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Στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, συντελείται το εξής παράδοξο φαινόμενο: από τη μια 

μεριά όλοι συμφωνούν –επιχειρήσεις και κρατικός μηχανισμός- ότι η αγορά της 

εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά έναν κλάδο άκρως αναπτυσσόμενο και δυναμικό, κι από την 

άλλη μεριά κάνουν ό,τι είναι δυνατόν – η αδράνεια έχει το ίδιο αποτέλεσμα - ώστε ο κλάδος 

αυτός να παραμείνει σε καθεστώς πλήρους αποσύνθεσης και ανοργάνωσης.  

 

Σε όλα τα επίπεδα, η αγορά των Logistics και το επάγγελμα του Logistician τείνουν να 

χάσουν το κύρος τους.  

ΟΟπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  μμπποορρεείί  νναα  δδηηλλώώσσεειι  όόττιι  εείίννααιι  llooggiissttiicciiaann,,  εείίττεε  σσεε  ααττοομμιικκόό  εείίττεε  σσεε  εεττααιιρριικκόό  

εεππίίππεεδδοο,,  χχωωρρίίςς  ααννααγγκκααίίαα  νναα  έέχχεειι  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  γγννώώσσεειιςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα..  ΕΕττααιιρρεείίεεςς  

ππρροοσσλλααμμββάάννοουυνν  ήή  υυπποογγρράάφφοουυνν  σσυυμμββόόλλααιιαα  χχωωρρίίςς  νναα  έέχχοουυνν  ττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσοουυνν  ττηηνν  

γγννώώσσηη  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηη  ααξξίίαα  πποουυ  φφέέρρννεειι  μμιιαα  ττέέττοοιιαα  εεππιιλλοογγήή..,,  ΈΈττσσιι,,  ααγγοορράά  κκααιι  

εεππάάγγγγεελλμμαα  κκιιννδδυυννεεύύοουυνν  νναα    ααππααξξιιωωθθοούύνν  σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  σσττιιγγμμήή  ττοουυςς,,  σσττηηνν  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  

ααππόόλλυυττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααθθώώςς  κκααννεείίςς  δδεενν  εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  νναα  τταα  ππεερριιχχααρραακκώώσσεειι  ααλλλλάά  ααννττίίθθεετταα  

όόλλοοιι  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  νναα  τταα  ««εεκκμμεεττααλλλλεευυττοούύνν»»,,  έέσσττωω  κκααιι  ππρροοσσωωρριιννάά!!    

 Ποίος αξιολογεί, και θεσμικά κατοχυρώνει, τα δεκάδες πτυχία και προγράμματα 

που δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία σε ολόκληρη την Ελλάδα για την 

πρακτική και επιστήμη των Logistics; Ποιος προφυλάσσει τους εκατοντάδες νέους 

που επιθυμούν να σπουδάσουν την επιστήμη των Logistics από πτυχία χωρίς 

αντίκρισμα; 

 Ποιος ενδιαφέρεται αν η νούμερο ένα περιοχή logistics της Αττικής, o 

Ασπρόπυργος, λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους αμφισβήτησης, πολεοδομικού 

χάους και, σε κάθε περίπτωση, χωρίς οργανωμένη ανάπτυξη και στρατηγική 

μετατροπής σε κέντρο διαμετακόμισης της Ελλάδας; 

 Ποιος ενδιαφέρεται αν ο νόμος για τα Εμπορευματικά Κέντρα ψηφίστηκε πριν από 

δύο χρόνια και ακόμα δεν έχει καταστεί δυνατό να βγει μια ΚΥΑ για τις 

πολεοδομικές διατάξεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ; 

 Ποιος μεριμνά για την απελευθέρωση των μεταφορών όταν η Ελλάδα είναι το 

μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λειτουργούν εταιρείες παροχής 



υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομών για τρίτους (third party logistics) χωρίς να 

έχουν δικαίωμα να διατηρούν δικούς τους στόλους; 

 Πως είναι δυνατόν να βγαίνουν διαγωνισμοί του Δημοσίου και να προκηρύσσονται 

θέσεις εργασίας για Logistics χωρίς να υπάρχουν Π.Ε. εφοδιαστικής αλυσίδας με 

αποτέλεσμα οι θέσεις αυτές να καταλαμβάνονται από ανθρώπους τελείως 

άσχετους με το επάγγελμα του Logistician; 

 Πως είναι δυνατόν να χαράσσεται στρατηγική για τα μεγαλύτερα λιμάνια της 

χώρας μας, αυτά του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ 

όψιν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές Logistics τόσο της ενδοχώρας όσο 

και των λιμανιών; 

 Πως θα γίνουμε ο κόμβος Logistics των Βαλκανίων όταν δεν έχουμε μια Εθνική 

Στρατηγική Logistics σε όλο το μήκος και πλάτος της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

χώρας μας; 

 

Τα Ελληνική Logistics χρειάζονται θεσμικό πλαίσιο, περιχαράκωση σε όλα τα επίπεδα, 

επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και λειτουργικά. Χρειάζονται ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Η 

Στρατηγική ανάπτυξης του ΟΣΕ δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπ’ όψιν και να μην συμβαδίζει 

με την Εθνική Στρατηγική για τα λιμάνια ή τα Εμπορευματικά Κέντρα ή το πολεοδομικό 

σχέδιο του Ασπροπύργου ή του Καλοχωρίου. Η δημιουργία νέων Logistician δεν μπορεί να 

βασίζεται σε τίτλο Πανεπιστημιακό, Πολυτεχνείου, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 

ΚΕΚ, κολεγίου ή απλά ενός σεμιναρίου 2 ημερών. Οι εταιρείες Logistics δεν μπορεί να 

οδηγούνται στην παρανομία ή στην λειτουργία με μεσοβέζικα νομικά ή πολεοδομικά 

καθεστώτα επειδή δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο ολοκληρωμένο και σε όλα τα επίπεδα που 

να τις κατοχυρώνει.  

 

Το επάγγελμα του Logistician κινδυνεύει να πάθει αυτό που έπαθε και η ποιότητα στη χώρα 

μας, να απαξιωθεί τη στιγμή της μεγάλης του ανάπτυξης. Θα πρέπει οι εταιρείες, οι 

επαγγελματίες του χώρου, η Ελληνική Εταιρεία Logistics και ιδίως ο κρατικός μηχανισμός, 

να μεριμνήσουν άμεσα, αποτελεσματικά και λειτουργικά, έτσι ώστε ο κλάδος να 

περιχαρακωθεί και να οργανωθεί. Να σχεδιασθεί και να εφαρμοσθεί άμεσα μια Εθνική 

Στρατηγική Logistics καθώς ο τομέας αυτός συνιστά τον πολλά υποσχόμενο κλάδο της 

Εθνικής Οικονομίας τόσο γιατί στηρίζει το εμπόριο και τις εξαγωγές αλλά κυρίως επειδή 

είναι ο μόνος κλάδος που μπορεί να αναδείξει την στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας 

μας.  

 

 

 

 

 


