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Η αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ

ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν ηεο ΝΑ Δπξψπεο

Τν φξακα



Η ζηξαηεγηθή

Αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο απφ ηε Γηεζλήο
Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ. (ΓΑΑ)

Δθρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο θνξηίνπ θαη

ηαρπδξνκείνπ ζε εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο

δηαρείξηζεο

Ο ΓΑΑ ζην ξφιν ηνπ ζεκαηνθχιαθα ηεο

πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη ηνπ πγηνχο
αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ

Ο ΓΑΑ ζην ξφιν ηνπ “ελνξρεζηξσηή”
θαη developer λέσλ έξγσλ



13/04/2010 5

 Μνληέξλα εκπνξεπκαηηθή ππνδνκή

 Λεηηνπξγία ζε βάζε 24 / 7

 Λεηηνπξγηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ

 Οηθνλνκηθά θίλεηξα

 Σηξαηεγηθή ζέζε

 Φακειφ εμαγσγηθφ πξντφλ

 Πεξηνξηζκέλν δίθηπν θαη κεησκέλε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο

θνξηίνπ ησλ ειιεληθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ

 Έιιεηςε ρσξεηηθφηεηαο πξνο δηεζλείο πξννξηζκνχο

 Γξαθεηνθξαηία θαη κεησκέλν σξάξην ειεγθηηθψλ θνξέσλ

 Έιιεηςε εκπνξεπκαηηθήο ππνδνκήο 2εο γξακκήο

Η ζέζε ηνπ ΓΑΑ ζηε δηεζλή εκπνξεπκαηηθή
ζθελή



Η εμέιημε ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο

2001:  83.387 t.

2002: 106.813 t.

2003:  109.741 t.

2004: 118.999 t.

2005:  115.943 t.

2006:  120.175 t.

2007:  115.943 t.

2008:   122.196 t.

2009:   104.521 t.
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Οη ηξφπνη αλάπηπμεο ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο

Γηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππαξρνπζψλ ξνψλ

Πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο

Απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ξνψλ TIR

Δλίζρπζε ησλ πθηζηακέλσλ εγρψξησλ θαη μέλσλ

εκπνξεπκαηηθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ



Οη ηξφπνη αλάπηπμεο ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο (2)

Γεκηνπξγία λέσλ ξνψλ

Αλάπηπμε ξνψλ ηξάλδηη, ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (ζαιαζζίσλ/ 
νδηθψλ & αεξνπνξηθψλ) θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ κε αξηζκφ πηήζεο
(ξνέο RFS)

Πξνζθνξά νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα λέα δξνκνιφγηα

Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε κέζσ ηεο

αλάπηπμεο πξφζζεησλ ππνδνκψλ



Η δεκηνπξγία κηαο “δσληαλήο” εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο

κε ηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο εκπνξεπκαηηθήο

θνηλφηεηαο κέζσ κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο,

ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξεπκαηηθήο Κνηλφηεηαο Αεξνδξνκίνπ
(ΔΔΚΑ)

Η πξνζέγγηζε



Τα κέιε ηεο ΔΔΚΑ

Τκήκα Δκπνξεπκαηηθήο Αλάπηπμεο ΓΑΑ

Φνξείο δηαρείξηζεο

θνξηίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ (4)

ΔΛΤΑ

Τεισλείν

Κηεληαηξηθή θαη

Φπηνυγεηνλνκηθή Υπεξεζία

Γηακεηαθνξείο

Δηαηξίεο courier

Δθηεισληζηέο

Αεξνπνξηθέο εηαηξίεο

Δθπξφζσπνη αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ (GSA’s)



Η αλάπηπμε ηεο εκπνξεπκαηηθήο θνηλφηεηαο

 Σηάδην Α (2001 - 2003)
 Νέν πεξηβάιινλ θαη “παίθηεο” (ΓΑΑ, 4 θνξείο δηαρείξηζεο, θιπ.)

 Γηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ πιαίζην

 Σρέζεηο B2B

 Σηάδην Γ (2004 έσο ζήκεξα)
 Κνηλή πξνβνιή ηεο ΔΔΚΑ

 Δμσζηξέθεηα θαη εθηφο αεξνδξνκηθήο θνηλφηεηαο

 Σπλέξγεηα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ θνξηίσλ

 Σηάδην Β (2003 - 2004) 
 Σχζηαζε ηεο ΔΔΚΑ

 Κνηλά projects – ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία

 Δμσζηξέθεηα ζηα φξηα ηεο αεξνδξνκηθήο θνηλφηεηαο (“we” approach)



Οη ζπλέξγεηεο (1)

Αλάπηπμε ειάρηζησλ Πξνηχπσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (MSDS) θαη
Γείθηε κέηξεζεο πνηφηεηαο (Cargo-KPI)

MSDS: Minimum Service Delivery Standards       KPI: Key Performance Index

 Σηάδην Α (2003 - ) : “Πφζν ηαρείεο είλαη νη ξνέο;”

 Σηάδην Β (2008 - ) : “Πφζν απνδνηηθή θαη ελ γέλεη πνηνηηθή είλαη ε

ζπλνιηθή απφδνζε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο;” 



 Σπλερήο αμηνιφγεζε ησλ θνξέσλ
δηαρείξηζεο απφ ην ΓΑΑ θαη ηξίηα κέξε

(αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, δηακεηαθνξείο)
 Γπλαηφηεηα benchmarking



Βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο



Οη ζπλέξγεηεο (2)

Βειηίσζε Τεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ

 Γηαρξνληθφ “ρηίζηκν” θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη σο εθ

ηνχηνπ δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο
 Ρνέο TIR & RFS

 Γηακεηαθνκηζηηθέο ξνέο

 Τεισληζκφο εκπνξεπκαηηθψλ πηήζεσλ θαη ηε λχρηα

 Μείσζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ

 Πξφζιεςε Τεισλεηαθνχ Σπκβνχινπ
 Κνηλή ιίζηα ζεκάησλ πξνο επίιπζε

 Ιεξαξρηθή πξνζέγγηζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο



Οη ζπλέξγεηεο (3)

Σπλδπαζκέλε κεηαθνξά “sea-air”

Υπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΓΑΑ θαη ΟΛΠ

θαη ΓΑΑ θαη ΣΔΠ (πξνζερψο) κε ηελ ελεξγή ππνζηήξημε ηεο
ηεισλεηαθήο αξρήο

 Η ζπκθσλία κε ηνλ ΟΛΠ (03/06)
 άκεζε δηαρείξηζε ζην ΣΔΜΠΟ

 απξφζθνπηε ζχλδεζε ΣΔΜΠΟ θαη ΓΑΑ

(sea-air shuttle)

 άκεζε δηαρείξηζε ζην ΓΑΑ

 απζεκεξφλ αεξνπνξηθή πξνψζεζε

 Η επηθείκελε ζπκθσλία κε ην ΣΔΠ
 αληίζηνηρνη φξνη ζπλεξγαζίαο

 φθεινο ΓΑΑ απφ πξφζζεηα ζαιάζζηα θνξηία



Οη ζπλέξγεηεο (4)

Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο

 Κνηλή παξνπζία ζε εγρψξηεο θαη δηεζλείο εθζέζεηο

 Γηεζλήο Έθζεζε Logistics, Θεζζαινλίθε (05/04)

 “Air Cargo Europe”, Μφλαρν (06/05, 06/07 & 05/09)

 Σπλδηνξγάλσζε ηνπ “Freighters Conference”, Αζήλα (10/06)

 Οκηιίεο / ζπληνληζκνί εκεξίδσλ

ζε δηεζλή ζπλέδξηα

 Γηαθεκηζηηθή θακπάληα



Οη ζπλέξγεηεο (5)

Βραβεύσεις

 “The Air Cargo Award of Excellence” 
(κατηγορία 100,000-500,000 τόνων - Εσρώπη)
 2009: 1st ζέζε ζηελ σο θαηεγνξία θαη πςειφηεξν ζθνξ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο

 2007 & 2008: Top ten list

 “The Cargo Airport of the Year Award” 2006
(κατηγορία 100,000-500,000 τόνων - παγκοσμίως)



Τα επφκελα βήκαηα

 Φξήζε ηνπ “Cargo KPI” ζαλ εξγαιείν γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε

ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΓΑΑ

 Πεξαηηέξσ ελαξκφληζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα

κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

 Σπληνληζκφο πινπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεισλείνπ (e-Customs)

 Πξνζέιθπζε δηακεηαθνκηδφκελσλ θνξηίσλ φπσο
 Αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ κέζσ ηεο πεξαηηέξσ πξνψζεζεο ηνπ

κε ΟΛΠ θαη ΣΔΠ

 Γεκηνπξγία ξνψλ RFS απφ θαη πξνο ηα Βαιθάληα

 Πξνβνιή ηνπ ΓΑΑ ζηελ δηεζλή εκπνξεπκαηηθή αγνξά

 Δπαλεμέηαζε ηεο αλάπηπμεο πεξαηηέξσ ππνδνκήο
(cargo village, free trade zone)



+ +

Σπκπέξαζκα

Η αλάπηπμε ηνπ ΓΑΑ ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ηεο ΝΑ

Δπξψπεο είλαη ζπλάξηεζε ..

ηεο αεξνδξνκηθήο

ΥΠΟΓΟΜΗΣ

εκπνξεπκαηηθή
ππνδνκή ζηελ

 πιεπξά πίζηαο &

 πιεπξά πφιεο

ηνπ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
παξάγνληα ηεο ΣΥΝΓΥΑΣΜΔΝΗΣ 

κεηαθνξάο

 αεξνπνξηθέο
εηαηξίεο

 θνξείο

δηαρείξηζεο

 ειεγθηηθέο αξρέο

 δηακεηαθνξείο

 ΓΑΑ Α.Δ.

 νδηθή

 ζαιάζζηα

 ζηδεξνδξνκηθή

(;)



Άζθεζε εηνηκφηεηαο sea-air



Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


