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Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL): 

• είναι ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και 
παράλληλα ο μοναδικός επίσημος φορέας που 
εδώ και 20 χρόνια προωθεί την επιστήμη των 
Logistics στη χώρα μας 

• αριθμεί σήμερα περισσότερα από 500 μέλη, 
επιχειρήσεις και στελέχη εταιρειών και 
οργανισμών του Ελληνικού ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα. 



 «Σκοπός της ΕΕL είναι η ανάδειξη του 

Έλληνα Logistician στο επίκεντρο της 

Ελληνικής Επιχείρησης και Οικονομίας, 

αλλά και η μεταμόρφωση της χώρας μας 

σε ουσιαστικό κόμβο Logistics και 

διαμετακόμισης των Βαλκανίων και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης»  



Council of Supply Chain Management 

Professionals 

SOLE-The International Society of    

Logistics 

European Federation of Inland Ports 

Εκπροσωπεί - συνεργάζεται 



1994 - 2014  

20 χρόνια προσφοράς στην 

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα 



• Επιτροπή Logistics του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων (ρόλος συμβουλευτικός)  

• Ομάδα Πρωτοβουλίας – ΣΕΒ 

• Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες 

• Εμπορικά τμήματα Πρεσβειών 

• Διεθνή εμπορικά επιμελητήρια 

• Ελληνικά εμπορικά επιμελητήρια 

• Θεσμικoύς φορείς, εγχώριους και διεθνείς 
(ΟΠΕ, Παγκόσμια Τράπεζα)  

Συμμετέχει – συνομιλεί επίσημα 



Η EEL συμμετέχει στην Μόνιμη Επιτροπή Logistics, 

προβάλλοντας τους στρατηγικούς της στόχους: 

• Ενδυνάμωση όλου του συστήματος Εμπορευματικών    

Μεταφορών και των Logistics της χώρας μας 

• Ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο 

των χωρών των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης   

 



Μόνιμη Επιτροπή Logistics του  

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων   

• 1ο Σχέδιο Νόμου για την ελληνική αγορά της     

  Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

• Δημιουργία Εθνικής στρατηγικής 

• Προτάση για συμμετοχή δράσεων Logistics                 

   στο ΣΕΣ 2014 - 2020 

 





Ομάδα επιχειρήσεων του τομέα των Logistics 
 

 

2012 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

MASTER PLAN 



ΚΥΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΤΩΝ LOGISTICS THΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Χρυσή ευκαιρία ενάντια στην Κρίση - το επόμενο βήμα για την 

αγορά της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία: 

 

• Αποτελεί το 6,5 % του Α.Ε.Π. 

  (1η Πανελλήνια έρευνα για τη μέτρηση της αγοράς της 

  Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Υπουργείο Ανάπτυξης και    

  Ελληνική Εταιρεία Logistics – 2007)  

• Με βάση τα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά δεδομένα  

  υπολογίζεται γύρω στο 10%-12%   του Α.Ε.Π 

• Χρειάζεται Master Plan  

 



Μια ισχυρή συνεργασία για την ανάδειξη των 

Logistics 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS -  ΣΕΒ – KANTOR  

 

 

 
«Δράσεις προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις 

ανάγκες δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας» 



 

 3PL’s & shippers για 1η φορά στο ίδιο τραπέζι  

 

 Τουλάχιστον 5 θεματικές ενότητες επεξεργασίας 

 

 1ο εμπορευματικό τραίνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

 

 4 workshops : Ελλάδα-Γαλλία-Ολλανδία  

1ο δίκτυο επιχειρήσεων – cluster στην 

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα 



Συμμετοχή στην EEL σημαίνει… 

• Δικτύωση 

• Επιχειρηματικές Επαφές 

• Άμεση γνώση των εξελίξεων σε Εθνικό 

και Ευρωπαϊκό επίπεδο 



Δυνατή EEL σημαίνει… 

• Δυνατή φωνή του κλάδου 

• Ανάπτυξη της αγοράς 

• Νέες θέσεις εργασίας 

• Συνεχής προσπάθεια για δημιουργία νέων 
ευκαιριών με στόχο την ενδυνάμωση της 
εθνικής οικονομίας και την έξοδο της χώρας 
από την κρίση 



Ελληνική Εταιρεία Logistics 

• Συνεργαζόμαστε 

• Καινοτομούμε 

• Δημιουργούμε ευκαιρίες 



ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΟΚΑΝ 


