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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο Εργαστήριο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, στο
Βέλγιο και την Ολλανδία, με τη συμμετοχή στελεχών του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων
Logistics, το οποίο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ΣΕΒ και τη συνδρομή της
Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, σε συνεργασία με το ELMED
(European Logistics Mediterranean), συμμετείχε δυναμικά στο 2ο κατά σειρά Εργαστήριο,
στο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών logistics του εξωτερικού και
ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Απώτερος στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι η βελτίωση των ελληνικών logistics, η
αναγνώριση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων
επιχειρήσεων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κέντρων logistics
προκειμένου να αναδειχθεί η χώρα μας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιο-Ανατολικής
Ευρώπης. Το Εργαστήριο ξεκίνησε με το...
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H EEL μεταφέρει την γνώση των city logistics στην Ελλάδα
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3ήμερο Εργαστήριο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, στο
Βέλγιο και την Ολλανδία, με τη συμμετοχή στελεχών του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων
Logistics, την υποστήριξη του ΣΕΒ και τη συνδρομή της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, σε συνεργασία με το ELMED (European Logistics
Mediterranean), συμμετείχε δυναμικά στο 2ο κατά σειρά Εργαστήριο, στο πλαίσιο
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών logistics του εξωτερικού και ελληνικών

επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι η βελτίωση των
ελληνικών logistics, η αναγνώριση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ
ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα
κέντρων logistics προκειμένου να αναδειχθεί η χώρα μας σε διαμετακομιστικό κόμβο της
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Το Εργαστήριο ξεκίνησε με το project LAMILO (Last Mile Logistics), το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVB της ΕΕ. Το LAMILO συνδέεται με την
ενοποίηση των μεταφορικών φορτίων προκειμένου να επιτευχθεί αποσυμφόρηση στις
αστικές ζώνες, με την παράλληλη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Έχει καταστεί σαφές -και από τις εξελίξεις που αφορούν το σχέδιο νόμου για τα logistics στη
χώρα μας-, ότι τα city logistics έχουν κεντρικό ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού που
συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών. Το LAMILO αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς λειτουργούν τα city logistics στην πράξη όταν η αστική
μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων γίνεται με τάξη και με συνέργειες που αποτρέπουν
χαοτικές καταστάσεις.

Ακολούθως τα μέλη της αποστολής παρακολούθησαν παρουσίαση του Ολλανδικού
Ινστιτούτου Προηγμένων Logistics (DINALOG). Το DINALOG (Dutch Institute for Advanced
Logistics) αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα εφαρμοσμένης έρευνας
στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης
για τη διατήρηση και προσέλκυση καινοτόμων εταιρικών δραστηριοτήτων στον τομέα της
αλυσίδας εφοδιασμού, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκής και
επιχειρηματικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του DINALOG έγινε
αναφορά και στη Συμμαχία για την Καινοτομία στα Logistics μέσω Συνεργασιών στην
Ευρώπη (ALICE), η οποία αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- στη βελτίωση κατά 30% των
επιδόσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι το 2030. Το Δίκτυο προσκλήθηκε να
συμμετέχει.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εταιρείες του Δικτύου Επιχειρήσεων Logistics να
συμμετέχουν σε τόσο σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από
τον ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Eταιρεία Logistics και την Kantor», αναφέρει ο
Σωτήρης Τριχάς, Πρόεδρος ΔΣ της EEL.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Φώτης Δαούσης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics και Project Leader του Εργαστηρίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από την
πλευρά της EEL, «Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι η επιτυχία των υπηρεσιών

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοποθεσία και τις συνεργασίες
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο».

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, που κλείνει φέτος 20 χρόνια δράσεων, συνεχίζει να αποτελεί
το βασικό επιστημονικό όργανο για την ανάδειξη των logistics στη χώρα μας, αριθμώντας
500 και πλέον μέλη. Βασικός της στόχος είναι η διαμόρφωση της Ελλάδας σε
διαμετακομιστικό κόμβο των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης με κεντρική στρατηγική την
εξωστρέφεια των ελληνικών logistics.
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H EEL μεταφέρει την γνώση των city logistics στην Ελλάδα
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3ήμερο Εργαστήριο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, στο
Βέλγιο και την Ολλανδία, με τη συμμετοχή στελεχών του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων
Logistics, την υποστήριξη του ΣΕΒ και τη συνδρομή της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, σε συνεργασία με το ELMED (European Logistics
Mediterranean), συμμετείχε δυναμικά στο 2ο κατά σειρά Εργαστήριο, στο πλαίσιο
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών logistics του εξωτερικού και ελληνικών
επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι η βελτίωση των
ελληνικών logistics, η αναγνώριση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ
ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα
κέντρων logistics προκειμένου να αναδειχθεί η χώρα μας σε διαμετακομιστικό κόμβο της
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Το Εργαστήριο ξεκίνησε με το project LAMILO (Last Mile Logistics), το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVB της ΕΕ. Το LAMILO συνδέεται με την
ενοποίηση των μεταφορικών φορτίων προκειμένου να επιτευχθεί αποσυμφόρηση στις
αστικές ζώνες, με την παράλληλη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Έχει καταστεί σαφές -και από τις εξελίξεις που αφορούν το σχέδιο νόμου για τα logistics στη
χώρα μας-, ότι τα city logistics έχουν κεντρικό ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού που
συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών. Το LAMILO αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς λειτουργούν τα city logistics στην πράξη όταν η αστική
μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων γίνεται με τάξη και με συνέργειες που αποτρέπουν
χαοτικές καταστάσεις.

Ακολούθως τα μέλη της αποστολής παρακολούθησαν παρουσίαση του Ολλανδικού
Ινστιτούτου Προηγμένων Logistics (DINALOG). Το DINALOG (Dutch Institute for Advanced
Logistics) αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα εφαρμοσμένης έρευνας
στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης
για τη διατήρηση και προσέλκυση καινοτόμων εταιρικών δραστηριοτήτων στον τομέα της
αλυσίδας εφοδιασμού, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκής και
επιχειρηματικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του DINALOG έγινε
αναφορά και στη Συμμαχία για την Καινοτομία στα Logistics μέσω Συνεργασιών στην
Ευρώπη (ALICE), η οποία αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- στη βελτίωση κατά 30% των
επιδόσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι το 2030. Το Δίκτυο προσκλήθηκε να
συμμετέχει.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εταιρείες του Δικτύου Επιχειρήσεων Logistics να
συμμετέχουν σε τόσο σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από
τον ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Eταιρεία Logistics και την Kantor», αναφέρει ο
Σωτήρης Τριχάς, Πρόεδρος ΔΣ της EEL.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Φώτης Δαούσης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics και Project Leader του Εργαστηρίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από την
πλευρά της EEL, «Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι η επιτυχία των υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοποθεσία και τις συνεργασίες
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο».

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, που κλείνει φέτος 20 χρόνια δράσεων, συνεχίζει να αποτελεί
το βασικό επιστημονικό όργανο για την ανάδειξη των logistics στη χώρα μας, αριθμώντας
500 και πλέον μέλη. Βασικός της στόχος είναι η διαμόρφωση της Ελλάδας σε
διαμετακομιστικό κόμβο των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης με κεντρική στρατηγική την
εξωστρέφεια των ελληνικών logistics.
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EEL: 2η Πανελλήνια Ερευνα για τα Logistics
Με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπονούν
μελέτη με τίτλο: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις
(2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», με επικεφαλείς της έρευνας τους κκ.
καθ. Ι. Μίνη και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια η οποία αναμένεται να αναδείξει τον
ρόλο των Logistics στην ανάπτυξη της χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής
οικονομίας.
H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στους κάτωθι
τομείς:
υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,
συστήματα πληροφορικής,
παρεχόμενες υπηρεσίες,
ροές εμπορευμάτων (Εθνικές και διεθνείς),
κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων.

Η έρευνα επίσης θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του
κλάδου σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα,
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και εκείνης που
είχε εκπονήσει η EEL το 2007 θα αποτελέσουν ένα πλαίσιο σύγκρισης για την πορεία του
κλάδου και των αντίστοιχων εταιριών.
Η συμβολή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας, καθώς συνδράμουν όχι μόνο στην
καταγραφή του κλάδου και των τάσεών του, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης
εικόνας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε τα logistics να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο στη χώρα μας.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ηλεκτρονικό και μπορεί να το συμπληρώσει κάποιος
στο ακόλουθο Link http://logistics.limequery.com/index.php/889247/lang-el ή μέσω του
site της EEL, www.eel.gr όπου είναι αναρτημένο. Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι 20-25
λεπτά. Η προθεσμία συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων είναι έως Δευτέρα,
14 Ιουλίου 2014.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Μέλος ΔΣ της EEL, «Βασικός
στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο των
logistics (σε επίπεδο εμπορευματικών ροών, υποδομών, εξοπλισμού, ΤΠΕ) στην Ελλάδα
καθώς και η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα μέσω της έρευνας θα
καταγραφούν οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς των logistics σε θέματα που αφορούν την
εξωστρέφεια, τις συνέργειες (clustering), την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
καθώς και το περιβάλλον (green logistics)».
Ο καθηγητής κ. Ι. Μίνης τονίζει, «Η έρευνα χρησιμοποιεί επιλεγμένα επίσημα διαθέσιμα
στοιχεία (ΟΟΣΑ, EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ), μελέτες που έχουν εκπονηθεί από αναγνωρισμένους
φορείς (Παγκόσμια Τράπεζα, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, McKinsey), καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο
που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα διαθέσιμα
στοιχεία θα υποστηρίξουν την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί
για να διερευνηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι απόψεις της αγοράς και οι
μελλοντικές τάσεις του κλάδου».
Ο Πρόεδρος ΔΣ της EEL, κ. Σωτήρης Τριχάς αναφερόμενος στη συγκεκριμένη προσπάθεια
δηλώνει, «Η EEL κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια της συνεχίζει το έργο της με στόχο την
ανάδειξη των Logistics στη χώρα μας. Η 2η Πανελλήνια Έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και τα
αποτελέσματα που αναμένονται είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα».
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα αποσταλούν δωρεάν σε όσους
συμμετείχαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και θα παρουσιαστούν σε ειδική
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων της EEL για τα 20 χρόνια
συνεισφοράς της στην επιστήμη και πρακτική της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας.
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EEL: 2η Πανελλήνια Ερευνα για τα Logistics
Με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπονούν
μελέτη με τίτλο: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις
(2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», με επικεφαλείς της έρευνας τους κκ.
καθ. Ι. Μίνη και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια η οποία αναμένεται να αναδείξει τον
ρόλο των Logistics στην ανάπτυξη της χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής
οικονομίας.
H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στους κάτωθι
τομείς:
υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,
συστήματα πληροφορικής,
παρεχόμενες υπηρεσίες,
ροές εμπορευμάτων (Εθνικές και διεθνείς),
κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων.
Η έρευνα επίσης θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του
κλάδου σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα,

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και εκείνης που
είχε εκπονήσει η EEL το 2007 θα αποτελέσουν ένα πλαίσιο σύγκρισης για την πορεία του
κλάδου και των αντίστοιχων εταιριών.
Η συμβολή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας, καθώς συνδράμουν όχι μόνο στην
καταγραφή του κλάδου και των τάσεών του, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης
εικόνας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε τα logistics να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο στη χώρα μας.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ηλεκτρονικό και μπορεί να το συμπληρώσει κάποιος
στο ακόλουθο Link http://logistics.limequery.com/index.php/889247/lang-el ή μέσω του
site της EEL, www.eel.gr όπου είναι αναρτημένο. Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι 20-25
λεπτά. Η προθεσμία συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων είναι έως Δευτέρα,
14 Ιουλίου 2014.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Μέλος ΔΣ της EEL, «Βασικός
στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο των
logistics (σε επίπεδο εμπορευματικών ροών, υποδομών, εξοπλισμού, ΤΠΕ) στην Ελλάδα
καθώς και η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα μέσω της έρευνας θα
καταγραφούν οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς των logistics σε θέματα που αφορούν την
εξωστρέφεια, τις συνέργειες (clustering), την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
καθώς και το περιβάλλον (green logistics)».
Ο καθηγητής κ. Ι. Μίνης τονίζει, «Η έρευνα χρησιμοποιεί επιλεγμένα επίσημα διαθέσιμα
στοιχεία (ΟΟΣΑ, EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ), μελέτες που έχουν εκπονηθεί από αναγνωρισμένους
φορείς (Παγκόσμια Τράπεζα, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, McKinsey), καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο
που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα διαθέσιμα
στοιχεία θα υποστηρίξουν την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί
για να διερευνηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι απόψεις της αγοράς και οι
μελλοντικές τάσεις του κλάδου».
Ο Πρόεδρος ΔΣ της EEL, κ. Σωτήρης Τριχάς αναφερόμενος στη συγκεκριμένη προσπάθεια
δηλώνει, «Η EEL κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια της συνεχίζει το έργο της με στόχο την
ανάδειξη των Logistics στη χώρα μας. Η 2η Πανελλήνια Έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και τα
αποτελέσματα που αναμένονται είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα».
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα αποσταλούν δωρεάν σε όσους
συμμετείχαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και θα παρουσιαστούν σε ειδική
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων της EEL για τα 20 χρόνια
συνεισφοράς της στην επιστήμη και πρακτική της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας.

ΣΕΒ, 19/6/2014

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2499&mid=8&lang=gr
Νέα του ΣΕΒ/Γραφείο Τύπου

2η Πανελλήνια Έρευνα για τον κλάδο των logistics
18/6/2014 12:00:00 πμ
Η Ελληνική Εταιρία Logistics-EELστο πλαίσιο των δράσεων της για την ανάδειξη της
σημαντικότητας του κλάδου έχει ξεκινήσει τη μεγαλύτερη έρευνα για τα logistics στη χώρα
μας. Η έρευνα της EEL και του Πανεπιστημίου Αιγαίου/Τμ. Μηχανικών Οικονομίας &
Διοίκησης τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο ακολουθώντας το σύνδεσμο
http://logistics.limequery.com/index.php/889247/lang-el και υποστηρίξτε έτσι την
προσπάθεια καταγραφής & αποτύπωσης της σύγχρονης ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας
καθώς και τα περιθώρια δράσης ώστε αυτή να αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης για τη
χώρα μας.
Οι απαντήσεις μπορούν να αποστέλλονται έως και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, ενώ τα
αποτελέσματα της μελέτης θα παραλάβουν όσοι συμμετείχαν σε αυτή.
- See more at:
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2499&mid=8&lang=gr#sthash.qIR2ne4a.d
puf
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https://el-gr.facebook.com/SupplyChain.gr/posts/576190009164047
Supply Chain & Logistics
23 Ιουνίου στις 7:00 π.μ. ·
Με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο...

Ξεκινάει η 2η Πανελλήνια Έρευνα για τα Logistics από την EEL
Με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Συστημάτων...
SUPPLY-CHAIN.GR
Μου αρέσει! · Σχολιάστε · Κοινοποιήστε
Αρέσει στους TH. Dimitroulakos SA, STILL Hellas, Panagiotis I. Mitropoulos και σε 5 ακόμη.

SACR.GR, 19/6/2014

http://www.sarc.gr/readmore.php?id=2279099&grp=1034425

Μεγάλη έρευνα για την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα
Από την Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μελέτη, η οποία θα διερευνήσει την συμβολή του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία εκπονεί η Ελληνική Εταιρεία Logistics, σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η μελέτη, με τίτλο «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις
(2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», προχωρά με επικεφαλής τον καθηγητή
κ. Ι. Μίνη και τον Δρ. Β. Ζεϊμπέκη, και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Ανάπτυξης και
Υποδομών, καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Logistics, «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική
προσπάθεια η οποία αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο των Logistics στην ανάπτυξη της
χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας».
H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της κατάστασης στους εξής τομείς:
Τις υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,
Τα συστήματα πληροφορικής,
Τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
Τις ροές εμπορευμάτων (εθνικές και διεθνείς),
Τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων κτλ.

«Η έρευνα επίσης θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του
κλάδου σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα,
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού» αναφέρει η και προσθέτει ότι «τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας και εκείνης που είχε εκπονήσει η EEL το 2007 θα αποτελέσουν ένα
πλαίσιο σύγκρισης για την πορεία του κλάδου και των αντίστοιχων εταιριών».
«Η συμβολή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας, καθώς συνδράμουν όχι μόνο στην
καταγραφή του κλάδου και των τάσεών του, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης
εικόνας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε τα logistics να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο στη χώρα μας» σημειώνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics.
«Βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον
κλάδο των logistics στην Ελλάδα καθώς και η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας.
Παράλληλα μέσω της έρευνας θα καταγραφούν οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς των
logistics σε θέματα που αφορούν την εξωστρέφεια, τις συνέργειες, την παροχή υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας, καθώς και το περιβάλλον» αναφέρει ο κ. Ζεϊμπέκης.
«Η έρευνα χρησιμοποιεί επιλεγμένα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, μελέτες που έχουν
εκπονηθεί από αναγνωρισμένους φορείς, καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο που
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα διαθέσιμα
στοιχεία θα υποστηρίξουν την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί
για να διερευνηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι απόψεις της αγοράς και οι
μελλοντικές τάσεις του κλάδου» σχολιάζει ο Μίνης.

«Η EEL κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια της συνεχίζει το έργο της με στόχο την ανάδειξη των
Logistics στη χώρα μας. Η 2η Πανελλήνια Έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και τα αποτελέσματα
που αναμένονται είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας,
όσο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα» επισημαίνει ο Πρόεδρος της EEL, κ. Σωτήρης
Τριχάς.
Το ερωτηματολόγιο είναι ηλεκτρονικό και η προθεσμία συμπλήρωσης λήγει τη Δευτέρα 14
Ιουλίου 2014.

PLANET GREECE.GR 19/6/2014

http://www.planetgreece.gr/articles/1375315/Megalh_ereyna_gia_thn_efodiastikh_alysid.h
tml

Μεγάλη έρευνα για την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα
Από την Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία και το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/06/2014 14:38
Μελέτη, η οποία θα διερευνήσει την συμβολή του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία εκπονεί η Ελληνική Εταιρεία Logistics, σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η μελέτη, με τίτλο «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις
(2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», προχωρά με επικεφαλής τον καθηγητή
κ. Ι. Μίνη και τον Δρ. Β. Ζεϊμπέκη, και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Ανάπτυξης και
Υποδομών, καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Logistics, «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική
προσπάθεια η οποία αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο των Logistics στην ανάπτυξη της
χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας».
H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της κατάστασης στους εξής τομείς:
Τις υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,
Τα συστήματα πληροφορικής,

Τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
Τις ροές εμπορευμάτων (εθνικές και διεθνείς),
Τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων κτλ.
«Η έρευνα επίσης θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του
κλάδου σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα,
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού» αναφέρει η και προσθέτει ότι «τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας και εκείνης που είχε εκπονήσει η EEL το 2007 θα αποτελέσουν ένα
πλαίσιο σύγκρισης για την πορεία του κλάδου και των αντίστοιχων εταιριών».

«Η συμβολή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας, καθώς συνδράμουν όχι μόνο στην
καταγραφή του κλάδου και των τάσεών του, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης
εικόνας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε τα logistics να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο στη χώρα μας» σημειώνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics.

«Βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον
κλάδο των logistics στην Ελλάδα καθώς και η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας.
Παράλληλα μέσω της έρευνας θα καταγραφούν οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς των
logistics σε θέματα που αφορούν την εξωστρέφεια, τις συνέργειες, την παροχή υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας, καθώς και το περιβάλλον» αναφέρει ο κ. Ζεϊμπέκης.

«Η έρευνα χρησιμοποιεί επιλεγμένα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, μελέτες που έχουν
εκπονηθεί από αναγνωρισμένους φορείς, καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο που
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα διαθέσιμα
στοιχεία θα υποστηρίξουν την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί
για να διερευνηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι απόψεις της αγοράς και οι
μελλοντικές τάσεις του κλάδου» σχολιάζει ο Μίνης.

«Η EEL κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια της συνεχίζει το έργο της με στόχο την ανάδειξη των
Logistics στη χώρα μας. Η 2η Πανελλήνια Έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και τα αποτελέσματα
που αναμένονται είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας,
όσο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα» επισημαίνει ο Πρόεδρος της EEL, κ. Σωτήρης
Τριχάς.
Το ερωτηματολόγιο είναι ηλεκτρονικό και η προθεσμία συμπλήρωσης λήγει τη Δευτέρα 14
Ιουλίου 2014.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 30/6

METAFORES PRESS.GR, 9/7/2014

http://www.metaforespress.gr/gnomh/item/8152-agapas-ta-logistics-apodeiksi-se-ekseliksii-2i-panellinia-erevna-tis-eel.html

Αγαπάς τα logistics; Απόδειξη. Σε εξέλιξη η 2η Πανελλήνια Έρευνα της ΕΕL
O κλάδος των logistics, με βάση πρόσφατες μελέτες από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Ελλάδας.

Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να διαφαίνεται με τις σημαντικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί
μεταξύ της Cosco και γνωστών εταιριών (π.χ. HP, HUWAEI), οι οποίες έχουν αποφασίσει να
χρησιμοποιούν τον Πειραιά ως το κύριο διαμετακομιστικό κέντρο τους προς την Ευρώπη,
καθώς επίσης και με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου
προς την Ασία και τις Αραβικές χώρες.

H Ελληνική Εταιρεία Logistics, στα 20 χρόνια λειτουργίας της, δραστηριοποιείται ενεργά
στην χάραξη στρατηγικής για τον κλάδο των logistics. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το
master plan της EEL αποτέλεσε βάση για τη δημιουργία του πρώτου Ν/Σ για τα logistics
στην Ελλάδα.

Η EEL προσπαθώντας συνεχώς να συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου, αποφάσισε τη
διενέργεια της 2ης Πανελλήνιας Έρευνας για τον κλάδο των logistics υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Συμμετοχή στην έρευνα έως τις 14 Ιουλίου
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο με επικεφαλής τον καθ. Ι. Μίνη, από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον Δρ. Βασίλη Ζεϊμπέκη, Μέλος ΔΣ της EEL και υποδιευθυντή
του εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ.
Το ερωτηματολόγιο αφορά επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων προκειμένου να
αναδειχθεί η σημασία και ο ρόλος που έχουν τα Logistics στην εθνική οικονομία και το ΑΕΠ
της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα θα τα λάβουν δωρεάν, όσοι
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια, η οποία αναμένεται να αναδείξει τον
ρόλο των Logistics στην ανάπτυξη της χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής
οικονομίας.
H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στους κάτωθι
τομείς:
-υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,

-συστήματα πληροφορικής,

-παρεχόμενες υπηρεσίες,

-ροές εμπορευμάτων (Εθνικές και διεθνείς),

-κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων.

Παράλληλα, η έρευνα θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών που έχουν
εκπονηθεί από αναγνωρισμένους φορείς (Παγκόσμια Τράπεζα, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, McKinsey) και τα
επίσημα διαθέσιμα στοιχεία (ΟΟΣΑ, EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ) με τις απόψεις του κλάδου
σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα, ανάπτυξης
και εκσυγχρονισμού στους κάτωθι τομείς:
-Συνέργειες μεταξύ εταιριών (π.χ. logistics pooling, consolidation centers),
-4PL και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας,

-Συνδυασμένες μεταφορές,
-Περιβάλλον και Green logistics,
-Έξυπνα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ηλεκτρονικό και μπορεί να το συμπληρώσει κάποιος
στο ακόλουθο link http://logistics.limequery.com/index.php/889247/lang-el ή μέσω του site
της EEL, www.eel.gr, όπου είναι αναρτημένο.
Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι 20-25 λεπτά. Η προθεσμία συμπλήρωσης και υποβολής
των ερωτηματολογίων είναι έως Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014.
Δρ. Β. Ζεϊμπέκης
(Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Logistics (EEL) και Managing Director της OPTILOG
Advisory Services, Υποδιευθυντής του Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

SUPPLY CHAIN.GR

Με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπονούν
μελέτη με τίτλο: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις
(2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», με επικεφαλείς της έρευνας τους κκ.
καθ. Ι. Μίνη και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια η οποία αναμένεται να αναδείξει τον
ρόλο των Logistics στην ανάπτυξη της χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής
οικονομίας. H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στους
κάτωθι τομείς:
• Υποδομές που διαθέτουν οι εταιρείες του κλάδου.
• Συστήματα πληροφορικής.
• Παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Ροές εμπορευμάτων (εθνικές και διεθνείς).
• Κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων.

Η έρευνα επίσης θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του
κλάδου σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα,
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και εκείνης που
είχε εκπονήσει η EEL το 2007 θα αποτελέσουν ένα πλαίσιο σύγκρισης για την πορεία του
κλάδου και των αντίστοιχων εταιρειών.

Η συμβολή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας, καθώς συνδράμουν όχι μόνο στην
καταγραφή του κλάδου και των τάσεών του, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης
εικόνας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε τα logistics να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο στη χώρα μας.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ηλεκτρονικό και μπορεί να το συμπληρώσει κάποιος
στο ακόλουθο Link http://logistics.limequery.com/index.php/889247/lang-el ή μέσω της
ιστοσελίδας της EEL, www.eel.gr, όπου είναι αναρτημένο. Ο χρόνος συμπλήρωσής του
είναι 20-25 λεπτά. Η προθεσμία συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων είναι
έως Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Μέλος ΔΣ της EEL, βασικός
στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο των
logistics (σε επίπεδο εμπορευματικών ροών, υποδομών, εξοπλισμού, ΤΠΕ) στην Ελλάδα
καθώς και η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα μέσω της έρευνας θα
καταγραφούν οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς των logistics σε θέματα που αφορούν την
εξωστρέφεια, τις συνέργειες (clustering), την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
καθώς και το περιβάλλον (green logistics).

Ο καθηγητής κ. Ι. Μίνης τονίζει ότι η έρευνα χρησιμοποιεί επιλεγμένα επίσημα διαθέσιμα
στοιχεία (ΟΟΣΑ, EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ), μελέτες που έχουν εκπονηθεί από αναγνωρισμένους
φορείς (Παγκόσμια Τράπεζα, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, McKinsey), καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο
που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα διαθέσιμα
στοιχεία, προσθέτει ο κ. Μινης, θα υποστηρίξουν την αποτύπωση και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ το
ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι
απόψεις της αγοράς και οι μελλοντικές τάσεις του κλάδου».

Ο Πρόεδρος ΔΣ της EEL, κ. Σωτήρης Τριχάς αναφερόμενος στη συγκεκριμένη προσπάθεια
δηλώνει ότι η EEL κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια της συνεχίζει το έργο της με στόχο την

ανάδειξη των Logistics στη χώρα μας. Η 2η Πανελλήνια Έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και τα
αποτελέσματα που αναμένονται είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα αποσταλούν δωρεάν σε όσους
συμμετείχαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και θα παρουσιαστούν σε ειδική
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων της EEL για τα 20 χρόνια
συνεισφοράς της στην επιστήμη και πρακτική της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=607455&wordsinarticle=LOGISTICS

Μεγάλη έρευνα για την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα
Από την Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία και το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/06/2014 14:38
Μεγάλη έρευνα για την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα
Η μελέτη θα διερευνήσει την συμβολή του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία. ( Πηγή: ΑΠΕ/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ)
Μελέτη, η οποία θα διερευνήσει την συμβολή του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
ελληνική οικονομία εκπονεί η Ελληνική Εταιρεία LOGISTICS, σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

Η μελέτη, με τίτλο «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις
(2014-2020) στον κλάδο των LOGISTICS στην Ελλάδα», προχωρά με επικεφαλής τον
καθηγητή κ. Ι. Μίνη και τον Δρ. Β. Ζεϊμπέκη, και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων
Ανάπτυξης και Υποδομών, καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία LOGISTICS, «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική
προσπάθεια η οποία αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο των LOGISTICS στην ανάπτυξη της
χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας».

H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της κατάστασης στους εξής τομείς:
Τις υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,
Τα συστήματα πληροφορικής,
Τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
Τις ροές εμπορευμάτων (εθνικές και διεθνείς),
Τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων κτλ.
«Η έρευνα επίσης θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του
κλάδου σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα,
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού» αναφέρει η και προσθέτει ότι «τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας και εκείνης που είχε εκπονήσει η EEL το 2007 θα αποτελέσουν ένα
πλαίσιο σύγκρισης για την πορεία του κλάδου και των αντίστοιχων εταιριών».

«Η συμβολή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας, καθώς συνδράμουν όχι μόνο στην
καταγραφή του κλάδου και των τάσεών του, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης
εικόνας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε τα LOGISTICS να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο στη χώρα μας» σημειώνει η Ελληνική Εταιρεία LOGISTICS.

«Βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον
κλάδο των LOGISTICS στην Ελλάδα καθώς και η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της
χώρας. Παράλληλα μέσω της έρευνας θα καταγραφούν οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς
των LOGISTICS σε θέματα που αφορούν την εξωστρέφεια, τις συνέργειες, την παροχή
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και το περιβάλλον» αναφέρει ο κ. Ζεϊμπέκης.

«Η έρευνα χρησιμοποιεί επιλεγμένα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, μελέτες που έχουν
εκπονηθεί από αναγνωρισμένους φορείς, καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο που
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα διαθέσιμα
στοιχεία θα υποστηρίξουν την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί
για να διερευνηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι απόψεις της αγοράς και οι
μελλοντικές τάσεις του κλάδου» σχολιάζει ο Μίνης.

«Η EEL κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια της συνεχίζει το έργο της με στόχο την ανάδειξη των
LOGISTICS στη χώρα μας. Η 2η Πανελλήνια Έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και τα αποτελέσματα
που αναμένονται είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας,
όσο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα» επισημαίνει ο Πρόεδρος της EEL, κ. Σωτήρης
Τριχάς.

Το ερωτηματολόγιο είναι ηλεκτρονικό και η προθεσμία συμπλήρωσης λήγει τη Δευτέρα 14
Ιουλίου 2014.

