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Αλάγθε νινθιεξωκέλεο 

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο  

Σα Logistics κνριόο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

• Απνηεινύλ νξηδόληην εξγαιείν γηα ην ζύλνιν ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

• Έρνπλ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ (10%-12%) 

• Σπκβάιινπλ άκεζα ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ 

Αλάγθε λέαο & απνηειεζκαηηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο : 

• κε έκθαζε ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο θαη 

• κε κνριό ηε ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ 
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ηξαηεγηθό 

ρέδην 

Αλάπηπμεο 

Σνκέα 
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Οκάδα 

Πξωηνβνπιίαο         

Logistics 
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Γίθηπν 

Δπηρεηξήζεωλ 

Logistics 
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Μεραληζκόο 

Γηάγλωζεο  

Κξίζηκωλ 

Δπαγγεικάηωλ 
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Πξνζδηνξηζκόο 

Σερλνινγηώλ 

Αηρκήο Σνκέα 

Μεηαθνξώλ 
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ρεδηαζκόο 

Γξάζεωλ γηα 

ΝΠΠ:  

Δ 2014-2020 

Παξεκβάζεηο ΔΒ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 
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1. ηξαηεγηθό ρέδην Αλάπηπμεο 

ρεδηαζκόο λένπ πξνηύπνπ αληαγωληζηηθόηεηαο από ηηο 

κεγαιύηεξεο εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη 3PL επηρεηξήζεηο 

4 
Με ηην ςποζηήπιξη ηων εηαιπειών 

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 



2. Οκάδα Πξωηνβνπιίαο Logistics 
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2. Οκάδα Πξωηνβνπιίαο Logistics 

Γεθάινγνο αλάπηπμεο ηνκέα 

Δπαλελεξγνπνίεζε M.E.L. 

 κε δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή 

ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα  
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Β 

Υξνληζκόο 

 

ηξαηεγηθή 

Πξνγξακκαηηθέο 

ζπκθσλίεο κε Γ.Γ. 

Α 

 

Δθπαίδεπζε                           

- Δξγαζηαθά Αλάπηπμε- 

Υξεκαηνδόηεζε   

Κίλεηξα γηα επελδύζεηο ζε 

ηερλνινγίεο/green logistics 

Πξνώζεζε ησλ αληαγ/θώλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ 

ειιεληθώλ Logistics 

Μεηαθνξέο – 

 Τπνδνκέο 

 

Θεζκηθό Πιαίζην 

Φσξνζέηεζε πεξηνρώλ 

Logistics 

Αδεηνδόηεζε - 

Θεζκηθό Πιαίζην 

Δθζπγρξνληζκόο Σηδ/θώλ 

Μεηαθνξώλ 

Πηζηνπνίεζε 

Δπαγγέικαηνο,  

Πξνζόληα, Δθπαίδεπζε 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

8 
Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα 

9 Δθζπγρξνληζκόο 

Οδηθώλ Μεηαθνξώλ 

Δζληθή Σηξαηεγηθή 

Logistics 



θνπόο ηνπ ζρεκαηηζκνύ δηθηύνπ επηρεηξήζεωλ Logistics  

• Δλεξγή ζηήξημε ηνπ ηνκέα ζηελ έμνδν από ηελ θξίζε 

• Υπνζηήξημε ζηα πξώηα βήκαηα πινπνίεζεο ζρεκαηηζκώλ ζπλεξγαζίαο 

• Πξνζαξκνγή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

3. Γίθηπν Δπηρεηξήζεωλ Logistics 
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Κεληξηθέο επηδηώμεηο Γηθηύνπ 

• Μείσζε θόζηνπο 

• Πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο 

• Βειηίσζε αληαγσληζηηθόηεηαο 

• Γηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο 

• Δλίζρπζε επηθνηλσλίαο επηρεηξήζεσλ 

• Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

• Σηξαηεγηθή πξνώζεζε & πξνβνιή 

 

 

 

  



Γνκή Γηθηύνπ 
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Δλδεηθηηθή δηαξζξωηηθή δνκή δηθηύνπ 

1 

Πεξηνρέο 

ζπλεξγαζίαο 

Γίθηπν 

Δπηρεηξήζεωλ 

Logistics 

Δκπεηξνγλώκνλεο 

 Όξακα ζρεκαηηζκνύ 

δηθηύνπ 

 Φξεκαηνδόηεζε 

ηερληθνύ & 

επηζηεκνληθνύ 

ζπκβνύινπ (αξρηθή)  

 Υπνζηήξημε 

πινπνίεζεο θαη 

πξνβνιήο δξάζεσλ 

δηθηύνπ 
__________________ 

 

 Δπηηαρπληήο 

(Accelerator) 

 Οπδέηεξε – Έκπηζηε 

«ηξίηε νληόηεηα» 

Ρόινο ΔΒ 
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3. Γίθηπν Δπηρεηξήζεωλ Logistics 

Οη ζπλέξγηεο είλαη απνηέιεζκα θαιόπηζηωλ εκπνξηθώλ ζπλελλνήζεωλ 

ηνπ κειώλ ηνπ Γηθηύνπ 



Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γίθηπν 
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3. Γίθηπν Δπηρεηξήζεωλ Logistics 



Αξρηθέο Πεξηνρέο πλεξγαζίαο  

               Κνηλά Γίθηπα – Κνηλέο Απνζήθεο – ΣΠΔ – Marketing  
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3. Γίθηπν Δπηρεηξήζεωλ Logistics 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ 3PL & 

SHIPPERS γηα ην ζπλδπαζκό θνξηίσλ ή/θαη 

ηε ζπλεθκεηάιιεπζε θνηλνύ δηθηύνπ δηαλνκήο 

ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα 

παξνρή ειεθηξνληθήο απόδεημεο παξάδνζεο 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ησλ 3PL γηα 

ηελ θνηλή ρξήζε & αλάπηπμε εκπνξεπκαηηθώλ 

θέληξσλ ή/θαη ηε ζπλεθκεηάιιεπζε θνηλνύ 

δηθηύνπ δηαλνκήο ζε ηνπηθό & εζληθό επίπεδν 

Γεκηνπξγία ζπλεξγαζηώλ γηα από θνηλνύ 

ρξήζε απνζεθώλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα ηελ 

ελνπνίεζε/ ζπλδπαζκό θνξηίσλ θαη ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλόηεηαο 

Μειέηε Benchmarking κε έκθαζε ζηα ζέκαηα 

θόζηνπο κεηαθνξάο/δηαλνκήο 

Γεκηνπξγία ζπλεξγαζηώλ γηα παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απνζήθεπζεο 

Γξάζεηο πξνώζεζεο-πξνβνιήο κεηαθνξηθνύ 

έξγνπ ηεο Διιάδαο πξνο ην εμσηεξηθό θαη 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

1 

2 

3 

4 



Πξώηε ώξηκε ζπλεξγαζία 

Δμαζθάιηζε θξίζηκνπ όγθνπ γηα θνηλή κεηαθνξά θνξηίσλ κέζσ ηξέλνπ ζηνλ άμνλα 

 Αζήλα - Θεζζαινλίθε 
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3. Γίθηπν Δπηρεηξήζεωλ Logistics 

Shipper Z 3PL X 

Shipper 2 3PL 2 

Shipper 1 3PL 1 

ΣΡΑΙΝΟΔ 

(1 ημεπήζιο δπομολόγιο) 

3PL  (consolidation) 
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3. Γίθηπν Δπηρεηξήζεωλ Logistics 

Πξνζδηνξίζηεθαλ πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο παξαηεξνύληαη 

κεγάινη δηαθηλνύκελνη όγθνη 

ζρεδηάζηεθε πξόηππε 

κεζνδνινγία γηα ηελ 

αλάιπζε ηωλ δπλαηνηήηωλ 

ζπλεξγεηώλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάιπζε γηα ηε δηαθίλεζε 

πξνϊόληωλ ζηνλ ΠΑΘΔ 

H αλάιπζε πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηνρέο κε ηα κεγαιύηεξα πεξηζώξηα νθέινπο 

Οι δπάζειρ πποζαπμογήρ ηος ανθπώπινος δςναμικού ζηιρ ανάγκερ δικηύωζηρ και ζςνεπγαζίαρ επισειπήζεων ηος ηομέα ηηρ εθοδιαζηικήρ 

αλςζίδαρ ζςγσπημαηοδοηήθηκαν από ηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, ΔΣΠΑ 2007-2013.  
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Υαξαθηεξηζηηθά ζπλέξγεηαο: 

• Πέληε δξνκνιόγηα ηελ εβδνκάδα.  

• Αλαρώξεζε από Ιθόλην & Θξηάζην. Άθημε ζε Σίλδν & Ληκάλη   

• Μεηαθνξά container θαηεγνξηώλ 45΄, 40΄ θαη 20΄ 

• Άθημε ζηε Θεζζαινλίθε πξηλ ηηο 6.00 π.κ. 

• Τέζζεξηο θαηεγνξίεο πειαηώλ κε δηαθνξεηηθή ηηκνιόγεζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζπρλόηεηα θαη ηνλ όγθν πνπ δηαθηλείηαη 

• Πξνηεξαηόηεηα κεηαθνξάο ζηα κέιε ηνπ Γηθηύνπ 

Οθέιε ζπλέξγεηαο: 

• Μείσζε θόζηνπο 

• Μείσζε πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο - Απνζπκθόξεζε εζληθώλ νδώλ 

• Αλνηθηή ζπκκεηνρή ζε θάζε ελδηαθεξόκελν  

3. Γίθηπν Δπηρεηξήζεωλ Logistics 

Γήιωζε ελδηαθέξνληνο ζην: logistics@sev.org.gr 



4. Πξνζδηνξηζκόο Κξίζηκωλ 

Δπαγγεικάηωλ 
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• Αλαδεηθλύεη ηα ζεκαληηθόηεξα 

επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε εμέιημε ηνπ ηνκέα Logistics 

• Πξνζεγγίδεη γλώζεηο, δεμηόηεηεο 

θαη  ηθαλόηεηεο πνπ εθηηκώληαη σο 

θξίζηκεο γηα ηα ζεκαληηθόηεξα 

επαγγέικαηα 

• Γηαηππώλεη πξνηάζεηο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε επαγγέικαηα θαη 

δεμηόηεηεο.  

 

 

 

  

ηόρνο : Απνηειεζκαηηθόηεξε ζύδεπμε πξνζθνξάο - δήηεζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 



  Δληνπηζκόο Πεξηνρώλ  

Σερλνινγηώλ Αηρκήο (2012) 

5. Σερλνινγίεο Αηρκήο θαη Σερλνινγηθέο 

Αιπζίδεο Σνκέα Μεηαθνξώλ 
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ύλδεζε κε Σερλνινγηθέο 

          Αιπζίδεο (2013)  

• Τν κειινληηθό όρεκα 

• Σηαζκνί θόξηηζεο νρεκάησλ 

• Δπθπή ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ ζην 

ζύλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

• Σπζηήκαηα ελζσκαησκέλσλ 

αηζζεηήξσλ ζηηο κεηαθνξέο 

• Αδηάιεηπηεο δηαηξνπηθέο κεηαθνξέο 

επηβαηώλ 

• Ιρλειαζηκόηεηα θαη αζθάιεηα 

πξντόλησλ 

• Δηδηθέο θαηαζθεπέο κεηαθνξώλ 

 

 

 

  

• Γηαηξνπηθέο κεηαθνξέο 

• Σπληήξεζε – επηζθεπή – 

αλαθαηαζθεπή κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ 

• Διαθξέο Έμππλεο Καηαζθεπέο 

• Ηιεθηξνθίλεζε θαη Νένη Σηαζκνί 

Δλέξγεηαο 

• Αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο  

 

 

 

  

Με ηην ςποζηήπιξη ηος 

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 



6. ρεδηαζκόο Γξάζεωλ γηα ΝΠΠ:                 

Δ 2014-2020 
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Σνκείο θαη Γξάζεηο ηεο ΝΠΠ 

2014-2020 γηα ηελ ειιεληθή 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

Το Όραμα… 
… καθοδηγοφν την επιλογή 

δράςεων τησ ΝΠΠ 

Η Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα Ππιώλαο 

Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

γηα ηηο Διιεληθέο 

Δπηρεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα θαη ην 

Δμσηεξηθό 

Η Διιάδα Κόκβνο 

ησλ Logistics ηεο 

Ννηην-Αλαηνιηθήο 

Δπξώπεο γηα 

δεκηνπξγία 

εηζνδήκαηνο ζηελ 

ρώξα  
Με αηκνκεραλή ηα Mega 

Projects 

 Αλάδεημε πόισλ αλάπηπμεο 

ησλ Διιεληθώλ Logistics  

 Δλδπλάκσζε θαη 

εθζπγρξνληζκόο ηνπ 

Σπζηήκαηνο 

Δκπνξεπκαηηθώλ 

Μεηαθνξώλ θαη Logistics 

ηεο ρώξαο  
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εκείωζε: Οη κειέηεο / αλαιύζεηο / ζρέδηα πνπ εθπνλνύλ νη αλεμάξηεηνη Σύκβνπινη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΣΔΒ, απνηεινύλ 

απνθιεηζηηθή ηνπο επζύλε, θέξνπλ ην ινγόηππν ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ΣΔΒ δελ παξεκβαίλεη ζην πεξηερόκελν ηνπο. 

Απνηεινύλ εξγαιεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ΣΔΒ γηα λα νξηνζεηήζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο θαη ζέζεηο, ζην πιαίζην ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπδήηεζεο θαη δηαβνύιεπζεο ηνπ κε εκπεηξνγλώκνλεο, αθαδεκατθνύο, ζηειέρε ηεο αγνξάο θαη άιινπο 

εθπξνζώπνπο ηεο επξύηεξεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο. 
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Πεξηζζόηεξεο Πιεξνθνξίεο: 

 

gxirogiannis@sev.org.gr  -  psifnioti@sev.org.gr  


