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Με την επιστημονική υποστήριξη του: 



Η εξέλιξη της συνεργασίας στη διανομή…

To be updated

To be updated ισως μια 
εικονα με τη θεωρία 
εξέλιξης και των ειδών



συνεργασία με 3PL εταιρίες 
Προμηθευτές

3PLs

Λιανέμποροι

Η εξέλιξη της συνεργασίας στη διανομή…



Προμηθευτές

3PLs

Λιανέμποροι

π.χ. backhauling

κάθετη συνεργασία

Η εξέλιξη της συνεργασίας στη διανομή…



Προμηθευτές

3PLs

Λιανέμποροι

π.χ. backhauling

οριζόντια συνεργασία

Η εξέλιξη της συνεργασίας στη διανομή…



Η ομάδα εργασίας του

Κατασκευαστές/
Προμηθευτές 3PLs Λιανέμποροι 



Eυκαιρίες οριζόντιας συνεργασίας

 Αστικό 
διαμετακομιστικό 
κέντρο

Aνάμεσα σε 
προμηθευτές 

Ανάμεσα σε 
3PL εταιρίες

Aνάμεσα σε 
λιανεμπόρους 

 Σε aller et tour 
διανομές 

 Στις επιστροφές 

 Σε συγκεκριμένες 
περιοχές π.χ νησιά

 Στην αστική διανομή

 Αστικό διαμετακομιστικό 
κέντρο

 Εναπομείνασες 
παραδόσεις  (ρετάλια) 

 Παραδόσεις σε 
απομακρυσμένες περιοχές 



Εγκαθιδρυμένη αγορά με ήδη υψηλό βαθμό 
βελτιστοποίησης και συνεργασίες



Διάθεση για εφαρμογές περιορισμένης κλίμακας 



Eυκαιρίες οριζόντιας συνεργασίας

Aνάμεσα σε 
προμηθευτές 

Ανάμεσα σε 
3PL εταιρίες

Aνάμεσα σε 
λιανεμπόρους 

Αστική διανομή

Αστικό 
διαμετακομιστικό 
κέντρο



Πιλοτικά της ομάδας εργασίας του ΕCR

Οριζόντια συνεργασία στην αστική διανομή 
με διαμοιρασμό οχημάτων

Οριζόντια συνεργασία με χρήση ενός κοινού 
διαμετακομιστικού κέντρου

1

2



Οριζόντια συνεργασία στην αστική 
διανομή με διαμοιρασμό οχημάτων



Γιατί οριζόντια συνεργασία στη διανομή; 



Να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής και να 
συνεισφέρουμε σε ένα πιο υγιές μέλλον



Οι δυνατότητες βελτιστοποίησης αυξάνουν 
ανάλογα με το εύρος του πεδίου δράσης 



Να διερευνήσουμε το βαθμό ωριμότητας 
για πιο “disruptive” λύσεις



Η διανομή σήμερα



Η διανομή σήμερα - Βarilla



Η διανομή σήμερα -



To σενάριο του πιλοτικού



Προσομοίωση συνεργατικής δρομολόγησης 
και διανομής



Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Αρ. φορτηγών Κόστος CO2

Διανυθείσα 
Απόσταση

-7%

-9%

0%

-5%



Πιλοτική εφαρμογή συνεργατικής 
δρομολόγησης και διανομής



Πιλοτική εφαρμογή συνεργατικής 
δρομολόγησης και διανομής



Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής (1)

1%

6%
7%

# deliveries per route # pallets per route # fill rate per route# Παλέτες ανά 
δρομολόγιο

Πληρότητα ανά 
δρομολόγιο

# Παραδόσεις ανά 
δρομολόγιο



-6%

-4%

-2%

-3%

Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής (2)

Αρ. φορτηγών Κόστος
Διανυθείσα 
Απόσταση CO2



Τι κρατάμε από το πιλοτικό;



Υπάρχει περιθώριο ευρύτερων συνεργειών με 
σημαντικό κοινωνικό όφελος



Ο εχθρός είναι η πολυπλοκότητα



Η συνεργατική διανομή δεν
είναι quick-win 





Οριζόντια συνεργασία με χρήση ενός 
κοινού διαμετακομιστικού κέντρου





Απόσταση από την πόλη



Συμφόρηση αστικού ιστού



Αύξηση σημείων πώλησης



Συνέπειες

Παραγωγικότητα Κοινωνία Περιβάλλον



Οριζόντια συνεργασία με χρήση ενός κοινού 
διαμετακομιστικού κέντρου



Ανάπτυξη προηγμένου μοντέλου προσομοίωσης 

Funded by the Horizon 2020 
Framework Programme of 

the European Union



Η διανομή σήμερα 



Χρήση κοινού διαμετακομιστικού κέντρου

Mεταμόρφωση



Αποτελέσματα μοντέλου προσομοίωσης

Κόστος Πληρότητα
φορτίων CO2

Διανυθείσα 
Απόσταση

12%

-17% -17%

3%





Κόστος Διανομής

CO2

Πληρότητα

Κυκλοφοριακή συμφόρηση 

Κατάληψη αστικού χώρου



Κόστος διαχείρισης

Ρίσκο καταστροφών

Αλυσίδα ψύξης

Συντονισμός

Lead Time

Reverse Logistics



Πώς θα μπορούσε να δουλέψει;



Πιθανά οφέλη αν η εφαρμογή γίνει 
σε μεγάλη κλίμακα



Αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο



Νέες τάσεις της αγοράς

To Be updated
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Ακροβατώντας προς την ανάπτυξη σε συνεργασία


