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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα μέσα των εμπορευματικών 

μεταφορών και συγκεκριμένα τις συνδυασμένες μεταφορές.  

Αρχικά, περιγράφονται αναλυτικά οι διαφορετικοί τύποι μεταφοράς εμπορευμάτων 

,όπως είναι οι θαλάσσιες, οι σιδηροδρομικές και οι οδικές, και αναφέρονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε τύπου. Στην συνέχεια, 

πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση για τις συνδυασμένες μεταφορές και 

διατυπώνονται οι σχετικοί ορισμοί και οι κατάλληλες ορολογίες. Κατόπιν, 

παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον 

αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές και γίνεται μια επισκόπηση των σημαντικότερων 

νομοθεσιών και προγραμμάτων που έχουν υπάρξει για την βελτίωση των 

εμπορευματικών μεταφορών. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις εμπορευματικές 

μεταφορές, στις συνδυασμένες μεταφορές και στα εμπορευματικά κέντρα που 

υπάρχουν στην Ελλάδα. Επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα συστήματα 

κοστολόγησης για κάθε εμπορευματικό μέσο μεταφοράς ξεχωριστά και γίνεται 

σύγκριση των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης σε σχέση με την 

κοστολόγηση βάσει των δραστηριοτήτων. Γίνεται αναλυτική περιγραφή του 

προγράμματος μοντελοποίησης Extend v6. Στην συνέχεια της διπλωματικής εργασίας 

πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση και μοντελοποίηση μιας υπόθεσης της 

μεταφορικής εταιρίας. Τέλος πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων για την 

επίλυση της υπόθεσης. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: 

Διάφοροι τύποι μεταφορών, συνδυασμένες μεταφορές, εμπορευματικές μεταφορές, 

εμπορευματικά κέντρα, κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. 
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ABSTRACT 

The major objective of this thesis is to investigate the different modes of freight 

transport and more precisely focus on the analysis of intermodal freight transport. 

The first section intends to determine the different types of freight transport modes 

which are involved in the intermodal transportation such as sea freight, rail and road 

transport. The aim is to assess the advantages and risks of each transport mode. 

Throughout this paper, qualitative and quantitative analysis is conducted, and 

definitions and terminology are presented. 

Furthermore, the initiatives which have been taken from the European Union are 

described thoroughly and the current legislation is presented including the major 

proposals for improvement and reinforcement of the combined freight transport. There 

are also references in hubs, combined freight transport and different transport modes. 

Also, the different systems/methods of costing are described for each transport mode 

and the thesis provides a comparison regarding the costing methods between the 

traditional modes of transport and the ones based on activity. A detailed description of 

the Extend v6 modeling program is given. Following the dissertation, an extensive 

analysis and modeling of a case of the transport company is carried out. Finally, a 

comparison of the results is made to resolve the case. 

 

 

Keywords: 

Various types of transport, combined transport, freight transport, freight centers, 

Activity Based Cost (ABC), extend. 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Περιεχόμενα  

1 Βασικοί τύποι μεταφορών ............................................................................................... 11 

1.1 Θαλάσσιες Μεταφορές ............................................................................................ 11 

1.1.1 Mother vessels ................................................................................................. 12 

1.1.2 Feeder vessels .................................................................................................. 12 

1.1.3 Ro-Ro .............................................................................................................. 13 

1.1.4 Tankers ............................................................................................................ 13 

1.2 Χερσαίες Μεταφορές .............................................................................................. 13 

1.2.1 Σιδηροδρομικές Μεταφορές ............................................................................ 13 

1.2.2 Οδικές μεταφορές ............................................................................................ 15 

1.3 Εναέριες Μεταφορές ............................................................................................... 17 

1.3.1 Cargo hold ....................................................................................................... 18 

1.3.2 Combi .............................................................................................................. 18 

1.3.3 Freighters ......................................................................................................... 18 

2 Συνδυασμένες μεταφορές ................................................................................................ 20 

2.1 Συνδυασμένες μεταφορές (combined transport) ..................................................... 20 

2.2 Άλλες σχετικές ορολογίες ....................................................................................... 21 

2.3 Πλεονεκτήματα της συνδυασμένης μεταφοράς ...................................................... 23 

2.4 Οργάνωση της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών. ..................................... 23 

2.5 Είδη συνδυασμένης μεταφοράς ............................................................................... 25 

2.6 Επιλογή μέσου μεταφοράς ...................................................................................... 25 

2.6.1 Παράγοντες επιλογής κατάλληλου συνδυασμού μέσων ................................. 26 

2.6.2 Επιπλέον παράγοντες ...................................................................................... 27 

3 Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνδυασμένες μεταφορές ................... 28 

3.1 Ιστορικά στοιχεία στον κλάδο των μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση ........... 28 

3.1.1 Λευκή βίβλος 2001 .......................................................................................... 29 

3.1.2 Λευκή βίβλος 2011 .......................................................................................... 30 

3.2 Τα προγράμματα PACT και MARCO POLO ......................................................... 31 

4 Εμπορευματικές και συνδυασμένες μεταφορές στην Ελλάδα......................................... 34 

4.1 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα ............................................................... 35 

4.2 Συνδυασμένες μεταφορές στην Ελλάδα .................................................................. 46 

4.3 Κόστος των συνδυασμένων ..................................................................................... 51 

4.4 Εμπορευματικά κέντρα ............................................................................................ 52 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

4.4.1 Εμπορευματικά κέντρα στην Ελλάδα .............................................................. 53 

5 Συστήματα κοστολόγησης ............................................................................................... 53 

5.1 Ορισμός ................................................................................................................... 53 

5.2 Παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ............................................................... 54 

5.3 Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων(Activity Based Cost-ABC) ........................ 55 

5.3.1 Δομή του συστήματος κοστολόγησης A ......................................................... 56 

5.4 Κοστολογικά στοιχεία για τις εμπορευματικές μεταφορές ..................................... 57 

5.4.1 Κοστολογικά στοιχεία στις οδικές μεταφορές................................................. 58 

5.4.2 Κοστολογικά στοιχεία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές ............................. 60 

5.4.3 Κοστολογικά στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές ...................................... 61 

5.4.4 Κοστολογικά στοιχεία για τις αεροπορικές μεταφορές .................................. 62 

6 Το πρόγραμμα extend ..................................................................................................... 63 

6.1 Βιβλιοθήκη extend(Library) ..................................................................................... 67 

7 Περιγραφή Εταιρίας ........................................................................................................ 68 

7.1 Κόστος εμπορευματικών μεταφορών ..................................................................... 68 

7.1.1 Σταθερά κόστη................................................................................................. 69 

7.1.2 Μεταβλητά κόστη ........................................................................................... 69 

8 Μελέτη υπόθεσης ........................................................................................................... 71 

8.1 Πρώτη διαδρομή ..................................................................................................... 71 

8.2 Δεύτερη διαδρομή .................................................................................................. 75 

8.3 Τρίτη διαδρομή ....................................................................................................... 79 

9 Συμπεράσματα για τις τρεις διαδρομές .......................................................................... 83 

10 Διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές ....................................................................... 84 

10.1 ΤΡΑΙΝΟΣΕ ................................................................................................................. 84 

10.1.1 INTERMODAL CARGO SHUTTLE-iCS ................................................................. 85 

10.2 H Εταιρία <<ALPHA>> .............................................................................................. 85 

10.2.1 Κόστος συνδυασμένης μεταφοράς ................................................................. 86 

11 Συμπεράσματα ................................................................................................................ 88 

12 Βιβλιογραφία ................................................................................................................... 90 

13 Παράρτημα ...................................................................................................................... 94 

 

 

 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Περιεχόμενα Εικόνων 

Εικόνα 1.1 mother vessel ............................................................................................. 12 

Εικόνα 1.2 feeder vessel .............................................................................................. 12 

Εικόνα 1.3 tanker ......................................................................................................... 13 

Εικόνα 1.4 Κοντέινερ τρένου ...................................................................................... 15 

Εικόνα 1.5 Goods transport by rail (Eurostat, 2016) ................................................... 15 

Εικόνα 1.6 Goods transport by road (Eurostat, 2016) ................................................. 17 

Εικόνα 1.7  Αεροπορική μεταφορά ............................................................................. 19 

Εικόνα 2.1 Συνοδευόμενη μεταφορά ........................................................................... 22 

Εικόνα 2.2 Ασυνόδευτη μεταφορά .............................................................................. 22 

Εικόνα 6.1 Αρχικό παράθυρο προγράμματος extend .................................................. 65 

Εικόνα 6.2 Αρχικό παράθυρο περιβάλλοντος extend .................................................. 66 

Εικόνα 6.3 Μπάρα εργαλείων ...................................................................................... 66 

Εικόνα 6.4 Μοντέλο σταθμού εξυπηρέτησης αυτόματου πλυσίματος ........................ 67 

Εικόνα 8.1 Μοντελοποίηση πρώτης διαδρομής .......................................................... 73 

Εικόνα 8.2 Μοντελοποίηση πρώτης διαδρομής με βλάβη .......................................... 74 

Εικόνα 8.3 Μοντελοποίηση δεύτερης διαδρομής ........................................................ 76 

Εικόνα 8.4  Μοντελοποίηση δεύτερης διαδρομής με βλάβη ....................................... 78 

Εικόνα 8.5 Μοντελοποίηση τρίτης διαδρομής ............................................................ 80 

Εικόνα 8.6 Μοντελοποίηση τρίτης διαδρομής με βλάβη ............................................ 81 

Εικόνα 10.1 Μοντελοποίηση της διατροπικής μεταφοράς .......................................... 87 

Εικόνα 13.1 Διάρκεια πρώτης διαδρομής .................................................................... 94 

Εικόνα 13.2 Κόστος πρώτης διαδρομής ...................................................................... 94 

Εικόνα 13.3  Διάρκεια πρώτης διαδρομής με βλάβη ................................................... 95 

Εικόνα 13.4  Διάρκεια δεύτερης διαδρομής ................................................................ 95 

Εικόνα 13.5 Κόστος δεύτερης διαδρομής .................................................................... 95 

Εικόνα 13.6 Διάρκεια δεύτερης διαδρομής με βλάβη ................................................. 96 

Εικόνα 13.7 Διάρκεια τρίτης διαδρομής ...................................................................... 96 

Εικόνα 13.8 Κόστος τρίτης διαδρομής ........................................................................ 97 

Εικόνα 13.9 Διάρκεια τρίτης διαδρομής με βλάβη ...................................................... 97 

Εικόνα 13.10 Διάρκεια της διατροπικής μεταφοράς ................................................... 99 

https://d.docs.live.net/5f51b6111fda0f11/Έγγραφα/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ%20ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ%202%20(1).docx#_Toc84784362
https://d.docs.live.net/5f51b6111fda0f11/Έγγραφα/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ%20ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ%202%20(1).docx#_Toc84784367


Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

Εικόνα 13.11 Κόστος διατροπικής μεταφοράς ............................................................ 99 

 

Περιεχόμενα Πινάκων 

Πίνακας 1-1 Βασικά χαρακτηριστικά μέσων μεταφοράς ............................................ 19 

Πίνακας 2-1 Παράγοντες επιλογής μέσου μεταφοράς ................................................ 27 

Πίνακας 4-1 Κατανομή ανά εμπορευματικών μεταφορών % στο σύνολο των 

εμπορευματικών χερσαίων από το 2004 έως το 2013(τονοχιλιόμετρα) ...................... 35 

Πίνακας 4-2 Εμπορευματικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους με σιδηρόδρομο,2010 - 

2018.............................................................................................................................. 36 

Πίνακας 4-3 Εμπορευματικές θαλάσσιες μεταφορές σε χιλιάδες τόνους ,2010 - 2018

...................................................................................................................................... 36 

Πίνακας 4-4 Εμπορευματικές αεροπορικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους,2015 - 2018

...................................................................................................................................... 37 

Πίνακας 4-5 Μεταφορικό έργο σε χιλιάδες τόνους των φορτηγών οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών, κατά είδος ιδιοκτησίας του οχήματος (Ι.Χ και Δ.Χ) , 

ετών2017-2018. ........................................................................................................... 37 

Πίνακας 4-6 Μεταφορικό έργο σε χιλιάδες τονοχιλιόμετρα των φορτηγών οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών, κατά είδος ιδιοκτησίας του οχήματος (Ι.Χ και Δ.Χ), ετών 

2017-2018. ................................................................................................................... 37 

Πίνακας 4-7 Μεταφορές προϊόντων/εμπορευμάτων με φορτηγά οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών, σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου 

(συσκευασία μεταφοράς), ετών 2017-2018 ................................................................. 41 

Πίνακας 4-8 Φορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και 

διεθνών) κατά τόπο φόρτωσης, βάρος φορτίου και τονοχιλιόμετρα, έτους 2018 ....... 43 

Πίνακας 4-9 Εκφορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών 

και διεθνών) κατά τόπο εκφόρτωσης, βάρος φορτίου και τονοχιλιόμετρα, έτους 2018

...................................................................................................................................... 44 

Πίνακας 4-10 Συνολική βαθμολογία LPI,2018 ........................................................... 46 

Πίνακας 4-11 Μεγέθη και δείκτες χρήσης συνδυασμένων μεταφορών για διακίνηση 

φορτίων εντός της χώρας ανά νομό με λιμένα όπου έγινε η μεταφορά, 2012 (Τσεκέρης, 

2016) ............................................................................................................................ 49 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

Πίνακας 4-12 Μεγέθη αποδοτικότητας των συνδυασμένων μεταφορών σε σχέση με τις 

εθνικές μεταφορές, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εμπορευμάτων, 2004-2012 

(Τσεκέρης, 2016) ......................................................................................................... 52 

Πίνακας 5-1 Στοιχεία του σταθερού και μεταβλητού κόστους για σιδηροδρόμους 

(Ζεϊμπέκης, 2019) ........................................................................................................ 60 

Πίνακας 7-1 Τιμές καυσίμου ....................................................................................... 70 

Πίνακας 7-2Χιλιομετρικές αποστάσεις από την Πάτρας για άλλες πόλης και η 

ποσότητα των καυσίμων για την συγκεκριμένη διαδρομή .......................................... 70 

Πίνακας 7-3 Κόστος διοδίων Πάτρα-Αθήνα ............................................................... 70 

Πίνακας 8-1 Συνολικά έξοδα για την πρώτη διαδρομή ............................................... 71 

Πίνακας 8-2 Μέσος όρος διάρκειας ταξιδιού πρώτης διαδρομής με βλάβη ............... 75 

Πίνακας 8-3 Συνολικά έξοδα για την δεύτερη διαδρομή ............................................ 75 

Πίνακας 8-4 Μέσος όρος διάρκειας ταξιδιού δεύτερης διαδρομής με βλάβη ............. 79 

Πίνακας 8-5 Συνολικά έξοδα για την τρίτη διαδρομή ................................................. 79 

Πίνακας 8-6 Μέσος όρος διάρκειας ταξιδιού τρίτης περίπτωσης με βλάβη ............... 82 

Πίνακας 10-1 Συνολικά έξοδα Πάτρα-Θριάσιο ........................................................... 86 

 

Περιεχόμενο Διαγραμμάτων 

 

Διάγραμμα 2-1 βασικοί κρίκοι της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών 

(Μπάσμπας, 2013) ....................................................................................................... 24 

Διάγραμμα 4-1 Μερίδιο αγοράς ανά μέσο μεταφοράς στην Ελλάδα από το 2001 έως το 

12012 (Πατσιά, 2014) .................................................................................................. 36 

Διάγραμμα 4-2 Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων (σε χιλιάδες τόνους) από 

φορτηγά ταξινομημένα στην Ελλάδα, κατά είδος ιδιοκτησίας φορτηγού, κατά τα έτη 

2017-2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) ....................................................................................... 38 

Διάγραμμα 4-3 Μεταφορικό έργο (σε χιλιάδες τονοχιλιόμετρα), φορτηγών 

ταξινομημένων στην Ελλάδα, κατά είδος ιδιοκτησίας φορτηγού, κατά τα έτη 2017-

2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) ................................................................................................ 39 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

Διάγραμμα 4-4 Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων, κατά είδος ιδιοκτησίας 

φορτηγού, κατά τα έτη 2011 μέχρι 2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) ........................................ 40 

Διάγραμμα 4-5 Πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα, κατά είδος ιδιοκτησίας 

φορτηγού, κατά τα έτη 2011 μέχρι 2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) ........................................ 40 

Διάγραμμα 4-6 Ποσοστιαία κατανομή του βάρους μεταφερθέντων προϊόντων, κατά 

τύπο φορτίου, ετών 2017-2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) ....................................................... 42 

Διάγραμμα 4-7 Ποσοστιαία κατανομή του βάρους φορτωθέντων εμπορευμάτων 

εθνικών οδικών μεταφορών κατά περιφέρεια φόρτωσης, έτους 2018 (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, 2020) ............................................................................................... 44 

Διάγραμμα 4-8 Ποσοστιαία κατανομή του βάρους εκφορτωθέντων εμπορευμάτων 

εθνικών οδικών μεταφορών κατά περιφέρεια εκφόρτωσης, έτους 2018 (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, 2020) ............................................................................................... 45 

Διάγραμμα 4-9 Ποσοστά συνδυασμένων εθνικών εμπορευματικών μεταφορών, ως 

προς τα εξυπηρετούμενα ζεύγη νομών προέλευσης-προορισμού, την ποσότητα φορτίου 

και τις διανυόμενες αποστάσεις, 2004-2012................................................................ 48 

Διάγραμμα 4-10 Ποσοστά συνδυασμένων μεταφορών για εισαγωγές εμπορευμάτων, 

ως προς τα εξυπηρετούμενα ζεύγη νομών προέλευσης-προορισμού, την ποσότητα 

φορτίου και τις διανυόμενες αποστάσεις, 2004-2012 (Τσεκέρης, 2016) .................... 50 

Διάγραμμα 4-11 Ποσοστά συνδυασμένων μεταφορών για εξαγωγές εμπορευμάτων, ως 

προς τα εξυπηρετούμενα ζεύγη νομών προέλευσης-προορισμού, την ποσότητα φορτίου 

και τις διανυόμενες αποστάσεις, 2004-2012 (Τσεκέρης, 2016) .................................. 50 

Διάγραμμα 5-1 Δομή ABC .......................................................................................... 56 

Διάγραμμα 8-1 Σειρά δραστηριοτήτων για την πρώτη διαδρομή ............................... 72 

Διάγραμμα 8-2 Σειρά δραστηριοτήτων για την πρώτη διαδρομή με βλάβη ............... 73 

Διάγραμμα 8-3 Σειρά δραστηριοτήτων για την δεύτερη διαδρομή ............................. 76 

Διάγραμμα 8-4 Σειρά δραστηριοτήτων για δεύτερη περίπτωση με βλάβη ................. 77 

Διάγραμμα 8-5 Σειρά δραστηριοτήτων για τρίτη διαδρομή ........................................ 80 

Διάγραμμα 8-6 Σειρά δραστηριοτήτων για τρίτη διαδρομή με βλάβη ........................ 81 

Διάγραμμα 10-1 Σειρά δραστηριοτήτων για την διατροπική μεταφορά ..................... 87 

Διάγραμμα 13-1 Διάρκεια του κάθε ταξιδιού σε ώρες για την πρώτη περίπτωση ...... 98 

Διάγραμμα 13-2 Διάρκεια του κάθε ταξιδιού σε ώρες για την δεύτερη περίπτωση ... 98 

Διάγραμμα 13-3 Διάρκεια του κάθε ταξιδιού σε ώρες για την τρίτη περίπτωση ........ 99 

https://d.docs.live.net/5f51b6111fda0f11/Έγγραφα/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ%20ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ%202%20(1).docx#_Toc84793588
https://d.docs.live.net/5f51b6111fda0f11/Έγγραφα/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ%20ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ%202%20(1).docx#_Toc84793588
https://d.docs.live.net/5f51b6111fda0f11/Έγγραφα/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ%20ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ%202%20(1).docx#_Toc84793588


Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

1 Βασικοί τύποι μεταφορών 

 

1.1 Θαλάσσιες Μεταφορές 

Η ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

κομμάτια των μεταφορών. Στην εποχή μας οι θαλάσσιες μεταφορές πρωταγωνιστούν 

παγκοσμίως και πάνω σε αυτήν στηρίζεται και αναπτύσσεται το διεθνές εμπόριο. H 

Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα μεταφέρει περίπου το 90% των εξωτερικών και το 

40% των εσωτερικών εμπορευμάτων μέσω της θαλάσσιας οδούς. Τα προϊόντα που 

συνηθίζετε να μεταφέρονται μέσω θαλάσσης είναι βαριά, χαμηλής αξίας τα οποία δεν 

είναι εύκολο να καταστραφούν και η ταχύτητα παράδοσης δεν αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα. Η φόρτωση και η εκφόρτωση των προϊόντων γίνεται  με την βοήθεια 

βαριών μηχανημάτων και με την χρήση συμπληρωματικών μέσων στην στεριά. Κάποια 

από τα προϊόντα που μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο είναι τα ο άνθρακας, προϊόντα 

ξύλου και το πετρέλαιο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι θαλάσσιες μεταφορές 

είναι φιλικές προς το περιβάλλον αφού έχει εκτιμηθεί ότι η μεταφορά μέσω πλοίου έχει 

τέσσερις φορές λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την μεταφορά 

με τα φορτηγά και σαράντα φορές λιγότερες από την μεταφορά με αεροπλάνο. Το 

κύριο πλεονέκτημα έναντι των άλλων μεθόδων μεταφοράς είναι το χαμηλό και 

ανταγωνιστικό κόστος και επιπλέον με την χρήση των containers έχουν μειωθεί σε 

σημαντικό βαθμό οι απώλειες και οι καταστροφές των προϊόντων. Επιπλέον τα πλοία 

έχουν την αποκλειστική μεταφορά εξειδικευμένων και επικίνδυνων φορτίων είτε για 

λόγους ασφαλείας είτε διότι κάποια κράτη δεν επιτρέπουν την διέλευση τους σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο όπως και σε όλα τα μέσα μεταφοράς υπάρχουν 

και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό είναι η ταχύτητα μεταφοράς 

των αγαθών η οποία είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τις εναέριες και χερσαίες 

μεταφορές. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς το είδος και την 

ελάχιστη ποσότητα του υλικού που μπορεί κάποιος να μεταφέρει. Επίσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μολυνθούν τα 

ύδατα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. (Τσιλιγγίρης & 
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Ψαραύτης, 2007).Ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν χρησιμοποιούνται και 

διαφορετικά είδη πλοίων που τις εξυπηρετούν. 

1.1.1  Mother vessels  

   Η πρώτη κατηγορία είναι τα mother vessels τα οποία είναι μεγάλα σε μέγεθος, έχουν 

τεράστια χωρητικότητα και πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Επιπλέον, 

έχουν την δυνατότητα να προσεγγίζουν μόνο μεγάλα λιμάνια με εμπορευματική 

κίνηση. (XChange, 2019) 

 

Εικόνα 1.1 mother vessel 

1.1.2  Feeder vessels 

   Η δεύτερη κατηγορία είναι τα feeder vessel τα οποία είναι μικρότερα σε σχέση με τα 

προηγούμενα και χρησιμοποιούνται  είτε για να μεταφέρουν τα κιβώτια από τα mother 

vessel στα μικρότερα λιμάνια για εισαγωγές είτε από τα μικρότερα λιμάνια στα 

μεγαλύτερα ώστε να τροφοδοτήσουν τα mother vessel για εξαγωγές. (XChange, 2019) 

 

 Εικόνα 1.2 feeder vessel 
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1.1.3 Ro-Ro                                 

   Η τρίτη κατηγορία είναι τα Ro-Ro τα οποία έχουν την ικανότητα να φορτωθούν από 

μόνα τους αφού αποτελούνται από τροχοφόρα (φορτηγά, αυτοκίνητα, 

ημιρυμουλκώμενα οχήματα). 

1.1.4 Tankers 

   Η  τέταρτη κατηγορία είναι τα δεξαμενόπλοια ( tankers ) τα οποία είναι υπεύθυνα για 

την μεταφορά υγρών φορτίων όπως είναι το ακατέργαστο πετρέλαιο, υγροποιημένο 

φυσικό αέριο, φυτικά έλαια, χημικά κ .α. 

 

Εικόνα 1.3 tanker 

Τέλος, βρίσκονται τα πλοία μεταφοράς γενικού φορτιού όπου χρησιμοποιούνται όταν 

δεν είναι δυνατή η χρήση των δύο πρώτων κατηγοριών ( mother vessel, feeder vessel). 

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι του παγκόσμιου κλάδου αφού 

μέσω αυτού τα έθνη αναπτύσσουν σημαντικές εμπορικές και οικονομικές 

δραστηριότητες.  

 

1.2 Χερσαίες Μεταφορές 

      Οι χερσαίες μεταφορές χωρίζονται σε δυο σημαντικές κατηγορίες. 

1.2.1 Σιδηροδρομικές Μεταφορές 

   Οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι το πιο κλασικό μέσο μεταφοράς αφού έχει κάνει 

την εμφάνισή του εδώ και πολλά χρόνια. Στον τομέα αυτό τα διεθνή εμπορικά τρένα 

διασχίζουν ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπη μεταφέροντας τα προϊόντα. Σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη αυτού του τομέα συντέλεσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 
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Μάρτιο του 2003 όπου δόθηκε η δυνατότητα σε ιδιωτικούς φορείς να μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τις υφιστάμενες υποδομές και να ανταγωνιστούν τις κρατικές 

σιδηροδρομικές εταιρίες. Επιπλέον θεωρείται το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο 

μεταφοράς αφού προκαλεί μικρότερη ρύπανση σε σχέση με τα άλλα μέσα. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η μεταφορά μέσω των σιδηροδρόμων βοηθάει στη 

κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, αφού με βάσει κάποιες σχετικές έρευνες έχει εκτιμηθεί 

ότι ο σιδηρόδρομος χρειάζεται περίπου το 8% της επιφάνειας που χρειάζεται ένα 

φορτηγό για να εκτελέσει το ίδιο μεταφορικό έργο. Την ίδια στιγμή όμως η μεταφορά 

μέσω του σιδηροδρόμου πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα. 

Αρχικά, οι μεταφορές αυτές είναι πιο αναξιόπιστες όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης 

αφού έχει παρατηρηθεί ότι μερικά διεθνή δρομολόγια χρειάζονται τον διπλάσιο χρόνο 

παράδοσης διότι οι επιβατικοί σταθμοί έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών. Επιπλέον, 

ρόλο στη καθυστέρηση συντελούν οι περίπλοκες διαδικασίες στα σύνορα των χωρών, 

αφού υπάρχει ανομοιογένεια του σιδηροδρομικού συστήματος κάθε χώρας. Αυτό 

συμβαίνει διότι η κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικά τεχνικά πρότυπα και συστήματα 

σηματοδότησης και συχνά χρησιμοποιείται διαφορετικό εύρος σιδηροδρομικής 

γραμμής. Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα είναι η ανελαστικότητα στα δρομολόγια 

αφού οι αλλαγές στους προορισμούς δεν είναι δυνατή καθώς η πορεία διατηρείται 

σταθερή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι βασικό πρόβλημα στην ανάπτυξη αυτού 

το τομέα αποτελούν οι υψηλές επενδύσεις και οι μεγάλες υποδομές που έχουν σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους. (Μαλινδρέτος Γεώργιος, 2015) 

Στην χώρα μας η πυκνότητα των σιδηροδρομικών γραμμών ανέρχεται σε μόλις 1,90 

χιλιόμετρα ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος στις άλλες 

Ευρωπαϊκές  χώρες είναι περίπου 6,75 χιλιόμετρα ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Επιπλέον υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα 25,3 χιλιόμετρα γραμμής αναλογούν σε 

100.000 κατοίκους, αντίστοιχα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ο δείκτης αυτός είναι 

6,75 χιλιόμετρα ανά 100.000 κατοίκους. Από τους δείκτες αυτούς συμπεραίνουμε ότι 

στην χώρα μας ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών δεν είναι αρκετά 

ανεπτυγμένος. (Μαλινδρέτος Γεώργιος, 2015) (Eurostat, 2016) 
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Εικόνα 1.4 Κοντέινερ τρένου 

 

                             

 

Εικόνα 1.5 Goods transport by rail (Eurostat, 2016) 

 

1.2.2 Οδικές μεταφορές 

   Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σημαντική αύξηση των οδικών μεταφορών στο 

σύνολο των χερσαίων μεταφορών αφού είναι το πιο ελαστικό μέσο μεταφοράς όσον 

αφορά την αλλαγή των δρομολογίων, του προγραμματισμού και της διαθεσιμότητας.  
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στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 44% των εμπορευμάτων 

μεταφέρονται οδικώς. Στο διάστημα μεταξύ του 1970-2000 ο αριθμός των φορτηγών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερτριπλασιάστηκε με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 

δεύτερη θέση πίσω από την Πορτογαλία, όπου σημείωσε την δεκαπλάσια  αύξηση. 

Είναι το μοναδικό μέσο το οποίο έχει την ικανότητα να μεταφέρει τα προϊόντα 

απευθείας στον πελάτη ( από πόρτα σε πόρτα ). Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

οδικές μεταφορές παρέχουν μεγάλη ασφάλεια στις μεταφορές των προϊόντων και 

αποτελεί μια οικονομική λύση. Επιπλέον, το οδικό μέσο μεταφοράς συμπληρώνει τα 

άλλα μέσα όπως είναι τα θαλάσσια, τα αεροπορικά και τα σιδηροδρομικά. Ωστόσο 

εμφανίζονται και κάποια προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές. 

Αρχικά, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στο βάρος και στον όγκο του φορτιού που 

μπορούν να μεταφέρουν. Όπως επίσης επιβαρύνουν το περιβάλλον με τις εκπομπές 

αεριών που παράγουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την ασφάλεια αναπόσπαστο 

στοιχείο της πολιτικής που ακολουθεί και για αυτό το λόγο θεσπίστηκαν σημαντικοί 

κανόνες για την ασφάλεια των οδηγών. Αρχικά υπήρξαν αλλαγές στις μέγιστες 

διαστάσεις και στα μέγιστα βάρη ορισμένων τύπων οχημάτων και συμφωνήθηκαν από 

όλα τα κράτη μέλη οι ώρες εργασίας στο πλαίσιο των οδικών μεταφορών. Με την 

πάροδο των χρόνων υπήρξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα και θεαματική βελτίωση στα 

επίπεδα ασφαλείας. (Μαλινδρέτος Γεώργιος, 2015) 
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Εικόνα 1.6 Goods transport by road (Eurostat, 2016) 

1.3 Εναέριες Μεταφορές 

 Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν το νεότερο μέσο μεταφοράς όμως με 

τεράστια επιρροή στο διεθνές εμπόριο. Θεωρείται ένας τομέας στρατηγικής σημασίας 

με σημαντική επιρροή στην οικονομία και την απασχόληση όσον αφορά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εναέριες μεταφορές 

απασχολούν έμμεσα ή άμεσα περίπου πέντε εκατομμύρια εργαζόμενους. Ο τομέας 

αυτός στην Ευρώπη αναπτύχθηκε μέσα από τρία διαδοχικά μέτρα, όπου αφορούσαν 

την πρόσβαση στην αγορά, την αδειοδότηση των αερομεταφορών και τους ναύλους. 

Με τα μέτρα αυτά καταργήθηκαν οι περιορισμοί στις αγορές όπου εμπόδιζαν τις 

διασυνοριακές επενδύσεις. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι νέες τεχνολογικές 

ανακαλύψεις που έχουν αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό τα αεροπλάνα με αποτέλεσμα 

να πραγματοποιούνται ταξίδια μεγάλων αποστάσεων (υπερατλαντικές πτήσεις) δίχως 

ανεφοδιασμό και στάσεις. Οι εναέριες μεταφορές έχουν επηρεάσει το τομέα αυτό, διότι 

υπερτερούν σε μεγάλο βαθμό στην ταχύτητα μεταφοράς και στο ελάχιστο ρίσκο που 

υπάρχει για κλοπές ή ζημιές των προϊόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη 

και συνεπή παράδοση των αγαθών στους δικαιούχους. Ωστόσο οι αεροπορικές 
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μεταφορές έχουν και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Το κόστος μεταφοράς και η 

μόλυνση του περιβάλλοντος  σε σύγκριση με τα άλλα μέσα είναι πάρα πολύ υψηλή. 

Τέλος, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στο όγκο και το βάρος των φορτίων που έχει 

την δυνατότητα να μεταφέρει ένα αεροπλάνο. (Μπίσμπα Αγορίτσας, 2017) 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες για την μεταφορά 

εμπορευμάτων. Υπάρχουν τα μικτά αεροπλάνα τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και 

επιβάτες και τα αεροπλάνα τα οποία είναι υπεύθυνα για την μεταφορά μόνο φορτίων. 

Υφίστανται τρεις διαφορετικές επιλογές για την μεταφορά εμπορευμάτων. 

1.3.1 Cargo hold 

   Η πρώτη κατηγορία είναι τα cargo hold στα οποία τα εμπορεύματα τοποθετούνται 

στους διαθέσιμους χώρους των επιβατικών αεροσκαφών σε προγραμματισμένες 

πτήσεις των επιβατών. Με αυτού του είδους την μεταφορά οι αεροπορικές εταιρίες 

επωφελούνται οικονομικά αφού οι επιβάτες έχουν καλύψει τα έξοδα της μεταφοράς. 

Ωστόσο ο όγκος και το βάρος των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται είναι 

συγκεκριμένο και είναι πιθανό να μεταβάλλεται ανάλογα με τον καιρό και τις θέσεις 

που δεν έχουν πουληθεί. (Μπίσμπα Αγορίτσας, 2017) 

1.3.2 Combi 

   Η δεύτερη κατηγορία είναι τα αεροσκάφη combi όπου μόνο στο μπροστινό μέρος 

έχουν την δυνατότητα να κάτσουν οι επιβάτες ενώ το πίσω μέρος διαμορφώνεται 

κατάλληλα για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και παλετών. Αυτού του είδους τα 

αεροσκάφη μπορούν να μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα εμπορευμάτων. (Μπίσμπα 

Αγορίτσας, 2017) 

1.3.3 Freighters 

   Η τρίτη κατηγορία είναι τα αεροσκάφη τύπου freighters που είναι ειδικά 

διαμορφωμένα να μεταφέρουν εμπορεύματα. (Μπίσμπα Αγορίτσας, 2017) 
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Συνοψίζοντας, το κάθε μέσο μεταφοράς χαρακτηρίζεται από κάποια πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα. Το καθένα ξεχωριστά υπερτερεί σε κάποιους τομείς έναντι των 

άλλων αλλά όλα μαζί είναι απαραίτητα για την κατάλληλη μεταφορά των προϊόντων. 

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τις διαφορές αυτές δημιουργούμε ένα πίνακα με τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους. 

Πίνακας 1-1 Βασικά χαρακτηριστικά μέσων μεταφοράς 

ΒΑΣΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΙΔΗ/ΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟ 

ΣΤΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 

ΠΡΟΣ 

ΣΗΜΕΙΟ 

ΣΤΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ 

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ-

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΑΘΕ 

ΤΥΠΟΥ 

ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΧΑΜΗΛΗ-

ΜΕΤΡΙΑ 

ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ-

ΜΕΤΡΙΕΣ 

ΜΕΤΡΙΕΣ 

ΥΨΗΛΕΣ 

ΧΑΜΗΛΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΥΨΗΛΟ 

 

Εικόνα 1.7  Αεροπορική μεταφορά 
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2 Συνδυασμένες μεταφορές 

 

2.1 Συνδυασμένες μεταφορές (combined transport) 

   Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις κύριες Διεθνείς Γραμμές Συνδυασμένων 

Μεταφορών  και Συναφών Εγκαταστάσεων (AGTC) ορίζει την συνδυασμένη μεταφορά 

στην Γενεύη τον Φεβρουάριο του 1991 ως την μεταφορά εμπορευμάτων με μια και την 

αυτή μεταφορική μονάδα με την χρήση δύο και παραπάνω μέσων μεταφοράς.  

Σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ 

που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκέμβρη του 1992 σχετικά με την θέσπιση κοινών 

κανόνων για ορισμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών ορίζει 

σαν συνδυασμένες μεταφορές ως την μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών 

Μελών όπου στην οποία ο ελκυστήρας, το φορτηγό, το ρυμουλκό, το ημιρυμουλκό με 

η χωρίς ελκυστήρα, το κινητό αμάξωμα ή το εμπορευματοκιβώτιο (20 και πλέον 

ποδιών) εκτελούν τη μεταφορά είτε οδικά κατά ένα τμήμα της διαδρομής και δια 

σιδηροδρόμου ή δια της πλωτής οδού κατά το υπόλοιπο τμήμα, είτε δια σιδηροδρόμου 

κατά το ένα τμήμα και δια της πλωτής ή της θαλάσσιας οδού κατά το υπόλοιπο τμήμα 

της διαδρομής. (Economic Commision for Europe, 1991) (Council Directive, 1992) 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο ίδιο άρθρο ορίζεται η αρχική ή τελική διαδρομή 

πρέπει να συντελείται: 

- είτε, όσον αφορά την αρχική διαδρομή, μεταξύ του σημείου φορτώσεως των 

εμπορευμάτων και του πλησιέστερου κατάλληλου σιδηροδρομικού σταθμού 

φορτώσεως και όσον αφορά την τελική διαδρομή, μεταξύ του σημείου 

εκφορτώσεως των εμπορευμάτων και του πλησιέστερου κατάλληλου 

σιδηροδρομικού σταθμού εκφορτώσεως 

- είτε, σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 150 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τον 

ποτάμιο λιμένα φορτώσεως ή εκφορτώσεως 

- είτε, σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 150 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τον 

θαλάσσιο λιμένα φορτώσεως ή εκφορτώσεως. (Frémont & Franc, 2010) 

(Economic Commission for Europe, 2001) 
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2.2 Άλλες σχετικές ορολογίες 

   Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός από τον παραπάνω ορισμό υπάρχουν και 

άλλοι συμπληρωματικοί οι οποίοι είναι οι εξής: 

• Πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές(multimodal freight transport) 

Είναι η μεταφορά εμπορευμάτων με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους 

μεταφορικών μέσων. (Bectas & Crainic, 2007) (Crainic & Kim, 2007) 

• Διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές (intermodal freight transport) 

Είναι η μεταφορά εμπορεύματος από τον τόπο προέλευσης στο τελικό 

προορισμό χρησιμοποιώντας μια αλληλουχία τουλάχιστον δύο ειδών 

μεταφοράς χωρίς όμως να  διαφοροποιείται το μέσο αποθήκευσης κατά  την 

αλλαγή των ειδών. Η αλλαγή των μέσων πραγματοποιείται σε διατροπικούς 

τερματικούς σταθμούς. (Crainic & Kim, 2007) (Bectas & Crainic, 2007) 

• Διατροπικός τερματικός σταθμός(intermodal terminal) 

Είναι ένας βιομηχανικός χώρος όπου γίνεται εύκολα η αλλαγή των 

εμπορευμάτων μεταξύ των διαφορετικών ειδών μεταφοράς. Ο χώρος αυτός 

είναι συνήθως προσβάσιμος από τρένα και φορτηγά. Επίσης στις 

εγκαταστάσεις υπάρχουν μεγάλες αποθήκες για την αποθήκευση των 

εμπορευμάτων και περιοχές όπου στοιβάζονται τα containers. (Crainic & Kim, 

2007) (Economic Commission for Europe, 2001) 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν κατηγορίες μεταφορών που ενώ ανήκουν 

στις συνδυασμένες μεταφορές έχουν πιο συγκεκριμένη έννοια. 

• Road – Rail transport(piggyback) 

Στον συγκεκριμένο αυτό συνδυασμό, ένα container ή ένα τρέιλερ μεταφέρεται 

με ένα φορτηγό οδικώς και φορτώνεται σε ένα βαγόνι τρένου. Με αυτή την 

μέθοδο συνδυάζεται η ευελιξία των φορτηγών με το χαμηλό κόστος των 

σιδηροδρομικών γραμμών. (Μαλινδρέτος Γεώργιος, 2015) (Economic 

Commission for Europe, 2001) 

• Road trailers    

Σε αυτήν την κατηγορία συνδυάζεται η οδική και η σιδηροδρομική μεταφορά 

με ένα όμως μεταφορικό μέσο. Στον αυτοκινητόδρομο η μεταφορά γίνεται 

κανονικά χρησιμοποιώντας τροχούς όπως όλα τα αυτοκίνητα αλλά στην 
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συνέχεια αντί η ρυμούλκηση να πραγματοποιηθεί από μια μηχανή τρένου 

γίνεται αλλαγή στους τροχούς , ώστε να επιτρέπεται η κίνηση στις 

σιδηροδρομικές γραμμές. (Μαλινδρέτος Γεώργιος, 2015) 

• Συνοδευόμενη (accompanied) 

Είναι η μεταφορά στην οποία ένα ολόκληρο φορτηγό όχημα μεταφέρεται 

συνοδευόμενο από τον οδηγό χρησιμοποιώντας ένα άλλο είδος μεταφοράς 

όπως τρένο ή πλοίο. (Economic Commission for Europe, 2001) 

 

 

Εικόνα 2.1 Συνοδευόμενη μεταφορά 

• Ασυνόδευτη (unaccompanied) 

Είναι η μεταφορά ενός ολόκληρου φορτηγού οχήματος δίχως την συνοδεία 

από τον οδηγό χρησιμοποιώντας άλλου είδους μεταφορά όπως τρένο ή πλοίο. 

(Economic Commission for Europe, 2001) 

 

Εικόνα 2.2 Ασυνόδευτη μεταφορά 

 

• RO-ON-ROLL-OF (RO-RO) 

Είναι η φόρτωση και εκφόρτωση οδικού οχήματος ή βαγονιού εντός ή εκτός 

πλοίου με την χρησιμοποίηση δικών του τροχών ή τροχών που συνδέονται με 

αυτό για το συγκεκριμένο σκοπό. (Economic Commission for Europe, 2001) 

• LIFT-ON-LIFT-OFF (LO-LO) 
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Είναι η φόρτωση και εκφόρτωση μια διατροπικής εμπορευματικής μονάδας με 

την χρήση ανυψωτικού μηχανισμού. (Economic Commission for Europe, 

2001) 

 

2.3 Πλεονεκτήματα της συνδυασμένης μεταφοράς 

   Το σύστημα των συνδυασμένων μεταφορών στα εμπορεύματα παρέχει τα 

πλεονεκτήματα του κάθε μέσου ξεχωριστά. Είναι μια αλυσίδα που συνδέει τα ποικίλα 

μέσα μεταφοράς και εξασφαλίζει την πιο οικονομικά εφικτή και αποτελεσματική  

μεταφορά υπό την ευθύνη του intermodal operator. Συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα 

είναι: 

• Είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον αφού οι μονοτροπικές οδικές μεταφορές 

που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή μεγάλου ποσοστού του διοξειδίου του 

άνθρακα μειώνονται (Μπάσμπας, 2013) 

• Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται  γρηγορότερα και αξιόπιστα (Thpanorama, 

2019) 

• Παρέχονται ανταγωνιστικές τιμές και υπηρεσίες όπως <<door to door>> και 

<<just in time>> (Βλυσίδου, 2014) 

• Μειώνονται σημαντικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, αφού ελαττώνεται 

σημαντικά η έκδοση πολλαπλών φορτωτικών (Fremont & Franc, 2010) 

(Wiegmans & Bruinsma, 1999) 

• Η μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πιο ασφαλής λόγω των συνεχών ελέγχων 

και την ύπαρξη των κοντέινερ (Wiegmans & Bruinsma, 1999) 

• Γίνεται αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο καθώς μειώνονται σημαντικά τα 

φορτηγά από τους δρόμους (Μπάσμπας, 2013) 

2.4 Οργάνωση της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών. 

   Οι συνδυασμένες μεταφορές μπορεί να συσταθούν από μια αλυσίδα που αποτελείται 

από πέντε κρίκους. Οι Intermodal  Operators είναι υπεύθυνοι για την σωστή οργάνωση 

της συγκεκριμένης αλυσίδας, ώστε να καταφέρουν να εξασφαλίσουν το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος αλλά ταυτόχρονα να κρατήσουν υψηλά την ποιότητα των υπηρεσιών 

τους. Στην Ευρώπη μέχρι πρότινος υπήρχαν μόνο τρείς operators, οι UIRR, ICF και 

RHINE, όμως, μετά την απελευθέρωση των μεταφορών η κατάσταση άλλαξε ριζικά. 
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Συγκεκριμένα, πολλές νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν και εισήλθαν στον τομέα 

αυτόν με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός. Η αλυσίδα των 

συνδυασμένων μεταφορών διαμορφώνεται ως εξής. (Διονυσοπούλου , et al., 2015) 

 

 

Διάγραμμα 2-1 βασικοί κρίκοι της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών (Μπάσμπας, 2013) 

 

Αναλυτικότερα, η διαδικασία ξεκινάει με την μεταφορά του εμπορεύματος από τον 

μεταφορέα στον τερματικό σταθμό. Ανάλογα με την περίπτωση η διαδικασία αυτή 

αλλάζει. Για παράδειγμα στην χερσαία μεταφορά η διαδικασία γίνεται οδικώς ενώ στην 

θαλάσσια μέσω της θαλάσσιας οδούς. Στην συνέχεια, στον τερματικό σταθμό τα 

εμπορεύματα ετοιμάζονται για μεταφορά μέσω θαλάσσης ή της σιδηροδρομικής 

γραμμής ή της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Στον τερματικό αυτόν σταθμό φορτώνονται 

τα εμπορεύματα σε φορτηγά και μεταφέρονται στον τελικό προορισμό τους. 

(Μπάσμπας, 2013) 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την σωστή λειτουργία και οργάνωση των 

συνδυασμένων μεταφορών χρειάζονται τα κατάλληλα τερματικά. 

• Τερματικά οδικού - σιδηροδρομικού δικτύου. 

• Τερματικά οδικού δικτύου - εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

• Τερματικά οδικής - θαλάσσιας μεταφοράς. 

• Τερματικά οδικού - σιδηροδρομικού δικτύου - εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

• Τερματικά οδικής – σιδηροδρομικής - θαλάσσιας μεταφοράς. 

• Τερματικά οδικής - εσωτερικής ναυσιπλοΐας - θαλάσσιας μεταφοράς. 

• Τερματικά οδικής - σιδηροδρομικής - εσωτερικής ναυσιπλοΐας – θαλάσσιας 
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Όσον αφορά την οργάνωση των σταθμών  οδικού-σιδηροδρομικού δικτύου γίνεται 

διαχωρισμός λόγω της ύπαρξης διαφορετικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχό τους. Συγκεκριμένα, οι υποδομές και η γη ελέγχονται από την ίδια την 

κυβέρνηση, ενώ οι διαχείριση των  εγκαταστάσεων γίνεται από ιδιωτικές εταιρίες. 

Γενικά, η διαχείριση των σταθμών πραγματοποιείται με παραχωρήσεις ορισμένου 

χρονικού διαστήματος από τους κατάλληλους φορείς της κυβέρνησης προς τις 

ιδιωτικές εταιρίες έναντι συγκεκριμένης αμοιβής. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι σιδηροδρομικοί σταθμοί ελέγχονται από 

σιδηροδρόμους ή από εταιρίες όπου μετέχουν σιδηρόδρομοι. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι σχεδόν μέχρι το 1990 όλοι οι σιδηρόδρομοι ήταν κρατικοί οπότε 

αντιλαμβάνεται κανείς τον διττό ρόλο των σιδηροδρόμων ως ιδιοκτήτες και ελεγκτές 

των τερματικών. (Μπάσμπας, 2013) (Διονυσοπούλου , et al., 2015) 

 

2.5 Είδη συνδυασμένης μεταφοράς 

   Τα είδη των συνδυασμένων μεταφορών είναι πολλά και ποικίλα όπως: 

• Συνδυασμένη οδική-σιδηροδρομική μεταφορά 

• Συνδυασμένη οδική-θαλάσσια μεταφορά 

• Συνδυασμένη οδική-σιδηροδρομική-θαλάσσια μεταφορά 

• Συνδυασμένη θαλάσσια-σιδηροδρομική μεταφορά 

• Συνδυασμένη οδική-αεροπορική μεταφορά κ.ά. (Μπάσμπας, 2013) 

(Διονυσοπούλου , et al., 2015) 

 

2.6 Επιλογή μέσου μεταφοράς 

   Η πολιτική των μεταφορών έχει ως σκοπό την εύρεση της πιο αποτελεσματικής και 

αποδοτικής λειτουργίας του μεταφορικού συστήματος. Οι εμπορευματικές μεταφορές 

είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη ενός έθνους. Η κίνηση των εμπορευμάτων συμβάλει 

στην βιωσιμότητα του μεταφορικού συστήματος το οποίο έχει μεγάλο αντίκτυπο στην 

οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον του έθνους. (Norojono & Young, 2010) 
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2.6.1 Παράγοντες επιλογής κατάλληλου συνδυασμού μέσων 

   Σύμφωνα με κάποιες έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί η επιλογή του 

κατάλληλου συνδυασμού μέσων επηρεάζεται από συγκεκριμένους παράγοντες όπου 

είναι: 

• Η φύση του προϊόντος  

• Τα χαρακτηριστικά του μεταφερόμενου προϊόντος, όπως σχήμα, διαστάσεις, 

εύφλεκτο υλικό κ.α. 

• Το επείγον της μεταφοράς 

• Το κόστος της μεταφοράς 

• Η ποιότητα της μεταφοράς 

• Η ευελιξία 

• Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και η ελαστικότητα του προϊόντος 

• Ο χρόνος της μεταφοράς 

 

Από τα παραπάνω οι σπουδαιότεροι παράγοντες θεωρούνται το κόστος, η ποιότητα, ο 

χρόνος και η ευελιξία. 

Το κόστος αφορά το συνολικό κόστος μεταφοράς μαζί με τα έξοδα διαχείρισης του 

φορτίου όπως είναι τα φορτοεκφορτωτικά, η ασφάλιση, η συσκευασία κ.ά.  

Η ποιότητα είναι μία έννοια που περιλαμβάνει περισσότερες υποκατηγορίες όπως: 

• Η ασφάλεια 

• Η κατάσταση του μεταφορικού μέσου 

• Η κατάσταση του δικτύου 

• Η συχνότητα των δρομολογίων 

• Η εύκολη πρόσβαση στο κάθε μέσο   

 

Η ευελιξία αφορά τα δρομολόγια αλλά και την ανταπόκριση σε οποιοδήποτε ζήτημα 

παρουσιαστεί. (Norojono & Young, 2010), (Μαλινδρέτος Γεώργιος, 2015) 
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2.6.2 Επιπλέον παράγοντες 

   Μια σημαντική έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντας από το τμήμα των 

μεταφορών έδωσε κάποια επιπλέον στοιχεία όσον αφορά τους παράγοντες της 

επιλογής του μεταφορικού μέσου. 

 

Πίνακας 2-1 Παράγοντες επιλογής μέσου μεταφοράς 

 

 

 

 

Συνολικό κόστος logistics 

Κόστος παραγγελίας και διαχειριστικό κόστος 

Έξοδα μεταφοράς 

Απώλειες και ζημίες 

Κόστος μεταφοράς κεφαλαίου 

Κόστος αποθήκης στον προορισμό 

Κόστος μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού 

Κόστος αξιοπιστίας 

Κόστος άυλων υπηρεσιών 

 

 

Φυσικές ιδιότητες των αγαθών 

Μέγεθος αποστολής 

Χαρακτηριστικά πακέτου 

Αξία αποστολής 

Διάρκεια ζωής της αποστολής 

Πυκνότητα της αποστολής 

Ροή και χωρική κατανομή της                               

συχνότητας 

Συχνότητα της αποστολής 

Απόσταση της αποστολής 

 

 

Χαρακτηριστικά του μέσου 

μεταφοράς 

Χωρητικότητα 

Χρόνος ταξιδιού και αξιοπιστία 

Διαθεσιμότητα εξοπλισμού 

Εξυπηρέτηση πελατών 
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Ποιότητα διαχείρισης-φήμη από απώλειες 

ζημιών 

 

 

Ο πίνακας παραπάνω ξεχωρίζει τον κάθε παράγοντα ανάλογα με το τι ακριβώς αφορά. 

Επομένως εμφανίζονται τέσσερις κατηγορίες: Συνολικό κόστος logistics, φυσικές 

ιδιότητες των αγαθών, ροή και χωρική κατανομή της συχνότητας, χαρακτηριστικά του 

μέσου μεταφοράς. Επιπλέον από την παραπάνω έρευνα προέκυψε ότι εμφανίζονται και 

άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την σωστή επιλογή μέσου μεταφοράς. 

(Florida Department of Transportation Rail Planning and Safety, 2010) 

 

3 Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

συνδυασμένες μεταφορές   

 

3.1 Ιστορικά στοιχεία στον κλάδο των μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Οι μεταφορές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και συνδέονται με την δημιουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς. Επιπλέον, συμβάλουν στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών της Ευρώπης. Ο τομέας αυτός θεωρείται ζωτικής σημασίας και 

για αυτόν τον λόγο είναι από τους πρώτους τομείς κοινής πολιτικής που ακολούθησε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η πολιτική αυτή ξεκίνησε με τη συνθήκη της Ρώμης το 1957 η οποία αναφέρει τις 

τέσσερις ελευθερίες της αγοράς με τις τρεις από αυτές να είναι η ελεύθερη μεταφορά 

των ατόμων, των υπηρεσιών και των αγαθών. Ωστόσο η συνθήκη αυτή δεν καθόριζε 

συγκεκριμένα το περιεχόμενο της πολιτικής των μεταφορών όπου ήταν απαραίτητο να 

συμφωνήσουν όλα τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η πρόοδος του θέματος καθυστέρησε 

σημαντικά επειδή οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν ήθελαν να παραιτηθούν από το 

δικαιώματα ελέγχου των εθνικών μεταφορών και  λόγο των διαφορετικών δομών στις 

μεταφορές κάθε χώρας. Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο προέβη σε μια άνευ προηγούμενο πράξη αφού παρέπεμψε το Συμβούλιο 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1985 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη κατάρτιση 

κοινής πολιτικής μεταφορών. Η απόφαση που πάρθηκε από το δικαστήριο συνέβαλε 

καθοριστικά στην αντιμετώπιση του πολιτικού αδιέξοδου των προηγούμενων 

δεκαετιών.  

Το 1992 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ η οποία ενίσχυσε τις πολιτικές, 

θεσμικές και δημοσιονομικές βάσεις της πολιτικής των μεταφορών. Είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι η συνθήκη αυτή εισήγαγε την έννοια διευρωπαϊκά δίκτυα που έφερε 

σαν αποτέλεσμα την σημαντική ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και περιλάμβανε απαιτήσεις για την περιβαλλοντική προστασία στις 

μεταφορές. Επιπροσθέτως, την ίδια χρονιά εκδόθηκε η Λευκή Βίβλος όπου έδινε 

έμφαση στην απελευθέρωση της αγοράς μεταφορών. Μέσα στη επόμενη δεκαετία ο 

στόχος που είχε θεσπιστεί είχε επιτευχθεί με μόνη εξαίρεση τον τομέα των 

σιδηροδρόμων. Οι οδικές ενδομεταφορές είναι πλέον γεγονός αφού ένα φορτηγό δεν 

είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει χωρίς φορτίο από μια διεθνή μεταφορά καθώς μπορεί 

να φορτώνει εμπορεύματα ακόμα και στο εσωτερικό ενός κράτους άλλου από την χώρα 

προέλευσής του. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020) 

Το 1997 με την Συνθήκη του Άμστερνταμ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπιζε περισσότερα 

περιβαλλοντικά μέτρα στον τομέα των μεταφορών. 

 

3.1.1 Λευκή βίβλος 2001 

   Ορόσημο στην ιστορία των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  θεωρείται η νέα 

Λευκή Βίβλος που δημιουργήθηκε το 2001 στην οποία επισημαίνεται η μη 

εναρμονισμένη ανάπτυξη της κοινής πολιτικής μεταφορών και εξηγεί γιατί το 

ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες που είναι οι 

εξής: 

➢ Η άνιση ανάπτυξη των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Η ανάπτυξη αυτή 

απεικονίζει την καλύτερη προσαρμογή ορισμένων στην σύγχρονη εποχή αλλά 

αντικατοπτρίζει ότι στην τιμή των μεταφορών δεν λαμβάνεται υπόψη το 

σύνολο των εξωτερικών δαπανών καθώς και ότι δεν τηρούνται ορισμένες 

κοινωνικές ρυθμίσεις και κανονισμοί ασφαλείας, κυρίως στις οδικές 

μεταφορές. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αντιπροσωπεύουν οι οδικές μεταφορές 
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το 44% των μεταφορών εμπορευμάτων έναντι στο 41% των θαλάσσιων 

μεταφορών μικρών αποστάσεων  , 8% των σιδηροδρομικών και 4% των 

εσωτερικών πλωτών μεταφορών. 

➢ Η συμφόρηση σε ορισμένους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες,  

στο εσωτερικό των πόλεων καθώς και στους αερολιμένες. 

➢ Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών, χωρίς να 

γίνεται πρόβλεψή στην σοβαρή έλλειψη ασφάλειας στους δρόμους. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στα μέτρα που προβλέπει η Νέα Λευκή Βίβλος είναι 

η επίτευξη της διατροπικότητας και των συνδυασμένων μεταφορών αφού αποκτούν 

θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών εναλλακτικών λύσεων στις 

οδικές μεταφορές. Για να αποκατασταθεί η μεταξύ τους ισορροπία στους 

διαφορετικούς τρόπους μεταφορών επιβάλλεται η λήψη μέτρων όπου, εκτός από την 

διαφορετική βαρύτητα που θα δίνεται σε κάθε μέσο, θα διασφαλίζεται και η 

διατροπικότητα.  (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020), (ΕυρωπαΪκη Επιτροπή, 2002) 

Το 2006 η επισκόπηση της προόδου έδειξε ότι είναι απαραίτητο να παρθούν επιπλέον 

μέτρα για την μείωση της χρήσης της ενέργειας και της βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος. Τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η εφαρμογή 

«ευφυών» ή «έξυπνων» συστημάτων στις εμπορευματικές μεταφορές τα οποία θα 

είχαν σαν αποτέλεσμα να κάνουν τις μεταφορές πιο οικολογικές και να βελτιώσουν 

σημαντικά την ενεργειακή τους απόδοση. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020) 

3.1.2 Λευκή βίβλος 2011 

   Η νέα Λευκή Βίβλος με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών» που δημιουργήθηκε το 2011 εστίαζε στις ακόλουθες προτεραιότητες: 

• Κατασκευή ενοποιημένων δικτύων μεταφοράς με σκοπό την συνδυασμένη 

χρήση διάφορων μέσων. 

• Δημιουργία πολυτροπικών κόμβων και εξάλειψη των εμποδίων που οφείλονται 

είτε σε τεχνικούς είτε σε διοικητικούς λόγους. 

• Βελτίωση των υποδομών των χωρών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση μετά το 2004 

• Προτεραιότητα και έμφαση στην καινοτομία και την έρευνα στις μεταφορές 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στη Λευκή Βίβλος που υπογράφηκε το 2011 δόθηκε 

μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση και στην μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, αφού ο τομέας των μεταφορών είναι ο μόνος ο οποίος έχει αυξήσει τις 

ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων από το 1990 μέχρι και σήμερα. Για την ύπαρξη ενός 

ενεργειακά αποδοτικού συστήματος μεταφοράς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε τα 

εξής. 

• Μείωση περίπου κατά 20% των εκπομπών μεταφορών από το 2008 έως το 

2030 (εξαιρώντας την διεθνή ναυτιλία) 

• Μείωση των εκπομπών κατά 60% από το 1990 μέχρι το 2050 

• Μείωση των εκπομπών από την διεθνή ναυτιλία κατά 40% από το 2005 έως 

το 2050 

 

Οι στόχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι σε ένα βαθμό ανεπαρκείς όσον 

αφορά τον γενικό στόχο που τέθηκε στην διάσκεψη του Παρισιού το 2015 για 

μείωση τουλάχιστον κατά 20% στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από 

το 2021 μέχρι το 2030. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020) 

 

3.2 Τα προγράμματα PACT και MARCO POLO 

 

Το πρόγραμμα PACT 

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ξεκίνησε το πρόγραμμα PACT (Pilot Actions for Combined 

Transport) το 1992 και το τερμάτισε το 2001. Το πρώτο πρόγραμμα διήρκησε από το 

1992 μέχρι το 1996 όπου 20 εκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν σε 99 projects. Ο γενικός 

σκοπός ήταν η εντατικοποίηση των διατροπικών μεταφορών όπου ήταν πιθανό σαν 

ενναλακτική των οδικών μεταφορών. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε για να 

στηρίξει και να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που σχετίζονται με τo Ευρωπαϊκό 

δίκτυο μεταφορών. Επί προσθέτως, κάποια ποσά κατανεμήθηκαν για: (Organization 

for economic co-operation and development, 2001) 

• Επένδυση για διατροπικό εξοπλισμό εγκαταστάσεις και μεταφόρτωσης 

προϊόντων  
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• Χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών 

• Βελτίωση της πρόσβασης στις υποδομές 

 

   Το νέο πρόγραμμα PACT  είχε διάρκεια πέντε χρόνων, από το 1997 μέχρι το 2001, 

όπου 35 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για τις ανάγκες του. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι κατά την διάρκειά του διάφορες πλευρές των projects είχαν βελτιωθεί, 

για παράδειγμα τα νέα προγράμματα έχουν μοντελοποιηθεί αυστηρά για την σωστή 

εκτέλεση των projects και συγκεκριμένα αντικείμενα είχαν σχεδιαστεί. Συγκεκριμένα, 

συνοπτικά οι στόχοι είναι: (Organization for economic co-operation and development, 

2001) 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του διατροπικού τρόπου μεταφορών έναντι 

των οδικών όσον αφορά την τιμή και την ποιότητα. 

• Προώθηση της χρήσης της προηγμένης τεχνολογίας στις διατροπικές 

μεταφορές. 

• Βελτίωση της πρόσβασης στον τομέα των διατροπικών μεταφορών για τις 

εταιρίες μεταφορών, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να ευεργετηθεί 

ολόκληρος ο τομέας. 

Το πρόγραμμα MARCO POLO 

Το πρόγραμμα MARCO POLO που έχει θεσπισθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1382/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποσκοπεί στην 

βελτίωση των περιβαλλοντικών  επιδόσεων του συστήματος των εμπορευματικών 

μεταφορών και στην μείωση των οδικών μεταφορών. Είναι ένα πρόγραμμα 

διατροπικών μεταφορών όπου βασίζεται στις ανάγκες της αγοράς και ειδικά στη 

δημιουργία θαλάσσιων αρτηριών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κοινωνική, οικονομική 

και εδαφική συνοχή στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας. (ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 2006) 

Το πρώτο πρόγραμμα Marco polo είχε διάρκεια τριών χρόνων, από το 2003 μέχρι το 

2006, κόστισε 75 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότησε τριών τύπων έργων: 
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• Δράσεις στροφής των μεταφορών από οδικές προς άλλους τρόπους μεταφορών 

οι οποίες θα ενίσχυαν την έναρξη νέων μη οδικών εμπορευματικών 

δρομολογίων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τέτοιες δράσεις πάντα ενέχουν 

σοβαρούς κινδύνους. Για παράδειγμα, μεταφορές εκτός των οδικών                         

(θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, πλωτές) επιβάλλεται να έχουν ποσοστό 

πληρότητας μεταξύ 70% και 90% για να είναι βιώσιμες. (European 

Commission, 2014) 

• Καταλυτικές δράσεις για καινοτόμα έργα ώστε να αντιμετωπισθούν οι 

διαρθρωτικές ανεπάρκειες των αγορών. Για παράδειγμα, η δημιουργία 

θαλάσσιων αρτηριών ή διεθνών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. 

(ECORYS Nederland BV, 2007) 

• Δράσεις κοινής εκμάθησης, όπου ο βασικός σκοπός είναι η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της αγοράς λογισμικού 

εμπορευματικών μεταφορών για την βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων. (European Union, 2013) 

Το πρόγραμμα MARCO POLO II 

Το πρόγραμμα Marco polo II θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο της 24ης Οκτωβρίου του 2006 με τον κανονισμό (ΕΚ) 1692/2006 για την 

χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό την βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και με την 

κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) 1382/2003. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα δύο προγράμματα Marco polo έχουν ακριβώς 

τους ίδιους στόχους και έχουν σχεδιαστεί για την βελτίωση των επιδόσεων των 

διατροπικών μεταφορών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό και 

βιώσιμο σύστημα μεταφοράς. Το Marco Polo II αποτελεί την διευρυμένη έκδοση του 

πρώτου, διότι το πρώτο έπασχε από την έλλειψη χρηματοδοτούμενων μέσων αφού 

κατά την διάρκεια των τεσσάρων διαδικασιών επιλογής η Επιτροπή είχε λάβει 

προτάσεις που αντιπροσώπευαν επιχορηγήσεις ύψους 468 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ο 

προϋπολογισμός του πρώτου ήταν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. (ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 2006) 

Οι επιλέξιμες δράσεις ήταν οι εξής: 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

• Οι καταλυτικές δράσεις: δράσεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση 

σημαντικών διαρθρωτικών εμποδίων στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία παρακώλυαν την αποτελεσματική 

λειτουργία των αγορών, την ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών 

μικρών αποστάσεων, των σιδηροδρομικών μεταφορών ή της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας ή/και την αποτελεσματικότητα των αλυσίδων μεταφοράς στις 

οποίες χρησιμοποιούνται αυτοί οι τρόποι μεταφοράς. Οι δράσεις αυτές σκοπό 

έχουν να βελτιωθεί η συνέργεια μεταξύ σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών 

και θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, καθώς και με τις θαλάσσιες 

αρτηρίες, με καλύτερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών· 

• Οι δράσεις στροφής: δράσεις που αποβλέπουν στη στροφή των 

εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές προς τις θαλάσσιες μεταφορές 

μικρών αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, την εσωτερική 

ναυσιπλοΐα ή προς συνδυασμό τρόπων μεταφοράς. Στόχος είναι να καταστούν 

όσο το δυνατόν πιο μικρές οι διανυόμενες οδικές διαδρομές· 

• Οι δράσεις κοινής διδαχής: δράσεις που σκοπό έχουν να βελτιωθεί η 

συνεργασία για να βελτιστοποιηθούν, διαρθρωτικά, οι μέθοδοι εργασίας και οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται στην αλυσίδα εμπορευματικών μεταφορών, 

λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της εφοδιαστικής· 

• Οι θαλάσσιες αρτηρίες: ιδέα που εισήγαγε η Λευκή Βίβλος του 2001 για την 

ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Σκοπός των θαλάσσιων αρτηριών είναι η 

απευθείας στροφή μέρους των εμπορευμάτων από τις οδικές μεταφορές προς 

τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή προς συνδυασμό άλλων 

τρόπων μεταφοράς, στους οποίους η οδική διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν 

πιο σύντομη.  

• Οι δράσεις αποφυγής της κίνησης: καινοτόμες δράσεις που αποβλέπουν στην 

ένταξη των μεταφορών στη διακίνηση της παραγωγής των επιχειρήσεων, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται σε μεγάλο ποσοστό η οδική μεταφορά εμπορευμάτων, 

χωρίς ωστόσο να θίγεται το δυναμικό παραγωγής ή η απασχόληση. (EUR-Lex, 

2006) 

4 Εμπορευματικές και συνδυασμένες μεταφορές στην Ελλάδα 
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4.1 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα 

   Στην Ελλάδα οι οδικές μεταφορές κυριαρχούν και καταλαμβάνουν περίπου το 98% 

των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, ενώ στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο 

διακινείται περίπου το 75% των εμπορευματικών μεταφορών. Στους παρακάτω 

πίνακες δίνεται η κατανομή των εμπορευματικών μεταφορών σε ποσοστό, στο σύνολο 

των εμπορευματικών χερσαίων μεταφορών σε τονοχιλιόμετρα από το 2004 έως και το 

2012. (Δίκαιος, 2016) 

 

Πίνακας 4-1 Κατανομή ανά εμπορευματικών μεταφορών % στο σύνολο των εμπορευματικών χερσαίων από το 2004 

έως το 2013(τονοχιλιόμετρα) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Οδικός 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

76,1 76,4 76,3 76,3 76,3 77,5 76,2 75,6 75,2 75,4 

Ελλάδα 98,4 97,5 98,1 97,1 97,3 98,1 98,0 98,3 98,7 98,8 

Σιδηρόδρομος 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

17,9 17,7 18,0 17,9 17,9 16,6 17,1 18,3 18,1 17,8 

Ελλάδα 1,6 2,5 1,9 2,9 2,7 1,9 2,0 1,7 1,3 1,2 

 

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η κατανομή ανά μέσο στις χερσαίες μεταφορές 

εμπορευμάτων για τα έτη 2001 έως και το 2012. 
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Διάγραμμα 4-1 Μερίδιο αγοράς ανά μέσο μεταφοράς στην Ελλάδα από το 2001 έως το 12012 (Πατσιά, 2014) 

 

Συγκεκριμένα,  στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εμπορευματικές μεταφορές σε 

χιλιάδες τόνους στην Ελλάδα από το 2010 έως το 2018. 

Πίνακας 4-2 Εμπορευματικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους με σιδηρόδρομο,2010 - 2018 

Ελλάδα 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Εμπορεύματα(χιλ.τόνοι) 3,982 2,702 2,272 1,980 2,143 1,404 1,094 1,328 1.358 

(eurostat, 2018) 

Παρακάτω δίνεται σε μορφή πίνακα οι θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές από το 

2015 έως το 2018 

Πίνακας 4-3 Εμπορευματικές θαλάσσιες μεταφορές σε χιλιάδες τόνους ,2010 - 2018 

Ελλάδα 2015 2016 2017 2018 

Εμπορεύματα(χιλ.τόνοι) 135.720 143.153 148.883 157.427 

Εσωτερικού 31.259 31.946 32.378 33.096 

Εξωτερικού 104.461 111.207 116.505 124.331 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2020) 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η αεροπορική κίνηση εμπορευμάτων εσωτερικού 

και εξωτερικού από το 2015 έως και το 2018 
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Πίνακας 4-4 Εμπορευματικές αεροπορικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους,2015 - 2018 

Ελλάδα 2015 2016 2017 2018 

Εμπορεύματα και 

ταχυδρομείο(χιλ.τόνοι) 

92.616 101.022 98.233 103.169 

 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2020) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται το μεταφορικό έργο σε χιλιάδες τόνους και 

τονοχιλιόμετρα των φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά είδος 

ιδιοκτησίας του οχήματος  (Ι.Χ και Δ.Χ)  κατά τα έτη 2017-2018. 

 

 

Πίνακας 4-5 Μεταφορικό έργο σε χιλιάδες τόνους των φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά είδος 

ιδιοκτησίας του οχήματος (Ι.Χ και Δ.Χ) , ετών2017-2018. 

Είδη φορτηγών οδικών 

και εμπορευματικών 

μεταφορών 

 

 

Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων (χιλ.τόνοι) 

 2017 2018 Μεταβολή % 

Σύνολο 388.913,4 361.964,8 -6,9 

Ι.Χ φορτηγά 300.176,3 266.443,4 -11.2 

Δ.Χ φορτηγά 88.737,1 95.503,4 +7,6 

Σημείωση: τυχόν διαφορές στα σύνολα των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Ι.Χ: Όχημα ιδιωτικής 

χρήσεως, Δ.Χ: Όχημα δημόσιας χρήσεως 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 

 

Πίνακας 4-6 Μεταφορικό έργο σε χιλιάδες τονοχιλιόμετρα των φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά 

είδος ιδιοκτησίας του οχήματος (Ι.Χ και Δ.Χ), ετών 2017-2018. 

Είδη φορτηγών οδικών 

και εμπορευματικών 

μεταφορών 

 

 

Τονοχιλιόμετρα(χιλ. τχμ) 

 2017 2018 Μεταβολή % 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

Σύνολο 28.418.052,2 29.278.725,3 +3,0 

Ι.Χ φορτηγά 6.418.399,5 6.468.342,3 +0,8 

Δ.Χ φορτηγά 21.999.712,7 22.810.383,0 +3,7 

Σημείωση: τυχόν διαφορές στα σύνολα των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Μεταφορικό έργο σε 

τονοχιλιόμετρα= βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων Χ διανυθείσα απόσταση. Ι.Χ: Όχημα ιδιωτικής χρήσεως, 

Δ.Χ: Όχημα δημόσιας χρήσεως (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 

 

Στην συνέχεια δίνονται οι πληροφορίες των παραπάνω πινάκων σε γραφήματα για την 

καλύτερη κατανόηση. 

 

 

Διάγραμμα 4-2 Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων (σε χιλιάδες τόνους) από φορτηγά ταξινομημένα στην Ελλάδα, 

κατά είδος ιδιοκτησίας φορτηγού, κατά τα έτη 2017-2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 
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Διάγραμμα 4-3 Μεταφορικό έργο (σε χιλιάδες τονοχιλιόμετρα), φορτηγών ταξινομημένων στην Ελλάδα, κατά είδος 

ιδιοκτησίας φορτηγού, κατά τα έτη 2017-2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 

 

 

Επομένως, από τους παραπάνω πίνακες και γραφήματα επιβεβαιώνεται ότι τα φορτηγά 

μεταφέρουν περισσότερα προϊόντα σε βάρος σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα. Είναι 

εμφανής η τεράστια διαφορά  στην μεταφορά εμπορευμάτων σε βάρος σε σχέση με τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που στην Ελλάδα ο σιδηρόδρομος 

δεν έχει αναπτυχθεί όπως σε κάποιες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αρχικά, είναι η κακή 

κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και η συνεχής καθυστερήσεις στα έργα 

ανακατασκευής της γραμμής και κυρίως του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος αλλά και η 

γεωγραφία της. 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από το 2011 μέχρι το 2018 το βάρος των 

μεταφερθέντων εμπορευμάτων έχει πτωτική φορά και ιδιαίτερα στα ιδιωτικά χρήσεως 

φορτηγά (Ι.Χ) , ενώ τα δημοσιά χρήσεως φορτηγά (Δ.Χ) δεν μεταβάλλονται έντονα. 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Διάγραμμα 4-4 Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων, κατά είδος ιδιοκτησίας φορτηγού, κατά τα έτη 2011 μέχρι 

2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 

Αντίθετα, τα πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα στα δημόσιας χρήσεως φορτηγά 

(Δ.Χ) έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά το πέρας των ετών, ειδικά από το 2015 μέχρι το 

2017. Ωστόσο τα τονοχιλιόμετρα από τα ιδιωτικής χρήσεως φορτηγά (Ι.Χ) δεν 

μεταβάλλονται σημαντικά. 

 

 

Διάγραμμα 4-5 Πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα, κατά είδος ιδιοκτησίας φορτηγού, κατά τα έτη 2011 μέχρι 2018 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθούν οι κυριότερες κατηγορίες φορτίου (συσκευασίες 

μεταφοράς) οι οποίες μεταφέρονται από φορτηγά οι οποίες είναι οι εξής: 

• Στερεά χύμα(χωρίς μονάδα εμπορευμάτων) 

• Εμπορεύματα σε παλέτες 

• Υγρά χύμα( χωρίς μονάδα εμπορευμάτων 

• Εμπορευματοκιβώτια 

• Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες 

 

 

 

Στην συνέχεια δίνεται ο πίνακας ο οποίος περιέχει τα εμπορεύματα που μεταφέρονται 

με φορτηγά  σε τόνους και τονοχιλιόμετρα για το κάθε τύπο φορτίου. 

 

Πίνακας 4-7 Μεταφορές προϊόντων/εμπορευμάτων με φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, σε τόνους και 

τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς), ετών 2017-2018 

Τύπος φορτίου Βάρος μεταφερθέντων 

Εμπορευμάτων(χιλ. τόνοι) 

Τονοχιλιόμετρα(χιλ. τχμ) 

 2017 2018 Μεταβολή 

% 

2017 2018 Μεταβολή 

% 

Σύνολο μεταφορών 388.913,4 361.946,8 -6,9 28.418.052,2 29.278.725,3 +3,0 

Στερεά χύμα(χωρίς 

μονάδα 

εμπορευμάτων) 

 

283.542,8 263.448,6 -7,1 9.399.992,0 9.754.105,1 +3,8 

Εμπορεύματα σε 

παλέτες 

 

39.836,1 38.746,4 -2,7 13.749.844,5  13.679.758,3 -0,5 

Υγρά χύμα( χωρίς 

μονάδα 

εμπορευμάτων 

32.523,7 23.880,7 -26,6 2.184.766,9 2.783.378,5 +27,4 
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Εμπορευματοκιβώτια 

 

21.507,5 24.660,1 +14,7 499.343,9 745.830,3 +49,4 

Κινητές, 

αυτοκινούμενες 

μονάδες 

 

2.323,2 2.481,5 +6,8 402.609,8 365.522,5 -9,2 

Λοιπές συσκευασίες 9.180,0 8.729,3 -4,9 2.181.495,1 1.950.130,6 -10,6 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 

 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του βάρους των 

προϊόντων που μεταφέρονται, ώστε να γίνει αντιληπτή η μεγάλη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ φορτίων που μεταφέρονται ειδικά στις δύο πρώτες κατηγορίες. 

 

 

 

Διάγραμμα 4-6 Ποσοστιαία κατανομή του βάρους μεταφερθέντων προϊόντων, κατά τύπο φορτίου, ετών 2017-2018 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι φορτώσεις οχημάτων εμπορευματικών εθνικών 

μεταφορών κατά τόπο φόρτωσης, βάρους φορτίου και τονοχιλιόμετρα κατά την 

διάρκεια του έτους 2018 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Πίνακας 4-8 Φορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο φόρτωσης, 

βάρος φορτίου και τονοχιλιόμετρα, έτους 2018 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2020) 

Στο γράφημα που εμφανίζεται παρακάτω δίνεται η ποσοστιαία κατανομή του βάρους 

των φορτωθέντων εμπορευμάτων των εθνικών οδικών μεταφορών σε κάθε περιφέρεια 

ξεχωριστά. 

 

Βάρος φορτίων και τονοχιλιόμετρα, φορτηγών εθνικών 

μεταφορών 

Τόπος φόρτωσης Ιδιωτικής χρήσεως και δημόσιας χρήσεως 

Περιφέρεια  Χιλιάδες τόνοι Χιλιάδες τονοχιλιόμετρα 

Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη 

13.504,0 1.025.009,2 

Κεντρική Μακεδονία 47.920,6 3.672.530,9 

Δυτική Μακεδονία 98.053,3 951.475,2 

Ήπειρος 12.007,7 953.517,9 

Θεσσαλία 13.664,2 981.430,4 

Ιόνια Νησιά 7.208,6 1 137.448,3 

Δυτική Ελλάδα 24.218,0 1.451.519,8 

Στερεά Ελλάδα 28.652,3 1.164.687,9 

Πελοπόννησος 13.565,3 1.014.593,9 

Αττική 62.269,3 3.278.075,9 

Βόρειο Αιγαίο 2.470,4 78.408,5 

Νότιο Αιγαίο 13.788,1 111.333,6 

Κρήτη 13.903,4 486.843,1 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Διάγραμμα 4-7 Ποσοστιαία κατανομή του βάρους φορτωθέντων εμπορευμάτων εθνικών οδικών μεταφορών κατά 

περιφέρεια φόρτωσης, έτους 2018 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2020) 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι εκφορτώσεις οχημάτων εμπορευματικών εθνικών 

μεταφορών κατά τόπο φόρτωσης, βάρους φορτίου και τονοχιλιόμετρα κατά την 

διάρκεια του έτους 2018 

 

Πίνακας 4-9 Εκφορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο 

εκφόρτωσης, βάρος φορτίου και τονοχιλιόμετρα, έτους 2018 

Βάρος φορτίων και τονοχιλιόμετρα, φορτηγών εθνικών 

μεταφορών 

Τόπος εκφόρτωσης Ιδιωτικής χρήσεως και δημόσιας χρήσεως 

Περιφέρεια  Χιλιάδες τόνοι Χιλιάδες τονοχιλιόμετρα 

Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη 

13.582,7 987.435,4 

Κεντρική Μακεδονία 46.111,4 3.253.005,4 

Δυτική Μακεδονία 97.688,0 878.588,0 

Ήπειρος 11.696,0 790.638,9 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2020) 

 

Στο γράφημα που εμφανίζεται παρακάτω δίνεται η ποσοστιαία κατανομή του βάρους 

των εκφορτωθέντων εμπορευμάτων των εθνικών οδικών μεταφορών σε κάθε 

περιφέρεια ξεχωριστά. 

 

 

Διάγραμμα 4-8 Ποσοστιαία κατανομή του βάρους εκφορτωθέντων εμπορευμάτων εθνικών οδικών μεταφορών κατά 

περιφέρεια εκφόρτωσης, έτους 2018 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2020) 

Θεσσαλία 15.006,3 1.228.452,3 2 

Ιόνια Νησιά 9.010,1 394.082,7 

Δυτική Ελλάδα 22.491,2 1.343.039,4 

Στερεά Ελλάδα 27.917,3 1.096.267,6 

Πελοπόννησος 13.359,5 899.620,1 

Αττική 63.294,4 3.734.698,9 

Βόρειο Αιγαίο 2.733,7 77.336,9 

Νότιο Αιγαίο 14.354,1 141.439,2 

Κρήτη 13.980,4 482.270,0 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η Δυτική Μακεδονία και ακολούθως η Αττική 

πραγματοποίησαν τις περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις σε ότι αφορά το βάρος 

των φορτίων.  

 

4.2 Συνδυασμένες μεταφορές στην Ελλάδα 

   Στην Ελλάδα, στις εθνικές εμπορευματικές μεταφορές, το μερίδιο των συνδυασμένων 

μεταφορών είναι αρκετά περιορισμένο. Οι οδικές μεταφορές πρωταγωνιστούν και είναι 

υπεύθυνες για την μεταφορά της πλειοψηφίας των εμπορευμάτων στον Ελλαδικό χώρο. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ελλιπής σύνδεση  του 

σιδηροδρόμου με τα ελληνικά λιμάνια και της μη αποδοτικής  συνεργασίας μεταξύ 

αυτόν που συμμετέχουν στις δραστηριότητες φορέων logistics. Συγκεκριμένα, η 

κατάταξη της Ελλάδας σε ένα επίπεδο παγκόσμιο ως προς την απόδοση της 

εφοδιαστικής είναι 42 με βαθμό απόδοσης 3,20 με βάση τον δείκτη LPI. Αυτή η θέση 

είναι αρκετά χαμηλή εάν αναλογιστεί κανείς την γεωγραφική της θέση στον χάρτη. 

Σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα, τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται 

στην Ελλάδα είναι η πολυνομία στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχει σαν αποτέλεσμα 

την δημιουργία πολλών γκρίζων ζωνών, που επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία μεταξύ 

των υπηρεσιών και των δημόσιων λειτουργών. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και ο 

χαμηλός βαθμός outsourcing αφού ένα πολύ μικρό ποσοστό από τις εμπορευματικές 

μεταφορές μεταφέρονται με δημόσιας χρήσης φορτηγά.  (Τhe World Bank, 2018) 

 

Πίνακας 4-10 Συνολική βαθμολογία LPI,2018 

Κατάταξη Χώρα Συνολική βαθμολογία LPI 

1 Γερμανία 4,20 

2 Σουηδία 4,05 

3 Βέλγιο 4,04 

4 Αυστρία 4,03 

5 Ιαπωνία 4,03 

6 Ολλανδία 4,02 

7 Σιγκαπούρη 4,00 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

8 Δανία 3,99 

9 Ηνωμένο βασίλειο 3,99 

10 Φιλανδία 3,97 

20 Καναδάς 3.73 

30 Κατάρ 3,47 

42 Ελλάδα 3,20 

(Τhe World Bank, 2018) 

 

Η απόδοσης της εφοδιαστικής LPI είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών 

της χώρας στις εξής έξι βασικές κατηγορίες. (Τhe World Bank, 2018) 

1. Αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκκαθάρισης( ταχύτητα, απλότητα) από 

τους οργανισμούς ελέγχου των συνόρων 

2. Ποιότητα του εμπορίου και των λοιπόν υποδομών μεταφοράς( σιδηρόδρομος, 

λιμάνια, δρόμοι, τεχνολογία της μεταφοράς) 

3. Ευκολία στην οργάνωση ανταγωνιστικών τιμών στις αποστολές 

4. Ποιότητα και επάρκεια στις υπηρεσίες των logistics 

5. Ικανότητα να εντοπίζουν και να παρακολουθούν τις αποστολές  

6. Ικανότητα των αποστολών να φτάσουν στον προορισμό εντός της 

προκαθορισμένης ημερομηνίας 

 

Οι επιδόσεις των συνδυασμένων μεταφορών μετριούνται με την χρήση τριών δεικτών. 

• Το ποσοστό των αγορών, δηλαδή των ζευγών νομών προέλευσης – προορισμού 

φορτίων, που εξυπηρετούνται με συνδυασμένες μεταφορές στο σύνολο των 

οδικών μεταφορών 

• Το ποσοστό της ποσότητας εμπορευμάτων που εξυπηρετείτε με συνδυασμένες 

μεταφορές επί του συνόλου των οδικών μεταφορών. 

• Το ποσοστό των αποστάσεων που καλύπτονται από τις συνδυασμένες 

μεταφορές επί του συνόλου των αποστάσεων που διανύονται στις οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές. 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 Μεταξύ των ετών 2004 έως και 2012 υπήρξε μια σημαντική πτώση περίπου του 31% 

όσον αφορά τα συνδεόμενα ζεύγη προέλευσης προορισμού, 65% ως προς τον 

διακινούμενο όγκο και τέλος 35% ως προς την διανυόμενη απόσταση. (Τσεκέρης, 

2016) 

 

 Ο παρακάτω Πίνακας αφορά τις μεταφορές που πραγματοποιούνται συνδυασμένα με 

φορτηγό και πλοίο μεταξύ των νομών της Ελλάδος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι το 34% των διακινούμενων φορτίων γίνεται στην Αττική και το 39% 

πραγματοποιείται στους νομούς της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδος ( Ηλεία, Αχαΐα, 

Αιτωλοακαρνανίας και Θεσπρωτίας) (Τσεκέρης, 2016) 

Διάγραμμα 4-9 Ποσοστά συνδυασμένων εθνικών εμπορευματικών μεταφορών, ως προς τα εξυπηρετούμενα 
ζεύγη νομών προέλευσης-προορισμού, την ποσότητα φορτίου και τις διανυόμενες αποστάσεις, 2004-2012 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

Πίνακας 4-11 Μεγέθη και δείκτες χρήσης συνδυασμένων μεταφορών για διακίνηση φορτίων εντός της χώρας ανά 

νομό με λιμένα όπου έγινε η μεταφορά, 2012 (Τσεκέρης, 2016) 

 

Από τα παραπάνω χαμηλά ποσοστά των συνδυασμένων μεταφορών φορτίου 

εσωτερικού αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς των αγαθών είναι 

αρκετά περιορισμένος ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στην βόρεια Ελλάδα. 

Εισαγωγές-Εξαγωγές 

Στην αντίθετη πλευρά, το μερίδιο των συνδυασμένων μεταφορών στις διεθνείς 

εμπορευματικές μεταφορές  και  συγκεκριμένα στις εισαγωγές και στις εξαγωγές για 

την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το ποσοστό των συνδυασμένων 

εμπορευματικών μεταφορών στις δύο παραπάνω κατηγορίες μειώθηκε αλλά σε 

λιγότερο ποσοστό από ότι των συνδυασμένων μεταφορών στο  εσωτερικό. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι ο συνδυασμός μεταξύ θαλάσσιων και χερσαίων 

μεταφορών για την διακίνηση αγαθών από/είς την Ελλάδα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά με την φόρτωση /εκφόρτωση φορτηγών σε πλοία (RO-RO) σε λιμένες 

της χώρας. 

 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Διάγραμμα 4-10 Ποσοστά συνδυασμένων μεταφορών για εισαγωγές εμπορευμάτων, ως προς τα εξυπηρετούμενα 

ζεύγη νομών προέλευσης-προορισμού, την ποσότητα φορτίου και τις διανυόμενες αποστάσεις, 2004-2012 (Τσεκέρης, 

2016) 

 

Διάγραμμα 4-11 Ποσοστά συνδυασμένων μεταφορών για εξαγωγές εμπορευμάτων, ως προς τα εξυπηρετούμενα 

ζεύγη νομών προέλευσης-προορισμού, την ποσότητα φορτίου και τις διανυόμενες αποστάσεις, 2004-2012 (Τσεκέρης, 

2016) 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

4.3 Κόστος των συνδυασμένων 

   O παρακάτω πίνακας δείχνει ότι οι συνδυασμένες μεταφορές είναι πιο αποδοτικές 

για τις διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων, όπως εκφράζεται από την ποσότητα των 

διακινούμενων εμπορευμάτων (τόνους) ανά μονάδα απόστασης (χλμ.), σε σχέση με τις 

οδικές μεταφορές. Συγκεκριμένα, από τους παρακάτω δείκτες που έχουν δημιουργηθεί,  

αποδεικνύουν ότι οι συνδυασμένες μεταφορές προϊόντων στο εξωτερικό είναι 

διαχρονικά πιο αποδοτικές περίπου κατά 1,5 φορά σε σχέση με τις οδικές ως προς την 

ποσότητα που μεταφέρεται ανά μονάδα απόστασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μειώνεται σημαντικά το εξαγωγικό κόστος. Σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί οι αποστολές εμπορευματοκιβωτίων σε μεγάλες αποστάσεις με την 

χρήση συνδυασμένων μεταφορών (χερσαίων – θαλάσσιων) μπορούν να μειώσουν έως 

και 7 φορές το κόστος μεταφοράς ανά μονάδα απόστασης σε σχέση με το κόστος 

μεταφοράς αποκλειστικά με χερσαία μεταφορά. (Limao & Venables, 2001) 

Να αναφερθεί πως βάσει μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί οι εθνικές μεταφορές 

είναι πολύ πιο αποδοτικές περίπου κατά 2 φορές σε σχέση με τις συνδυασμένες 

μεταφορές. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα των 

κατάλληλων υποδομών στην χώρα μας για την χρήση συνδυασμένων μεταφορών στο 

εσωτερικό της. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί η χρήση των οδικών μεταφορών για μικρές αποστάσεις, μικρότερων 

των 300 χλμ., προτιμάται έναντι των συνδυασμένων μεταφορών εξαιτίας των 

καθυστερήσεων που υπάρχουν στην διαδικασία μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων 

από το ένα μέσο στο άλλο. (Janic, 2007) 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

Πίνακας 4-12 Μεγέθη αποδοτικότητας των συνδυασμένων μεταφορών σε σχέση με τις εθνικές μεταφορές, τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές εμπορευμάτων, 2004-2012 (Τσεκέρης, 2016) 

 

 

4.4 Εμπορευματικά κέντρα 

Ορισμός 

   Εμπορευματικό κέντρο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3333 που δημοσιεύθηκε 

στις 12 Απριλίου του 2005, είναι ένα οργανικό ολοκληρωμένο σύνολο δομών, 

διαρθρωμένων υπηρεσιών και υποδομών διαφορετικών μέσων μεταφοράς, που 

ιδρύεται και λειτουργεί σε περιοχή, που επιτρέπονται δραστηριότητες για εξυπηρέτηση 

συνδυασμένων μεταφορών και υποχρεωτικά περιλαμβάνει ή συνδέεται με 

σιδηροδρομικό σταθμό, λιμάνι ή αεροδρόμιο. Επιπροσθέτως, στο άρθρο 2, τονίζεται 

ότι τα εμπορευματικά κέντρα πρέπει να έχουν έκταση άνω των 100 στρεμμάτων εκτός 

και αν τοποθετούνται σε νησιά (εκτός Κρήτης) που η έκτασή τους ορίζεται στα 50 

στρέμματα ή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την μορφολογία του 

εδάφους, την διαθεσιμότητα των εκτάσεων κ.α. όπου ορίζεται στα 80 στρέμματα. 

(Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2005) 
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Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

4.4.1 Εμπορευματικά κέντρα στην Ελλάδα 

  Εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο 

  Το κέντρο στο Θριάσιο πεδίο αποτελεί ένα βασικό τμήμα του διαδρόμου του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Το συγκεκριμένο 

δίκτυο θα συνδέει την κεντρική Ευρώπη με τα λιμάνια της Βόρειας, της Βαλτικής, της 

Μαύρης και της Μεσογείου θάλασσας. (European Commission, 2014) 

Το συγκεκριμένο έργο χωρίζεται στο Θριάσιο I το οποίο αποτελεί μια επένδυση ύψους 

160 εκατομμυρίων ευρώ και στο Θριάσιο II που είναι μια επένδυση των 22 

εκατομμυρίων ευρώ. Το εν λόγο έργο περιλαμβάνει μια έκταση των 2000 στρεμμάτων 

το οποίο θα εμπεριέχει τον σιδηροδρομικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών και 

τον σταθμό διαλογής και επιπλέον 588 στρέμματα που θα περιλαμβάνουν αποθήκες 

και κέντρα διαχείρισης και αποθήκευσης. (Ζώη, 2019) 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Κακουλάκη το εμπορευματικό κέντρο στο 

Θριάσιο θα είναι το μεγαλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο  και θα βοηθήσει την χώρα 

να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό της στις μεταφορές εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο 

από το 2,2% στο 17% το οποίο αποτελεί και τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. (Ζώη, 2018) 

 

 Εμπορευματικό κέντρο Θεσσαλονίκης 

 Το εμπορευματικό κέντρο στην Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθεί στο πρώην στρατόπεδο 

Γκόνου και αποτελεί μια επένδυση άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ.  Ο διαγωνισμός 

για το εν λόγω έργο έχει προκηρυχθεί αλλά προς το παρόν δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

δεσμευτικές προσφορές. Η περιοχή αυτή θεωρείται κατάλληλη αφού έχει άμεση 

σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έχει εύκολη σύνδεση με 

τους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας και ΠΑΘΕ. (Δελεβέγκου, 2018) 

5 Συστήματα κοστολόγησης 

 

5.1 Ορισμός 

   Αρχικά, τα συστήματα κοστολόγησης είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν 

τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των προϊόντων που παράγονται ή 
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των υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα συνθέτουν και μια γενική εικόνα για την λειτουργία 

της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ο προσανατολισμός ενός τέτοιου συστήματος θα 

πρέπει να είναι προς το εσωτερικό της επιχείρησης, δηλαδή το μάνατζμεντ του κάθε 

επιπέδου, και όχι προς τα έξω. Ένα σύστημα κοστολόγησης για να είναι 

αποτελεσματικό και λειτουργικό πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. (Αδαμίδης, 

2009) 

• Να δίνεις τις σωστές πληροφορίες για το τι ο πελάτης θεωρεί σημαντικό. Τα 

παλαιότερα συστήματα κοστολόγησης δεν δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων ούτε και για το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά εξετάζουν μόνο τα οικονομικά στοιχεία. 

•  Να μην είναι δύσκολη και ακριβή η υλοποίησή του. Είναι σημαντικό το 

σύστημα κοστολόγησης, από την ανάπτυξή του μέχρι και την συντήρηση του, 

να μην υπερβαίνει το όφελος που προσφέρει στην επιχείρηση. 

• Να είναι ακριβείς οι κατευθύνσεις που δίνει για την σωστή διαχείριση του 

κόστους. Είναι σημαντικό το σύστημα κοστολόγησης να εντοπίζει αν οι 

κινήσεις που πραγματοποιούνται για την μείωση του κόστους κυμαίνονται στην 

σωστή κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα το σύστημα πρέπει να 

δέχεται και να διαχειρίζεται δεδομένα από πολλές πηγές. (Αδαμίδης, 2009) 

 

5.2 Παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης  

   Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αναπτύχθηκαν στις δύο πρώτες 

δεκαετίες του 20ου  αιώνα και αποτελούν την βάση και το σημείο αναφοράς για την 

κοστολόγηση. H βασική λογική που στηρίζονται τα συστήματα λογιστικής 

κοστολόγησης είναι οι λογιστικές κινήσεις, δηλαδή οι χρεώσεις και οι πιστώσεις των 

λογαριασμών. Η διαδικασία κοστολόγησης περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες 

αποδίδοντάς τους κόστη και δαπάνες, κυρίως σε αναλογία με το εργατικό κόστος που 

σχετίζεται με τα διάφορα στάδια της παραγωγής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, όμως, 

ότι εκτός από το εργατικό κόστος, όλα τα άλλα κόστη θεωρούνται έμμεσα (overhead) 

και επιμερίζονται αυθαίρετα. (Καρδαράς, et al., 2017) 
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Τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι η ύπαρξη συνεργασίας 

ανάμεσα στα τμήματα και η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφορίων που 

περιλαμβάνουν.  

Τα βασικά μειονεκτήματα στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης είναι οι αργές 

αντιδράσεις σε επιχειρησιακές αλλαγές με αποτέλεσμα οι αναφορές τους να είναι αργές 

και η πληροφόρηση ασυνεπής. Επιπλέον, δεν υπάρχει εξάρτηση και συνεργασία στα 

λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύστημα 

δεν αναγνωρίζει την μετακίνηση από το μεταβλητό κόστος στο σταθερό με αποτέλεσμα 

να μην γίνεται καταμερισμός των γενικών βιομηχανικών εξόδων. (Αδαμίδης, 2009) 

 

5.3 Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων(Activity Based Cost-ABC) 

   Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά από σύγχρονα 

συστήματα κοστολόγησης που βασίζονται στη μέτρηση έντασης και της συχνότητας 

εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Ωστόσο αυτό που ερμηνεύεται σαν 

σύστημα ABC δεν έχει σχέση με το αρχικό ABC που παρουσιάστηκε την δεκαετία του 

ογδόντα από τον Johnson και Kaplan. Η μέθοδος αυτή, σε σχέση με τα παραδοσιακά 

συστήματα, έχει μια ευρύτερη θεώρηση των εξόδων, αφού δεν εστιάζει μόνο στην 

καταμέτρηση του κόστους του προϊόντος αλλά εντοπίζει διάφορα ειδών κόστη για 

καταμέτρηση όπως είναι τα λειτουργικά έξοδα, η τοποθεσία του εργοστασίου, οι 

πελάτες κ.α. Συγκεκριμένα, το ABC βασίζεται στην απευθείας μέτρηση του κόστους 

του έργου που απαιτείται για την μετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόντα ή για την 

ικανοποίηση μιας ανάγκης ενός πελάτη, όταν εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών. 

Λειτουργικά , η διαδικασία κοστολόγησης με την λογική ABC: (Αδαμίδης, 2009) 

• Η κατανομή για τα κόστη πραγματοποιείται ανεξάρτητα από την τυπική 

οργάνωση και το λογιστικό σχέδιο και γίνεται βάσει των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

• Η κάθε δραστηριότητα σχετίζεται με το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στην 

παραγωγή όπου συμμετέχει. (Καρδαράς, et al., 2017) 

Για να γίνει κατανοητό το σύστημα κοστολόγησης ABC πρέπει να επεξηγηθούν 

κάποιοι συγκεκριμένοι όροι. 
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Δραστηριότητες(activities): Είναι οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση 

και κοστολογούνται μόνο όταν συμμετέχουν στην παραγωγή ενός προϊόντος. 

Φορέας κόστους(cost objects):Είναι η πραγματική αιτία που κάποιες δραστηριότητες 

εκτελούνται. 

Δημιουργοί έργου: Είναι υπεύθυνοι για να εμφανίζουν πόσο συχνά γίνεται μια 

δραστηριότητα. 

Κατανεμητές δραστηριότητας(activity drivers): Χρησιμοποιούνται για τον επιμερισμό 

του κόστους δραστηριότητας στα αντικείμενα κόστους. (Αδαμίδης, 2009) 

5.3.1 Δομή του συστήματος κοστολόγησης A 

   Η δομή του σύγχρονού ABC έχει δύο κάθετες όψεις, όπου η κάθετη ονομάζεται ως 

όψη απόδοσης κόστους και η οριζόντια ως όψη των διαδικασιών. 

 

Διάγραμμα 5-1 Δομή ABC 

 

 Στο παραπάνω σχήμα υπάρχουν δύο όψεις για αυτόν το λόγο είναι γνωστό για 

δισδιάστατο ABC. Στην κάθετη όψη το κόστος μοιράζεται από του πόρους στις 

δραστηριότητες και στην συνέχεια στα αντικείμενα κόστους. Η συγκεκριμένη όψη 

είναι υπεύθυνη για την λήψη των αποφάσεων σχετικά με την πώληση ενός προϊόντος.  

Η οριζόντια όψη δίνει πληροφορίες για τις ενέργειες που επηρεάζουν την απόδοση των 

δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την 
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βελτίωση της απόδοσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. (Αδαμίδης, 

2009) 

 

 

5.4 Κοστολογικά στοιχεία για τις εμπορευματικές μεταφορές 

  Ο κύριος στόχος των μεταφορών είναι η ικανοποίηση των ανθρώπων για την 

μεταφορά αγαθών αλλά και προσώπων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η οικονομία 

κάθε χώρας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταφορές, αφού αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο. Βέβαια το αντικείμενο που απασχολεί τις μεταφορικές επιχειρήσεις 

είναι να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους σε λογικά πλαίσια χωρίς να οδηγηθούν στην 

υποκοστολόγηση ή την υπερκοστολόγηση, αφού το γεγονός αυτό θα είχε επιπτώσεις 

στην βιωσιμότητά τους. Οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν και να καταφέρουν να 

προσεγγίσουν ως το δυνατόν καλύτερα το πραγματικό κόστος του μεταφορικού έργου 

πρέπει να χρησιμοποιούν την μέθοδο της αναλυτικής λογιστικής. (Λιακοπούλου, 2016) 

Τα κύρια κόστη που εμφανίζονται σε μια μεταφορική επιχείρηση αφορούν τον οδηγό, 

την συντήρηση του οχήματος, τα καύσιμα, το επενδυμένο κεφάλαιο στον εξοπλισμό 

και υποδομές, διοικητικά κόστη και τέλος υπάρχουν τα κόστη καταστροφής και 

απώλειας εμπορευμάτων. Όμως τις περισσότερες φορές το κόστος αυξάνεται καθώς 

εμπλέκονται διάφορα μέσα μεταφοράς και διαφορετικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών( 

διαχειριστές τερματικών σταθμών κτλ.). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ακριβής 

κοστολόγηση κάθε ενέργειας ξεχωριστά είναι αρκετά περίπλοκη αφού τα εμπορεύματα 

βρίσκονται σε κίνηση. Για το λόγο αυτό ο κύριος στόχος είναι να μειωθούν τα 

αποθέματα intransit, τα οποία είναι τα αποθέματα που παραμένουν δεσμευμένα μέσα 

στο σύστημα μεταφοράς. (Ζεϊμπέκης, 2019) 

Τα χαρακτηριστικά κόστη μεταφοράς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι τα 

μεταβλητά(variable) και τα σταθερά(fixed). 

 

Σταθερό κόστος: 

Το συνολικό σταθερό κόστος είναι το κόστος των σταθερών συντελεστών παραγωγής 

της επιχείρησης, όπως είναι η γη, το κεφάλαιο και η επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα 
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είναι τα έξοδα που δεν μεταβάλλονται με τις μεταβολές του βαθμού δραστηριότητας. 

Στις οδικές  μεταφορές ακόμα και αν το φορτηγό μείνει σταθμευμένο υπάρχουν κάποια 

έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν. (Καρασούλης, 2013)  

Μεταβλητό κόστος: 

Το συνολικό μεταβλητό κόστος είναι το κόστος των μεταβλητών συντελεστών 

παραγωγής της επιχείρησης. Τα κόστη αυτά αυξάνονται και μειώνονται με τις 

μεταβολές του βαθμού δραστηριότητες της επιχείρησης. Συγκεκριμένα οι μεταφορές 

έχουν  αναλογικά μεταβλητά έξοδα επειδή ο ρυθμός μεταβολής τους είναι ίδιος με τον 

ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. (Καρασούλης, 2013) 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται στην 

μεταφορά τα σταθερά και τα μεταβλητά κόστη διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές στα τελικά κόστη μεταφοράς για 

κάθε μέσο. (Ζεϊμπέκης, 2019) 

 

➢ Αεροπορικές μεταφορές 

➢ Οδικές μεταφορές 

➢ Σιδηροδρομικές μεταφορές  

➢ Θαλάσσιες μεταφορές 

 

 

5.4.1 Κοστολογικά στοιχεία στις οδικές μεταφορές. 

Η κοστολόγηση στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιείται με το 

άθροισμα των σταθερών  και των μεταβλητών κοστών. Τα σταθερά κόστη σε μια οδική 

εμπορευματική μεταφορά είναι: (Μποϊλε & Σδουκόπουλος, 2013) 

• Κόστος αγορά εξοπλισμού: Οι περισσότερες εταιρίες αγοράζουν τα φορτηγά 

αυτοκίνητα και τα trailer μέσω μιας χρηματοδότησης που ονομάζεται Leasing. 

Με τον τρόπο αυτό ο αγοραστής προκαταβάλει ένα ποσό και πληρώνει το 

υπόλοιπο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό δόσεων που έχει συμφωνήσει. 

Α
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• Ασφάλιστρα: Η ασφάλεια του οχήματος είναι ένα ετήσιο σταθερό κόστος που 

καταβάλλεται σε δόσεις ανάλογα με την συμφωνία και είναι πάρα πολύ 

σημαντική στην μεταφορά επειδή το ρίσκο είναι αυξημένο. 

• Τέλη κυκλοφορίας: Οποιοδήποτε όχημα κυκλοφορεί είναι υποχρεωμένο από 

τον νόμο να πληρώνει ένα συγκεκριμένο αντίτιμο κάθε χρόνο. Ανάλογα με τις 

εκπομπές  ρύπων που παράγει το όχημα μεταβάλλεται και το πόσο που πρέπει 

να πληρώνει τον χρόνο. 

• Ασφάλεια εμπορευμάτων: Σύμφωνα με τον νόμο 3887/2010 κάθε μεταφορέας 

υποχρεούται να έχει ασφάλεια εμπορευμάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων 

ζημίων. Είναι μια ασφάλεια που καλύπτει καθαρά το εμπόρευμα και όχι το 

όχημα που το μεταφέρει. (Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, 2010) (Μποϊλε & Σδουκόπουλος, 2013) 

• Κ.Τ.Ε.Ο: Είναι υποχρεωτικό κάθε επαγγελματικό αυτοκίνητο να περνάει μια 

φορά τον χρόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία ώστε να εξασφαλιστεί η 

σωστή λειτουργία του. (Μποϊλε & Σδουκόπουλος, 2013) 

Είναι σημαντικό να αναφερθούν τα μεταβλητά κόστη τα οποία είναι και το πιο δύσκολα 

να υπολογιστούν. 

• Κόστος καυσίμων: Είναι από τα πιο βασικά μεταβλητά κόστη, διότι χρειάζεται 

να ξέρεις τα τρία ακόλουθα πεδία τα οποία είναι:1) Η τιμή του καυσίμου 2)Την 

μέση κατανάλωση του οχήματος σε αστικό χώρο 3) Την μέση κατανάλωση 

καυσίμου σε υπεραστικό χώρο. (Μποϊλε & Σδουκόπουλος, 2013) 

• Κόστος συντήρησης: Για την εκτίμηση αυτού του κόστους πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψιν οι προδιαγραφές που θέτουν οι επιχειρήσεις των διαφόρων 

φορτηγών για την σωστή συντήρηση. (Μποϊλε & Σδουκόπουλος, 2013) 

• Κόστος διοδίων: Αφορά το χρηματικό αντίτιμο που πρέπει να πληρώσει ο 

οδηγός για να καταφέρει να ολοκληρώσει την εμπορευματική μεταφορά. 

(Μποϊλε & Σδουκόπουλος, 2013) 

• Κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που η 

μεταφορά δεν πραγματοποιείται στο σύνολο της στον ηπειρωτικό χώρο αλλά 

και στον νησιωτικό  πρέπει να συμπληρωθεί στο μεταβλητό κόστος το εισιτήριο 

για την μεταφορά του φορτηγού οχήματος. (Μποϊλε & Σδουκόπουλος, 2013) 
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5.4.2 Κοστολογικά στοιχεία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 

Η κοστολόγηση των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών προκύπτει από τον 

υπολογισμό του σταθερού και μεταβλητού κόστους. Σε σχέση με τις οδικές μεταφορές 

τα σταθερά κόστη των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι πολύ υψηλά. Σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα τα σταθερά και τα μεταβλητά κόστη είναι: (Ζεϊμπέκης, 2019) 

 

Πίνακας 5-1 Στοιχεία του σταθερού και μεταβλητού κόστους για σιδηροδρόμους (Ζεϊμπέκης, 2019) 

Σταθερό κόστος Μεταβλητό κόστος 

Δαπάνες σταθμών στα δύο άκρα της 

διαδρομής 

 

Δαπάνες φορτοεκφορτώσεων και 

αποθηκεύσεων 

 

Δαπάνες έντυπης και γραφικής ύλης 

 

Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού 

 

Δαπάνες δημιουργία υποδομών 

 

Δαπάνες αγοράς μονάδων κίνησης(βαγόνια, 

tractor)  

 

Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ομαδοποίησης 

βαγονιών 

 

Δαπάνες αγοράς καυσίμου 

 

 

Δαπάνες συντήρησης μέσων μεταφοράς 

 

 

Δαπάνες ελιγμών και φορτοεκφορτώσεων 

κατά την διάρκεια της διαδρομής 

 

 

 

 

  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων με 

σιδηρόδρομο εξαρτάται και από άλλους διαφορετικούς παράγοντες. 

• Διαστάσεις: Ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος του φορτίου αυξομειώνεται 

το κόστος 
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• Απόσταση: Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο πιο φθηνή είναι η 

αποστολή προϊόντων. 

• Είδος αγαθών: Το κόστος μεταφοράς προϊόντων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με 

το είδος 

• Παράδοση και παραλαβή: Είναι σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιούνται και 

άλλοι τρόποι μεταφοράς για την διασύνδεση του σταθμού με τις διευθύνσεις 

παραλαβής και παράδοσης. (Ζεϊμπέκης, 2019) 

 

Παρακάτω περιγράφονται κάποια τιμολογιακά μέτρα που έχει θεσπίσει η ανώνυμη 

εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 2017) 

Αρχικά όσον αφορά τις συμβατικές μεταφορές υπάρχουν οι παρακάτω εκπτώσεις: 

 

• Μέχρι 15.000 τόνους 

  

• Από 15.001 μέχρι και 75.000 

 

• Από 75.001 μέχρι και 150.000 

 

• 150.001 τόνους και πάνω 

 

Για τις μεταφορές <<Μονάδων Διατροπικών Μεταφορών>> (UTI- Εμπορευματοκιβώτια 20 

ποδιών) 

• Μέχρι 2.500 UTI 

 

• Από 2.501 UTI μέχρι και 10.000 UTI 

 

• Από 10.001 UTI και πάνω 

5.4.3 Κοστολογικά στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές 

   Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο κυρίαρχος τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων αφού 

καλύπτει το 98% των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυριαρχία αυτή έχει 

προκύψει, διότι εξυπηρετεί όλα τα είδη προϊόντων κα καθιστά εφικτό το εμπόριο 

5% 

7% 

 

 

% 

 

10% 

%% 

13.5% 

5% 

7% 

 

 

% 

 

13.5% 
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μεγάλων όγκων σε πολύ μακρινές αποστάσεις. Συγκεκριμένα οι θαλάσσιες μεταφορές 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες της εγχώριες και τις υπερπόντιες. Όσων αφορά την 

Ελλάδα τα πλοία διεκπεραιώνουν μεταφορές μόνο στην θάλασσα, ενώ σε άλλες χώρες 

πραγματοποιούνται μεταφορές διαμέσου ποταμών, καναλιών και μεγάλων λιμνών. 

Επίσης θεωρείται το μέσο εμπορευματικών μεταφορών με το χαμηλότερο κόστος σε 

σχέση με τα υπόλοιπα. (Μπότσου, 2018) 

Τα σταθερά κόστη των θαλάσσιων μεταφορών είναι υψηλότερα από τις οδικές 

μεταφορές αλλά χαμηλότερα από τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ τα μεταβλητά 

κόστη είναι αρκετά χαμηλά. Η τιμολόγηση προκύπτει από τις ναυτιλιακές διασκέψεις, 

οι οποίες είναι συμφωνίες μεταξύ των θαλάσσιων επιχειρήσεων. Επιπλέον η 

κοστολόγηση προκύπτει από τους εξής παράγοντες. (Alpha Internationaltrade, 2019) 

• Διαστάσεις: Το μέγεθος και το βάρος των αγαθών παίζει σημαντικό ρόλο. 

• Απόσταση: Το κόστος των μεταφορών μικραίνει για μεγάλες αποστάσεις. 

• Είδη αγαθών: Ανάλογα το είδος που μεταφέρεται μπορεί να αυξηθεί η τιμή. 

• Τελωνείο: Είναι πιθανό να ισχύσουν επιπλέον χρεώσεις για διεθνείς μεταφορές. 

• Διεθνείς εμπορικοί όροι: Ο ναύλος μπορεί να αυξηθεί από τα incoterms 

 

Συγκεκριμένα οι δαπάνες υπολογίζονται πάνω στο βασικό φορτίο  το οποίο εξαρτάται 

από την κατηγορία εμπορευμάτων, την μάζα, τον όγκο με την ένδειξη της ισοδυναμίας 

1 τόνος= 1 κυβικό μέτρο. Το θαλάσσιο φορτίο ορίζεται βάσει μονάδων πληρωμής( 

Μ.Π ). Αυτή η μονάδα μπορεί να είναι ότι συμφέρει τον μεταφορέα, δηλαδή είτε τόνος 

είτε όγκος κ.α. (Γκλαβέτα, 2008) 

5.4.4 Κοστολογικά στοιχεία για τις αεροπορικές μεταφορές 
 

   Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές διακρίνονται συνήθως σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η μεταφορά εμπορευμάτων και πάσης φύσεως 

φορτίο και η δεύτερη το ταχυδρομείο. Ο διαχωρισμός αυτός σχετίζεται με εμπορικά 

θέματα και με θέματα διαχείρισης των φορτίων. Τα προϊόντα τα οποία μεταφέρονται 

με αεροπλάνο είναι κατά βάση ευπαθή ( φρέσκα ή κατεψυγμένα),φαρμακευτικά 

προϊόντα,  ζώντα ζώα και ευαίσθητα ως προς τον χρόνο ή με υψηλή αξία προϊόντα. Το 

κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων με την χρήση αεροπλάνου είναι  αρκετά υψηλότερο  
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σε σχέση με τα υπόλοιπα ήδη μεταφορών. Το μεταφορικό κόστος είναι υψηλό, διότι τα 

σταθερά κόστη όπως το αρχικό κεφάλαιο αγοράς εξοπλισμού, το κόστος συντήρησης 

και λειτουργίας είναι αρκετά υψηλά. (Παπάζογλου, 2008) Η συμπεριφορά του κόστους 

των αεροπορικών μεταφορών προσδιορίζεται περισσότερο από το βάρος του 

μεταφερόμενου προϊόντος και πολύ λιγότερο από την απόσταση. (Καρκάζη & 

Μαγγίνα, 2000). Τρία βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει ο αεροπορικός ναύλος είναι 

τα εξής. (Παπάζογλου, 2008) 

• Βασική χρέωση 

• Επίναυλος ασφαλείας 

• Επίναυλος καυσίμου 

 

Συγκεκριμένα ο επίναυλος ασφαλείας έχει μια σταθερή χρέωση στα 0,15$/kg που 

σταθεροποιήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης  Σεπτεμβρίου λόγω της των 

ασφαλίστρων για λόγος ασφάλειας. Οι αεροπορικές εταιρίες για να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές έχουν μειώσει αρκετά την τιμή του βασικού ναύλου μετά την 

εισχώρηση του επίναυλου καυσίμου. Όσον αφορά την διανυόμενη απόσταση οι τιμές 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τρείς ζώνες: 1)μικρή διαδρομή 2)διηπειρωτική 3) 

μακρά διηπειρωτική. (Παπάζογλου, 2008) 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει την τιμή του 

ναύλου είναι και η πληρότητα του αεροσκάφους κατά την επιστροφή. Όταν μια πτήση 

επιστρέφει με μεταφερόμενο όγκο τότε οι τιμές εμφανίζονται μειωμένες. 

(Σταθόπουλος & Δημητρίου , 2001) 

6 Το πρόγραμμα extend 
 

Οι εταιρίες για να παίρνουν σωστές αποφάσεις για την κατάλληλη επιλογή 

μεταφορικού μέσου και για την χρήση συνδυασμένων μεταφορών χρησιμοποιούν τα 

συστήματα κοστολόγησης τα οποία είναι πληροφοριακά συστήματα υπεύθυνα για την 

παροχή κατάλληλων πληροφοριών στην εταιρία σχετικά με το κόστος των προϊόντων 

και των υπηρεσιών. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης έχουν σημαντικά 

μειονεκτήματα όπως η αργή ανταπόκριση σε επιχειρησιακές αλλαγές και ο λάθος 

καταμερισμός των γενικών βιομηχανικών εξόδων, αφού δεν αναγνωρίζεται η 
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μετακίνηση από μεταβλητά σε σταθερά κόστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εταιρία 

να μη ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές που πραγματοποιούνται και να γίνεται 

λάθος λήψη αποφάσεων. Για το λόγο αυτό οι εταιρίες προτιμούν το σύστημα ABC 

(Activity Based Cost) το οποίο έχει ευρύτερη θεώρηση των εξόδων, αφού εστιάζει σε 

διάφορα ειδών κόστη όπως η τοποθεσία του εργοστασίου, λειτουργικά έξοδα και 

πελάτες. 

 

Το πρόγραμμα extend είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης μοντέλων με την χρήση 

διαδραστικών εργαλείων οπτικής μοντελοποίησης ( virtual interactive modelling 

systems, VIMS). Το extend αναπτύσσεται από την εταιρία ImagineThat Inc από τα 

τέλη της δεκαετίας του 80 και θεωρείται ένα από τα πιο προσιτά και διαδεδομένα 

περιβάλλοντα VIMS. H πιο πρόσφατη έκδοση θεωρείται η ένατη με εμπορική 

ονομασία (ExtendSim), όμως η πιο δημοφιλής και σταθερή είναι η έκτη έκδοση η οποία 

χρησιμοποιείται στα παρακάτω παραδείγματα. 

Σε ένα μοντέλο του extend υπάρχουν επιμέρους αντικείμενα τα οποία ονομάζονται 

<<blocks>> όπου εκτελούν μια συγκεκριμένα λειτουργία η οποία σχετίζεται με μία ή 

περισσότερες διαδικασίες του συστήματος. Η διασύνδεση μεταξύ των blocks 

πραγματοποιείται με γραμμές μέσα στις οποίες ρέουν οντότητες και τιμές. Επιπλέον 

κάθε block μπορεί να διατηρεί δεδομένα και πληροφορίες που ο χρήστης του 

παρέχει(input fields) με αποτέλεσμα να ρυθμίζεται η δραστηριότητα ή η διεργασία που 

διεκπεραιώνει το block. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιλογή και σύνδεση των 

αντικειμένων πρέπει να αποσκοπεί στην δημιουργία ενός μοντέλου όπου αποτελεί μια 

ρεαλιστική αναπαράσταση του πραγματικού συστήματος. Οποιαδήποτε μεταβολή στα 

αντικείμενα, στις συνδέσεις, στα δεδομένα και στις παραμέτρους προκαλούν αλλαγές 

στην συμπεριφορά του μοντέλου. (Μαραι, 2018) 

 

 

Στην παρακάτω εικόνα έχουμε το αρχικό παράθυρο του προγράμματος extend το οποίο 

περιέχει έτοιμα μοντέλα τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί ο χρήστης. 
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Εικόνα 6.1 Αρχικό παράθυρο προγράμματος extend 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το αρχικό παράθυρο του περιβάλλοντος όταν ο 

χρήστης ανοίγει ένα έγγραφο του μοντέλου που είναι κενού περιεχομένου, το οποίο 

αποκαλείται <<φύλλο εργασίας>>. Επιπλέον είναι ανοιχτό το μενού <<file>> μέσα στο 

οποίο εμπεριέχονται όλες οι βασικές εντολές σε περιβάλλον Windows. Για την 

δημιουργία ενός κενού φύλλου εργασίας πρέπει ο χρήστης να πατήσει την εντολή 

<<New model>> η οποία βρίσκεται στο μενού <<file>>.. (Μαραι, 2018) 

 

 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

Εικόνα 6.2 Αρχικό παράθυρο περιβάλλοντος extend 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί  ότι αμέσως μετά από την μπάρα των μενού, υπάρχει η 

μπάρα εργαλείων. 

 

Εικόνα 6.3 Μπάρα εργαλείων 

Ο χρήστης μέσω της μπάρας εργαλείων έχει την δυνατότητα να εκτελεί γρήγορα τις 

πιο συνηθισμένες εντολές όπως είναι, οι εντολές διαχείρισης αρχείων, το μέγεθος της 

απεικόνισης του φύλλου εργασίας, η εκτέλεση, η ταχύτητα και η παύση ενός μοντέλου, 

τα χρώματα των σχημάτων κ.λπ. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μοντέλων με πιο σημαντική στο θέμα παραγωγής και 

εφαρμογής υπηρεσιών να είναι τα Discrete Events Models. Ένα παράδειγμα 

εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί το παρακάτω μοντέλο, o οποίος είναι ένας σταθμός 

εξυπηρέτησης αυτόματου πλυσίματος. . (Μαραι, 2018) 

 

 



Μέσα εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μεταφορές 

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

 

Εικόνα 6.4 Μοντέλο σταθμού εξυπηρέτησης αυτόματου πλυσίματος 

 Το συγκεκριμένο μοντέλο δέχεται σαν είσοδο αυτοκίνητα και στην συνέχεια ανάλογα 

με τον τύπο πλυσίματος που επιθυμεί ο κάθε πελάτης κατευθύνεται στο κατάλληλο 

σταθμό εξυπηρέτησης. Οι σταθμοί χωρίζονται σε <<πλύσιμο>> και σε << πλύσιμο- 

κέρωμα>>. 

6.1 Βιβλιοθήκη extend(Library) 
 

Τα πρότυπα των αντικειμένων βρίσκονται στην βιβλιοθήκη και από εκεί μπορεί ο 

χρήστης να αντλεί για την κατασκευή του μοντέλου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

η πιο συνηθισμένες βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται είναι η Generic και η  Discrete 

Event. 

• Η βιβλιοθήκη Discrete Event χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση 

διακριτών γεγονότων, όμως μπορεί να γίνει χρήση και συνεχόμενων block για 

την δημιουργία τιμών χωρίς να επηρεάζεται το είδος του μοντέλου. 

 

Η βιβλιοθήκη Generic χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση συνεχών ροών και δεν 

μπορεί να γίνει χρήση block από τις διακριτές βιβλιοθήκες, διότι το μοντέλο θα 

μετατρεπόταν αυτόματα σε διακριτό. . (Μαραι, 2018) 
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(Zaverda, 2016) 

7 Περιγραφή Εταιρίας 
 

Η εταιρία στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μελέτη ονομάζεται <<Alpha LTD>> και 

απασχολείται τον τομέα τις αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων εδώ και εικοσιένα 

χρόνια(21). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην εταιρία ανήκουν τριανταπέντε (35) 

φορτηγά,  δύο (2) ανυψωτικά μηχανήματα και δέκα (10) φορτηγά ψυγεία. Επίσης η 

εταιρία απασχολεί σαράντα πέντε (45) οδηγούς φορτηγών και δύο (2) οδηγούς 

ανυψωτικών μηχανημάτων.  

Ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι: 

• Η προστασία των εργαζομένων μέσω της τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας 

• Η εξυπηρέτηση των πελατών 

• Οι ανταγωνίστηκες τιμές 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

Η εταιρία έχει ως μοναδικό όραμα την συνεχείς ανάπτυξη της στον τομέα των 

μεταφορών  και της αποθήκευσης εμπορευμάτων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

η Alpha LTD βασίζεται στην εμπειρία του προσωπικού και στην συνεχή εκπαίδευσή 

του  σε νέες τεχνολογίες. 

7.1 Κόστος εμπορευματικών μεταφορών 
 

Τα λειτουργικά έξοδα ενός φορτηγού υπολογίζονται συνεχώς από επαγγελματίες 

οδηγούς.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το κύριο κόστος για τον υπολογισμό μιας 

διαδρομής είναι το καύσιμο που καταναλώνεται κατά την διάρκεια της μεταφοράς.  

Ωστόσο, ένα σωστό και πλήρες κόστος υπολογισμού μιας υπηρεσίας περιλαμβάνει 

σταθερό και μεταβλητό κόστος. Ειδικότερα, τα πάγια έξοδα αποτελούν ο μισθός, η 

ασφάλισης, η ασφάλειας των εμπορευματικών μεταφορών, και τα διαφόρων διοικητικά 

έξοδα . Το μεταβλητό κόστος είναι τα καύσιμα, τα διόδια, η τακτική συντήρηση του 

φορτηγού , τα ελαστικά και το πλύσιμο (το φορτηγό πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς 

διότι μπορεί να διαφέρει ο τύπος του φορτίου που μεταφέρεται π.χ. τροφίμων, 

λιπασμάτων).  
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7.1.1 Σταθερά κόστη  
 

Τα σταθερά έξοδα αποτελούν τον μισθό, τις υπερωρίες( αν υπάρχουν), την ασφάλιση 

του εργαζομένου, την ασφάλεια του φορτηγού και τα διάφορα διοικητικά έξοδα. 

Συγκεκριμένα οι αμοιβή του κάθε εργαζομένου υπολογίζεται περίπου στα 1200 ευρώ 

μηνιαίως συν τις υπερωρίες που ανέρχονται στα 10 ευρώ την ώρα. Επιπλέον οι 

εισφορές στο ΙΚΑ είναι περίπου στα 400 ευρώ τον μήνα αλλά εξαρτώνται σημαντικά 

από την εμπειρία και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου. Συνοψίζοντας ο 

ετήσιος καθαρός μισθός ενός υπαλλήλου είναι 16800 ευρώ ενώ η ασφαλιστική εισφορά 

ανέρχεται στα 4600 ευρώ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ασφάλεια του φορτηγού 

είναι από τα πιο βασικά και απαραίτητα κόστη της εταιρίας.  Συγκεκριμένα το κόστος 

ανέρχεται στα 1200 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον στα σταθερά κόστη συγκαταλέγεται η 

ειδική ασφάλεια φορτίου για κάθε μεταφορά. Αυτό συμβαίνει διότι η εταιρία μεταφέρει 

διαφορετικούς τύπους φορτίων οι οποίοι μπορεί να είναι αρκετά ακριβή. (Zaverda, 

2016) 

 

7.1.2 Μεταβλητά κόστη 
 

Όπως αναφέρεται παραπάνω το σπουδαιότερο μεταβλητό κόστος είναι το καύσιμο που 

χρησιμοποιείται από τα φορτηγά. Η ποσότητα των καυσίμων υπολογίζεται βάση των 

χιλιομέτρων που θα διανύσει για την συγκεκριμένη διαδρομή το φορτηγό 

προσθέτοντας πάντα 10% επιπλέον καύσιμο για τυχόν αλλαγές ή προβλήματα που 

μπορεί να εμφανιστούν. Η κατανάλωση των καυσίμων εξαρτάται και μεταβάλλεται  

από την παλαιότητα των φορτηγών και από το οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα οι μηχανές 

των φορτηγών είναι Euro 4 και Euro 5 και καταναλώνουν 1 λίτρο καυσίμου ανά 3 

χιλιόμετρα για παλιό οδικό δίκτυο και 1 λίτρο καυσίμου ανά 2,8 χιλιόμετρα για νέο 

οδικό δίκτυο. Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι τιμές του καυσίμου για τους μήνες 

Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.  
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Πίνακας 7-1 Τιμές καυσίμου 

ΜΗΝΑΣ ΤΙΜΗ 

Φεβρουάριος 0,97 

Μάρτιος 1.019 

Απρίλιος 1.021 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις από την πόλη της 

Πάτρας για άλλες πόλης και η ποσότητα των καυσίμων σε λίτρα για την συγκεκριμένη 

διαδρομή υπολογίζοντας και την επιστροφή του φορτηγού. 

 

Πίνακας 7-2Χιλιομετρικές αποστάσεις από την Πάτρας για άλλες πόλης και η ποσότητα των καυσίμων για την 
συγκεκριμένη διαδρομή 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΙΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Αθήνα  210 140 

Αλεξανδρούπολη 758 517 

Θεσσαλονίκη 470 336 

Ιωάννινα 226 162 

Καστοριά 378 270 

Λάρισα 330 236 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα διόδια αποτελούν ένα μεγάλο μέρος από τα 

μεταβλητά κόστη της εταιρίας. Η μεταφορική έχει την επιλογή να επιλέξει διαδρομή 

που δεν θα περιλαμβάνει διόδια, αλλά αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το 

μεταφερόμενο εμπόρευμα. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι σταθμοί των 

διοδίων με τις ανάλογες τιμές για την διαδρομή από την Πάτρα στην Αθήνα. 

 

Πίνακας 7-3 Κόστος διοδίων Πάτρα-Αθήνα 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΙΜΗ 

Ρίο 8,7 

Ζευγολατιό 8,7 

Ισθμός 6,4 

Ελευσίνα 7,5 

Αττική οδός 11,2 

 

Σύμφωνα με την μεταφορική εταιρία τα φορτηγά διασχίζουν περίπου 140.000 

χιλιόμετρα το χρόνο, αυτό φέρει σαν αποτέλεσμα την συνεχείς συντήρηση τους ώστε 

να παραμένουν σε καλή κατάσταση ανεβάζοντας και άλλο τα μεταβλητά κόστη. 

Επίσης τα φορτηγά θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να διαφυλάσσεται η 
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ακεραιότητα του εμπορευματικού φορτίου. Επιπλέον  είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι για την ασφάλεια του οδηγού τα λάστιχα του φορτηγού πρέπει να αντικαθίστανται 

κάθε 150.000 χιλιόμετρα, αυτό σημαίνει ότι μία φόρα τον χρόνο πρέπει να γίνεται αυτή 

η αλλαγή η οποία κοστίζει 5.904 ευρώ για κάθε φορτηγό.  

8 Μελέτη υπόθεσης 
 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα εξεταστεί η διακίνηση εμπορευμάτων από την 

Πάτρα στην Θεσσαλονίκη, η οποία μπορεί να συμβεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Ο πρώτος είναι με την αποκλειστική χρήση εταιρικού  φορτηγού και η δεύτερη με την 

χρήση συνδυασμένων μεταφορών. Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο η μεταφορά μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τρείς εναλλακτικές διαδρομές. 

• Η πρώτη διαδρομή περιλαμβάνει τις πόλεις της Πάτρας, Αγρινίου, Άρτας  , 

Ιωάννινα, Γρεβενά ,Βέροια και τελειώνει στην Θεσσαλονίκη. 

• Η δεύτερη διαδρομή περιλαμβάνει τις πόλεις της Πάτρας Ιτέας, Άμφισσας, 

Μπράλο, Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη και τελειώνει στην Θεσσαλονίκη. 

• Η τρίτη διαδρομή περιλαμβάνει τις πόλεις Πάτρας Κιάτο, Κόρινθος, Αθήνα, 

Σχιματάρι Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη και τελειώνει στην Θεσσαλονίκη. 

8.1 Πρώτη διαδρομή 
 

Όσον αφορά την πρώτη διαδρομή το φορτηγό θα διανύσει 470 χιλιόμετρα και θα 

πληρώσει συνολικά σε διόδια 62,5 ευρώ. Το κόστος του καυσίμου ανέρχεται για την 

μια διαδρομή στα 175,77 ευρώ, διότι το οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από το 

φορτηγό είναι παλιό και η κατανάλωση  είναι 1 λίτρο καυσίμου στα 2.8 χιλιόμετρα. 

Επιπλέον η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται στα 1,019 ευρώ το λίτρο αφού ο μήνας 

όπου πραγματοποιείται η υπόθεση είναι ο Μάρτιος. Στον παρακάτω πίνακα 

αναγράφονται τα έξοδα του φορτηγού για την διαδρομή Πάτρα- Θεσσαλονίκη- Πάτρα. 

(Zaverda, 2016) 

 

 

Πίνακας 8-1 Συνολικά έξοδα για την πρώτη διαδρομή 
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ΕΞΟΔΑ ΤΙΜΗ 

Καύσιμα 351,4 

Διόδια 125 

Μισθός/Ασφάλεια οδηγού 160 

Ασφάλεια φορτηγού 24 

Διοικητική λειτουργία 23 

Σέρβις 70 

Αλλαγή λάστιχων 50 

Φόροι δρόμου 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 812,4 

 

Η πρώτη διαδρομή για να είναι πιο ακριβής περιέχει τις περιοχές Ιωάννινα και Βέροια 

και καταλήγει στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα πρώτα το φορτηγό διασχίζει την 

περιοχή των Ιωαννίνων όπου απέχουν  από την Πάτρα 217 χιλιόμετρα και στην 

συνέχεια περνάει από την Βέροια η οποία απέχει 200 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Στο 

τέλος φτάνει στην Θεσσαλονίκη όπου απέχει από την Βέροια 72 χιλιόμετρα. 

Η αναχώρηση των φορτηγών από την Πάτρα ακολουθεί κανονική κατανομή σε ώρες 

(12,1). Η διαδρομή Πάτρα-Ιωάννινα ακολουθεί κανονική κατανομή σε ώρες (3,0.3) και 

το κόστος είναι 26 ευρώ για κάθε ώρα που περνάει. Η διεργασία Ιωάννινα- Βέροια 

ακολουθεί κανονική κατανομή (2.3,0.3) με κόστος 31,31 ευρώ ανά ώρα και η διαδρομή 

Βέροια- Θεσσαλονίκη ακολουθεί κανονική κατανομή (1,0.15) με κόστος 25 ευρώ ανά 

ώρα. 

 

Διάγραμμα 8-1 Σειρά δραστηριοτήτων για την πρώτη διαδρομή 

Στην συνέχεια πραγματοποιείται μοντελοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων μέσω 

του προγράμματος extend. 
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Εικόνα 8.1 Μοντελοποίηση πρώτης διαδρομής 

Το αρχικό μπλοκ το οποίο είναι Generator block δημιουργεί τις οντότητες, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα φορτηγά και στην συνέχεια τα activities delay blocks 

που συνδέονται με τα block input random number  αποτελούν τις δραστηριότητες με 

τις κατανομές που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Από το πρόγραμμα και την μοντελοποίηση της πρώτης διαδρομής, το οποίο τρέχει για 

1000 ώρες και πραγματοποιεί 83 διαδρομές, εμφανίζεται η μέση διάρκεια του ταξιδιού 

η οποία είναι 6,32 ώρες (Εικόνα 13.1) . Επιπλέον από το πρόγραμμα υπολογίζεται το 

κόστος από  τα καύσιμα που καταναλώνει το φορτηγό το οποίο είναι κατά μέσο όρο 

175,77 ευρώ (Εικόνα 13.2) για κάθε διαδρομή. Για να βρεθούν τα συνολικά κόστη 

πρέπει να προστεθούν και τα σταθερά κόστη όπου είναι 230,5 ευρώ. Άρα συνολικά 

είναι 406,2 ευρώ για την πρώτη διαδρομή. 

Στην συνέχεια της μελέτης που πραγματοποιούμε για την εταιρία θα προσθέσουμε την 

πιθανότητα το φορτηγό να πάθει κάποια βλάβη κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. 

Για το λόγο αυτό η σειρά δραστηριοτήτων και το extend  θα διαφέρει από τα παραπάνω. 

 

Διάγραμμα 8-2 Σειρά δραστηριοτήτων για την πρώτη διαδρομή με βλάβη 

Η βλάβη στο φορτηγό μοντελοποιείται  με το Downtime (Unscheduled) block οπού 

εισάγουμε στο TBF(Time Between Failure) και στο TTR(Time To Repair)  την 
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κατανομή που χρειάζεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται η κανονική 

(Normal) κατανομή. Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα extend και η 

μοντελοποίηση της πρώτης διαδρομής. 

 

 

Εικόνα 8.2 Μοντελοποίηση πρώτης διαδρομής με βλάβη 

Το αρχικό μπλοκ το οποίο είναι Generator block δημιουργεί τις οντότητες, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα φορτηγά και στην συνέχεια τα Machines (Attributes) 

που συνδέονται με τα block input random number  αποτελούν τις δραστηριότητες με 

τις κατανομές που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Επιπλέον στην δεύτερη διεργασία 

υπάρχει το Downtime block  το οποίο είναι υπεύθυνο για την μοντελοποίηση της 

βλάβης.  

Το πρόγραμμα τρέχει για 1000 ώρες και πραγματοποιεί 83 διαδρομές. Από την 

μοντελοποίηση προκύπτει ο νέος μέσος όρος διάρκειας του ταξιδιού για την πρώτη 

διαδρομή. Όμως λόγο της κατανομής που έχουμε βάλει στο Downtime block 

εμφανίζονται διακυμάνσεις στην διάρκεια του ταξιδιού. Για τον λόγο αυτό θα τρέξουμε 

το πρόγραμμα περισσότερες φορές, ώστε να υπάρχει ακρίβεια στα αποτελέσματα. Την 

πρώτη φορά ο μέσος όρος διάρκεια βγήκε 8,06 (Εικόνα 13.3). 

1η προσπάθεια 8,06 

2η προσπάθεια 7,24 
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3η προσπάθεια 8,48 

4η προσπάθεια 8,23 

5η προσπάθεια 8,35 

6η προσπάθεια 8,09 

7η προσπάθεια 8,36 

8η προσπάθεια 9,09 

9η προσπάθεια 8,21 

10η προσπάθεια 8,15 

Μέσος όρος 8,23 

Πίνακας 8-2 Μέσος όρος διάρκειας ταξιδιού πρώτης διαδρομής με βλάβη 

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η διάρκεια της διαδρομής με βλάβη είναι 8,23 

ώρες. 

8.2  Δεύτερη διαδρομή  
 

Στην δεύτερη διαδρομή το φορτηγό πρέπει να διασχίσει 480 χιλιόμετρα και θα 

πληρώσει συνολικά σε διόδια 93.2 ευρώ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το οδικό 

δίκτυο που θα χρησιμοποιήσει το φορτηγό στην πλειοψηφία είναι παλιό, για αυτό το 

λόγο η κατανάλωση είναι 1 λίτρο καυσίμου ανά 2,8 χιλιόμετρα. Συνεπώς το κόστος 

του καυσίμου ανέρχεται στα 174.5 ευρώ για την μία διαδρομή. Στον παρακάτω πίνακα 

αναγράφονται τα έξοδα του φορτηγού για την διαδρομή Πάτρα- Θεσσαλονίκη- Πάτρα. 

(Zaverda, 2016) 

 

Πίνακας 8-3 Συνολικά έξοδα για την δεύτερη διαδρομή 

ΕΞΟΔΑ ΤΙΜΗ 

Καύσιμα 349 

Διόδια 186,4 

Μισθός/Ασφάλεια οδηγού 160 

Ασφάλεια φορτηγού 24 

Διοικητική λειτουργία 23 

Σέρβις 70 

Αλλαγή λάστιχων 50 

Φόροι δρόμου 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 871,4 
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Η δεύτερη διαδρομή περιέχει την περιοχή τις Λαμίας, όπου απέχει 191 χιλιόμετρα από 

την Πάτρα, την περιοχή της Λάρισας όπου απέχει 150 χιλιόμετρα από την Λαμία και 

καταλήξει στην Θεσσαλονίκη. 

Η αναχώρηση των φορτηγών από την Πάτρα ακολουθεί κανονική κατανομή σε ώρες 

(12,1). Η διαδρομή Πάτρα-Λαμία ακολουθεί κανονική κατανομή σε ώρες (3,3,0.3) και 

το κόστος είναι 20,95 ευρώ για κάθε ώρα που περνάει. Η διεργασία Λαμία-Λάρισα 

ακολουθεί κανονική κατανομή (2,0.3) με κόστος 25 ευρώ ανά ώρα και η διαδρομή 

Λάρισα- Θεσσαλονίκη ακολουθεί κανονική κατανομή (2,0.15) με κόστος 26,5 ευρώ 

ανά ώρα. 

 

Διάγραμμα 8-3 Σειρά δραστηριοτήτων για την δεύτερη διαδρομή 

Στην συνέχεια με την βοήθεια του παραπάνω διαγράμματος δημιουργείται το μοντέλο 

στο πρόγραμμα extend. 

 

 

Εικόνα 8.3 Μοντελοποίηση δεύτερης διαδρομής 
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Το αρχικό μπλοκ το οποίο είναι Generator block δημιουργεί τις οντότητες, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα φορτηγά και στην συνέχεια τα activities delay blocks 

που συνδέονται με τα block input random number  αποτελούν τις δραστηριότητες με 

τις κατανομές που έχουν αναφερθεί παραπάνω.  

Από το πρόγραμμα και την μοντελοποίηση της δεύτερης διαδρομής, το οποίο τρέχει 

για 1000 ώρες και πραγματοποιεί 83 διαδρομές, εμφανίζεται η μέση διάρκεια του 

ταξιδιού η οποία είναι 7,41 ώρες (Εικόνα 13.3) . Επιπλέον από το πρόγραμμα 

υπολογίζεται το κόστος από  τα καύσιμα που καταναλώνει το φορτηγό το οποίο είναι 

κατά μέσο όρο 174,53 ευρώ (Εικόνα 13.4) για κάθε διαδρομή. Για να βρεθούν τα 

συνολικά κόστη πρέπει να προστεθούν και τα σταθερά κόστη όπου είναι 261,2 ευρώ. 

Άρα συνολικά είναι 435,7 ευρώ για την δεύτερη διαδρομή. 

Στην συνέχεια της μελέτης που πραγματοποιούμε για την εταιρία θα προσθέσουμε την 

πιθανότητα το φορτηγό να πάθει κάποια βλάβη κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. 

 

Διάγραμμα 8-4 Σειρά δραστηριοτήτων για δεύτερη περίπτωση με βλάβη 

Η βλάβη στο φορτηγό μοντελοποιείται  με το Downtime (Unscheduled) block οπού 

εισάγουμε στο TBF(Time Between Failure) και στο TTR(Time To Repair)  την 

κατανομή που χρειάζεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται η κανονική 

(Normal) κατανομή. Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα extend και η 

μοντελοποίηση της δεύτερης διαδρομής. 
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Εικόνα 8.4  Μοντελοποίηση δεύτερης διαδρομής με βλάβη 

Το αρχικό μπλοκ το οποίο είναι Generator block δημιουργεί τις οντότητες, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα φορτηγά και στην συνέχεια τα Machines (Attributes) 

που συνδέονται με τα block input random number  αποτελούν τις δραστηριότητες με 

τις κατανομές που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Επιπλέον στην δεύτερη διεργασία 

υπάρχει το Downtime block  το οποίο είναι υπεύθυνο για την μοντελοποίηση της 

βλάβης.  

Το πρόγραμμα τρέχει για 1000 ώρες και πραγματοποιεί 83 διαδρομές. Από την 

μοντελοποίηση προκύπτει ο νέος μέσος όρος διάρκειας του ταξιδιού για την δεύτερη 

διαδρομή. Όμως λόγο της κατανομής που έχουμε βάλει στο Downtime block 

εμφανίζονται διακυμάνσεις στην διάρκεια του ταξιδιού. Για τον λόγο αυτό θα τρέξουμε 

το πρόγραμμα περισσότερες φορές, ώστε να υπάρχει ακρίβεια στα αποτελέσματα. Την 

πρώτη φορά ο μέσος όρος διάρκεια βγήκε 8,55 (Εικόνα 13.6). 

1η προσπάθεια 8,55 

2η προσπάθεια 9,01 

3η προσπάθεια 8,39 

4η προσπάθεια 8,53 

5η προσπάθεια 8,27 

6η προσπάθεια 9,10 

7η προσπάθεια 9,17 
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8η προσπάθεια 8,47 

9η προσπάθεια 9,32 

10η προσπάθεια 9,11 

Μέσος όρος 9,19 

Πίνακας 8-4 Μέσος όρος διάρκειας ταξιδιού δεύτερης διαδρομής με βλάβη 

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η διάρκεια της διαδρομής με βλάβη είναι 9,19 

ώρες. 

8.3 Τρίτη διαδρομή 
 

Στην τρίτη διαδρομή το φορτηγό πρέπει να διασχίσει 723 χιλιόμετρα για να φτάσει στη 

τοποθεσία της Θεσσαλονίκης από την Πάτρα και θα καταναλώσει 246 ευρώ σε 

καύσιμα, αφού το οδικό δίκτυο είναι καινούριο και η μέση κατανάλωση κυμαίνεται 

στο 1 λίτρο καυσίμου ανά 3 χιλιόμετρα. Επιπλέον το κόστος που θα καταβάλει η 

εταιρία για τα διόδια ανέρχεται στα 247,36 ευρώ για την μία διαδρομή. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η απόσταση που πρέπει να διασχίσει το φορτηγό είναι 

αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά δέκα τοις εκατό(10%) το κόστος της 

συντήρησης και της αλλαγής των ελαστικών. Άλλο ένα πρόβλημα που εντοπίζει η 

εταιρία λόγω της μεγάλης απόστασης είναι η διάρκεια του ταξιδιού το οποίο είναι 10 

ώρες. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται ο οδηγός του 

φορτηγού να ξεπερνάει τις 8 ώρες ταξίδι χωρίς να ξεκουράζεται για άλλες 8 ώρες, ώστε 

να συνεχίσει το ταξίδι. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα έξοδα του φορτηγού 

για την διαδρομή Πάτρα- Θεσσαλονίκη- Πάτρα. (Zaverda, 2016) 

 

Πίνακας 8-5 Συνολικά έξοδα για την τρίτη διαδρομή 

ΕΞΟΔΑ ΤΙΜΗ 

Καύσιμα 494.6 

Διόδια 225,3 

Μισθός/Ασφάλεια οδηγού 160 

Ασφάλεια φορτηγού 24 

Διοικητική λειτουργία 23 

Σέρβις 77 

Αλλαγή λάστιχων 54,12 

Φόροι δρόμου 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1067 
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Η αναχώρηση των φορτηγών από την Πάτρα ακολουθεί κανονική κατανομή σε ώρες 

(12,1). Η διαδρομή Πάτρα-Αθήνα ακολουθεί κανονική κατανομή σε ώρες (3.3,0.3) και 

το κόστος είναι 23,86 ευρώ για κάθε ώρα που περνάει. Η διεργασία Αθήνα-Θήβα 

ακολουθεί κανονική κατανομή (1.3,0.15) με κόστος 23,84 ευρώ ανά ώρα, η διαδρομή 

Θήβα- Λάρισα ακολουθεί κανονική κατανομή (3.3,0.3) με κόστος 23,84 ευρώ ανά ώρα 

και η διαδρομή Λάρισα-Θεσσαλονίκη ακολουθεί κανονική κατανομή σε ώρες (2,0.15) 

με κόστος 25,55 ευρώ ανά ώρα. 

 

 

 

Διάγραμμα 8-5 Σειρά δραστηριοτήτων για τρίτη διαδρομή 

Στην συνέχεια με το πρόγραμμα extend δημιουργείται το μοντέλο για την τρίτη διαδρομή. 

 

 

 

Εικόνα 8.5 Μοντελοποίηση τρίτης διαδρομής 

Από το πρόγραμμα και την μοντελοποίηση της τρίτης διαδρομής, το οποίο τρέχει για 

1000 ώρες και πραγματοποιεί 83 διαδρομές, εμφανίζεται η μέση διάρκεια του ταξιδιού 
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η οποία είναι 10,05 ώρες (Εικόνα 13.5) . Επιπλέον από το πρόγραμμα υπολογίζεται το 

κόστος από  τα καύσιμα που καταναλώνει το φορτηγό το οποίο είναι κατά μέσο όρο 

247,36 ευρώ (Εικόνα 13.6) για κάθε διαδρομή. Για να βρεθούν τα συνολικά κόστη 

πρέπει να προστεθούν και τα σταθερά κόστη όπου είναι 286,14 ευρώ. Άρα συνολικά 

είναι 533,5 ευρώ για την τρίτη διαδρομή. 

Στην συνέχεια της μελέτης που πραγματοποιούμε για την εταιρία θα προσθέσουμε την 

πιθανότητα το φορτηγό να πάθει κάποια βλάβη κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. 

 

Διάγραμμα 8-6 Σειρά δραστηριοτήτων για τρίτη διαδρομή με βλάβη 

Η βλάβη στο φορτηγό μοντελοποιείται  με το Downtime (Unscheduled) block οπού 

εισάγουμε στο TBF(Time Between Failure) και στο TTR(Time To Repair)  την 

κατανομή που χρειάζεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται η κανονική 

(Normal) κατανομή. Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα extend και η 

μοντελοποίηση της τρίτης διαδρομής. 

 

 

 

Εικόνα 8.6 Μοντελοποίηση τρίτης διαδρομής με βλάβη 
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Το αρχικό μπλοκ το οποίο είναι Generator block δημιουργεί τις οντότητες, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα φορτηγά και στην συνέχεια τα Machines (Attributes) 

που συνδέονται με τα block input random number  αποτελούν τις δραστηριότητες με 

τις κατανομές που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Επιπλέον στην δεύτερη διεργασία 

υπάρχει το Downtime block  το οποίο είναι υπεύθυνο για την μοντελοποίηση της 

βλάβης.  

Το πρόγραμμα τρέχει για 1000 ώρες και πραγματοποιεί 82 διαδρομές. Από την 

μοντελοποίηση προκύπτει ο νέος μέσος όρος διάρκειας του ταξιδιού για την τρίτη 

διαδρομή. Όμως λόγο της κατανομής που έχουμε βάλει στο Downtime block 

εμφανίζονται διακυμάνσεις στην διάρκεια του ταξιδιού. Για τον λόγο αυτό θα τρέξουμε 

το πρόγραμμα περισσότερες φορές, ώστε να υπάρχει ακρίβεια στα αποτελέσματα. Την 

πρώτη φορά ο μέσος όρος διάρκεια βγήκε 10,389 (Εικόνα 13.9). 

1η προσπάθεια 10,38 

2η προσπάθεια 11,51 

3η προσπάθεια 11,02 

4η προσπάθεια 11,28 

5η προσπάθεια 11,46 

6η προσπάθεια 11,34 

7η προσπάθεια 11,00 

8η προσπάθεια 11,38 

9η προσπάθεια 11,17 

10η προσπάθεια 11,24 

Μέσος όρος 11,17 

Πίνακας 8-6 Μέσος όρος διάρκειας ταξιδιού τρίτης περίπτωσης με βλάβη 

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η διάρκεια της διαδρομής με βλάβη είναι 11,17 

ώρες. 
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9 Συμπεράσματα για τις τρεις διαδρομές 
 

Από την μοντελοποίηση και των τριών διαδρομών οι εταιρία έχει μια πλήρη εικόνα για 

την κάθε διαδρομή ξεχωριστά και με τις πληροφορίες αυτές διαλέγει την κατάλληλη 

για την μεταφορά των εμπορευμάτων. 

Στα διαγράμματα στο παράρτημα (Διάγραμμα 13.1 13.2 13.3) εμφανίζεται η διάρκεια 

του κάθε ταξιδιού ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 

Πρώτη διαδρομή: 

• Διάρκεια ταξιδιού 

• Συνολικό κόστος 

Δεύτερη διαδρομή: 

• Διάρκεια ταξιδιού 

• Συνολικό κόστος 

Τρίτη διαδρομή: 

• Διάρκεια ταξιδιού 

• Συνολικό κόστος 

 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού. 

Πρώτη διαδρομή: 

• Διάρκεια ταξιδιού 

Δεύτερη διαδρομή: 

• Διάρκεια ταξιδιού 

Τρίτη διαδρομή: 

• Διάρκεια ταξιδιού 

 

Από την μοντελοποίηση που πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα extend και από τα 

αποτελέσματα της κάθε διαδρομής συμπεραίνουμε ότι η πρώτη διαδρομή είναι η πιο 

αποτελεσματική σε συνάρτηση το κόστος και την διάρκεια του ταξιδιού. Λαμβάνοντας 

6,32 ώρες 

406,2 ευρώ 

7,41 ώρες 

435,7 ευρώ 

10,05 ώρες 

533,5 ευρώ 

8,23 ώρες 

 

9,19 ώρες 

11,17 ώρες 
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υπόψη όλα τα παραπάνω η εταιρία θα πρέπει να διαλέγει πάντα την πρώτη διαδρομή 

για να μεταφέρει τα προϊόντα στη πόλη της Θεσσαλονίκη.  

10 Διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές 
 

Η εταιρία αναζητάει νέους τρόπους ώστε να μειώσει τα έξοδα μεταφοράς των 

προϊόντων της από την Πάτρα στην Θεσσαλονίκη. Για τον λόγο αυτό στρέφεται προς 

τις διατροπικές μεταφορές και συγκεκριμένα στον συνδυασμό του σιδηροδρομικού και 

οδικού δικτύου. 

10.1 ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
 

Στην Ελλάδα το δίκτυο του σιδηρόδρομου χρονολογείται από το 1970 και συνδέει την 

Πελοπόννησο με τον Έβρο, δηλαδή διασχίζει όλη την ηπειρωτική χώρα. Στα άμεσα 

σχέδια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών για την παροχή 

σιδηροδρομικών υπηρεσιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος 

στόχος της εταιρίας είναι να γίνει στα επόμενα χρόνια το βασικό μεταφορικό μέσο 

αφού θα συνδυάζει ασφάλεια, οικονομία, ταχύτητα και προστασία του περιβάλλοντος. 

Για να το πετύχει αυτό η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει ανακατασκευάσει αρκετούς σταθμούς, ώστε 

να εκσυγχρονιστούν, και έχει ήδη δημοπρατήσει το εμπορευματικό κέντρο στο 

Θριάσιο το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών. 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εταιρία έχει αρχίσει την κατασκευή ενός 

σύγχρονου σιδηροδρόμου  όπου στηρίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα και θα ενώνει την 

Αθήνα με την Πάτρα και τον Πύργο.  

Όμως όπως αναφέρθηκε παραπάνω το δίκτυο Πάτρα-Αθήνα είναι υπό κατασκευή, 

οπότε αν η μεταφορική εταιρία <<ALPHA>> θέλει να χρησιμοποιήσει διατροπικές 

μεταφορές τότε θα μεταφέρει τα εμπορεύματα μέσω του οδικού δικτύου μέχρι τον 

σιδηροδρομικό σταθμό στην Αθήνα και στην συνέχεια να πραγματοποιείται η 

μεταφορά μέσω του τρένου στην Θεσσαλονίκη. 
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10.1.1 INTERMODAL CARGO SHUTTLE-iCS 
 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ανώνυμη εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

Α.Ε με την υπηρεσία <<INTERMODAL CARGO SHUTTLE-iCS>> προσφέρει 

συγκεκριμένες επιλογές στο τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων. 

• Από τερματικό σταθμό σε τερματικό σταθμό (terminal to terminal) 

• Door to door 

• Door to terminal 

• Terminal to door 

 

Η υπηρεσία ICS που προσφέρει η ανώνυμη εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταφέρει το προϊόν 

από το τερματικό σταθμό στο Θριάσιο έως τον σταθμό στο Τρίγωνο στην 

Θεσσαλονίκη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τα δρομολόγια είναι 

καθημερινά, πέντε φορές την εβδομάδα. Η ώρα που αναχωρεί το τρένο από το Θριάσιο 

είναι  20:15 το απόγευμα και η ώρα άφιξης είναι 5:59 το πρωί στο Τρίγωνο.  

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή εισαγωγή των δεδομένων της 

παραγγελίας και για την ορθότητα των συνοδευτικών εγγράφων. Επίσης είναι 

υποχρεωτικό να δηλώσει το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων και να φορτώσει-

εκφορτώσει την παραγγελία, ώστε να υπάρξει ασφαλής μεταφορά. Το μέγεθος των 

κλειστών εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να είναι από 20 έως 45 πόδια (feet).  

H ΤΡΑΙΝΟΣΕ προσφέρει την δυνατότητα στο πελάτη να επιλέξει η αρχική και η τελική 

οδική μεταφορά να πραγματοποιηθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ που συνεργάζεται με 

μεταφορικές εταιρίες. Όμως για να μπορεί να συμβεί αυτό πρέπει ο πελάτης και ο 

παραλήπτης να απέχουν λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από τον τερματικό σταθμό. 

10.2 H Εταιρία <<ALPHA>> 
 

Η εταιρίας <<ALPHA>> , όπου πραγματοποιείται και η μελέτη, εδρεύει στην περιοχή 

της Πάτρας η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων από το 

εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο. Για τον λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η 

εταιρία της υπηρεσίες ‘‘door to door” και “door to terminal” τις οποίες προσφέρει η 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οπότε η απόσταση Πάτρα- Θριάσιο πρέπει να γίνεται με χρήση του 
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οδικού δικτύου και στην συνέχεια το τρένο θα μεταφέρει τα εμπορευματοκιβώτια στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι πελάτες της << 

ALPHA>> βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη των 25 χιλιομέτρων από το 

σιδηροδρομικό σταθμό στο Τρίγωνο. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί 

η εταιρία να εκμεταλλευτεί την υπηρεσία “terminal to door” που προσφέρει η 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  

10.2.1 Κόστος συνδυασμένης μεταφοράς  
 

Η οικονομική πολιτική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ βασίζεται με την κατηγορία του πελάτη αλλά 

και την κατηγορία της εξυπηρέτησης όπου διαλέγει. Στο συγκεκριμένο μοντέλο η 

εταιρία << ALPHA>> κατηγοριοποιείται στην περίπτωση (Β), αφού μεταφέρει τρία 

(3) εμπορευματοκιβώτια και λόγο των αποστάσεων χρησιμοποιεί την υπηρεσία 

“terminal to door”. Επίσης η τα φορτηγά της εταιρίας μεταφέρουν 

εμπορευματοκιβώτια των 40 ποδιών(feet) και το βάρος του ανέρχεται στα 24.000 κιλά.  

Για να βρεθεί το συνολικό κόστος της διατροπικής μεταφοράς πρέπει να υπολογιστεί 

ξεχωριστά το κόστος από την οδική και την σιδηροδρομική μεταφορά. Η οδική 

μεταφορά αποτελεί το κομμάτι από την Πάτρα έως το Θριάσιο και περιλαμβάνει: 

• Καύσιμα 

• Διόδια 

• Ασφάλιση οδηγού/μισθός 

• Ασφάλεια φορτηγού 

• Διοικητικά έξοδα 

• Συντήρηση 

• Λάστιχα 

• Φόρος δρόμου 

 

Πίνακας 10-1 Συνολικά έξοδα Πάτρα-Θριάσιο 

ΈΞΟΔΑ ΤΙΜΉ 

Καύσιμα 142,66 

Διόδια 45,2 

Ασφάλιση οδηγού/μισθός 60 
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Ασφάλεια φορτηγού 24 

Διοικητικά έξοδα 23 

Συντήρηση 35 

Λάστιχα 24,6 

Φόρος δρόμου 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΆ 363,46 

 

 

 Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η σειρά δραστηριοτήτων για την διατροπική 

μεταφορά των εμπορευματων τις εταιρίας. Αρχικά η μεταφορά πραγματοποιείται μέχρι 

το Θριάσιο με φορτηγό και στην συνέχεια με το τρένο μέχρι την Θεσσαλονική.  

 

Διάγραμμα 10-1 Σειρά δραστηριοτήτων για την διατροπική μεταφορά 

 

 

 

Εικόνα 10.1 Μοντελοποίηση της διατροπικής μεταφοράς 

Στην παραπάνω εικόνα πραγματοποιείται η μοντελοποίηση, μέσω του προγράμματος 

Extend, της διατροπικής μεταφοράς, Μέχρι το πρώτο activity delay block περιγράφεται 

η οδική μεταφορά και στην συνέχεια η σιδηροδρομική.  
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Ο μέσος όρος διάρκειας της μεταφοράς υπολογίζεται από την μοντελοποίηση στις 

12,40 ώρες (Εικόνα13.10) 

Το κόστος των δυο διαφορετικών ειδών μεταφοράς, οδικής και σιδηροδρομικής, 

υπολογίζεται στα 435,4 ευρώ (Εικόνα 13.11). Για να βρεθεί το συνολικό κόστος πρέπει 

να προστεθούν και τα σταθερά κόστη τα οποία είναι 110,4 ευρώ. Άρα συνολικά είναι 

545,4 ευρώ. 

11 Συμπεράσματα 
 

Στόχος της  συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να κοστολογήσει της εμπορευματικές 

μεταφορές στην Ελλάδα. Μέσω της εταιρίας Logistics <<ALPHA>> που στεγάζεται 

στη Πάτρα έχουμε την δυνατότητα να εκτιμήσουμε το κόστος. Συγκεκριμένα στο 

πρώτο σκέλος της ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε παρουσιάζονται τρείς 

διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομές για την οδική μεταφορά προϊόντων από την 

πόλη της Πάτρας στην Θεσσαλονίκη. Μέσω της μοντελοποίησης των διαδρομών στο 

πρόγραμμα extend και από τα αποτελέσματα που βρήκαμε καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η πρώτη διαδρομή συμφέρει περισσότερο την εταιρία. Η πρώτη 

διαδρομή κοστίζει λιγότερο και είναι η ταχύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 9. Επιπλέον δεν περιέχει το χωριό Μπράλος, όπου κατά 

τους χειμερινούς μήνες δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω 

των ισχυρών ανέμων και των χιονοπτώσεων.  Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της 

καλύτερης διαδρομής συμβάλλει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει η κάθε 

διαδρομή. Στην  πρώτη διαδρομή η ποσότητα των ρύπων είναι 1350g/kWh στην 

δεύτερη διαδρομή είναι 1410g/kWh και στην Τρίτη 2169g/kWh. Συμπεραίνουμε από 

τα παραπάνω ότι η πρώτη διαδρομή είναι η καλύτερη επιλογή για την εταιρία, αφού 

έχει το χαμηλότερο οικολογικό και οικονομικό κόστος. 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης η εταιρία μεταφέρει το ίδιο φορτίο χρησιμοποιώντας 

διατροπική μεταφορά. Αρχικά το προϊόν μεταφέρεται  οδικός μέχρι το εμπορευματικό 

κέντρο στο Θριάσιο και στην συνέχεια μέσω του σιδηροδρόμου φτάνει στον 

προορισμό του στην Θεσσαλονίκη. Η μοντελοποίηση της διατροπικής μεταφοράς 

μέσω του προγράμματος extend έδειξε ότι συμφέρει περισσότερο την εταιρία, αφού 

στοιχίζει συνολικά η διαδρομή  725,8 ευρώ ενώ αντίστοιχα η πρώτη διαδρομή στοιχίζει 
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812,2 ευρώ. Επιπλέον τα φορτηγά τις επιχείρησης διασχίζουν λιγότερα χιλιόμετρα με 

αποτέλεσμα να μην παθαίνουν συχνά βλάβες κα να χρειάζονται λιγότερη συντήρηση. 

Σημαντικό είναι να υπολογιστεί και το περιβαλλοντικό κόστος της διατροπικής 

μεταφοράς. Συγκεκριμένα στη οδική μεταφορά Πάτρα-Αθήνα παράγονται 600g/kWh  

και στην σιδηροδρομική δεν παράγεται καθόλου διοξείδιο του άνθρακα αφού η 

διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται μέσω του τρένου που είναι ηλεκτρικό. 

Ολοκληρώνοντας την διπλωματική καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εταιρία θα 

πρέπει να μεταφέρει τα εμπορεύματα μέσω της διατροπικής μεταφοράς. 
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Διάγραμμα 13-3 Διάρκεια του κάθε ταξιδιού σε ώρες για την τρίτη περίπτωση 

 

Εικόνα 13.10 Διάρκεια της διατροπικής μεταφοράς 

 

Εικόνα 13.11 Κόστος διατροπικής μεταφοράς 
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