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1. Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες που θέτετε ως νέο Δ.Σ.;  

 

H Ελληνική Εταιρεία Logistics είναι θεσμός. Έχουμε παραλάβει ένα Ιστορικό Σωματείο το 

οποίο όχι μόνο καταγράφει αλλά κυρίως εξελίσσει την επιστήμη των Logistics τα τελευταία 

12 χρόνια στην Ελλάδα και στόχο μας είναι η προβολή και ανάδειξη του. Δύο είναι οι κύριοι 

άξονες όπου στηρίζεται η στρατηγική του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου: 

 Εθνική Στρατηγική Logistics: Η Ελληνική Εταιρεία Logistics είναι ο φορέας που 

οφείλει να χαράξει την Εθνική Στρατηγική Logistics. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

έχει ήδη αναπτύξει μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες όπου συντονισμένα το 

Σωματείο μας με τα καθ’ύλην αρμόδια Υπουργεία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

Εθνικής Στρατηγικής Logistics. Το ότι η χώρα μας έχει μια στρατηγική γεωγραφική 

θέση είναι γεγονός. Το ότι η χώρα μας είναι η πύλη προς τα Βαλκάνια είναι επίσης 

γεγονός. Δεν αρκεί όμως να τα λέμε και να τα επισημαίνουμε. Πρέπει να 

σχεδιάσουμε την υλοποίησή τους και να τα εφαρμόσουμε. Πρέπει να έχουμε όραμα 

και οι ενέργειές μας να σταματήσουν να είναι αποσπασματικές ή να βασίζονται απλά 

σε πρωτοβουλίες ιδιωτών.  

 Έλληνας Logistician: Ο Έλληνας Logistician έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι ο 

μαθητευόμενος της Ευρώπης. Δημιουργεί, αναπτύσσει, εξελίσσει την επιστήμη των 

Logistics μέσα από τα γεωπολιτικά δεδομένα της χώρα μας και τις δυσλειτουργίες 

που η κοινωνία μας τροφοδοτεί. Είναι έτοιμος όμως και να επεκτείνει τις 

δραστηριότητες του στις γείτονες χώρες αλλά και να «εξάγει» γνώση και εμπειρία 

Logistics. Η Ελληνική Εταιρεία Logistics οφείλει να αναδείξει τον Έλληνα Logistician, 

να τον φέρει στο κέντρο των εξελίξεων. Το Logistics Management συνιστά το 

μάνατζμεντ του σύγχρονου επιχειρησιακού γίγνεσθαι καθώς όλο και περισσότεροι 

νέοι στρέφονται προς την εκμάθηση του και όλο και περισσότερες εταιρείες 

αντιλαμβάνονται τον ρόλο του στην σύγχρονη διαχείριση. Ο Έλληνας Logistician δεν 

μπορεί να λείπει από αυτές τις εξελίξεις.  

 

2. Πώς θα επιδιώξετε τη συσπείρωση των Logisticians; 
3. Ποιες νέες υπηρεσίες θα παρέχετε προς τα μέλη σας;  

 

Το πιο σημαντικό πράγμα ακόμα και για ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικό όπως η Ελληνική 

Εταιρεία Logistics είναι η διαμόρφωση ενός προϊόντος που θα έχει ανταπόκριση από την 

αγορά, από τα μέλη του. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει σχεδιάσει και ήδη υλοποιεί μια 

σειρά από δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το 

Σωματείο μας προς τα μέλη του. Υπηρεσίες που αντικειμενικό σκοπό θα έχουν την 

συσπείρωση των Ελλήνων Logistician προς το Σωματείο μας το οποίο πλέον θα συνιστά την 

μοναδική ουσιαστική και επαγγελματική πηγή συγκέντρωσης γνώσης, εμπειρίας, 

επαγγελματιών και πρωτοβουλιών για την επιστήμη των Logistics. Το «τι προσφέρουμε» 

προς τα μέλη μας χρειάζεται ενίσχυση, ανανέωση, όραμα και σχεδιασμό και ήδη ως νέο 
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Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνουμε ένα νέο πακέτο υπηρεσιών προς τα μέλη μας το οποίο 

θα είναι έτοιμο στις αρχές Μαρτίου 2007. Το νέο πακέτο υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται 

πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου Έλληνα Logistician και θα συνιστά εργαλείο 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών και του Σωματείου.    

 

4. Οι Έλληνες Logistician χρειάζονται πλέον ένα επιστημονικό 
σωματείο ή μια συνδικαλιστική εκπροσώπηση;  

 
Πάνω και πέρα από κάθε στενή η ευρεία ερμηνεία εννοιών όπως : συνδικαλιστικό όργανο, 

επαγγελματικό σωματείο, κερδοσκοπική η μη κερδοσκοπική εταιρεία, το ζητούμενο είναι ο 

Έλληνας Logistician να βρίσκει λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα μέσα από τις 

υπηρεσίες που του παρέχονται. Ο προβληματισμός σήμερα δεν πρέπει να είναι αν το μη 

κερδοσκοπικό σωματείο μεταλλαχτεί σ’ ένα Συνδικαλιστικό όργανο αλλά αν η Ελληνική 

Εταιρεία Logistics αναλάβει δυναμικά τον ρόλο που έτσι και αλλιώς της έχει ανατεθεί εδώ 

και χρόνια, του συντονιστή και πρωτεργάτη των εξελίξεων στα Logistics στην χώρα μας. Ο 

Έλληνας Logistician χρειάζεται φωνή, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται λύσεις, χρειάζεται 

ανάπτυξη. Σε αυτά θα πρέπει να εστιασθούμε και γι’ αυτά θα πρέπει, ως νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο, δυναμικά να εργασθούμε.  

 

5. Συνιστούν τα Logistics ακόμα αγορά άκρως υποσχόμενη και 
αναπτυσσόμενη;  

 
Τα Logistics συνιστούν τα «νεύρα» της Εθνικής μας οικονομίας. Στην Ελλάδα δεν είμαστε 

ούτε καν στη αρχή της ανάπτυξης τους και ως αγορά οι προοπτικές εξέλιξης είναι κάτι 

παραπάνω από εξαιρετικές. Οι υποδομές κατέχουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της εν 

λόγω αγοράς όμως δεν συνιστούν πανάκεια. Και αυτό το αποδεικνύουν καθημερινά οι 

Έλληνες Logistician καθώς αναπτύσσουν την αγορά τους, βρίσκουν λύσεις, εξελίσσουν τις 

υπηρεσίες που παρέχουν προσελκύοντας όλο και περισσότερες εμπορευματικές ροές μη 

βασιζόμενοι ή καλύτερα μη υποστηριζόμενοι από σύγχρονες υποδομές και διαδικασίες 

διαχείρισης. Και δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια που «περιμένουν» την ολοκληρωμένη Ελληνική 

Υπηρεσία Logistics. Είναι ο χώρος των υπηρεσιών, τα νοσοκομεία, οι τράπεζες, η 

πληροφορική, είναι οι πολυεθνικές εμπορευματικές ροές που ψάχνουν νέες λύσεις και νέα 

εργαλεία διαμετακόμισης, είναι οι πολυεθνικές εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων που 

αναζητούν νέες πλατφόρμες μεταφορτώσεων και ανασυσκευασιών.  

Αυτό που λείπει είναι αυτό που αναφέραμε και ως βασικό στόχο του νέο Διοικητικού 

Συμβουλίου, η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Logistics. Συντονισμένα, βάσει σχεδίου και 

προγραμματισμού θα πρέπει να προσεγγιστούν όλες αυτές οι αγορές με στόχο πάντοτε την 

ανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς Logistics, της Εθνικής Οικονομίας.   


