
 
 Αστικές εμπορευματικές μεταφορές: Υφιστάμενη 
κατάσταση, προκλήσεις και μελλοντικές τάσεις 

Ενότητα: Σιδηρόδρομος, συνδυασμένες μεταφορές, εφοδιαστική 
Σάββατο, 2 Ιούνιου 2018 

Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης 
Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

vzeimp@fme.aegean.gr  

17η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδυάσκεψη Μεταφορών 
Ελληνικές Μεταφορές: Εξελίξεις – Προβληματισμοί - Προκλήσεις 

mailto:vzeimp@optilog.gr


 

 

 
Ατζέντα 
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• Ο δρόμος προς τα εμπρός 
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Το τοπίο των αστικών εμπορευματικών μεταφορών 

περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις τα επόμενα 
χρόνια  
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• Μέχρι το 2020 το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης θα κατοικεί σε αστικά 
κέντρα 

• Οι εταιρίες ζητούν ολοένα και περισσότερο μικρές και συχνές παραδόσεις 
• Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επηρεάσει σημαντικά την 

αύξηση των αστικών εμπορευματικών διανομών (κατ’ οίκον παράδοση, 
θυρίδες συλλογής, κτλ.) 

• Η Ε.Ε. ζητά να μειωθούν 60% οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα 
που προέρχονται από τις μεταφορές μέχρι το 2050 και ειδικά μέσα στις 
πόλεις να μηδενιστούν  

• Αρκετές πόλεις στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν πολιτικές 
«πράσινων» μεταφορών στο κέντρο των πόλεων (π.χ. Low Emission 
Zones, Διόδια, Ειδικές λωρίδες κίνησης, κτλ) 

Οι παραπάνω ανάγκες και περιορισμοί δημιουργούν ένα περίπλοκο 
περιβάλλον για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές 



 

 

 
Η οδική μεταφορά παραμένει το κύριο μέσο 

διακίνησης εμπορευμάτων στην Ελλάδα 
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• Ο πληθυσμός στα Αστικά Κέντρα της Ελλάδας συνεχώς αυξάνει 

• Ένα μεγάλο ποσοστό φορτηγών οχημάτων (οδική μεταφορά) κινείται εντός των 
ελληνικών πόλεων με χαμηλή πληρότητα (LF) συνήθως για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των πολιτών  

• Είναι σημαντικό να υπάρξουν δράσεις για τη βελτιστοποίηση των αστικών 
εμπορευματικών μεταφορών άμεσα  

Στόλος φορτηγών οχημάτων 

Φ.Ι.Χ: 
Φ.Δ.Χ: 

1,29 εκατομ. (97,25%) 
36,5 χιλιάδες  (2,75%) 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016) 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2018) 



 

 

 
Προκλήσεις στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές 
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Πρόκληση: Έξυπνες, καινοτόμες, αειφόρες αστικές εμπορευματικές 
μεταφορές... 

 Μείωση του κόστους μεταφοράς 

 Βέλτιστη αξιοποίηση της πληρότητας των οχημάτων 

 Βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων 

 Μείωση των αέριων εκπομπών και της όχλησης 

 Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των 

ατυχημάτων 

 Πιο φιλικές πόλεις προς τους πολίτες 

Οικονομικά 
οφέλη 

Περιβαλλοντικά 
οφέλη 

Κοινωνικά 
οφέλη 
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Ενδεικτικά μοντέλα & λύσεις για αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές 
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ΑΚΕΕ 

Click ‘n’ collect Θυρίδες συλλογής 

Cargo bikes 



IWG in Shared Logistics:11 εταιρίες – 1 κοινός στόχος  

Αποτύπωση των 
υφιστάμενων 

διαδικασιών διανομής 

Ανάλυση 
δεδομένων 

(αστική 
διανομή) 

Αναγνώριση 
Μοντέλων 

Συνέργασιας 

Καθορισμός 
Σεναρίων 

Συνεργασίας 

Αξιολόγηση 
των Πιλοτικών 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 
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Εμπορευματικές ροές στην Αττική 

• Δεδομένα από διανομές στην Αττική από 6 εταιρίες του IWG in shared 
logistics (Ανάλυση δεδομένων από Ο.Π.Α.) 

• Χρονική περίοδος: 6 μήνες 
• Κατανομή των εμπορευματικών ροών σε 10 τομείς  
• Στοιχεία ανά τομέα  

o Συντελεστής φόρτωσης 
o Αριθμός σημείων παράδοσης 
o ΤΚ που επισκέπτεται ένα φορτηγό όχημα (ανά δρομολόγιο) 
o Διανυθέντα χιλιόμτερα ανά δρομολόγιο (single trip – ΔΧ) 
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Εμπορευματικές ροές 

Αριθμός εταιριών 6 

Συνολικός αριθμός παλετών 200.000 

Συνολικός αριθμός δρομολογίων 35.000 

Συνολικά ΤΚ Αττικής 292 

Συνολικά ΤΚ 10 τομέων 279 



 

 

 
10 τομείς του Αστικού κορμού της  

Αττικής συγκεντρώνουν το σύνολο των παραδόσεων 
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Ανατολική 
Αττική 

Μεσόγεια  

Βόρειο-
ανατολική 

Αττική 

Νότια 
προάστια 2 

Νότια 
προάστια 1 

Πειραιάς & 
Δυτικά 

προάστια 

Θριάσιο Πεδίο 

Κέντρο της 
Αθήνας 

Δυτικά και 
Βόρειο-δυτικά 

προάστια 

Βόρεια 
προάστια 

Θριάσιο Πεδίο 

Κέντρο της Αθήνας 

Δυτικά και Βόρειο-
Δυτικά προάστια 

Βόρεια προάστια 

Ανατολική Αττική 

Βόρειο - 
Ανατολική Αττική 

Μεσόγεια  

Νότια προάστια 1 

Νότια προάστια 2 

Πειραιάς & 
Δυτικά προάστια 



 

 

 
Αποτελέσματα για την Ανατ. Αττική 
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Θριάσιο Πεδίο 

Κέντρο της Αθήνας 

Δυτικά και Βόρειο-
Δυτικά προάστια 

Βόρεια προάστια 

Ανατολική Αττική 

Βόρειο - 
Ανατολική Αττική 

Μεσόγεια  

Νότια προάστια 1 

Νότια προάστια 2 

Πειραιάς & 
Δυτικά προάστια 

Ανατολική 
Αττική 

(Μαραθώνας, 
Ραφήνα, 
Πικέρμι) 

Συντελεστής φόρτωσης 
(Μ.Ο) 

54,9% 

Συνολικά ΤΚ ανά τομέα 6 

Αριθμός σημείων 
παράδοσης ανά 
δρομολόγιο (M.O) 

6,4 

Διανυθέντα χλμ ανά 
δρομολόγιο (M.O) 

82 

ΤΚ ανά δρομολόγιο (M.O) 



Πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας – συμφόρτωση 4 
εταιριών 3PL 
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• Διάρκεια πιλοτικού: 3 εβδομάδες (2-20/10/2017) 
 

• Χρήση πλατφόρμας Find Match  www.findmatch.gr  

http://www.findmatch.gr/


H πλατφόρμα του U-TURN υποστηρίζει συνέργειες στις 
αστικές εμπορευματικές μεταφορές 

Επιλογή 1: Προσφέρω χώρο σε 
φορτηγό που διαχειρίζομαι το 

οποίο εκτελεί αστικές διανομές   

Επιλογή 2: Ενδιαφέρομαι να 
μεταφέρω παλετοποιημένο φορτίο 

μέσω χρήσης φορτηγού τρίτου 
(συνέργεια) 
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Key Performance Indicators – Στοιχεία από τις συμφορτώσεις 
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Δείκτες που αφορούν 
τα οχήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
για τις συμφορτώσεις  

Δείκτες που 
αφορούν τα 
φορτία που 

συμφορτώθηκαν 

• Αποτελέσματα πιλοτικού: 34 matches φορτίων σε 25 φορτηγά 



Κύρια αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή 
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• Αύξηση του συντελεστή πληρότητας του φορτηγού κατά 30%,  

• Δρομολόγια με μειωμένα διανυόμενα χιλιόμετρα κατά 40%,  

• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος κατά 20%, 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών / ευελιξία στη διανομή   

 



 

 

 
Ατζέντα 

• Υφιστάμενη κατάσταση και προκλήσεις 

• Προοπτικές ανάπτυξης – βέλτιστες πρακτικές  

• Νομοθεσία περί αστικών μεταφορών  

• Ο δρόμος προς τα εμπρός 

17 



Ο Ν. 4302/2014 – Άρθρο 4  
Προεδρικό Διάταγμα περί αστικών μεταφορών 
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… καθορίζονται 
•  κανόνες για τη μεταφορά και τη διανομή αγαθών και εμπορευμάτων 

εντός και περιμετρικά αστικής περιοχής  
(με γνώμονα τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής διατάραξης της 
αστικής κυκλοφορίας) 

… ρυθμίζονται ιδίως 
• Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, ενοποίησης 

και αποομαδοποίησης φορτίων και φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και 
στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των δήμων 
(προκειμένου να επιτευχθεί συγκεντρωμένη μεταφορά και εκφόρτωση προς τα 
καταστήματα και η ρυθμιζόμενη πρόσβαση φορτηγών αυτοκινήτων εντός και 
διαμέσου της πόλης) 

• Η χρήση καθαρών τεχνολογιών εντός του αστικού ιστού και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις σε σχέση με τους όρους φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. 

• Οι όροι για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου σε εντός 
σχεδίου περιοχές. 
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Ο δρόμος προς τα εμπρός (πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο) 
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 • Personal courier - Starship Technologies 

• Συσκευές ρομπότ που μπορούν να 
μεταφέρουν εμπορεύματα (μικρού 
μεγέθους) σε ακτίνα 5 χλμ 

• Τα αγαθά μεταφέρονται κατευθείαν από 
τα καταστήματα στα ειδικά hubs 
(collection points) τη στιγμή που το 
επιθυμεί ο πελάτης 

• Τα αγαθά χρειάζονται 5-30 λεπτά από τη 
στιγμή που θα μπει η παραγγελία να 
παραδώσουν στο hub 

• Το δρομολόγιο του ρομπότ μπορεί να 
παρακολουθείται μέσω κινητού 
τηλεφώνου 

 



Οι συνέργειες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 
βελτιστοποίηση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών  
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• Εταιρική κουλτούρα & διάθεση για συνεργασία 

• Εμπιστοσύνη 

• Καλά ορισμένες διαδικασίες εξ αρχής 

• Οι εταιρίες που θα συνεργαστούν να είναι συμπληρωματικές στα 
εμπορεύματα προς μεταφορά 

• Να έχουν παρόμοιες εμπορευματικές μεταφορές 
 

 
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ !!! 
 



 
 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ! 
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