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Η Επιχειρηματική Ελλάδα στη 
«λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας» 

Προτάσεις για ανάπτυξη 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Η συνδιοργάνωση διεθνούς workshop από την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE)  
και την Ελληνική Εταιρεία Logistics με τη συμμετοχή επτά χωρών, στο πλαίσιο του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
της EEL, αλλά και η αποτύπωση του νέου ποσοστού που καταλαμβάνει η Εφοδιαστική Αλυσίδα στο ΑΕΠ της χώρας, 
μέσα από την 4η Πανελλήνια Έρευνα, συνθέτουν δύο εκ των κορυφαίων δράσεων της EEL για το 2018, όπως αυτές 
εξαγγέλθηκαν από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Νικόλαο Ροδόπουλο. 

Τις θέσεις, τις ενέργειες και τις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ)  
για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσίασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης  
σε Στρογγυλή Τράπεζα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 16ου ειδικού Συνεδρίου για τις «Εφαρμογές της 
Πολυκριτήριας Ανάλυσης στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές», που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία 
Επιχειρησιακών Ερευνών, το ΑΕΙ Πειραιά και το Επιμελητήριο, 15-16 Φεβρουαρίου.

περιφέρειας με στόχο τη δημιουργία κοι-
νών, αξιόπιστων και βιώσιμων σιδηροδρο-
μικών υπηρεσιών προς τη διεθνή αγορά 
(κοινές ταρίφες, κοινά χρονοδιαγράμματα, 
block trains κ.λπ.). Στο workshop αυτό θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργεί-
ων Μεταφορών και των Σιδηροδρομικών 
Οργανισμών της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ, της 
Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Κροατίας, του 
Μαυροβουνίου, της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης 
και της Σλοβενία.

Επίσης θα ανακοινωθούν τα αποτελέ-
σματα της 4ης Πανελλήνιας έρευνας για 
την εφοδιαστική αλυσίδα, που θα αναδεί-
ξει το νέο ποσοστό που καταλαμβάνει ο το-
μέας στο ΑΕΠ της χώρας. Η 4η πανελλήνια 
έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τους κα-
θηγητές Δρ. Γιάννη Μίνη και Δρ. Βασίλη 
Ζεϊμπέκη. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αναμένεται να προσφέρουν τα απαραίτητα 
εργαλεία στην πολιτική ηγεσία για την επι-
καιροποίηση της εθνικής στρατηγικής με 
στόχο την προσέλκυση επενδύσεων

Αναφερόμενος στα μέχρι τώρα αποτε-
λέσματα των δράσεων της EEL, ο Πρό-
εδρος του Οργανισμού, κ. Νικόλαος Ρο-
δόπουλος, τόνισε εμφατικά την απόφαση 
του ίδιου του Πρωθυπουργού για σύστα-
ση επιτροπής παρακολούθησης της εφαρ-
μογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδί-
ου για τα Logistics με τη συμμετοχή 6 

Γενικών Γραμματέων από 6 διαφορετικά 
υπουργεία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει 
την αναγνώριση του ρόλου των Logistics 
στη χώρα μας, δικαιώνοντας την Ελληνι-
κή Εταιρεία Logistics και το αφήγημα της 
για τη δημιουργία Υφυπουργείου Εφοδια-
στικής Αλυσίδας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της EEL, κάλε-
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε 
διαβούλευση τόσο για το θέμα της αχα-
ρακτήριστης ζώνης του Ασπροπύργου, 
όσο και για το ζήτημα της χρηματοδότη-
σης των μεταφορέων. Συγκεκριμένα ση-
μείωσε: «Δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία 
στο θέμα που έχει προκύψει από την ΚΥΑ 
αδειοδοτήσεων και τις υπάρχουσες εγκα-
ταστάσεις -4.000 στρεμμάτων-, οι οποίες 
βρίσκονται στην περίφημη αχαρακτήρι-
στη ζώνη του Ασπροπύργου. Θα βρισκό-
μαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που μπο-
ρεί να προσφέρει βιώσιμη και δίκαιη λύση 
προστατεύοντας και τονώνοντας τον τομέα 
μας, πάντα στο πλαίσιο της θεσμικής νο-
μιμότητας. Ιδιαίτερη ευαισθησία δείχνου-
με στο θέμα της χρηματοδότησης για τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων. Σε 
λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ελληνικών 
συμφερόντων οδικοί μεταφορείς. Απευ-
θυνόμενος και στους δύο κλάδους, κάνω 
πρόσκληση για μια ανοικτή και δημόσια 
διαβούλευση, η οποία όμως πρέπει να κα-
ταλήξει σε μια κοινή αποδεκτή χάρτα».

7 χώρες θα 
φιλοξενηθούν 
στις εργασίες 
του 22ου 
Πανελλήνιου 
Συνέδριου 
Logistics και  
θα καταθέσουν 
την εμπειρία 
αλλά και 
το όραμα 
ανάπτυξης σε 
μια «δύσκολη» 
γεωγραφικά 
περιοχή όπως 
είναι αυτή των 
Βαλκανίων

Η 
διοίκηση της EEL ανακοίνω-
σε, επίσης, πως «το 22ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Logistics, που 
αναμένεται να ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία από άποψη θεμα-

τολογίας και ύφους, θα διεξαχθεί την 30ή 
Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2018 
στο Ίδρυμα Ευγενίδη, με τίτλο «Logistics 
on the move: Greece in the fast lane». Ο 
πραγματικά διεθνής χαρακτήρας του, με 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Οικονομι-
κής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνω-
μένων Εθνών (UNECE), οι τουλάχιστον 7 
χώρες που θα φιλοξενηθούν στις εργασίες 
του κι οι οποίες θα καταθέσουν την εμπει-
ρία αλλά και το όραμα ανάπτυξης σε μια 
«δύσκολη» γεωγραφικά περιοχή όπως εί-
ναι αυτή των Βαλκανίων, αλλά και το νέο 
ποσοστό που καταλαμβάνει η Εφοδιαστι-
κή Αλυσίδα στο ΑΕΠ της χώρας, μέσα από 
τη νέα έρευνα της EEL, θα συνθέσουν ένα 
καινοτόμο τριήμερο δράσεων με επίκεντρο 
την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Βασική θεματο-
λογία του συνεδρίου θα είναι: εμπορευμα-
τικές σιδηροδρομικές μεταφορές, λιμάνια, 
agrologistics, clusters, βιομηχανία, χωρο-
ταξία, ψηφιακός μετασχηματισμός στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, green logistics κ.ά.».

Οι πύλες του συνεδρίου ανοίγουν μία 
ημέρα νωρίτερα με το προσυνεδριακό 
workshop, που συνδιοργανώνει η Οικονο-
μική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνω-
μένων Εθνών (UNECE) με την Ελληνική 
Εταιρεία Logistics. 

Τίτλος του workshop είναι «Capacity 
Building Workshop on Strengthening 
Rail Transport Connectivity». Πυρήνας 
του workshop θα είναι η ενίσχυση της συ-
νεργασίας μεταξύ των σιδηροδρόμων της 

Δ
ιαβλέποντας τις εξελίξεις και 
τις τεράστιες αλλαγές, αλλά 
και τις ευκαιρίες που έρχονται 
στον κλάδο των Logistics, το 
ΕΒΕΠ έχει υπογράψει πρωτό-

κολλο συνεργασίας με την Ελληνική Εται-
ρεία Logistics (ΕΕL) και προωθεί τις εξής 
δράσεις:

1Eνίσχυση και αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών Logistics, και ιδιαίτερα αυτών 

που συνδέονται με τις εθνικές πύλες εισό-
δου-εξόδου, αναδεικνύοντας την δυναμι-
κή του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο 
διεθνούς εμβέλειας, αλλά και της χώρας σε 
καίριο διαμετακομιστικό κόμβο της Ν.Α. 
Ευρώπης,

2Υποστήριξη ερευνών και μελετών, με 
στόχο τη δημιουργία αλυσίδων προ-

στιθέμενης αξίας, απαραίτητων συνεργει-
ών ή συνενώσεων (clusters) της ελληνικής 
αγοράς Εφοδιαστικής Αλυσίδας,

3Οικοδόμηση στενότερων συνεργασι-
ών με όλους τους εμπλεκόμενους, στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα, φορείς (διεθνείς ορ-
γανισμοί, εκπρόσωποι δημόσιας διοίκη-
σης, επιχειρηματικοί φορείς και πανεπι-
στημιακά ιδρύματα),

4Ένταξη του στόλου των μεταφορών, 
των επιχειρήσεων αποθήκευσης και 

διαχείρισης φορτίων σε χρηματοδοτικά 
εργαλεία, μέσα από οριζόντια προγράμμα-
τα, αλλά και εξειδικευμένα, κάθετα σχέδια 
ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού της αγοράς 
των Logistics,

5Αναβάθμιση των επιχειρήσεων 
Logistics και των εργαζόμενων σε αυ-

τές με την υλοποίηση εξειδικευμένων Προ-
γραμμάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων,

6 Υλοποίηση δράσεων στήριξης και καλ-
λιέργειας της γνώσης, αλλά και της και-

νοτόμου έρευνας γύρω από τα Logistics, 
μέσα από εφαρμοσμένα προγράμματα 
Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Τμημά-
των Πανεπιστημιακού επιπέδου,

7 Σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επι-
χειρηματική κοινότητα με αμφίδρομα 

οφέλη για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό 
της Eφοδιαστικής Αλυσίδας,

8 Υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης 
και εξωστρέφειας, με στόχο την ανά-

δειξη και την προβολή της σπουδαιότητας 

της εθνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας,

9 Υλοποίηση στοχευμένων παρεμβά-
σεων για την ανάπτυξη της Ελλη-

νικής Σύγχρονης Εφοδιαστικής Αλυσί-
δας, σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό της αποτύπωμα, όπως τα 
e-Logistics, η διαχείριση επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, η προστασία του περιβάλ-
λοντος και η αειφορία, η πράσινη εφοδια-
στική αλυσίδα και η E.K.E.

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί ξε-
χωριστή κατηγορία του ναυτιλιακού 
Cluster “Μaritime Hellas”

To ελληνικό ναυτιλιακό Cluster, 
“Μaritime Hellas”, που ξεκίνησε στις αρ-
χές του 2017, ως μία πρωτοβουλία της 
Ε.Ε.Ε., του Ν.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Π., αποτελεί 
μία καινοτομία του κόσμου της ελληνικής 
Ναυτιλίας και περιλαμβάνει επτά κύριες 
κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η Εφοδι-
αστική Αλυσίδα:
■ Εταιρείες διαχείρισης και ναύλωσης 
πλοίων,
■ Ναυτική τεχνολογία, έρευνα και εκπαί-
δευση,
■ Κατασκευές, επισκευές και εξοπλισμός 
πλοίων,
■ Θαλάσσιος Τουρισμός,
■ Θαλάσσια παράδοση και θαλάσσια σπορ,
■ Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
προς Ναυτιλία,
■ Εφοδιαστική Αλυσίδα και Εφοδιαστική 

και περισσότερες από 100 υποκατηγορίες.
-Έχει προτείνει τη συμμετοχή του Επιμε-

λητηρίου στην Επιτροπή παρακολούθησης 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανά-
πτυξη των Logistics

Το ΕΒΕΠ ανέλαβε πρόσφατα την Προ-
εδρία της Επιτροπής Εμπορίου (Trade, 
Retail & Franchise) της Ένωσης Μεσογει-
ακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επι-
μελητηρίων (ASCAME).

Συμμετέχει, επίσης, με μόνιμη εκπρο-
σώπηση, στις επιτροπές των Logistics, του 
τουρισμού και, σε συνεργασία με το Επι-
μελητήριο Ηλείας, της νεανικής επιχειρη-
ματικότητας. Μεταξύ των βημάτων, που 
συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες ότι, 
πρέπει να γίνουν είναι: 
■ Oλοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής 
για τα Logistics., 
■ Aδειοδότηση των εταιρειών Logistics. 
To τοπίο είναι ακόμα θολό, με αποτέλεσμα 
οι εταιρείες να είναι αιχμάλωτες σε έναν 
κυκεώνα διαδικασιών, 
■ Περαιτέρω ανάπτυξη και ευελιξία  
των λιμανιών της χώρας, κυρίως  
των περιφερειακών, 
■ Βελτιστοποίηση οδικού δικτύου  
και της σήμανσής του, 
■ Ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του 
σιδηροδρομικού δικτύου, 
■ Βελτιστοποίηση της διασύνδεσης της 
νησιωτικής χώρας, 

■ Κίνητρα για επενδύσεις στις 
υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά  
και σε νέους φορείς, 
■ Έμφαση στην εκπαίδευση νέων 
στελεχών, 
■ Υποστήριξη της δημιουργίας 
Επιχειρηματικών Πάρκων και ταυτόχρονη 
εξυγίανση των υφιστάμενων περιοχών 
Άτυπων Συγκεντρώσεων,
■ Εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης και ηλεκτρονικής 
διακίνησης, 
■ Αξιοποίηση των αγροτοδιατροφικών 
πλεονεκτημάτων της χώρας μας, σε σχέση 
με την εγχώρια τουριστική κατανάλωση 
και την κρουαζιέρα, 
■ Ανάπτυξη των intermodal και 
multimodal μεταφορών.

Σε δηλώσεις του για το ζήτημα, ο κ. 
Κορκίδης, ανέφερε 

«Με την κατάλληλη στήριξη, ο κλάδος 
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορεί να γί-
νει βασικός μοχλός για την ανάκαμψη της 
χώρας και να συνεισφέρει τριπλάσια έσο-
δα στο ΑΕΠ, απ’ ότι προσφέρει σήμερα ο 
τουρισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕΠ σε 
συνεργασία με το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. εκ-
πονούν Μελέτη Χαρτογράφησης (ΓΕΩΒΑ-
ΣΗ) των επιχειρήσεων Logistics , με στόχο 
τη δημιουργία του οικονομικού χάρτη της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

ΕΒΕΠ

ο κλάδος της 
Εφοδιαστικής 
αλυσίδας μπορεί 
να γίνει βασικός 
μοχλός για  
την ανάκαμψη 
της χώρας και 
να συνεισφέρει 
τριπλάσια έσοδα 
στο αΕΠ,  
απ’ ότι  
προσφέρει 
σήμερα  
ο τουρισμός


