτηθούν. Ως συνέπεια των ανωτέρω, για την
πλειονότητα των εμπορικών αυτών αποθηκών δεν υπάρχουν σήμερα τεκμηριωμένα
στοιχεία και δεδομένα για τον ακριβή αριθμό των λειτουργούντων εγκαταστάσεων, τη
δυναμικότητά τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Συνοψίζοντας η έλλειψη οργάνωσης των εγκαταστάσεων logistics στην Ελλάδα
συνοψίζεται στα ακόλουθα 3 χαρακτηριστικά:
1.
Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη κατηγορία χρήσης γης (γενική ή ειδική χρήση
γης) που να ταυτίζεται με τις εγκαταστάσεις logistics της χώρας ώστε να
επικεντρωθεί η έρευνα της ομάδας εργασίας σε συγκεκριμένες περιοχές και
χρήσεις γης.
Οι εγκαταστάσεις εφοδιαστικής λειτουργούν σήμερα στο σύνολο σχεδόν των κατηγοριών
χρήσεων γης, ξεκινώντας από εγκαταστάσεις αποθηκών σε βιομηχανικές περιοχές και
ζώνες χονδρεμπορίου μέχρι τις εμπορικές αποθήκες σε αγροτικές και αχαρακτήριστες
περιοχές (περιοχές που δεν έχει καθοριστεί χρήσεις γης) στο Θριάσιο, στο Καλοχώρι
αλλά και σε όλη την επικράτεια.
Υπάρχουν επίσης σημαντικές εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης και διαμεταφοράς
εμπορευμάτων (πρακτορεία μεταφορών) στον Ελαιώνα και στο Καλοχώρι, ενώ άλλες,
λιγότερες είναι αλήθεια εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περιοχές γενικής κατοικίας ή
πολεοδομικού κέντρου ή ακόμα και πρασίνου. Ως αποτέλεσμα, οι εγκαταστάσεις logistics
έχουν αναπτυχθεί άναρχα, χωρίς πολεοδομικό σχέδιο και διάσπαρτα στην επικράτεια της
χώρας.
2.
Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων δεν είναι καταχωρημένες στα μητρώα
των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών για την αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τη
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων logistics και ει-δυνατόν λεπτομερειών για τη
δυναμικότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Μέχρι και το Μάιο του 2017, οι πλειονότητα των εγκαταστάσεων εξαιρούνταν από την
έκδοση άδειας λειτουργίας και συνεπώς, δεν έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα με τις
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που τηρούν οι αρμόδιες Δ/νσεις Ανάπτυξης των
Περιφερειών της Χώρας. Πολλές άλλες αποθήκες ήταν εκτός σχεδίου και ειδικά στην
Αττική δεν είχαν το δικαίωμα να αδειοδοτηθούν.
Οι μη-αδειοδοτημένες αποθήκες δεν είναι λίγες. Μόνο όσες εμπορικές αποθήκες διέθεταν
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και ψυγεία συντήρησης/κατάψυξης (βλ. ενότητα 2.2.3
«Βιομηχανικές Αποθήκες | κατηγορία 3») ήταν υποχρεωμένες να λάβουν άδεια
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λειτουργίας δηλώνοντας τα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητές τους στις αρμόδιες
Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών στις οποίες ανήκαν.
Εκτιμάται συνεπώς ότι για την πλειονότητα των αποθηκών και εγκαταστάσεων logistics
τόσο στην περιοχή του Θριασίου όσο και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν
διαθέσιμες καταχωρήσεις και στοιχεία στα μητρώα των αρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών
που θα διευκόλυναν την απογραφή τους και την ανάλυση της δυναμικότητας και των
λειτουργικών χαρακτηριστικών του κλάδου.
3.
Τέλος, δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κτιριακών εγκαταστάσεων που να
ταυτίζεται με τις εγκαταστάσεις logistics και τις αποθήκες.
Σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία, συναντάμε στην πράξη διάφορες κατηγορίες κτιρίων ή
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με δραστηριότητες logistics, όπως «εμπορική αποθήκη
χονδρικής ή λιανικής πώλησης», «επαγγελματική αποθήκη», «βιομηχανική αποθήκη»,
«αγροτική αποθήκη», «γενικές αποθήκες», «διαμετακομιστικοί σταθμοί», «αυτοτελής
αποθήκη καταστημάτων» κλπ.
Από το σύνολο των κτιριακών αυτών εγκαταστάσεων δεν είναι όλες κατάλληλες για την
υποδοχή δραστηριοτήτων logistics (π.χ. αποθήκες εμπορικών επιχειρήσεων λιανικής).
Παράλληλα, εγκαταστάσεις που αρχικά λειτουργούσαν με άλλες χρήσεις, όπως για
παράδειγμα βιομηχανίες/βιοτεχνίες, ή ακόμα και μεγάλα εμπορικά καταστήματα ή κτίρια
επιχειρήσεων, θα μπορούσαν επίσης υπό προϋποθέσεις να αλλάξουν χρήση και να
φιλοξενήσουν νόμιμα δραστηριότητες logistics.
Συνεπώς, χρειάζεται ένας συστηματικός τρόπος για να επικεντρώσουμε την έρευνα σε
συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, που εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος έργου.

2.2. Κατηγορίες και τύποι εγκαταστάσεων logistics
Όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1, η υφιστάμενη σήμερα θεσμική οργάνωση και
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων logistics στην Ελλάδα δεν επιτρέπει την
αποτελεσματική χαρτογράφηση της αγοράς και των υποδομών logistics αποθήκευσης
στην Ελλάδα, τουλάχιστον με γνώμονα τις ανάγκες του ερευνητικού έργου WAREM&O.
Όπως αναλύεται σε άλλες ενότητες του παρόντος κεφάλαιου, δεν υπάρχει σήμερα μία
ενιαία ταυτότητα για να χαρακτηρίζει τις εγκαταστάσεις logistics και να τις διαφοροποιεί
ξεκάθαρα από άλλους τύπους εγκαταστάσεων, αν και τα logistics αποτελούν μία σαφώς
διακριτή δραστηριότητα και μάλιστα με σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
Για τον σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε από την ομάδα του έργου ένα ενιαίο πλαίσιο
κωδικοποίησης, των εγκαταστάσεων εφοδιαστικής της χώρας αποτελούμενο από 6
κατηγορίες εκγαταστάσεων και 10 επιμέρους τύπους, όπου για κάθε κατηγορία και κάθε
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τύπο εγκατάστασης ενοποιούνται, στο μέτρο του δυνατό ένα σύνολο ομοειδών
δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικών και λειτουργιών εφοδιαστικής.
Η διαμόρφωση του πλαισίου αυτού στηρίζεται στην ενοποίηση των υποδομών,
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών εφοδιαστικής, με γνώμονα τρία βασικά κριτήρια:
1. Ανάλογα με τις περιοχές και χρήσεις γης στις οποίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τη
νομοθεσία να αναπτυχθούν χωροταξικά οι υποδομές logistics της χώρας,
2. Ανάλογα με τις λειτουργίες και υπηρεσίες logistics που επιτρέπεται να
ενσωματώνουν οι εγκαταστάσεις logistics ανά κατηγορία
3. Ανάλογα με τις περιοχές συγκέντρωσης των εγκαταστάσεων logistics στην πράξη
Οι κατηγορίες και τύποι των εγκαταστάσεων αυτών αναλύονται διεξοδικά στις αντίστοιχες
επιμέρους ενότητες 2.2.1 έως και 2.2.5 που ακολουθούν. Τα δε βασικά χαρακτηριστικά
για κάθε κατηγορία και τύπο εγκατάστασης συνοψίζονται στον πίνακα της επόμενης
σελίδας (Πίνακας 4).

Πίνακας 4 Ενιαίο Πλαίσιο Κωδικοποίησης Εγκαταστάσεων Εφοδιαστικής: Ομαδοποίησης εγκαταστάσεων logistics σε 6
κατηγορίες και 10 Τύπους

Κατηγορία

1. ΚΑΔ

Κωδ
ικός

1.0

Τύπος
Εγκατάστασης
Κέντρα
Αποθήκευσης &
Διανομής

Σύντομη Περιγραφή

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής με
γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα
με νόμο 4302/2014

Βλ. υποενότητα
Σφάλμα!
Το
αρχείο
προέλευ
σης της
αναφορ
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Κατηγορία

Κωδ
ικός

Τύπος
Εγκατάστασης

Σύντομη Περιγραφή

Βασικές
Λειτουργίες
Logistics

Εγκαταστάσεις εμπορικών
αποθηκών, κυρίως σε περιοχές
χονδρεμπορίου που δεν διαθέτουν
Η/Μ εξοπλισμό ή ψυγεία

2.2

Logistics
«αχαρακτήριστης»

Εγκαταστάσεις εμπορικών
αποθηκών στις αχαρακτήριστες
περιοχές του Θριασίου, της
Θεσσαλονίκης και των Οινοφύτων
χωρίς άδεια λειτουργίας

3.1

Εγκαταστάσεις με
μηχανήματα
συσκευασίας

Μονάδα αποθήκευσης και
συσκευασίας – ανασυσκευασίας με
μηχανολογικό εξοπλισμό

3.2

Εγκαταστάσεις
Ψυκτικής Αλυσίδας

Μονάδα αποθήκευσης ευπαθών
προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους

4.1

Εγκαταστάσεις
μεταφόρτωσης &
διανομής
εμπορευμάτων

Εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών
για την εγκατάσταση και λειτουργία
μεταφορικής ή διαμεταφορικής
επιχείρησης του ΠΔ 79/2004
(πρακτορεία μεταφορών)

2.1
2. Εμπορικές
Αποθήκες

3.
Βιομηχανικές
αποθήκες

4.
Εγκαταστάσεις
Αστικών
Κέντρων

Βλ. υποενότητα
άς δεν
βρέθηκε.
Σφάλμα!
Το
αρχείο
προέλευ
σης της
αναφορ
άς δεν
βρέθηκε.
Σφάλμα!
Το
αρχείο
προέλευ
σης της
αναφορ
άς δεν
βρέθηκε.
Σφάλμα!
Το
αρχείο
προέλευ
σης της
αναφορ
άς δεν
βρέθηκε.
Σφάλμα!
Το
αρχείο
προέλευ
σης της
αναφορ
άς δεν
βρέθηκε.
0
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Κατηγορία

Κωδ
ικός

Τύπος
Εγκατάστασης

4.2

Αστικά Κέντρα
Ενοποίησης
Εμπορευμάτων
(ΑΚΕΕ)

Ειδικές εγκαταστάσεις του Ν.
4302/2014 σε περιοχές των δήμων
για προσωρινή αποθήκευση &
ενοποίηση φορτίων και για
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και
για στάθμευση φορτηγών

Μικρές αποθήκες
χαμηλής όχλησης

Μικρές αποθήκες χονδρικής ή
λιανικής < 400m2 ή 500 m2, και
φαρμακαποθήκες < 1.500m2 σε
περιοχές «Γενικής Κατοικίας» αλλά
και σε περιοχές «Πολεοδομικού
Κέντρου»

4.3

Σύντομη Περιγραφή



5. Άλλες
εγκαταστάσει
ς

5.0

Άλλες
εγκαταστάσεις
αποθήκευσης





6.
Βιομηχανικά
κτίρια

6.0

Μεταποίηση

Βλ. υποενότητα
Σφάλμα!
Το
αρχείο
προέλευ
σης της
αναφορ
άς δεν
βρέθηκε.
Σφάλμα!
Το
αρχείο
προέλευ
σης της
αναφορ
άς δεν
βρέθηκε.

Αποθήκες
επικίνδυνων Σφάλμα
!
Το
εμπορευμάτων4
αρχείο
Αποθήκες καυσίμων και
προέλε
αερίων5
υσης
της
Εγκαταστάσεις
6
αναφορ
Ανακύκλωσης
άς δεν
Αγροτικές
αποθήκες
βρέθηκ
(αγροτικών
προϊόντων,
ε.
λιπασμάτων
και
φαρμάκων)
Aποθήκες φαρμάκων

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
παραγωγικές ή αποθηκευτικές, που
σήμερα μπορούν να αλλάξουν χρήση σε
ΚΑΔ

4

Για την αποθήκευση εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών

5

Για την αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων

Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή
στεγασμένους χώρους
6
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1.0

Τύπος
εγκατάστασης
ΚΑΔ

Οικοδομική Δραστηριότητες Λειτουργοί
Άδεια
 Εμπορική  Κύριες
 Πάροχοι
αποθήκη
δραστηριότητες
υπηρεσιών
εφοδιαστικής
logistics
 Βιομηχανικ
ό κτίριο
 Δευτερεύουσες
 Επιχειρήσεις
χαμηλής
ή
χονδρικού
μέσης όχλησης
εμπορίου
 Επιχειρήσεις
λιανικού
εμπορίου

2.1

Βασικές
Λειτουργίες
Logistics



Εμπορική  Κύριες
αποθήκη
δραστηριότητες
εφοδιαστικής

 Πάροχοι
υπηρεσιών
logistics

 Δεν
 Επιχειρήσεις
επιτρέπονται
χονδρικού
ψυγεία και Η/Μ
εμπορίου
εξοπλισμός
 Επιχειρήσεις
 Όχι
λιανικού
δευτερεύουσες
εμπορίου

Γνωστοποίηση
Βασικές Συγκεντρώσεις
Λειτουργίας
 Υποχρέωση από  Χονδρεμπόριο
Μάιο 2017 και
Ασπρόπυργου
μετά
 Βιομηχανική
ζώνη
 Ελάχιστες άδειες
Ασπρόπυργου
μέχρι
σήμερα
 Σίνδος
(deadline
MAY
 Καλοχώρι
2019)
 Οινόφυτα?
 Δεν
αφορά  Χονδρεμπόριο
προηγούμενο
Ασπροπύργου
καθεστώς
 Χονδρεμπόριο Θριασίου
 Υποχρέωση ΚΑΔ
 Σίνδος
(από Μάιο 2017  Χονδρεμπόριο Θεσ/νικης
Μάιο 2019)
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2.2

Τύπος
Οικοδομική
εγκατάστασης
Άδεια
Logistics
 Εμπορική
αχαρακτήριστης
αποθήκη

Δραστηριότητες

Λειτουργοί

 Κύριες
εφοδιαστικής

 Πάροχοι
υπηρεσιών
logistics

 Ψυγεία και Η/Μ
εξοπλισμός

χωρίς άδεια

 Δευτερεύουσες
εφοδιαστικής
χωρίς άδεια
 Βιομηχανικ 
ό κτίριο

3.1


Εγκαταστάσεις
με μηχανήματα
συσκευασίας



Κύριες
εφοδιαστικής

Μεταφορείς
Λιγότερο
επιχειρήσεις
χονδρικού
λιανικού
εμπορίου

 Πάροχοι
υπηρεσιών
logistics
μεταφορών

Η/Μ
εξοπλισμός με
άδεια
 Λιγότερο
επιχειρήσεις
Δευτερεύουσες
χονδρικού
εφοδιαστικής
λιανικού
εμπορίου

και

Γνωστοποίηση
Βασικές Συγκεντρώσεις
Λειτουργίας
 Δεν
αφορά  Αχαρακτήριστη
προηγούμενο
Ασπρόπυργου
καθεστώς
 Αχαρακτήριστη
 Υποχρέωση
Καλοχωρίου
ΚΑΔ (από Μάιο
2017 - Μάιο
2019)


και

και

Υποχρέωση για
νόμιμη
ενλειτουργία
εγκατάσταση



Βιομηχανική
Θριασίου



Χονδρεμπόριο
Θριασίου ????



Σίνδος



Αχαρακτήριστη
Καλοχώρι



Βιομηχανική
Οινοφύτων



Αχαρακτήριστη
Οινοφύτων
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3.2

Τύπος
εγκατάστασης
Εγκαταστάσεις
Ψυκτικής
Αλυσίδας

Οικοδομική Δραστηριότητες
Άδεια
 Βιομη
 Κύριες
χανικ
εφοδιαστικ
ό
ής
κτίριο
 Η/Μ
εξοπλισμό
ς με άδεια


4.1

4.2

4.3

5.0

Λειτουργοί




Δευτερεύο
υσες
εφοδιαστικ
ής

Γνωστοποίηση
Βασικές Συγκεντρώσεις
Λειτουργίας
Πάροχοι
 Υποχρέωση

υπηρεσιών
για νόμιμη
logistics και
ενμεταφορών
λειτουργία
εγκατάστασ
Λιγότερο
η
επιχειρήσεις
χονδρικού
και λιανικού
εμπορίου

Εγκαταστάσεις
μεταφόρτωσης
και
διανομής
εμπορευμάτων
Αστικά Κέντρα
Ενοποίησης
Εμπορευμάτων
(ΑΚΕΕ)
Μικρές
αποθήκες
χαμηλής
όχλησης



Δ/Α











Δ/Α











Δ/Α









Άλλες
εγκαταστάσεις
αποθήκευσης



Δ/Α
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6.0

Τύπος
εγκατάστασης
Μεταποίηση

Οικοδομική Δραστηριότητες Λειτουργοί
Γνωστοποίηση
Άδεια
Λειτουργίας
 Βιομη  Αλλαγή
 Αλλαγή
 Άδειας
χανικ
χρήσης
χρήσης σε
βιομηχανίας
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Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΠ)
Στην Κατηγορία 1 (ΚΑΔ) διακρίνουμε έναν τύπο εγκατάστασης
Κατηγορία

Κωδικός

1. ΚΑΔ

1.0

Τύπος
Εγκατάστασης
Κέντρα
Αποθήκευσης &
Διανομής

Σύντομη Περιγραφή

Βλ.
ενότητα
Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής Σφάλμα!
με γνωστοποίηση λειτουργίας Το αρχείο
σύμφωνα με νόμο 4302/2014
προέλευσ
ης
της
αναφοράς
δεν
βρέθηκε.

Ο Νόμος Πλαίσιο 4302/2014 (Α’ 225) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες
διατάξεις», γνωστός και ως ο νόμος της εφοδιαστικής αλυσίδας καθίερωσε για πρώτη
φόρα ένα νέο τύπο κτιρίου αποκλειστικά για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων και
λειτουργιών logistics με την
ονομασία «Κέντρα Αποθήκευσης
και Διανομής (ΚΑΔ)». Βασικός
σκοπός
της
συγκεκριμένης
ρύθμισης είναι η ενοποίηση σε μία
κοινή
κατηγορία
όλων
των
διαφορετικών
τύπων
εγκαταστάσεων και κτιρίων που
σήμερα χρησιμοποιούνται για την
φιλοξενία των λειτουργιών των
logistics.
Σύμφωνα με την λογική του νέου νόμου, μόνο στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
του Ν.4302/2014 είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση και λειτουργία κύριων
δραστηριοτήτων logistics, ανεξάρτητα από την οικονομική δραστηριότητα και τους
σκοπούς της επιχείρησης.
Ανεξάρτητα δηλαδή από το εάν η επιχείρηση εκτελεί τις συγκεκριμένες λειτουργίες για
λογαριασμό της (in-house) ή για τρίτους (3rd party logistics provider), ανεξάρτητα από το
εάν πρόκειται και αποθήκη λιανικού ή χονδρικού εμπορίου, κλπ, η εγκατάσταση που
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ενσωματώνει κύριες δραστηριότητες logistics πρέπει να είναι Κέντρο Αποθήκευσης και
Διανομής σε συμμόρφωση με το Νόμο 4302/2014.
Στις κύριες δραστηριότητες ενός ΚΑΔ συγκαταλέγονται οι κλασικές εργασίες logistics
όπως συλλογή εμπορευμάτων, αποθήκευση, φόρτωση και εκφόρτωση, μεταφορά,
διανομή, μεταφόρτωση, κλπ. Επιτρέπεται φυσικά η εκτέλεση και δευτερευουσών
δραστηριοτήτων, ή αλλιώς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως συσκευασία,
ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, κλπ ή ακόμα και εργασίες ελαφριάς μεταποίησης αλλά
μόνο εφόσον αυτές οι δευτερεύουσες δραστηριότητες εκτελούνται ως συμπληρωματικές
των κύριων δραστηριοτήτων logistics:
Με την καθιέρωση του συγκεκριμένου τύπου εγκατάστασης προκύπτει άμεσα και η
υποχρέωση συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν τέτοιους τύπου
υποδομές. Όλες λοιπόν οι υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις logistics της χώρας πρέπει
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νόμου 4302/2014 και για τον σκοπό αυτό
απαιτείται η γνωστοποίηση της λειτουργίας τους ως ΚΑΔ στην αρμόδια αδειοδοτούσα
αρχή (η γνωστοποίηση αντικαθιστά πλέον την διαδικασία της έκδοσης άδειας
λειτουργίας).
Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για τις ανάγκες εφαρμογής του Νόμου 4302/2014 είναι η
Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται
γεωγραφικά η εγκατάσταση ΚΑΔ. Οι δε λεπτομέρειες της διακιδασίας γνωστοποήσης
λειτουργίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων καθορίζεται πλέον
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιανουαρίου 2018 (Β' 62/18-01-2018) με την οποία
αντικαταστάθηκε η προηγούμενη ΚΥΑ του Μαΐου 2017 (Β' 1668/16-5-2017).
Το ανωτέρω πλαίσιο έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης τον Μάιο του
2019, όταν και ολοκληρώνεται η διετία από την έκδοση της πρώτης Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.
Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία του Μαΐου 2019 είναι πολύ κοντά, θα ανέμενε
κανείς ότι η πλειονότητα των εγκαταστάσεων logistics της χώρας θα είχε ήδη προωθήσει
τις διαδικασίες γνωστοποίησης της λειτουργίας τους στια αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Με βάση ωστόσο την εμπειρία του Συμβούλου, τ’
αποτελέσματα εφαρμογής του νόμου 4302/2014 παραμένουν ακόμα πενιχρά. Ελάχιστες
εγκαταστάσεις logistics έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους ως ΚΑΔ,
άλλες γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται, άλλες γιατί δεν γνωρίζουν την διαδικασία, άλλες
γιατί πιστεύουν ότι θα υπάρξει παράταση και πολλές γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
και απαιτήσεις του νόμου.
Οι εγκαταστάσεις για τις περιοχές της χώρας με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
εγκαταστάσεων Logistics, όπως είναι για παράδειγμα ο Ασπρόπυργος και η ευρύτερη
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περιοχή του Θριασίου Πεδίου στην Αττική, τα Οινόφυτα στην Βοιωτία και φυσικά η Σίνδος
και το Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν σήμερα χωρίς να έχουν γνωστοποιήσει
τις δραστηριότητες logistics που εκτελούν άδεια λειτουργίας.
Ως αποτέλεσμα στα μητρώα των αρμόδιων υπηρεσιών δεν έχουν καταχωρηθεί
παρά ελάχιστες εγκαταστάσεις logistics, με την πλειονότητα να συνεχίζει να
λειτουργεί εξωσυστημικά.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου, τέτοιας μορφής καταχωρήσεις, εφόσον ήταν
διαθέσιμες, θα διευκόλυναν σημαντικά την έρευνα απογραφής των νομίμως
λειτουργούντων εγκαταστάσεων logistics. Υπό προϋποθέσεις και εφόσον μας δινόταν
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας πρόσβαση στις σχετικές γνωστοποιήσεις
λειτουργίας των ΚΑΔ θα υπήρχε η δυνατότητα συλλογής τεκμηριωμένων στοιχεία όπως
το μέγεθος των εγκαταστάσεων, οι εκτελούμενες δραστηριότητες logistics και η ύπαρξη
εξοπλισμού όπως ψυγεία, palletizer κλπ.
Με βάση ωστόσο την υφιστάμενη κατάσταση, η σχετική έρευνα θα απέδιδε στοιχεία για
ένα μικρό ή μάλλον πολύ μικρό ποσοστό από το συνολικό απόθεμα εγκαταστάσεων
logistics της χώρας. Ειδικά για τις περιοχές του Ασπροπύργου, Καλοχωρίου και
Οινοφύτων θα χρειαστεί να εξετάσουμε δευτερογενή στοιχεία της αγοράς και να
οργανωθούν στοχευμένες έρευνες για πρωτογενή στοιχεία μέσω συνεντεύξεων και
ερωτηματολογίου

Εγκαταστάσεις εμπορικών αποθηκών (Κατηγορία 2)
Γενικά πρόκειται για εγκαταστάσεις logistics που στεγάζονται σε κτίρια με οικοδομική
άδεια εμπορικής αποθήκης. Αφορούν την πλειονότητα των εγκαταστάσεων logistics που
έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους πριν την θέσπιση του νέου Νόμου 4302/2014.
Όσο η κινητήρια ισχύς του μόνιμα εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης
logistics είναι μικρότερη από 22 kW ή η θερμική ισχύς μικρότερη από 50 kW, η κείμενη
νομοθεσία εξαιρούσε τις εμπορικές αποθήκες από την υποχρέωση έκδοσης άδειας
λειτουργίας.
Ακόμα κι αν το επιθυμούσε ο λειτουργός της εγκατάστασης, δεν υπήρχε συνεπώς η
δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εμπορικής αποθήκης.
Αντίθετα, η Αρμόδια Υπηρεσία εξέδιδε βεβαίωση ότι η εγκατάσταση εξαιρείται και δεν
υποχρεούται σε έκδοση άδειας λειτουργίας.
Αν ωστόσο μία εμπορική αποθήκη εγκαθιστούσε Η/Μ εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ πάνω
από 22 kW ή θερμική ισχύ πάνω από 50 kW, τότε υπαγόταν άμεσα στην κατηγορία των
βιομηχανικών αποθηκών (βλ. υποενότητα 2.7, κατωτέρω) και θα ήταν πλέον
υποχρεωτική η έκδοση άδειας λειτουργίας, εφόσον το επέτρεπε η χρήση γης.
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Από το Μάιο όμως του 2017 και μετά έχει πάψει να ισχύει η προαναφερθείσα
εξαίρεση και όλες οι εμπορικές αποθήκες οφείλουν να συμμορφωθούν με τις
απαιτήσεις του Νόμου 4302/2014 (Α’ 225) και να προωθήσουν τις αναγκαίες
διαδικασίες γνωστοποίησης λειτουργίας τους στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της
Περιφέρειας.
Κατηγορία

Κωδικός

2.1

Τύπος
Εγκατάσταση
ς
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ενότητα

Εγκαταστάσεις εμπορικών
αποθηκών, κυρίως σε περιοχές
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Η/Μ εξοπλισμό ή ψυγεία

Σφάλμα
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βρέθηκ
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Βασικές
Λειτουργίες
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2.
Εμπορικές
Αποθήκες

2.2

Σύντομη Περιγραφή

Logistics
«αχαρακτήρισ
της»

Εγκαταστάσεις εμπορικών
αποθηκών στις αχαρακτήριστες
περιοχές του Θριασίου, της
Θεσσαλονίκης και των Οινοφύτων
χωρίς άδεια λειτουργίας

Εγκαταστάσεις για Βασικές Λειτουργίες Logistics (Tύπος 2.1.)
Πρόκειται για εμπορικές αποθήκες που δεν διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο
ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ) εξοπλισμό (ή δεν δηλώνουν ότι διαθέτουν), όπως για
παράδειγμα ψυγεία για την συντήρηση, ψύξη ή κατάψυξη τροφίμων ή άλλο εξοπλισμό
όπως palletizer, εξοπλισμό συσκευασίας και ετικετοποίησης των εμπορευμάτων.
Δεδομένου συνεπώς ότι δεν διαθέτουν Η/Μ εξοπλισμό, οι εγκαταστάσεις αυτές
φιλοξενούν αμιγώς δραστηριότητες εφοδιαστικής όπως αποθήκευση, μεταφορά και
διαμεταφορά αγαθών και εμπορευμάτων, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παρέχουν
δευτερεύουσες υπηρεσίες όπως συσκευασία και ετικετοποίηση, στον βαθμό που οι
εργασίες αυτές απαιτούν μηχανήματα ισχύος μεγαλύτερης από 22 kW. Τέτοιας μορφής
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εγκαταστάσεις λειτουργούνται ως εγκαταστάσεις logistics - αλλά χωρίς την υποχρέωση
άδειας λειτουργίας - από παρόχους υπηρεσιών logistics, από επιχειρήσεις χονδρικού
εμπορίου ή από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε ζώνες χονδρεμπορίου ενώ πιο σπάνια έως καθόλου
απαντώνται σε ζώνες βιομηχανίας χαμηλής ή μέσης όχλησης, δεδομένου ότι σε αυτές τις
ζώνες θα ήταν πιο αποδοτικό τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον εκμεταλλευτή της
εγκατάστασης να κατασκευαζόταν και αξιοποιούνταν με τους όρους της βιομηχανίας και
όχι της εμπορικής αποθήκης. Ως γνωστόν, οι συντελεστές δόμησης των βιομηχανικών
κτιρίων σε χρήσεις γης που επιτρέπεται η ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων έχουν
μεγαλύτερου συντελεστές δόμησης και κάλυψης κάτι που θα επέτρεπε στον
κατασκευαστή να κάνει καλύτερη αξιοποίηση του οικοπέδου, χτίζοντας μεγαλύτερο κτίριο.
Επίσης, σε περίπτωση βιομηχανικής χρήσης γης θα ήταν εφικτό να τοποθετηθεί
εξοπλισμός, μεγάλης μάλιστα ισχύος για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως
συσκευασία, συναρμολόγηση ή ακόμα και εξοπλισμός ελαφριάς μεταποίησης των
εμπορευμάτων, κάτι που στην εμπορική αποθήκη δεν έχει ο εκμεταλλευτής το δικαίωμα
να κάνει.
Αν και οι εμπορικές αποθήκες έχουν πολλά κοινά σημεία με τα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής (ΚΑΔ) του Νόμου 4302/2014, δεν είναι ταυτόσημες εγκαταστάσεις. Η εμπορική
αποθήκη, ανεξάρτητα αν φέρει εξοπλισμό ή όχι, υποχρεώνεται πλέον να μετατραπεί σε
ΚΑΔ μέχρι τον Μάϊο του 2018. Γα τον σκοπό αυτό οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με
τις απαιτήσεις του νόμου 4302/2014, και να προωθηθούν όλες οι απαιτούμενες
διαδικασίες μέχρι την γνωστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης ΚΑΔ στην
αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Εννοείται ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει
να εκπονηθούν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και να εκδοθούν όλα τα αναγκαία
πιστοποιητικά και εγκρίσεις. Πέραν της γνωστοποίησης λειτουργίας, το πλεονέκτημα του
ΚΑΔ είναι φυσικά ότι του παρέχεται το δικαίωμα να εκτελεί και δευτερεύουσες
δραστηριότητες με την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, ψυγείων και
μηχανημάτων.

Εγκαταστάσεις logistics «αχαρακτήριστής»
Αφορά εν γένει αντίστοιχη εγκατάσταση εμπορικής αποθήκης όπως και στην περίπτωση
1.1, με την διαφορά ότι έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές που δεν διαθέτουν εγκεκριμένα
χωρικά σχέδια (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΖ, ΖΟΕ), και συνεπώς δεν έχουν καθορισμένες
χρήσεις γης. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες γενικά και ως «αχαρακτήριστες» περιοχές.
Μάλιστα οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν σήμερα τη συντριπτική πλειοψηφία των
εμπορικών αποθηκών της χώρας καθώς αξιοποιούν το γεγονός ότι επιτρέπεται από τη
νομοθεσίας η ανέγερση εμπορικών αποθηκών σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένα χωρικά
σχέδια – ενώ αντίθετα απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων.
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Εμπορικές αποθήκες της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν αναπτυχθεί κατά
μεγάλη πλειοψηφία στις λεγόμενες «αχαρακτήριστες» περιοχές του Θριασίου
Πεδίου (κυρίως στον Ασπόπυργο), των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου
Θεσσαλονίκης.
Με το προϋπάρχον καθεστώς, οι εγκαταστάσεις logistics μπορούσαν να λειτουργούν
νόμιμα χωρίς την ανάγκη αδειοδότησης της εγκατάστασης και έκδοσης άδειας
λειτουργίας, αρκεί να μην διέθεταν μόνιμα εγκατεστημένο ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ)
εξοπλισμό ή ψυγεία συντήρησης/ψύξης/κατάψυξης. Από την στιγμή όμως που
τοποθετούσαν Η/Μ εξοπλισμό ισχύος μεγαλύτερης από΄22 kW, υπάγονταν στις διατάξεις
του Νόμου 3982/2011 και ήταν πλέον υποχρεωτική η έκδοση άδειας λειτουργίας ή η
γνωστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης ως «βιομηχανική αποθήκη» (βλ.
υποενότητα 2.7, κατωτέρω).
Με αυτή την ευεργετική νομοθετική ρύθμιση, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα
και χωρίς άδεια οι εγκαταστάσεις logistics που βρίσκονται στις «αχαρακτήριστες»
περιοχές του Θριασίου, των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου – αλλά και σε όλη την
ελληνική επικράτεια.
Από τον Μάιο όμως του 2018 και μετά υποχρεώνονται όλες οι εγκαταστάσεις logistics
στις αχαρακτήριστες περιοχές της χώρας να υπαχθούν στην διαδικασία αδειοδοτησης της
λειτουργίας τους ως ΚΑΔ, ανεξάρτητα αν φέρουν Η/Μ εξοπλισμό ή όχι. Γα τον σκοπό
αυτό, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του νόμου 4302/2014 και
να προωθηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες μέχρι την γνωστοποίηση της
λειτουργίας της εγκατάστασης ΚΑΔ στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Εννοείται ότι πριν την γνωστοποίηση της λειτουργίας τους θα πρέπει να εκπονηθούν όλες
οι απαιτούμενες μελέτες και να εκδοθούν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και εγκρίσεις.
Για τις εγκαταστάσεις που σήμερα λειτουργούν σε περιοχές των Οινοφύτων και του
Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης που δεν διαθέτουν εγκεκριμένα χωρικά σχέδια, είναι
υπό-προϋποθέσεις εφικτή η προώθηση των διαδικασιών γνωστοποίησης
λειτουργίας και η «νομιμοποίηση» της λειτουργίας τους σε συμμόρφωση με το
Νόμο 4302/2014.
Για την περιοχή του Θριασίου όμως υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που
πηγάζουν από το Νόμο 3325/2005 και καθιστούν την γνωστοποίηση λειτουργίας
των εγκαταστάσεων logistics αδύνατη, εκτός αν προωθηθεί ειδική νομοθετική
ρύθμιση από τα συναρμόδια Υπουργεία .

Βιομηχανικές Αποθήκες (κατηγορία 3)
Γενικά πρόκειται για εγκαταστάσεις logistics που στεγάζονται σε κτίρια με οικοδομική
άδεια βιομηχανικού κτιρίου. Αποτελούν σήμερα σχετικά Σημαντικός αριθμός
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εγκαταστάσεων logistics υπάγεται σήμερα στην συγκεκριμένη κατηγορία και η
πλειονότητα εξ’ αυτών βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται η εγκατάσταση
βιομηχανικών αποθηκών σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την αδειοδότηση των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων (Ν. 3982/2011 και Ν. 3325/2005). Τέτοιες περιοχές είναι
οι ζώνες χονδρεμπορίου και οι ζώνες της βιομηχανίας χαμηλής, μέσης και υψηλής
όχλησης.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές αποθήκες (βλ. προηγούμενη ενότητα 1.4), η αδειοδότηση
των εγκαταστάσεων αυτών ήταν ανέκαθεν υποχρεωτική. Σήμερα, η έκδοση άδειας
λειτουργίας γίνεται με γνωστοποίηση σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν. 3982/2011
(Α’143). Στην ουσία πρόκειται για εγκαταστάσεις παρόμοιες με τις εμπορικές αποθήκες
της προηγούμενη ενότητας που «μετατρέπονταν» όμως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
καθώς διέθεταν μόνιμα εγκατεστημένο Η/Μ εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ πάνω από 22
kW ή θερμική ισχύ πάνω από 50 kW.
Πολλές μάλιστα επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL),
προτιμούσαν να λάβουν άδεια λειτουργίας, εφόσον είχαν τη δυνατότητα αυτή, ώστε να
ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό και για τον λόγο αυτό εγκαθιστούσαν ένα paletizer ή
έναν ραουλόδρομο για να υπερβούν τα ελάχιστα όρια ισχύος και να θεωρηθούν αποθήκες
της βιομηχανίας.
Με τη θέσπιση του νέου Νόμου 4302/2014 για την εφοδιαστική, οι νέες αντίστοιχες
εγκαταστάσεις logistics παύουν πλέον να αδειοδοτούνται ως βιομηχανικές αποθήκες με
βάση το νόμο 3982/2011 αλλά ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής με βάση το νόμο
της εφοδιαστικής. Η υποχρέωση δε αυτή είναι ανεξάρτητη από το εάν φέρουν Η/Μ
εξοπλισμό ή όχι, ενοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις Εμπορικές Αποθήκες της
προηγούμενης ενότητας με τις αποθήκες της βιομηχανίας που αναφέρονται στην
παρούσα ενότητα. Η ενοποιήση όμως αυτή δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί στην πράξη
από την αγορά.
Διακρίνουμε δύο επιμέρους τύπους βιομηχανικών αποθηκών, ανάλογα με το είδος του
Η/Μ εξοπλισμού που διαθέτουν:
Κατηγορία

Κωδι
κός

3.
Βιομηχανικ
ές
3.1
αποθήκες

Τύπος
Εγκατάστασης

Εγκαταστάσεις με
μηχανήματα
συσκευασίας

Σύντομη Περιγραφή
Μονάδα αποθήκευσης και
συσκευασίας – ανασυσκευασίας με
μηχανολογικό εξοπλισμό

Βλ.
ενότητα
Σφάλμα
!
Το
αρχείο
προέλε
υσης
της
αναφορ
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Μονάδα αποθήκευσης ευπαθών
προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους

3.2

Εγκαταστάσεις
Ψυκτικής Αλυσίδας

άς δεν
βρέθηκ
ε.
Σφάλμα
!
Το
αρχείο
προέλε
υσης
της
αναφορ
άς δεν
βρέθηκ
ε.

Εγκαταστάσεις με μηχανήματα συσκευασίας (Τύπος 3.1.)
Για την αδειοδότηση βιομηχανικής Όσο η κινητήρια ισχύς του μόνιμα εγκατεστημένου Η/Μ
εξοπλισμού της εγκατάστασης είναι μικρότερη από 22 kW ή η θερμική ισχύς μικρότερη
από 50 kW, η κείμενη νομοθεσία εξαιρούσε τις εμπορικές αποθήκες από την υποχρέωση
έκδοσης άδειας λειτουργίας. Ακόμα κι αν το επιθυμούσε ο λειτουργός της εγκατάστασης,
δεν υπήρχε συνεπώς η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
εμπορικής αποθήκης. Αντίθετα, η Αρμόδια Υπηρεσία εξέδιδε βεβαίωση ότι η
εγκατάσταση εξαιρείται και δεν υποχρεούται σε έκδοση άδειας λειτουργίας.
Από το Μάιο όμως του 2017 και μετά έχει πάψει να ισχύει η προαναφερθείσα
εξαίρεση και όλες οι εμπορικές αποθήκες οφείλουν να συμμορφωθούν με τις
απαιτήσεις του Νόμου 4302/2014 (Α’ 225) και να προωθήσουν τις αναγκαίες
διαδικασίες γνωστοποίησης λειτουργίας τους στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της
Περιφέρειας.

Εγκαταστάσεις logistics αστικών κέντρων (κατηγορία 4)
Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά εν γένει μικρότερες εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν
τις ανάγκες διανομής εμπορευμάτων στα αστικά κέντρα. Εν γένει δεν πρόκειται για
θεσμοθετημένη κατηγορία εγκαταστάσεων logistics, αλλά για εγκαταστάσεις που έχουν
αναπτυχθεί με γνώμονα τις πρακτικές της αγοράς. Διακρίνουμε τρεις επιμέρους τύπους
εγκαταστάσεων logistics αστικών κέντρων, ως ακολούθως:
Κατηγορία
4.
Εγκαταστάσ
εις logistics

Κω Τύπος
δικό Εγκατάστασης
ς
4.1

Εγκαταστάσεις
μεταφόρτωσης &

Σύντομη Περιγραφή
Εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών για
την εγκατάσταση και λειτουργία
μεταφορικής ή διαμεταφορικής

Βλ.
ενότητ
α
0
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διανομής
εμπορευμάτων

Αστικών
Κέντρων

4.2

4.3

Αστικά Κέντρα
Ενοποίησης
Εμπορευμάτων
(ΑΚΕΕ)

Μικρές αποθήκες
χαμηλής όχλησης

επιχείρησης του ΠΔ 79/2004
(πρακτορεία μεταφορών)
Ειδικές εγκαταστάσεις του Ν.
4302/2014 σε περιοχές των δήμων για
προσωρινή αποθήκευση, ενοποίηση
και αποομαδοποίηση φορτίων και για
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και
στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων,

Αφορά μικρές αποθήκες χονδρικής ή
λιανικής μέχρι 400m2 ή 500 m2,
αλλά και εξειδικευμένες
φαρμακαποθήκες μέχρι 1.500m2
σε περιοχές «Γενικής Κατοικίας» αλλά
και σε περιοχές «Πολεοδομικού
Κέντρου»

Σφάλμ
α! Το
αρχείο
προέλ
ευσης
της
αναφο
ράς
δεν
βρέθη
κε.
Σφάλμ
α! Το
αρχείο
προέλ
ευσης
της
αναφο
ράς
δεν
βρέθη
κε.

Οι τρεις αυτοί τύποι εγκαταστάσεων περιγράφονται συνοπτικά στις υπο-ενότητες που
ακολουθούν.

Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης και διανομής (Τύπος 4.2.)
Μία άλλη κατηγορία εγκαταστάσεων είναι οι εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης και διανομής
εμπορευμάτων, γνωστές και ως εγκαταστάσεις cross-docking. Ο συγκεκριμένος τύπος
εγκατάστασης φιλοξενεί κυρίως τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων διαμεταφοράς και
αστικής διανομής εμπορευμάτων, τα λεγόμενα «πρακτορεία μεταφορών», που εν γένει
φιλοξενούνται στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όσον αφορά την Αττική και στην
ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου όσον αφορά την Θεσσαλονίκη.
Η πλειονότητα ωστόσο των επιχειρήσεων αυτών δεν έχει προωθήσει τις αναγκαίες
διαδικασίες νομιμοποίησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διαθέτουν, αν και οι
δυνατότητες έκδοσης άδειας λειτουργίας προϋπήρχαν ήδη από το 2004, όταν και τέθηκε
σε ισχύ το ΠΔ 79/2004.
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Το συγκεκριμένο Π.Δ. 79/2014 όριζε τις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης ως
Εμπορευματικούς Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων για την εγκατάσταση και
λειτουργία μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, η οποία χρησιμεύει κατά
κύριο λόγο για τη διενέργεια φορτοεκφόρτωσης ή και προσωρινής αποθήκευσης
συνήθων εμπορευμάτων. Διέκρινε δε τους εμπορευματικούς δύο τύπων Τύπου Α΄ κατά
την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 79/2004.
Οι εγκαταστάσεις αυτές υπάγονται πλέον στο νέο νόμο πλαίσιο 4302/2014 και
θεωρούνται εγκαταστάσεις logistics, εφόσον η συνολική τους έκταση – ανοιχτοί και
κλειστοί χώροι – υπερβαίνει τα 800m2. Αλλά και πάλι ελάχιστες εγκαταστάσεις
μεταφόρτωσης έχουν προχωρήσει σε γνωστοποίηση της λειτουργίας τους ως ΚΑΔ,
κυρίως επειδή η πλειονότητα εξ’ αυτών δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) (Τύπος 4.2.)
Στο άρθρο 4 του νόμου 4302/2014 έχει ενσωματωθεί ειδική πρόβλεψη για ειδικές
εγκαταστάσεις logistics που εξυπηρετούν τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (αστική
διανομή), τα επονομαζόμενα Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του 4302 πρόκειται για ειδικές εγκαταστάσεις προσωρινής
αποθήκευσης, ενοποίησης και αποομαδοποίησης φορτίων και φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των δήμων,
προκειμένου να επιτευχθεί συγκεντρωμένη μεταφορά και εκφόρτωση προς τα
καταστήματα και η ρυθμιζόμενη πρόσβαση φορτηγών αυτοκινήτων εντός και διαμέσου
της πόλης.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο απομένουν να επιλυθούν σημαντικά θέματα τόσο νομοθετικά
όσο και επιχειρησιακά σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση ΑΚΕΕ στην αστική διανομή.
Τα νομοθετικά ζητήματα που κυρίως έχουν να κάνουν με την χωροθέτηση και
αδειοδότηση των συγκεκριμένων κέντρων. Το πρόσφατο ΠΔ 59/2018 που τροποποίησε
τις χρήσεις γης δεν επιτρέπει την ίδρυση ΑΚΕΕ σε «Γενική Κατοικία» ή «Πολεοδομικό
Κέντρο», αφαιρώντας με τον τρόπο αυτό τον βασικό στόχο του νόμου για ίδρυση τέτοιων
εγκαταστάσεων περιμετρικά ή εντός των αστικών κέντρων.
Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα δεν έχουν αδειοδοτηθεί ΑΚΕΕ και δεν φαίνεται να
μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα.
Κατά την άποψη του Συμβούλου, τα ΑΚΕΕ είναι αντίστοιχη κατηγορία με τους
εμπορευματικούς σταθμούς (εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης εμπορευμάτων) που για
πρώτη φορά καθιέρωσε το ΠΔ 79/2004 - αναλύθηκαν διεξοδικά στην προηγούμενη
υποενότητα 1.6.1.
Μάλιστα, για τις μικρές εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης κάτω των 800 m2 σε αστικές
περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου, συνεχίζει να βρίσκει εφαρμογή το
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ΠΔ 79/2004 και να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς logistics. Αν τώρα το όριο των 800
m2 θεωρείται χαμηλό και κρίνεται σκόπιμο από την αγορά να αυξηθεί, αυτό δεν σημαίνει
ότι χρειάζεται να θεσμοθετηθεί νέα πρόσθετη κατηγορία χρήσης γης και κτιριακής
εγκατάστασης logistics όπως για παράδειγμα. ΑΚΕΕ.

Μικρές αποθήκες χαμηλής όχλησης (Τύπος 4.3.)
Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 1.3.2 ανωτέρω, το νέο ΠΔ 59/2018 (Α’ 18) επιτρέπει
πλέον την ανάπτυξη συγκεκριμένων, μικρών και χαμηλής-όχλησης αποθηκών και
εγκαταστάσεων logistics εντός του αστικού ιστού. Οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και logistics στις περιοχές «Γενικής Κατοικίας» και «Πολεοδομικού
Κέντρου» δίνονται αναλυτικά στην τρίτη στήλη του Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5).
Όπως φαίνεται και στον Πίνακας 5, στις αστικές περιοχές επιτρέπονται αποκλειστικά και
μόνο
• Αποθήκες λιανικής και αποθήκες διανομής τύπου μέχρι 400m2 ή 500 m2 συνολικής
επιφάνειας δόμησης, ανάλογα τη χρήση γης
• Φαρμακαποθήκες μέχρι 1.500m2 συνολικής επιφάνειας δόμησης
• Αποθήκες χονδρικής μέχρι 400m2 συνολικής επιφάνειας δόμησης μόνο σε περιοχές
με χρήσης γης «Γενική Κατοικία»
Αντίθετα, απαγορεύεται εξ’ ολοκλήρου η ανάπτυξη εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών
logistics, διαμεταφοράς και πρακτορείων μεταφορών στα αστικά κέντρα.
Ωστόσο, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ΠΔ 79/2004 για τους σταθμούς
εμπορευματικών μεταφορών τύπου Α’, ανά περίπτωση μπορεί να εξεταστεί η
εγκατάσταση δραστηριοτήτων διαμεταφοράς σε εγκαταστάσεις που συνολικά δεν
ξεπερνούν τα 800 m2.
Πίνακας 5 Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εφοδιαστικής σε αστικές περιοχές

Γενική
κατηγορία
χρήσης γης

«Γενικής
Κατοικίας»

Ειδική κατηγορία
χρήσης γης

20. Αποθήκες
χαμηλής, μέσης,
υψηλής όχλησης

Επιτρεπτή
Εγκατάσταση

Αποθήκες
χαμηλής όχλησης
< 400 m2

Αφορά



Αποθήκες λιανικής
πώλησης



Διανομή τύπου



Φαρμακαποθήκες μέχρι
1.500 m2



Όχι Βιομηχανικές
αποθήκες
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Γενική
κατηγορία
χρήσης γης

Ειδική κατηγορία
χρήσης γης

Επιτρεπτή
Εγκατάσταση

Αποθήκες
χονδρικού
21.Εγκαταστάσεις εμπορίου
εφοδιαστικής
χαμηλής όχλησης
<400 m2

20. Αποθήκες
χαμηλής, μέσης,
υψηλής όχλησης

Αποθήκες
χαμηλής όχλησης
< 500 m2

«Πολεοδομικό
Κέντρο»

21.Εγκαταστάσεις Δεν επιτρέπεται
εφοδιαστικής

Αφορά



Μόνο αποθήκες
χονδρικού εμπορίου



Αποθήκες λιανικής
πώλησης



Διανομή τύπου



Φαρμακαποθήκες μέχρι
1.500 m2



Όχι Βιομηχανικές
αποθήκες



Δεν επιτρέπεται

Σημείωση: Εμβαδά αφορούν τη συνολική επιφάνεια δόμησης της εγκατάστασης

Άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης | κατηγορία 5
Πρόκειται για εγκαταστάσεις logistics, η ίδρυση και αδειοδότηση λειτουργίας των οποίων
συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3982/2011 (Α’143) για τη
βιομηχανία και τη μεταποίηση. Ως εκ τούτου θεωρούνται από τη νομοθεσία ως
βιομηχανικές αποθήκες και δεν αποθήκες βιομηχανίας και όχι Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής του νόμου πλαίσιο 4302/2014 της εφοδιαστικής.
Σύμφωνα λοιπόν με τους ορισμούς του άρθρου 17 του Νόμου 3982/2011 στις
μεταποιητικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται τρεις (3) τύποι εγκαταστάσεων
logistics και πιο συγκεκριμένα:
• Οι αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων
• Οι αποθήκες καυσίμων και αερίων
• Οι Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης
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Διευκρινήσεις ως προς τις κατηγορίες εγκαταστάσεων logistics του Ν. 3982/2011
(βιομηχανικές αποθήκες) σε σχέση με τις κατηγορίες του Πλαισίου
Κωδικοποίησης του Παρόντος έργου
Παρακάτω δίνεται το πλήρες απόσπασμα από τους ορισμούς του άρθρου 17 του Ν.
3982/2011 (Α’143):
«Αποθήκες: Οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός
εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για
τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που επίσης βρίσκονται εκτός
εργοστασιακών χώρων και προορίζονται για μια από τις πιο κάτω χρήσεις:
αα) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου
μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
ββ) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
γγ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δδ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε
υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.»

Από τις ανωτέρω 5 χρήσεις που καθορίζει ο Ν. 3982/2011, οι χρήσεις αα) και γγ) έχουν
ενσωματωθεί στο νέο Νόμο Πλαίσιο 4302/2014 για την Εφοδιαστική και άρα παύουν να
ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.
Για τον λόγο αυτό έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο Πλαίσιο Κωδικοποίησης του παρόντος
έργου που δίνεται στον (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
βρέθηκε.) στην Ενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
της παρούσης αναφοράς και συγκεκριμένα
Κατηγορία 3 «Βιομηχανικές Αποθήκες» :
3.1 «Εγκαταστάσεις με μηχανήματα συσκευασίας»: Μονάδα αποθήκευσης και
συσκευασίας – ανασυσκευασίας με μηχανολογικό εξοπλισμό (βλ. Σφάλμα! Το
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)
3.2 «Εγκαταστάσεις Ψυκτικής Αλυσίδας»: Μονάδα αποθήκευσης ευπαθών
προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους (βλ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε.)

Άλλες κατηγορίες αποθηκών που συνεχίζουν να ρυθμίζονται διαφορετικά από τα Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανομής του νόμο πλαίσιο 4302/2014 της εφοδιαστικής είναι:




Αγροτικές αποθήκες (αγροτικών προϊόντων, λιπασμάτων και φαρμάκων)
Aποθήκες φαρμάκων
Λιμάνια,
σιδηροδρομικοί
σταθμοί
και
ανοιχτοί
χώροι
διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων και χύδην προϊόντων

Ολοκληρώνοντας την καταγραφή των πρόσθετων αυτών τύπων αποθηκών και για τις
ανάγκες κωδικοποίησης του παρόντος έργου ομαδοποιούνται σε ενιαία Κατηγορία 5 και
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ενιαίο τύπο εγκατάστασης με τίτλο «Άλλες Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης» οι ακόλουθοι
αποθηκευτικοί χώροι που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επιπτώσεις του Νόμου 4302/2014 στη δομή και λειτουργία των εγκαταστάσεων
logistics
Μετά από τέσσερα (4) πλήρη χρόνια εφαρμογής, ο νόμος πλαίσιο 43/02/2014 της
εφοδιαστικής επιτυγχάνει την συνολική ρύθμιση των θεμάτων αδειοδότησης των
εγκαταστάσεων εφοδιαστικής μέχρι ενός σημείου, αλλά όχι πλήρως. Ως εκ τούτου, η μέχρι
σήμερα εφαρμογή του νόμου στην πράξη δεν έχει καταφέρει να ενοποιήσει τις διάφορες
κατηγορίες αποθηκών, να απλοποιήσει το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου και να
επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Όπως μάλιστα αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες η συμπληρωματική νομοθεσία
που παράγεται με βάση τις διατάξεις του νόμου πλαίσιο δεν φαίνεται να επιλύει τις
εκκρεμότητες, και ίσως μάλιστα να επιβαρύνει την κατάσταση. Ο κερματισμός των
διαφορετικών κατηγοριών χρήσεων γης της εφοδιαστικής σε εφτά και πλέον επιμέρους
τύπους που επιφέρει το Π.Δ 59/2018 για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και logistics
επιτείνει την σύγχυση και την ανομοιομορφία της αγοράς ενώ παράλληλα περιπλέκει τα
θέματα ίδρυσης και αδειοδότησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Παρακάτω θέτουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα για ορισμένες βασικές
κατηγορίες εγκαταστάσεων logistics. Αν και το σύνολο των κατωτέρω εγασταστάσεων
είναι Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής και υπάγονται στις απαιτήσεις του Νόμου
4302/2014, εντούτοις δεν ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο.
Εμπορικές Αποθήκες: Εμπορικές αποθήκες που δεν είχαν λάβει άδεια λειτουργίας στο
παρελθόν γιατί δεν ήταν υποχρεωμένες να έχουν άδεια λειτουργίας συνεχίζουν να
λειτουργούν χωρίς να προωθούν τις διαδικασίες νομιμοποιήσεις τους με βάση το νόμο
4302/2014. Πολλές γιατί ίσως δεν γνωρίζουν την υποχρέωση αυτή, ενώ άλλες
εγκαταστάσεις απλά επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που επιβάλει η νομοθεσία.
Το γεγονός ωστόσο ότι ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιήσει τις
ρυθμίσεις του νέου νόμου πλαίσιο αποτελεί και το σημαντικότερο ζήτημα, τουλάχιστον
όσον αφορά τις ανάγκες του παρόντος έργου. Όσο οι εμπορικές αποθήκες παραμένουν
εκτός των μητρώων τωνν αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία για την ανάλυση της αγοράς και των χαρακτηριστικών της.
Βιομηχανικές Αποθήκες: Εγκαταστάσεις logistics που έχουν αδειοδοτηθεί στο
παρελθόν ως βιομηχανικές αποθήκες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου
3982/2011, συνεχίζουν να λειτουργούν με την υφιστάμενη βιομηχανική άδεια λειτουργίας
και οι ιδιοκτήτες/λειτουργοί τους δεν σκοπεύουν να μετασχηματιστούν τις υφιστάμενες
άδειες σε άδειες λειτουργίας ΚΑΔ, αν και οι εγκαταστάσεις αυτές μάλλον συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας. Μάλιστα, άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις συνεχίζουν
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να διαφοροποιούν τις λεγόμενες βιομηχανικές αποθήκες από τα Κέντρα Αποθήκευσης
και Διανομής του Νόμου 4302/2014. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νέο ΠΔ 59/2018
για τις χρήσεις γης που αναφέρθηκε προηγουμένως (βλ. υποενότητα 2.3.1). Το ΠΔ
59/2018 κατατάσσει της Αποθήκες του Ν. 3982/2011 στην ειδική κατηγορία χρήσης γης
(20) «Αποθήκες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης» και όχι στις χρήσεις γης
«εφοδιαστικής» της κατηγορίας (21).
Αποθήκες Χονδρικής και Λιανικής:Οι αποθήκες χονδρικής λειτουργούν πρακτικά ως
κέντρα αποθήκευσης και διανομής και συνεπώς υπάγονται στις απαιτήσεις του νόμου
πλαίσιο 4302/2014 της εφοδιαστικής. Στο πρόσφατα τροποποιημένο ΠΔ 59/2018 (Α114)
οι χρήσεις γης των αποθηκών χονδρικής ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο,
επιτρέποντας την εγκατάσταση αποθηκών χονδρικής μέχρι 400 m2 σε περιοχές γενικής
κατοικίας την ώρα που στις ίδιες περιοχές απαγορεύονται τα ΚΑΔ και τα αστικά κέντρα
διανομής. Οι δε αποθήκες λιανικής ανήκουν σε άλλη ειδική κατηγορία χρήσεων γης. Αντί
για την ειδική κατηγορία χρήσης γης «21: εγκαταστάσεις εφοδιαστικής», ανήκουν στην
κατηγορία «20, Αποθήκες χαμηλής όχλησης». Ως αποτέλεσμα ρυθμίζονται ανεξάρτητα
από τις άλλες αποθήκες logistics και υπάγονται – εν γένει – σε υποχρέωση αδειοδότησης
μόνο όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Άλλες Αποθήκες :Παράλληλα, σειρά άλλων τύπων εγκαταστάσεων logistics
παραμένουν εκτός της λογικής των ΚΑΔ περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την
κατάσταση και τη δυνατότητα καταγραφής και αποτύπωσης του συνολικού δυναμικού
υποδομών και οικονομικών δραστηριοτήτων logistics της χώρας. Σε άλλες ενότητες της
μελέτης περιγράφονται με αρκετή λεπτομέρεια αυτές οι εγκαταστάσεις. Οι πιο σημαντικές
όμως εγκαταστάσεις που έχουν μείνει εκτός του πεδίου εφαρμογής του Νόμου 4302/2014
είναι οι ακόλουθες:
1.
2.

3.
4.
5.

Εμπορευματικοί Σταθμοί Τύπου Α΄ κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ.
79/2004.
Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις logistics όπως
• Αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων
• Αποθήκες καυσίμων και αερίων
• Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης
• Aποθήκες φαρμάκων.
Αγροτικές αποθήκες (αγροτικών προϊόντων, λιπασμάτων και φαρμάκων)
Λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και ανοιχτοί χώροι διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων και χύδην προϊόντων
Διανομή καυσίμων από πρατήρια καυσίμων
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3. Ανάλυση χαρακτηριστικών
logistics υποδομών

της

ελληνικής

αγοράς

3.1. Βασική δομή και χαρακτηριστικά εθνικού δικτύου
υποδομών logistics

και

Οι δραστηριότητες logistics της χώρας συγκεντρώνονται κατά βάση στα δύο μεγάλα
εμπορευματικά κέντρα και οικονομικά κέντρα της χώρας στην Αττική και στη
Θεσσαλονίκης. Σε αυτές τις ευρύτερες περιοχές διακρίνονται 3 διακριτές συγκεντρώσεις:
1.

2.

3.

Στo Θριάσιο Πεδίο στην Δυτική Αττική, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη
συγκέντρωση εγκαταστάσεων logistics και επιχειρήσεων 3PL. Η συνολική
συγκέντρωση εκτιμάται στα 1,2 εκατ. m2.,
Τα Οινόφυτα Βοιωτίας στα βόρεια σύνορα της Αττικής, όπου σε αντίθεση
με το Θριάσιο και ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταστάσεις της
μεταποιητικής βιομηχανίας αλλά και εγκαταστάσεις logistics σημαντικών
εμποροβιομηχανικών και λιανεμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, και
λιγότερο εγκαταστάσεις 3PL. Η συνολική συγκέντρωση εγκαταστάσεων
υπερβαίνει τα 1,4 εκατ. m2, αλλά οι logistics εγκασταστάσεις (οι μη-αμιγώςμεταποιητικές) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1,0 εκατ. m2,
Στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου – Καλοχωρίου,
όπου διακρίνουμε δύο επιμέρους συγκεντρώσεις λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της κάθε μίας
3.1. Τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου (ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ), όπου βρίσκεται
η μεγαλύτερη οργανωμένη συγκέντρωση μεταποιητικών και logistics
δραστηριοτήτων στη Χώρα, και αποτελεί όλο και πιο συχνά τόπο
εγκατάστασης ορισμένων από τις σημαντικότερες εταιρείες logistics και
μεταφορών.
3.2. Το Καλοχώρι όπου σε αντίθεση με τη ΒΙΠΕ πρόκειται κυρίως για άτυπη
συγκέντρωση εγκαταστάσεων που στη πλειονότητα τους δεν διαθέτουν
άδεια λειτουργίας

Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις logistics της χώρας
γειτνιάζουν με και υποστηρίζονται από τα δύο διεθνή λιμάνια της χώρας, το Λιμάνι του
Πειραιά και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τα οποία διασυνδέονται άμεσα και με καλής
γενικά ποιότητας οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις. Παράλληλα, έχουν άμεση
διασύνδεση με το κεντρικό οδικό δίκτυο και επαρκή σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο
της χώρας και κατ’ επέκταση με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΤΕΝ-Τ).
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Οι υποδομές logistics συγκεντρώνονται σε τρία βασικά, διακριτά και
διασυνδεδεμένα κέντρα στην Αττική/Βοιωτία και στη Θεσσαλονίκη

Χαρακτηριστικό ωστόσο στοιχείο είναι η έλλειψη μεγάλων και υψηλών προδιαγραφών
εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Μάλιστα δεν αναμένεται να αναπτυχθεί
και κάποια ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη, καθώς τα διαθέσιμα μεγάλα οικόπεδα είναι μάλλον
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ελάχιστα και μέχρι στιγμής δεν έχει χωροθετηθεί κάποιο σύγχρονο εμπορευματικό πάρκο.
Το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριάσιου Πεδίου αναμένεται να αλλάξει την υφιστάμενη
κατάσταση εφόσον βέβαια προωθηθούν και ολοκληρωθούν οι τελικές ενέργειες για την
έγκριση από την Ελληνική Πολιτεία της σχετικής σύμβασης παραχώρησης που εκκρεμεί
σχεδόν 2 χρόνια πλέον.

Ρόλος των συγκεντρώσεων logistics σε Αττική και Βοιωτία
Αναμφίβολα, οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις logistics έχουν αναπτυχθεί γύρω από την
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και τα μεγάλα παραγωγικά και οικονομικά κέντρα της
Αττικής. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ξεχωρίζουν οι δύο μεγάλες συγκεντρώσεις
logistcs του Θριάσιου Πεδίου στη Δυτική Αττική και των Οινοφύτων Βοιωτίας.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εγκαταστάσεων logistics βρίσκεται στο Θριάσιο Πεδίο, η
οποία συγκεντρώνει ορισμένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα κέντρα
αποθήκευσης και διανομής της χώρας, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις των μεγάλων
3PL εταιρειών, είτε για κέντρα αποθήκευσης και διανομής των μεγαλύτερων
εμποροβιομηχανικών και λιανεμπορικών εταιρειών της χώρας.
Η δεύτερη μεγαλύτερη βρίσκεται στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας στα βόρεια σύνορα
της Αττικής. Πρόκειται για την αποκαλούμενη και βιομηχανική περιοχή των Οινόφυτων,
αν και μόνο επιλεγμένες ζώνες έχουν θεσμοθετηθεί ως βιομηχανικές. Αντίθετα, η
πλειονότητα των εγκαταστάσεων logistics στην περιοχή έχει αναπτυχθεί σε περιοχές
χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης ή ακόμα και σε περιοχές με αγροτική χρήση γης.
Αυτές οι δύο περιοχές περιβάλλουν και υποστηρίζουν την τροφοδοσία της Μητρόπολης
των Αθηνών και των άλλων μεγάλων οικονομικών κέντρων της Αττικής με καταναλωτικά
αγαθά και άλλα εμπορεύματα. Επίσης, βρίσκονται πάνω στις δύο βασικές εισόδους
εμπορευματικών ροών προς την Αττική. Το Θριάσιο βρίσκεται στην από δυσμάς είσοδο
της Αττικής ενώ τα Οινόφυτα στην από βορά είσοδο.
Και οι δύο περιοχές έχουν άμεση οδική και αρκετά καλή σ/δ διασύνδεση με το λιμάνι του
Πειραιά, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό τους βασικούς υποδοχείς συγκέντρωσης και
αναδιανομής τόσο εθνικού και του εξαγόμενου από και εισαγόμενου στη χώρα διεθνούς
φορτίου.
• Συνολικά το συνολικό απόθεμα εγκαταστάσεων logistics στην Αττική και στα
Οινόφυτα ξεπερνάει τα 3.300.000 m2
• Από αυτά 1,2 εκατ. m2 βρίσκεται στο Θριάσιο Πεδίο και άλλα 1,4 εκατ. m2 στα
Οινόφυτα.
• Περισσότερα από 2,6 εκατ. m2 βρίσκονται μόνο στις δύο περιοχές του Θριασίου
Πεδίου και των Οινοφύτων τα υπόλοιπα 700.000 m2 κατανέμονται σε τρεις άλλες
περιοχές της Αττικής: στη Βόρεια Αθήνα, στην Ανατολική Αττική και στον Πειραιά.
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• Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί κατάλληλος χώρος από ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις. Το ποσοστό του αποθέματος των κενών διαθέσιμων και λειτουργικών
χώρων στις περιοχές της Αττικής δεν υπερβαίνει σήμερα το 10%. Οι δε κενοί χώροι
αφορούν στην πλειοψηφία τους μικρές, διάσπαρτες και παλιές εγκαταστάσεις,
χαμηλής μάλλον προστιθέμενης αξίας
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο απόθεμα εγκαταστάσεων logistics των Οινοφύτων
περιλαμβάνονται και πολλές αμιγώς μεταποιητικές εγκαταστάσεις με δευτερεύουσες μόνο
δραστηριότητες logistics. Αν εξαιρεθούν αυτές οι αμιγώς-μεταποιητικές εγκαταστάσεις το
συνολικό απόθεμα υποδομών logistics στα Οινόφυτα εκτιμάται ότι μειώνεται στα 1,0 εκατ.
m2 - παραμένει όμως και πάλι εξαιρετικά υψηλό
Το αντίθετο συμβαίνει στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου όπου το σύνολο των 1,2
εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων προορίζεται κατά κύριο λόγο για δραστηριότητες
logistics. Η μεσές δε εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι λειτουργούνται από εταιρείες 3PL και
μεταφορών. Σε συνδυασμό με το Λιμάνι του Πειραιά και σε αναμονή κατασκευής του
Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, ο ρόλος του Θριάσιου Πεδίου ως το
μεγαλύτερο κέντρο εφοδιαστικής της Ελλάδας ενισχύεται συνεχώς τόσο σε Εθνικό όσο
και σε Διεθνές επίπεδο.
Από την άλλη τα Οινόφυτα Βοιωτίας, λειτουργούν μάλλον συμπληρωματικά του Θριάσιου
όσον αφορά την αγορά των 3PL και των μεταφορών, καθώς λίγες εταιρείες του κλάδου
επιλέγουν την περιοχή των Οινοφύτων ως πρώτη επιλογή για την εγκατάσταση των
δραστηριοτήτων τους. Στα Οινόφυτα όμως συναντάμε υψηλή συγκέντρωση
δραστηριοτήτων logistics από τις μεγάλες εμπορικές, μεταποιητικές και λιανεμπορικές
επιχειρήσεις της χώρας.
Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι αρκετές εγκαταστάσεις της περιοχής διαθέτουν
άμεση σιδηροδρομική πρόσβαση (σ/δ υποδομή εντός της εγκατάστασης) , όπως είναι οι
δυο εγκαταστάσεις των εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics, TRANSCOMBI
EXPRESS και TRADE LOGISTICS.
Αντίστοιχα, άλλες περιοχές της Αττικής – πέραν του Θριασίου Πεδίου – εξυπηρετούν
συγκεκριμένες ανάγκες και μοντέλα εφοδιαστικής και για τον λόγο αυτό προσελκύουν
επίσης συγκεκριμένες δραστηριότητες και επιχειρήσεις.

Ρόλος των συγκεντρώσεων logistics σε Σίνδο και Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Θα χρειαστούμε αναλυτικότερα στοιχεία για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν
υπάρχουν δεδομένα για συνολικό απόθεμα και κενούς χώρους logistics, όπως για
παράδειγμα συμβαίνει κατά κόρον με την Αττική.
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Οι περισσότερες από τις 3PL εταιρείες έχουν αναπτύξει μικρότερες ή μεγαλύτερες
εγκαταστάσεις logistics και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης για την κάλυψη του έργου διανομής
στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Βόρειο Ελλάδα.
Η ΒΙΠΕ Σίνδου αποτελεί σημαντικό κέντρο logistics και για ορισμένες από τις
σημαντικότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας που έχουν εγκατασταθεί και
δραστηριοποιούνται εκεί - μερικές μάλιστα από τη δεκαετία του 70. Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή έχει μειωθεί δραματικά και πολλά
βιομηχανικά κτίρια παραμένουν σήμερα κενά. Εμφανίζονται πλέον συχνά και εικόνες
εγκατάλειψης σε μια περιοχή που στις αρχές της δεκαετίας του 80 παρουσίαζε εξαιρετικές
προοπτικές και συνοδευόταν από ένα μεγαλεπήβολο αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο.
Φυσικά, η Σίνδος έχει και σημαντικές συγκεντρώσεις από πλευράς εταιρειών logistics και
μεταφορών, πολλές εκ των οποίων μάλιστα είναι και έντονα εξωστρεφείς καθώς οι
εγκαταστάσεις τους στη Σίνδο αποτελούν την πύλη εισόδου-εξόδου τους προς τις
Βαλκανικές χώρες τα Κράτη της Κεντρικής Ευρώπης και τη Ρωσία.
Επίσης, κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής έχουν επιλέξει τη Σίνδο για την ανάπτυξη
των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
εγκατάσταση των 60.000m2 της Lidl, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και
καλύτερα Κέντρα Διανομής όχι μόνο της Σινδου αλλά της Ελλάδας.
Από την άλλη, το γειτονικό Καλοχώρι λειτουργεί συμπληρωματικά της Σίνδου, δεδομένου
ότι γειτνιάζει με την εκεί βιομηχανική περιοχή, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά
λόγω της έλλειψης ξεκάθαρων χρήσεων γης (λίγο οξύμωρο, αλλά αληθινό), και
χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την εγκατάσταση κυρίως δραστηριοτήτων διανομής
για την ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή της Βορείου Ελλάδας.

Δομή και κόμβοι δικτύου στην περιφέρεια της χώρας
Όσον αφορά την Περιφέρεια της χώρας, οι πάροχοι υπηρεσιών logistics αλλά και οι
εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις σπάνια επενδύσουν σε συμπληρωματικές
εγκαταστάσεις logistics ή cross-docking κόμβους. Τα μοναδικά σημαντικά κέντρα inbound
και outbound logistics στην Περιφέρεια είναι οι κατά τόπους συγκεντρώσεις της
βιομηχανίας και της μεταποίησης, όπως για παράδειγμα η Ανατολική Θράκη, η Ξάνθη,
κλπ.
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Αντίθετα, οι πάροχοι υπηρεσιών
logistics αναπτύσσουν το εθνικό δίκτυό
τους
μέσω
συνεργασιών
με
μικρότερους logistics providers και
μεταφορικές
εταιρείες.
Καταρχάς
επιχειρούν να καλύψουν το μεγαλύτερο
μέρος της χώρας με αυθημερόν
δρομολόγια.
Όπου
όμως
τα
εμπορεύματα δεν γεμίζουν ένα πλήρες
φορτίο (πλήρες όχημα) και απαιτείται
προσωρινή εναπόθεση, σπάσιμο και
επανα-προώθηση των φορτίων μέχρι
τον τελικό προορισμό, οι επιχειρήσεις
3PL βασίζονται στην χρήση των κατά
τόπους συνεργατών και κυρίως των
«πρακτορείων
μεταφορών»
που
καλύπτουν μία ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή που συχνά αντιστοιχεί στα
διοικητικά όρια μιας Περιφέρειας της
χώρας.
Σε
κάποιες
μάλιστα
δυσπρόσιτες περιοχές ή σε κάποια
νησιά οι επιλογές είναι εξαιρετικά
περιορισμένες και η χρήση ενός
εξειδικευμένου τοπικού πρακτορείου
αποτελεί μάλλον μονόδρομο.

Διαγραμματική απεικόνιση υφιστάμενου
εθνικού δικτύου logistics
Διακρίνονται τα δύο εμπορευματίκα κέντρα
στην Αττική/Βοιωτία και Θεσσαλονίκη και
επιλεγμένοι
κόμβοι
cross-docking
που
υποστηρίζονται και λειτουργούνται από
πρακτορεία μεταφορών (outsourcing) ή
εμπορικούς αντιπρόσωπους (in-house logistics)

Επιχειρησιακά,
το
έργο
αυτό
υλοποιείται κατά κόρον σε τοπικές
εγκαταστάσεις
προσωρινής
εναπόθεσης
και
μεταφόρτωσης
φορτίων (cross-docking facilities), όπου τοπικοί μεταφορείς αναλαμβάνουν να
προωθήσουν τα εμπορεύματα στο τελικό προορισμό. Όσον αφορά τις
χρησιμοποιούμενες υποδομές, πρόκειται για μικρές και πολλές φορές υποτυπώδεις
εγκαταστάσεις εντάσεως εργασίας, χωρίς ιδιαίτερους χώρους αποθήκευσης και με τον
ελάχιστο εξοπλισμό που εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά την φορτοεκφόρτωση των
εμπορευμάτων στα φορτηγά οχήματα.
Από την άλλη πολλές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις επιλέγουν συχνά να
χρησιμοποιούν αντιπροσώπους ή ειδικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν ταυτόχρονα
και την εμπορική προώθηση των προϊόντων στις τοπικές αγορές και το έργο της διανομής
με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις logistics και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών διανομής. ΟΙ τοπικοί
αυτοί αντιπρόσωποι διαμορφώνουν το τοπικό-περιφερειακό δίκτυο αναπτύσσοντας ένα
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
48

Π1.1: Ανάλυση της Αγοράς και αναγκών αποθήκευσης στην Ελλάδα

Περιφερειακό κέντρο αποθήκευσης και διανομής και οργανώνοντας κατάλληλα τη
διανομή στις πόλεις και τα χωριά της περιοχής τους με ιδιόκτητα μέσα και λιγότερο με την
χρήση τοπικών μεταφορέων.
Το νέο εθνικό δίκτυο logistics με αναβαπτισμένο κεντρικό ρόλο Θριασίου και
Θεσσαλονίκης
Μετά την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της χώρας και την ολοκλήρωση σημαντικών
νέων οδικών αξόνων όπως η Εγνατία Οδός και η Ιόνια Οδός, φαίνεται να
αναδιοργανώνεται εκ νέου το πανελλαδικό δίκτυο διανομής. Καθώς οι νέοι οδικοί άξονες
μικραίνουν τις αποστάσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων, βλέπουμε όλο και πιο συχνά
τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών logistics να συγκεντρώνουν όλο και πιο πολύ το
πανελλαδικό δίκτυο διανομής τους γύρω από τους δύο βασικούς κόμβους του Θριάσιου
Πεδίου στην Αττική και της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.
Στο νέο αυτό πανελλαδικό μοντέλο διανομής, ο ρόλος των δύο μεγάλων εμπορευματικών
κέντρων της χώρας αναβαθμίζεται αισθητά. Τόσο το Θριάσιο Πεδίο όσο και η ευρύτερη
περιοχή της Σίνδου αποκτούν όλο και πιο κεντροβαρικό ρόλο, αλλά ειδικά ο ρόλος του
Θριάσιου Πεδίου, λόγω της κεντρικής του θέσης στη τομή των δύο βασικών
εμπορευματικών αξόνων της χώρας και της εγγύτητάς του στα μεγάλα παραγωγικά και
οικονομικά κέντρα της Αττικής και της Βοιωτίας, αναβαθμίζεται ριζικά και συνεχώς.
Χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές τους στο Θριάσιο Πεδίο και στη Σίνδο και
αξιοποιώντας τους νέους αναβαθμισμένους οδικούς άξονες, την τηλεματική και τις
τεχνολογίες της πληροφορικής, οι μεγάλοι παρόχοι 3PL καταφέρνουν πλέον να
καλύπτουν όλο και πιο ευρείες γεωγραφικές περιοχές χωρίς την ανάγκη μεταφόρτωσης
ή διανυκτέρευσης των εμπορευμάτων σε ενδιάμεσους σταθμούς. Με τον τρόπο αυτό
βελτιώνουν το επίπεδο των υπηρεσιών τους, αυξάνουν την ταχύτητα του δικτύου και
μειώνουν το κόστος και την πολυπλοκότητα του επιχειρησιακού τους μοντέλου.
Παράλληλα, ελαχιστοποιούν την εξάρτησή τους από συνεργάτες, αντιπροσώπους και
πρακτορεία μεταφορών, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και μείωση του
κόστους διαχείρισης των προμηθευτών τους.
Στο νέο αυτό μοντέλο η διανομή στο σύνολο της επικράτειας μπορεί να καλυφθεί
αυθημερόν και αποκλειστικά από τα δύο υφιστάμενα κέντρα εφοδιαστικής της χώρας:
• είτε από την εγκατάσταση του Θριασίου Πεδίου για την εξυπηρέτηση της διανομής
στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και στα Νησιά του Αιγαίου
• είτε από την εγκατάσταση της Σίνδου αν πρόκειται για την Θεσσαλονίκη, την
Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
49

Π1.1: Ανάλυση της Αγοράς και αναγκών αποθήκευσης στην Ελλάδα

Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, τα δύο κέντρα συγκέντρωσης των υποδομών logistics
στο Θριάσιο πεδίο και στη Σίνδο αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Ειδικά όμως η
κεντροβαρική θέση του Θριασίου γίνεται όλο και πιο σημαντική, υποκαθιστώντας σε
πολλές περιπτώσεις και τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κέντρου διανομής της
Μακεδονίας.
To εκτιμώμενο νέο εθνικό δίκτυο logistics βασίζεται στον κεντροβαρικό ρόλο του Θριασίου
και στην ευελιξία στην χρήση υποδομών logistics για τη διανομή στη Περιφέρεια
Κέντρο της εθνικής αγοράς logistics παραμένει το Θριάσιο Πεδίο αλλά με ακόμα πιο αναβαθμισμένο
ρόλο, ειδικά στο χώρο των 3PL. Μέσω του Θριασίου Πεδίου επιτυγχάνεται η αυθημερόν διανομή, ειδυνατόν στο σύνολο της επικράτειας, με συνεχώς μειούμενη την ανάγκη αποθήκευσης και παροχής
υπηρεσιών logistics σε ενδιάμεσους περιφερειακούς κόμβους.
Τα Οινόφυτα και η Σίνδος υποστηρίζουν κυρίως τα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας των μεγάλων
εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που φιλοξενούνται σε αυτές τις περιοχές. Για τις
εταιρείες 3PL λειτουργούν περισσότερο συμπληρωμάτικά. Ειδικά, το Καλοχώρι και η Σίνδος
συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη διανομή της Βόρειας Ελλάδας για εισερχόμενα φορτία από άλλες
γεωγραφικά περιοχές, αλλά αποτελούν κυρίως σταθμούς μεταφόρτωσης και λιγότερο κέντρα
logistics.
Με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ όμως και τις υφιστάμενες σ/δ συνδέσεις της περιοχής ενδέχεται να
αυξηθούν οι ροές από τη Βόρεια Ελλάδα προς τη Νότια, εφόσον η Θεσσαλονίκη αποκτήσει
μεγαλύτερη απευθείας διασυνδεσιμότητα με τις διεθνείς αγορές στην Ευρώπη και στην Ανατολή
Η «Εγνατία Οδός» ενώνει όλη τη Βόρειο Ελλάδα με την κεντρική
εθνική αρτηρία της ΠΑΘΕ, μέσω του κόμβου της Θεσσαλονίκης.
Η «Ιόνια Οδός» έφερε κοντύτερα την Αττική στην Ήπειρο και στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αν και τα κόστη διοδίων έχουν επιτρέψει
την πλήρη αξιοποίηση του οφέλους.
Η νέα «Κεντρική Οδός» (Ε65) θα ενώσει γρηγορότερα την Αττική με
την Ήπειρο αναβαθμίζοντας τον κόμβο της Λαμίας και το ρόλου του
λιμένας της Ηγουμενίτσας.
Τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας καθώς και η
Θεσσαλονίκη αναβαθμίζουν το ρόλο τους ως κύριες πύλες
εισερχόμενων φορτίων από Ευρώπη
Η ανάγκη για αποτελεσματικό και γρήγορο cross-docking με πλήρη ορατότητα και απόδειξη
παράδοσης/παραλαβής γίνεται ακόμα πιο σημαντική, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται ευελιξία στην
οργάνωση του δικτύου και στην επιλογή κόμβων μεταφόρτωσης και υποδομών logistics ανά την
Ελλάδα, ανάλογα με το κόστος και την εκάστοτε διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υποδομών και
υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας
του νέου μοντέλου.
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Με τους νέους οδικούς άξονες, τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και ένα
αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, είναι εφικτό να τροφοδοτείται αυθημερόν το σύνολο
της ελληνικής επικράτειας από τις εγκαταστάσεις logistics toy Θριασίου Πεδίου. Σε αυτό
το μοντέλο μπορεί να συμπεριληφθεί και η Ανατολική και η Δυτική Μακε δονία, ενώ με
την ολοκλήρωση της Κεντρικής Οδού (οδικός άξονας Ε65) θα έρθει ακόμα κοντύτερα
στην Αττική η Περιφέρεια της Ηπείρου. Πολύ λίγες ζώνες και υπηρεσίες διανομής δεν θα
μπορούν να εξυπηρετηθούν από το συγκεκριμένο μοντέλο όπως είναι τα νησιά και
κάποιες δυσπρόσιτες περιοχές ή η διανομή του Νομού Θεσσαλονίκης.
Από την άλλη, η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας, όπως το Λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης ή της Ηγουμενίτσας θα συνεχίσουν να θεωρούνται σημαντικοί κόμβοι
του εμπορευματικού δικτύου, αλλά με σύγχρονους, διακριτούς και στοχευμένους ρόλους
που θα έχουν να κάνουν είτε αμιγώς με την τοπική και περιφερειακή αγορά logistics
(παραγωγή και κατανάλωση) είτε κυρίως με την εξυπηρέτηση των διεθνών
εμπορευματικών ροών. Η δυναμική των θαλάσσιων λιμένων στις περιοχές αυτές και η
γεωγραφική τους θέση στα βόρεια χερσαία σύνορα της χώρας αποτελεί το κύριο
πλεονέκτημα για την ενδυνάμωση του ρόλου τους ως σύγχρονα κέντρα εφοδιαστικής,
αλλά με έμφαση στο διεθνές εισερχόμενο και εξερχόμενο φορτίο.
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3.2. Υφιστάμενες συμβατικές μέθοδοι δήλωσης, αναζήτησης και
εμπορικής συμφωνίας μίσθωσης χώρων και παροχής υπηρεσιών
logistics
Εξέλιξη της αγοράς των logistics υποδομών στην Ελλάδα
Τα logistics στην Ελλάδα έχουν μία πρόσφατη πορεία λίγων δεκαετιών. Στη παρούσα
ενότητα, γίνεται μία ιστορική αναδρομή των τριών τελευταίων δεκαετιών, με στόχο τον
εντοπισμό των αιτιών που ερμηνεύουν το status της σημερινής αγοράς Logistics και την
ανίχνευση των τάσεων για χώρους, υποδομές και υπηρεσίες logistics την επόμενη
δεκαετία.
Η αγορά των logistics μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90 βρισκόταν σε νηπιακή
κατάσταση. Οργανο-γραμματικά τα logistics δεν υπήρχαν σαν οντότητα στις επιχειρήσεις.
Οι λειτουργίες των Προμηθειών ανήκαν στην Οικονομική Διεύθυνση, οι λειτουργίες του
Προγραμματισμού (planning) στην Διεύθυνση Παραγωγής (ή στην Εμπορική Διεύθυνση
αν η εταιρεία ήταν εισαγωγική) και η λειτουργίες Αποθήκευσης, Διανομής και Μεταφοράς
στην Εμπορική Διεύθυνση.
Οι αποθηκευτικοί χώροι ήταν χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών, αρκετές φορές στα
υπόγεια των εργοστασίων, είτε σε ισόγεια κτήρια με λαμαρίνα, χωρίς ράμπες,
βιομηχανικά δάπεδα και με εξοπλισμό πετρελαιοκίνητα περονοφόρα counterbalance
εντός της αποθήκης. Μηχανογραφικά συστήματα διαχείρισης αποθηκών δεν υπήρχαν,
παρά μόνο για να καλύπτουν τις λογιστικές απαιτήσεις των εταιρειών. Η διανομή των
εμπορευμάτων γινόταν κατά κανόνα με ίδια μέσα, δηλαδή ιδιόκτητα φορτηγά και
υπαλλήλους οδηγούς.
Στην επαρχία υπήρχε – και σε κάποιο βαθμό συνεχίζει να ισχύει - ο θεσμός των
«Αντιπροσώπων», επιχειρήσεων δηλαδή που αγόραζαν τα προϊόντα από τις εταιρείες,
τα αποθήκευαν σε ιδιόκτητες αποθήκες, τα διένειμαν με ιδιόκτητους στόλους και τα
πωλούσαν κατά κανόνα σε τιμές που οι ίδιοι οι αντιπρόσωποι καθόριζαν.
Το μόνο κύκλωμα logistics που ήταν οργανωμένο, ήταν αυτό των εθνικών και διεθνών
μεταφορών. Εκεί υπήρχαν δομημένες σοβαρές εταιρείες, που ειδικά στις διεθνείς
μεταφορές, κάλυπταν και το διεθνές φορτίο των εξαγωγών, ειδικά των γεωργικών
προϊόντων που εξήγαγε τότε η Ελλάδα. Υπήρχαν συνεπώς και δομημένες μεταφορικές
εταιρείες που αναλάμβαναν μάλιστα και μεταφορικό έργο μεταξύ χωρών που δεν είχαν
πάντα ως αφετηρία ή προορισμό την Ελλάδα. Για παράδειγμα, η μεταφορά από κεντρική
Ευρώπη προς Αραβικές χώρες, Ιράν, Τουρκία και γενικά χώρες Μέσης Ανατολής και
Βόρειας Αφρικής, γινόταν συχνά με ελληνικό φορτηγό. Οι Έλληνες οδηγοί φορτηγών ήταν
οι αντίστοιχοι «εφοπλιστές» της στεριάς.
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Εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους δεν υπήρχαν, και η έννοια του
outsourcing στην αποθήκευση και σε άλλες δραστηριότητες logistics, πέραν της
μεταφοράς, ήταν μάλλον άγνωστη.
 Έναρξη αναπτυξιακής πορείας τη δεκαετία του 90
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με αφετηρία τις πολυεθνικές εταιρείες, άρχισε να
αναπτύσσεται η αγορά των logistics στην Ελλάδα. Άρχισαν να χτίζονται σύγχρονες
αποθήκες από εταιρείες όπως BIC, BDF, LEVER, KRAFT, S.C JHONSON κ.α., ενώ
άρχισαν να εμφανίζονται και οι πρώτοι υπηρεσιών logistics προ τρίτους (3PL) όπως η
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, η ΜΑΒΕ, η CAPOCCI και η K+N, κυρίως με συμβόλαια πολυεθνικών
εταιρειών όπως οι NESTLE, J&J, MARS, ΕΛΑΪΣ κ.α.
Όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα ονόματα, οι εταιρείες που εισήγαγαν τα logistics
στην χώρα ήταν οι πολυεθνικές εταιρείες και συγκριμένα του χώρου των FMCG
(Καταναλωτικών Αγαθών). Στο χώρο του λιανεμπορίου, η μόνη σχεδόν αλυσίδα που
ανέπτυξε σύγχρονη αποθήκη ήταν η Μαρινόπουλος (τότε ΝΙΚΗ) στα Σπάτα.
Με την είσοδο των πολυεθνικών εταιρειών λιανεμπορίου στην Ελλάδα (Carrefour Makro), αναπτύχθηκαν και οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών logistics προ τρίτους (3PL),
καθώς ανατέθηκαν οι λειτουργίες logistics των δύο αυτών λιανεμπόρων στην Αττική
Κίνηση και στην K+N, αντίστοιχα. Οι ελληνικές εταιρείες λιανεμπορίου, όπως
Βερόπουλος, Ατλαντίς, Κωτσόβολος και Πλαίσιο, εξακολουθούσαν να εκτελούν με ίδια
μέσα τα logistics τους, οικοδομώντας σύγχρονες για την εποχή εκείνη αποθήκες.
Γενικά ο τομέας του λιανεμπορίου, σε αντίθεση με αυτόν των καταναλωτικών αγαθών,
δεν έδειξε εμπιστοσύνη στους 3PL και προτίμησε να χτίσει δικούς του αποθηκευτικούς
χώρους. Στο χώρο των βιομηχανικών, κεφαλαιουχικών, χημικών προϊόντων δεν
παρουσιάστηκαν τάσεις για outsourcing και οι εταιρείες εξακολουθούσαν να επενδύουν
σε δικές τους εγκαταστάσεις logistics.
Μόνη εξαίρεση ήταν ο χώρος των φαρμάκων, όπου πάλι με αφετηρία τις πολυεθνικές
(Roche, Bayer, Bristol, Smith Klain, κλπ), αναπτύχθηκαν εξειδικευμένοι πάροχοι 3PL
υπηρεσιών με κύριο πάροχο τη ΦΑΜΑΡ αλλά και τις Unilog και Lavipharm. Στο χώρο των
φαρμάκων αξίζουν ιδιαίτερης μνείας οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες όπως Las-Λαβίδας και
Στρούμσας, είτε οι συνεταιριστικές ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης και ΠΕΙΦΑΣΥΝ
που ανέπτυξαν σύγχρονες και αρκετά αυτοματοποιημένες αποθήκες.
Τη δεκαετία αυτή εμφανίζεται μάλιστα στα οργανογράμματα των επιχειρήσεων ο ρόλος
του Logistics Manager (πάλι αφετηρία οι πολυεθνικές) και μάλιστα αρκετές φορές σε
πρώτο ιεραρχικό επίπεδο (Kraft, P&G, Colgate, Reckitt, κλπ). Οι μισθοί ανεβαίνουν, και
οι θέσεις καλύπτονται κατά κανόνα από στελέχη, είτε της «Παραγωγής», είτε της
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«Οικονομικής Διεύθυνσης». Η ελληνική αγορά γνωρίζει τα logistics και τους δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα.
Οικοδομούνται πλέον αρκετά, σύγχρονα για την εποχή κέντρα αποθήκευσης και διανομής
όπως της Lever για παράδειγμα, που εγκατέστησε τότε και το πρώτο WMS στην Ελλάδα
αλλά και στον όμιλο Unilever παγκόσμια. Μάλιστα το κέντρο αποθήκευσης και διανομής
της Lever θεωρήθηκε παγκόσμιο πρότυπο της εταιρείας στην εποχή της. Άλλες
σημαντικές για την εποχή εγκαταστάσεις logistics αναπτύχθηκαν από την Σαράντης, την
Tasty, την ΕΛΓΕΚΑ, τη Jumbo, κ.α.
Δημιουργούνται και εξελίσσονται ραγδαία εξειδικευμένες ελληνικές εταιρείες
πληροφορικής, όπως η Mantis και η Optimum που αναπτύσσουν και εγκαθιστούν τα
πρώτα WMS και μάλιστα καταφέρνουν σύντομα να επεκταθούν και σε πολλές άλλες
χώρες - και όχι μόνο γειτονικές χώρες.
Στο χώρο όμως των μεταφορών αρχίζει η υποβάθμιση. Οι ελληνικές μεταφορικές
εταιρείες χάνουν ρόλο στο πανευρωπαϊκό παιχνίδι, οι στόλοι δεν ανανεώνονται (δεν
επιδοτούνται εξ’ άλλου) και οι τιμές πέφτουν.
Στο χώρο των δικτύων και μεταφορικών υποδομών, λίγα πράγματα προχωρούν. Η
σιδηροδρομική υποδομή δεν αναπτύσσεται και δεν αναβαθμίζεται. Βέβαια, κάποιες
εταιρείες, (π.χ. η Πρόοδος, συνεργάτης της K&N) φτιάχνουν μόνιμη σ/δ γραμμή από
Κεντρική Ευρώπη προς Θεσσαλονίκη (και από εκεί και κάτω οδικώς), αλλά είναι οι
εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Στον χώρο των λιμενικών και αεροπορικών
υποδομών δεν προχώρησε τίποτα, όπως επίσης και στο οδικό δίκτυο.
Επιδοτήσεις στο χώρο των Logistics δεν υπάρχουν. Επιδοτήθηκαν μερικές σύγχρονες
αποθήκες, αλλά κυρίως όταν ήταν μέρος μίας γενικότερης βιομηχανικής επένδυσης. Οι
περισσότερες αποθήκες οικοδομήθηκαν με ιδίους πόρους.
Τη δεκαετία αυτή δημιουργούνται και οι ενώσεις των Logisticians ΕΕL (Ελληνική Εταιρεία
Logistics, πρώην SOLE) και ILME (μέλος του European Logistics Association (ELA). Το
συνδικαλιστικό όργανο των διαμεταφορών (forwarders) προϋπήρχε (ΣΥΝΔΕΕΛ).
Γενικά η δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από μία απότομη και εκρηκτική ανάπτυξη του
χώρου των Logistics, που όμως εκτελείται άναρχα. Πρωτοπόρες ήταν οι μεγάλες
εμπορικές και λιανεμπορικές επιχειρήσεις που κυρίως ανέπτυξαν ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις, μερικές από τις οποίες ήταν και εξαιρτεικών για την εποχή
προδιαγραφών.
Δεν αναπτύσσονται όμως logistics parks, οι περισσότερες αποθήκες οικοδομούνται
χωρίς χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και για την Πολιτεία ο κλάδος παραμένει
άγνωστος.
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 Ριζική αλλά άναρχη αναδιοργάνωση της αγοράς τη δεκαετία 2000-2010
Η δεκαετία αυτή ξεκίνησε πολύ δυναμικά για τα Logistics, ειδικά λόγω της προετοιμασίας
και της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004. Μετά όμως το 2004
άρχισε σταδιακή πτώση των Logistics, ακόμα και πριν την κρίση του 2008-2009. Μεταξύ
2004 – 2010 οι εγκαταστάσεις logistics πριμοδοτήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Νόμο και
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κάτι που βοήθησε στον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
Και πάλι η πρωτουβουλίες προέκυπταν στην αρχή από τις μεγάλες εμπορικές και
λιανεμπορικές επιχειρήσεις που επένδυαν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Την περίοδο
αυτή κατασκευάστηκαν αρκετές και σημαντικές αποθήκες, μερικές πρότυπες όπως του
ΠΛΑΙΣΙΟΥ, της TRADE Logistics για το IKEA - η οποία μάλιστα βραβεύθηκε σαν η
καλύτερη αποθήκη της Ευρώπης το 2011, της Στρούμσας Φαρμακαποθήκη (επίσης
παγκόσμιο πρότυπο στο χώρο της), της Sprider, της Μασούτης, της Lidl, και της My
Market, μεταξύ των άλλων.
Η δεκαετία χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο περιόδους: η μια πριν και η δεύτερη αμέσως μετά
την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
Ραγδαία ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Το 2000 και λίγο πριν από του Ολυμπιακούς Αγώνες δεν υπήρχε κάποια άτυπη ή
οργανωμένη συγκέντρωση αποθηκών στην Αττική. Η ολοκλήρωση όμως της «Αττικής
Οδού» αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον των εταιρειών για εγκατάσταση τους στις
περιοχές εκατέρωθεν και κατά μήκος του νέου αυτού οδικού άξονα. Το αρχικό ενδιαφέρον
εμφανίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν στις
28 Μαρτίου του 2001.
Η μεγάλη ανάπτυξη έγινε στην δυτική πλευρά του λεκανοπεδίου, στην ευρύτερη περιοχή
του Θριασίου Πεδίου σε περιοχές όπως Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μαγούλα και Ελευσίνα,
ενώ μικρότερη ήταν η ζήτηση στην Ανατολική Αττική (Μαρκόπουλου κα Κορωπί κυρίως).
Δυστυχώς η οικοδόμηση συνέχισε να αναπτύσσεται άναρχα, χωρίς να υπάρχει κάποια
χωροταξική οργάνωση ή πολεοδομικός σχεδιασμός από την Πολιτεία για τις περιοχές
συγκέντρωσης των νέων εγκαταστάσεων logistics. Ειδικά στο Θριάσιο, οι αποθηκευτικοί
χώροι αναπτύχθηκαν αποκλειστικά με αυτόματες διαδικασίες της αγοράς, σε πολλές
περιπτώσεις χωρίς χρήσεις γης και με πλήρη έλλειψη υποστηρικτών υποδομών, δικτύων
μεταφορών και κυκλοφοριακών συνδέσεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μόνη περιοχή που διέθετε δομημένη υποδομή ήταν το
Βιομηχανικό Πάρκο της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη
μόνο το κέντρο αποθήκευσης και διανομής της Lidl έγινε εντός της βιομηχανικής
περιοχής, την ώρα που άλλα μεγάλα κέντρα όπως της Μασούτης αναπτύχθηκαν εκτός.
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Λόγω του κερματισμού των οικοπέδων στο Θριάσιο Πεδίο και της άναρχης ανάπτυξης,
κατασκευάστηκαν ως επί το πλείστον μικρές αποθήκες και όχι σύγχρονα και μεγάλα
κέντρα logistics. Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων είχαν στεγασμένη επιφάνεια που
σπάνια ξεπερνούσε τα 5.000 τμ. Δυστυχώς, αυτού του είδους οι μικρές και κερματισμένες
αποθήκες των 5.000 m2 μεγέθους εξυπηρετούνται και από ένα εξαιρετικά ανεπαρκές
εσωτερικό οδικό δίκτυο που επίσης αναπτύχθηκε χωρίς σχέδιο και χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής.
Δύο κρίσιμα ζητήματα χαρακτηρίζουν το απόθεμα υποδομών logistics στο Θριάσιο Πεδίο


οι μικρές και κερματισμένες εγκαταστάσεις logistics καθώς



και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο με τις προβληματικές κυκλοφοριακές
συνδέσεις

Τα ζητήματα αυτά εντείνονται στη λεγόμενη «Αχαρακτήριστη Περιοχή» του
Ασπρόπυργου στο Θριάσιο Πεδίο, αλλά είναι εξίσου σημαντικά και στο Καλοχώρι στη
Θεσσαλονίκη. Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται στο σύνολο της Αττικής και στα
Οινόφυτα.
Η μόνη συγκέντρωση που έχει
αναπτυχθεί με οργανωμένο
τρόπο
και
πολεοδομικό
σχεδιασμό
είναι
η
Βιομηχανική Περιοχή της
Σϊνδου
Τα
ζητήματα
αυτά
δημιουργήθηκαν λόγω της
ραγδαίας
οικοδόμησης
αποθηκών logistics την περίοδο 2000-2018 με αυτόματες διαδικασίες της αγοράς αλλά
σε περιοχές που δεν υπήρχε χωροταξική οργάνωση ή πολεοδομικός σχεδιασμός από
την Πολιτεία
Πέραν των περιοχών της Αττικής Οδού, την ίδια εποχή στην Αττική υπήρξε υψηλή ζήτηση
στην περιοχή του Ρέντη, κοντά στον αστικό ιστό και αφορούσε μικρές εγκαταστάσεις των
1.000 - 2.500 τμ, ακόμα και σε επίπεδα (ορόφους). Η ζήτηση αυτή καλύφθηκε κυρίως
από τις βιοτεχνίες και τα βιομηχανικά κτίρια που εγκαταλείπονταν καθώς η μεταποίηση
στο Λεκανοπέδιο Αττικής συρρικνωνόταν συνεχώς.
Οι τιμές μίσθωσης των αποθηκευτικων χώρων κυμαίνονταν πλέον από € 3,50 μέχρι και
€5,0 ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα.
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 Ραγδαία ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε λίγο μετά τους ολυμπιακούς αγώνες το 2004, οπότε άρχισε
να αυξάνεται σταδιακά η τάση προσανατολισμού των επενδύσεων στις λεγόμενες
«αχαρακτήριστες» περιοχές του Θριασίου Πεδίου.
Ωστόσο, μετά το 2004 η πορεία οικοδόμησης νέων αποθηκών ακολούθησε σταθερά
πτωτική τάση – εξαιρουμένης της «αχαρακτήριστης» περιοχής του Ασπροπύργου - και
κάπου στο 2010 διακόπηκε κάθε ανοικοδόμηση, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων
Η προοπτική του ανοίγματος της αγοράς των 3PL, η ανάγκη για νέες, μεγαλύτερες και
σύγχρονες εγκαταστάσεις, η άμεση πρόσβαση του Ασπροπύργου στο Λεκανοπέδιο
Αττικής και η διαθεσιμότητα μεγάλων οικοπέδων στην «αχαρακτήριστη» περιοχή
δημιούργησε ένα έντονα αναπτυξιακό κλίμα που αμέσως μετά την Ολυμπιάδα ώθησε τη
κατασκευή νέων σύγχρονων και σε πολλές περιπτώσεις μεγάλων αποθηκευτικών
κέντρων. Η μέση απόδοση των αποθηκών ξεκίνησε το 2005 από 8,5%, έφθασε το 2008
στο 6,5% και το 2010 κατέληξε στο 7,5%.
Η αχαρακτήριστη περιοχή του Ασπροπύργου έγινε και παρέμεινε μέχρι σήμερα η
νούμερο ένα επιλογή της πλειοψηφίας των εταιρειών του κλάδου των logistics. Το κλίμα
ευφορίας που επικρατούσε στον κλάδο οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης
μεγάλων εγκαταστάσεων, άρα και στην αύξηση των τιμών αγοράς και μίσθωσης. Το 50%
των κατασκευών ήταν κατόπιν παραγγελίας, είτε για ιδιόχρηση είτε ήταν προ-ενοικίαση
και αφορούσε κατά βάση μεταλλικές κατασκευές (>65% περίπου των νέων
εγκαταστάσεων στην αχαρακτήριστη ζώνη ήταν μεταλλικές κατασκευές).
Μέχρι το 2004 η συνολική επιφάνεια αποθηκευτικών και μη χώρων στην αχαρακτήριστη
ζώνη δεν ξεπερνούσε τα 15.000 m2 - στο τέλος του 2010 το συνολικό απόθεμα μόνο στη
συγκεκριμένη περιοχή θα ξεπερνούσε πλέον τις 600.000 m2
Σε συνδυασμό με την έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού το εσωτερικό οδικό δίκτυο στην
«αχαρακτήριστη περιοχή» του Θριασίου Πεδίου αναπτύχθηκε άναρχα και σε πολλά
σημεία του παραμένει εξαιρετικά ανεπαρκές για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων logistics
που αναπτύχθηκαν εκεί. Πρόκειται στην ουσία για ένα δίκτυο στενό, με κακής ποιότητας
δρόμους, ελληπείς κυκλοφοριακές συνδέσεις και με κλειστές στροφές που δυσχεραίνουν
την κίνηση των φορτηγών και που σε πολλά σημεία το καθιστούν απροσπέλαστο για τα
μεγέθη και τον αριθμό των φορτηγών οχημάτων που κινούνται καθημερινά στη περιοχή.
Η έλλειψη σ/δ συνδέσεων αποτρέπει κάθε σκέψη για συνδυασμένες μεταφορές, ενώ και
τα υπόλοιπα δίκτυα υποδομών, όπως ύδρευση, αποχέτευση, επικοινωνίας και ενέργεια
δεν είναι πάντα και παντού επαρκώς ικανοποιητικά για τις ανάγκες των επιχειρήσεων
logistics.
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 Ραγδαία πτώση και απότομη ρύθμιση αγοράς την δεκαετία 2010-2018
Η γενικευμένη οικονομική κρίση ταράζει σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες του χώρου και τους
μεγάλους κατασκευαστές οι οποίοι είχαν ήδη μεγάλα «ανοίγματα» στην αγορά και προς
τις τράπεζες. Γενικά, τα πολύ μεγάλα έξοδα για τους αποθηκευτικούς χώρους προκαλούν
πτωχεύσεις, συρρικνώσεις και γενικά μια μεγάλη αναδιάρθρωση στον κλάδο των
logistics.
Ωστόσο, το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων παρέμενε στο Θριάσιο Πεδίο, με
σημαντική προτίμηση στην «αχαρακτήριστη» ζώνη του Ασπρόπυργου. Ωστόσο, είχαν
πλέον διακοπεί πλήρως οι καινούργιες αγορές οικοπέδων και οι κατασκευές
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, οι τιμές μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων
άρχισαν να συρρικνώνονται για να σταθεροποιήθηκαν τελικά προς το τέλος του 2015.
Το 2011 το απόθεμα των κενών χώρων στο Θριάσιο ξεπέρασε για πρώτη φορά τα
επίπεδα του 35%. Με τη ζήτηση να υπολείπεται σημαντικά της προσφοράς οι τιμές
μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων κατατροπώθηκαν 35 - 45%. Στις υφιστάμενες παλαιές
μισθώσεις, ξεκίνησαν έντονες και συνεχείς επαναδιαπραγματεύσεις. Οι μεγάλες
μισθώσεις έχοντας ξεπεράσεις ξεπεράσει τα €6,0 – €7,0 ανά m2 ανά μήνα τη δεκαετία
2000-2010, μειώθηκαν κατά 25 - 40% μέσα σε μόλις 2-3 χρόνια. Για μεσαίου μεγέθους
αποθήκες 6.000 - 10.000 τμ μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν το 2015 τιμές ακόμα
και στα €3,0 ανά m2. Η διάρκεια των μισθώσεων είναι πλέον μικρότερη – σύμφωνα με
τον νέο νόμο των επαγγελματικών μισθώσεων, με αποτέλεσμα συχνές
αναδιαπραγματεύσεις τιμών.
Ο κερματισμός της αγοράς περιέπλεκε ακόμα περισσότερο το θέμα, καθώς το απόθεμα
σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων πάνω από 10.000 τμ ήταν μικρότερο από 10%.
Ακόμα και στις μικρές αποθήκες από 5.000-10000 τμ η δυναμικότητα του Θριασίου
συνολικά δεν ξεπερνούσε το 15%. Η άναρχη ανάπτυξη της περιοχής συνεχίζει να έχει
εξαιρετικά επιβαρυντικές συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία της αγοράς.

Η αγορά των 3PL συγκεντρώνεται
Στο χώρο των 3PL παρόχων υπήρξε ισχυρή συγκέντρωση λόγω της οικονομικής και
νομισματικής κρίσης της χώρας, με την αγορά να έχει πλέον διαφοροποιηθεί σε
σημαντικό βαθμό. Αρκετοί από τους παρόχους που αναπτύχθηκαν την προηγούμενη
δεκαετία βγήκαν εκτός αγοράς, ειδικά οι μικρότεροι, ενώ άλλοι δυνάμωσαν και
«μεγάλωσαν».
Οι κορυφαίες επιχειρήσεις του χώρου επιχείρησαν να δημιουργήσουν οικονομίες
κλίμακας συγκεντρώνοντας μεγάλες αποθήκες που παρέμεναν κενές σε καλές τιμές.
Μετά το 2016, ξεκίνησε σταδιακά μία νέα περίοδος με την αναζωπύρωση της ζήτησης
αποθηκών, κυρίως από τους παρόχους υπηρεσιών logistics. Αυτή την φορά όμως οι
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επιχειρήσεις 3PL αναζητούν μεγάλους και σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους, άνω
των 10.000 m2 και πολλές φορές ακόμα και μεγαλύτερους από 20.000 m2.
Αν όμως η ζήτηση έχει αλλάξει, η προσφορά συνεχίζει να αφορά μικρές αποθήκες 4.0008000 m2 που μέχρι τώρα προορίζονταν για την εξυπηρέτηση των in-house logistics
μικρο-μεσαίων εμπορικών εταιρειών. Καθώς αυξάνεται το outsourcing οι μικρές
εμπορικές επιχειρήσεις αφήνουν τις αποθήκες τους για να επικεντρωθούν στις εμπορικές
τους δραστηριότητες και οι μικροί αυτοί χώροι μένουν κενοί αλλά χωρίς να ικανοποιούν
τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων logistics.
Συνεπώς, μπορεί λόγω της συγκέντρωσης των αποθηκών σε λίγες μεγάλες εταιρείες 3PL
να οδήγησε στη βελτίωση του δείκτη χωρητικότητας αποθηκευτικών χώρων ανά 3PL
εταιρεία, αλλά και πάλι οι επιχειρήσεις 3PL, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων είναι
υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν διασκορπισμένες γεωγραφικά εγκαταστάσεις και όχι
ενιαίους χώρους ή εμπορευματικά κέντρα. Παράλληλα, την ώρα που η ζήτηση για
αποθηκευτικούς χώρους ειδικά στην περιοχή του Θριασίου είναι μεγάλη, υπάρχει το
οξύμωρο σχήμα από τη μία η ζήτηση αυτή να μην καλύπτεται από την προσφορά και την
ίδια ώρα αρκετοί αλλά μικροί χώροι να παραμένουν κενοί επειδή δεν ικανοποιούν τις
ανάγκες κεντρικής διαχείρισης και οικονομίας κλίμακας των μεγάλων παρόχων 3PL
υπηρεσιών.
Αντίστοιχα με την επένδυση σε μεγαλύτερους και περισσότερους αποθηκευτικούς
χώρους υπήρξε από τις 3PL εταιρείες και η ανάλογη προσπάθεια συγκέντρωσης των
δραστηριοτήτων. Για πρώτη φορά βλέπουμε πολύ έντονα το φαινόμενο της
καθετοποίησης των υπηρεσιών. Ενώ αρχικά οι πάροχοι 3PL κάλυπταν κυρίως το
warehousing, τώρα πλέον αναλαμβάνουν και τη διανομή, αρχικά στην
Αττική/Θεσσαλονίκη την εθνική μεταφορά. Από την άλλη, οι πολυεθνικοί πάροχοι έχουν
υποχωρήσει, καθώς επικεντρώνονται στη διεθνή διαμεταφορά και οι 3PL εταιρείες που
κυριαρχούν στα εθνικά logistics είναι κατά βάση ελληνικών συμφερόντων. Η αγορά
βρίσκεται σε αναδιάρθρωση.
Από την άλλη η αγορά έγινε έντονα cost sensitive. Αρκετοί πλέον 3PL βρίσκονται σε
δυσχερή οικονομική κατάσταση. Μακροχρόνιες συνεργασίες επαναδιαπραγματεύονται
και διαφοροποιούνται.
Εξωστρέφεια στο χώρο των 3PL παρόχων δεν υπήρξε. Μετρημένες στα δάχτυλα του
ενός χεριού είναι οι 3PL εταιρείες που έχουν παρουσία και σε άλλες χώρες (εξαιρούνται
οι πολυεθνικές του χώρου).
Στο χώρο των μεταφορών, η πτώση ήταν μεγαλύτερη. Οι τιμές έχουν φτάσει σε πολύ
χαμηλό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αγορά μεταφοράς Αθήνα-Θεσσαλονίκη
κυκλοφορούν τιμές 450 ευρώ, όταν το κόστος (διόδια, καύσιμα, μισθοί), ξεπερνά τα 520
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
59

Π1.1: Ανάλυση της Αγοράς και αναγκών αποθήκευσης στην Ελλάδα

ευρώ. Οι μεταφορικές εταιρείες βρίσκονται σε δεινή θέση, ο στόλος δεν ανανεώνεται, οι
διάδοχες καταστάσεις των σημερινών ιδιοκτητών αποφεύγουν το χώρο, και, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της αγοράς, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν φορτηγά για τις εθνικές
μεταφορές.

Υφιστάμενο απόθεμα υποδομών και εξοπλισμού logistics
Την προηγούμενη δεκαετία η πλειοψηφία των εταιρειών έχτιζαν ιδιόκτητες αποθήκες.
Αυτή τη δεκαετία ανθίζει το real estate των αποθηκευτικών χώρων. Ορισμένοι τοπικοί
εργολάβοι (κυρίως 3) ενοικιάζουν τα οικόπεδα από τους ιδιοκτήτες τους και χτίζουν νέες
αποθήκες για τους μελλοντικούς τους πελάτες. Η χρηματοδότηση γινόταν άνετα με
δεδομένο το κλειστό συμβόλαιο που είχαν οι 3 εργολάβοι – real estate με τους
μελλοντικούς τους πελάτες.
Οι βιομηχανικές περιοχές που ανήκουν κατά κανόνα στην ΕΤΒΑ έχουν παρακμάσει και
μόνο τώρα τελευταία γίνεται μία προσπάθεια να μετασχηματιστούν σε Logistics περιοχές.
Ενώ τα αποθηκευτικά κτίρια έχουν πλέον εκσυγχρονιστεί και δεν υστερούν σε τίποτα από
τα αντίστοιχα της Δυτικής Ευρώπης (πλην του μεγέθους), στον εξοπλισμό παραμένουν
στα κλασσικά συστήματα της προηγούμενης δεκαετίας (B2B ράφια, RT και ενίοτε VNA
περονοφόρα). Η αυτοματοποίηση έχει έρθει ελάχιστα στις ελληνικές αποθήκες και σχεδόν
καθόλου στις αποθήκες των 3PL. Τα βραχυχρόνια συμβόλαια που τους κάνουν οι
πελάτες (διετή, τριετή), δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Οι αυτοματοποιημένες
αποθήκες στην Ελλάδα μετρώνται στα δάχτυλα των δύο χεριών.
Οι υποδομές έκαναν κάποια βήματα αυτή τη δεκαετία, ειδικά όσον αφορά στο οδικό
δίκτυο (ΠΑΘΕ, Εγνατία), που προχωρούν όμως με αργό ρυθμό. Ομοίως αργά προχωρά
και το σιδηροδρομικό έργο της σύνδεσης Αθήνας-Θεσσαλονίκης (ηλεκτροκίνηση, διπλή
γραμμή).
Στον αεροπορικό χώρο, παρ’ όλο που το Ελ. Βενιζέλος ξεκίνησε με φιλοδοξία ανάδειξής
του σε Logistics κόμβο της περιοχής, η ανάπτυξη του αεροδρομίου της
Κωνσταντινούπολης υποβίβασε τη φιλοδοξία αυτή και λίγα πράγματα έχουν γίνει.
Στο μόνο χώρο που σημειώθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος, είναι αυτός των θαλάσσιων
εμπορευματικών μεταφορών, λόγω της έλευσης της Cosco και ανάδειξης του Πειραιά σε
διαμετακομιστικό κόμβο της ευρύτερης περιοχής.
 Συγκεντρώσεις logistics στην Αττική
Αναμφίβολα, οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις logistics έχουν αναπτυχθεί γύρω από την
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και τα μεγάλα παραγωγικά και οικονομικά κέντρα της
Αττικής. Η μεγαλύτερη δε συγκέντρωση εγκαταστάσεων logistics βρίσκεται στο Θριάσιο
Πεδίο της Δυτικής Αττικής, η οποία συγκεντρώνει ορισμένα από τα σημαντικότερα και
μεγαλύτερα κέντρα αποθήκευσης και διανομής της χώρας, είτε πρόκειται για
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εγκαταστάσεις των μεγάλων 3PL εταιρειών, είτε για κέντρα αποθήκευσης και διανομής
των μεγαλύτερων εμποροβιομηχανικών και λιανεμπορικών εταιρειών της χώρας.
Η περιοχή του Θριασίου Πεδίου βρίσκεται 10 km βορειοδυτικά του κέντρου των Αθηνών
και περιέχει τους Δήμους του Ασπρόπυργου, της Μάνδρας και της Ελευσίνας.
Αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της περιοχής στην τομή των δύο κύριων εθνικών
οδικών αξόνων της χώρας αλλά και την δυνατότητα που παρέχει η Αττική Οδός για άμεση
πρόσβαση στην Αθήνα, το Θριάσιο Πεδίο καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες
τροφοδοσίας της Αττικής αλλά και όλης της χώρας.
Έχοντας άμεση οδική και σ/δ διασύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και με πλήρη
πρόσβαση στο κεντρικό εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί τον κατεξοχήν
δυνητικό εμπορευματικό κέντρο για την διαχείριση του εξερχόμενου και εισερχόμενου
διεθνούς φορτίου της χώρας από και προς τη Θεσσαλονίκη και από και προς την
Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.
Το συνολικό απόθεμα υποδομών logistics της περιοχής υπερβαίνει σήμερα το 1,2 εκατ.
m2. Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων εδράζεται σε περιοχές του Δήμου
Ασπροπύργου σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60%. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον
600.000m2 βρίσκονται μόνο στη λεγόμενη «αχαρακτήριστη» περιοχή του Ασπροπύργου,
ο Δήμος Μάνδρας περιέχει επίσης σημαντικό αριθμό εγκατστάσεων και ακολουθείται από
τον Δήμο Ελευσίνας.
Μάλιστα η μεγάλη πλειονότητα του αποθέματος της περιοχής αφορά αμιγώς
δραστηριότητες logistics δραστηριοτήτων, όπως αποθήκευση, ψύξη, consolidation
φορτίων, διαχείριση παραγγελιών, συσκευασία/ανασυσκευασία, παλετοποίηση,
φορτοεκφόρτωση και διανομή των εμπορευμάτων προς τον τελικό καταναλωτή. Η
πλειονότητα δε των εγκαταστάσεων λειτουργείται από παρόχους υπηρεσιών logistics
(3PL) – αγγίζει το 50%. Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι μεγάλες εταιρείες logistics και
μεταφορών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα λειτουργούν τουλάχιστον μία κεντρική
τους εγκατάσταση σε κάποιον από τους Δήμους του Θριασίου Πεδίου.
Το ποσοστό του αποθέματος των κενών χώρων στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου δεν
υπερβαίνει σήμερα το 10%, καθώς η ζήτηση για ανάπτυξη δραστηριοτήτων logistics στο
Θριάσιο Πεδίο παραμένει ισχυρή και δεν μπορεί να καλυφθεί από την προσφορά.
Η έλλειψη μεγάλων οικοπέδων, η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω κρίσης
και τα ζητήματα αδειοδότησης στη λεγόμενη «αχαρακτήριστη» περιοχή του Θριασίου
έχουν μειώσει αισθητά την προσφορά νέων χώρων. Ως αποτέλεσμα, οι κενοί χώροι
αφορούν ως επί το πλείστον μικρές, παλιές και χαμηλής-ποιότητας εγκαταστάσεις που
θα παραμένουν αναξιοποίητες καθώς δεν εξυπηρετούν τα υφιστάμενα μοντέλα
λειτουργίας της αγοράς.
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 Λοιπή Αττική
Επίσης, άλλο ένα προσφάτως αναπτυγμένο κέντρο δραστηριοτήτων logistics στα
προάστια των Αθηνών καθιερώθηκε στην ανατολική Αττική, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο
της Αττικής Οδού στις πόλεις της Παιανίας, της Κορωπής και του Μαρκόπουλου. Στο
κέντρο δραστηριοτήτων logistics της Ανατολικής Αττικής κατανέμεται το 15% του stock
logistics, με 0,4mm m2 stock απόδοσης Α & B (δηλαδή μερικώς ανακατασκευασμένα),
από το οποίο το 20% μάλιστα είναι βαθμού Α. Το ποσοστό άδειων θέσεων στο κέντρο
logistics Ανατολικής Αττικής αγγίζει μόλις το 6%.
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις logistics βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα
κύρια κέντρα λιανικής πώλησης της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, καθώς και σε
κοντινή εγγύτητα από τον διεθνές αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Επομένως η συγκέντρωση των 3PL παρόχων σε αυτή τη περιοχή είναι περιορισμένη και
η πλειοψηφία των καθιερωμένων αποθηκών ανήκουν σε χονδρέμπορους και εταιρείες
λιανικής πώλησης.
Στην περιοχή της Αττικής αξίζει να σημειώσουμε τρεις ακόμα μικρότερες συγκεντρώσεις:
Βόρεια Αττική: Μία πρώτη συγκέντρωση βρίσκεται στα βόρεια της μητροπολιτικής
περιοχής της Αθήνας προς τα βόρεια σύνορα της Αττικής προς την Βοιωτία. Πρόκειται
για διάσπαρτες εγκαταστάσεις που έχουν αναπτυχθεί στις δύο πλευρές και κατά μήκος
σχεδόν της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης ξεκινώντας από τη Μεταμόρφωση,
συνεχίζουν προς Λυκόβρυση και την Κηφισιά για να καταλήξουν στα προάστια του Αγίου
Στεφάνου και του Κρυονερίου. Η συνολική περιοχή συγκεντρώνει ένα σημαντικό απόθεμα
εγκαταστάσεων logistics της τάξης των 300.000 m2 με εξαιρετικά υψηλή πληρότητα
(κάτω του 4% διαθεσιμότητα κενών χώρων).
Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων φιλοξενεί ορισμένες από τις πιο σημαντικές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο των
τροφίμων και των ποτών αλλά και σε άλλα FMCG προϊόντα. Η περιοχή συγκεντρώνει
επίσης την προτίμηση κάποιων σημαντικών παρόχων υπηρεσιών logistics, αλλά
υπολείπεται σημαντικά του μεγέθους που βλέπουμε στο Θριάσιο ή στα Οινόφυτα.
Σημαντική είναι και η συγκέντρωση εγκαταστάσεων Φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Ανατολική Αττική: Δεύτερη συγκέντρωση βρίσκεται στην Ανατολική Αττική στην περιοχή
των Μεσογείων, κοντά στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Οι εγκαταστάσεις logistics της
Ανατολικής Αττικής καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες των λιανικής πώλησης στις αγορές
των αστικών κέντρων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό έχουμε μικρές συγκεντρώσεις 3PL
εταιρειών και περισσότερο βλέπουμε εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου για
σειρά καταναλωτικών προϊόντων. Σε σχέση με τις άλλες περιοχές σημαντικά είναι επίσης
τα μερίδια των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής των αλυσίδων supermarket.
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Το συνολικό απόθεμα της περιοχής υπολογίζεται από 200.000 έως 400.000m2, με τους
ελάχιστους διαθέσιμους κενούς χώρους να μην υπερβαίνουν το 6-7%
Πειραιάς: Τέλος, μία σχετικά μικρότερη συγκέντρωση υποδομών logistics της τάξης των
100.000 m2 βρίσκεται στον Πειραιά, όπου φυσικά κυριαρχούν οι εγκαταστάσεις του
διεθνούς εμπορευματικού λιμένος (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς)Το σύνολο του
αποθέματος υποδομών logistics των λοιπών αυτών συγκεντρώσεων της Αττικής
ανέρχεται στα 800.000 m2.
 Συγκεντρώσεις logistics Οινοφύτων
Η δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση δραστηριοτήτων logistics στην Αττική βρίσκεται
στην πραγματικότητα στα βόρεια σύνορα του νομού και συγκεκριμένα στην Βοιωτία, στην
αποκαλούμενη και βιομηχανική περιοχή των Οινόφυτων. Η ζώνη αυτή βρίσκεται 50 km
βόρεια της Αθήνας και αν και θεωρείται πως είναι στην πράξη δεν πρόκειται για μία τυπικά
οργανωμένη βιομηχανική περιοχή αλλά εκτός εξαιρέσεων αφορά επίσης μία άτυπη
βιομηχανική εγκατάσταση (ΑΒΖ).
Η περιοχή φιλοξενεί κάποιες από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις της χώρας και διασχίζεται από τον εθνικό αυτοκινητόδρομο (ΠΑΘΕ) και το
εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Το κέντρο logistics της Βοιωτίας συγκεντρώνει το 33% του
αποθέματος logistics της χώρας, καλύπτοντας 1.0 εκατ m2 βαθμού Α και Β. Το 30% του
συνολικού αποθέματος εγκαταστάσεων logistics στην περιοχή είναι βαθμού Α. Το
ποσοστό άδειων θέσεων στο κέντρο logistics της Βοιωτίας αγγίζει μόλις το 11%.
Η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων logistics στην Βοιωτία επεκτείνεται επεκτείνεται
προς τα βόρεια και κατά μήκος του εθνικού αυτοκινητοδρόμου σε δύο υποπεριοχές, με
την πρώτη να έχει αναπτυχθεί γύρω από την πόλη του Σχηματάρι και την δεύτερη στα
περίχωρα της Θήβας.
Εκτός της εξυπηρέτησης της πόλης των Αθηνών, τα προαναφερθέντα κέντρα logistics
έχουν αποδειχθεί πως γίνονται σημαντικοί κόμβοι της εφοδιαστικής αλυσίδας για την
εθνική μεταποιητική βιομηχανία λόγω του γεγονότος ότι συνδέουν την βιομηχανική ζώνη
των βόρειων συνόρων της Αττικής στην Βοιωτία με το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και με
τους υπόλοιπους βασικούς διασυνοριακούς δεσμούς της χώρας και των θαλάσσιων
πολυτροπικών διεπαφών μέσω του κεντρικού εθνικού οδικού και σιδηροδρομικού
δικτύου.
 Συγκεντρώσεις logistics στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη δύο είναι βασικές συγκεντρώσεις: Στη ΒΙΠΕ Σίνδου και στο Καλοχώρι.
Οι δύο αυτές περιοχές δεν είναι απλώς γειτονικές αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένες και
ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα η οποία είναι μία από τις
μεγαλύτερες Δημοτικές Ενότητες του Νομού Θεσσαλονίκης πληθυσμιακά. Ο πρώην
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Δήμος Εχεδώρου προέκυψε, μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Ιωάννης Καποδίστριας»,
από τη συνένωση των Δήμων Σίνδου, Ιωνίας και Κοινότητας Καλοχωρίου.
Σημαντική πλειοψηφία των 3PL εταιρειών λειτουργούν μικρότερες ή μεγαλύτερες
εγκαταστάσεις logistics στις δύο αυτές διακριτές περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης..
Μέσω των δύο αυτών περιοχών οι 3PL εταιρείες επιχειρούν να καλύψουν τόσο τη
διανομή στη Θεσσαλονίκη όσο και γενικότερα στη Βόρειο Ελλάδα. Ειδικά όμως η Σίνδος
χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες logistics και μεταφορών ως κέντρο διεθνών
μεταφορών για τις Βαλκανικές χώρες, τα Κράτη της Κεντρικής Ευρώπης και τη Ρωσία.
Στη Σίνδο μάλιστα έχουν αναπτυχθεί και οι πρώτες εγκαταστάσεις συνδυασμένων
μεταφορών όπως αυτή της Κ+Ν, ενώ σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι και η
ύπαρξη άμεσης σ/δ διασύνδεσης με το λιμάνι της πόλης.
Η ΒΙΠΕ Σίνδου αποτελεί σημαντικό κέντρο logistics και για ορισμένες από τις
σημαντικότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας που έχουν εγκατασταθεί και
δραστηριοποιούνται εκεί - μερικές μάλιστα από τη δεκαετία του 70. Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή έχει μειωθεί δραματικά και πολλά
βιομηχανικά κτίρια παραμένουν σήμερα κενά. Εμφανίζονται πλέον συχνά και εικόνες
εγκατάλειψης σε μια περιοχή που στις αρχές της δεκαετίας του 80 παρουσίαζε εξαιρετικές
προοπτικές και συνοδευόταν από ένα μεγαλεπήβολο αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο.
Επίσης, κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής έχουν επιλέξει τη Σίνδο για την ανάπτυξη
των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
εγκατάσταση των 60.000m2 της Lidl, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και
καλύτερα Κέντρα Διανομής όχι μόνο της Σινδου αλλά της Ελλάδας.
Τοποθετημένη σε αυτή τη μοναδική και επωφελής γεωγραφική θέση στο βόρειο μέρος
της Ελλάδος, η Σίνδος θεωρείται ευρέως ως εξαιρετική σημαντική πύλη logistics για τις
βαλκανικές χώρες. Μόλις η ιδιωτικοποίηση του λιμένα της Θεσσαλονίκης πάρει «σάρκα
και οστά» αναμένεται δεν αναμένεται να ενδυναμωθεί άμεσα και ο διεθνής ρόλος της
Σίνδου, πέρα από τα Βαλκάνια και προς τις χώρες τόσο της Νοτιοανατολικής όσο και της
Κεντρικής Ευρώπης.
Από την άλλη, το γειτονικό Καλοχώρι λειτουργεί συμπληρωματικά της Σίνδου, δεδομένου
ότι γειτνιάζει με την εκεί βιομηχανική περιοχή, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά
λόγω της έλλειψης ξεκάθαρων χρήσεων γης (λίγο οξύμωρο, αλλά αληθινό), και
χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την εγκατάσταση κυρίως δραστηριοτήτων διανομής
για την ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή της Βορείου Ελλάδας.


Επιλεγμένοι υποδοχείς στην Θεσσαλονίκη
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Εμπορευματικό πάρκο Γκόνου: Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης για το Θριάσιο
κέντρο logistics στην Αθήνα, ένα παρεμφερές κέντρο εμπορευματικών μεταφορών έχει
προγραμματιστεί να αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη, το οποίο επίσης είναι ιδιοκτησία του
GAIAOSE.Το κέντρο εμπορευματικών μεταφορών είναι να κατασκευαστεί σε μια περιοχή
των 672,000 m2 , στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, το οποίο βρίσκεται κοντά και στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και στην βιομηχανική και logistics περιοχή της
Σίνδου.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προβλεπόμενη ιδιωτικοποίηση του λιμένα της
Θεσσαλονίκης μέσα στο 2017, καθώς και τη προοπτική μετατροπής του λιμανιού της
πόλης σε ένα διεθνή θάλασσιο εμπορευματικό κόμβο για την Ευρώπη, η σημασία του
κέντρου εμπορευματικών μεταφορών του Γκόνου γίνεται ακόμα πιο εμφανής.Σήμερα, η
πλειοψηφία των φορτίων τα οποία διαχειρίζονται στο λιμάνι της Θεσαλονίκης είναι κυρίως
χύδην ή γενικά φορτία όπως μεταλλεύματα και πρώτες ύλες τα οποία προορίζονται για
τις βαλκανικές χώρες. Δεδομένης ωστόσο της μικρής δυνατότητας επέκτασης των
εγκαταστάσεων του λιμένα το οικόπεδο του Γκόνου θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να
παρέχει στο λιμάνι την επιπρόσθετη αναγκαία χωρητικότητα για τους σκοπούς της
μεσοπρόθεσμης αποθήκευσης ή/και επεξεργασίας αυτών των εμπορευμάτων ή για την
διαχείριση πιο-εύκολα-διαχειρίσιμων φορτίων όπως τα εμπορευματοκιβώτια.
Σημειώνεται ότι έχει υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον από πολλούς εγχώριους και διεθνείς
επενδυτές, δεδομένης της στρατηγικής θέσης της Θεσσαλονίκης στη βαλκανική
χερσόνησο και της κοντινής εγγύτητας του στρατοπέδου του Γκόνου με το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης.
ΕΠΠΑΘΕ (Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης): Το Επιχειρηματικό Πάρκο
Θεσσαλονίκης, έχει αναπτυχθεί από την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ η οποία είναι και ο φορέας
διαχείρισης του πάρκου. Το ΕΠΠΑΘΕ καλύπτει μία συνολική έκταση 1,000 περίπου
στρεμμάτων, βρίσκεται σε προνομιακή θέση στο Δήμου Αγίου Αθανασίου της Σίνδου
Θεσσαλονίκης και απέχει μόλις 20 km από το λιμάνι και τον σ/δ σταθμό της πόλης και 35
km από το αεροδρόμιο. Διαθέτει σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις που έχουν
κατασκευαστεί από την ίδια τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ πρόσφατα (8 Νοεμβρίου 2017)
απέκτησε και πλήρως λειτουργούσα σιδηροδρομική σύνδεση με το δίκτυο του ΟΣΕ.
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Εικόνα 1Διάταξη του ΕΠΠΑΘΕ (πηγή ΕΠΠΑΘΕ)

Με τη νέα σιδηροδρομική σύνδεση ολοκληρώθηκαν οι υποδομές διατροπικής σύνδεσης
του πάρκου με τον δι-ευρωπαϊκό διάδρομο OEM (ΤΕΝ-Τ Orient East-Med corridor) και
κατ’ επέκταση η αποτελεσματική διασύνδεση του πάρκου με τα μεγάλα παραγωγικά,
εμπορευματικά και καταναλωτικά κέντρα των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.
Πέραν της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης υπάρχει άμεση και αδιάλειπτη πρόσβαση
στους δύο μεγάλους διεθνείς οδικούς άξονες της βόρειας Ελλάδας μέσω της Εθνικής
Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και του Αυτοκινητόδρομου Μαλγάρων – Ευζώνων
(ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – FYROM).
Σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες διασυνδέσεις του εμπορευματικού λιμένα της
Θεσσαλονίκης και τη δυναμική της βιομηχανικής περιοχής της Σίνδου, το ΕΠΠΑΘΕ
αποτελεί σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης σύγχρονων υπηρεσιών logistics στη Βόρεια
Ελλάδα και ισχυροποίησης του ρόλου της χώρας ως διεθνούς κόμβου logistics.
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4. Συμπεράσματα & Προοπτικές και τάσεις ανάπτυξης της
«κατά παραγγελία» αποθήκευσης (on demand warehousing)
στην Ελληνική αγορά
4.1. Η αγορά logistics υποδομών μετά το 2018
Σύνοψη σημερινής κατάστασης της αγοράς
Η ποιότητα των υποδομών logistics της χώρας βελτιώνεται σταθερά, αν και με βάση τις
ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτούνται
ακόμα σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση συγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών
και δημιουργίας νέων μεγαλύτερων εγκαταστάσεων συνδυασμένων μεταφορών, ειδικά
στην περιοχή της Αττικής
Βασικός κινητήριος παράγοντας για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών
logistics της χώρας υπήρξε η ραγδαία άνοδος του κλάδου παροχής υπηρεσιών logistics
προς τρίτους, και οι επενδύσεις που προώθησαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες
το κλάδου κυρίως στην περιοχή του Θριασίου και δευτερευόντως στα Οινόφυτα και στη
Θεσσαλονίκη.
Η μεγάλη έκρηξη έγινε την εφταετία που προηγήθηκε της μεγάλης οικονομικής και
νομισματικής κρίσης της χώρας, όπου μόνο στην περίοδο 2003-2009 το διαθέσιμο
απόθεμα εγκαταστάσεων logistics στην Ελλάδα διπλασιάστηκε. Η ανάπτυξη αυτή
πλαισιώθηκε επίσης από σημαντικές βελτιώσεις των υλικών κατασκευής και του
λειτουργικού σχεδιασμού των αποθηκών και κέντρων διανομής, και από επενδύσεις σε
νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες αποθήκευσης, σε συστήματα αυτοματισμού και σε
σύγχρονα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης των λειτουργιών logistics, καθώς και σε
θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας και της προστασίας (security) των εγκαταστάσεων και
των ανθρώπων.
Ανεξάρτητα όμως της συνολικής βελτίωσης της αγοράς, το μέσο μέγεθος ανά
εγκατάσταση παραμένει ακόμα και σήμερα εξαιρετικά χαμηλό. Η υφιστάμενη υποδομή
logistics συνεχίζει να αποτελείται από μικρού μεγέθους αποθήκες και cross-docking
εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι τοποθετημένες διάσπαρτα στη χώρα και σε περιοχές που
σε μεγάλο βαθμό δεν διαθέτουν πολεοδομική οργάνωση και τις απαιτούμενες υποδομές
δικτύων.
Βασιζόμενοι σε μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο του
Αιγαίου* μόνο το 14% των αποθηκών διαθέτουν στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο
μεγαλύτερο από 45.000 m2. Περισσότερες από 62% των εγκαταστάσεων είναι μικρότερες
των 10.000 m2 ενώ συνολικά στην χώρα το μέσο μέγεθος μιας αποθήκης δεν υπερβαίνει
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τα 7.000 m2. Με αυτά τα μεγέθη οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς παραμένουν
εξαιρετικά περιορισμένες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Από την άλλη, στην διάρκεια της κρίσης, ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες
παροχής υπηρεσιών 3rd party logistics της χώρας βρήκαν την ευκαιρία να
ισχυροποιήσουν τη θέση τους, συγκεντρώνοντας όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.
Καθώς πολλές μικρότερες εταιρείες logistics και μεταφορών δεν κατάφεραν να
συντηρήσουν τα μερίδα αγοράς τους, οι προηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου βρήκαν την
ευκαιρία να βρουν και αξιοποιήσουν αποθηκευτικούς χώρους που παρέμεναν κενοί και
να διευρύνουν το πελατολόγιο και τον όγκο των υπηρεσιών τους.
Παράλληλα, λόγω ακριβώς των επιπτώσεων της κρίσης, πολλές εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις έκαναν outsourced τις δραστηριότητες logistics για να
μειώσουν τα σταθερά τους κόστη. Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσίων logistics, έχοντας
δημιουργήσει τις απαιτούμενες οικονομίες κλίμακας κατάφεραν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά σε αυτή την διεύρυνση της ζήτησης για υπηρεσίες logistics.
Ωστόσο, το συνολικό απόθεμα των υποδομών logistics της χώρας παραμένει μάλλον
σταθερό την τελευταία δεκαετία της κρίσης, και μόλις την τελευταία διετία βλέπουμε την
εκ νέου κινητοποίηση της αγοράς με την κατασκευή νέων και αυτήν την φορά μεγάλων
αποθηκών.
Καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών logistics και μεταφορών αναμένεται να βρεθεί σε νέα
ανοδική τάση την επόμενη πενταετία, ενισχυόμενος από την επέκταση του outsourcing
και τις προοπτικές της χώρα ως διαμετακομιστικό κέντρο της ευρώπης, η αύξηση της
ζήτησης χώρων logistics πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Οι ελεύθεροι όμως χώροι για την ανάπτυξη νόμιμων Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν. 4302/2014 είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, ειδικά
στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Αν δεν υπάρξουν νομοθετικές αλλαγές στις
επιτρεπόμενες χρήσεις γης ή δεν θεσμοθετηθούν κάποια νέα εμπορευματικά κέντρα
υπάρχει πραγματική έλλειψη διαθέσιμων οικόπεδων με επιτρεπόμενες χρήσεις γης για
τη ανάπτυξη Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου
Πεδίου και ειδικά στη λεγόμενη «αχαρακτήριστη» του Ασπροπύργου.
Τα επιχειρηματικά πάρκα, ως οργανωμένοι υποδοχείς, θα μπορούσαν να προσφέρουν
τα μέγιστα σε μια υγιή επιχειρηματικότητα, ενθυλακώνοντας στον ίδιο χώρο και χρόνο,
την εφοδιαστική αλυσίδα, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, το χονδρεμπόριο και τις
υπηρεσίες ως μια κοινή επιχειρηματική κοινότητα, αλληλοεπιδρούσα στις προκλήσεις και
αναδυόμενες ευκαιρίες του παρόντος και του μέλλοντος.
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Ανταγωνιστικές τιμές στο Θριάσιο αλλά μικρή ζήτηση σε Θεσσαλονίκη
Οι ενοικιάσεις αποθηκών στην Ελλάδα είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην περιοχή
από την στιγμή που άρχισαν να μειώνονται σημαντικά ως αποτέλεσμα της οικονομικής
κρίσης τα τελευταία 8 χρόνια.
Το μέσο κόστος ενοικίασης για αποθηκευτικές δραστηριότητες στο Θριάσιο Πεδίο και
γενικά στη Δυτική Αττική - το οποίο δεν έχει σταματήσει να είναι η πιο ελκυστική logistics
αγορά της Ελλάδος για πάνω από 15 χρόνια - κυμαίνεται μεταξύ €3,0- €4,5 ανά m2 ανά
μήνα για απόθεμα βαθμού Α και €1 - €2 για απόθεμα βαθμού Β, εξαρτώμενο από τον
τύπο και το μέγεθος της εγκατάστασης.
Πριν από την Ελληνική κρίση χρέους και σε στενή ευθυγράμμιση με την τότε ανάπτυξη
της Ελληνικής οικονομίας και την συνεχή αύξηση των εμπορευματικών ροών και της
κατανάλωσης, οι ενοικιάσεις αποθηκών στο Θριάσιο πεδίο έφτασαν το 2008 το μέγιστο
της αξίας τους, το οποίο ξεπέρασε σε αξία τα €5.5 ανά m2. Ακόμα και τιμές ενοικίασης
πάνω από 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα σημειώνονται σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Ως αποτέλεσμα της Ελληνικής ύφεσης, οι τιμές έχουν μειωθεί ταχέως την τελευταία 5ετία
και από το 2015 και μετά το εύρος των ενοικίων παραμένει σχετικά σταθερό λίγο πάνω
από €3 το m2 το μήνα στις περιοχές του Θριασίου.
Σε άλλες περιοχές, όπου υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα οικοπέδων, κατάλληλων για
ανέγερση αποθηκών ή καθώς η απόσταση από την πόλη των Αθηνών ή/και του λιμανιού
του Πειραιά μεγαλώνει, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Βοιωτίας, οι αξίες
ενοικίων είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικές καθώς κυμαίνονται μεταξύ €2-€3 ανά m2 για
απόθεμα βαθμού Α και €1-€2 για απόθεμα βαθμού Β, εξαρτώμενο από τον τύπο και το
μέγεθος της εγκατάστασης.
Σχετικά με τις τιμές ενοικίασης logistics εγκαταστάσεων στην Θεσσαλονίκη, πέφτουν
αυτήν την περίοδο €2,5-€3 ανά m2 για απόθεμα βαθμού Α και €2-€2,5 για απόθεμα
βαθμού Β στην Σίνδο και περίπου €2-€2,5 ανά m2 για απόθεμα βαθμού Α και €1,5-€2
για απόθεμα βαθμού Β στο Καλοχώρι.
Η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αποθήκης, είχε μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια
καθώς δεν υπήρχε ιδιαίτερη ζήτηση. Ωστόσο, ειδικά στην περιοχή του Θριασίου το
ενδιαφέρον για μεγάλες και σύγχρονες παρέμενε πάντα ζωηρό, αλλά χωρίς όμως να
υπάρχουν σημαντικές νέες οικοδομήσεις στην διάρκεια της κρίσης.
Σημαντικό ζήτημα ωστόσο παραμένει η έλλειψη διαθέσιμων οικόπεδων με επιτρεπόμενες
χρήσεις γης σε περιοχές του Θριασίου. Δεδομένου ότι στη λεγόμενη «αχαρακτήριστη»
περιοχή δεν επιτρέπεται η λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, αν δεν
υπάρξουν νομοθετικές αλλαγές στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ή δεν θεσμοθετηθούν
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κάποια νέα εμπορευματικά κέντρα, οι επιλογές στο Θριάσιο Πεδίο είναι εξαιρετικά
περιορισμένες.
Λόγω και της καθοδικής πορεία της Ελληνικής οικονομίας εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναγκάστηκαν να διαφοροποίσουν
το μοντέλο λειτουργίας τους επεκτείνοντας σημαντικά το ποσοστό outsourcing των
δραστηριοτήτων logistics σε σχέση με το παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό αρκετές αλλά
μικρές και κατακερματισμένες τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις έμειναν άδειες,
αυξάνοντας την προσφορά σε μια εποχή χαμηλής ζήτησης. Παράλληλα, κάποιες
μικρότερες εταιρείες 3PL και μεταφορών αναγκάστηκαν να εξέλθουν από την αγορά
παραδίδοντας έτσι ακόμα περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.
Αυτές οι διαθέσιμες δραστηριότητες logistics αποτέλεσαν μια σπουδαία ευκαιρία για
μεγαλύτερους 3PL παρόχους να αποκτήσουν ή να νοικιάσουν μεγάλης ανάγκης
αποθηκευτικό χώρο σε υπερβολικά ανταγωνιστικά κόστη ενοικίασης, έτσι ώστε να
βελτιώσουν το δίκτυό τους και να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα μέσω οικονομιών
κλίμακας.

Εκτιμώμενες τάσεις για μετά το 2018
Η αρχή της τέταρτης και τελευταία φάσης χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη κρίση. Άρα
η αγορά είναι έντονα ευαισθητοποιημένη στο κόστος και στη μείωση των τιμών.
Η αγορά εξακολουθεί να είναι price sensitive και αυτό θα μεγαλώσει το ποσοστό του
outsourcing, στην προσπάθεια των εταιρειών να έχουν variable και όχι fixed costs, ακόμα
και με ανοχή στο επίπεδο customer service.
Στον τομέα των warehousing υποδομών δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Αναμένεται όμως η ανάπτυξη Logistics parks και η εξυγίανση των άτυπων Logistics
συγκεντρώσεων. Ήδη οι τιμές ενοικίασης χώρων που είχαν ανέβει στη Φάση ΙΙ στα 6
ευρώ/m2 και έφτασαν στο τέλος της Φάσης ΙΙΙ στα 3 ευρώ/m2, αρχίζουν μία ανοδική
πορεία, προβλέποντας με βάση εκτιμήσεις της real estate αγοράς να ισορροπήσουν
γύρω στα 4 ευρώ/m2 (χωρίς δημοτικά τέλη).
Αυτό που αναμένεται είναι πολλές μετεγκαταστάσεις 3PL επιχειρήσεων που αναζητούν
όλο και μεγαλύτερα ενιαία αποθηκευτικά κτήρια, άνω των 20.000m2. Άρα, πολλά μικρά
αποθηκευτικά κτήρια, κάτω των 5.000m2, που χτίστηκαν στη Φάση ΙΙ θα παραμείνουν
ξενοίκιαστα, ενώ αναμένεται συγκέντρωση των 3PL στα πάρκα που θα αναπτυχθούν
(π.χ. Θριάσιο), ή σε άλλες αυτόνομες μεγάλες εγκαταστάσεις.
Η αυτοματοποίηση δεν αναμένεται να προχωρήσει με σημαντικά βήματα. Αυτό που ζητά
η αγορά είναι ευελιξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτημα για τις κύριες ανάγκες της
Logistics αγοράς, πρώτη επιλογή ήταν το «flexible operations». Η αγορά αλλάζει
συνεχώς και οι 3PL πρέπει να προσαρμόζονται.
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Η αυτοματοποίηση των αποθηκών δεν αναμένεται να προχωρήσει ουσιαστικά. Εξ’ άλλου
η μεγάλη πτώση μισθών που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια δεν αιτιολογεί ουσιαστικές
δαπάνες αυτοματοποίησης, δεδομένης και της πολύ χαμηλής επιδότησης αντίστοιχων
έργων στο νομό Αττικής όπου είναι συγκεντρωμένα τα Logistics (10% στον τελευταίο
Αναπτυξιακό Νόμο).
Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι
βρίσκεται ήδη σε υψηλό status. Έντονα θα προχωρήσει εδώ ο τομέας των
πιστοποιήσεων, ειδικά του μέσου και κατώτερου Logistics προσωπικού, μέσω
επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ομοίως δεν αναμένονται έντονες
διαφοροποιήσεις στον ICT τομέα, όπου και πάλι το status είναι υψηλό.
Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη είναι στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου, τόσο
από πλευράς υποδομών, όσο και από πλευράς μεταφορικών μέσων, όπου πρέπει να
υπάρξει ανανέωση στόλου.
Τα City και τα Green Logistics θα γνωρίσουν άνθηση. Και βέβαια, η μεγαλύτερη
διαφοροποίηση αναμένεται στο διερχόμενο φορτίο, ειδικά μετά την ιδιωτικοποίηση του
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), αυτήν της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την αναμενόμενη
ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

4.2. Προοπτικές εξέλιξης της τάσης στην Ελληνική αγορά λαμβάνοντας
υπόψη την διεθνή θέση στην χώρα και τις τεχνολογικές εξελίξεις
στην Ελληνική αγορά
Στην Ελλάδα, ο τομέας των logistics έχει προσελκύσει πολλή προσοχή κατά τα τελευταία
10 χρόνια και, παρά την οικονομική κρίση, φαίνεται να αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο
ανάπτυξης. Η κινητήρια δύναμη είναι η παραχώρηση στην COSCO των 2 προβλητών
στο λιμάνι του Πειραιά το 2008 και η συνακόλουθη εντυπωσιακή αύξηση της κίνησης
εμπορευματοκιβωτίων (0,3 έως 3,35 εκατομμύρια TEUs σε λιγότερο από 6 χρόνια
λειτουργίας), σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς το
ΣΕΜΠΟ του Πειραιά, η οποία παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα της δημιουργίας
μιας ευρωπαϊκής ενδοχώρας (hinderland) για τα ελληνικά λιμάνια.
Επιπλέον, η πρόσφατη ιδιωτικοποίηση του συνόλου του λιμένα του Πειραιά, η
ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η σύμβαση παραχώρησης για το εμπορευματικό κέντρο
του Θριάσιου Πεδίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, η
ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα της Θεσσαλονίκης, η
έναρξη των διαδικασιών για τη σύμβαση παραχώρησης του Εμπορευματικού κέντρου
στο στρατόπεδο Γκόνου επίσης στη Θεσσαλονίκη, τέλος, η εφαρμογή του νόμου
4302/2014 σχετικά με τα logistics προσδίδουν επίσης σημαντικές προοπτικές για την
οικονομική ανάπτυξη ελληνικής αγοράς logistics.
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Από την άλλη όμως, η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές και υπάρχει κίνδυνος τα όποια οφέλη να είναι οριακά, τόσο
για τον κλάδο όσο και για την Εθνική Οικονομία. Για παράδειγμα, πάνω από το 95% της
κίνησης εμπορευματοκιβωτίων που προσελκύει το λιμάνι του Πειραιά, σήμερα,
μεταφορτώνεται (transshipment) σε άλλα πλοία για τα λιμάνια της Βόρειας Αφρικής, της
Μέσης Ανατολής και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, με περιορισμένο όφελος για την
ελληνική βιομηχανία των logistics. Οι κύριοι λόγοι για αυτό είναι:
o η κακή κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη
μίας αποτελεσματική ενδοχώρας μέσω του ελληνικού χερσαίου μεταφορικού δικτύου
προς τα μεγάλα καταναλωτικά και βιομηχανικά κέντρα logistics της Κεντρικής
Ευρώπης,
o οι ελληνικές εταιρείες logistics δεν έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν μέρος των
φορτίων που φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά για να παρέχουν υπηρεσίες logistics
προστιθέμενης αξίας, καθώς. οι περισσότερες από τις ελληνικές εταιρείες logistics
παρέχουν συμβατικές υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων σε εθνικό επίπεδο ή μέχρι
τις Βαλκανικές χώρες
o η έλλειψη κατάλληλων πάρκων logistics, κυρίως στο Θριάσιο και δευτερευόντως στο
στη Θεσσαλονίκη δεν επιτρέπει την εδραίωση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Στην
πραγματικότητα δεν υπάρχει κατάλληλο πάρκο logistics εντός της ελληνικής
επικράτειας και τα λίγα ιδιωτικά που βρίσκονται στη Σίνδο και στα Οινόφυτα
λειτουργούν ως επί το πλείστον ως κέντρα διανομής για την τοπική αγορά.
Επιπλέον, το ελληνικό γεωφυσικό τοπίο (με πολλά νησιά και μεγάλες ορεινές περιοχές),
η φτωχή υποδομή σε σιδηροδρομικές/συνδυασμένες μεταφορές της Ελλάδας, και το
περίπλοκο και αναποτελεσματικό νομικό πλαίσιο κάνουν τις λειτουργίες logistics ακόμα
πιο περίπλοκες και έχουν αποθαρρύνει τους διεθνείς παρόχους logistics να επενδύσουν
στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διεθνών κέντρων διανομής, η σύνθετων υπηρεσιών
συνδυασμένων μεταφορών και logistics.
Σήμερα η ελληνική βιομηχανία logistics δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις θετικές
εξελίξεις στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και την απελευθέρωση
της σιδηροδρομικής βιομηχανίας. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα πρόσφατα
απελευθερώθηκε η σιδηροδρομική αγορά, τη στιγμή που στη Βουλγαρία υπάρχουν 11
ιδιωτικές επιχειρήσεις και 27 στη Ρουμανία.
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλες τις αποβάθρες
του, αποστέλλει λιγότερο από το 10% των εμπορευμάτων του με σιδηρόδρομο, κυρίως
λόγω της αδυναμίας του ΟΣΕ να στηρίξει τις κινήσεις από και προς το λιμάνι και η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει τεράστιες ελλείψεις σε μηχανοδηγούς και τροχαίο υλικό για να
υποστηρίξει τις απαραίτητες δραστηριότητες. Επιπλέον, το επίπεδο των δραστηριοτήτων
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εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) παραμένει στο χαμηλό ποσοστό του 23% (εκτίμηση),
σε σύγκριση με ποσοστό 49% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ και δεν επιτρέπει έτσι την
υποστήριξη μίας επαγγελματικής 3PL βιομηχανίας.
Ωστόσο, υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να
προχωρήσει η χώρα προς τα εμπρός αξιοποιώντας την εγγύτητα των ελληνικών λιμανιών
στη Διώρυγα του Σουέζ και τις παγκόσμιες εξελίξεις Logistics. Εκτός από τις θετικές
εξελίξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν πρόσθετες πρωτοβουλίες που
μπορούν να δώσουν την ώθηση για να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να κάνουν τα
Logistics μία από τις κύριες βιομηχανικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, συμβάλλοντας
στο ΑΕΠ της χώρας στο ίδιο επίπεδο όπως στην Ολλανδία και το Βέλγιο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση των μεγάλων συμφορήσεων του σιδηροδρομικού
δικτύου στην ορεινή περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (Τιθορέα-Δομοκός, 106χλμ). Αν και
η κατασκευή της νέας γραμμής ξεκίνησε το 1997, αναμένεται (σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ)
να ολοκληρωθεί το 2018. Η νέα γραμμή θα μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς και
το χρόνο παράδοσης στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές,
και θα παρέχει επίσης πιο αξιόπιστες συνδέσεις από το λιμάνι του Πειραιά προς τα
Βαλκάνια και τις Ευρωπαϊκές κεντρικές αγορές.
Εκτιμάται ότι όλες οι αποστολές από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Βόρεια Ελλάδα, τα
Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη καθυστερούν κατά τουλάχιστον 3 ώρες και
επιβαρύνονται κατά 100 ευρώ/κοντέινερ λόγω των συμφορήσεων αυτών. Με άλλα λόγια,
ο χρόνος παράδοσης ενός κοντέινερ από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη μέσω
σιδηροδρόμου θα μειωθεί από 8 σε 5 ώρες και το κόστος από 300 σε 200 ευρώ, λόγω
της αποδοτικότερης λειτουργίας (αναβάθμιση των γραμμών ηλεκτροδότησης). Εάν τα
ανωτέρω, συνδυαστούν με τη δημιουργία σύγχρονων διατροπικών πάρκων σε Θριάσιο,
Γκόνου και πιθανώς κάπου στη Θράκη (για εκμετάλλευση του λιμανιού της
Αλεξανδρούπολης και της αναπτυσσόμενης αγοράς της Τουρκίας), ο θετικός αντίκτυπος
θα ήταν σημαντικός για την ελληνική Logistics Βιομηχανία.

5. Ανάλυση ζήτησης
αποθήκευσης

για

κατ’απαίτηση

υπηρεσίες

5.1 Κύρια χαρακτηριστικά των δικτύων διανομής
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Η μεταφορά προϊόντων από τον τόπο παραγωγής (ολοκλήρωση) μέχρι τον τελικό
καταναλωτή μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές ή αλλιώς διαφορετικά
«κανάλια διανομής».
Αναφερόμαστε ως επί το πλείστον στο τελικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας ή το
αποκαλούμενο και ως «κατάντη» τμήμα (downsteam) που σχετίζεται με το πως το προϊόν
θα φτάσει από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. Αντίθετα το ανάντη τμήμα της
εφοδιαστικής αλυσίδας έχει να κάνει με το κανάλι προμήθειων μιας παραγωγικής
μονάδας και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας ανάλυσης.
Κάθε κανάλι διανομής συντίθεται από μία αλυσίδα επιχειρήσεων και ενδιάμεσων
οργανισμών μέσω των οποίων διέρχονται τα αγαθά για να καταλήξουν σταδιακά από τον
παραγωγό μέχρι τον τελικό αγοραστή ή καταναλωτή. Συμπληρωματικά, περιγράφει
επίσης την αλληλουχία πληρωμών στην αντίστροφη διαδρομή από τον τελικό
καταναλωτή μέχρι τον αρχικό παραγωγό.
Άλλα κανάλια διανομής είναι κοντά (ρηχά) και άλλα ιδιαίτερα εκτεταμένα, ανάλογα με τον
αριθμό των φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται στην αλυσίδα διανομής του
προϊόντος. Πέραν του τελικού αγοραστή ή καταναλωτή, ένα κανάλι διανομής μπορεί να
εμπεριέχει για παράδειγμα τον κατασκευαστή, τον λιαοπωλητή, μία εταιρεία 3PL ή ακόμα
και το διαδίκτυο.
Το πλέον κοντό κανάλι διανομής είναι το άμεσο κανάλι, το οποίο επιτρέπει στον πελάτη
να αγοράσει τα αγαθά απευθείας από τον παραγωγό. Αντίθετα, σε ένα έμμεσο κανάλι
το προϊόν μεταφέρεται μέσω άλλων διανεμητικών καναλιών, κάθε ένα από τα οποία
ενσωματώνει τουλάχιστον ένα πρόσθετο ενδιάμεσο οργανισμό.
Συνεπώς, ένα εκτεταμένο κανάλι διανομής συντίθεται από μικρότερα σε μήκος επιμέρους
διανεμητικά κανάλια που τελικά καταλήγουν σε ένα σύνολο διαδοχικών άμεσων
καναλιών που συνδέουν απευθείας έναν προμηθευτή με έναν πελάτη. Η
πλειοψηφία των επιμέρους αυτών κανάλια διανομής αφορούν εμπορικές συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) και μόνο το τελευταίο κανάλι αφορά την τελική συναλλαγή με
τον τελικό αγοραστή ή καταναλωτή του προϊόντος (Β2C)
Κάθε εναλλακτικός τύπος καναλιού διανομής έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό για έναν παραγωγό ή μία εμπορική
εταιρεία να επιλέξει εκείνο ή εκείνα τα κανάλια διανομής που ταιριάζουν καλύτερα με τα
προϊόντα του αλλά και τις ανάγκες των segments της αγοράς που τον ενδιαφέρουν.
Συνεπώς, δεν είναι λίγες οι φορές που οι προμηθευτές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν
πολλαπλά κανάλια διανομής συνδυάζοντας τόσο κοντά όσο και εκτεταμένα μοντέλα για
να αυξήσουν τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καταναλωτής να έχει
πρόσβαση στα προσφερόμενα αγαθά. Ειδικά στο λιανεμπόριο που οι ανάγκες σε ένα
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επιμέρους segment της αγοράς μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές από ότι σε ένα
άλλο, οι προμηθευτές επιχειρούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και το εύρος του
εμπορικού τους αποτυπώματός μέσω διαφορετικών καναλιών διανομής ανάλογα το κάθε
segment της αγοράς.
Αυτή η πολιτική όμως οδηγεί συχνά στην διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα σύνθετου
συστήματος που δυσκολεύει σημαντικά την διαχείριση της διανομής. Ειδικά, όταν το
κύκλωμα διανομής εμπεριέχει πολλά είδη εμπορευμάτων ή όταν εφοδιαστική αλυσίδα
επεκτείνεται σε μια ευρεία γεωγραφικά περιοχή, οι προκλήσεις στην διαχείριση του
κυκλώματος διανομής είναι εξαιρετικά μεγάλες. Επίσης, όσο πιο εκτεταμένα είναι τα
κανάλια διανομής τόσο μικρότερα είναι και έσοδα που μπορεί να επιβαρύνει ο κάθε
ενδιάμεσος εταίρος στον παραγωγό.
5.1.1 Εναλλακτικά κανάλια διανομής
Κάθε κανάλι διανομής συντίθεται από μία αλυσίδα επιχειρήσεων και ενδιάμεσων
οργανισμών μέσω των οποίων διέρχονται τα αγαθά για να καταλήξουν σταδιακά από τον
παραγωγό μέχρι τον τελικό αγοραστή ή καταναλωτή. Οι δύο βασικές μορφές των
καναλιών διανομής είναι εκείνες της άμεσης διανομής και της έμμεσης διανομής
Στην άμεση διανομή δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να αγοράσει απευθείας από τον
παραγωγό. Αντίθετα, ένα έμμεσο κανάλι μεταφέρει τα προϊόντα μέσω άλλων
διανεμητικών καναλιών.
Σε μια πρώτη ματιά, τα εναλλακτικά κανάλια διανομής φαίνεται να είναι άπειρα, αλλά στη
γενική τους μορφή μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις βασικούς τύπους:
1.
2.
3.
4.

το άμεσο ή απευθείας κανάλι διανομής,
το έμμεσο κανάλι διανομής μέσω εταιρείας λιανικής πώλησης, ή
το επιλεκτικό διανεμητικό κανάλι μέσω εταιρείας χονδρικής πώλησης ή
εμπορικού αντιπροσώπου
το έντονα εκτεταμένο διανεμητικό κανάλι με σημαντικό αριθμό ενδιάμεσων
εμπορικών εταίρων

Οι τέσσερις αυτοί εναλλακτικοί τύποι καναλιών διανομής απεικονίζονται στο σχήμα που
ακολουθεί και περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. Ένα τέταρτος τύπος καναλιού
διανομής αποτελεί στην ουσία εκτεταμένη εφαρμογή του τρίτου τύπου
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Εικόνα 2 Τέσσερις κύριοι τύποι καναλιών διανομής

1.

Άμεσο ή απευθείας κανάλι διανομής (direct channel)

Το πρώτο κανάλι διανομής είναι το άμεσο κανάλι διανομής, όπου ο παραγωγός η ο
κατασκευαστής προμηθεύει τα προϊόντα του απευθείας στον τελικό καταναλωτή (direct
to consumer), χωρίς την υποστήριξη από οποιονδήποτε ενδιάμεσο οργανισμό ή
μεσάζοντα. Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιείται ως βασικό κανάλι διανομής όταν η φύση
του προϊόντος είναι τέτοια που απαιτεί τεχνικές γνώσεις στην πώληση είτε και μετά την
πώληση, όπως για παράδειγμα σε μηχανήματα, εργοστασιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, κλπ.
Χρησιμοποιείται όμως και σε διάφορα καταναλωτικά αγαθά όπως φάρμακα, ένδυση,
αθλητικά είδη, κοσμήματα, έπιπλα ή ακόμα και βιβλία, όταν οι παραγωγοί επιθυμούν να
μειώσουν την κοστολογική επιβάρυνση του προϊόντος στις ενδιάμεσες B2B συναλλαγές.
2.

Έμμεσο κανάλι διανομής (indirect channel)

Στο δεύτερο κανάλι εισέρχεται ένα πρώτο ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ παραγωγού και
καταναλωτή που αφορά το στάδιο της λιανικής πώλησης. Αποτελεί στην πράξη έναν από
τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διανομής για σειρά προϊόντων όπως είδη ένδυσης,
είδη τεχνολογίας και ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα, αυτοκίνητα, έπιπλα, κλπ.
Χρησιμοποιείται συχνά όταν ισχυρές παραγωγικές επιχειρήσεις προμηθεύουν επίσης
ισχυρές και οργανωμένες εταιρείες λιανεμπορίου. Για παράδειγμα οι μεγάλοι
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κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών όπως η Apple, η Dell, η SAMSUNG ή η SONY
έχουν την εμπορική «ισχύ» να πουλήσουν απευθείας σε αλυσίδες λιανικής με φυσικά
καταστήματα είτε σε e-marketplaces όπως η eBay.
Η οργάνωση σημαντικού μέρους του λιανεμπορίου σε μεγάλες αλυσίδες supermarket και
ηλεκτρονικών υπεραγορών ενίσχυσε με την παράλληλη κεντρικοποίηση του κυκλώματος
logistics τους βοήθησε ενίσχυσε σημαντικά την επέκταση του συγκεκριμένου τύπο
καναλιού στην Ελλάδα, αποσπώντας σημαντικά μερίδια από τα κυκλώματα διανομής με
χονδρέμπορους ή εμπορικούς αντιπροσώπους που εφαρμόζονταν μέχρι τότε κατά
κόρον.
Αντίστοιχο είναι και το κανάλι διανομής των μεγάλων αλυσίδων HORECA όπως είναι και
οι αλυσίδες εστιατορίων, ξενοδοχείων και οι επιχειρήσεις catering.
3.

Επιλεκτικά διανεμητικό κανάλι (selective distributive channel)

Ο τρίτος τύπος καναλιού διανομής είναι και ο πιο εκτεταμένος καθώς περιλαμβάνει δύο
στάδια μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή δεδομένου ότι πριν τη λιανική
πώληση μεσολαβεί μία πρόσθετη εμπορική συναλλαγή, αυτή της χονδρικής πώλησης.
Εναλλακτικό μοντέλο είναι η χρήση εμπορικού αντιπροσώπου (distributor), αντί της
χονδρικής πώλησης μπορεί να λειτουργεί το μοντέλο του.
Ονομάζεται συχνά και επιλεκτικό διανεμητικό κανάλι καθώς ο παραγωγός συνεργάζεται
με λίγους επιλεγμένους εμπόρους χονδρικής, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταπωλούν τα
προϊόντα στο δίκτυο λιανικής. Στην περίπτωση μάλιστα των ειδικών αντιπροσώπων
μπορεί να υπάρχει και αποκλειστική συνεργασία των δύο μερών, τουλάχιστον για κάποιες
γεωγραφίες.
Αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα κανάλια διανομής σε όλο τον κόσμο. Ο
χονδρέμπορας ή ο εμπορικός αντιπρόσωπος λειτουργεί ως ενδιάμεσος ή μεσάζοντας,
αποκτά την ιδιοκτησία των προϊόντων και συνεπώς αναλαμβάνει τα δικά του ρίσκα όσον
αφορά την προώθηση και πώληση των προϊόντων στο λιανεμπόριο, μειώνοντας με τον
τρόπο αυτό τα αντίστοιχα ρίσκα του παραγωγού όσον αφορά την πώληση αλλά και τις
διακυμάνσεις των τιμών. Διευκολύνει επίσης τους λιανοπωλητές καθώς μπορεί παρέχει
ευκολίες πίστωσης ενώ κανονίζει να πουλάει ανάλογα με τη ζήτηση.
Χρησιμοποιείται κατά κόρον στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων ευρείας και
συχνής κατανάλωσης όπως τρόφιμα, ποτά και άλλα είδη μπακαλικής, παιχνίδια,
φάρμακα, είδη καπνού και εξοπλισμός, κλπ. Ειδικά δε στα αλκοολούχα ποτά η χρήση
ενδιάμεσου χονδρέμπορα είναι υποχρεωτική καθώς απαγορεύεται η απευθείας πώληση
από τον παραγωγό στον λιανοπωλητή.
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Αντίστοιχο είναι και το κανάλι διανομής των στο δίκτυο HORECA που αφορά τα
μικρότερα, μη-κεντρικοποιημένα δίκτυα εστιατορίων, καφέ, ξενοδοχείων κλπ.
Εντατικά διανεμητικό κανάλι (Intense distributive channel)

4.

Η τέταρτη και τελευταία εναλλακτική αφορά τα κανάλια υψηλής έντασης διανομής. Σε ένα
εντατικά διανεμητικό κανάλι, ο παραγωγός χρησιμοποιεί πολλούς ενδιάμεσους
οργανισμούς όπως τις εταιρείες χονδρεμπορίου και εμπορικούς αντιπροσώπους χωρίς
να περιορίζεται σε αποκλειστικές συνεργασίες με κάποιους συγκεκριμένους.
Επιπρόσθετα, ο παραγωγός μπορεί να επιλέγει να συμπεριλαμβάνει και άλλους
μεσάζοντες όπως πράκτορες ή ειδικούς συνεργάτες για τη διανομή των προϊόντων του ή
ακόμα και να συνδυάζει τα μοντέλα. Σκοπός αυτού του μοντέλου είναι να διανεμηθεί το
προϊόν σε όσο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς
5.1.2 Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και ενδιάμεσοι στο κύκλωμα διανομής
Στην αλυσίδα μετάβασης ενός προϊόντος από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή και
ανάλογα με το κύκλωμα διανομής που έχει επιλέξει ο παραγωγός ενδέχεται να
εμπλέκονται μία ή περισσότερες επιχειρήσει ως ενδιάμεσοι εμπορικοί εταίροι, οι οποίοι
αναλαμβάνουν να διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές κατά μήκος της αλυσίδας
διανομής.
Αποκαλούμενοι άτυπα και ως «μεσάζοντες», οι ενδιάμεσοι αυτοί κρίκοι της αλυσίδας
αποκομίζουν έσοδα είτε πουλώντας τα εμπορεύματα σε τιμή μεγαλύτερη από ότι τα
αγόρασαν (markup) είτε λαμβάνοντας κάποια προμήθεια ή αμοιβή για τις υπηρεσίες που
εκτελούν από κάποιο άλλο εμπλεκόμενο μέρος της αλυσίδας.
Γενικά, όσο περισσότεροι ενδιάμεσοι επλέκονται σε ένα κανάλι διανομής, τόσο η τιμή του
προϊόντος αναμένεται ότι μπορεί να αυξηθεί. Αντίθετα ένα άμεσο κανάλι διανομής
αναμένεται να σημαίνει και λιγότερο ακριβά προϊόντα για τους καταναλωτές.
Σε γενικές γραμμές, οι ενδιάμεσοι εμπορικοί εταίροι σε μία εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν
να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:
1.
2.
3.
4.

Εταιρείες λιανικής πώλησης
Εταιρείες χονδρικής πώλησης
Εμπορικοί διανομείς (distributors) ή εμπορικοί αντιπρόσωποι
Ειδικοί συνεργάτες ή πράκτορες

Σε πολλούς κλάδους η νομοθεσία καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες και απαιτήσεις που
ρυθμίζουν την λειτουργία των ενδιάμεσων εμπορικών εταίρων. Σε κάποιους μάλιστα
τομείς η χρήση ενός ενδιάμεσου εμπορικού εταίρου είναι υποχρεωτική όπως για
παράδειγμα στην πώληση αυτοκινήτων όπου η αυτοκινητοβιομηχανία δεν επιτρέπεται να
πουλάει απευθείας στον τελικό πελάτη.
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το e-commerce αλλάζει ριζικά τη
δυναμική και το ρόλο του ενδιάμεσου εμπορικού εταίρου σε σειρά κλάδων, ενώ και
η νομοθεσία που ρυθμίζει αυτά τα θέματα βρίσκεται εξελίσσεται συνεχώς
5.1.2.1 Εταιρείες λιανικής πώλησης
Η εταιρεία λιανικής διαφοροποιείται από όλα τα άλλα μέλη του καναλιού διανομής καθώς
είναι εκείνη που τελικά πουλάει το προϊόν στον τελικό χρήστη ή στον καταναλωτή. Στην
πράξη υπάρχουν πολλές μορφές εταιρειών λιανικής που διαφέρουν σε μέγεθος,
οργάνωση, πολιτική τιμολόγησης, κλπ. Ο βασικός διαχωρισμός των επιχειρήσεων
λιανικής έχει κυρίως να κάνει με το μέγεθος και τον τρόπο οργάνωσης των εταιρειών όπου
διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες:
1.
2.

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής ή αλλιώς οργανωμένο λιανεμπόριο.
Μικρές αλυσίδες λιανικής και ανεξάρτητοι λιανοπωλητές ή αλλιώς μη
οργανωμένο λιανεμπόριο.

5.1.2.2 Εταιρείες χονδρικής πώλησης
Οι Εταιρείες χονδρεμπορίου λειτουργούν ως ενδιάμεσοι οργανισμοί ή μεσάζοντες στην
αλυσίδα εφοδιασμού από τον παραγωγό προς την εταιρεία λιανικής, αγοράζοντας τα
προϊόντα από τους παραγωγούς ή τους κατασκευαστές σε μεγάλες ποσότητες και
μεταπωλώντας στις εταιρείες λιανικής αλλά σε μικρότερες ποσότητες.
Κατά κύριο λόγο, οι παραγωγοί αποφασίζουν να συνεργαστούν με επιλεγμένες εταιρείες
χονδρεμπορίου. Αντίθετα, οι εταιρείες χονδρεμπορίου συνεργάζονται συνήθως με
πολλούς προμηθευτές και παραγωγούς ακόμα και ανταγωνιστικών μεταξύ τους
προϊόντων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι εταιρείες χονδρεμπορίου πουλάνε σε
συγκεκριμένες γεωγραφικά αγορές κα συχνά εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο
και τύπο εμπορευμάτων (π.χ. τρόφιμα, ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά,
μηχανήματα και εξοπλισμός, κλπ) ή τουλάχιστον σε παραπλήσιους μεταξύ τους κλάδους.
Οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικά ρίσκα αντίστοιχα με
εκείνα των λιανοπωλητών, δεδομένου ότι αγοράζουν τα προϊόντα από τους παραγωγούς,
τα αποθηκεύουν ως απόθεμα και μετά επιχειρούν να τα μεταπουλήσουν σταδιακά και σε
μικρές ποσότητες στα σημεία λιανικής ή HORECA. Συνεπώς, το κέρδος στο
χονδρεμπόριο προκύπτει από την δυνατότητα της εταιρείας χονδρεμπορίου να αγοράζει
με έκπτωση από τον προμηθευτή - δεδομένου ότι αγοράζει σε μεγάλες ποσότητες - και
να πουλάει στη συνέχεια με καλό περιθώριο κέρδους στους πελάτες της στην άλλη
πλευρά της αλυσίδας (λιανεμπόριο, HORECA, κλπ).
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εταιρείες χονδρεμπορίου αναλαμβάνουν
συνολικά την οργάνωση της αποστολής (διανομής) των αγαθών στους λιανοπωλητές ή
στις επιχειρήσεις HORECA με τις οποίες συνεργάζονται. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργούν
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αποθήκες στις οποίες διατηρούν ικανό απόθεμα εμπορευμάτων, και τροφοδοτούν
απευθείας τα σημεία λιανικής ή τα σημεία HORECA με μικρές ποσότητες ανάλογα με τη
ζήτηση. Σπανιότερες ωστόσο είναι οι περιπτώσεις που συνεργάζονται με μεγάλες
κεντρικοποιημένες αλυσίδες λιανεμπορίου καθώς οι τελευταίες όλο και πιο συχνά
προμηθεύονται τα εμπορεύματα απευθείας από τους παραγωγούς.
5.1.2.3 Εμπορικοί διανομείς (distributors) ή εμπορικοί αντιπρόσωποι
Οι εμπορικοί διανομείς εκτελούν αντίστοιχο έργο με τους χονδρεμπόρους ως οι
ενδιάμεσοι μεταξύ παραγωγού και λιανοπωλητή. Διαφέρουν ωστόσο καθώς διατηρούν
αποκλειστικές συνεργασίες με συγκεκριμένους προμηθευτές ή παραγωγούς για τους
οποίους αναλαμβάνουν να προμηθεύσουν τα προϊόντας τους στην αγορά. Σε αντίθεση
με μία εταιρεία χονδρεμπορίου, οι εμπορικοί διανομείς δεσμεύονται γενικά με συμβόλαιο
με τον εκάστοτε προμηθευτή και σπάνια μπορούν να αντιπροσωπεύουν ανταγωνιστικά
προϊόντα. Επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση
με τους παραγωγούς και συνεργάζονται μαζί τους όσον αφορά στην αποτελεσματική
προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά.
Σε αντίθεση με τις εταιρείες χονδρεμπορίου, το κέρδος των εμπορικών διανομέων
προκύπτει βάση προμήθειας ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων που θα πετύχουν. Οι
εμπορικοί αντιπρόσωποι συνεπώς δεν αγοράζουν τα εμπορεύματα σε χαμηλές τιμές με
σκοπό να τα μεταπουλήσουν σε υψηλότερη τιμή, αλλά συνεργάζονται με τον προμηθευτή
όσον αφορά την διαμόρφωση της τελικής τιμής πώλησης πάνω στην οποία καθορίζεται
και το δικό τους έσοδο. Ανάλογα λοιπόν με την ικανότητα τους να προωθήσουν τα
εμπορεύματα του παραγωγού στην αγορά καθορίζεται τελικά και το δικό τους έσοδο.
Έχοντας την ευθύνη εκτέλεσης των παραγγελιών προς τους πελάτες τους, οι εμπορικοί
διανομείς διαχειρίζονται το σύνολο των δραστηριοτήτων logistics που αφορούν τη φυσική
διανομή των εμπορευμάτων από τον παραγωγό/προμηθευτή προς το σημείο λιανικής ή
HORECA. Το κόστος δε των δραστηριοτήτων αυτών ενσωματώνεται στην προμήθεια
που λαμβάνουν από τον παραγωγό.
Σε αυτή την κατεύθυνση, οι εμπορικοί διανομείς προτιμάνε στην πλειονότητά τους να
αναπτύσσουν και λειτουργούν τα δικά τους κέντρα αποθήκευσης και διανομής όπου
διατηρούν απόθεμα των προϊόντων που εμπορεύονται. Σε άλλες δε περιπτώσεις
εφαρμόζουν πιο asset-light μοντέλα, αναθέτοντας τις δραστηριότητες δραστηριοτήτων
logistics σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών 3PL ενώ δεν είναι λίγες και οι φορές
που η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται απευθείας από τους αποθηκευτικούς χώρους
του παραγωγού χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν οι ίδιοι κάποιο απόθεμα.
Πελάτες των εμπορικών διανομέων είναι διάφοροι οργανισμοί και όχι μόνοι οι εταιρείες
λιανικής ή τα μικρά σημεία HORECA. Δεν είναι λίγες οι φορές για παράδειγμα που οι
εμπορικοί αντιπρόσωποι πουλάνε σε χονδρέμπορους. Καθώς μάλιστα τα μοντέλα
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απευθείας πώλησης στους καταναλωτές (direct to consumer) βρίσκουν όλο και
συχνότερα έδαφος, οι εμπορικοί διανομείς όλο και πιο συχνά επιλέγουν πρακτικές
απευθείας αποστολής των προϊοντών στους τελικούς καταναλωτές αναπτύσσοντας για
παράδειγμα ένα δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα ή μέσω μίας ηλεκτρονικής αγοράς (emarketplace) όπως η Amazon.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κατά τόπους εμπορικοί αντιπρόσωποι Ελλήνων
προμηθευτών και παραγώγων που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν μία συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή της ελληνικής περιφέρειας. Ο κανόνας θέλει τον τοπικό εμπορικό
αντιπρόσωπο να μην προωθεί ανταγωνιστικούς μεταξύ τους προμηθευτές αλλά στην
ελληνική Περιφέρεια και ειδικά σε απομακρυσμένους νομούς ή για αργοκίνητα
καταναλωτικά προϊόντα κάτι τέτοιο δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις πρακτικό.
Στις αρμοδιότητες του αντιπροσώπου συμπεριλαμβάνονται κατά κόρον και οι
δραστηριότητες logistics, οι οποίες ενσωματώνονται τελικά στην προμήθεια τους. Πολλοί
εξ’ αυτών διαθέτουν αποθήκες και διατηρούν απόθεμα των προϊόντων στην Περιφέρεια
στην οποία λειτουργούν ώστε να βρίσκονται κοντά στα τελικά σημεία κατανάλωηση,
βελτιστοποιώντας τελικά το συνολικό κύκλωμα διανομής. Ανάλογα με τις παραγγελίες
αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν τα σημεία λιανικής της περιοχής τους διευκολύνοντας
με τον τρόπο αυτό την άμεση πρόσβαση, κυρίως στα απομακρυσμένα σημεία του Νομού
ή της ευρύτερης Περιφέρειας στην οποία ανήκουν.
5.1.2.4 Eιδικοί συνεργάτες ή πράκτορες
Οι πράκτορες (agents) ή συχνά αποκαλούμενοι και ως “brokers” είναι επίσης ενδιάμεσοι
που εργάζονται μεταξύ των προμηθευτών και των λιανοπωλητών (ή ακόμα και σε B2B
κανάλια) με την διαφορά ωστόσο ότι δεν αναλαμβάνουν την κυριότητα (ιδιοκτησία) των
εμπορευμάτων. Πρόκειται στην ουσία για ανεξάρτητους εμπορικούς αντιπροσώπους που
δουλεύουν με προμήθεια επί των πωλήσεων που πραγματοποιούν και γενικά δεν
διατηρούν δικό τους απόθεμα. Άλλοτε πουλάνε απευθείας σε εταιρείες λιανικής και άλλες
φορές σε χονδρεμπόρους. Σε κάθε περίπτωση ο μεσάζοντας είναι αυτός που φέρνει σε
επαφή τον παραγωγό προμηθευτή με τον πελάτη/αγοραστή και διαπραγματεύεται τους
όρους και τις τιμές πώλησης των αγαθών. Ωστόσο, το τελικό συμβόλαιο πώλησης είναι
μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή χωρίς να εμπλέκεται ο πράκτορας στον τρόπο
συνεργασίας.
Μία εναλλακτική επιλογή είναι η χρήση ειδικού συνεργάτη ως μεταπωλητή που όμως δεν
διαθέτει αποθηκευμένο απόθεμα αλλά τροφοδοτεί τα σημεία λιανικής ανάλογα με τη
ζήτηση παραγγέλνοντας απευθείας από τις αποθήκες των προμηθευτών με τους οποίους
συνεργάζεται.
Οι Έλληνες παραγωγοί χρησιμοποιούν συχνά τη λύση μεταπωλητή και ειδικού συνεργάτη
αυτής της μορφής στο διεθνές εμπόριο και λιγότερο εντός της Ελλάδα.
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5.1.3 Επισκόπηση των τύπων κυκλώματος διανομής στο ελληνικό retail
Συγκεντρώνοντας σε ένα διάγραμμα τους εναλλακτικούς τύπους καναλιών διανομής που
αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, η συνολική αλυσίδα διανομής στο ελληνικό
retail μπορεί σε γενικές γραμμές να συνοψιστεί όπως απεικονίζεται στην παρακάτω
εικόνα.

Εικόνα 3 Διαγραμματική απεικόνιση του κυκλώματος διανομής

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ένα εκτεταμένο κανάλι διανομής όπως
αυτό του Retail συντίθεται από άλλα μικρότερα σε μήκος διανεμητικά κανάλια που
συνδέουν απευθείας έναν προμηθευτή με έναν πελάτη. Στο διάγραμμα διακρίνουμε εφτά
τέτοια άμεσα διανεμητικά κανάλια, τα οποία αναπαρίστανται και με τα αντίστοιχα
αριθμημένα βέλη. Κάθε άμεσο κανάλι υποστηρίζεται προφανώς και από την ανάγκη
φυσικής διανομής των προϊόντων μεταξύ των δύο συναλλασσόμενων μερών και
συνεπώς αποτελεί δυνητικά αγορά του WAREM&O. Όπως αναλύεται δε και στην
επόμενη ενότητα πέντε (5) από τα εφτά (7 ) άμεσα κανάλια διανομής μπορούν ν’
αποτελέσουν τις κύριες αγορές του WAREM&O.
Αν επιχειρήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά το διάγραμμα, η αλυσίδα διανομής
ξεκινάει από την αποθήκη του προμηθευτή που είναι κατά βάση ο παραγωγός ή ο
κατασκευαστής ενός προϊόντος. Γενικά, ο προμηθευτής διατηρεί κάποιας μορφής
απόθεμα σε μία αποθήκη την οποία λειτουργεί ο ίδιος ή κάποιος συνεργάτης 3PL.
Εφόσον, πρόκειται για μονάδα μεταποίησης το απόθεμα διατηρείται συνήθως στην
αποθήκη της παραγωγικής μονάδας.
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Ο δεύτερος κρίκος της αλυσίδας είναι οι αποθήκες του Χονδρέμπορα ή του
Εμπορικού Διανομέα (Distributor), εφόσον στο κύκλωμα διανομής εμπλέκονται
υπηρεσίες χονδρικής πώλησης ή διανομής (βλ. ενότητα 1.2). Η αποθήκη του ενδιάμεσου
αυτού οργανισμού τροφοδοτείται προφανώς από έναν παραγωγό στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Συνεπώς μπορεί να είναι μία εισαγωγική εταιρεία που αναλαμβάνει να
προωθήσει στην Ελλάδα ή στην ευρύτερη περιοχή κάποιο προϊόν ή ακόμα και μια
εγκατάσταση 3PL στην οποία διατηρείται το απόθεμα μίας πολυεθνικής κατασκευαστικής
ή εμπορικής εταιρείας που εισάγεται στην χώρα.
Οι “agents”, είναι οι πράκτορες ή οι ειδικοί συνεργάτες που ορίστηκαν στην ενότητα 1.2,
νωρίτερα. Εμπλέκονται σε αυτό το βήμα του καναλιού διανομής αλλά δεν σχετίζονται ούτε
με την διατήρηση αποθέματος ούτε με την φυσική διανομή των προϊόντων μεταξύ των
κρίκων της αλυσίδας.
Ο τρίτος κρίκος της αλυσίδας είναι οι αποθήκες και τα καταστήματα του λιανικού
εμπορίου. Εδώ διακρίνονται δύο εναλλακτικές:
•

•

Το οργανωμένο λιανεμπόριο (organized retail). Λειτουργεί μέσω
κεντρικών αποθηκών στις οποίες οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής διατηρούν
το αναγκαίο απόθεμα για να τροφοδοτήσουν στη συνέχεια το δίκτυο
καταστημάτων τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ενότητα 1.3.2.
Μικρές αλυσίδες λιανικής και ανεξάρτητοι λιανοπωλητές ή αλλιώς το
μη- οργανωμένο λιανεμπόριο. Η τροφοδοσία του δικτύου λιανικής γίνεται
απευθείας στα καταστήματα και σημεία λιανικής από τις αποθήκες των
προμηθευτών τους. Εδώ περιλαμβάνονται τα μικρότερα super market
όπως ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΒΑΖΑR, άλλα μικρότερα μαγαζιά λιανικής που
λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε ομίλους, τα περίπτερα και ψιλικατζίδικα, και
εξειδικευμένα σημεία retail όπως τα φαρμακεία ή τα κομμωτήρια, οι
φούρνοι και πολλά σημεία HORECA, κ.λπ

Ο τέταρτος και τελευταίος κρίκος της αλυσίδας είναι οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι
είτε επισκέπτονται τα καταστήματα λιανικής για να προμηθευτούν τα αγαθά τους είτε
αγοράζουν μέσω e-commerce και παραλαμβάνουν τα αγαθά στο σπίτι, στο γραφείο ή
όπου αλλού επιλέγουν.
5.1.3.1 Οργανωμένο Λιανεμπόριο
To οργανωμένο λιανεμπόριο αποτελείται στην βασική του μορφή από τις μεγάλες
αλυσίδες διανομής της χώρας. Βασικό χαρακτηριστικό του οργανωμένου λιανεμπορίου
είναι ότι η τροφοδοσία του δικτύου λιανικής γίνεται από κεντρικές αποθήκες που
λειτουργούν και διαχειρίζονται οι ίδιες οι αλυσίδες λιανικής. Οι αποθήκες
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Αφορά κυρίως τις μεγάλες υπεραγορές ειδών παντοπωλείου, δηλαδή τα μεγάλα Hyper
Market και Super Market όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, Metro-My Market,
ΜΑΣΟΥΤΗΣ, κ.λπ.. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν πλέον και τα λεγόμενα καταστήματα
ευκολίας (convenience stores) που διατηρούν κάποιες από τις μεγάλες αυτές αλυσίδες,
καθώς τροφοδοτούνται από το ίδιο κεντρικοποιημένο κυκλωμα διανομής.
Σημαντικό τμήμα της αγοράς αφορά τις επίσης μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης ειδών
τεχνολογίας, ηλεκτρονικών ειδών και άλλων παρεμφερών προϊόντων όπως
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ, PUBLIC, κ.λπ..
Επίσης, στη κατηγορία του οργανωμένου λιανεμπορίου ανήκουν και οι αλυσίδες επίπλων
και ειδών Do It Yourself όπως οι πολλοί γνωστές IKEA, Leroy Merlin, Praktiker, κ.λπ.).
Αντίστοιχα, σημαντικές είναι επίσης και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής προϊόντων ένδυσης
και υπόδησης καθώς και εκείνες που σχετίζονται με εξειδικεύονται στα αθλητικά
Βασικά χαρακτηριστικά κυκλώματος διανομής στο οργανωμένο λιανεμπόριο
Τα κανάλια τροφοδοσίας των επιχειρήσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο βασίζονται σε
μεγάλο βαθμό σε κεντρικοποιημένα κυκλώματα διανομής τα οποία λειτουργούν και
διαχειρίζονται οι ίδιες οι αλυσίδες λιανικής.
Ως εκ τούτου, οι ευκαιρίες για το WareM&O στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής αναμένεται να
είναι περιορισμένες, τουλάχιστον όσον αφορά στη ζήτηση αποθηκευτικών χώρων και
υπηρεσιών logistics.
Γενικά οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα κέντρα
αποθήκευσης και διανομής για να τροφοδοτήσουν απευθείας τα τελικά σημεία λιανικής
του δικτύου τους στο σύνολο της χώρας. Κατά κύριο λόγο τα κέντρα αυτά βρίσκονται
σχεδόν αποκλειστικά στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των Οινόφυτων και στη
Θεσσαλονίκη. Στα κέντρα διανομής οι εταιρείες λιανικής παραλαμβάνουν και
αποθηκεύουν καθημερινά τα εμπορεύματα από το σύνολο σχεδόν των προμηθευτών
τους διατηρώντας το αναγκαίο απόθεμα με βάση τις πωλήσεις του δικτύου τους.
Από την Αττική μπορούν να αποστείλουν εμπορεύματα απευθείας σε όλη την χώρα,
εκτός ενδεχομένως της Μακεδονίας και της Θράκης, χωρίς κάποια μεταφόρτωση ή
προσωρινή αποθήκευση σε άλλη περιοχή.
Αντίστοιχα, από το κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στη Θεσσαλονίκη, η A/B
Βασιλόπουλος, o Σκλαβενίτης, η Lidl, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ ή η Μy Market τροφοδοτούν τα
μαγαζιά τους στη Μακεδονία και στη Θράκη.
Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην τροφοδοσία απομακρυσμένων
σημείων λιανικής, κάποιες αλυσίδες χρησιμοποιούν αποσπασματικά εμπορικούς
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αντιπροσώπους για τη μείωση του κόστους διανομής αλλά η στρατηγική αυτή απορρέει
κυρίως από τους προμηθευτές τους και όχι από τις ίδιες της αλυσίδες λιανικής.
Κάποιες λίγες αλυσίδες λιανικής αναπτύσσουν επίσης κέντρα αποθήκευσης και διανομής
σε επιλεγμένες πόλεις της Περιφέρειας όπως οι αποθήκες της Lidl σε Πάτρα και Τρίκαλα.
Ειδικά στην περιοχή της Αττικής που αποτελεί και τον μεγαλύτερο καταναλωτικό κέντρο
της χώρας οι αλυσίδες λιανεμπορίου αναπτύσσουν περισσότερα από ένα κέντρα
διανομής κυρίως στο Θριάσιο Πεδίο και στα Οινόφυτα. O AB Βασιλόπουλος λειτουργεί
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής τέσσερις αποθήκες, η μία εκ των οποίων επιφάνειας
35.000 m2 βρίσκεται στα Οινόφυτα και εξυπηρετεί την ψυχόμενη εφοδιαστική αλυσίδα
της εταιρείας, ενώ στις υπόλοιπες, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΜαγούλαςΜάνδρας στο Θριάσιο Πεδίο, είναι κεντρικοποιημένο το σύνολο της ποικιλίας σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η Lidl έχει κατασκευάσει και λειτουργεί το μεγάλο της
κέντρο των 50.000 στρεμμάτων στα Καλύβια Αττικής, αντί για το Θριάσιο.
Οι περιπτώσεις προμηθευτών που εξαιρούνται της κεντρικοποίησης είναι εξαιρετικά
περιορισμένοι περιορισμένες. Αφορούν συνήθως μικρές και μάλλον όχι-συχνές
παραδόσεις και όχι πάντα σε όλα τα καταστήματα του δικτύου λιανικής. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η απευθείας διανομή φρέσκων προϊόντων όπως το γάλα από τοπικούς
παραγωγούς απευθείας στα σημεία λιανικής της περιοχής (π.χ. μικροί παραγωγοί της
Θράκης στα καταστήματα της Θράκης καθώς η διέλευση μέσω του κέντρου αποθήκευσης
και διανομής του λιανέμπορα στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα προφανώς θα πρόσθετε
κόστος και θα περιέπλεκε την εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς όφελος.
Ακόμα κι αν ο προμηθευτής διαθέτει ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο οι κεντρικοποιημένες
εταιρείες λιανεμπορίου προτιμούν τις κεντρικές παραδόσεις και όχι την απευθείας
παράδοση από τον προμηθευτή στα σημεία λιανικής του δικτύου τους. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι το κύκλωμα διανομής μεγάλων προμηθευτών όπως η Coca Cola, η
Pepsico, ο ΟΛΥΜΠΟΣ ή η ΔΕΛΤΑ οι οποίοι τροφοδοτούν καθημερινά εκατοντάδες
σημεία λιανικής. Ωστόσο, ακόμα όμως και με προμηθευτές αυτής της δυναμικής οι
μεγάλοι retailers προτιμούν συνήθως να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακος και στα
πλεονεκτήματα διαχείρισης που τους παρέχουν τα δικά τους κεντρικοποιημένα δίκτυα
διανομής.
Το ίδιο ισχύει και για την διαχείριση των προμηθευτών τους.
Το κύκλωμα logistics στα οργανωμένα δίκτυα λιανικής είναι ισχυρά και εξαιρετικά
αποτελεσματικά και συνεπώς η ζήτηση υπηρεσιών on-demand logistics από τις εταιρείες
του κλάδου αναμένεται να είναι χαμηλή.
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Άλλωστε, και στη σημερινή τους συμβατική μορφή λίγες εταιρείες του οργανωμένου
λιανεμπορίου χρησιμοποιούν υπηρεσίες logistics τρίτων για την τροφοδοσία των
καταστημάτων τους και των κέντρων αποθήκευσης και διανομής που λειτουργούν.
5.1.3.2 Αγορά παρόχων υπηρεσιών logistics
Ένα σημαντικό μέρος της αγοράς του retail υλοποιείται από παρόχους υπηρεσιών
logistics. Δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα στην αγορά για τον βαθμό outsourcing των
υπηρεσιών logistics αλλά εκτιμάται να βρίσκεται μεταξύ 30 και 50%. Σε πρόσφατη έρευνα
της EEL μόλις το 13% των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν
στην έρευνα δήλωσαν ότι δίνουν υπεργολαβικά το σύνολο των δραστηριοτήτων logistics
τους. Ένα άλλο 60% όμως των εταιρειών δήλωσε ότι δίνει outsourcing κάποιες
συγκεκριμένες δραστηριότητες logistics. Πάνω δε από τις μισές εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις αναθέτουν σε τρίτους την αποθήκευση των προϊόντων τους
(53%) και αντίστοιχα ένα 56% δίνει outsourcing τη διανομή.
Οι Ελληνικές 3PL εταιρείες έχουν σημαντική παρουσία στην Ελλάδα παρέχοντας ένα
πλήρες φάσμα υπηρεσιών αλυσίδας εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα συνολικά έσοδα του
κλάδου για το 2018 εκτιμώνται σε περίπου €364 εκατ.
Τα κύρια έσοδα των 3PL εταιρειών προέρχονταν το 2017 κατά 63% από τις υπηρεσίες
που σχετίζονται με την αποθήκευση, όπως φόρτωση/εκφόρτωση, προσωρινή ή
μακροχρόνια αποθήκευση, ομαδοποίηση φορτίων, picking, συσκευασία/ ανασυκευασία,
ετικετοποίηση και δρομολόγηση. Από αυτές η αποθήκευση χωρίς ψύξη/κλιματισμό
καταλαμβάνει το 47% περίπου και σε αποθηκεύσεις με ψύξη που αποσπούν μερίδιο 16%.
Σημαντικά είναι επίσης και τα έσοδα από τις υπηρεσίες διανομής και μεταφοράς, των
εμπορευμάτων που αντιστοιχούν στο 34% των συνολικών εσόδων. Πολύ μικρότερο είναι
το ποσοστό εσόδων από ειδικευμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η
επανασυσκευασία, η τιμολόγηση, τα reverse logistics, η διαχείριση των προμηθειών, ο
εκτελωνισμό και η παροχής υπηρεσιών reporting.
Μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες logistics της χώρας περιορίζουν τις υπηρεσίες
τους στην ελληνική αγορά. Πολλές είναι όμως και όσες βασίζονται σε υπηρεσίες διεθνούς
διαμεταφοράς ενώ αρκετοί δραστηριοποιούνται και στις δύο αγορές.
Στη διεθνή μεταφορά, τα κύρια έσοδα των επιχειρήσεων 3PL προέρχονται από την
παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς και λιγότερο από άλλες υπηρεσίες logistics. Οι
υπηρεσίες διαμεταφοράς αφορούν κατά βάση τη χερσαία οδική μεταφορά προς/από τις
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και δευτερευόντως τη διαχείριση των θαλάσσιων ροών
κυρίως από και προς την Ανατολική Ασία.
Η αγορά logistics και μεταφορών δέχτηκε μεγάλη πίεση την τελευταία δεκαετία λόγω της
συνολικής οικονομική και νομισματική ύφεσης της χώρας. Διεθνώς, η επίδοση του κλάδου
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των logistics είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τα επίπεδα κατανάλωσης και κατ’ επέκταση
με την εξέλιξη του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και την πορεία της πρωτογενούς και
δευτερογενούς παραγωγής. Η ελληνική δε βιομηχανία logistics είναι άμεσα εξαρτημένη
με την πορεία του ελληνικού εμπορίου και σε μεγάλο βαθμό της εγχώριας εμπορικής
δραστηριότητας.
Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι logistics πάροχοι στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σημαντικές προκλήσεις την τελευταία δεκαετία, αρχικά ως
άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 αλλά κυρίως της
σοβαρής καθοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας που ακολούθησε.
Ωστόσο, παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, πολλές έρευνες παρουσιάζουν μια
εγχώρια αγορά logistics που σε μεγάλο βαθμό άντεξε την κρίση και πλέον αναπτύσσεται,
έστω και με αργούς ρυθμούς. Η εικόνα αυτή στηρίζεται κυρίως στις επιδόσεις ορισμένων
σημαντικών εταιρειών του κλάδου, που στην διάρκεια της κρίσης και σε μία αγορά που
βρισκόταν σε έντονη υφεσιακή πορεία βρήκαν ευκαιρίες για να αυξήσουν τα δικά τους
μερίδια και να αυξήσουν τους τζίρους τους.
Δομή του κλάδου
Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο ανταγωνισμός
αφορά κυρίως τις τιμές και δευτερευόντως το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου δείχνει να αυξάνει, ενώ
ενισχύεται σταθερά το μέγεθος και η αξία των κυριότερων παρόχων υπηρεσιών logistics
και ειδικά ορισμένων αμιγώς ελληνικών επιχειρήσεων.
Η πλειονότητα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics εδρεύει στην Αττική, οι
περισσότερες δε απ’ αυτές διατηρούν τις βασικές τους εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο
(Ασπρόπυργο, Μαγούλα, Μάνδρα, Ελευσίνα) ή σε περιοχές όπως η Παιανία, το Κορωπί
καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Αρκετές από τις επιχειρήσεις
του κλάδου, ιδιαίτερα όσες έχουν παρουσία και στον κλάδο των υπηρεσιών
διαμεταφοράς, διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους και στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι, Θέρμη, Ιωνία, Σίνδος).
Οι επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των παρόχων 3PL υπηρεσιών και των μεγάλων
πελατών τους βασίζονται γενικά σε βραχυπρόθεσμα συμβόλαια ενός ή δύο ετών. Με τον
τρόπο αυτό οι μεγάλοι πελάτες διασφαλίζουν την απαραίτητη γι’ αυτούς ευελιξία στην
αναζήτηση καλύτερων και οικονομικότερων συμβολαίων. Από την άλλη όμως
δημιουργούνται νέες προκλήσεις στις εταιρείες logistics και μεταφορών που
δυσκολεύονται να προωθήσουν μακροχρόνιες επενδύσεις.
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Όσον αφορά τη φυσική διανομή και μεταφορά των προϊόντων, η πλειοψηφία των 3PL
παρόχων αναθέτουν το έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες μεταφορείς οι οποίοι παρέχουν
γενικά υπηρεσίες χαμηλού κόστους. Η πλειοψηφία των μεταφορικών εταιρειών είναι πολύ
μικρές επιχειρήσεις των 2-5 εργαζόμενων ή αυτοκινητιστές (οδηγοί-ιδιοκτήτες φορτηγού)
με μέσο στόλο 1,5 φορτηγά ανά εταιρεία.
Για την οργάνωση της διανομής στην Περιφέρεια της χώρας χρησιμοποιούνται σε μεγάλο
βαθμό τα λεγόμενα «Πρακτορεία Μεταφορών». Πρόκειται για μικρές εταιρείες που
εξειδικεύονται στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Τα
Πρακτορεία μεταφορών σπάνια λειτουργούν με μεγάλους πελάτες, αποκλειστικά
συμβόλαια ή τακτικές μεταφορές. Αντίθετα, συγκεντρώνουν καθημερινά groupage φορτία
από διαφορετικούς αποστολείς, μεταφορείς και 3PL εταιρείες για να αποστείλουν από ή
προς την Αττική προς ή από τις γεωγραφικές περιοχές της Περιφέρειας στις οποίες
δραστηριοποιούνται. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τα περισσότερα πρακτορεία
μεταφορών περιορίζουν το πεδίο που επιχειρούν σε επίπεδου ενός Νομού ή σε 2-3
Νομούς το πολύ, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά τον κερματισμό του κλάδου.

5.1.3.3 Κύριες αγορές υπηρεσιών logistics στο retail
Οι υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών logistics επεκτείνονται σχεδόν στο σύνολο του
retail καταλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων λιανικής. Ωστόσο, η κύρια πηγή
εσόδων κατά 42% προέρχεται από την διαχείριση προϊόντων FMCG.
Όπως άλλωστε απεικονίζεται και στο σχήμα που ακολουθεί, σε απόσταση βρίσκονται τα
ηλεκτρονικά είδη όπου το μερίδιο των εσόδων της αγοράς 3PL δεν υπερβαίνει το 10%.
Με μερίδιο 8% ακολουθούν η διαχείριση ειδών φαρμακείου και προϊόντων υγείας καθώς
και η διαχείριση ηλεκτρικών συσκευών.
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Εικόνα 4 Οι πλέον δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων στην αργορά των παρόχων υπηρεσιών logistics

5.2

Τάσεις εξέλιξης της ζήτησης για on-demand υπηρεσίες logistics

Η ψηφιοποίηση και τo e-commerce αλλάζουν ριζικά tα κανάλια διανομής και τους ρόλους
των εμπλεκόμενων μερών. Από την άλλη, η ψηφιοποίηση αλλάζει και τις προσδοκίες των
καταναλωτών πιέζοντας τα logistics στα κανάλια διανομής να γίνονται όλο και πιο
γρήγορα, ευέλικτα και αποδοτικά.
Για δεκαετίες οι πυλώνες του λιανεμπορίου ήταν τα φυσικά καταστήματα. Την τελευταία
όμως δεκαετία αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα, πολλά προϊόντα λιανικής όπως τα είδη ένδυσης
και υπόδησης, τα είδη προσωπική φροντίδας - και ειδικά οι φίρμες και τα προϊόντα
πολυτελείας, βλέπουν την πίτα της αγοράς να αυξάνει μόνο στον ηλεκτρονικό κόσμο, ενώ
αντίθετα οι πωλήσεις στα φυσικά καταστήματα πέφτουν.
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Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλες φίρμες που πουλάνε μέσω διαδικτύου. Το αντίθετο
μάλιστα. Άγνωστα μέχρι χτες προϊόντα από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και startups
ανταγωνίζονται στα ίσια τους μεγάλους καταξιωμένους παίκτες, και συχνά τους
κερδίζουν.
Ο κόσμος συνήθισε πλέον να αγοράζει online. Βοήθησε σε αυτό η ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας και το γεγονός ότι όλοι και όλα είναι πλέον διασυνδεδεμένα. Βοήθησαν
επίσης οι μεγάλες ηλεκτρονικές υπεραγορές όπως το eBay και η Amazon, και η ενίσχυση
της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ώστε οι καταναλωτές να εμπιστευτούν τις
ηλεκτρονικές πωλήσεις.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι επιχειρηματίες βρήκαν συνεπώς το κατάλληλο
πλαίσιο να αναπτύξουν τις ιδέες και να προωθήσουν τα προϊόντα τους με εξαιρετικά
ευκολία, σε σχέση τουλάχιστον με το συμβατικό τρόπο των φυσικών καταστημάτων. Η
ψηφιοποίηση επιτρέπει σήμερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε startups να
υλοποιούν σειρά επιχειρησιακών λειτουργιών που μέχρι χτες ήταν αδύνατο, όπως για
παράδειγμα να αναπτύσσουν και διαχειρίζονται ένα website, να ανεβάζουν ψηφιακά
φωτογραφίες και περιεχόμενο χωρίς κόπο, να διασυνδέονται με τους πελάτες τους, να
προωθούν τα προϊόντα τους και να διαφημίζουν τη φίρμα τους, και όλα αυτά σχεδόν με
το πάτημα ενός κουμπιού.
Σε αυτό το περιβάλλον, οι online εμπορικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να
κάνουν πολλά και να τα κάνουν μόνες τους. Μπορούν να ξεκινήσουν από την εμπορική
ιδέα ή την παραγωγή ενός νέου προϊόντος και να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή χωρίς
μεσάζοντες και εμπορικούς αντιπροσώπους. Χωρίς μεσάζοντες επιτυγχάνουν σημαντική
μείωση κόστους στο κανάλι διανομής για να δώσουν καλύτερες τιμές στον τελικό πελάτη
τους και πάλι να τους μείνει ικανό κέρδος για να επενδύσουν εκ νέου στο προϊόν για να
το κάνουν ακόμα καλύτερο. Μείωση κόστους, καλύτερες τιμές και βελτίωση της
ποιότητας με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης της
ποιότητας: η ευκαιρία είναι ξεκάθαρη και οι επιχειρήσεις δεν την άφησαν να πάει χαμένη.
Υπάρχει ωστόσο ένας επιχειρησιακός τομέας που είναι πολύ δύσκολος να αναπτυχθεί με
ίδια μέσα: ο τομέας των logistics. Σε αυτόν τον τομέα, ο μικρός παραγωγός δυσκολεύεται
να βρει στην ψηφιοποίηση τις λύσεις που θα τον βοηθήσουν.
Για να έχουν τον πλήρη έλεγχο στη φυσική διανομή του προϊόντος χρειάζεται να
επενδύσουν σε υποδομές όπως αποθήκες και να αναπτύξουν δεξιότητες και διεργασίες
που δεν έχουν. Το κόστος επένδυσης όμως είναι υψηλό και συχνά δεν μπορούν να
ανταπεξέρθουν.
Αν λοιπόν μπορούν σε όλους σχεδόν τους επιχειρησιακούς τομείς να αποφύγουν τους
μεσάζοντες, στα logistics είναι συνήθως υποχρεωμένοι να καταφύγουν σε υπηρεσίες
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τρίτων όπως οι πάροχοι 3PL. Κάτι τέτοιο όμως συχνά περιορίζει τις επιχειρηματικές
δυνατότητες του online εμπόρου. Δεν είναι μόνο το κόστος. Ο 3PL αποτελεί ένα εμπόδιο
στο απευθείας κανάλι επικοινωνίας που έχει ανοίξει ο παραγωγός ή ό έμπορος με τους
πελάτες του. Ο πάροχος logistics περιορίζει το τι μπορεί κι επιθυμεί ο έμπορος να πετύχει
με τους πελάτες του. Του θέτει όρια στο επίπεδο εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγμα
στη ταχύτητα παράδοσης ή στην ευελιξία και τελικά στη συνολική εμπειρία που μπορεί
να παρέχει στους online αγοραστές του.
Οι ανάγκες του παρόχου logistics δεν είναι πάντα οι ίδιες με εκείνες του e-εμπόρου, και
σε ένα συμβατικό κύκλωμα εκείνος που τελικά καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα είναι ο
πάροχος logistics. O παραγωγός και ο έμπορος που πουλάνε online θα επιθυμούσαν να
αποκτήσουν άμεσα τον πλήρη έλεγχο στο φυσικό κανάλι διανομής, όπως έχουν
αποκτήσει και στο σύνολο σχεδόν των άλλων επιχειρησιακών τομέων. Χωρίς επενδύσεις
σε πάγια, χωρίς την ανάγκη να αναπτύξουν νέες διεργασίες και ικανότητες που σήμερα
δεν διαθέτουν, να μπορούν να οργανώσουν, παρακολουθήσουν και υλοποιήσουν τις
διεργασίες της φυσικής διανομής από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους και ανάλογα
με τη ζήτηση.
Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επεκτείνεται, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα διαταράξει
και την αγορά των logistics. Στο νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον, ανήκει και το WareM&Ο.
Μία ψηφιακή πλατφόρμα που δίνει τον πλήρη έλεγχο της φυσικής διανομής στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πουλάνε μέσω e-commerce.

5.2.1 Το e-commerce αλλάζει τις προσδοκίες του πελάτη και πιέζει τα
κυκλώματα διανομής
5. 2.1.1 Υψηλές προσδοκίες του καταναλωτή
Το e-commerce αλλάζει ριζικά τις προσδοκίες των καταναλωτών. Οι τελευταίοι με τη
δύναμη της τεχνολογίας της πληροφορίας, των social media και των σύγχρονων κινητών
συσκευών έχουν αποκτήσει ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ και πλέον καθορίζουν τους
κανόνες του παιχνιδιού στα κανάλια διανομής του retail.
Ανάγκη για μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και αξιοπιστία στο κύκλωμα διανομής
Η ταχύτητα και η αξιοπιστία στην παράδοση αποτελούν πλέον αδιαπραγμάτευτες
απαιτήσεις για την πλειονότητα των online καταναλωτών, ακόμα και σε περιόδους αιχμής.
Το ίδιο και η ευκολία όσον αφορά τη συνολική καταναλωτική τους εμπειρία, αλλά πάντα
με τις χαμηλότερες δυνατές τιμές.
Η ταχύτητα στους χρόνους παράδοσης και ειδικά στα lead times ήταν ανέκαθεν
σημαντική στο λιανικό εμπόριο. Ακόμα δε περισσότερο στην εποχή του e-commerce. Η
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παράδοση την επόμενη μέρα της παραγγελίας είναι πλέον βασική υπηρεσία την οποία
θεωρεί δεδομένη ο καταναλωτής για την πλειονότητα των προϊόντων και σχεδόν για
οποιοδήποτε σημείο της χώρας εκτός ίσως κάποιων νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών.
Το 95% μάλιστα των καταναλωτών ταυτίζει πλέον τη γρήγορη παράδοση με την
αυθημερόν, ενώ ένα 15% με την άμεση παράδοση στις επόμενες δύο ή τρεις ώρες.
Οι σημερινοί online αγοραστές επιθυμούν πολλές και ακόμα περισσότερες επιλογές όσον
αφορά στην ημέρα, στον τρόπο, στον τόπο και στον χρόνο παράδοσης. Οι περισσότεροι
επιθυμούν να ορίζουν την ημερομηνία παράδοσης ή ακόμα και για την ώρα παράδοσης
ανάλογα με το πρόγραμμα τους ή τις ανάγκες τους (π.χ. γενέθλια, επέτειος).
Αντίστοιχα, επιθυμούν να έχουν επιλογές για την ώρα που θα παραλάβουν αλλά και τον
τόπο παραλαβής. Αν και η παράδοση στο σπίτι είναι η προφανής επιλογή για το 80%
των περιπτώσεων δεν αρκεί από μόνη της. Οι online αγοραστές χρειάζονται επιλογές
απλά για την περίπτωση που θα χρειαστούν. Η παράδοση στο γραφείο, στον γείτονα,
στο μπακάλικο της γειτονίας ή ακόμα και σε μη-επανδρωμένες θυρίδες (lockers) πρέπει
υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες του μελλοντικού e-retailer και
εφόσον συμπεριλαμβάνονται θα πρέπει και να μπορούν υλοποιηθούν με το μικρότερο
δυνατό κόστος και τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης.
Και δεν αρκούν μόνο αυτά αλλά χρειάζεται να μπορούν να παρακολουθούνται και
ελέγχονται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο. Οι καταναλωτές ξέρουν τι σημαίνει να έχουν
συνεχή πληροφόρηση και ενημερώσεις για την κατάσταση της παράδοσης σε πραγματικό
χρόνο και αναμένουν από τον ηλεκτρονικό λιανοπωλητή ή την εταιρεία ταχυμεταφορών
να τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα μέσω λύσεων συνεχούς track-trace. Δεν είναι δε
λίγοι οι online αγοραστές που θεωρούν σημαντική τη δυνατότητα δυναμικής
αναδρομολόγησης των προγραμματισμένων παραδόσεων σε τόπο και ώρα που τους
βολεύει, εφόσον δεν είναι εφικτό να παραλάβουν το δέμα στον τόπο και την ώρα που
αρχικά είχε οριστεί.
Συνολική εμπειρία υψηλού επιπέδου
Οι προσδοκίες όμως του σύγχρονου καταναλωτή δεν φαίνεται να περιορίζονται μόνο σε
θέματα κόστους, ταχύτητας, άνεσης και ευκολίας στο τελικό μίλι. Οι e-retailers που
πρωτοπορούν κινούνται ήδη στην ανάπτυξη λύσεων που διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα
εμπειρίας στον πελάτη. Εξετάζουν λύσεις που κινούνται πέρα από τις συμβατικές
υπηρεσίες αποστολής δεμάτων πόρτα-πόρτα, αναζητώντας για παράδειγμα τρόπους
που θα κάνουν ακόμα πιο εύκολη την διαδικασία επιστροφών ή που θα παρέχουν
ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης σε κάποια προϊόντα που
το απαιτούν ή να βρουν έξυπνους τρόπους εκτέλεσης μη-επανδρωμένων παραδόσεων
ακόμα και στον χώρο αποσκεύων των αυτοκινήτων.
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Αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα. Οι ισχυρές ηλεκτρονικές υπεραγορές όπως η Amazon,
η JD.com, η ASOS ή η Ocado ανησυχούν ότι σε αυτή τους την προσπάθεια δεν θα
μπορέσουν να έχουν την υποστήριξη από τους συνεργάτες τους στον κλάδο των logistics
και των ταχυμεταφορών. Καθώς λοιπόν οι εταιρείες courier και οι πάροχοι υπηρεσιών
3PL μένουν πίσω, οι μεγάλοι online λιανοπωλήτες αποφασίζουν συχνά να αναπτύξουν
τα δικά τους μέσα και υποδομές για να διασφαλίσουν τα επίπεδα εμπειρίας του πελάτη
που επιθυμούν.
Η παράδοση στο τελικό μίλι αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ως το σημείο ισχυροποίησης
της σχέσης του εμπόρου με τον πελάτη του. Για να το θέσουμε διαφορετικά, οι εταιρίες
που επενδύουν στο τελικό μίλι βλέπουν την φυσική διανομή ως μία υπηρεσία που πρέπει
να ελέγχουν πλήρως, ώστε να μπορούν να ελέγχουν συνολικά την εμπειρία του πελάτη:
από την στιγμή που αναζητά το προϊόν μέχρι την στιγμή που θα το παραλάβει ή ακόμα
και μέχρι τη στιγμή που θα το επιστρέψει.
Καθώς μάλιστα το e-commerce καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ παραγωγών
και λιανοπωλητών, δεν είναι μόνο οι retailers που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.
Ισχυρές εμπορικές φίρμες όπως η Apple, η Dell η Nike και η Adidas, αναπτύσσουν τις
δικές τους αλυσίδες απευθείας πώλησης με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της εμπειρίας που
προσφέρουν στους πελάτες τους χωρίς να εξαρτώνται από μεσάζοντες.
Ωστόσο, μόνο οι πραγματικά μεγάλοι από τους online εμπόρους έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν τα δικά τους δίκτυα διανομής για να παρέχουν αυτού του επιπέδου τις
υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. Οι μικρότεροι e-com έμποροι αλλά και κάθε
μικρότερος λιανιοπωλητής με φυσικό κατάστημα δεν είναι καθόλου εύκολο να
αναπτύξουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ικανότητες logistics για να ακολουθήσουν.
Από την άλλη όμως, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αν θέλουν να διατηρήσουν τη
βιωσιμότητά τους.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι λοιπόν μονόδρομος να αναζητήσουν τη βοήθεια
κάποιου εξωτερικού συνεργάτη τόσο για την εκτέλεση της παράδοσης στο τελικό μίλι όσο
και για την συνολική οργάνωση και λειτουργία του κυκλώματος διανομής τους. Αν η
ανάγκη αυτή είναι σημαντική στο κύκλωμα διανομής εντός της Ελλάδας, είναι ακόμα πιο
επιτακτική για τους εμπόρους που στοχεύουν να αξιοποιήσουν το e-commerce για να
επεκταθούν στις αγορές του εξωτερικού.
Ο κλάδος των logistics και των εταιρειών courier δείχνει να μην μπορεί να δώσει στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις την στήριξη που χρειάζονται στην εποχή της ραγδαίας
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ένα κύκλωμα διανομής που πρέπει να είναι
ταχύτατο, αξιόπιστο, αυτοματοποιημένο και να λειτουργεί με πλήρη ορατότητα και
διαφάνεια, οι υφιστάμενες υπηρεσίες logistics είναι κατά κύριο λόγο αργές, ασυνεπείς,
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γραφειοκρατικές και αδιαφανείς με αποτέλεσμα να προσθέτουν κόστος, καθυστερήσεις
και αβεβαιότητες.
Οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί, έμποροι και startups που αναπτύσσουν καινοτόμα
επιχειρησιακά μοντέλα direct-to-customer μέσω του διαδικτύου αναζητούν άλλες
οικονομικότερες λύσεις, πιο ευέλικτες και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Αναζητούν λύσεις
που σε κάθε περίπτωση ταιριάζουν με τη δική τους κουλτούρα τους και κυρίως τον τρόπο
που επιχειρούν και λειτουργούν. Το WareM&O δείχνει να ταιριάζει απόλυτα με αυτή την
κουλτούρα τους και να τους παρέχει την διαφάνεια, ευελιξία και ταχύτητα που ζητάνε.
5.2.2 H προώθηση μοντέλων direct to consumer ευνοεί τις on-demand
υπηρεσίες logistics
Στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες τα όρια μεταξύ των διαφόρων παικτών στα
κανάλια διανομής αρχίζουν και συγχέονται και οι μεταξύ τους επαφές αλλάζουν ριζικά. Οι
μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγορών όπως η Amazon επιτρέπουν στα μέρη της
εφοδιαστικής αλυσίδας που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να έρθουν σε άμεση επαφή να
επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και να συνδέουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες
χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων κρίκων και μεσαζόντων.
Ο μεσάζοντας πλέον είναι η ίδια η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπως για παράδειγμα η online
πλατφόρμα B2B εμπορικών συναλλαγών της Alibaba ή της Amazon που επιτρέπουν
στον παραγωγό να επικοινωνεί απευθείας με τον λιανοπωλητή χωρίς την διαμεσολάβηση
ενός χονδρέμπορου ή ενός εμπορικού αντιπρόσωπου.
Σε ένα ακόμα πιο εκτεταμένο κύκλωμα διανομής ο παραγωγός έχει πλέον τη δυνατότητα
να πουλάει απευθείας στον τελικό καταναλωτή (direct to consumer) μέσω ενός Β2C
ηλεκτρονικού καταστήματος ή μέσω ενός online marketplace όπως της Amazon, της
eBay, της JD.com, της Flikart ή της Google Shopping. Ακόμα και οι χονδρέμποροι
μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για να πουλήσουν
απευθείας στον τελικό καταναλωτή χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβισης ενός φυσικού
καταστήματος λιανικής.
Η σκέψη της κατάργησης των μεσαζόντων δεν είναι καινούργια. Πριν από μερικά μάλιστα
χρόνια υπήρξε έντονη διαβούλευση για το θέμα. Στην πραγματικότητα όμως τα
αποτελέσματα είναι μάλλον μικτά και δεν ακολούθησαν τις προβλέψεις.
Οι μεγάλες παραγωγικές εταιρείες ή το οργανωμένο λιανεμπόριο έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν την εμπορική τους ισχύ και τις υποδομές logistics για να παρακάμψουν
τους ενδιάμεσους και να μειώσουν κόστη και εμπόδια στην εκτεταμένη τους εφοδιαστική
αλυσίδα. Στις μικρές όμως επιχειρήσεις οι πόροι είναι περιορισμένοι και η παράκαμψη
των ενδιάμεσων απαιτεί υποδομές και δεξιότητες που δεν μπορούν να αναπτύξουν
εσωτερικά.
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Συνεπώς, ο ρόλος των ενδιάμεσων παραμένει σημαντικός, τουλάχιστον για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο πρόκειται για ρόλο εντελώς διαφορετικό, δεδομένου
ότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι πλέον πολύ διαφορετικές από ότι ήταν πριν μερικά
χρόνια. Βλέπουμε μάλιστα τη δημιουργία εντελώς νέων μορφών ενδιάμεσων που
στηρίζονται στην ισχύ της ψηφιοποίησης.
Στη νέα ψηφιακή εποχή, η δύναμη των μεσαζόντων δεν στηρίζεται πλέον στα δίκτυα
αποθηκών και κέντρων μεταφόρτωσης (hubs) που διαθέτουν, ούτε στην ικανότητά τους
να αξιοποιούν την έλλειψη πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων μερών για κάποιες
αγορές ή προϊόντα. Στηρίζεται στην ικανότητά τους να παρέχουν λύσεις ανάλογα με τη
ζήτηση και τις ανάγκες των πελατών τους.
Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως η Amazon αποτελούν τους μεσάζοντες της νέας
εποχής. Το ίδιο και οι on-demand πλατφόρμες όπως το WareM&O.
Οι αλλαγές στον κλάδο του χονδρεμπορίου
Μετά από πολλά χρόνια συνεχούς εξέλιξης, η βιομηχανία του χονδρεμπορίου βρίσκεται
σε σημείο καμπής και έντονων διαταραχών σε όλες τις αλυσίδες εμπορικών συναλλαγών.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι αλλαγές στην αγορά επιτρέπουν στους παραγωγούς
και προμηθευτές να παρακάμψουν τους μεσάζοντες αναπτύσσοντας τα δικά τους
αυτόνομα μοντέλα direct-to-costumer.
Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί όχι μόνο διεκδικούν υψηλότερα περιθώρια κέρδους
από την πώληση των προϊόντων τους αλλά παράλληλα αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα
για τις ανάγκες και προσδοκίες της αγοράς και αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο του
κυκλώματος διανομής μέχρι τον τελικό πελάτη.
Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες λιανεμπορίου. Για τους λιανέμπορους οι εταιρείες
χονδρεμπορίου ήταν ανέκαθεν η πλατφόρμα μέσω της οποίας είχαν πρόσβαση στους
προμηθευτές τους. Σήμερα, οι μεγάλες κεντρικοποιημένες αλυσίδες λιανικής έχουν την
διαπραγματευτική ισχύ, τις οικονομίες κλίμακας και τις υποδομές logistics για να
αγοράσουν απευθείας από τον παραγωγό με σημαντικές εκπτώσεις χωρίς την ανάγκη
μεσαζόντων. Οι ηλεκτρονικές δε υπεραγορές όπως η Amazon και το eBay αποτελούν
πλέον για τους μικρούς παραγωγούς την πλατφόρμα ηλεκτρονικής λιανικής που τους
επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε ένα διεθνές εμπόριο χωρίς σύνορα.
Σε αυτό το πλαίσιο η εμπορική δύναμη των μεσαζόντων και των εμπορικών
αντιπροσώπων δείχνει να αδυνατίζει διαμορφώνοντας ευκαιρίες για διείσδυση νέων
business model όπως το WareM&O.
Όπως άλλωστε αναδεικνύεται σε σχετική έρευνα του 2015 , η πλειονότητα των
παραγωγών και λιανοπωλητών σήμερα προτιμά να αναζητά η ίδια τις απαιτούμενες
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
95

Π1.1: Ανάλυση της Αγοράς και αναγκών αποθήκευσης στην Ελλάδα

πληροφορίες για ένα προϊόν, μία υπηρεσία ή έναν προμηθευτή από το να συζητά με
κάποιον εμπορικό αντιπρόσωπο. Μάλιστα στην ίδια έρευνα το 59% των επιχειρήσεων
δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή με εμπορικούς αντιπρόσωπους όσον αφορά στην
οργάνωση και διαχείριση των καναλιών διανομής τους.
Άμεση πληροφόρηση για τις ανάγκες της αγοράς και τη ζήτηση χωρίς μεσάζοντες
Η ψηφιοποίηση παρέχει στους παραγωγούς/προμηθευτές και τα κατάλληλα εργαλεία για
να υλοποιήσουν εργασίες που μέχρι χτες ήταν εξαιρετικά δύσκολο να φέρουν εις πέρας
με ίδια μέσα και βασίζονταν σε εμπορικούς αντιπροσώπους, χονδρέμπορους,
μεταπωλητές, πράκτορες ή εμπορικούς συνεργάτες για να τις φέρουν εις πέρα. Η
δυνατότητα να έχουν ολοκληρωμένη και ασφαλή πληροφόρηση για τις ανάγκες και
προσδοκίες των πελάτων τους ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη από σήμερα.
Αξιοποιώντας τα social media μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες τους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου καθημερινά και όσο επιθυμούν. Μπορούν να
διαφημίζονται στις μηχανές αναζήτησης της Google με βάσης keywords που τους
ενδιαφέρουν και να έχουν πλήρη εικόνα για τα αποτελέσματα και την απόδοση της
διαφημιστικής τους καμπάνιας άμεσα και μάλιστα σε ψηφιοποιημένη μορφή. Μπορούν
έχουν πλήρη και αξιόπιστη γνώση για το ποια τμήματα της αγοράς αναπτύσσονται και με
τι ρυθμούς, ποιες είναι οι ανάγκες και προσδοκίες για κάθε επιμέρους προφίλ πελατών
τους, για τις τιμές που πρέπει να πουλάνε και τελικά για την πρόταση αξίας που πρέπει
να παρέχουν σε κάθε επιμέρους τμήμα αγοράς που στοχεύουν.
Η τεκμηριωμένη γνώση της αγοράς παρέχει και ακόμα μία ισχυρή αξία στους
παραγωγούς. Διαθέτουν πλέον πληθώρα δεδομένων που αν τα αξιοποιήσουν σωστά
μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόβλεψης της ζήτησης και μάλιστα
ανά περιοχή και segment αγοράς που τους ενδιαφέρει. Μπορούν κατ’ επέκταση να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ανά πάσα στιγμή όχι μόνο για το πόσο και τι είδους
απόθεμα πρέπει να διατηρούν αλλά και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές είναι σκόπιμο να
το διατηρούν. Η προστιθέμενη αξία ενός τοπικού εμπορικού αντιπροσώπου όσον αφορά
στην πρόβλεψη, διατήρηση και διαχείριση του αποθέματος κοντά στα σημεία πώλησης
φαίνεται να μειώνεται αισθητά.
Ενίσχυση της διαφάνειας στις Β2Β συναλλαγές
Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης όσον αφορά την ενίσχυση της
διαφάνειας τόσο στις τιμές αγοράς όσοι και στην διαθεσιμότητα εναλλακτικών
προμηθευτών. Είναι γεγονός ότι αρκετοί εμπορικοί αντιπρόσωποι και χονδρέμποροι
είχαν εξαιρετικές επιδόσεις σε κάποιες niche αγορές όπου μπορούσαν να διασφαλίσουν
ένα σχετικό βαθμό αδιαφάνειας σε θέματα τιμών και διαθεσιμότητας.
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Καθώς το e-commerce, οι online υπεραγορές, και άλλα ψηφιακά εργαλεία αποκτούν
μεγαλύτερη αποδοχή και νέες δυνατότητες, τόσο η διαφάνεια και οι εναλλακτικές επιλογές
θα αυξάνονται ενισχύοντας τις ευκαιρίες απευθείας εμπορικής συναλλαγής μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών, και παρακάμπτοντας τους ενδιάμεσους που δεν μπορούν πλέον
να παρέχουν προστιθέμενη αξία στην εκπλήρωση των συναλλαγών.
Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αυτοματοποιημένες
μηχανές αναζήτησης και το διαδίκτυο επιτρέπουν πλέον στους πελάτες των εμπορικών
αντιπροσώπων και των χονδρεμπόρων να έχουν συνολική πληροφόρηση για
εναλλακτικούς προμηθευτές και για μία εκτεταμένη ποικιλία προϊόντων, ενισχύοντας τη
διαφάνεια και φυσικά τις επιλογές ακόμα και σε προϊόντα που θεωρούνταν μέχρι σήμερα
εξειδικευμένα.
Η διαφάνεια στις Β2Β συναλλαγές ενισχύεται και από τη ραγδαία αύξηση των Β2Β ecommerce συναλλαγών η οποία σύμφωνα με έρευνα της Deloitte ανέρχεται το 2017 σε
19% και μάλιστα αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από εκείνη των B2C online
συναλλαγών.
Σε μία B2B πλατφόρμα ο εταιρικός αγοραστής αναμένει ότι η τιμή που βλέπει στην
πλατφόρμα είναι και η τιμή που θα πληρώσει στο τέλος, κάτι που του επιτρέπει να λάβει
τις αποφάσεις τους με πλήρη γνώση του κόστους. Επιπρόσθετα, με την ανάπτυξη των
κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων αυτόματης αξιολόγησης προσφορών, ο
αγοραστής μπορεί να συγκρίνει ταχύτατα σε πραγματικό χρόνο τις τιμές από
διαφορετικούς online πωλητές πριν αποφασίσει την προσφορά που κρίνει ως οικονομικά
και τεχνικά συμφέρουσα. Μάλιστα, πολλές B2B πλατφόρμες παρέχουν ήδη αυτή την
υπηρεσία στους εταιρικούς πελάτες τους. H πλατφόρμα B2B της Amazon επιτρέπει στους
αγοραστές να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές ενός πωλητή για συγκεκριμένα αγαθά με εκείνες
των άλλων πωλητών στο site της Amazon και να διαπραγματευτούν την τελική τιμή
online.
Η ανάγκη υποστήριξης στη φυσική διανομή και στα logistics παραμένει ισχυρή
Η παράκαμψη των ενδιάμεσων οργανισμών όπως των χονδρέμπορων και των
εμπορικών διανομέων δεν έρχεται χωρίς κόστος για τον παραγωγό ή τον έμπορο. Μπορεί
ο παραγωγός να έχει τις ικανότητες και δυνατότητες να υποστηρίξει με ίδια μέσα την
εμπορική προώθηση των προϊόντων του αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο να υποστηρίξει και
τη φυσική διανομή τους. Tο κενό που αφήνει η έλλειψη του μεσάζοντα στις διεργασίες
logistics είναι ακόμα πιο κρίσιμο και συχνά αποτελεί τον ανασταλτικό παράγοντα στην
υιοθέτηση ενός μοντέλου απευθείας διανομής.
Στα συστήματα διανομής με μεσάζοντες την φυσική διανομή την αναλαμβάνουν κατά
κύριο λόγο οι εμπορικοί αντιπρόσωποι αναπτύσσοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο
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αντιπροσωπειών, κέντρων διανομής, μεταφορικών δικτύων και συνεργατών.
Διακόπτοντας τη συνεργασία με κάποιον εμπορικό αντιπρόσωπο, οι παραγωγοί και οι
έμποροι είναι πλέον υποχρεωμένοι να εκτελέσουν το έργο της φυσικής διανομής με ίδια
μέσα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουν τα δικά τους δίκτυα και κυκλώματα
διανομής και τις αναγκαίες εσωτερικές δομές οργάνωσης και λειτουργίας που απαιτούνται
για να βρίσκεται το προϊόν τους στο σωστό σημείο, με τον σωστό τρόπο, την κατάλληλη
στιγμή και σε σωστή κατάσταση.
Οι ισχυρές παραγωγικές εταιρείες μπορούν να υποστηρίξουν τα άμεσα κανάλια διανομής
αναπτύσσοντας με ίδια μέσα τα αναγκαία τις κεντρικές αποθήκες τους και επενδύοντας
σε εξοπλισμό, προσωπικό και υπηρεσίες για την εκτέλεση της φυσικής διανομής προς τα
σημεία λιανικής ή ακόμα και τους τελικούς καταναλωτές. Ο μικρός προμηθευτής όμως ή
μία startup εταιρεία που επιχειρεί σε μια niche αγορά δεν έχει εύκολα αυτή την
δυνατότητα.
Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, διεργασιών και δεξιοτήτων logistics δεν είναι
καθόλου εύκολο να στηθεί από το μηδέν και φυσικά απαιτεί σημαντικά κεφάλαια και
πόρους. Μία μικρομεσαία εταιρεία χρειάζεται τελικά την υποστήριξη από κάποιον τρίτο,
δηλαδή από κάποιον ενδιάμεσο πάροχο 3PL αν θέλει να αποφύγει το υψηλό κόστος
αρχικής επένδυσης και τον κόπο να επενδύσει χρόνο και χρήμα σε έναν τομέα που δεν
γνωρίζει και είναι δύσκολο να εντρυφήσει.
Στις εμπορικές συναλλαγές η ψηφιοποίηση παρέχει τα μέσα στον παραγωγό για να
απεμπλακεί από τους μεσάζοντες. Στη φυσική διανομή και στα logistics όμως όχι.
Τουλάχιστον όχι μέχρι τώρα.
Στην αναζήτηση ενός ιδανικού συνεργάτη οι λύσεις on-demand warehousing & logistics
όπως το WareM&O αναμένεται ότι μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα ελκυστικές σε αυτό
το νέο πλαίσιο.
Το WAREM&O έρχεται να καλύψει ολοκληρωμένα ακριβώς αυτή την ανάγκη των μικρών
και μεσαίεων εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων. Όχι μόνο γιατί υλοποιεί το έργο
της φυσικής διανομής που αφήνουν οι μεσάζοντες αλλά κυρίως επειδή δίνει στον
παραγωγό ή στον προμηθευτή την ευκαιρία να έχει ο ίδιος πλήρη έλεγχο του κυκλώματος
διανομής, απόλυτη διαφάνεια στις χρεώσεις και στην ποιότητα των υπηρεσιών και όλα
αυτά άμεσα, εύκολα και με ελάχιστες επενδύσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
WareM&O.
To WareM&O καθιστά παρωχημένη κάθε εξάρτηση της εμπορικής επιχείρησης από
αποθήκες και κόμβους διαμεταφοράς, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα
θα βρίσκονται εκεί που πρέπει τη στιγμή που πρέπει. Παρέχεις στις επιχειρήσεις του
ηλεκτρονικού εμπορίου τα εργαλεία που χρειάζονται για να μετασχηματίσουν τις
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υφιστάμενες υποδομές τους σε διεθνή κέντρα fulfillment, να μπορούν να διαχειριστούν το
σύνολο των αποστολών τους μόνες τους και με το πάτημα ενός κουμπιού. Τους παρέχει
τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι οι 3PL της εταιρείας τους χωρίς να χρειάζεται να
αναπτύξουν τις οποιαδήποτε εσωτερική δεξιότητα ή τεχνολογία.

5.3

Ευκαιρίες για το WareM&O

5.3.1 Γενική στόχευση του WareM&O
To WareM&O πρέπει κυρίως να απευθύνεται στην ανάγκη των μικρών και μεσαίων
εμπορικών και παραγωγικών εταιρειών που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν
κανάλια απευθείας προώθησης των προϊόντων τους στην αγορά. Σήμερα ο ψηφιακός
μετασχηματισμός, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η ραγδαία ανάπτυξη του ecommerce παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρακάμψουν
τους μεσάζοντες όσον αφορά την εμπορική προώθηση των προϊόντων τους. Στη φυσική
διανομή και στα logistics όμως όχι.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτύξουν μόνες τους τις αναγκαίες
υποδομές και λειτουργίες logistics που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν υψηλά επίπεδα
εξυπηρέτησης στους τελικούς τους πελάτες.
Μία μικρομεσαία εταιρεία χρειάζεται τελικά την υποστήριξη από κάποιον τρίτο, δηλαδή
από κάποιον ενδιάμεσο πάροχο 3PL αν θέλει να αποφύγει το υψηλό κόστος αρχικής
επένδυσης και τον κόπο να επενδύσει χρόνο και χρήμα σε έναν τομέα που δεν γνωρίζει
και είναι δύσκολο να εντρυφήσει
Οι απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται συνεχώς προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες
προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην λειτουργία των logistics του e-commerce.
Η ταχύτητα και η αξιοπιστία στην παράδοση αποτελούν πλέον αδιαπραγμάτευτες
απαιτήσεις για την πλειονότητα των online καταναλωτών, ακόμα και σε περιόδους αιχμής.
Το ίδιο και η άνεση και ευκολία όσον αφορά τη συνολική καταναλωτική τους εμπειρία.
Απαιτούν εξαιρετικά υψηλή εμπειρία αλλά πάντα με τις χαμηλότερες δυνατές τιμές.
Η πλειονότητα των υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών logistics αλλά και των εταιρειών
ταχυμεταφορών δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσαρμόσουν τα επιχειρησιακά τους
μοντέλα και τις υπηρεσίες τους στις νέες αυτές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Βασιζόμενοι στη λογική των μεγάλων και στιβαρών κέντρων αποθήκευσης και διανομής
και στην διαχείριση παλετών και φορτηγών πλήρους φορτίου αποτελούν συχνά εμπόδια
παρά υποστηρικτικοί μηχανισμοί.
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Οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί, προμηθευτές και startup που αναπτύσσουν καινοτόμα
επιχειρησιακά μοντέλα direct-to-customer μέσω του διαδικτύου αναζητούν άλλες
οικονομικότερες λύσεις, πιο ευέλικτες και με μεγαλύτερη διαφάνεια.
Αναζητούν λύσεις που σε κάθε περίπτωση ταιριάζουν με τη δική τους κουλτούρα τους και
κυρίως τον τρόπο που επιχειρούν και λειτουργούν. Το WareM&O δείχνει να ταιριάζει
απόλυτα με αυτή την κουλτούρα τους ενώ παράλληλα τους παρέχει την λύση για να
αποφύγουν πλήρως κάθε μεσάζοντα.
Χρειάζεται μία νέα λογική στην παροχή υπηρεσιών logistics. Στην εποχή της
ψηφιοποίησης και της sharing economy οι πάροχοι logistics είναι απαραίτητο να
προσαρμοστούν και αντί να βασίζονται στην φυσικές υποδομές τους να μεταμορφωθούν
σε πάροχοι λύσεων: να παρέχουν μία απλή αυτοματοποιημένη λύση με βάση τη ζήτηση
(on-demand) που θα διασφαλίζει γρήγορη και άμεση παράδοση χαμηλού κόστους τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ανεξάρτητα από το που βρίσκεται ο τελικός
παραλήπτης. Άλλωστε, με αυτόν τον τρόπο έχουν μάθει να επιχειρούν οι σημερινές
εμπορικές επιχειρήσεις και μ’ αυτό τον τρόπο καλούνται πλέον να τις εξυπηρετήσουν και
οι πάροχοι υπηρεσιών.
To WareM&O γίνεται συνεπώς το εργαλείο κατάργησης των ενδιάμεσων στο χώρο των
logistics. Καθιστά παρωχημένη κάθε εξάρτηση της εμπορικής επιχείρησης από αποθήκες
και κόμβους διαμεταφοράς, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα θα
βρίσκονται εκεί που πρέπει τη στιγμή που πρέπει.
Παρέχει στους εμπόρους ένα εικονικό δίκτυο αποθηκών που μπορούν να το
διαχειριστούν από το γραφείο τους αλλά χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε υποδομές
logistics ή στην ανάπτυξη των απαιτούμενων εσωτερικών διαδικασιών και δεξιοτήτων.
Εν συντομία παρέχει στις επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου τα εργαλεία που
χρειάζονται για να μετασχηματίσουν τις ήδη υφιστάμενες υποδομές σε διεθνή κέντρα
fulfillment, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν όλες τις αποστολές τους μόνοι τους και με
το πάτημα ενός κουμπιού. Τους παρέχει την πλατφόρμα για να γίνουν οι ίδιοι οι 3PL της
εταιρείας τους, χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξουν τις σχετικές οποιαδήποτε εσωτερική
δεξιότητα ή τεχνολογία

5.3.2 Επισκόπηση ευκαιριών για το WareM&O ανά κανάλι διανομής
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα και αναπαράγεται στην παρακάτων
εικόνα, το συνολικό κανάλι διανομής των λιανικών πωλήσεων στην Ελλάδα συντίθεται
από εφτά (7) επιμέρους κανάλια άμεσης διανομής. Κάθε άμεσο κανάλι υποστηρίζεται
προφανώς και από την ανάγκη φυσικής διανομής των προϊόντων μεταξύ των δύο
συναλλασσόμενων μερών και συνεπώς αποτελεί δυνητικά αγορά του WAREM&O.
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Εικόνα 5 Διαγραμματική απεικόνιση του κυκλώματος διανομής

Τα κανάλια αυτά και η δυναμική τους όσον αφορά τις ευκαιρίες διείσδυσης του
WAREM&O περιγράφονται στις αμέσους επόμενες παραγράφους. Όπως φαίνεται και
στον παρακάτω πίνακα το ισχυρότερο ενδιαφέρον για το Ware&MO βρίσκεται σε πέντε
(5) άμεσα διανεμητικά κανάλια της συνολικής αλυσίδας.

A/A

Κανάλι διανομής

Περιγραφή

Δυναμική
για WMO

1

D2C (Direct to
Consumer)

Απευθείας στον καταναλωτή από τον
παραγωγό/προμηθευτή

Εξαιρετικά
σημαντική

2

D2R (Direct to
Retail)

Απευθείας σε σημείο λιανικής από τον
παραγωγό/προμηθευτή

Σημαντική
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A/A

Κανάλι διανομής

Περιγραφή

Δυναμική
για WMO

3

S2W (Supplier to
Wholesaler)

Από την αποθήκη του παραγωγούπρομηθευτή στην αποθήκη του
χονδρέμπορα ή του αντιπροσώπου

Χαμηλή

4

W2TR (Wholesaler
to Traditional
Retail)

Από την αποθήκη του χονδρέμπορα ή του
διανομέαμ απευθείας στα μικρά, μηοργανωμένα σημεία λιανικής

Σημαντική

5

W2ΟR (Wholesaler Από την αποθήκη του χονδρέμπορα ή του
to Organized
διανομέα στο δίκτυο οργανωμένου
Retail)
λιανεμπορίου

Χαμηλή

6

Wholesale D2C
(Direct to
Consumer)

Απευθείας στον καταναλωτή μέσω ecommerce από ενδιάμεση εμπορική
εταιρεία χωρίς τη μεσολάβηση
λιανοπωλητή

Εξαιρετικά
σημαντική

7

E-retail

Απευθείας πώληση στον καταναλωτή
μέσω e-commerce από εταιρεία λιανικής

Εξαιρετικά
σημαντική

Πίνακας 6 Κανάλια διανομής και η δυναμική τους για το έργο WareM&O

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε καναλιού καθώς και η ευκαιρίες διείσδυσης του
WareM&O σε κάθε επιμέρους κανάλι.
1.
D2C: Απευθείας στον καταναλωτή από τον παραγωγό/προμηθευτή (Direct
to Consumer)
Πρόκειται για το πιο εκτεταμένο direct κανάλι του ελληνικού retail καθώς μεταξύ
προμηθευτή και καταναλωτή δεν εμπλέκεται κανένας ενδιάμεσος.
Το WareM&O στοχεύει κυρίως για τις μικρές, μεσαίες και startup ελληνικές παραγωγικές
ή εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κανάλι και επιχειρούν
βασικά μέσω e-commerce. Αφορά κατά κύριο λόγο την υποστήριξη στην αποστολή
μικρών ποσοτήτων ανά σημείο σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην Περιφέρεια και
ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία.
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Η αγορά αναμένεται να έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των online
αγορών. Ωστόσο, ο δρόμος για την εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή παρουσιάζει
σημαντικές προκλήσεις για τους μικρούς παραγωγούς και τα startups, ειδικά όσον αφορά
στα θέματα logistics και φυσικής διανομής των προϊόντων τους, κάτι που δημιουργεί
σημαντικές ευκαιρίες για το WareM&O.
Μία πρόσθετη εξειδικευμένη αγορά με σημαντικές προοπτικές είναι οι online πωλήσεις
από τις ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό. Λόγω της απομακρυσμένης θέσης της
χώρας από τις μεγάλες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης η αποστολή μικρών παραγγελιών
είναι σήμερα δύσκολη, αργή και ιδιαίτερα ακριβή για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις που
κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.
2.
D2R: Απευθείας σε σημείο λιανικής από τον παραγωγό/προμηθευτή (Direct
to Retail Customer)
Πρόκειται για το δεύτερο πιο εκτεταμένο απευθείας κανάλι του ελληνικού retail. Όπως και
στο D2C το WareM&O στοχεύει κυρίως για τις μικρές, μεσαίες και startup παραγωγικές
επιχειρήσεις. Αυτή την φορά όμως αφορά την υποστήριξη των επιχειρήσεων όσον αφορά
στην αποστολή μικρών ποσοτήτων σε πολλά, μικρά και κατανεμημένα σημεία λιανικής
τόσο σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όσο και και στην Περιφέρεια και ειδικά σε
απομακρυσμένα σημεία.
Η αγορά στο δεύτερο αυτό κανάλι είναι σημαντική για το WareM&O αλλά όχι το ίδιο
σημαντική με τη D2C αγορά στο κανάλι (1). Αναμένεται όμως να διατηρηθεί σημαντική
και να έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη, καθώς οι ποσότητες ανά παραγγελία μικραίνουν συνεχώς,
η συχνότητα των παραδόσεων αυξάνεται και η πρόσβαση στα αστικά κέντρα δυσκολεύει.
Μάλιστα, η εκπλήρωση του συγκεκριμένου καναλιού παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις
τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους λιανοπωλητές κάτι που διαμορφώνει
σημαντικές ευκαιρίες για το WareM&O.
3.
S2W: Από την αποθήκη του παραγωγού/προμηθευτή στην αποθήκη της
εταιρείας χονδρεμπορίου ή του εμπορικού διανομέα
Δεν αφορά ιδιαίτερα το WareM&O. Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο το χονδρέμπορος ή
ο εμπορικός διανομέας έχουν τις δικές τους αποθήκες και συνεννοούνται μεταξύ τους για
να οργανώνουν τη μεταφορά μεγάλων συνήθως ποσοτήτων από τη μία αποθήκη στην
άλλη. Το κύκλωμα διανομής είναι αργό, στατικό και χωρίς μεγάλες προκλήσεις στην
οργάνωση και διαχείρισή του.
Ευκαιρίες για το WareM&O μπορούν να προκύψουν κυρίως από την ανάγκη
αποθήκευσης πλεονάζοντος αποθέματος για εποχιακούς ή ευκαιριακούς λόγους σε
οποιοδήποτε από τα δύο μέρη.
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4.
W2TR: Από την αποθήκη της εταιρείας χονδρεμπορίου ή του εμπορικού
διανομέα απευθείας στα μικρά, μη-οργανωμένα σημεία λιανικής
Το συγκεκριμένο κανάλι διανομής παρουσιάζει ευκαιρίες για το WareM&O καθώς δεν
διαφέρει και πολύ από το δεύτερο (2). Η διαφορά είναι ότι ο προμηθευτής εδώ δεν είναι
ο παραγωγός αλλά μία εμπορική εταιρεία που δουλεύει για λογαριασμό ενός Ελληνικού
ή πολυεθνικού παραγωγού.
Όπως και στο D2R, το WareM&O στοχεύει κυρίως για μικρές, μεσαίες και startup
επιχειρήσεις που επιχειρούν να τροφοδοτήσουν πολλά, μικρά και κατανεμημένα σημεία
λιανικής στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά
και στην Περιφέρεια και ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία.
Η αγορά είναι σημαντική για το WareM&O αλλά όχι το ίδιο σημαντική σε σχέση με άλλα
κανάλια. Ωστόσο, αν το WareM&O έχει στηθεί καλά για τα κανάλια (1, D2C) και (2, D2R)
το παρόν κανάλι έχει ακριβώς την ίδια δομή logistics και δεν απαιτεί νέες επενδύσεις.
Μάλιστα όσο οι ποσότητες ανά παραγγελία μικραίνουν συνεχώς, η συχνότητα των
παραδόσεων αυξάνεται και η πρόσβαση στα αστικά κέντρα δυσκολεύει, τόσο πιο
σημαντικό θα αναδεικνύεται το συγκεκριμένο κανάλι διανομής.
5.
W2ΟR: Από την αποθήκη της εταιρείας χονδρεμπορίου ή του εμπορικού
διανομέα στο δίκτυο οργανωμένου λιανεμπορίου
Δεν αφορά ιδιαίτερα το WareM&O. Τόσο ο χονδρέμπορος όσο και ο λιανέμπορος έχουν
τις δικές τους αποθήκες και συνεννοούνται μεταξύ τους για να οργανώνουν τη μεταφορά
μεγάλων συνήθως αποθεμάτων από τη μία αποθήκη στην άλλη. Το κύκλωμα διανομής
είναι αργό, στατικό και χωρίς μεγάλες προκλήσεις στην οργάνωση και διαχείρισή του.
Ευκαιρίες για το WareM&O μπορούν να προκύψουν κυρίως από την ανάγκη
αποθήκευσης πλεονάζοντος αποθέματος για εποχιακούς ή ευκαιριακούς λόγους σε
οποιοδήποτε από τα δύο μέρη.
6.
D2C (wholesale): Απευθείας στον καταναλωτή μέσω e-commerce από
ενδιάμεση εμπορική εταιρεία χωρίς τη μεσολάβηση λιανοπωλητή
Εξαιρετική ευκαιρία για το WareM&O να υποστηρίξει μικρές, μεσαίες και καινοτόμες
εμπορικές και εισαγωγικές εταιρείες και startups που επιχειρούν να αξιοποιήσουν το ecommerce για να πουλήσουν απευθείας στον τελικό καταναλωτή παρακάμπτοντας το
λιανεμπόριο και τα φυσικά καταστήματα.
Η πώληση γίνεται απευθείας από την αποθήκη της εμπορικής εταιρίας δεδομένου ότι
εταιρεία χονδρεμπορίου ή ο εμπορικός αντιπρόσωπος δεν διαθέτει καθόλου φυσικά
καταστήματα.
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Aφορά ένα δυναμικά ανερχόμενο direct κανάλι που ακολουθεί τη γενικότερη τάση
ανάπτυξης των πωλήσεων e-commerce μέσω direct-to-consumer καναλιών.
Μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και startup μπορούν σήμερα να αξιοποιήσουν
την τεχνολογία της πληροφορίας για να αναπτύξουν τις αναγκαίες τις αναγκαίες
τεχνολογίες και υποδομές εμπορικής προώθησης των προϊόντων. Αλλά στις διεργασίες
logistics και φυσικής διανομής των χρειάζονται υποστήριξη από λύσεις όπως αυτές που
μπορεί να προσφέρει το WareM&O.
Αφορά αφενός την υποστήριξη στην αποστολή μικρών ποσοτήτων σε μεγάλα αστικά
κέντρα αλλά και στην Περιφέρεια και ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία. Η μεγάλη ευκαιρία
ωστόσο βρίσκεται στις διασυνοριακές online πωλήσεις προς την Ευρώπη, όπου η
αποστολή μικρών παραγγελιών είναι σήμερα δύσκολη, αργή και ιδιαίτερα ακριβή.
7.
E-retail: Απευθείας πώληση στον καταναλωτή μέσω e-commerce από
εταιρεία λιανικής
Εξαιρετική ευκαιρία για το WareM&O να υποστηρίξει τις μικρές, μεσαίες και καινοτόμες
εταιρείες λιανικής που επιχειρούν να αξιοποιήσουν το e-commerce για να πουλήσουν
απευθείας στον τελικό καταναλωτή
Η ευκαιρία σχεδόν ταυτίζεται με το κανάλι διανομής (7) καθώς πρόκειται και για την
εμπορική Aφορά ένα δυναμικά ανερχόμενο direct κανάλι καθώς ακολουθεί τη γενικότερη
τάση ανάπτυξης των πωλήσεων e-commerce μέσω direct-to-consumer καναλιών
Μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και startup μπορούν σήμερα να αξιοποιήσουν
την τεχνολογία της πληροφορίας για να αναπτύξουν τις αναγκαίες τις αναγκαίες
τεχνολογίες και υποδομές εμπορικής προώθησης των προϊόντων. Αλλά στις διεργασίες
logistics και φυσικής διανομής των χρειάζονται υποστήριξη από λύσεις όπως αυτές που
μπορεί να προσφέρει το WareM&O.
Αφορά αφενός την υποστήριξη στην αποστολή μικρών ποσοτήτων σε μεγάλα αστικά
κέντρα αλλά και στην Περιφέρεια και ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία. Η μεγάλη ευκαιρία
ωστόσο βρίσκεται στις διασυνοριακές online πωλήσεις προς την Ευρώπη, όπου η
αποστολή μικρών παραγγελιών είναι σήμερα δύσκολη, αργή και ιδιαίτερα ακριβή.

6. Απαιτήσεις χρηστών για
υπηρεσιών αποθήκευσης

τη

χρήση κατ'απαίτηση

Για την επιτυχή εφαρμογή της πλατφόρμας του WareM&O και την καλύτερη ανταπόκριση
στις ανάγκες των εν δυνάμει χρηστών του Εικονικού Εμπορευματικού Κέντρου,
πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες δράσεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα με στόχο την
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απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας της Ελληνικής αγοράς και τη συχνή επικοινωνία με
τους ενδιαφερόμενους πιθανούς χρήστες. Οι δράσεις αυτές ήταν:
1) Διεξαγωγή ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή ειδικών
επαγγελματιών, δυνητικών χρηστών της πλατφόρμας του WareM&O που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη
συνάντηση συμμετείχαν δεκαπέντε επαγγελματίες από διάφορους
επιχειρηματικούς τομείς.
2) Έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου ανάμεσα σε εταιρείες διαφορετικής
δραστηριότητας με στόχο 1) τη συλλογή δεδομένων για την αποθήκευση στην
Ελλάδα και 2) την προθυμία των συμμετεχόντων να υιοθετήσουν λύσεις
κατ’απαίτησης υπηρεσιών αποθήκευσης και υπό ποιες προϋποθέσεις θα
χρησιμοποιούσαν μια τέτοια πλατφόρμα.
3) Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και ανάλυση της Ελληνικής αγοράς σχετικά με
την αποθήκευση.
Στην Ελλάδα σήμερα, οι υποδομές logistics συγκεντρώνονται σε τρία βασικά, διακριτά
και διασυνδεδεμένα κέντρα στην Αττική, τη Βοιωτία και τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο,
παρατηρείται έλλειψη εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών για την παροχή
υπηρεσιών logistics υψηλού επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 243 εταιρείες
αποθήκευσης, που αναπτύσσουν 4.232 εγκαταστάσεις στην Κεντρική Μακεδονία και την
περιοχή της Αττικής (Eurostat, 2016). Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός εταιρειών που
καταγράφηκαν με δραστηριότητα σε μεταφορές και αποθήκευση ήταν 62.878, έχοντας
περισσότερες από 65.623 εγκαταστάσεις στις ίδιες περιοχές. Από τα παραπάνω
στατιστικά στοιχεία μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχουν πολλοί δυνητικοί πελάτες
υποψήφιοι για τη χρήση κατ’απαίτηση υπηρεσιών αποθήκευσης, σε θεωρητικό
τουλάχιστον επίπεδο.
Μετά το πέρας της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό για την ελκυστικότητα της
πλατφόρμας του WareM&O είναι η παροχή αυξημένης ορατότητας όσον αφορά τη
διαθεσιμότητα των αποθηκευτικών χώρων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες
συμμερίζονται την άποψη ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ορατότητας κατά μήκος των
αλυσίδων εφοδιασμού τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μοντέλων συνεργασίας,
ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να επιτύχουν την απαραίτητη ευελιξία και να
ανταποκρίνονται γρήγορα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εθνικής και
παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παραδέχτηκαν ότι, παρόλο που
υπάρχουν αξιοσημείωτα πιθανά πλεονεκτήματα από τη χρήση μιας πλατφόρμας για κατ
'απαίτηση αποθήκευση, η Ελληνική αγορά δεν είναι ακόμη απόλυτα εξοικειωμένη με
τέτοια καινοτόμα εργαλεία, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να υιοθετήσουν τέτοιες
λύσεις για την καθημερινή τους εργασία.
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Προκειμένου να βελτιώσουμε και να επαληθεύσουμε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
που προέρχονταν από την προαναφερθείσα ημερίδα, στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε
μια έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου που κοινοποιήθηκε σε στοχευμένο κοινό αλλά
και σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς που σχετίζονται με τα logistics και την
εφοδιαστική αλυσίδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 90 Έλληνες Logisticians οι οποίοι
απασχολούνται σε 69 μεγάλες εταιρείες σχετικές με τα logistics και την εφοδιστική
αλυσίδα.
Ο κυρίαρχος επιχειρηματικός τομέας μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η βιομηχανία και η
μεταποίηση με 58%, ενώ οι εταιρείες 3PL (3rd party logistics) αποτέλεσαν το 30% του
δείγματος. Το υπόλοιπο 12% αφορούσε μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες λιανικής και
διάφορες εταιρείες που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Για την καλύτερη και εις
βάθος κατανόηση της πιθανής ζήτησης για τις κατ’απαίτηση υπηρεσίες αποθήκευσης της
πλατφόρμας του WareM&O, καταγράφηκαν επίσης ο αριθμός, το μέγεθος και το ποσοστό
πληρότητας των αποθηκών που εργάζονται οι ερωτηθέντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι μόνο το 6% από τους ερωτηθέντες δεν λειτουργούν εκείνη τη στιγμή μια αποθήκη στις
εταιρείες τους και είναι σε αναζήτηση της κατάλληλης εγκατάστασης για τις
δραστηριότητές τους. Το υπόλοιπο 96% λειτουργεί είτε ιδιόκτητους αποθηκευτικούς
χώρους (36%) είτε ενοικιαζόμενες αποθήκες (28%) ή και τα δύο (31%). Συνολικά,
συμπεριλήφθηκαν 140 εγκαταστάσεις αποθήκευσης, όπου περίπου το 65% από αυτές
ήταν μεγάλες εγκαταστάσεις με χωρητικότητα άνω των 2.500 m2.

Κατανομή μεγέθους αποθηκών
Συνολικός αριθμός : 138
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Πίνακας 7 Κατανομή μεγέθους αποθηκών

Το επόμενο και τελευταίο μέρος για να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες των
συμμετεχόντων και να εντοπίσουμε το πιθανό κενό που πρέπει να καλύψει αυτή η
υπηρεσία, είναι η διερεύνηση της τρέχουσας ζήτησης για εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το 35% των ερωτηθέντων αναζητά μια νέα
αποθηκευτική εγκατάσταση και οι μισοί εξ’αυτών αναζητούν λύσεις βραχυπρόθεσμης
αποθήκευσης.

Ζήτηση για ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων
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Πίνακας 8 Ζήτηση για ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων

Σχετικά με την προσφορά, υπάρχει ένα 44% που προσφέρει χώρο ή/και υπηρεσίες
αποθήκευσης, το οποίο δείχνει ότι εκτός από τις εταιρείες 3PL, και οι υπόλοιποι
επιχειρηματικοί τομείς είναι πρόθυμοι να προσφέρουν χώρο για κοινή αποθήκευση.
Η κύρια φιλοσοφία της πλατφόρμας του WareM&O έγκειται στην ανάπτυξη συνεργατικών
λύσεων αποθήκευσης για τη μεγιστοποίηση του ποσοστού πληρότητας των αποθηκών
και των αντίστοιχων εσόδων των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης στοχεύει στην
ανάπτυξη και παροχή κατ 'απαίτησης και ευέλικτων υπηρεσιών ενοικίασης αποθήκευσης
για τη διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης και ικανοποίηση της ζήτησης του
πελάτη. Σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, οι πιθανοί χρήστες της πλατφόρμας του
WareM&O θα πρέπει να 1) ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλατφόρμα και
2) να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και είτε να έχουν πλεονάζον αποθηκευτκό χώρο
για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη αποθήκευση, ή να αναζητούν αποθηκευτικό
χώρο προκειμένου να ικανοποιήσουν τη ζήτησή τους. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο τα
αποτελέσματα της ημερίδας όσο και της έρευνας ερωτηματολογίου έδειξαν ότι σχεδόν το
80% των ερωτηθέντων είναι υπέρ της λειτουργίας μια τέτοιας πλατφόρμας, ενώ το 13%
είναι ακόμη αβέβαιο. Εναντίον της λειτουργίας μιας συνεργατικής πλατφόρμας για
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κατ’απαίτηση υπηρεσίες αποθήκευσης ήταν μόνο το 9% των ερωτηθέντων όπως φαίνεται
στον πίνακα 9.
Θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε
μια πλατφόρμα συνεργατικής
αποθήκευσης;

Πίνακας 9 Ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση
πλατφόρμας συνεργατικής αποθήκευσης
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Στη συνέχεια και όσον αφορά την
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που
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αποκαλύπτουν έλλειψη συνοχής στη γνώμη των ερωτηθέντων σε σύγκριση με το έντονο
ενδιαφέρον που εκφράστηκε παραπάνω για την πλατφόρμα του WareM&O. Πιο
συγκεκριμένα, τα ακόλουθα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 22% και το 26% των
ερωτηθέντων είναι πρόθυμοι είτε να μοιραστούν μέρος των διαθέσιμων εγκαταστάσεων
αποθήκευσης για συνεταιριστική αποθήκευση ή να ενοικιάσουν μέρος των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης άλλης εταιρείας, εξαιρουμένων των εταιρειών 3PL.
Ώστοσο, ένα ποστοστό περίπου 22% αντίστοιχα για κάθε περίπτωση είναι επιφυλακτικό
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αλλά θετικά διακείμενο στην έννοια της συνεργατικής αποθήκευσης όπως φαίνεται στον
πίνακα 10.

Για την αποσαφήνιση των λόγων αυτής της μερικής έλειψης ετοιμότητας από πλευράς
των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν λύσεις συνεργατικής αποθήκευσης, ήταν απαραίτητη
μια βαθύτερη ανάλυση για τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστιών του
δείγματος. Έτσι λοιπόν η ανάλυση έδειξε ότι η συντριπτική πλεοψηφία των αρνητικών και
μάλλον αρνητικών απαντήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη την πληρότητα των
αποθηκών των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες των οποίων οι αποθήκες είχαν μεγαλύτερο βαθμό πληρότητας (έως και
86%), είναι λιγότερο πρόθυμοι να υιοθετήσουν λύσεις συνεργατικής αποθήκευσης,
επειδή δεν βλέπουν ευκαιρίες για περαιτέρω αύξηση των κερδών τους. Από την άλλη
πλευρά, το αντίστοιχο ποσοστό πληρότητας των αποθηκών για όσους ήταν πρόθυμοι να
συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, ήταν στο 79%. Περαιτέρω ανάλυση των αρνητικών
απαντήσεων στο πλαίσιο της ημερίδας του WareM&O αποκάλυψε επίσης ότι η έλλειψη
σαφούς κατανόησης των οφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση της πλατφόρμας
του WareM&O και τον αντίκτυπο του εργαλείου στις λειτουργείες Logistics της
επιχείρισης, είναι επίσης ένας από τους λόγους απροθυμίας των συμμετεχόντων. Σε κάθε
Πίνακας 10 Πόσο πρόθυμη ειναι η Ελληνική αγορά να εφαρμόσει λύσεις συνεργατικής αποθήκευσης;

περίπτωση, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την Ελληνική αγορά και
δείχνουν μια αγορά που παρόλο που δεν είναι αρκετά ώριμη αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτή
σε αλλαγές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αποθήκευσης και
διανομής.

6.1 Οι βασικές απαιτήσεις χρηστών για την πλατφόρμα του WareM&O
Έχοντας εντοπίσει μια πρώτη θετική αντίδραση της Ελληνικής αγοράς στη δημιουργία
της πλατφόρμας του WareM&O, ο στόχος στη συνέχεια ήταν η καταγραφή των
παραμέτρων που θα καθιστούσαν μια τέτοια πλατφόρμα ελκυστική και εύχρηστη. Οι
συμμετέχοντες που έδειξαν ενδιαφέρον ή δεν ήταν αρνητικοί στη λειτουργία της
πλατφόρμας του WareM&O (91% του συνόλου των ερωτηθέντων), κλήθηκαν να
επιλέξουν από μια λίστα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτά που θεωρούν ως πιο
σημαντικά με βάση τις τρέχουσες ανάγκες αποθήκευσης. Το 47% των ερωτηθέντων
επεσήμανε ότι μια δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων για
αποθηκευτικούς χώρους θα τους βοηθούσε να βρουν γρήγορα και εύκολα τους
διαθέσιμους χώρους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ήθελαν ένα εργαλείο που να
παρέχει γρήγορη και εύκολη αναζήτηση του σωστού αποθηκευτικού χώρου βάσει
κριτηρίων και στο κατάλληλο κόστος (43%). ‘Επειτα, το 37% των ερωτηθέντων θα
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προτιμούσαν να έχουν ένα εργαλείο που να αντιστοιχεί γρήγορα και εύκολα τη ζήτηση
και την προσφορά διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων ή υπηρεσιών αποθήκης. Τέλος, το
35% του δείγματος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα επίσης και ως
παρατηρητήριο τιμών, υπηρεσιών και τοποθεσιών αποθηκών που θα τους επιτρέψει να
χαρτογραφήσουν και να καταγράψουν την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και να έχουν
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις προσφερόμενες αποθήκες και τις υπηρεσίες
τους.
Στη συνέχεια της έρευνας, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο ποια είναι τα πιο κρίσημα
κριτήρια επιλογής για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους ώστε να χρησιμοποιήσουν την
πλατφόρμα του WareM&O. Το σύνολο των απαντήσεων κατέληγε στην ύπαρξη τριών
βασικών κριτηρίων επιλογής:
1. Ευκολία στη χρήση. Η καθημερινή λειτουργία ενός τέτοιου εργαλείου θα πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν προηγούμενη
εμπειρία σε αποθήκες ή σε υπηρεσίες logistics.
2. Συνδεσιμότητα με WMS/ERP. Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο είναι να διασφαλιστεί
ότι η πλατφόρμα θα μπορεί να διασυνδεθεί με τα ήδη υπάρχονται συστήματα της
επιχείρισης εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτείται μεγάλο κόστος επένδυσης
στη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων.
3. Κόστος της υπηρεσίας. Το κόστος της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι προσιτό για
τις εταιρείες προκειμένου να επιλέξουν αυτό το εργαλείο ως λύση στα προβλήματα
αποθήκευσης που αντιμετωπίζουν.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04383)
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Παράρτημα 1
Το Παράρτημα 1 αφορά το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή που διαμοιράστηκε σε
σημαντικό αριθμό εταιρειών προκειμένου να συλλεχθεί η απαραίτητη πληροφορία
σχετικά 1) με την υπάρχουσα κατάσταση της ζήτησης και προσφοράς αποθηκευτικών
χώρων καθώς επίσης οι προσκοδίες των χρηστών και 2) με τις νέες υπάρχουσες
τεχνολογίες σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης και διευκόλυνσης της κατ’
απαίτησης αποθήκευσης.
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