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Επωηήμαηα !! 

Ση είλαη ν 3PL; 

Είλαη εύθνιε ε δνπιεηά ηνπ 3PL ; 

Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζσ 3PL ; 

Πσο γίλεηαη λα θεξδίδεη ν 3PL; 
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Δςο απανηήζειρ :  

1. Ο 3PL έρεη ςειή παξαγσγηθόηεηα ιόγσ : 
 Κηήζεο εμεηδηθεπκέλσλ θεθαιαηνπρηθώλ (θαη παλάθξηβσλ) 

εμνπιηζκώλ 

 Σερλνγλσζίαο 

 Σερλνινγίαο 

2. Ο 3PL έρεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ιόγσ 

νκαδνπνίεζεο. 

 

Έηζι, είναι οικονομικόηερος, παρόλο ποσ 

τρεώνει και ηο κέρδος ηοσ 
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Πωρ γίνεηαι η ζωζηή κοζηολόγηζη ; 
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1. Κνζηνιόγεζε αλά πξνζθεξόκελν 

πξντόλ (ππεξεζία) : Μεζνβαξηθή κέζνδνο 

(flat rate). 
 

2. Κνζηνιόγεζε αλά πξντόλ θαη πειάηε : 

Εμαηνκηθεπκέλε κέζνδνο. Οη θαινί 

ινγαξηαζκνί «πξηκνδνηνύληαη» θαη νη θαθνί 

«ηηκσξνύληαη».  
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Ποια είναι ηα πποϊόνηα πος ποςλάει έναρ 3PL ; 

Απνζήθεπζε 

Εξγαηηθά 

Δηαλνκέο 

Εηδηθέο εξγαζίεο 

…….. 
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Πωρ κοζηολογεί ηα πποϊόνηα ηος έναρ 3PL;  

 Κνζηνινγεί θάζε πξντόλ πνπ πξνζθέξεη 

μερσξηζηά (θνζηνιόγεζε αλά πξντόλ) 

 Με βάζε ην ιεηηνπξγηθό ηνπ θόζηνο, ππνινγίδεη 

ην απαηηνύκελν έζνδν αλά πξντόλ, ώζηε λα 

πεηύρεη ην «ιεηηνπξγηθό» θέξδνο πνπ επηζπκεί.  

 

Η παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη «κεζνβαξηθή». Η 

θνζηνιόγεζε γίλεηαη αληαγσληζηηθόηεξε, αλ 

γίλεηαη αλά πειάηε : Πξηκνδνηνύληαη νη «θαινί 

πειάηεο» θαη επηβαξύλνληαη νη «θαθνί».  
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ωζηή μεθοδολογία : Activity Based Costing (ABC)  

 Φηηάρλσ έλα «ξεαιηζηηθό» πίλαθα ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 

 Καηαλέκσ «ξεαιηζηηθά» ηα επί κέξνπο θνζηνιόγηα ζηα πξντόληα 

(ππεξεζίεο) πνπ παξάγσ. 

 Αποθηκευτικά Εργατικά Διανομή 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 50% 30% 20% 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 70% 18% 12% 

ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 100% 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΤΞΗ 100% 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 90% 10% 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΚΣΙΡΙΟΤ 100% 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΑΝΤΨΩΣΙΚΩΝ 100% 

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΣΗΓΩΝ 100% 

ΑΠΟΒΕΕΙ 80% 10% 10% 

……………………….. ………………. ………….. ……………… 
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Υπέωζη ςπηπεζίαρ αποθηκεςηικών 

 Καζνξηζκόο εηεζίνπ «ιεηηνπξγηθνύ» θόζηνπο (ABC) 

 Κ (π.ρ. 500.000) 

 Καζνξηζκόο απαηηνύκελνπ ζπληειεζηή ιεηηνπξγηθνύ 

θέξδνπο  ΛΚ (π.ρ. 20%) 

 Καζνξηζκόο απαηηνύκελνπ εηήζηνπ εηζόδνπ πνπ ζα 

κνπ επηζηξέςεη ηνλ απαηηνύκελν ΛΚ  Ε 

 

Ε = Κ / (1-ΛΚ) 
Ε = 500.000 / (1-0,20) = 625.000 
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Μεηάθπαζη ζε μονάδερ «ηηρ πιάηζαρ» 

 Μεηαθξάδσ ην απαηηνύκελν εηήζην έζνδν ζε κνλάδα 

απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ (η.κ. αλά κήλα, θ.κ. αλά κήλα) 

 Μεηαθξάδσ ην απαηηνύκελν έζνδν αλά κνλάδα 

απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ ζε έζνδν αλά παιέηα, αλάινγα ην 

ρώξν πνπ «πηάλεη» ε παιέηα (παιέηα αλά κήλα). Με μερλάκε : 

Η απνζήθε δελ είλαη πνηέ 100% γεκάηε όιν ην ρξόλν 

(πξνζαπμάλσ ην απαηηνύκελν έζνδν δηαηξώληαο κε ην 

ζπληειεζηή πιεξόηεηαο, π.ρ. 80%  δηα 0,8) 

 

 

ΡΑΦΙΑ B-B & 
REACH 
TRUCK 

ΡΑΦΙΑ 
B-B & 
VNA 

ΡΑΦΙΑ 
DRIVE - IN 

ΜΑΖΙΚΟ 
ΝΣΑΝΙΑΜΑ 
ΧΩΡΙ ΡΑΦΙΑ 

ΤΨΟ 
ΠΑΛΕΣΑ 

ΔΕΙΚΣΗ ΠΑΛΕΣΑ – ΟΓΚΟΤ* :  

ΕΤΡΩΠΑΛΕΣΑ 80Χ120 1,00 - 1,30 3.9 3.0 2.8 2.3 

ΕΤΡΩΠΑΛΕΣΑ 80Χ120 1,30 - 1,60 4.9 3.8 3.5 2.9 

……………. ……………… ……………. ……… …………. …………… 
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Υπέωζη ςπηπεζίαρ επγαηικών 

 Μεηξήζεηο παξαγσγηθόηεηαο (παιέηεο in – out αλά αλζξ-ξα, 

θηβώηηα picking αλά αλζξ-ξα) 

 Πόζεο αλζξ-ώξεο ρξεηάδνληαη γηα ην in – out κηαο παιέηαο ; 

 Πόζεο αλζξ-ώξεο ρξεηάδνληαη γηα ην picking ελόο θηβσηίνπ ; 

 Πόζν κνπ θνζηίδεη πξαγκαηηθά κηα αλζξ-ξα ; 

 Μεηαθξάδσ ηηο αλζξ-ξεο ζε θόζηνο αλά κνλάδα πξντόληνο 

(άκεζν θόζηνο) 

 Πξνζαπμάλσ γηα ηελ ππνζηήξημε (δηνηθεηηθό) 

 Πξνζαπμάλσ γηα λα «πηάζσ» ηα ινηπά θνζηνιόγηα πνπ έρνπλ 

πξνθύςεη από ηελ αλάιπζε ABC (θηηάρλσ ην «δηθό κνπ» 

ζπληειεζηή αλαγσγήο) 

 Τπνινγίδσ ην απαηηνύκελν έζνδν αλά παιέηα γηα λα κνπ 

επηζηξέςεη ηνλ απαηηνύκελν ΛΚ.  
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Απαπαίηηηερ οι μεηπήζειρ : 
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ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚ. ΣΙΜΗ ΔΕΙΚΣΗ 

ΠΑΛΕΣΟΠΟΙΗΗ ΧΤΜΑ ΚΙΒΩΣΙΩΝ (ΠΑΛΕΣΑ Ω 100 ΚΙΒ) ΠΑΛΕΣΕ / ΑΝΘΡ-ΡΑ 3 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΛΕΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΣΗΓΟ - ΕΛΕΓΧΟ - ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ 
ΘΑΛΑΜΟ 

ΠΑΛΕΣΕ / ΑΝΘΡ-ΡΑ 6 

ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΚΙΒΩΣΙΟ 6 - 12 KG) ΚΙΒΩΣΙΑ / ΑΝΘΡ-ΡΑ 100 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΚΣΗ ΠΑΛΕΣΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗ ΡΑΜΠΑ - 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΠΑΛΕΣΕ / ΑΝΘΡ-ΡΑ 5 

ΦΟΡΣΩΗ ΠΑΛΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΟ ΦΟΡΣΗΓΟ ΠΑΛΕΣΕ / ΑΝΘΡ-ΡΑ 25 
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ωζηή κοζηολόγηζη ανθποποώπαρ 

 

Οη εξγαδόκελνη ακείβνληαη γηα 427 κέξεο (14 κήλεο), ελώ 

εξγάδνληαη 228 κέξεο (260 – 22 άδεηα - 6 αξγίεο - 4 

αζζέλεηα). Επίζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ακνίβνληαη γηα 

8 ώξεο, ελώ ην παξαγσγηθό ηνπο έξγν είλαη θαηά 10 - 20% 

ιηγόηεξν ρξόλν (δηαιείκκαηα).  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :  

 Μηθηά 1000 ην κήλα 

 Εηήζην θόζηνο επηβάξπλζεο εηαηξείαο 14Υ1000Υ1,3=18.200 

 Κόζηνο αλά παραγωγική ανθρωποώρα  18.200 / 228 / 8 / 

0,85 = 11,8 
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ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Άκεζν Κόζηνο :  

Οδεγόο 

 Καύζηκα 

 πληεξήζεηο 

 Αζθάιεηα, Σέιε, ΚΣΕΟ 

 Απόζβεζε 

 Έκκεζν Κόζηνο (Τπνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο)  

 Απαζρόιεζε Δηεπζπληή 

Πξνζσπηθό Γξαθείνπ 
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ωζηή κοζηολόγηζη θοπηηγοώπαρ 

 Παξαγσγηθέο κέξεο / έηνο 228 

 Κόζηνο νδεγνύ 1200 Υ 1,3 Υ 14 = 21.840 

 Κόζηνο θαπζίκνπ 228 Υ 100km/εκ.X 0,30/km = 6.840 

 Κόζηνο ζπληεξήζεσλ 60% θαπζίκνπ 4.104 

 Λνηπά άκεζα θνζηνιόγηα (ηέιε θιπ) 1.600 

 πλνιηθό άκεζν θόζηνο 34.384 

 Πξνζαύμεζε ιόγσ ππνζηήξημεο 20%   

 πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο 1,2Υ 34.384 = 41.261 

 Κόζηνο απόζβεζεο 0,20 Υ 60.000 = 12.000 

 πλνιηθό θόζηνο  53.261 

 πλνιηθό θόζηνο αλά θνξηεγνώξα 53.261 / 228 / 8 = 29,2 (ρσξίο 

«ινύθα» νδεγνύ) 
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Υπέωζη διανομήρ 

 Ηκεξήζηα πνζόηεηα δηαλνκήο 

 Απαηηνύκελεο θνξηεγνώξεο γηα ην έξγν 

 πλνιηθό θόζηνο γηα ην έξγν 

 Τπνινγηζκόο εηζνδήκαηνο πνπ επηζηξέθεη ηνλ 

επηζπκεηό ΛΚ 

 Αλαγσγή ζε έζνδν (ηηκνιόγεζε) αλά 

δηαλεκόκελε κνλάδα (παιέηα, θηβώηην, θηιό) 

 Ρήηξα ειάρηζηεο ρξέσζεο αλά παξάδνζε 
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Ποιο είναι ηο ελάσιζηο κόζηορ ανά παπάδοζη ; 

 Χξάξην 8 σξώλ 

 Αξηζκόο παξαδόζεσλ 20 

 Κόζηνο 8Υ 29,2 = 233,6 

 Κόζηνο αλά παξάδνζε 233,6 / 20 = 11,7 

 Απαηηνύκελνο ΛΚ 20% 

 Απαηηνύκελν έζνδν αλά παξάδνζε 11,1 / (1-0,40) = 14,6 
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Αξιοποιούνηαι ζςνεσεία ηα θοπηηγά ;   

 Δερζήθακε όηη ηα θνξηεγά έρνπλ πιήξε 

απαζρόιεζε (πνιύ επθνιόηεξν γηα ηνλ 3PL) 

 Κελόο ρξόλνο πνπ κέλεη από έλα πειάηε 

αμηνπνηείηαη από άιινλ 

 Αλ δελ ηζρύνπλ απηά, ηα θνζηνιόγηα είλαη 

κεγαιύηεξα (άξα εθπίπηνπλ ηα νθέιε ρξήζεο 

3PL) 

 Έλαο 3PL κε θαιή αμηνπνίεζε πόξσλ πξνζθέξεη 

αληαγσληζηηθά θνζηνιόγηα, αθόκα θαη αλ βάδεη ην 

πεξηζώξην ηνπ θέξδνπο ηνπ ! 
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Σι άλλο κάνοςμε με ένα ζωζηό ζύζηημα 
κοζηολόγηζηρ;   

 Κνζηνινγνύκε αλά πειάηε ή θαηεγνξία 

πειαηώλ, ώζηε λα θάλνπκε δίθαην 

επηκεξηζκό ησλ έκκεζσλ θνζηνινγίσλ 

θαη λα είκαζηε αληαγσληζηηθόηεξνη 

 Πξνζδηνξίδνπκε κε αθξίβεηα ηνπο 

απαηηνύκελνπο πόξνπο επεξρόκελεο 

πεξηόδνπ ή έξγνπ (εξγαζία, ελέξγεηα, 

εμνπιηζκνί, πιηθά) 

 Κάλνπκε ηαθηηθέο αλαζθνπήζεηο 

ινγαξηαζκώλ πειαηώλ, ώζηε λα 

εμαζθαιίδνπκε πνηόηεηα θαη 

θεξδνθνξία 
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ςμπεπάζμαηα   
 Ο 3PL ζήκεξα απνηειεί κηα πεξίπινθε βηνκεραλία 

ππεξεζίαο, κε πιεζώξα ππεξεζηώλ 

 Ο «Φπρξόο» 3PL έρεη λα αληηκεησπίζεη αθόκα πεξηζζόηεξεο 

δπζθνιίεο 

 Έιιεηςε ζσζηνύ ζπζηήκαηνο θνζηνιόγεζεο νδεγεί ζε 

δεκίεο, απώιεηα «θαιώλ» πειαηώλ θαη πξνζθόιιεζε ζε 

δεκηνγόλνπο ινγαξηαζκνύο 

 Σν ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο απνηειεί παξάιιεια άξηζην 

εξγαιείν βειηίσζεο θαη κάζεζεο 

 Πξνζπάζεηα θνζηνιόγεζεο αλά πειάηε 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δξαζηεξηόηεηα δηαλνκήο, πνπ 

απνηειεί ην δπζθνιόηεξν θαη αθξηβόηεξν θνκκάηη ηνπ 

παθέηνπ 

 Αλάγθε απνθαηάζηαζεο πγηνύο αληαγσληζκνύ, κέζα από 

λόκηκν θαη ελαξκνληζκέλν πεξηβάιινλ. 
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