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Περίληψη 
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου 
μεθοδολογικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των διάφορων παραγόντων που 
επηρεάζουν το χρόνο παραμονής (DT) των εμπορευματοκιβωτίων στους τερματικούς 
σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων. Οι τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων 
θεωρούνται ένα βασικό στοιχείο της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεδομένου ότι αποτελούν 
έναν σύνδεσμο για την μεταφορά αγαθών ανάμεσα στη θάλασσα και στην ενδοχώρα. Η 
πρόβλεψη του καθημερινού φόρτου εργασίας κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή της 
συμφόρησης εντός και εκτός του σταθμού και για την ομαλή ενσωμάτωση του στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Μέχρι τώρα, οι διάφορες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί για τον 
έλεγχο και την πρόβλεψη του DT έχουν ποικίλα αποτελέσματα. Η προτεινόμενη 
μεθοδολογία προτείνει τον συνδυασμό συνθετικών και αποσυνθετικών προτύπων για την 
πρόβλεψη του DT. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση 
των δεδομένων από ένα σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Μέσης Ανατολής. Τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής του μεθοδολογικού πλαισίου αναμένεται να ενισχύσουν 
την  λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο σταθμού, εφοδιαστικής 
αλυσίδας και σε εθνικό επίπεδο. 
 
Λέξεις Κλειδιά: εμπορευματοκιβώτιο εισαγωγής, χρόνος παραμονής, συνθετικά δεδομένα, αποσυνθετικά 
δεδομένα, λήψη απόφασης. 
 
 
 
Abstract 
The general aim of this paper is to propose the development of a methodological 
framework that incorporates the various factors affecting the Dwell Time (DT) of 
containers in container terminals.  Container terminals are regarded as a key element of 
logistics chains since they are a link between sea and the hinterland transportation modes. 
Workload forecasting is essential when it comes to truck arrivals for the avoidance of 
bottlenecks and the smooth integration of container terminals in the supply chain. Up to 
now, various policies have been implemented to control and to predict DT but with 
contradicting results. The suggested methodology will require the combination of 
aggregate and disaggregate models to predict DT. The first results from the aggregate 
model analysis are presented. The developments of such predictive tools are expected to 
enhance decision and policy making at a terminal, supply chain and national level. 
 
Key words: import container, Dwell Time, aggregate data, disaggregate data, decision making. 
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1. Εισαγωγή 
 

Σήμερα, η κυριάρχηση των  εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) στις διεθνής αγορές, επέτρεψε 
την ομαδοποίηση των φορτίων, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων (Kaisar et al., 2006). 
Επιπλέον, η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει σήμερα μια περίοδο αξιοσημείωτων 
διαρθρωτικών αλλαγών που οφείλονται στην αύξηση του μεγέθους των πλοίων. Για το 
λόγο αυτό οι σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων καλούνται να βελτιστοποιήσουν τις 
λειτουργίες τους για να ανταποκριθούν στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση. Οι 
συνδέσεις των λιμενικών σταθμών με την ενδοχώρα, είτε οδικές είτε σιδηροδρομικές,  
έχουν έρθει αντιμέτωπες με όλο και αυξανόμενο όγκο ΕΚ που πρέπει να μεταφερθεί 
αποτελεσματικά, γρήγορα και με ασφάλεια.  
Η κατασκευή καινούριων πλοίων Ε/Κ όπως το Maersk Majestic, συνολικής 
χωρητικότητας περίπου 14000 TEUs(twenty-foot equivalent units ) και των νέων Triple-
E με χωρητικότητα 18000 TEUs, αποτελούν μέρος του προαναφερθέντος προβλήματος. 
Κινητήρια δύναμη για το σχεδιασμό των εν λόγω σκαφών θεωρείται η επίτευξη ενός 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις οικονομίες κλίμακας (Wijnolst et al, 1999). 
Επομένως, το μέγεθος των νέων πλοίων αποτελεί πρόκληση όχι μόνο σε επίπεδο 
τερματικών σταθμών, αλλά και στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι φορείς εκμετάλλευσης των  σταθμών μπορούν να συνοψιστούν 
ως εξής (Sys et al., 2008): 

• εξασφάλιση της δυνατότητας ελλιμενισμού των πλοίων αυτών στους λιμένες,  
• την ικανότητα να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν τα εν λόγω σκάφη σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, 
• διασφάλιση της παράδοσης των Ε/Κ στους παραλήπτες με ασφάλεια και χωρίς 

καθυστερήσεις, 
• διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συνδέσεων με την ενδοχώρα,   
• αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με την διαχείριση του αυξημένου 

αριθμού Ε/Κ, όπως επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός, στοίβαξη περιορισμούς ύψος, 
κ.λπ., 
Από τη στιγμή που η αύξηση του μεγέθους των πλοίων αναμένεται να επηρεάσει σε τόσο 
μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες των τερματικών σταθμών, φαίνεται πιθανό η έλλειψη 
αποτελεσματικών συνδέσεων με την ενδοχώρα να αποτελέσει εμπόδιο. 
Οι τερματικοί σταθμοί Ε/Κ θεωρούνται βασικοί ρυθμιστές της αποδοτικότητας, της 
χωροθέτησης και της αξιοπιστίας  της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς δύνανται να 
απορροφούν τις καθυστερήσεις και τις ανεπάρκειες που δημιουργούνται στα διάφορα 
τμήματα της αλυσίδας (Rodrigue et al, 2008). Επίσης, πολλοί αποστολείς επιλέγουν την 
παραμονή των εμπορευμάτων τους στους σταθμούς είτε επειδή δεν διαθέτουν δικούς 
τους αποθηκευτικούς χώρους είτε επειδή εκμεταλλεύονται τις χαμηλές αποθηκευτικές 
χρεώσεις των σταθμών. Ο αυξανόμενος όγκος Ε/Κ, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
διαθέσιμων εκτάσεων για την επέκταση των σταθμών, αναμένεται να αναγκάσει τους 
φορείς διαχείρισης των σταθμών να επιβάλλουν νέες πολιτικές αναφορικά με την 
επιβολή χρηματικών προστίμων ή λειτουργικών περιορισμών όπως, επιβολή 
συστημάτων άφιξης φορτηγών με ραντεβού, επιβολή ψηλότερων τελών αποθήκευσης, 
κτλ.( Rodrigue et al, 2008). 
Παράλληλα, είναι απαραίτητο για τους φορείς διαχείρισης να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα τους ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
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απέναντι στα ανταγωνιστικά τους λιμάνια. Διάφορες λύσεις έχουν κατά καιρούς 
προταθεί και εφαρμοστεί με ποικίλα αποτελέσματα. Είναι αναμφισβήτητο όμως, ότι η 
ακριβής και έγκαιρη πρόβλεψη των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη 
μέρα θα επιτρέψει τον σωστό προγραμματισμό του εξοπλισμού και του ανθρώπινου 
δυναμικού.  Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η υπερβολική ή η ελλείπεις παροχή 
πόρων για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του σταθμού. Πλεόνασμα των πόρων 
μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια υψηλότερο 
κόστος λειτουργίας. Ανεπάρκεια πόρων μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην 
εξυπηρέτηση, συμφόρηση εντός και εκτός του τερματικού σταθμού, συνεπώς 
δυσαρεστημένους πελάτες. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι μικρές βελτιώσεις στη πληροφόρηση σχετικά με τις αφίξεις των 
φορτηγών για να παραλάβουν Ε/Κ εισαγωγής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση 
των  μη-παραγωγικών κινήσεων (Goodchild and Noronha, 2010). Ως μη-παραγωγική 
κίνηση ορίζεται η μετακίνηση ενός Ε/Κ  από την αρχική θέση στοίβαξης του στην αυλή 
για οποιοδήποτε λόγω εκτός από την παράδοση του στον παραλήπτη ή την μεταφορά για 
τελωνειακή επιθεώρηση. Ο αριθμός μη-παραγωγικών κινήσεων μπορεί να θεωρηθεί σαν 
δείκτης απόδοσης της αποτελεσματικότητας του σταθμού. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι 
η ακριβής και έγκαιρη πρόβλεψη του ημερήσιου ρυθμού παραλαβής Ε/Κ εισαγωγής 
φορτηγών είναι ουσιαστικής σημασίας για το σχεδιασμό της βέλτιστης στοίβαξης Ε/Κ, 
και για τη σωστή κατανομή εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων. Για το σκοπό αυτό 
ορισμένοι λιμένες έχουν προσπαθήσει να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους, όπως η 
παραλαβή Ε/Κ μετά από ραντεβού χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε 
γενικές γραμμές οι υπεύθυνοι σχεδιασμού και στοίβαξης των Σ.ΕΜΠΟ. λαμβάνουν 
αποφάσεις βασιζόμενοι στην  εμπειρία τους. Ωστόσο, εάν ο ακριβής χρόνος παραμονής 
ενός Ε/Κ στο σταθμό ήταν γνωστός εκ των προτέρων, θα ήταν δυνατή η αποθήκευση 
των Ε/Κ στην κατάλληλη θέση ώστε αυτά που έχουν υψηλότερες πιθανότητες 
παραλαβής να μπορούν να ανασυρθούν πιο εύκολα.  
Έχοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, με την παρούσα έρευνα προτείνεται η δημιουργία 
ενός καινοτόμου μεθοδολογικού πλαισίου που θα συνδυάζει συνθετικά και αποσυνθετικά 
δεδομένα και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου πρόβλεψης του χρόνου παραμονής 
Ε/Κ στα Σ.ΕΜΠΟ. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εξετάζονται μόνο τα Ε/Κ 
εισαγωγής.  
Η καινοτομία αυτής της έρευνας είναι πολλαπλή. Πρώτα απ 'όλα, όσο μπορούμε να 
γνωρίζουμε, η βιβλιογραφία που εστιάζει στην πρόβλεψη του χρόνου παραμονής Ε/Κ 
εισαγωγής στα Σ.ΕΜΠΟ είναι περιορισμένη. Δεύτερον, το μεθοδολογικό πλαίσιο που 
προτείνεται αφορά τον καινοτόμο συνδυασμό συνθετικών και αποσυνθετικών προτύπων.   
Επιπλέον, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα μπορέσουν να προσφέρουν πολύτιμες 
κατευθυντήριες φορείς διαχείρισης των Σ.ΕΜΠΟ τόσο σε στρατηγικό όσο και σε 
τακτικό επίπεδο.  

 
Το υπόλοιπο άρθρο δομείται ως εξής. Η 2η Ενότητα παρουσιάζει την επισκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας και τις διάφορες μεθόδους που έχουν ανά καιρούς 
χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη του χρόνου παραμονής. Στην 3η Ενότητα 
παρουσιάζεται συνοπτικά το μεθοδολογικό πλαίσιο. Στην Ενότητα 4 παραθέτονται 
αρχικά τα περιγραφικά στατιστικά του δείγματος και στην συνέχεια σχολιάζονται τα 
πρώτα αποτελέσματα των συνθετικών προτύπων. Η Ενότητα 5 κλείνει το άρθρο 
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παρουσιάζοντας τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα καθώς και διάφορες προτάσεις 
για περαιτέρω έρευνα. 
 
2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

 
Η  εξασφάλιση συνεχούς ροής στις εφοδιαστικές αλυσίδες μπορεί να καθοριστεί από την 
τη βέλτιστης λειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ., η οποία αναμένεται να μειώσει τη συμφόρηση 
και να έχει οικονομικές,  λειτουργικές  και  περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Διαφορετικές 
λύσεις έχουν προταθεί και εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια που μπορούν να  διακριθούν  
σε  δύο  επίπεδα: α)  σε στρατηγικό επίπεδο (π.χ. επέκταση της παραγωγικής ικανότητας) 
και β) σε τακτικό / επιχειρησιακό επίπεδο (π.χ. επέκταση ωρών πύλης, συστήματα με 
ραντεβού, κ.λπ.).  
Στα πλαίσια του πρώτου επιπέδου συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις και ενέργειες των 
φορέων διαχείρισης που απαιτούν επενδύσεις και συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά 
ρίσκου. Παράλληλα, κάποιες επιλογές όπως η επέκταση του σταθμού δεν είναι δυνατές 
λόγω της μη ύπαρξης διαθέσιμου χώρου. Διάφοροι Σ.ΕΜΠΟ. έχουν ενσωματώσει στις 
λειτουργίες τους στρατηγικές όπως την αποκλειστική χρήση συστημάτων για την 
παραλαβή των Ε/Κ μόνο με ραντεβού ή την αύξηση των ωρών λειτουργίας των πυλών.  
 
Μια σειρά από μελέτες έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα της πρόβλεψης του βέλτιστου 
ημερήσιου αριθμού των εισερχόμενων φορτηγών σε έναν τερματικό σταθμό. Σύμφωνα 
με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Boile et al. ( 2013) το φορτηγό αποτελεί 
το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς από και προς τους τερματικούς σταθμούς. Συχνά, κατά τις 
ώρες αιχμής, οι πύλες των Σ.ΕΜΠΟ. αντιμετωπίζουν μεγάλη συμφόρηση, προκαλώντας 
έτσι καθυστερήσεις με σημαντικές επιπτώσεις που εκτείνονται όχι μόνο στα παραπλήσια 
οδικά δίκτυα αλλά και σε όλη την αλυσίδα της εφοδιαστικής.  
Μια σημαντική επένδυση που οι φορείς εκμετάλλευσης των Σ.ΕΜΠΟ θα πρέπει να 
εξετάσουν, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία με  τους μεταφορείς και 
τους διαμεταφορείς, είναι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων για να βελτιωθεί η 
διάχυση της πληροφορίας σχετικά με την μέρα και την ώρα άφιξης των φορτηγών. Στην 
έρευνά που διεξήχθη από τους Zhao and Goodchild, (2010) αναπτύχτηκε ένα μοντέλο 
προσομοίωσης για να αξιολογήσει πως επηρεάζει η χρήση πληροφοριών την 
αποτελεσματικότητα του Σ.ΕΜΠΟ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν ήταν γνωστή η 
μέρα και ώρα άφιξης ενός φορτηγού υπήρχε μείωση των μη-παραγωγικών κινήσεων.  
Πρόσθετες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία της διαθεσιμότητας ν των πληροφοριών 
σχετικά με το χρονικό σημείο κατά το οποίο ένα φορτηγό αναμένεται να φθάσει στο 
στον τερματικό σταθμό για παραλαβή. Οι Σγουρίδης κ.α.,  (2003) προσομοίωσαν  τον 
τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Θεσσαλονίκης και διερεύνησαν τις 
επιπτώσεις των διαφορετικών μοντέλων άφιξης φορτηγών στο επίπεδο εξυπηρέτησης. 
Απέδειξαν ότι μια ομοιόμορφη κατανομή των φορτηγών κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
θα μειώσει το συνολικό χρόνο εξυπηρέτησης του φορτηγού κατά 15%. Επιπλέον, 
πρότειναν ότι η μετάθεση των αφίξεων φορτηγών στις ώρες εκτός αιχμής, θα μειώσει τον 
συνολικό χρόνο κατά 40% και θα αυξήσει την παραγωγικότητα του εξοπλισμού κατά 
7%.  
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Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη πληροφορίας διάφοροι σταθμοί Ε/Κ 
έχουν εφαρμόσει συστήματα ραντεβού (Truck Appointment Systems). Πρόκειται για ένα 
σύστημα κρατήσεων θέσης που παρέχει έναν ορισμένο αριθμό (περιορίζεται από την 
ικανότητα  του τερματικού σταθμού) δεσμευμένων συναλλαγών κατά  τη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου (συνήθως μία ώρα). Τα «ραντεβού» 
πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου ή τηλεφώνου. Προκειμένου το σύστημα αυτό 
να είναι επιτυχές, περαιτέρω στρατηγικές θα πρέπει να εφαρμοστούν για τα φορτηγά που 
φτάνουν νωρίτερα ή αργότερα από τα ραντεβού τους. Η ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
φορτηγών που έχουν ραντεβού  οφείλει να είναι  εξασφαλισμένη  αν  οι  συνθήκες  στο  
εσωτερικό  του τερματικού είναι καλά οργανωμένες. Με αυτό τον τρόπο όλα τα φορτηγά 
με ραντεβού έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων που δεν έχουν ραντεβού. Επίσης, το 
Σ.ΕΜΠΟ. πρέπει να φροντίσει το Ε/Κ να είναι έτοιμο για παραλαβή την ώρα άφιξης του 
φορτηγού.  
To πρώτο TAS εφαρμόστηκε στα λιμάνια του Los Angeles και Long Beach, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση και η ατμοσφαιρική ρύπανση [Huynh, 2009, Giuliano 
and O’Brien, 2007]. H μη επιτυχής διαβούλευση με τους φορείς των λιμένων αυτών 
οδήγησε σε προβλήματα κατά την εφαρμογή τους συστήματος. Επίσης, οι οδηγοί 
φορτηγών δεν μπορούσαν με ευκολία να κλείσουν ραντεβού 24 ώρες νωρίτερα καθώς 
δεν γνώριζαν εκ των προτέρων πιθανές καθυστερήσεις.  
 
Η έρευνα των Boile et al. (2012) έκανε μια προσπάθεια να αξιολογήσει διαφορετικές 
στρατηγικές, όπως TAS και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας πύλης. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι, λόγω της αύξησης των εμπορευματοκιβωτίων, οι τερματικοί σταθμοί θα 
έπρεπε να μετατοπίσουν την άφιξη φορτηγών σε ώρες εκτός αιχμής με την βοήθεια των 
μηχανισμών επιβολής χρηματικών προστίμων τιμολόγησης όπως η τιμολόγηση της 
συμφόρησης. 
Τέλος, η βιβλιογραφία σχετικά με την πρόβλεψη του DT  είναι περιορισμένη. Σύμφωνα 
με τους Moini et  al. (2014) και Rodrigue et al, (2008)  οι κυριότεροι παράγοντες 
επηρεασμού του DT είναι: (1) η λειτουργία και η θέση του Σ.ΕΜΠΟ. (2) η λιμενική 
πολιτική, (3) ο αποστολέας, (4) ο παραλήπτης, (5) το μέσο μεταφοράς, (6) το 
περιεχόμενο του Ε/Κ και (7) οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ αποστολέα – παραλήπτη- 
Σ.ΕΜΠΟ. Ο Huang (2008) απέδειξε ότι η αύξηση του μέσου όρου DT οδηγεί σε 
υψηλότερα ποσοστά μη-παραγωγικών κινήσεων. Οι  Moini et al. (2008)  αξιολογούν 
τους παράγοντες που επηρεάζουν το DT, και εφάρμοσαν αλγορίθμους για να μετρηθεί ο 
αντίκτυπος του κάθε παράγοντα στην παραγωγικότητα του σταθμού. Τονίζουν, επίσης, 
τη σημασία της απόκτησης στοιχείων σχετικά για τους παράγοντες που καθορίζουν το 
DT, όπως πληροφορίες σχετικά με εμπορεύματα και παραλήπτες. 
Συνοψίζοντας, η παραπάνω βιβλιογραφική επισκόπηση υποστηρίζει την ιδέα ότι υπάρχει 
ανάγκη για ένα εργαλείο που μπορεί να προβλέψει τον χρόνο παραμονής Ε/Κ στο 
Σ.ΕΜΠΟ. χωρίς να στηρίζεται σε μεθόδους όπως το TAS και άλλες περιοριστικές 
πολιτικές που επιβάλλονται στους πελάτες, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα. 
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3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Στην προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί σε 
διάφορους Σ.ΕΜΠΟ ανά τον κόσμο για την πρόβλεψη του χρόνου παραμονής των Ε/Κ 
και παραθέσαμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Στην παρούσα ενότητα 
προτείνεται η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου εφαρμογής οικονομετρικών 
μοντέλων που θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει σημαντικά τους φορείς 
λήψης αποφάσεων.  
Η βιβλιογραφική επισκόπηση που έχει πραγματοποιηθεί έδειξε ότι οι προηγούμενες 
μελέτες που αφορούν τις εμπορευματικές μεταφορές έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην 
επιλογές διαμεταφορέων και παραληπτών/ αποστολέων όσον αφορά την επιλογή του 
μέσου μεταφοράς, λιμένα παραλαβής ή αποστολής και κατά συνέπεια την επιλογή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά την επιλογή ή όχι συνδυασμένης μεταφοράς. Τα πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις 
εμπορευματικές μεταφορές είναι:  (1) το κόστος, (2) η συχνότητα δρομολογίων (3) η 
ευελιξία σε ενδεχόμενες καθυστερήσεις (4) η εξασφάλιση της ασφάλειας του 
εμπορεύματος,  (5) ο κίνδυνος της καθυστέρησης, και (6) το επίπεδο εξυπηρέτησης των 
συνδυασμένων μεταφορών (Marcucci, 2013). Συγκεκριμένα στο (Danielis et al., 2004) 
αναπτυχτήκαν μοντέλα probit από τα αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου σε 65 
αποστολείς Ε/Κ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κόστος , ο χρόνος, η ακρίβεια και η 
ασφάλεια αποτελούν τα  πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη για την 
επιλογή των τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων. Η έρευνα αυτή συνεχίστηκε το 2006, με 
αύξηση του δείγματος κατά 99 επιχειρήσεις στην Ιταλία. Τα αποτελέσματα ενισχύουν 
την σημασία των προαναφερόμενων ιδιοτήτων. Στην ίδια κατεύθυνση, κινήθηκε και η 
έρευνα (Feo et al., 2011) σε 45 εταιρείες στην Ισπανία όπου η ανάπτυξη mixed logit 
προτύπων ποσοτικοποίησε τις επιπτώσεις χαρακτηριστικών όπως ο χρόνος, η αξιοπιστία 
και η συχνότητα δρομολογίων.  Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό επιλογής μιας 
εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η ροή της πληροφορίας, δηλαδή η δυνατότητα του 
αποστολές ή παραλήπτη να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση στην όποια 
βρίσκεται το εμπόρευμα του.  
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Σχήμα  1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

 
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που προτείνεται με την παρούσα 
έρευνα. Συνθετικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί από Σ.ΕΜΠΟ. σε διάφορα μέρη του 
κόσμου. Τα δεδομένα αφορούν Ε/Κ εισαγωγής και συγκριμένα πληροφορίες σχετικά με 
το Ε/Κ (διαστάσεις, ώρα και μέρα παραλαβής κτλ,), πληροφορίες σχετικά με το πλοίο 
αποδέσμευσης, πληροφορίες σχετικά με το φορτηγό παραλαβής (βλ. Ενότητα 4.1). Με 
βάση τα δεδομένα αυτά θα αναπτυχθούν συνθετικά μοντέλα. Παράλληλα αποσυνθετικά 
δεδομένα θα συλλεχθούν από διαμεταφορείς και παραλήπτες (όπως περιγράφεται 
Kourounioti and Polydoropoulou, 2015) και θα αναπτυχθούν  αποσυνθετικά πρότυπα. 
Στην συνέχεια θα αναπτυχθεί ένα σύστημα μοντέλων, από το συνδυασμό των 
συνθετικών και των αποσυνθετικών προτύπων, που θα προβλέπει τον τελικό χρόνο 
παραμονής των Ε/Κ εισαγωγής.    
 
 
4. Αποτελέσματα  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα προτείνει τον 
συνδυασμό τόσο συνθετικών όσο και αποσυνθετικών δεδομένων.  Στην ενότητα αυτή 
παρουσιάζεται η ανάλυση των συνθετικών δεδομένων που έχουν παραχωρηθεί στην 
ομάδα μελέτης για ανάλυση και τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός 
μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης. 
 

4.1. Περιγραφή Βάσης Δεδομένων  

Τα δεδομένα παραχωρήθηκαν από ένα Σ.ΕΜΠΟ στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της 
Μέσης Ανατολής. Η ερευνητική ομάδα απέκτησε μηνιαία στοιχεία για το 2014 από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβρη. Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν 
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μόνο τα στοιχεία παραλαβής Ε/Κ εισαγωγής του σταθμού. Συγκεκριμένα οι παρακάτω 
πληροφορίες δόθηκαν από το Σ.ΕΜΠΟ.: 
 

1) Πληροφορίες σχετικά με το Ε/Κ 

 Διαστάσεις (20ft ή 40ft) 

 Αν ήταν γεμάτο ή άδειο 

 Περιεχόμενο Ε/Κ 

 Όνομα παραλήπτη 

 Ώρα και μέρα αποδέσμευσης του από το πλοίο 

 Ώρα και μέρα μεταφοράς του στο τελωνείο 

 ‘Ώρα και μέρα παραλαβής του από το φορτηγό 
2) Πληροφορίες σχετικά με το πλοίο αποδέσμευσης του Ε/Κ, 

 ‘Όνομα Πλοίου 

 Ναυτιλιακή γραμμή πλοίου 
3) Πληροφορίες σχετικά με το φορτηγό.  

 Ώρα και μέρα άφιξης στις πύλες του Σ.ΕΜΠΟ. 

 Ώρα παραλαβής Ε/Κ 

 ‘Ώρα αναχώρησης από το Σ.ΕΜΠΟ. 

Συνολικά κατά τη περίοδο μελέτης το Σ.ΕΜΠΟ. διαχειρίστηκε 33532 Ε/Κ εισαγωγής. 
Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία της βάσης.  
 

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση βάσης δεδομένων 

Μεταβλητή Ποσοστό επί του συνόλου 
20’Ft Ε/Κ 29% 
40’Ft Ε/Κ 71% 
Ψυγεία Ε/Κ 28% 
Επικίνδυνη  0,35% 
Βάρος 23,81τόνοι (μέση τιμή) 
Ναυτιλιακή Εταιρεία (1) 93,78% 

Κατηγορίες Εμπορευμάτων
Μη ευπαθή τρόφιμα  10% 
Ευπαθή τρόφιμα 27% 
Οικοδομικά υλικά 27% 
Είδη σπιτιού  13% 
Χημικά υλικά 2% 
Πρώτες Ύλες 1% 
Πλαστικά και προϊόντα από χαρτί  5% 

Ρούχα παπούτσια  3% 

Διάφορα άλλα προϊόντα 12% 
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Η μεγάλη πλειοψηφία Ε/Κ προήλθε ξεφορτώθηκε από πλοία που ανήκουν σε μια μόνο 
ναυτιλιακή εταιρεία. Συνολικά 54 διαφορετικά είδη εμπορευμάτων βρισκόταν μέσα στην 
βάση  τα οποία χωρίστηκαν σε εννέα διαφορετικές κατηγορίες εμπορευμάτων. Γενικά το 
περιεχόμενο κάθε κουτιού είναι μια πληροφορία που δεν μπορεί να δοθεί εύκολα από 
τους τερματικούς σταθμούς. Τα δεδομένα αυτά έχουν εισαχθεί στο μοντέλο γραμμικής 
παλινδρόμησης που παρουσιάζεται στην συνέχεια. 
 

4.2. Περιγραφική στατιστική  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται κάποια γενικά στατιστικά στοιχεία. Η κίνηση των 
εμπορευματοκιβωτίων κορυφώνεται κατά το 2ο τετράμηνο του έτους με την μέγιστη τιμή 
της να παρατηρείται τον Ιούνιο όπου ο τερματικός σταθμός αποδεσμεύει το 13.62% του 
συνόλου των Ε/Κ. (Σχήμα 2). Επιπλέον η μικρότερη κίνηση παρατηρείται τον 
Φεβρουάριο όπου αποδεσμεύεται το 0.2% επί του συνόλου των Ε/Κ από τον σταθμό. 
 
 
 
 

 
Σχήμα 2: Ποσοστό επί των συνολικών παραλαβών Ε/Κ ανά μήνα 

Εκτός του μήνα παραλαβής των εμπορευματοκιβωτίων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η εβδομαδιαία κατανομή των παραλαβών και ο τρόπος με τον οποίο η 
κίνηση κατανέμεται από Δευτέρα έως την Κυριακή. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η 
έρευνα επικεντρώνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι και η Παρασκευή είναι αφοσιωμένη στην προσευχή.  
Αυτό μπορεί να εξηγήσει τα χαμηλά ποσοστά παραλαβών την Παρασκευή (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3: Αποδέσμευση Ε/Κ ανά μέρα 

Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται η κατανομή του χρόνου παραμονής των 
εμπορευματοκιβωτίων στον τερματικό σταθμό (Dwell Time) παρατηρείται ότι το 74% 
(23,252) των Ε/Κ παρέμειναν στον τερματικό σταθμό από 4 έως 14 μέρες. Συνολικά  
πέρασε από  τελωνειακό έλεγχο το 27% των Ε/Κ. Στο παρακάτω διάγραμμα 
παρατηρείται από το ποσοστό των εμπορευματοκιβωτίων που πέρασαν από τελωνιακό 
έλεγχο (κόκκινη γραμμή), και των εμπορευματοκιβωτίων που δεν πέρασαν από 
τελωνιακό έλεγχο (μπλε γραμμή) σε αντιστοιχία με τις ημέρες παραμονής τους στον 
τερματικό σταθμό. Η μέση τιμή παραμονής Ε/Κ στο σταθμό αν δεν περάσουν από 
τελωνείο είναι 11 μέρες ενώ αν περάσουν είναι 12 μέρες. Συμπεραίνουμε λοιπόν τα Ε/Κ 
που υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους μένουν μια μέρα παραπάνω στο Σ.ΕΜΠΟ.  
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Σχήμα 4: Κατανομή χρόνου παραμονής Ε/Κ που πέρασαν από τελωνιακό έλεγχο και που δεν πέρασαν (με το 
κόκκινο συμβολίζονται τα Ε/Κ που πέρασαν τελωνειακό έλεγχο). 

 
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν στην μοντελοποίηση του προβλήματος οι 
μήνες Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Στο παρακάτω διάγραμμα 
(σχήμα 5) παρουσιάζεται ο μέσος χρόνος παραμονής για τους συγκεκριμένους μήνες 
καθώς και η τυπική απόκλιση τους. Από το διάγραμμα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τον 
Οκτώβριο τα εμπορευματοκιβώτια μένουν τις περισσότερες μέρες αφού ο μέσος όρος 
είναι σχεδόν 12 μέρες ενώ αντιθέτως τον Δεκέμβριο τα εμπορευματοκιβώτια μένουν 
κατά μέσο όρο 8 μέρες.  
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Σχήμα 5: Χρόνος παραμονής (DT) ανά μήνα εξαγωγής από τον τερματικό 

 
Συνεπώς, για τους μήνες από Σεπτέμβρη έως Δεκέμβρη η ερευνητική ομάδα 
χρησιμοποίησε 3387 εκχωρήσεις εμπορευματοκιβωτίων με την περιγραφή του φορτίου 
που μετέφεραν. 
 
Συνοψίζοντας ο μέσος χρόνος παραμονής των Ε/Κ στο σταθμό ανέρχεται στις 11-12 
μέρες γεγονός που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που κυριαρχούν στην περιοχή. Παράλληλα ο χρόνος παραμονής παρουσιάζει 
έντονη εποχικότητα και εξαρτάται από το αν το Ε/Κ πέρασε από τελωνειακό έλεγχο. 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση οι μεταβλητές θα χρησιμοποιηθούν για την 
πρόβλεψη του χρόνου παραμονής όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω ενότητα.  
 

4.3. Καθορισμός και αποτελέσματα εκτίμησης πρότυπου γραμμικής 
παλινδρόμησης  

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του προτύπου αποτελείται από 3387 
Ε/Κ εισαγωγής που παρελήφθησαν από το σταθμό από τον Σεπτέμβριο μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2014. Το συνολικό δείγμα εξετάστηκε με μεγάλη προσοχή προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ακραίες τιμές στις διάφορες παρατηρήσεις. 
 
 
Σαν εξαρτημένη μεταβλητή εισάγεται ο χρόνος παραμονής του Ε/Κ στο Σ.ΕΜΠΟ (Dwell 
Time). Η εξίσωση (1)  που χαρακτηρίζει το DT είναι: 
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DT = B0 +B20 *20FT – BReefer *Reefer + BSundayOUT *SundayOUT + BMondayOUT 

*MondayOUT + BWednesdayOUT *WednesdayOUT +BThursdayOUT *ThursdayOUT 
+BSaturdayOUT *SaturdayOUT -BFoods1 *Foods1 –BFoods2 *Foods2 –BBuildingMaterials 

*BuildingMaterials –BHomeware *Homeware –BChemicals *Chemicals –ΒRawMaterials 

*RawMaterials – BPlasticPaper *PlasticPaper +BTextiles *Textiles                                        (1) 
 
Όπου:  

• Β0 : Η σταθερά της παλινδρόμησης. 
• Η μεταβλητή 20.0 χαρακτηρίζει τις διαστάσεις  εμπορευματοκιβωτίου και 

παίρνει τιμή 0=> όταν το Ε/Κ είναι 40FT, 1=> όταν το Ε/Κ είναι 20FT. 
• Η μεταβλητή Reefer χαρακτηρίζει αν το εμπορευματοκιβώτιο είναι ψυγείο ή 

όχι. Παίρνει τιμή 0=> όταν δεν είναι ψυγείο, 1=> όταν είναι. 
• SundayOUT: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ 

παρελήφθη από τον σταθμό οποιαδήποτε μέρα εκτός Κυριακής, 1=> εάν 
παρελήφθη Κυριακή. 

• MondayOUT: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ 
παρελήφθη από τον σταθμό οποιαδήποτε μέρα εκτός Δευτέρας, 1=> εάν 
παρελήφθη Δευτέρα 

• WednesdayOUT: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ 
παρελήφθη από τον σταθμό οποιαδήποτε μέρα εκτός Τετάρτης, 1=> εάν 
παρελήφθη Τετάρτη. 

• ThursdayOUT: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ 
παρελήφθη από τον σταθμό οποιαδήποτε μέρα εκτός Πέμπτης, 1=> εάν 
παρελήφθη Πέμπτη. 

• SaturdayOUT: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ εξήχθη 
από τον σταθμό οποιαδήποτε μέρα εκτός Σαββάτου, 1=> εάν παρελήφθη 
Σαββάτο.  

• Foods1: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ δεν περιέχει 
φορτίο με φαγητά μη ευπαθή, 1=> εάν περιέχει φορτίο με φαγητά μη ευπαθή. 
Ως φαγητά μη ευπαθή έχουν χαρακτηριστεί τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, 
τα έλαια κτλ 

• Foods2: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ δεν περιέχει 
φορτίο με φαγητά ευπαθή, 1=> εάν περιέχει φορτίο με φαγητά ευπαθή. Ως 
φαγητά ευπαθή έχουν χαρακτηριστεί τα κρέατα, λαχανικά, φρούτα κτλ 

• BuildingMaterials: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ δεν 
περιέχει φορτίο με οικοδομικά υλικά, 1=> εάν περιέχει φορτίο με οικοδομικά 
υλικά. 

• Homeware: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν το Ε/Κ δεν περιέχει 
φορτίο με είδη σπιτιού, 1=> εάν περιέχει φορτίο με είδη σπιτιού. 

• Chemicals: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν δεν περιέχει φορτίο 
με χημικά υλικά, 1=> εάν περιέχει φορτίο με χημικά. 
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• RawMaterials: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν δεν περιέχει 
φορτίο με πρώτες ύλες, 1=> εάν περιέχει φορτίο με πρώτες ύλες. 

• PlasticPaper: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν δεν περιέχει 
φορτίο με πλαστικά ή χάρτινα προϊόντα, 1=> εάν περιέχει φορτίο με πλαστικά 
ή χάρτινα προϊόντα.  

• Textiles: Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0=> όταν δεν περιέχει φορτίο με 
προϊόντα όπως ρούχα, παπούτσια κτλ, 1=> εάν περιέχει φορτίο με 
υφασμάτινα προϊόντα.  

 
Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων μοντέλου παλινδρόμησης 

Συντελεστές Εκτιμήσεις Συντελεστών T-Statistic 
 

B0 15,653 46,420 
20.0 1,032 3,885 

Reefer -3,698 -8,116 
SundayOUT 1,077 2,876 
MondayOUT 0,561 1,464 

WednesdayOUT 1,215 3,731 
ThursdayOUT 0,599 1,892 
SaturdayOUT 0,827 2,399 

Foods1 -4,740 -10,987 
Foods2 -4,798 -9,555 

BuildingMaterials -5,714 -16,652 
Homeware -1,832 -4,665 
Chemicals -2,369 -3,035 

RawMaterials -1,939 -2,056 
PlasticPaper -4,231 -8,167 

Textiles 1,890 2,994 
 

Στατιστικά 
Αριθμός παρατηρήσεων 3386  

R2 0,209  

 
Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης. 
Η τιμή της σταθεράς δείχνει ότι ο μέσος χρόνος παραμονής στο Σ.ΕΜΠΟ. είναι 15 
ήμερες τιμή που δεν διαφέρει σημαντικά από τον μέσο χρόνο παραμονής. Στο πρότυπο 
συμπεριλήφθησαν μόνο οι μεταβλητές με |1.96|, θεωρούμε δηλαδή ότι οι 
μεταβλητές ήταν σημαντικές στο 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα παρατηρούμε την αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα 
ψυγεία Ε/Κ και τον χρόνο παραμονής. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στα 
ψυγεία βρίσκονται συνήθως πιο ευπαθή προϊόντα που πρέπει να παραληφθούν άμεσα. 
Επιπλέον η αποθήκευση ψυγείων Ε/Κ στο Σ.ΕΜΠΟ. κοστίζει περισσότερο και είναι 
περισσότερο απαιτητική (διατήρηση θερμοκρασίας κτλ).   Επίσης, παρατηρούμε ότι όλες 
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οι ήμερες έχουν θετική συσχέτιση με το DT. Γενικά τα τρόφιμα έχουν αρνητικό πρόσημο 
δηλαδή παρουσιάζουν μειωμένο χρόνο παραμονής. Θετική συσχέτιση έχουν μόνο τα 
ρούχα και τα παπούτσια και γενικότερα τα προϊόντα από ύφασμα.  Τέλος, οι παραλήπτες 
τείνουν να παραλαμβάνουν τα οικοδομικά υλικά γρηγορότερα από όλα τα υπόλοιπα 
προϊόντα BBuildingMaterials= -5,714. Επειδή για την ανάπτυξη του παραπάνω προτύπου 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο τρεις μήνες δεν μελετήσαμε την επίδραση της εποχικότητας στο 
DT. 
 
Η γραμμική παλινδρόμηση παρουσίασε χαμηλό συντελεστή συσχέτισης R2=0.209 που 
σημαίνει ότι οι επεξηγηματικές μεταβλητές δεν μπορούν να επεξηγήσουν επαρκώς την 
εξαρτημένη. Όπως αναφέρθηκε στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα πρώτα 
αποτελέσματα της έρευνας. Στο μοντέλο θα εισαχθούν μελλοντικά και οι παραλήπτες 
των Ε/Κ και αναμένεται να αυξηθεί το R2. Τέλος η χαμηλή τιμή του συντελεστή 
αυτοσυσχέτισης οδήγησε στην διαπίστωση ότι για καλύτερη πρόβλεψη του χρόνου 
παραμονής κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός συνθετικών και αποσυνθετικών 
δεδομένων.     
 
5. Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Οι τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων θεωρούνται ο σύνδεσμος για την 
μεταφορά αγαθών ανάμεσα στην θάλασσα και την ενδοχώρα. Επομένως, η 
αποτελεσματική ενσωμάτωση των Σ.ΕΜΠΟ στην εφοδιαστική αλυσίδα προϋποθέτει την 
βέλτιστη λειτουργία τους σε όλους τους τομείς. Η αύξηση των μεγεθών των πλοίων, σε 
συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση του αριθμού των Ε/Κ έχουν αναγκάσει τους φορείς 
διαχείρισης των Σ.ΕΜΠΟ.  να συμμορφωθούν με τις ειδικές απαιτήσεις που επιβάλλουν 
τόσο οι πελάτες όσο και ο ανταγωνισμός της αγοράς. Οφείλουν λοιπόν, να 
επανασχεδιάσουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές τους για να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους, να προσελκύσουν νέους πελάτες αλλά και να κρατήσουν 
ευχαριστημένους τους ήδη υπάρχοντες. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας η αποδοτική 
λειτουργία των σταθμών  προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση και 
τα προβλήματα χωρητικότητας. Αύξηση της αποδοτικότητας τους είναι προτιμότερη από 
επενδύσεις με υψηλό ρίσκο και κόστος. Η βελτιστοποίηση μπορεί να διευκολυνθεί με 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθούν στην λήψη αποφάσεων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλλει το προτεινόμενο μεθοδολογικό 
πλαίσιο που στοχεύει στην δημιουργία ενός εργαλείου, που θα βοηθήσει τους φορείς 
εκμετάλλευσης να προβλέψουν τον ημερήσιο φόρτο εργασίας αναφορικά με την άφιξη 
φορτηγών για την παραλαβή Ε/Κ εισαγωγής, ώστε να προγραμματίσουν με βέλτιστο 
τρόπο το προσωπικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 
πολιτικές στοίβαξης.  

Διάφορες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς σε σταθμούς ανά τον κόσμο αλλά 
όχι πάντα με επιτυχία. Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες αυτής της έρευνας είναι 
η ενσωμάτωση στο μεθοδολογικό πλαίσιο προτύπων συμπεριφοράς που έχουν βρει 
περιορισμένη εφαρμογή στις εμπορευματικές μεταφορές. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία 
εστιάζεται κυρίως σε παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μέσου μεταφοράς ή 
επιλογής εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι το χρόνο παραμονή τους σε τερματικούς 
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σταθμούς. Ένα ακόμα καινοτόμο στοιχείο είναι ο συνδυασμός τόσο συνθετικών όσο και 
αποσυνθετικών δεδομένων.  

Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί κομμάτι διδακτορικής διατριβής και διερευνά την 
επιρροή διάφορων παραγόντων στον χρόνο παραμονής Ε/Κ στα Σ.ΕΜΠΟ. Η έρευνα 
αυτή επικεντρώνεται στα Ε/Κ εισαγωγής και αποσκοπεί στην δημιουργία ενός 
καινοτόμου μεθοδολογικού πλαισίου που θα συνδυάζει συνθετικά και αποσυνθετικά 
πρότυπα. Για το σκοπό αυτό έχουν ζητηθεί δεδομένα από διάφορους Σ.ΕΜΠΟ., τόσο 
Ευρωπαϊκούς όσο και Ασιατικούς. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αναλύονται τα 
δεδομένα που χορηγήθηκαν από ένα λιμάνι της Μέσης Ανατολής σε επίπεδο έτους.   

Η παρούσα έρευνα αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου που 
αναμένεται να ενισχύσει την λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής σε τρία επίπεδα: 
1. Επίπεδο τερματικού σταθμού: Οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών 

μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης 
των λειτουργιών και για τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και τον 
εξοπλισμού. 

2. Επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας: Θα βοηθήσει τους βασικούς συντελεστές της 
αλυσίδας στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή του λιμένα, του μέσου 
μεταφοράς, καθώς και με σχεδιασμό των πολιτικών τιμολόγησης που επιβάλλουν 
στους πελάτες τους. 

3. Εθνικό επίπεδο: Πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά άφιξης φορτηγών παραλαβή 
μπορεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής όσον αφορά την 
τιμολόγηση της οδικής συμφόρησης και την λήψη αποφάσεων σχετικά με  οδικές 
επενδύσεις. 

 
Όσον αφορά τη μελλοντική έρευνα, θα πραγματοποιηθεί και η συλλογή των 
αποσυνθετικών δεδομένων σε διαμεταφορείς και αποστολείς/ παραλήπτες. Επίσης, θα 
γίνουν προσπάθειες βελτίωσης των συνθετικών προτύπων και θα πραγματοποιηθεί η 
ανάλυση των δεδομένων που έχουν διατεθεί  από άλλα λιμάνια.  
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