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1 Δηζαγωγή 

1.1 Πθνπόο ηνπ έξγνπ 

Ν θιάδνο ησλ logistics θαη ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γλσξίδεη παγθνζκίσο πνιχ κεγάιε 

άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ησλ εμήο γεγνλφησλ:  

1νλ  Ρεο επέθηαζεο ησλ παγθνζκίσλ δσλψλ εκπνξίνπ θαη ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ, κε απνηέιεζκα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε κία ρψξα, λα ρξεηάδεηαη λα ηαμηδεχνπλ αξθεηά καθξηά θαη κάιηζηα 

ζε άιιεο ρψξεο ή αθφκε θαη επείξνπο. 

2νλ  Ρεο απμαλφκελεο κεηαπνηεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ε νπνία έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ outsourcing, ηεο δηάζεζεο δειαδή θπξίσο ηεο παξαγσγήο 

ησλ πξντφλησλ ή θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζε εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο κε ρακειφηεξν 

θφζηνο εξγαζίαο. 

3νλ  Ρεο αλαγθαηφηεηαο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Δπξσπατθψλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ θαη ηελ βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο εκπνξεπκάησλ. 

4νλ  Ρεο αλαγθαηφηεηαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. 

5νλ  Ρεο πξνηεξαηφηεηαο γηα αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ θαη κείσζε ησλ ζρεηηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη ηνπ θφζηνπο θαη επηπηψζεσλ πνπ απηά πξνθαινχλ. 

Ζ αγνξά ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί πξνλφκην ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ, πεγή εζφδσλ θαη 

αλάπηπμεο θξαηψλ πξνηχπσλ φπσο ηεο Νιιαλδίαο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θάζε ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο, παξάιιεια κε ην ζσζηφ 

Marketing, ζπληζηνχλ δπλακηθή αλάπηπμεο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Ζ ρψξα καο βξίζθεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο δηάζηαζεο, 

θαζψο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θφκβν ππνδνρήο εκπνξεπκάησλ. Υζηφζν, ιείπνπλ νη ζχγρξνλεο 

ππνδνκέο, νη απιέο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο θαη ην Δζληθφ Marketing ησλ ελ 

ιφγσ ππεξεζηψλ. 

Πθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε κέηξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ε αλάιπζε ηεο αγνξάο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαζψο θαη ε ράξαμε ηεο Δζληθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη ηδηαίηεξε, 

θαζψο θξίλεηαη επηηαθηηθφο ν ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνκέσλ 

εθείλσλ πνπ ρξήδνπλ αλάπηπμεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

ηεο ρψξαο καο θαη ε αλάδεημή ηεο ζε θφκβν εκπνξίνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ αγνξά ησλ Logistics 

κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή εζφδσλ γηα ηελ Διιεληθή Νηθνλνκία ηζάμηα κε ηνλ Ρνπξηζκφ, αξθεί λα 

ζρεδηαζζεί ε αλάπηπμή ηεο θαη λα εληζρπζεί. 

1.1.i Ηζηνξηθή αλαδξνκή νξνινγίαο  

Κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο εθνδηαζηηθήο (logistics) είλαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα, 

θαζψο απνδεηθλχεη φηη ε εθνδηαζηηθή «γελλήζεθε» πνιχ λσξίηεξα απφ φηη θαληαδφκαζηε. Ζ απαξρή 

ηεο έλλνηαο απηήο ζχκθσλα κε δηάθνξεο πεγέο βξίζθνληαη ζηελ αξραία επνρή, θαηά ηνπο πνιέκνπο 

ησλ Διιεληθψλ θαη Οσκατθψλ απηνθξαηνξηψλ, φπνπ ππήξρε δηαθξηηή ηεξαξρηθή ζέζε αμησκαηνχρσλ 

ζηξαηησηηθψλ κε ηίηιν “Logistikas”. Πηνπο αμησκαηνχρνπο απηνχο αλαζέηνληαλ θαζήθνληα ζρεηηθά κε 

ηηο ππεξεζίεο εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο ησλ ππαξρφλησλ πνιεκνθνδίσλ, ηξνθίκσλ, ξνπρηζκνχ θαη 
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ινηπψλ πφξσλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιπλφηαλ ε απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε κεηαθίλεζε ησλ 

ζηξαηησηψλ απφ ηε ζέζε βάζεο ζε λέεο επφκελεο πεξηνρέο, παξάγνληαο ηδηαίηεξα θξίζηκνο γηα ηελ 

έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. Πην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ησλ “Logistikas” πεξηιακβαλφηαλ αθφκα ε 

θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθνδηαζκνχ ησλ αληηπάισλ θαζψο θαη ε θχιαμε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ εθνδηαζκνχ ησλ ηδίσλ. Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα 

ζπζρεηηζζεί κε ην ζχγρξνλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο. 

Ζ γισζζηθή πξνέιεπζε ηνπ φξνπ “logistics” δελ είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε. Θάπνηεο απφ ηηο 

επηθξαηέζηεξεο απφςεηο ζην ρψξν γηα ηελ αξραηφηεξε ξίδα ηεο ιέμεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ ειιεληθή ιέμε “ινγηζηηθφο” πνπ ζήκαηλε ν επηδέμηνο ζηνλ ππνινγηζκφ απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε 

ιαηηληθή ιέμε “logisticus” κε παξεκθεξέο λφεκα (καζεκαηηθφο ππνινγηζκφο θαη θξίζε).  

 Ζ αξραία ειιεληθή ιέμε “ιφγνο”  πνπ ζήκαηλε: ινγηθή, νκηιία, αηηία, δεκεγνξία, ππνινγηζκφο 

Ξαξφιν πνπ γηα ηελ αξραία ξίδα ηεο ιέμεο δελ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία ησλ ηζηνξηθψλ, ε πην 

ζχγρξνλε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία απνδίδεηαη νκφθσλα ζηελ Γαιιία ηνπ 17νπ 

αηψλα. Ζ ιαηηληθή ξίδα “log” εμειίρζεθε ζηε γαιιηθή ιέμε “loger” πνπ ζήκαηλε παξέρσ θαηάιπκα, 

ζηεγάδσ θαη αλαθεξφηαλ ζηα ζηξαηησηηθά θαηαιχκαηα. Κε βάζε ηε ιέμε “loger”, ην 1670, έλαο 

ζχκβνπινο ηνπ Ινπδνβίθνπ ηνπ XIV, πξφηεηλε αλαδηνξγάλσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο, 

πξνηείλνληαο αλάκεζα ζηα άιια, έλα λέν ηίηιν απηφλ ηνπ “Marechal General de Logis”, δειαδή ηνπ 

αμησκαηηθνχ εθνδηαζηή. Αθνινχζσο, o Baron Antoine Henri Jomini ζηξαηησηηθφο ζην αλαθεξζέλ 

αμίσκα επηλφεζε ζηα πξψηα κηζά ηνπ 19νπ αηψλα ηε γαιιηθή ιέμε “logistique”, πνπ κεηαθξάζζεθε ζηα 

αγγιηθά ζε “logistics”. 

Ν φξνο Logistics εκθαλίζζεθε γηα πξψηε θνξά – θαη πάιη ζηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία - θαηά ην 

Γεχηεξν Ξαγθφζκην Ξφιεκν, γχξσ ζην 1940, νπφηε θαη ε εθνδηαζηηθή γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε. Ζ 

εθνδηαζηηθή ηνπ ζηξαηνχ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο απνδείρζεθε λα είλαη πην 

αλεπηπγκέλε απφ απηή πνπ κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ν Γεξκαληθφο ζηξαηφο. Ν ζηξαηφο ησλ Ζλσκέλσλ 

Ξνιηηεηψλ δηαζθάιηζε φηη νη απαηηνχκελεο ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο παξέρνληαλ ηε ζσζηή ζηηγκή, 

ζην ζσζηφ κέξνο. Ξξνζπάζεζε επίζεο λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο φηαλ θαη φπνπ ρξεηαδφηαλ κε 

ηνλ βέιηηζην θαη πην νηθνλνκηθφ ηξφπν. Νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη κέζνδνη ψζηε λα επηηεπρζεί παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδνληαη αλαπηχρζεθαλ. Γεκηνπξγήζεθαλ επίζεο πνιπάξηζκεο 

ηερληθέο ζηξαηησηηθήο εθνδηαζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα, αλ θαη ζε πην εμειηγκέλε κνξθή. 

Κέρξη ην 1950, ν φξνο “logistics” εκθαληδφηαλ θπξίσο ζηε ζηξαηησηηθή νξνινγία. Πηελ εζσηεξηθή 

δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είρε εκθαληζζεί δηαθξηηφ ηκήκα logistics. Νη δξαζηεξηφηεηεο Logistics δελ 

είραλ νκαδνπνηεζεί ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζηα ηκήκαηα Marketing, Ξαξαγσγήο θαη Νηθνλνκηθψλ φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 1. 

Ζ δηάζπαζε απηή ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο ζε πνιιά επηκέξνπο ηκήκαηα νδήγνχζε ζε 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο . Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ λα ππνεθηηκνχληαη απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα κελ βειηηζηνπνηνχληαη. 

Ζ επηζηήκε ηνπ marketing ήηαλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ πεξίνδν απηή θαη νη 

επηζηήκνλεο πεξηιάκβαλαλ ηε θπζηθή δηαλνκή ζαλ πξσηεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηεο. Ρν 1969, νη 

LaLonde and Dawson εξεπλψληαο ηελ πξφζθαηε ηζηνξία, ζεκείσζαλ φηη ν Arch Shaw δηαρψξηζε ην 

1912 αξρηθά ηηο δχν εθθάλζεηο ηνπ marketing, ε κία εθ ησλ νπνίσλ δηαπξαγκαηεχεηαη ηε δεκηνπξγία 

δήηεζεο (πξνψζεζε – δηαθήκηζε) θαη ε άιιε ηε θπζηθή δηαλνκή. Ν Frad Clark ην 1922 αλαγλψξηζε ηε 

θχζε ηεο θπζηθήο δηαλνκήο θαη αλέδεημε ηε δηαθνξά ηεο απφ ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο δήηεζεο πνπ 
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είρε ην marketing. Ιίγν αξγφηεξα άξρηζε λα αλαδεηθλχεηαη ε θπζηθή δηαλνκή ζαλ μερσξηζηή πεξηνρή 

κειέηεο θαη εθαξκνγψλ θαη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο ππφινηπεο marketing δξαζηεξηφηεηεο. 

Πρήκα 1: Θαηαλνκή δξαζηεξηνηήηωλ logistics ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 50 

Ρν 1960 δεκηνπξγήζεθε θαη δηδάρζεθε γηα πξψηε θνξά παλεπηζηεκηαθφ κάζεκα (Michigan State 

University) κε αληηθείκελφ ηνπ ηα Logistics. πφ ην πξίζκα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

αλαιχζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε κεηαθνξά, ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ε απνζήθεπζε θαη 

ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ. 

Ρν 1964 εκθαλίζζεθε ν φξνο επηρεηξεζηαθά logistics (business logistics), ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ φξν logistics πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία (Heskett 1964) 

θαη ζπκπεξηέιαβε ζε απηφλ ηε θπζηθή δηαλνκή θαη ηελ ηξνθνδνζία.  

Θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70 εξεπλήζεθαλ πεξαηηέξσ νη δξαζηεξηφηεηεο logistics θαη ε θπζηθή 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ. Ρα θφζηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ήηαλ ηδηαηηέξσο πςειά ηφζν ζε εζληθφ 

επίπεδν δηαθφξσλ ρσξψλ (15% ηνπ ΑΔΞ ησλ Ζ.Ξ.Α., 16% ησλ πσιήζεσλ ζηε Κεγάιε Βξεηαλία, 

26,5% ησλ πσιήζεσλ ζηελ Ηαπσλία) φζν θαη ζε ελδνεπηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Αλαγλσξίζζεθε ινηπφλ, 

φηη κεηά ηελ παξαγσγή θαη ην marketing, πεδία πνπ ήδε είραλ κειεηεζεί αξθεηά, ε θπζηθή δηαλνκή θαη 

ηα Logistics ήηαλ νη επφκελεο πεξηνρέο πνπ πξνθαλψο ρξεηάδνληαλ δηνηθεηηθή πξνζνρή θαη αλάιπζε. 

Ξαξφηη ε δηαλνκή ζπλδέεηαη ζπλήζσο ελλνηνινγηθά κε ηελ κεηαθίλεζε εμεξρφκελσλ πξντφλησλ απφ 

κηα επηρείξεζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθνξνχζε θαη ηελ κεηαθνξά εηζεξρφκελσλ πξντφλησλ. 

Σαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν νξηζκφο ηεο θπζηθήο δηαλνκήο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Edward Smykay (1962), ε 

νπνία αλαθέξεη φηη: 

«θπζηθή δηαλνκή κπνξεί λα νξηζζεί επξέωο ωο ε πεξηνρή επηρεηξεζηαθήο δηνίθεζεο πνπ 

επζύλεηαη γηα ηελ κεηαθίλεζε ηωλ πξώηωλ πιώλ θαη ηωλ ηειηθώλ πξνϊόληωλ θαζώο θαη 

ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάηωλ κεηαθίλεζεο».  

Ν Heskett νξηνζέηεζε ηα επηρεηξεζηαθά logistics πεξηιακβάλνληαο ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ θπζηθή 

δηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, ζεκεηψλνληαο φκσο πσο ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ 

πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπ θαλαιηνχ ελφο πξντφληνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

πνιιέο εηαηξείεο. 

Γεληθή Γηεύζπλζε

Οηθνλνκηθό Σκήκα Σκήκα ΠαξαγσγήοΣκήκα Marketing

• Καλάιηα δηαλνκήο

• Δμππεξέηεζε πειαηώλ

• Πεδίν απνζεκάησλ

• Έζνδα

• Κόζηνο θεθαιαίνπ

• Απόδνζε επελδύζεσλ

• Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 
απνζεκάησλ

• Δλαιιαθηηθέο θαη θόζηνο 
εθνδηαζκνύ

• Απνζήθεπζε πξώησλ πιώλ

• Πξνκήζεηεο

• Μεηαθνξέο
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• Πεξηζζόηεξα απνζέκαηα

• πρλνύο θαη ζύληνκνπο 
θύθινπο παξαγσγήο

• Γξήγνξε επεμεξγαζία 
εληνιώλ

• Γξήγνξε παξάδνζε

• Πνηθηιία απνζήθεπζεο

• Ληγόηεξα απνζέκαηα

• Αλέμνδε επεμεξγαζία 
εληνιώλ

• Πεξηνξηζκέλε απνζήθεπζε
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• Μεγάιεο δηάξθεηαο θύθινπο 
παξαγσγήο

• Ληγόηεξα απνζέκαηα

• Απνζήθεπζε εξγνζηαζίνπ
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Απηέο νη εξκελείεο ησλ logistics θαη ηεο δηαλνκήο πνπ πεξηγξάθεθαλ απφ εξεπλεηέο θαη επαγγεικαηίεο 

ηνπ ρψξνπ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟70, πιεζηάδνπλ αξθεηά ηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο (Supply Chain Management) πνπ εκθαλίζζεθε πξφζθαηα. Ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζήκεξα θαζψο εηαηξείεο απφ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πεδίσλ ηνλ έρνπλ 

πηνζεηήζεη θαη εληάζζνπλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε απηφλ.  

1.1.ii Γηνίθεζε εθνδηαζηηθήο (Logistics) & Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(Supply Chain Management) 

Ζ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (S.C.M.) είλαη πνιπζήκαληε, έρεη εξκελεπηεί κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο θαη ζπρλά ζπγρέεηαη ή αιιεινθαιχπηεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο (Logistics). Ζ δηακφξθσζε ησλ Logistics θαη ε κεηεμέιημε ηνπο ζε S.C.M., παξνπζηάδεηαη 

ζρεκαηηθά ζην Πρήκα 2. 

 

Πρήκα 2: Κεηεμέιημε ηωλ Logistics ζε Supply Chain Management 

Tν Ππκβνχιην ησλ Δπαγγεικαηηψλ Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Council of Supply Chain 

Management Professionals - CSCMP), πνπ είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο νξγαλψζεηο επαγγεικαηηψλ, 

εξεπλεηψλ θαη αθαδεκατθψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, επηρείξεζε λα δηαρσξίζεη ηηο δχν έλλνηεο 

ηνλίδνληαο φηη:  

«ε δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεξηθιείεη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε όιωλ ηωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηξνθνδνζία, ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαπνίεζε 

θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε όιωλ ηωλ Logistics δξαζηεξηνηήηωλ. Ξεξηθιείεη επίζεο ην 

ζπληνληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηελ αιπζίδα, νη νπνίνη 

κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο, ελδηάκεζνη, εμωηεξηθνί παξνρείο ππεξεζηώλ θαη πειάηεο».  

Πηελ νπζία, ε δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ελνπνηεί ηε δηαρείξηζε ηεο ηξνθνδνζίαο (supply) θαη 

ηεο δήηεζεο (demand) εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κεηαμχ απηψλ θαη πεξηιακβάλεη ζπρλά θαη 

ηελ δξαζηεξηφηεηα κεηαπνίεζεο, φπνπ απηή ππάξρεη. 

Δλψ, ε δηνίθεζε ησλ logistics, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην θνξέα (CSCMP), είλαη: 

«ην ζύλνιν ηωλ ιεηηνπξγηώλ ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ξνή θαη απνζήθεπζε ηωλ αγαζώλ, ππεξεζηώλ, θαζώο θαη 
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ηελ δηαρείξηζε ηωλ ζρεηηδόκελωλ κε απηέο πιεξνθνξίεο από ην ζεκείν αθεηεξίαο έωο ην 

ζεκείν θαηαλάιωζεο, κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κε ην ειάρηζην δπλαηό 

θόζηνο». 

Πε απηνχο ηνπο δχν νξηζκνχο, παξαηεξνχκε δχν βαζηθέο δηαθνξέο. Ξξψηνλ, νη πξνκήζεηεο θαη ε 

κεηαπνίεζε πεξηιακβάλνληαη ξεηά ζηελ δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αιιά φρη άκεζα ζηα logistics. 

Ξαξαηεξνχκε επίζεο πσο φζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηε ζπλεξγαζία, ζην ζπληνληζκφ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ, έλλνηεο νη νπνίεο απνπζηάδνπλ απφ ηα Logistics.  

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε δειαδή, φηη ε δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο, ηε 

δηνίθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ην δηα-ιεηηνπξγηθφ ζπληνληζκφ θαη ην δη-επηρεηξεζηαθφ 

ζπληνληζκφ. Ζ πξψηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη πεξίπνπ ην αληηθείκελν ησλ logistics, δειαδή ηεο 

δηνίθεζεο δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε κεηαθνξά, ε δηαηήξεζε απνζεκάησλ, ε απνζήθεπζε θαη ε 

επεμεξγαζία παξαγγειηψλ. Ν δηα-ιεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο αθνξά ζηελ ζπλεξγαζία θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο, φπσο ην marketing θαη ηελ παξαγσγή 

(βι.Πρήκα 3). 

 

Πρήκα 3: Γηεπαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο Logistics κε άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

Ν δη-επηρεηξεζηαθφο ζπληνληζκφο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπγρξνληζκφ ησλ πξντφλησλ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη κέιε ησλ ίδησλ πξντνληηθψλ θαλαιηψλ.  

Ππκπεξαζκαηηθά ε βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν φξσλ είλαη φηη ε δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε 

δηνίθεζε ηεο πξντνληηθήο ξνήο θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξηαθήο θαη νηθνλνκηθήο ξνήο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ηα logistics απνηεινχλ ηελ δηνίθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ αληίζηνηρσλ ξνψλ εληφο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. 

Ζ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα ζε κηα ζχγρξνλε παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ θαζφηη απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ίζσο παξάγνληα ζηελ 

παξνρή ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ζπλνιηθφ 

θφζηνο ζε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ. Ν ξφινο απηφο απεηθνλίδεηαη ζην Πρήκα 4, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε λα απνηειεί απφ ηηο εμήο 3 θχξηεο δψλεο επηρεηξεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ: 

o Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο & Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (Administration & Finance) 

o Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain) 

o Δκπνξηθή Γηαρείξηζε (Sales & Marketing) 

LOGISTICS

Δλδεηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο

Κνηλέο 
δξαζηεξηόηεηεο

Κνηλέο 
δξαζηεξηόηεηεο

• Πξνγξακκαηηζκφο 
παξαγσγήο

• Δπηινγή 
ηνπνζεζίαο 
εξγνζηαζίνπ 

• Πξνκήζεηεο

• Κεηαθνξά

• Γηαηήξεζε 
απνζεκάησλ

• Δπεμεξγαζία 
παξαγγειηψλ

• Απνζήθεπζε

• Γηαρείξηζε 
πιηθψλ

• Πξφηππε 
εμππεξέηεζε 
πειαηψλ

• Σηκνινγηαθή 
πνιηηηθή

• πζθεπαζία

• Δπηινγή 
ηνπνζεζίαο 
ιηαλεκπνξίνπ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ MARKETING

Δλδεηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο

• Κεηαθνξά

• Γηαηήξεζε 
απνζεκάησλ

• Δπεμεξγαζία 
παξαγγειηψλ

• Απνζήθεπζε

• Γηαρείξηζε 
πιηθψλ

Δλδεηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο

• Κεηαθνξά

• Γηαηήξεζε 
απνζεκάησλ

• Δπεμεξγαζία 
παξαγγειηψλ

• Απνζήθεπζε

• Γηαρείξηζε 
πιηθψλ
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Ζ θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα αιιάδεη. Νη εηαηξείεο ηείλνπλ λα είλαη «ρσξίο φξηα», ελλνψληαο φηη 

νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ζηηο ελδνεπηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο απαιείθνληαη επλνψληαο ηελ 

νξηδνληηνπνηεκέλε δηνίθεζε ιεηηνπξγηψλ. Ξαξάιιεια, θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ πσιεηψλ, εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, πειαηψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο θζίλεη ζηαδηαθά. Απηή είλαη 

ε ηδέα ηεο δηεπξπκέλεο επηρείξεζεο πνπ δηακνξθψλεη ηηο ζθέςεηο καο γηα ην πσο ζα είλαη ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φηη νη αιπζίδεο αμίαο (value chains) κπνξεί θαη πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηηζζνχλ. 

Δληζρπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ αξρή ηεο δηεπξπκέλεο επηρείξεζεο έρεη θαη ε θνηλή 

«ιεσθφξνο» πιεξνθνξηψλ, δειαδή ε θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηψλ ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηε 

δηαιεηηνπξγηθή νξηδφληηα δηνίθεζε. Αθφκα ζεκαληηθφηεξε είλαη ε χπαξμε θνηλψλ βάζεσλ πιεξνθνξηψλ 

γηα φια ηα κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη θαζνξηζηηθά ε άκεζε & 

απξφζθνπηε ξνή ησλ πιηθψλ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπνκέλσο, απηφ 

πνπ νξίδεηαη πιένλ «εηθνληθή» επηρείξεζε θαη «εηθνληθή» εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη ζηελ νπζία κηα 

ζεηξά ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ  πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ. Πην Πρήκα 5 αλαπαξίζηαηαη απηή ε αξρή. 

 

Πρήκα 4: Ζ δνκή ηεο ζύγρξνλεο Ξαξαγωγηθήο & Δκπνξηθήο επηρείξεζεο 

Ξεγή: Planning A.E. 

Ζ έλλνηα ησλ ζπκθσληψλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ε αληίιεςε ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο απφ ηελ παξαδνζηαθή αληαγσληζηηθή θαη ζπρλά ερζξηθή θχζε ησλ ζρέζεσλ, 

θεξδίδνπλ έδαθνο. Δπνκέλσο, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηείλεη λα γίλεη ε νκνζπνλδία νξγαληζκψλ πνπ 

ζέηνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη ελδπλακψλνπλ ηε ζπλνιηθά πξνζηηζέκελε αμία ζην ζχζηεκα ηεο 

παξαγσγήο/κεηαπνίεζεο θαη ηεο δηαλνκήο. Απηή ε δηαδηθαζία επηηαρχλεηαη θαζψο ζπλερίδεηαη ε ηάζε 

ηεο αλάζεζεο πξνο εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο-ηξίηνπο (outsourcing). 
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Πρήκα 5: Ζ εηθνληθή επηρείξεζε θαη ε εηθνληθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

Ξεγή: A.T. Kearney 

1.2 Γξαζηεξηόηεηεο & ππεξεζίεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

1.2.i Γξαζηεξηόηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηηο εκπνξηθέο θαη παξαγωγηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ ζα εμεηαζζεί σο δξαζηεξηφηεηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ε 

παξαγσγή / κεηαπνίεζε, παξφηη αλήθεη ζηελ επξχηεξε έλλνηα απηήο. Νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ζην Πρήκα 6.  

 

Πρήκα 6: Γξαζηεξηόηεηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Δκπνξηθώλ & Ξαξαγωγηθώλ 

επηρεηξήζεωλ 

Ξεγή: PLANNING A.E. 

Ρν πεξηερφκελν ηεο θάζε κίαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εμεηαζζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην 

εμήο: 

1. Ξξνκήζεηεο 

Πεγέο 
πξώησλ πιώλ

Δπηρεηξήζεηο 
κεηαπνίεζεο

Ληαλέκπνξνη

Πξνκεζεπηέο Γηαλνκείο Καηαλαισηέο

Ρνή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ

Ρνή πιεξνθνξηώλ

Υξεκαηννηθνλνκηθή ξνή

 

44

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ / 

CROSS DOCKING

ΣΗΡΗΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ

VALUE 

ADDED 

LOGISTICS
(π.χ. 

Ανασυσκευασία)

3d 3e

1a

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ

Γηαρείξηζε 
απνζεκάησλ & 

πξαγκαηνπνίεζε 
παξαγγειίαο

1b

Παξαθνινύζεζε 
εθηέιεζεο 

παξαγγειίαο & 
δηεθπεξαίσζε 

αγνξώλ

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΠΡΟ ΠΕΛΑΣΕ

3a Παξαιαβή

3b Απνζήθεπζε

3c πιινγή

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ 

ΠΕΛΑΣΕ

4a

Κεληξηθή 
Παξαγγειηνιεςία / 

Γηαρείξηζε 
παξαγγειηώλ

4b

Παξαθνινύζεζε 
εθηέιεζεο 

παξαγγειίαο / 
πξνγξακκαηηζκόο 

δηαλνκήο

11

5522

66 REVERSE LOGISTICS

33
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Κηα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κηαο εκπνξηθήο & παξαγσγηθήο 

επηρείξεζεο είλαη νη πξνκήζεηεο. Πηε δξαζηεξηφηεηα εληάζζνληαη νη εμήο ελέξγεηεο: 

1.α Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πξνκεζεηψλ (θαηεγνξηνπνίεζε πιηθψλ, επηινγή ηξφπνπ πξνκεζεηψλ, 

επηινγή πξνκεζεπηψλ, ζχλαςε ζπκβνιαίσλ) 

1.β. Ξαξαθνινχζεζε απνζεκάησλ θαη πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειίαο 

1.γ Ξαξαθνινχζεζε εθηέιεζεο παξαγγειίαο θαη δηεθπεξαίσζεο αγνξψλ 

2. Κεηαθνξά από πξνκεζεπηέο 

Ζ κεηαθνξά εηζεξρφκελσλ πιηθψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ απνηειεί επίζεο κία πνιχ ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη πεξηιακβάλεη : 

2.α ηελ κεηαθνξά ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ παξαγσγήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο 

2.β ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ (ηειηθά πξντφληα ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε θαη ην εκπνξηθφ ζήκα 

δελ αλήθεη ζηελ επηρείξεζε) απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κέρξη ηα ηειηθά θέληξα δηαλνκήο 

2.γ ηελ κεηαθνξά ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ κέρξη ηα ηειηθά θέληξα δηαλνκήο 

3. Απνζήθεπζε / Cross Docking 

Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ παξαγσγήο θαη ηειηθψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

3.α ηελ θπζηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ πνπ αθνξά ζηελ εθθφξησζε, έιεγρν, 

αλαδηάηαμε κνλάδσλ θνξηίνπ, ηαθηνπνίεζε θνξηίνπ εληφο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

3.β ηελ απνζήθεπζε πνπ αθνξά ζηελ παξακνλή ηνπ θνξηίνπ εληφο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

3.γ ηελ ζπιινγή ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ πνπ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε θνξηίσλ, 

ζπιινγή πνζνηήησλ γηα παξαγγειίεο πειαηψλ (εζσηεξηθψλ & εμσηεξηθψλ), πξνεηνηκαζία 

θνξηίσλ θαη θφξησζε απηψλ 

3.δ ηελ ηήξεζε ηνπ απνζέκαηνο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζθνπηά 

3.ε ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Value Added) φπσο αλαζπζθεπαζία, 

εηηθεηνπνίεζε, ζπλαξκνιφγεζε. 

4. Γηαρείξηζε παξαγγειηώλ από πειάηεο 

Ζ δηαρείξηζε παξαγγειηψλ απφ πειάηεο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα αξθεηά θξίζηκε αλαθνξηθά κε ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

4.α  Θεληξηθή παξαγγειηνιεςία (ρσξίο κεζνιάβεζε πσιεηψλ) & δηαρείξηζε παξαγγειηψλ πειαηψλ. 

4.β Ξαξαθνινχζεζε εθηέιεζεο παξαγγειηψλ, πξνγξακκαηηζκφο δηαλνκήο 

5. Κεηαθνξά πξνο πειάηεο 

Ζ κεηαθνξά εμεξρφκελσλ πξντφλησλ ζε πειάηεο, απνηειεί επίζεο κηα θξίζηκε δξαζηεξηφηεηα θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζε πειάηεο ηεο επηρείξεζεο είηε ζε απνζεθεπηηθέο 

ηνπο εγθαηαζηάζεηο είηε ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο είηε θαη ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο (φηαλ ε 

επηρείξεζε δηελεξγεί ιηαληθφ εκπφξην)  

6. Reverse Logistics 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηά φιν θαη ζεκαληηθφηεξε 

δηάζηαζε, ηφζν ιφγσ νηθνλνκηθψλ φζν θαη ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ αηηηψλ,  είλαη ηα reverse logistics. 

Πηνλ φξν reverse logistics, πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

6.α Ζ πεξηζπιινγή απφ πειάηεο, δηαρείξηζε θαη ηπρφλ πξνψζεζε ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο & κεηαθνξάο θνξηίνπ (παιέηεο, 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα) 
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6.β Ζ πεξηζπιινγή απφ πειάηεο, δηαρείξηζε θαη ηπρφλ πξνψζεζε ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ 

επαλαθηψκελσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (κπνπθάιηα γπαιηνχ, 

πιαζηηθά θηβψηηα, βαξέιηα) 

6.γ Ζ πεξηζπιινγή απφ πειάηεο, δηαρείξηζε θαη ηπρφλ πξνψζεζε ζηνλ πξνκεζεπηή ή θαηαζηξνθή 

ησλ επηζηξεθφκελσλ ηειηθψλ πξντφλησλ (ιφγσ αιινίσζεο, ιήμεο, θαηαζηξνθήο, αλάθιεζεο ή 

κε δηάζεζεο) 

1.2.ii Γξαζηεξηόηεηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο από εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο 

Νη ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο (3PL-Third Party 

Logistics) πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζηηο 

παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δπεηδή νη παξνρείο ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε νξηζκέλεο απφ απηέο, ε νκαδνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (βι. Πρήκα 7) 

δηαθέξεη απηήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

Νη βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: 

1. Γηακεηαθνξά 

Ζ ππεξεζία απηή αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ κεηαθνξψλ θπξίσο δηεζλνχο εκβέιεηαο, 

φπνπ πηζαλψο εκπιέθνληαη παξαπάλσ ηνπ ελφο κεηαθνξέα ή θαη κέζσλ κεηαθνξάο. Ν  δηακεηαθνξέαο 

έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο, ελψ ζπρλά πξνζθέξεη θαη δεπηεξεχνπζεο 

ππεξεζίεο φπσο αζθάιηζε κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο, εθηεισληζκφο, θιπ. Δλδέρεηαη ν δηακεηαθνξέαο 

λα εθηειεί κέξνο ησλ κεηαθνξψλ κε δηθά ηνπ κέζα, δειαδή λα πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο κεηαθνξάο, 

φπσο επίζεο θαη λα αλαζέηεη φιε ηε κεηαθνξά ζε άιιεο εηαηξείεο. 

 

Πρήκα 7: Ξξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Ξεγή: PLANNING A.E. 

2. Κεηαθνξά – δηαλνκή 

Ζ ππεξεζία απηή αθνξά ζηελ θπζηθή κεηαθίλεζε θνξηίσλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν θαηά εληνιή 

ηνπ πειάηε 

3. Απνζήθεπζε 

 

Γηακεηαθνξά

Απνζήθεπζε

Μεηαθνξά -
Γηαλνκή

Τπεξεζίεο 
πξνζηηζέκελεο 

αμίαο

• Λήςε εληνιώλ κεηαθνξάο 
• Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο δηεζλώλ 

κεηαθνξώλ
• πληνληζκόο κεηαθνξηθώλ

εηαηξεηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
κεηαθνξώλ

• Αζθάιηζε θνξηίσλ
• Γηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

εηζαγσγώλ/ εμαγσγώλ 
(εθηεισληζκνί, θ.ι.π.)

• Δζληθή κεηαθνξά
• Γηεζλήο κεηαθνξά 
• Σνπηθή δηαλνκή

• Παξαιαβή
• Απνζήθεπζε κε ςύμε 
• Απνζήθεπζε ρσξίο ςύμε
• Δηνηκαζία παξαγγειηώλ γηα 

απνζηνιή
• Απνγξαθή 
• Αλαπιήξσζε απνζέκαηνο

• Παξαγγειηνιεςία / δηαρείξηζε 
ζπκβάλησλ

• Σηκνιόγεζε πειαηώλ
• πιινγή εηζπξάμεσλ
• Γηαρείξηζε εγγπήζεσλ
• πζθεπαζία, Αλαζπζθεπαζία, 

Δηηθεηνπνίεζε
• Πνηνηηθόο έιεγρνο
• πλαξκνιόγεζε πξντόληνο / 

εγθαηάζηαζε
• πληήξεζε / επηζθεπέο

Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο 

Δθνδηαζηηθήο Δθνδηαζηηθήο 

ΑιπζίδαοΑιπζίδαο
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Ζ ππεξεζία απηή αθνξά ζηελ θπζηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

4. πεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζπζθεπαζία, εηηθεηνπνίεζε, ζπλαξκνιφγεζε) 

Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(ζπζθεπαζία, αλαζπζθεπαζία, εηηθεηνπνίεζε, ζπλαξκνιφγεζε, ζπληήξεζε, θιπ), θαζψο θαη 

ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπσο ε παξαγγειηνιεςία & δηαρείξηζε 

ζπκβάλησλ, ε ηηκνιφγεζε πειαηψλ θαη ε ζπιινγή εηζπξάμεσλ. 
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2 Κέγεζνο Θιάδνπ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο & Ππκβνιή 
ηνπ ζηελ Δζληθή Νηθνλνκία 

2.1 Κέγεζνο θιάδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε ηδηαίηεξε πξννπηηθή θαη αλάπηπμε.  

Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ νξηνζεηήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, κφλν ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε αληηζηνηρνχλ ζε δηαθξηηφ θσδηθφ 

ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ΠΡΑΘΝΓ. 

Ππγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, εκπίπηνπλ 

ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ΠΡΑΘΝΓ (Πηαηηζηηθή Ραμηλφκεζε Θιάδσλ Νηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο) ζηνλ θιάδν Θ: «Κεηαθνξέο, Απνζήθεπζε θαη Δπηθνηλσλίεο». Ν θιάδνο απηφο 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ππνθιάδνπο. Αθνινχζσο αλαθέξνπκε πνηεο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ θάζε ππνθιάδνπ αληηζηνηρνχλ ζε ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

60: Σεξζαίεο κεηαθνξέο – κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

Ξεξηιακβάλεη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο (601), άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο (602) θαη 

κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ (603). Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

εληάζζνληαη ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ εηαηξείεο πνπ κεηαθέξνπλ 

επηβάηεο θαη φρη εκπνξεχκαηα – πξντφληα.  

61: δάηηλεο κεηαθνξέο 

Απνηειείηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο (611) θαη ηηο κεηαθνξέο κέζσ 

εζσηεξηθψλ πδάηηλσλ νδψλ (612). Ξαξφηη πεξηιακβάλνπλ εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, νη θαηεγνξίεο απηέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αθφινπζε 

αλάιπζε θαζψο ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηψλ αληηζηνηρεί ζε επηβαηηθή κεηαθνξά θαη δελ 

είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε ησλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ απνθιηεζηηθά εκπνξεπκηαηθέο 

κεηαθνξέο. 

62: Δλαέξηεο κεηαθνξέο 

Πηνλ ππνθιάδν απηφ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο (621), ζε κε πξνγξακκαηηζκέλεο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο (622). Νη θαηεγνξίεο απηέο απνθιείνληαη απφ ηελ αθφινπζε αλάιπζε γηα ηνλ ίδν 

ιφγν πνπ απνθιείζηεθαλ θαη νη πδάηηλεο κεηαθνξέο. Νη δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο (623) 

απνθιείνληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε θαζψο πξνθαλψο δελ εμππεξεηνχλ ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα. 

63: Βνεζεηηθέο θαη ζπλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο – δξαζηεξηφηεηεο 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ  

Νη θαηεγνξίεο απηνχ ηνπ ππνθιάδνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν ελδηαθέξνληφο καο είλαη νη 

εμήο:  

 ε θαηεγνξία δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο θνξηίσλ (631) θαη 

- ε θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ άιισλ γξαθείσλ κεηαθνξψλ (634) ζηελ 

νπνία νπζηαζηηθά εληάζζνληαη νη δηακεηαθνξείο. 

64: Ραρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο 
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Ρέινο απφ ηνλ ηειεπηαίν δηςήθην απηφ θιάδν, φπνπ εληάζζνληαη ηα ηαρπδξνκεία θαη νη 

ηειεπηθνηλσλίεο, εμαηξνχκε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαζψο θαη ηα δεκφζηα ηαρπδξνκεία πνπ θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο δελ παξέρνπλ εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.  

Θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηφζν ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ φζν θαη πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο, 

εθηηκάηαη φηη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 3,95 δηο € (βι. Ξίλαθα 1). Ζ θαηαλνκή απηνχ αλά θαηεγνξία παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 8. 

 

Πρήκα 8: Θαηαλνκή θύθινπ εξγαζηώλ εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο αλά θαηεγνξία ππεξεζηώλ 

Ξεγή: ΔΠΔ,  επεμεξγαζία PLANNING A.E. 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ππνινγίδεηαη γηα ην 2006 ζηηο 88.749. 

 

Ξίλαθαο 1: Βαζηθά κεγέζε επηρεηξήζεωλ παξνρήο ππεξεζηώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

άιισ λ  γ ξαθ είσ λ  

κεηαθ νξάο

29,55%

Γηαθίλ εζε & 

απνζήθεπζε θ νξηίσ λ

5,25%

Ο δηθέο κεηαθ νξέο 

εκπνξεπκάησ λ

56,77%

Σαρπδξνκεία - 

ηαρπκεηαθ νξέο

7,99%

ηδεξνδξνκηθέο 

κεηαθ νξέο

0,44%

 

60  Σεξζαίεο κεηαθνξέο - Κεηαθνξέο κέζω αγωγώλ 23.119 2.727,12 54.816

6010  Πηδεξνδξνµηθέο µεηαθνξέο 8 31,47 305

6024  Νδηθή µεηαθνξά εµπνξεπµάησλ 23.111 2.695,65 54.511

63
 Βνεζεηηθέο θαη ζπλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηόηεηεο - 

δξαζηεξηόηεηεο ηαμηδηωηηθώλ πξαθηνξείωλ
5.789 1.459,48 25.491

631  ∆ηαθίλεζε & Απνζήθεπζε θνξηίσλ 402 218,61 4.318

6340  ∆ξαζηεξηφηεηεο άιισλ γξαθείσλ µεηαθνξψλ 5.387 1.240,88 21.173

64  Ραρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλωλίεο 768 433,35 8.442

6412
 Ραρπδξνµηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζληθψλ 

ηαρπδξνµείσλ (ηδησηηθά ηαρπδξνµηθά γξαθεία)
768 433,35 8.442

29.676 4.619,95 88.749

ΘΙΑΓΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΡΑ ΠΡΑΘΝΓ
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΞΗΣΗΔΟΖΠΔΩΛ

Πύλνιν ππνθιάδωλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο

ΠΛΝΙΗΘΝΠ 

ΡΕΗΟΝΠ (εθαη. €)

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΞΑΠΣ/ΚΔΛΩΛ
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Πηελ αγνξά φισλ ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ππάξρεη πνιχ κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 29.676, θαζψο επίζεο θαη κεγάινο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. 

Πην Πρήκα 9, παξνπζηάδεηαη ην κεξίδην αγνξάο ησλ 500 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ φπνπ 

θαίλεηαη ε έληνλε ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο. Νη 500 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζπγθεληξψλνπλ ζρεδφλ 

ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ, ελψ ζηηο 75 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο αληηζηνηρεί κεξίδην ίζν κε ην 

20%. 

 

Πρήκα 9: Βαζκόο ζπγθέληξωζεο επηρεηξήζεωλ παξνρήο ππεξεζηώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Ξεγή: Hellastat,  επεμεξγαζία PLANNING A.E. 

2.2 Κέγεζνο δξαζηεξηνηήηωλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηηο 
κεηαπνηεηηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

πεξηιακβάλεη κεηαπνηεηηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ λα απνηππψζεη ην κέγεζνο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

δηελεξγνχληαη εληφο απηψλ.  

Νη επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάδνληαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2. 

Ρν ζχλνιν ησλ κεηαπνηεηηθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο, εθηηκάηαη φηη είρε θαηά ην 2006, θχθιν εξγαζηψλ 

ίζν κε 153,9 δηο € ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζε απηέο εθηηκάηαη ζε 1,183 

εθαηνκκχξηα απαζρνινχκελνπο. 
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Ξίλαθαο 2: Βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα 

έξεπλα - Ξεγή: ΔΠΔ,  επεμεξγαζία PLANNING A.E. 

 

 

  Γ Κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο

  15 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ

  16 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ

  Α Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα θαη δαζνθνκία 

  0162 Δθθφθηζε βακβαθηνχ

  0202 Βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηε δαζνθνκία θαη ηελ πινηνκία

  Γ Κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο

  17 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ

  18 Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο– θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ

  19
Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο– θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδίνπ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη 

ππνδεκάησλ

  20 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια– θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο

  21 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί

  22 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο

  Γ Οξπρεία θαη ιαηνκεία

  10 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε– εμφξπμε ηχξθεο

  11
Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ– βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε 

εμαίξεζε ηηο κειέηεο

  13 Δμφξπμε κεηαιιηθψλ κεηαιιεπκάησλ

  14 Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο

  Γ Κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο

  23 Παξαγσγή νπηάλζξαθα (θσθ), πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη ππξεληθψλ θαπζίκσλ

  24 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ

  25 Θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο

  26 Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά

  27 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ

  28 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ

  Γ Κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο

  29 Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ κ.α.θ.

  30 Θαηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

  31 Θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ κ.α.θ.

  32 Θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ

  33 Θαηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο

  34 Θαηαζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ– θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ

  35 Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ

  36 Θαηαζθεπή επίπισλ– ινηπέο βηνκεραλίεο κ.α.θ.

  37 Αλαθχθισζε

  Ε Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην - Δπηζθεπή απηνθηλήησλ 

  50 Δκπφξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ–

  Ε Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην - Δπηζθεπή απηνθηλήησλ 

  51 Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ

  Ε Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην - Δπηζθεπή απηνθηλήησλ 

  52 Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ– επηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο

  Ι. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΤ 

  ΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΔΡΜΑΣΟ, ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΥΑΡΣΙΟΤ

  ΙΙΙ. ΟΡΤΥΔΙΑ-ΛΑΣΟΜΔΙΑ , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΟΡΤΚΣΑ , ΥΗΜΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ, Κ.Α.

  IV. ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ, ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

  V. ΔΜΠΟΡΙΟ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΩΝ

  VI. ΥΟΝΓΡΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ (ΠΛΗΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΩΝ)

  VII. ΛΙΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ (ΠΛΗΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΩΝ)
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνζεγγίζζεθε ην κέγεζνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ ζρεηηθψλ αλά θαηεγνξία δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, 

εθηηκήζεθε φηη ην θφζηνο δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα φιεο ηηο θαη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, αλέξρεηαη ζε 12,6 δηο € (βι. Ξίλαθα 3). 

Δπίζεο, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 

155,4 ρηιηάδεο.  

 

Ξίλαθαο 3: Βαζηθά κεγέζε κεηαπνηεηηθώλ θαη εκπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ πνπ αθνξνύλ ηηο 

δξαζεξηόηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλά δξαζηεξηφηεηα, παξνπζηάδεηαη ζην 

Πρήκα 10, φπνπ θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ αθνξά ζηε κεηαθνξά (52,1%) θαη ζηελ 

απνζήθεπζε (30,6%). 

΄ 

Πρήκα 10: Θαηαλνκή ζπλνιηθνύ θόζηνπο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλά δξαζηεξηόηεηα 

 

Αλαιχνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (βι. Πρήκα 11), δηαπηζηψλεηαη φηη ηα θπξηφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη ε ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηξίησλ, ε 

I Βηνκεραλία ηξνθίκωλ, πόηωλ θαη θαπλνύ 16.320 12.864 104.701 846 12.329

III
Βηνκεραλία θιωζηνπθαληνπξγίαο, δέξκαηνο, μύινπ θαη ραξηηνύ & 

εθδόζεηο - εθηππώζεηο 
36.182 10.311 126.383 740 8.512

III
Νξπρεία - ιαηνκεία & παξαγωγή θαη επεμεξγαζία ρεκηθώλ νπζηώλ, 

πξνϊόληωλ από νξπθηά, θ.α.
23.210 22.693 125.776 1.482 13.208

IV Θαηαζθεπή κεραλεκάηωλ, ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ 23.047 8.329 110.978 650 16.252

V
Δκπόξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήηωλ νρεκάηωλ θαη 

κνηνζπθιεηώλ 
36.388 14.929 109.689 1.154 2.748

VI Σνλδξηθό εκπόξην (πιελ απηνθίλεηωλ νρεκάηωλ θαη κνηνζπθιεηώλ) 74.577 52.088 300.508 6.215 90.156

VII Ιηαληθό εκπόξην (πιελ απηνθίλεηωλ νρεκάηωλ θαη κνηνζπθιεηώλ) 196.359 32.741 305.881 1.507 12.240

406.083 153.956 1.183.916 12.596 155.445Πύλνιν

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΞΠΣΝΙΝΚΔΛΩΛ

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ 

Δ.Α. 

(ρηι. €)

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΚΔΠΑ 

ΑΞΠΣΝΙΝΚΔΛΩΛ 

ΠΔ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 

Δ.Α.

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ

ΠΛΝΙΗΘΝΠ 

ΡΕΗΟΝΠ 

(ρηι. €)

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

Γηαρείξηζε 
παξαγγειηψλ απφ 

πειάηεο
9,1%

Κεηαθνξά ζε 
πειάηεο
34,7%

Απνζήθεπζε
30,6%

Κεηαθνξά απφ 
πξνκεζεπηέο

17,4%

Γηαρείξηζε 
πξνκεζεηψλ

3,7%Reverse logistics
4,5%
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πςειή ακνηβή απηψλ, θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απφ 

ηξίηνπο. 

Αθνπινπζεί ε έιιεηςε εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ θαη απαηηνχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

επηβεβαηψλεη ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ζπλερή επηκφξθσζε αιιά θαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Δπίζεο, ε έιιεηςε ππνδνκψλ, νη κε 

ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο θηήζεο απηψλ, εληάζζνληαη ζηα ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Ρέινο, αθνινπζεί ην πςειφ θφζηνο εξγαζίαο θαη ε κε επαξθήο νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πρήκα 11: Πεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
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2.3 Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπλόινπ ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ Δθνδηαζηηθήο 
Αιπζίδαο ζηελ Δζληθή Νηθνλνκία  

Πηνλ Ξίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα βαζηθά κεγέζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ 

ππνινγίζζεθαλ, ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο φζν θαη απφ ηηο 

βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο απνηεινχλ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο.  

 

Ξίλαθαο 4: Πύλνιν κεγεζώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζε 

4,52 εθαηνκκχξηα, ε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ζηελ Διιάδα, απαζρνιέη ην 5,4% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

Ππκπεξαζκαηηθά, βάζεη ησλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ 

ΡΕΗΟΝΠ (εθαη. €)

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΞΑΠΣ/ΚΔΛΩΛ

6010  Πηδεξνδξνµηθέο µεηαθνξέο 31,47 305

6024  Νδηθή µεηαθνξά εµπνξεπµάησλ 2.695,65 54.511

631  ∆ηαθίλεζε & Απνζήθεπζε θνξηίσλ 218,61 4.318

6340  ∆ξαζηεξηφηεηεο άιισλ γξαθείσλ µεηαθνξψλ 1.240,88 21.173

6412

 Ραρπδξνµηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζληθψλ ηαρπδξνµείσλ (ηδησηηθά 

ηαρπδξνµηθά γξαθεία)

433,35 8.442

4.619,95 88.749

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ 

Δ.Α. 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΚΔΠΑ 

ΑΞΠΣΝΙΝΚΔΛΩΛ 

ΠΔ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 

I Βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πφησλ θαη θαπλνχ 846,20 12.329

III
Βηνκεραλία θισζηνπθαληνπξγίαο, δέξκαηνο, μχινπ θαη 

ραξηηνχ & εθδφζεηο - εθηππψζεηο 
740,12 8.512

III
Νξπρεία - ιαηνκεία & παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ρεκηθψλ 

νπζηψλ, πξντφλησλ απφ νξπθηά, θ.α.
1.482,20 13.208

IV Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ 650,04 16.252

V
Δκπφξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

θαη κνηνζπθιεηψλ 
1.154,39 2.748

VI
Σνλδξηθφ εκπφξην (πιελ απηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζπθιεηψλ)
6.215,35 90.156

VII
Ιηαληθφ εκπφξην (πιελ απηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζπθιεηψλ)
1.507,49 12.240

12.595,80 155.445

17.215,75 244.194
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 Αθελφο ην κέγεζνο ηνπ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πνπ 

αληηζηνηρεί ήδε ζε ζεκαληηθά κεγέζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην 

εμέιημεο ζηε ρψξα καο θαη αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί γνξγά ηα επφκελα έηε. 

 Αθεηέξνπ ε εθνδηαζηηθή αλαπηχζζεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νξηδνληίσο ζε φινπο 

ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 
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3 Δπίθαηξα πξνβιήκαηα & πξνθιήζεηο ζηελ Διιάδα 

3.1 Θεζκηθό πιαίζην 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηε ρψξα καο, είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ.  

Ζ αλάπηπμε ππνδνκήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί αξκνδηφηεηα θπξίσο ηνπ πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ (.ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.) θαη ηνπ πνπξγείνπ Κεηαθνξψλ & 

Δπηθνηλσληψλ (.Κ.Δ.). Ρν πξψην θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία γεληθψλ ππνδνκψλ φπσο ην νδηθφ 

δίθηπν, ζπληάζζεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αλέγεξζε ρψξσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

θαζψο θαη ην ρσξνηαμηθφ ζρέδην ηεο ρψξαο. Ρν δεχηεξν ελεξγεί ζε εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο φπσο ε 

δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ θαη ε αληίζηνηρε λνκνζεζία επίγεησλ θαη αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ, ελψ νη ππνδνκέο θαη ε λνκνζεζία ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο (.Δ.Λ.). 

Ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο ελψ εκπιέθεηαη θαη ην πνπξγείν Αλάπηπμεο 

φπσο θαη ζε ζέκαηα αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

Άιια έκκεζα εκπιεθφκελα ππνπξγεία είλαη ην Ξαηδείαο (αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο), 

Δξγαζίαο (αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο θαη επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο), 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (αλαθνξηθά κε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ), 

Δζσηεξηθψλ (αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο) θιπ. 

Ρν ζχλζεην απηφ ζρήκα απαηηεί ζπλερή ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία ησλ εκπιεθφκελσλ πνπξγείσλ, ε 

νπνία ζπρλά απνπζηάδεη θαη σο εθ ηνχηνπ, ν ζπληνληζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδα δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. Ζ δεκηνπξγία θξαηηθήο Αξρήο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ππφ ηε κνξθή ηεο Δζληθήο πεξεζίαο, Γεληθήο Γξακκαηείαο ή Γηεχζπλζεο, κε 

ζπληνληζηηθφ ξφιν, ζα ζπλέβαιιε ηδηαίηεξα ζηελ πξνψζεζε ηνπ θιάδνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ 

αξρή απηή ζα κπνξνχζε λα κεηαθέξεη ηα ζέκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη λα πξνηείλεη δξάζεηο θαη ιχζεηο ζηα αξκφδηα ππνπξγεία. 

Ξαξάιιεια ζα ζπκκεηείρε ζην ζρεδηαζκφ ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο. 

 

3.2 Λνκνζεηηθό πιαίζην ρωξνηαμίαο  

Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο είλαη ηδηαηηέξσο πεξίπινθν, θαζψο νη 

ζρεηηθνί νηθνδνκηθνί φξνη αλαγξάθνληαη ζε πνιπάξηζκνπο λφκνπο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Νη 

νηθνδνκηθνί φξνη ζηηο πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο είλαη πεξηνξηζηηθνί, ελψ ε αλεπάξθεηα 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζέζηκσλ νηθνπέδσλ ζε πεξηνρέο δίπια ζηα αζηηθά θέληξα, νδεγεί ζε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο γεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζε 

πεξηνρέο θαηά θαλφλα ρακεινχ θφζηνπογεο, ρσξίο λα ππάξρεη πεξηζψξην δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ινηπψλ θξηηεξίσλ φπσο ε καθξνπξφζεζκε θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ε πξφζβαζε ζε κεηαθνξηθνχο 

άμνλεο, ε χπαξμε αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, θιπ. Υο απνηέιεζκα, νη ζεκεξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη δηάζπαξηεο ζηνλ αζηηθφ θαη κε ηζηφ ησλ πφιεσλ, κε ρακειφ βαζκφ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπρλά αθφκα θαη παξάλνκεο, κε ηελ έλλνηα φηη αλαπηχζνληαη επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο  εθνδηαζηηθήο πνπ θαλνληθά δελ επηηξέπνληαη. 
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Σσξνζεηεκέλεο πεξηνρέο γηα εγθαηαζηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί αθφκα ζηε ρψξα καο. Πην λέν γεληθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην πνπ ςεθίζζεθε πξφζθαηα δίλεηαη 

ε θαηεχζπλζε πξνο ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ ππνδνκψλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμπγίαλζε ησλ 

πεξηνρψλ ζηνπο νπνίνπο είραλ δνκεζεί άλαξρα δηάζπαξηα εγθαηαζηάζεηο βηνκεραλίαο θαη 

αππνζήθεπζεο.  

Δηδηθφηεξα, ζην Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηε Βηνκεραλία, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 

νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ βηνκεραλίαο, εληφο ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη θαη ε δεκηνπξγία 

εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ, εγθαηαζηάζεσλ ρνλδξεκπφξηνπ θαη εθνδηαζηηθήο, θιπ. Υζηφζν, δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηε Βηνκεραλία, θαζψο ππάξρεη πεξηνξηζηηθφο φξνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «νη 

βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ησλ ππνδνρέσλ, κε εμαίξεζε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ππνδνρείο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ λέαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο, εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ην πνζνζηφ απηφ 

νξίδεηαη ζε 40%».  

Ρν ζπγθεθξηκέλν ρσξνηαμηθφ πιαίζην δελ πξνβιέπεη ηε ρσξνζέηεζε απηφλνκσλ εκπνξεπκαηηθψλ 

θέληξσλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Λ.3333/2005. Ν ζρεηηθφο λφκνο ζέηεη ην πιαίζην πνπ 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ίδξπζεο, ρσξνζέηεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ 

Θέληξσλ. Ξαξάιιεια θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο δχλαληαη λα 

επηρνξεγεζνχλ ηέηνηεο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο. Κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.  

Ζ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ απηνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ 

ππνδνκψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηε ρψξα καο. Υζηφζν ε φιε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο. Ζ πξψηε κειέηε 

ηεθκεξίσζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ δηελεξήζεθε ην 1997 

θαη ν ζρεηηθφο λφκνο ςεθίζζεθε ην 2005. Έθηνηε, ην κφλν εκπνξεπκαηηθφ θέληξν πνπ πξνρσξά πξνο 

δεκηνπξγία είλαη απηφ ηνπ Θξηαζίνπ, ελψ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Λφκνπ 3333/2005 εθθξεκεί ε 

έθδνζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ απαηηνχκελσλ .Α. θαη Θ..Α. 

 

3.3 πνδνκέο & δίθηπα 

3.3.i Νδηθή κεηαθνξά 

3.3.i.a πνδνκέο 

Ρν νδηθφ δίθηπν ηεο Διιάδνο απνηειείηαη απφ 114.931ρικ (2004), εθ ησλ νπνίσλ ηα 105.507ρικ είλαη 

αζθαιηνζηξσκέλα θαη ηα 880ρικ αληηζηνηρνχλ ζε απηνθηλεηφδξνκνπο. 

Πχκθσλα κε ην νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ην Γίθηπν Γξφκσλ, ζεκλαηηθφηαηα νδηθά έξγα αλαηέζεθαλ 

πξφζθαηα ή βξίζθνληαη ήδε ζε ζηάδην νινθιήξσζεο. Πην Ξίλαθα 5 θαη ζην Πρήκα 12 παξνπζηάδνληαη 

φινη νη απηνθηλεηφδξνκνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη, αλαθαηαζθεπάδνληαη ή επηδηνξζψλνληαη. 

Ρα ζρεδηαζζέληα έξγα αλακέλεηαη λα αλαδηακνξθψζνπλ πιήξσο ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, ην 

επίπεδν ηνπ νπνίνπ ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ζ εθηέιεζή ηνπο είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα, θαζψο ζα δψζνπλ λέα ψζεζε ζηελ αλάπηπμε εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηε ρψξα καο θαη ζηελ αλάδεημή ηεο σο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ησλ Βαιθαλίσλ. 
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Ξίλαθαο 5: Έξγα νδηθνύ δηθηύνπ ζε εμέιημε 

 

 

Πρήκα 12: θηζηάκελν νδηθό δίθηπν θαη έξγα ζε εμέιημε 

Νπζηαζηηθά δεκηνπξγνχληαη θεληξηθνί άμνλεο πνπ δηαηξέρνπλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζπλδένπλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο πνπ απνηεινχλ θφκβνπο ζην Δπξσπατθφ δίθηπν κεηαθνξψλ: 

 Πχλδεζε ηεο Ζπείξνπ θαη ηνπ Ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο κε ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κέζσ ηεο 

Δγλαηίαο νδνχ. Κέζσ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά ε Αδξηαηηθή κε ηελ 

Ρνπξθία θαη ηελ Αλαηνιή. 

 Πχλδεζε ηεο Δγλαηίαο νδνχ κε ηελ Ξεινπφλλεζν θαη ηνλ Ιηκέλα Ξάηξαο αιιά θαη κε ηελ 

Αηηηθή κέζσ ηεο Ηνλίαο Νδνχ θαη ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Θεληξηθήο Διιάδνο. 
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Κε ηα έξγα απηά αλακέλεηαη απνζπκθφξεζε ησλ ππεξθνξησκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

αιιά θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε απηφ, φπνπ ε Διιάδα παξνπζηάδεη παξαδνζηαθά ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα.  

3.3.i.b Πηφινο θνξηεγψλ 

Ζ αγνξά ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή, αθνχ πέξα απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ νδηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξηεγψλ Γ.Σ., ζηελ 

ίδηα αγνξά θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα ΗΣ θνξηεγά απηνθίλεηα.  

Ζ αγνξά ησλ Γηεζλψλ κεηαθνξψλ, γηα πνιιά ρξφληα θπξηαξρείην απφ Διιεληθά θνξηεγά Γ.Σ. 

δεδνκέλνπ φηη ην εκπφξην (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο) αθνξνχζε θπξίσο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

φπνπ έλα θνξηεγφ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ είρε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θφζηνπο (ιφγσ θπξίσο 

ησλ ρακειφηεξσλ ακνηβψλ νδεγψλ θαη ηνπ θφζηνπο θαπζίκσλ). Ρα ηειεπηαία φκσο ρξφληα 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ μέλσλ θνξηεγψλ ζηε ρψξα γηα ηελ θάιπςε έξγνπ 

Γηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη κεξηθέο θνξέο θαη Δζληθψλ Κεηαθνξψλ. Ηδηαίηεξα ηζρχεη απηφ σο πξνο ηα 

ρακεινχ θφζηνπο θνξηεγά νξηζκέλσλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη σο πξνο ηα ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ θνξηεγά, ησλ νπνίσλ ε έδξα βξίζθεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, θπξίσο 

Γεξκαλία θαη θάησ ρψξεο φπνπ έρεη απειεπζεξσζεί πιήξσο ε ρνξήγεζε αδεηψλ Γ.Σ.Φ.Α. κε αζήκαλην 

θφζηνο θηήζεο. 

Πχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 6, ην νδηθφ 

εκπνξεπκαηηθφ κεηαθνξηθφ έξγν ηεο ρψξαο πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, ην 2006 εθηεινχληαλ απφ: 

 1.219.889, πεξίπνπ, θνξηεγά απηνθίλεηα, -απφ ηα νπνία 36.495 ήηαλ ΓΣ θαη ηα ππφινηπα 

1.183.394 ΗΣ.  

 απφ ηα μέλα θνξηεγά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη γηα ηα νπνία δελ 

ππάξρνπλ αλάινγα ζηνηρεία. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 7, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πιήζνπο ησλ θπθινθνξνχλησλ θνξηεγψλ απφ ην 1985 σο 

ζήκεξα. Ρν ζχλνιν ησλ θνξηεγψλ απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ ίζν κε πεξίπνπ 15% αλά πεληαεηία 

 

 

 

Ξίλαθαο 6: Δμέιημε κεγέζνπο ζηόινπ 

θπθινθνξνύληωλ θνξηεγώλ θαηά ην 

δηάζηεκα 1985-2006 

Ξίλαθαο 7: Πηόινο θπθινθνξνύληωλ 

θνξηεγώλ 2006 αλά γεωγξαθηθό δηακέξηζκα 

Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη απφ ηα Γ.Σ.Φ.Α. θαη ηα Η.Σ.Φ.Α. είλαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απνηέιεζκα ησλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γ.Σ.Φ.Α.. 

   

ΔΣΟ ύλνιν ΙΥΦΑ ΓΥΦΑ

1985 595.761 559.501 36.260

1990 766.429 730.006 36.423

1995 883.823 847.328 36.495

1999 1.023.987 987.492 36.495

2006 1.219.889 1.183.394 36.495

1985-1990 128,65% 130,47% 100,45%

1990-1995 115,32% 116,07% 100,20%

1995-1999 115,86% 116,54% 100,00%

1999-2006 119,13% 119,84% 100,00%

1985-2006 204,76% 211,51% 100,65%

Πνζνζηηαία αύμεζε

 

ΔΣΟ ύλνιν ΙΥΦΑ ΓΥΦΑ

1985 595.761 559.501 36.260

1990 766.429 730.006 36.423

1995 883.823 847.328 36.495

1999 1.023.987 987.492 36.495

2006 1.219.889 1.183.394 36.495

1985-1990 128,65% 130,47% 100,45%

1990-1995 115,32% 116,07% 100,20%

1995-1999 115,86% 116,54% 100,00%

1999-2006 119,13% 119,84% 100,00%

1985-2006 204,76% 211,51% 100,65%

Πνζνζηηαία αύμεζε

   

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ Ι.Υ.Φ.Α. Γ.Υ.Φ.Α. ΤΝΟΛΟ

Αηηηθή 259.978 10.700 270.678

Λνηπή ηεξεά Διιάδα θαη Δύβνηα 138.384 3.689 142.073

Πεινπόλλεζνο 143.967 3.599 147.566

Ιόληνη λήζνη 25.816 741 26.557

Ήπεηξνο 39.892 1.375 41.267

Θεζζαιία 91.230 2.643 93.873

Μαθεδνλία 273.744 9.410 283.154

Θξάθε 39.843 770 40.613

Νήζνη Αηγαίνπ 58.970 1.730 60.700

Κξήηε 111.570 1.838 113.408

ύλνιν 1.183.394 36.495 1.219.889
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Ρν απνηέιεζκα ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξίνδν 1985-2006 ν αξηζκφο ησλ 

Η.Σ.Φ.Α. λα απμεζεί θαηά 111%, ελψ ησλ Γ.Σ.Φ.Α. παξέκεηλε ζηάζηκνο.  

Γηα ην ζρεκαηηζκφ πιεξέζηεξεο εηθφλαο ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξίνδν απηή ζηε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ έξγνπ πνπ εθηειέζζεθε απφ ηα Γ.Σ.Φ.Α. θαη ηα Η.Σ.Φ.Α., 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θνξηεγψλ Γ.Σ., 

δεδνκέλνπ φηη έγηλε αχμεζε ηνπ κηθηνχ βάξνπο γηα ηα απηνθίλεηα Λνκαξρηαθψλ κεηαθνξψλ απφ 3 

ηφλνπο ζε 6 ηφλνπο ελψ γηα ηα απηνθίλεηα πνπ απνηεινχληαη απφ έιθνλ φρεκα θαη απφ 

ξπκνπιθνχκελν, δφζεθε ε δπλαηφηεηα 2 ή 3 ξπκνπιθνχκελσλ γηα ην ίδην έιθνλ φρεκα δειαδή ε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έρεη απμεζεί 2-3 θνξέο ελψ ν αξηζκφο αδεηψλ έρεη παξακείλεη ν ίδηνο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρεη δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

θαη εάλ δελ ππήξραλ νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξφζβαζε ζην επάγγεικα θαη ην απμεκέλν θφζηνο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απηνί, ην έξγν ησλ Γ.Σ.Φ.Α. ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν, αθνχ έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ ζα πξνηηκνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Γ.Σ.Φ.Α. αληί λα επελδχζεη ζε Η.Σ.Φ.Α.. 

3.3.i.c Γνκή ηεο αγνξάο ησλ Γ.Σ.Φ.Α. 

Ζ κνξθή νξγάλσζεο ησλ Γ.Σ.Φ.Α. πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Ν βαζηθφο λφκνο είλαη ν 383/76 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, νη επηρεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχλ νδηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε Γ.Σ.Φ.Α., δηαρσξίδνληαη σο εμήο: α)Κεηαθνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη β)Κεκνλσκέλνη κεηαθνξείο. 

Νη επηρεηξήζεηο θαη νη κεκνλσκέλνη κεηαθνξείο πξέπεη λα έρνπλ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ. 

Έληαμε ζε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο έρεη γίλεη κφλν απφ ην 2.3% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Γ.Σ.Φ.Α. Ρν 

γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ην πθηζηάκελν πεξηνξηζηηθφ ζχζηεκα απέηπρε ζ‟ έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ηε δεκηνπξγία δειαδή κεγάισλ εηαηξεηψλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο θαηά θαλφλα 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο απφ ηηο κηθξέο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο κεηαθνξείο. 

Ζ εμέιημε απηή απνθηά πξφζζεηε βαξχηεηα αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε έληαμε ζε εηαηξείεο φρη κφλν είλαη 

ππνρξεσηηθή, αιιά πξνβιέπνληαη θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα φζνπο εληαρζνχλ ζ‟ απηέο, θαζψο θαη 

αληηθίλεηξα γηα φζνπο δελ εληαρζνχλ. 

Αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηα Γ.Σ.Φ.Α. δελ ππάξρνπλ. Νη φπνηεο 

εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ Γ.Σ.Φ.Α. θαη ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γ.Σ.Φ.Α. Πε θάζε θνξηεγφ εθηηκάηαη φηη αληηζηνηρεί έλαο πιήξσο 

απαζρνινχκελνο (ν νδεγφο θαη ηδηνθηήηεο), θαη φηη κφλν ζην 10% ησλ θνξηεγψλ απαζρνιείηαη θαη 

δεχηεξν άηνκν.  

Πηνπο απαζρνινχκελνπο απηνχο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε 

ηε θνξηνεθθφξησζε. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ν αξηζκφο ησλ νδεγψλ ησλ Η.Σ.Φ.Α., θαζψο θαη 

εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο δηακεηαθνξψλ θαη ηηο άιιεο ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

3.3.ii Πηδεξνδξνκηθό δίθηπν 

Νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα καο βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ χςνο 

(πεξίπνπ 2,5% ησλ επίγεησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ). Ν Νξγαληζκφο Πηδεξνδξφκσλ Διιάδνο 

κέζσ ηεο ζεζκηθήο αλαζπγθξφηεζεο πνπ δηελεξγεί θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πιηθνχ ηνπ, δηεθδηθεί 

ηελ αλάθηεζε ζεκαληηθψλ κεξηδίσλ κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Ήδε έρεη μεθηλήζεη ζπλεξγαζίεο κε 

ζεκαληηθέο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ αλνδηθή απηή πνξεία ησλ 
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ηειεπηαίσλ εηψλ απνηππψλεηαη ζην Πρήκα 13 θαη ζην Πρήκα 14, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην 

εκπνξεπκαηηθφ ηνπ έξγν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

 

Πρήκα 13: Κεηαθνξηθό έξγν ΝΠΔ 

(εκπνξεύκαηα)  

Πρήκα 14: Κεηαθνξηθό έξγν ΝΠΔ 

(ρηιηνκεηξηθνί ηόλνη εκπνξεπκάηωλ) 

Ν ζηδεξφδξνκνο αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη εηδηθά θαη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, ηα νπνία απαζρνινχλ 

θαηά θαηξνχο ηελ θνηλή γλψκε εμαηηίαο νξηζκέλσλ δπζηπρεκάησλ.Δπίζεο ν ζηδεξφδξνκνο ζα απμήζεη 

ην κεηαθνξηθφ ηνπ έξγν θαη γηα έλαλ αθφκα ζεκαληηθφ ιφγν. Νη ζπλερείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ αιιάδνπλ κεζνκαθξνπξφζεζκα ην ηνπίν ζηηο κεηαθνξέο κεζαίσλ θαη κεγάισλ απνζηάζεσλ. 

Ξνιιέο παξαγσγηθέο εηαηξείεο, αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ, δηακεηαθνξείο θαη επηρεηξήζεηο Third 

Party Logistics έρνπλ αξρίζεη λα κειεηνχλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ κε ηνλ ζηδεξφδξνκν, ρξεζηκνπνηψληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκπνξεπκαηνθηβψηηα.  

3.3.iii Θαιάζζην δίθηπν 

Ζ ρψξα καο δηαζέηεη 65 ιηκέλεο. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ., ην ζχλνιν ησλ θνξησζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ θαηά ην 2005 αληηζηνηρεί ζε 24.447.714 ηφλνπο θαη ην ζχλνιν ησλ εθθνξησζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε 51.938.420 ηφλνπο. Πηνλ Ξίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη νη ιηκέλεο ζηνπο νπνίνπο νη 

θνξησζείζεο πνζφηεηεο μεπεξλνχλ ην 1 εθαηνκκχξην ηφλνπο. Αληηζηνίρσο ζηνλ Ξίλαθα 9 

παξνπζηάδνληαη νη ιηκέλεο ζηνπο νπνίνπο νη εθθνξησζείζεο πνζφηεηεο ππεξέβεζαλ ην έλα 

εθαηνκκχξην ηφλνπο. 

 

Ξίλαθαο 8: Φνξηωζείζεο πνζνηήηεο αλά θαηεγνξία θνξηίνπ ζηα θπξηόηεξα ιηκάληα 

 

Ξίλαθαο 9: Δθθνξηωζείζεο πνζνηήηεο αλά θαηεγνξία θνξηίνπ ζηα θπξηόηεξα ιηκάληα 
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Νη δέθα ιηκέλεο κε ηε ζπλνιηθά κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα  παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 10. 

 

Ξίλαθαο 10: Νη 10 κεγαιύηεξνη ιηκέλεο ηεο ρώξαο θαη νη πνζόηεηεο δηαρεηξηδόκελωλ 

εκπνξεπκάηωλ (ζε ηόλνπο) 

3.3.iv Αεξνπνξηθό δίθηπν 

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ ε ρψξα δηέζεηε 21 αεξνδξφκηα ην 2001. Ξαξάγνληεο ηνπ θιάδνπ 

επηζεκαίλνπλ φηη απφ ην 2001 ην εθηεινχκελν κεηαθνξηθφ έξγν κέζσ ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο έρεη πεξηνξηζζεί αηζζεηά ιφγσ ησλ πςειψλ ηειψλ (θφξνη αεξνδξνκίνπ). Νη ίδηνη 

παξάγνληεο επηζεκαίλνπλ φηη παξφιν πνπ ην λέν αεξνδξφκην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηινμελήζεη 

ζεκαληηθή εκπνξεπκαηηθή θίλεζε απφ φια ηα Βαιθάληα, ε ζρεδίαζή ηνπ πξνζθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα 

επηβαηηθή θίλεζε. 

Ζ εκπνξεπκαηηθή ελαέξηα κεηαθνξά δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ. πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Πρήκα 15. Ξεξί ηνπ έηνπο 2002 

παξνπζηάζηεθε ζρεηηθή χθεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ πνζνηήησλ, ελψ ηα ηειεπηαία 3 έηε ζεκεηψλεηαη 

νξηαθή αλάθακςε. 

 

Πρήκα 15: Αεξνπνξηθή θίλεζε εζωηεξηθνύ θαη εμωηεξηθνύ (εκπνξεύκαηα θαη 

ηαρπδξνκεία): 1996-2005 

3.4 Ρερλνινγηθό & ηειεπηθνηλωληαθό πεξηβάιινλ 

3.4.i O ξόινο ηωλ θηλεηώλ θαη αζύξκαηωλ εθαξκνγώλ ζηελ εθηειεζηηθή 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

Ζ ζεκεξηλή αλαγθαηφηεηα άκεζεο θαη αιάλζαζηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηεηαθψλ αλαγθψλ απαηηεί 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ ηεο απνζήθεο. Ζ απαίηεζε απηή, κπνξεί 
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λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ αλάπηπμε θαη εθηελή ρξήζε αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ. Αζχξκαηα, θνξεηά 

ηεξκαηηθά, RFID θαη κηθξνθπκαηηθνί αληρλεπηέο ελζσκαησκέλνη ζε θνξηεγά, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο κηα βαζηθή ιχζε ε νπνία κπνξεί ππνζηεξίμεη ηελ δηαρείξηζε κέζσ θηλεηψλ ζπζηεκάησλ.  

Ξηζαλνί ρξήζηεο αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ απνηεινχλ φιεο νη εηαηξείεο κεηαθνξψλ κε απμεκέλεο 

αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο logistics (κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, 

εηαηξείεο 3PL, αιπζίδεο πνιπθαηαζηεκάησλ). Νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο απμάλνπλ ήδε ηελ ρξήζε 

ηνπο ζε αζχξκαηεο ηερλνινγίεο. 

Νη θηλεηέο θαη αζχξκαηεο εθαξκνγέο πεξηέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο ζέζεσο ελφο ρξήζηε κε κεγάιε αθξίβεηα, 

ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην ζεκείν πνπ είλαη αλαγθαίεο θαζψο επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

real-time ελεκέξσζεο. Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ 

εθαξκνγψλ, πνιιέο δηαδηθαζίεο ηεο εθηειεζηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ. 

Πηνλ Ξίλαθα 11 αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο.  

 

Ξίλαθαο 11: Ραμηλόκεζε  αζύξκαηωλ εθαξκνγώλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο 

Ρα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα αληιήζεη απφ ηηο θηλεηέο θαη 

αζχξκαηεο εθαξκνγέο θαη ηα νπνία ηεο πξνζδίδνπλ ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα είλαη ηα εμήο: 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο βαζηθήο δηαδηθαζίαο order-to-deliver θαζψο νη θηλεηέο θαη 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε απηήο 

 Γξήγνξε θαη αθξηβήο εθπιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειίαο ιφγσ ηνπ βέιηηζηνπ 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ θηλεηψλ θαη 

αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ 

 Αθξηβέζηεξε αλίρλεπζε ηωλ εκπνξεπκάηωλ κε ηελ ρξήζε ππεξεζηώλ πξόζζεηεο αμίαο 

(value-adding services) κέζσ ηνπ real-time εληνπηζκνχ ησλ πξντφλησλ θαη ηεο θηλεηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ θαηαιφγνπ απνγξαθήο 

 Κεγαιύηεξε αληαπόθξηζε ζηελ δηαρείξηζε ππεξεζηώλ (service management) κε ηελ 

ρξήζε θηλεηήο δηαρείξηζεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο λα 

απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη παξάιιεια λα κεηψζνπλ ηηο επηζηξνθέο πξντφλησλ 

Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο ησλ δηαλνκψλ θαη ηεο απνζήθεπζεο 
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 Ρερλνινγίεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (αλεμάξηεηεο δηθηχνπ) 

Αζχξκαηα Ρνπηθά Γίθηπα (Wireless Local Area Networks - W-LAN), Bluetooth, RFID 

 Ρερλνινγίεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (εμαξηψκελεο δηθηχνπ) 

Global System for Mobile Communications (GSM), General Packet Radio System (GPRS), 

Δπίγεην Νκαδνπνηεκέλν Πχζηεκα Οαδηνεπηθνηλσληψλ (TETRA), Ξαγθφζκην Θηλεηφ Πχζηεκα 

Ρειεπηθνηλσλίαο (UMTS) 

 Αζχξκαηεο ζπζθεπέο 

Έμππλα Ρειέθσλα (Smart Phones), PDAs, Tablet PCs 

 Τεθηαθή ραξηνγξαθία θαη ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS) 

3.4.ii θηζηάκελε θαηάζηαζε ρξήζεο θηλεηώλ & αζύξκαηωλ ζπζηεκάηωλ θαη 

εθαξκνγώλ από εηαηξείεο logistics ζηελ Διιάδα & ηάζεηο αγνξάο 

Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ ρξήζε θηλεηψλ & αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ απφ 

ειιεληθέο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο απνηππψλεηαη ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο «Θηλεηέο θαη αζχξκαηεο εθαξκνγέο ζηε κεηαθνξά θαη 

ζηελ εθνδηαζηηθή» ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο». 

Αθνινχζσο ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 Ηδηαηηέξσο δηαδεδνκέλε ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηνπο νδεγνχο, ελψ είλαη ρακειφ ην 

πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο ηειεκαηηθήο 

Πρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εθαξκνγέο ηειεκαηηθήο, ειέγρνπλ ηε ζέζε ηνπ 

νδεγνχ. Πεκαληηθά πνζνζηά ειέγρνπλ επίζεο ηελ νδεγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπκκφξθσζή 

ηνπ κε ηηο ψξεο νδήγεζεο.  

Νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δελ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηρλειαζηκφηεηαο, αιιά ζηα επφκελα ηξία έηε 

εθηηκάηαη φηη ζα παξέρεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ (98,63%). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ εθηεινχλ έληππα ηελ επηβεβαίσζε παξαιαβήο θαη ηελ θαηαγξαθή 

ζθαικάησλ. Αλακέλεηαη ηελ επφκελε ηξηεηία νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα εθηεινχληαη ειεθηξνληθά 

ζε πνζνζηφ 79,45% θαη 73,97% αληίζηνηρα. 

 Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο νδεγνχο βαζίδεηαη ζήκεξα ζηα θηλεηά ηειέθσλα.  

Θέζε νδεγνύ
Οδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά

πκκόξθσζε 

κε ώξεο 

νδήγεζεο

Έμνδα 

νδεγνύ

Βάξνο 

θνξηίνπ

Αζθάιεηα 

πόξηαο

Πνηα ζηνηρεία κπνξείηε λα ειέγμεηε 

κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο
94,74% 63,16% 57,89% 26,32% 5,26% 5,26%

Κακία Δγγξάθσο Πξνθνξηθά Σειεθσληθά Γηαδίθηπν

Άιιε 

ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή

Άιιν

Ση ππεξεζίεο ηρλειαζηκφηεηαο παξέρεηε; 1,37% 20,55% 9,59% 61,64% 10,96% 1,37%

Ση ζχζηεκα παξαιαβήο ρξεζηκνπνηείηε; 8,22% 82,19% 8,22%

Πψο θαηαγξάθεηε ηα ζθάικαηα; 6,85% 54,79% 53,42% 47,95%

Καλέλα <25% 25-50% 50-75% >75% Όινη

Ση πνζνζηφ ησλ νδεγψλ ζαο πνπ 

δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσλα;
1,41% 0,00% 4,23% 0,00% 12,67% 81,69%

Ση πνζνζηφ ησλ νρεκάησλ ζαο δηαζέηεη 

εμνπιηζκό ηειεκαηηθήο;
55,00% 7,00% 8,00% 5,00% 0,00% 0,00%
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Ρα επφκελα 3 ρξφληα εληππσζηαθή αχμεζε ζα γλσξίζεη ε packet-based θηλεηή (GPRS) θαη 

δνξπθνξηθή επηθνηλσλία, αθνχ ην 80,08% θαη 69,86% ησλ εηαηξεηψλ αληίζηνηρα αλακέλεηαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

 Ζ δξνκνιφγεζε ησλ θνξηεγψλ δηαλνκήο γίλεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ρεηξσλαθηηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ράξηε. Κφιηο ην 28,67% πξαγκαηνπνηνχλ απηφκαηε δξνκνιφγεζε, πνζνζηφ πνπ 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 80,82% ηα επφκελα 3 έηε.  

 

 ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ δελ επελδχνπλ νη εηαηξείεο ζε εθαξκνγέο ηειεκαηηθήο, ηα 

βαζηθφηεξα εκπφδηα είλαη νηθνλνκηθά (πςειφ θφζηνο αγνξάο, πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, 

αβεβαηφηεηα απφδνζεο).  

 

3.5 Αλαπηπμηαθά θίλεηξα 

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη νη ζπλαθείο εξγαζίεο γηα πνιιά ρξφληα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήηαλ επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

ΘΞΠ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ.  

Απηή ε δπζκελήο κεηαρείξηζε άιιαμε ην 2004 φηαλ ζπλέβεζαλ δχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο: 

 Ζ «παξνρή ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο» ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο επηιέμηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 3299/2004 θαη ζπλεπψο ηα ζρεηηθά επελδπηηθά 

ζρέδηα εγθξίλνληαλ γηα επηρνξήγεζε  

 Ξξνθεξχρζεθαλ δξάζεηο ηνπ ΔΞΑΛ (Γξάζεηο Κέηξνπ 2.5) νη νπνίεο θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδνηνχζαλ επελδχζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

επηρεηξήζεσλ 

Έηζη, γηα πξψηε θνξά, νη ππεξεζίεο «εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο» αλαγλσξίζηεθαλ σο ζεκαληηθή θαη 

απηνηειήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είηε αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο (π.ρ. εηαηξείεο 3PL) είηε 

εθηειείηαη σο «εζσηεξηθή» δξαζηεξηφηεηα απφ δηαθξηηφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο (παξαγσγηθψλ ή 

εκπνξηθήο). Ζ αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δχν απηέο εμειίμεηο δηθαίσζε πιήξσο ηελ 

πξσηνβνπιία.   

Σαξαθηεξηζηηθά, κέρξη 30/6/2007 κε ηελ ιήμε ηεο α‟ θάζεο εθαξκνγήο ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 

3299/04, ζηελ θαηεγνξία ΞΖΟΔΠΗΔΠ (ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο) είραλ εγθξηζεί 415 αηηήζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.649 εθ. € θαη ζπλνιηθήο 

επηδφηεζεο 483 εθ €.  

  

Κακία, απνθαζίδεη ν 

νδεγόο

Υεηξσλαθηηθόο κε 

γεσγξαθηθό ράξηε

Απηόκαηνο κε εηδηθό 

ινγηζκηθό

Δπαλαδξνκνιόγεζε 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν

Σξφπνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ 

δηαλνκήο
24,00% 45,33% 28,67% 2,00%

Τςειό 

θόζηνο

Αβεβαηόηεηα 

απόζβεζεο

Κόζηνο 

ζπληήξεζεο

Δθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ

Απνδνρή 

πξνζσπηθνύ

Οινθιήξσζε 

ηειεκεηξηθώλ 

εθαξκνγώλ κε 

ζπζηήκαηα Δ.Α.

Bαζηθά εκπόδηα επέλδπζεο ζε 

ηερλνινγίεο αζχξκαηεο θαη θηλεηέο
73,97% 71,23% 36,76% 5,71% 16,90% 25,35%

Mέηξηα εκπόδηα επέλδπζεο ζε 

ηερλνινγίεο αζχξκαηεο θαη θηλεηέο
25,00% 24,66% 63,38% 34,29% 54,93% 63,38%

   

Κακία 
Ραδηνεπηθνη

λσλία
GSM SMS GPRS Γνξπθνξηθά Αιιηώο

Σξφπνο επηθνηλσλίαο κε νδεγφ 0,94% 6,60% 62,26% 5,66% 15,09% 8,49% 0,94%
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Πηελ θαηεγνξία ΞΖΟΔΠΗΔΠ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 15 ηχπνη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εθ ησλ νπνίσλ: 

 1 ηχπνο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 2 ηχπνη αθνξνχλ επξπδσληθά δίθηπα 

 1 ηχπνο αθνξά αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 

 3 ηχπνη αθνξνχλ εξγαζηήξηα θαη ππεξεζίεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 

 1 ηχπνο αθνξά ίδξπζε ζηαζκψλ επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ ] 

 1 ηχπνο αθνξά δεκηνπξγία θέληξσλ απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο 

 1 ηχπνο αθνξά επελδπηηθά ζρέδηα ηεξψλ κνλψλ  

 2 ηχπνη δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί  

 3 ηχπνη αθνξνχλ άιιεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δθηηκάηαη φηη πεξηζζφηεξεο απφ 50% ησλ εγθξίζεσλ αθνξνχζε επελδχζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε αληίζηνηρν χςνο πξνυπνινγηζκνχ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί φηη ην θάζκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ αηηήζεηο θαη 

εγθξίζεθαλ πεξηειάκβαλε θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέβιεπε ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο ηεο 

21/12/2005 (πνπ εμέδσζε ην ΞΝΗΝ), ήηνη: 

i. Δπηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο (δει.  επηρεηξήζεηο 3PL): 

Πηελ θαηεγνξία απηή αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ε «σξίκαλζε» ηνπ «ππνθιάδνπ» ησλ γεληθψλ 

πξντφλησλ θαη ε αλάδεημε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ «θιαδηθνχ» 3PL: π.ρ. έλδπζε, αληαιιαθηηθά 

απηνθηλήησλ, θάξκαθα θαη ηξφθηκα, κε ζπγθεθξηκέλεο εμεηδηθεπκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη 

απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο. 

ii. Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη κεηαμχ πξνκεζεπηψλ / παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ (π.ρ. ρνλδξέκπνξνη). 

Νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ελδηακέζσλ, πξνζθέξνπλ ζηελ νπζία θαη 

απηέο ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  αθνχ παξαιακβάλνπλ, απνζεθεχνπλ, θαη δηαλέκνπλ 

εκπνξεχκαηα ηξίησλ θαη ακείβνληαη γηα ηελ εξγαζία απηή (άζρεηα αλ εθδίδνπλ ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ή ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ). Νη επηρεηξήζεηο απηέο επηηεινχλ ζεκαληηθφ έξγν 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ ε δπλαηφηεηά ηνπο λα θηάζνπλ ζην ηειηθφ (ζπρλά 

απνκαθξπζκέλν θαη κηθξφ) ζεκείν ιηαληθήο πψιεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

iii. Δπηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα κε ίδηα θέληξα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο 

ησλ πξντφλησλ / εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγνπλ ή/θαη δηαθηλνχλ  

Αξθεηέο εκπνξηθέο θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο αμηνπνίεζαλ ηνλ Λ.3299 γηα λα εθζπγρξνλίζνπλ 

ηα θέληξα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ πνπ πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο. 

Πηνλ ηζρχνληα Δπελδπηηθφ Λφκν θαη ζηελ θαηεγνξία ΞΖΟΔΠΗΔΠ φκσο, ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ έρεη αξρίζεη αθφκε δηφηη αλακέλνληαη νη ζρεηηθέο 

Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο. Απηέο νη δχν πεξηπηψζεηο αθνξνχλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ππγθεθξηκέλα, νη δχν ηχπνη είλαη: 

i. Δπελδπηηθά ζρέδηα ζπλεξγαδφκελσλ εκπνξηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ εληαίν 

θνξέα, γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ, εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ θαη 
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δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ (εθθξεκεί θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα νξίδεη πνηνπο αθξηβψο 

αθνξνχλ θαη πνηεο είλαη νη εληζρπφκελεο δαπάλεο) 

ii. Δπελδπηηθά ζρέδηα ησλ κεηαθνξηθψλ ή θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ εληαίν θνξέα, γηα ηε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο, θαζψο θαη θιεηζηψλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ (εθθξεκεί θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα νξίδεη πνηνπο 

αθξηβψο αθνξνχλ θαη πνηεο είλαη νη εληζρπφκελεο δαπάλεο) 

3.6 Δθπαίδεπζε θαη δπλαηόηεηεο επηκόξθωζεο 

3.6.i Ξξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

Πχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζήκεξα θαη ζην ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απαηηείηαη ε πξφζιεςε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πςεινχ επηπέδνπ θαηάξηηζεο. 

Έλαο επαγγεικαηίαο ζηε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη παλεπηζηεκηαθή 

θαηάξηηζε (πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή) ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα 

θαζνδεγεί ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηνίθεζε δηαιεηηνπξγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ. 

Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ Logistics ζήκεξα, απνηειείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηδαζθαιία 

κεκνλσκέλσλ καζεκάησλ ζηα πιαίζηα γεληθφηεξσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ξαξαδείγκαηα Πρνιψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ κεκνλσκέλα καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (π.ρ. φπσο 

Δθνδηαζηηθή, πξνγξακκαηηζκφο & Έιεγρνο Ξαξαγσγήο, Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο) είλαη ηα: 

Ρκήκα Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζνβίνπ Ξνιπηερλείνπ, Ρκήκα Κεραλνιφγσλ – 

Κεραληθψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,  Ρκήκα Κεραληθψλ Ξαξαγσγήο θαη 

Γηνίθεζεο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο, Ρκήκα Κεραληθψλ Ξαξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηεο Ξνιπηερληθήο 

Πρνιήο Μάλζεο, Ρκήκα Κεραληθψλ Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Ρκήκα 

Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. 

Ρα πξνπηπρηαθά ηκήκαηα πνπ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελφ ηνπο ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη 2, ζε 

επίπεδν ΡΔΗ. Νη ζρεηηθνί θχθινη εμεηδίθεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηελ Διιάδα απφ δεκφζηεο ή ηδησηηθέο 

ζρνιέο είλαη πνιχ ιίγνη (βι. Ξίλαθα 12). 

 

3.6.ii Ξξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο - Γηα βίνπ εθπαίδεπζε 

Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε πνπ απαηηείηαη παξέρεηαη ζηελ Διιάδα απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ζπλήζσο αθνξνχλ ζε επηκέξνπο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ρα 

πξνγξάκκαηα απηά πινπνηνχληαη θπξίσο απφ επαγγεικαηηθά ηλζηηηνχηα, εηαηξείεο, ελψζεηο, ζσκαηεία 

θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη ζπλήζσο έρνπλ ρξνληθή δηάξθεηα 1-3 κέξεο. Θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά δελ είλαη θξαηηθά πηζηνπνηεκέλα, ην πεξηερφκελν θαη ε πνηφηεηα εμαξηάηαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ηα πξαγκαηνπνηεί, θαζψο θαη ηεο εκπεηξίαο θαη ηθαλφηεηαο ησλ εηζεγεηψλ.  

Ξξφζθαηα επίζεο, μεθίλεζε ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο απφ ηα Ξηζηνπνηεκέλα Θέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο δηάξθεηαο 40 - 80 ψξεο πνπ αθνξνχλ θαη ζε αληηθείκελα εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην «Αληαγσληζηηθφηεηα». Ρα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ εξγαδφκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φισλ ησλ θιάδσλ, πνπ θαηά ην έηνο 2004 απαζρνινχζαλ, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, απφ 0 κέρξη θαη 50 άηνκα. 
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Ξίλαθαο 12: Ξξνγξάκκαηα ζπνπδώλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηελ Διιάδα 

3.6.iii Δπαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε 

Ρα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο ζηειερψλ απνηεινχληαη απφ κία ζεηξά καζεκάησλ, 

εξγαζηψλ, εμεηάζεσλ, θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. Αθνινπζνχλ ηα πξφηππα αλαγλσξηζκέλσλ 

επξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηηο ζρεηηθέο 

επηηξνπέο δηαπίζηεπζεο (Accreditation Boards). Ρα κέιε ησλ επηηξνπψλ απηψλ, αλάινγα κε ηνλ 

νξγαληζκφ, κπνξεί λα είλαη αθαδεκατθνί, αλψηεξα ζηειέρε αιιά θαη ηδηψηεο ή απινί επαγγεικαηίεο. Ρα 

ζνβαξά πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο έρνπλ θαηεμνρήλ πξαθηηθή πξνζέγγηζε (ιφγσ φηη ζπκκεηέρνπλ 

ηφζν ελεξγά ζηειέρε φζν θαη αθαδεκατθνί, θαη απεπζχλνληαη ζε ελεξγά ζηειέρε) θαη ειέγρνληαη αλά 

ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηα αληίζηνηρα Accreditation Boards.  

Πηε ρψξα καο ν ζεζκφο ησλ επίζεκσλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ ζε δηάθνξα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο, παξφιν πνπ ε αλάγθε πηνζέηεζεο ηέηνησλ 

ζεζκψλ έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επαγγεικαηίεο θαη θπξίσο απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Πην εμσηεξηθφ, ππάξρνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ εηδηθά γηα 

ρακειφηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα (απνζεθάξηνο, εξγνδεγφο απνζήθεο, εξγάηεο απνζήθεο, νδεγφο 

θνξηεγνχ). Ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν πεξηβάιινλ πηζηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαη πξνζφλησλ έρεη 

αλαπηχμεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πηνλ αληίζηνηρν ρψξν ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, νξγαληζκνί φπσο 

νη CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport), PAA/VQSET, OCR, EDEXCEL, Open University, 

EMTA, EDI, αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ. Ρα 
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Π α λ επ η ζ ηή κ ην  Π ε η ξα ηά  ζ ε  

ζ π λ ε ξγ α ζ ία  κ ε  η ν  Δ ζ λ ηθ φ  

Κ ε ηζ φβ ην  Π νι π η ερ λ ε ί ν

Ο ξ γ ά λ σ ζ ε  θ α η Γ η ν ίθ ε ζ ε  Β ην κ ε ρ α λ ηθ ώ λ  

 π ζ η ε κ ά η σ λ , κ ε  θ α η ε ύ ζ π λ ζ ε  L o g is ti c s  -

Δ θ ν δ ηα ζ κ ό ο  θ α η Γ η α θ ίλ ε ζ ε  Π ξ ν τ ό λ η σ λ  

(δ ηα η κ ε κ α η η θ ό   κ ε η α π η π ρ ηα θ ό  π ξ ό γ ξ α κ κ α )  

ει ι ε λ ηθ ή  Γ χν  έ ηε  Π ε ηξ α ηά ο  

Α ι ε μά λ δξ ε η ν  Σ .Δ .Η . 

Θ εζ ζ αι ν λ ίθ ε ο  

Σ κ ή κ α  Σ π π ν π ν ίε ζ ε ο  θ α η  Γ ηα θ ίλ ε ζ ε ο  

Π ξ ν τό λ η σ λ  ( L o g i s t ic s )  

( π ξ ν π η π ρ ηα θ ό )

ει ι ε λ ηθ ή  Ο θ η ψ  ε μά κ ελ α  Θ αη εξ ίλ ε  

Σ .Δ .Η .  Υ α ι θ ίδ αο  
Σ κ ή κ α  Γ ην ίθ ε ζ ε ο   π ζ η ε κ ά η σ λ  Δ θ ν δ ηα ζ κ ν ύ  

( π ξ ν π η π ρ ηα θ ό )  
ει ι ε λ ηθ ή  Ο θ η ψ  ε μά κ ελ α  Θ ή β α  

Α ζ ή λα  
Ο ηθ ν λ νκ η θ φ  Π α λ επ ηζ ηή κ ην  

Α ζ ε λ ψ λ  

ΗΓ
ΗΩ

Σ
ΗΘ

Α
 

Γ
Ζ

Κ
Ο


ΗΑ

 

Θ εζ ζ αι ν λ ίθ ε

B C A  B us in e ss  S t ud ie s  

C it y  C o l le g e  

Α ζ ή λα , 

Θ ε θ ηζ ηά , 

Γ ι π θ ά δ α 

 Υ Ο Λ Η
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πξνγξάκκαηα απηά είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ αληίζηνηρεο Αξρέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ε 

αλάπηπμή ηνπο έρεη βαζηζζεί ζηα αληίζηνηρα επίζεκα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα. 

3.7 Λνκνζεηηθό πιαίζην 

Δηδηθφ θαη εληαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δελ 

πθίζηαηαη ζηε ρψξα καο αιιά ε έιιεηςε απηή απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ 

θιάδνπ ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξήζεηο, δηφηη απνζηεξεί ην ρψξν απφ έλα ζαθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ 

ζα έζεηε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη λα πξνζηαηεχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηα ζσζηά πξφηππα (θψδηθα δενληνινγίαο).  

Ρν δήηεκα απηφ γίλεηαη αθφκε πην θξίζηκν, δεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη εληαίνο θαλνληζκφο γηα ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηα logistics ζε Θνηλνηηθφ επίπεδν, ψζηε λα θαηαζηεί αλαγθαία ε ζπκκφξθσζε 

θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο έλα δηεζλέο, θνηλά απνδεθηφ ιεηηνπξγηθφ πιαίζην. Υζηφζν, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθδίδεη θαηά θαηξνχο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ επίθαηξα ζέκαηα 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κε ηηο νπνίεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη φια ηα θξάηε-κέιε. 

Αθνινχζσο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θπξηφηεξεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηηο 

δξαζηεξηνηήηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

3.7.i Γηαρείξηζε ηξνθίκωλ 

ιεο νη εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηξφθηκα, είηε απηά είλαη λσπά ή μεξά, πξέπεη πιένλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνλ Θαλνληζκφ ΔΘ αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Ρξνθίκσλ 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ». Ν θαλνληζκφο απηφο αθνξά ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ πνπ θηλνχληαη ή 

εηζάγνληαη εληφο ηεο θνηλφηεηαο. Δλ ζπληνκία, ν θαλνληζκφο: 

Ξξνζδηνξίδεη ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

θαη δσνηξνθψλ 

πνδεηθλχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηφζν ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

θαη ην ζπρλφ έιεγρν απηήο, φζν θαη ησλ ππεπζχλσλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ 

γηα: α) ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηξφθηκα ή δσνηξνθέο πνπ 

έρνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, β) ηελ νξζή αληίδξαζή ηνπο ζε αληίζεηε πεξίπησζε θαη ηελ 

έγθαηξε ελεκέξσζε αξκνδίσλ γηα απφζπξζε ησλ επηβιαβψλ ηξνθίκσλ ή δσνηξνθψλ απφ 

ηελ αγνξά θαη γ) ηελ ππνρξέσζε ηνπο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληρλεπζηκφηεηα 

ηξνθίκσλ ή δσνηξνθψλ, κε ηελ εθηέιεζε απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πιεξνθφξεζε 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ νπνηαζδήπνηε νπζίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηεο πεγήο 

πξνέιεπζήο ηεο (δει. ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο).  

Θαζνξίδεη φηη «ηα ηξφθηκα ή νη δσνηξνθέο πνπ δηαηίζεληαη ή ελδέρεηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά 

ηεο Θνηλφηεηαο πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε ή ζήκα αλαγλψξηζεο ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αληρλεπζηκφηεηά ηνπο, κέζσ θαηάιιεισλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ». 

Ηδξχεη ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Ρξνθίκσλ. 

Αλαπηχζζεη ζχζηεκα έγθαηξήο πξνεηδνπνίεζεο, δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο, φπνπ θαζνξίδνληαη θαλφλεο, κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 
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Ν θαλνληζκφο απηφο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ γηα φια ηα θξάηε κέιε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005. 

3.7.ii Γηαρείξηζε αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ  

Ζ Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ECSLA θαη άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, εθδίδεη κηα ζεηξά απφ νδεγίεο γηα 

ηελ απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη ζπζθεπαζία αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Νη πην ζεκαληηθέο είλαη νη εμήο:  

 Θαλνληζκφο 178/2002: πνρξεψλεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ λα δηαζέηνπλ απφ 1-1-2005 ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο (traceability). Ρν ζέκα θαιχπηεη 

θάζε θξίθν Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Αληηθείκελν παξεκβάζεσλ ηεο ECSLA είλαη λα απνηειέζεη ε 

ηρλειαζηκφηεηα αληηθείκελν αξρηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε 

 Ξξνεηνίκαζε κηα λέα νδεγία, δηνξζσηηθή ηεο νδεγίαο 92/1/ΔΝΘ, ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ησλ 

νξγάλσλ κέηξεζεο ζεξκνθξαζηψλ ζηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα θνξηεγά – ςπγεία. Ζ 

θαηλνχξγηα νδεγία μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη απφ 1-1-2005 γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο. Θα δνζεί κηα 

πεξίνδνο ράξηηνο κέρξη ην 2008, ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ θαη νη παιηφηεξεο εγθαηαζηάζεηο. 

 Δηδηθά γηα ηηο κεηαθνξέο, έρεη θαηαξηηζηεί ν θαλνληζκφο 2135/98, ν νπνίνο αθνξά ζηα λέα 

θνξηεγά, ζρεηηθά κε ηνπο ηαρνγξάθνπο, νη νπνίνη πξέπεη πιένλ λα είλαη ςεθηαθνί 

 Θα επηβιεζνχλ λέα ηέιε ζηα θνξηεγά, γηα ηε ρξήζε δεκφζησλ ππνδνκψλ 

 Ξξνεηνίκαζε λέα νδεγία, πνπ ζα δηνξζψζεη ηελ 1994/62 γηα ηε ζπζθεπαζία θαη ηα θαηάινηπά ηεο, 

κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ αλαθχθισζεο ησλ θαηαινίπσλ απφ 25% 

πνπ είλαη ζήκεξα ζην 55% κέρξη ην 2008 (γηα ηελ Διιάδα ε αληίζηνηρε ρξνληθή κεηάζεζε έγηλε 

γηα ην 2011).  

 Ππλέηαμε θνηλνηηθή νδεγία γηα ηα ςπθηηθά ξεπζηά, ε νπνία ζα ελαξκνληζηεί κε ην πξσηφθνιιν ηνπ 

Θηφην πνπ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε θξένλ. Δπεμεξγαζία γίλεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο 

επηζεσξήζεσλ δηαξξνψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο.  

 Ρν Κάξηην ηνπ 2005 κπήθε ζε εθαξκνγή λέα Λνκνζεζία, ζρεηηθή κε ην σξάξην ησλ νδεγψλ. 

Πχκθσλα κε απηή, νη ψξεο εξγαζίαο ζα είλαη θαηά κέγηζην 48 εβδνκαδηαία, ππνινγηδφκελε θαηά 

κέζν φξν ζε εχξνο 4 κελψλ, ελψ θάζε βδνκάδα δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 60. Ζ 

Λνκνζεζία απηή ζα επηθέξεη αλαπξνζαξκνγέο θφζηνπο θαη ζα απαηηήζεη πνιχ θαιχηεξεο 

νξγαλσηηθέο δνκέο. Νη θαζπζηεξήζεηο πιένλ ζα έρνπλ κεγάιν θφζηνο, πξάγκα πνπ πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα απνζεθεπηηθά θέληξα θαηά ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο. 

3.7.iii Ξεξηβάιινλ 

Πρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ supply chain ππάξρνπλ επίζεο δηάθνξα ΦΔΘ (ζην 

Δζληθφ Γίθαην) θαη Δπξσπατθέο Νδεγίεο (ζην Θνηλνηηθφ Γίθαην). Αλάινγα, δε, κε ηε θχζε ηνπ 

πξντφληνο, νη λνκηθέο απαηηήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά (φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ).  

3.7.iii.a Αλαθχθισζε 

Aλαθνξηθά κε ηελ Αλαθχθισζε, πξσηεχνπζα εμέιημε απνηειεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ Νξγαληζκνχ 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Ξξντφλησλ (ΔΝΔΠΓΑΞ) πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζηε ρψξα καο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΝΔΓΠΑΞ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο ζηε ρψξαο καο. Δλψ ην 

2003 αλαθπθιψζεθε κφιηο ην 6% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο παξαγφκελσλ απνβιήησλ, ην 2006 ην 
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πνζνζηφ απηφ αλήιζε ζην 20%, δειαδή αλαθπθιψζεθαλ 886 ρηιηάδεο ηφλνη. Ξξνβιέπεηαη φηη ην 

πνζνζηφ ην 2007 ζα θηάζεη ην 23%, δειαδή πεξίπνπ 1 εθαη. ηφλνη. Πήκεξα, πιένλ, ιεηηνπξγνχλ ζηε 

ρψξα καο 10 εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηηο ζπζθεπαζίεο, ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά, ηα νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο, ηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ, ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ηα απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ θ.ά. Ξξφζθαηα, 

εμάιινπ, ππεγξάθε θαη ην ζρέδην Ξ.Γ. κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ), κε ην νπνίν ε 

αλαθχθισζε επεθηείλεηαη θαη ζηα κπάδα.  

3.7.iii.b Νρήκαηα εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

Πε ζρέζε κε ηα νρήκαηα εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ηέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο Δπξσπατθέο Νδεγίεο 

πνπ είλαη ήδε ζε ηζρχ:  

 Γηα ηε ρξήζε θηλεηήξσλ ηερλνινγίαο Euro 4: Νδεγία 2005/55/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ (ηεο 28εο Πεπηεκβξίνπ 2005).  

 Γηα ηελ ερνξξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ ηα νρήκαηα: Νδεγία 1999/101/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 15εο 

Γεθεκβξίνπ 1999.  

 Γηα ηα ειαζηηθά θαη ηνλ ζφξπβν πνπ πξνθαινχλ ζην νδφζηξσκα: Νδεγία 2001/43/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2001.  

 Γηα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα νρεκάησλ ειαθξχηεξσλ ησλ 3,5 ηφλσλ: Νδεγία 

2004/3/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004.  

3.7.iv Νδηθέο Κεηαθνξέο 

Νη βαζηθή λνκνζεηηθή δηάθξηζε ζηνλ ρψξν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ έγθεηηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάινγα 

κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπ κέζνπ.  

 Κεηαθνξέο κε ΗΣ θνξηεγά απηνθίλεηα. 

 Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 383/76, σο «θνξηεγφ απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο 

(Η.Σ.Φ.Α.) ζεσξείηαη ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ, απαγνξεπφκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο άκεζεο ή έκκεζεο είζπξαμεο θνκίζηξνπ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηηο κεηαθνξέο πνπ δηελεξγνχληαη κε απηφ».  

Θαηά ηελ δηελέξγεηα εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο κε Η.Σ.Φ.Α. πξέπεη λα πιεξνχληαη 

αζξνηζηηθά νη εμήο φξνη: 

 ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα λα αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε (ή ζηνλ επαγγεικαηία) ή λα 

έρνπλ πσιεζεί, αγνξαζζεί, κηζζσζεί κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, παξαρζεί, εμνξπρζεί, 

κεηαηξαπεί ή επηζθεπαζζεί απφ απηφλ ή είλαη είδε απαξαίηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ. 

 Νη κεηαθνξέο πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηεο ζην πιαίζην ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγεικαηία. 

 Ρν Η.Σ.Φ.Α. πξέπεη λα νδεγείηαη απφ ηνλ επαγγεικαηία ή απφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ή 

απφ επαγγεικαηία νδεγφ πνπ έρεη πξνζιεθζεί κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα 

Η.Σ.Φ.Α. κεηθηνχ βάξνπο θάησ απφ 4.000 kg κπνξεί λα νδεγείηαη απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ηδηνθηήηε. 
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 Κεηαθνξέο κε Γ.Σ.Φ.Α.  

Ζ ρνξήγεζε άδεηαο επαγγέικαηνο κεηαθνξέα γίλεηαη απφ ην πνπξγείν Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

θαηφπηλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ. Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα απφ ηηο εηδηθέο 

ζρνιέο πνπ ιεηηνπξγνχλ, ε δε δηδαθηέα χιε θαη ε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ είλαη θνηλέο ζε φιε ηελ ΔΔ. 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα λα πάξεη θάπνηνο ηελ άδεηα ηνπ δηεζλνχο κεηαθνξέα πξέπεη πξψηα λα είλαη 

θάηνρνο εζληθήο άδεηαο, ππάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα λα δψζεη εμεηάζεηο θαη γηα ηηο δχν καδί.  

Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ έρεη γίλεη πιήξε 

ελαξκφληζε (κε ην Ξ.Γ. 346/2001) κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία (νδεγίεο 96/26/ΔΘ θαη 98/76 ΔΘ πεξί 

πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ). Πηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά, νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη 

γηα ηε δηαπίζησζε ηεο «πιήξσζεο» ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ: 

 H αμηνπηζηία: ε νπνία ζηελ Διιάδα απνδεηθλχεηαη κε απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηχπνπ Β 

θαη βεβαίσζε πεξί κε πησρεχζεσο. 

 Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα: ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φηη ν 

ππνςήθηνο δηαζέηεη θεθάιαην ή απνζεκαηηθφ 3000 €. Πχκθσλα κε ηελ νδεγία 98/76/ΔΘ ην 

πνζφ απηφ αλαζεσξήζεθε ζε 9000 € γηα ην πξψην φρεκα θαη 5000 € γηα θάζε πξφζζεην 

φρεκα. 

 Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα: ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο (πνπ απνθηάηαη κεηά απφ επηηπρή θνίηεζε ζε ζρνιή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

κεηαθνξέσλ (ΠΔΘΑΚ)).Δηδηθφηεξα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, απαηηείηαη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηεπζχλεη ηελ κεηαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Πηελ Διιάδα, δελ πθίζηαληαη, ζεσξεηηθά πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ 

κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ. Πηελ πξάμε φκσο ππάξρνπλ ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί νη νπνίνη δηαθξίλνληαη 

ζε δπν θπξίσο ελφηεηεο, ζε εθείλνπο πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ θαη ζε εθείλνπο πνπ 

αθνξνχλ ζην θαζνξηζκφ ησλ λαχισλ. 

Ζ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εζληθέο κεηαθνξέο απνηειεί, θαηά θάπνην ηξφπν, ηε ινγηθή 

ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ηεο αλακφξθσζεο πνπ έγηλε ζηηο δηαθνηλνηηθέο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο, φκσο γηα 

ιφγνπο θπξίσο πνιηηηθνχ θφζηνπο δελ έρεη πξνρσξήζεη. 

Ρα θφκηζηξα ζηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε Γ.Σ.Φ.Α., θαζψο θαη εθείλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε Γ.Σ.Φ.Α., πνπ έρνπλ άδεηα γηα λνκαξρηαθέο κεηαθνξέο δηακνξθψλεηαη ζηελ 

αγνξά κε βάζε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε.  

Πηηο εζληθέο κεηαθνξέο φκσο ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ ακθηνξηαθνχ θνκίζηξνπ. Ν θαζνξηζκφο ηνπ 

αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ νξίνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δηακνξθσζεί ην θφκηζηξν ζηελ αγνξά, 

γίλεηαη απφ ην θξάηνο κε απφθαζε ησλ (ζπλ)αξκφδησλ ππνπξγείσλ (ΚΔ θαη ΞΔΘΝ)  θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο, ηππηθά, είλαη ππνρξεσηηθή. Πηελ πξάμε, ηζρχνπλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα 

ζπιινγηθά φξγαλα ησλ Γ.Σ.Φ.Α. ησλ εζληθψλ κεηαθνξψλ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε, φπσο 

ηα ιηκάληα φπνπ αζθείηαη έιεγρνο θαη εηζπξάηηνληαη ηα πξνβιεπφκελα θφκηζηξα. 

Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ακθηνξηαθνχ θνκίζηξνπ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη: «απνθεχγεηαη «ν 

αζέκηηνο αληαγσληζκφο ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ (π.ρ. ζηδεξφδξνκνο θαη Γ.Σ.Φ.Α.) φζν 

θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ Γ.Σ.Φ.Α., πεξηνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ επνρηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 
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δήηεζεο θαη εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ ζην 

κέζν θφζηνο κεηαθνξάο πεξηιακβάλεηαη θαη έλα ινγηθφ πνζνζηφ θέξδνπο». 

 

3.8 Λέεο κνξθέο ζπλεξγαζηώλ - νξγαλωηηθώλ δνκώλ θαη κνληέιωλ 
ιεηηνπξγίαο 

Δίλαη πιένλ θνηλή δηαπίζησζε φηη ε θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα αιιάδεη πνιχ γξήγνξα, ζαλ 

ζπλέπεηα ηφζν ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο φζν θαη ην θπξηφηεξν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο απειεπζέξσζεο αγνξψλ θαη ηεο εμάιεηςεο πεξηνξηζκψλ ζηελ δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ. 

Νη εηαηξείεο ηείλνπλ πιένλ λα είλαη «ρσξίο φξηα», θαη ν παξαδνζηαθφο απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

πξνκεζεπηψλ, κεηαθνξέσλ, πσιεηψλ, δηαλνκέσλ, πειαηψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο θζίλεη 

ζηαδηαθά. Απηή είλαη ε ηδέα ηεο δηεπξπκέλεο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί επζπγξακκηζκέλα ζε 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θξίθνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ θαη πσιήζεσλ. Ζ 

δηαιεηηνπξγηθή νξηδφληηα δηνίθεζε θαη ε άκεζε θαη απξφζθνπηε ξνή ησλ πιηθψλ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο πιεξνθνξηψλ θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ φια ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηαηξνπή κηαο παξαδνζηαθήο επηρείξεζεο ζε δηεπξπκέλε, είλαη ε 

αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ ζπκθσληψλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο. Ζ δηαιεηηνπξγηθή νξηδφληηα δηνίθεζε δελ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ δελ αιιάμεη ε παξαδνζηαθή αληαγσληζηηθή θαη ζπρλά ερζξηθή θχζε ησλ 

ζρέζεσλ. Απαηηείηαη λα αλαπηπρζνχλ λέα κνληέια ζπλεξγαζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο 

«νκνζπνλδίαο» νξγαληζκψλ πνπ ζέηνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη ελδπλακψλνπλ ζπλνιηθά ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ζην ζχζηεκα. 

3.8.i Λέεο κνξθέο ζπλεξγαζηώλ γηα αύμεζε αληαγωληζηηθόηεηαο 

δξαζηεξηνηήηωλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο εληόο ηωλ επηρεηξήζεωλ 

Νη εκπνξηθέο θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα ζηελ Διιάδα πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ αληαγσληζκνχ θηλνχκελεο ζηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο: 

o Αλάπηπμε / δηάζεζε πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ηηκή, πνηφηεηα, θαηλνηνκία) 

o Άξηζηε δηαρείξηζε / πεξηνξηζκφο θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

o ςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο (ηαρχηεηα, πνηφηεηα, επηθνηλσλία) 

o Ππλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, ν ξφινο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 

θαζνξηζηηθφο. Ππρλά απαηηείηαη ε αλάζεζε ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζε ηξίηνπο (out-sourcing). Ζ αλάζεζε απηή πξέπεη λα έρεη ζαλ ζηξαηεγηθή φρη απιψο ηελ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κε ηελ επίηεπμε ζπλεξγηψλ θαη νηθνλνκηθψλ θιίκαθαο απφ 

ηνλ ζπλεξγάηε, αιιά ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ θξίθνπ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πην επέιηθηνπ, 

απνηειεζκαηηθνχ θαη αληαγσληζηηθνχ ν νπνίνο ζα πξνζζέηεη αμία θαη ζην πεδίν ηεο εμππεξέηεζεο. 

Ζ επίηεπμε κηθξφηεξνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο έρεη νδεγήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζε θεληξηθνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ ηάζε απηή ζπλερίδεηαη θαη επεθηείλεηαη θαη ζε θιάδνπο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ 

είρε εθαξκνζζεί.  
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Ζ θεληξηθνπνίεζε επεξεάδεη άκεζα ηελ δνκή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζπρλά επηβάιεη λα 

εληζρπζνχλ νη θεληξηθέο δνκέο θαη ππνδνκέο, λα αλαπηπρζεί έλα γεσγξαθηθά επξχηεξν δίθηπν 

δηαλνκήο ή θαη λα αλαηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο ζε πειάηεο κε θεληξηθνπνηεκέλεο δνκέο. 

Δπίζεο επηβάιεη ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο 

αηρκήο (π.ρ. αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, δνξπθνξηθφο εληνπηζκφο ζέζεο), έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε άκεζε θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ζε έλα δίθηπν πνιιψλ 

ζπλεξγαηψλ κε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά. 

Νη δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ εθηεινχληαη εληφο ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηαδηαθά πεξηνξίδνληαη θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο εθνδηαζηηθήο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα 

ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ζπλεξγαηψλ, ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Πε πεξηπηψζεηο δε Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε παξνπζία θαη ζε άιιεο ρψξεο ή πνιπεζληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Διιάδα ζαλ πεξηθεξεηαθφ θέληξν, ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο εθνδηαζηηθήο 

ζπληνλίδνπλ θαη δηνηθνχλ ηα ηκήκαηα ηεο εθνδηαζηηθήο θαη ζε απηέο ηηο ρψξεο. Ζ θπξίαξρε ηάζε 

ζήκεξα είλαη ε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ε ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο εζληθψλ δηθηχσλ θαη ε δεκηνπξγία 

θνηλψλ θεληξηθψλ ππνδνκψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο κηαο επξχηεξεο 

γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο, ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ. 

3.8.ii Λέεο κνξθέο ζπλεξγαζηώλ γηα αύμεζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο 

επηρεηξήζεωλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Νη  επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παξαδνζηαθά αλαπηχρζεθαλ είηε δηφηη 

κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο κε ηελ επίηεπμε ζπλεξγηψλ θαη νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο είηε δηφηη ε χπαξμε θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ή ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ επέβαιε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (θπξίσο δηακεηαθνξάο). 

Πηελ παξνχζα θάζε φκσο, απηφ δελ είλαη αξθεηφ θαη ν αληαγσληζκφο είλαη ηδηαίηεξα νμχο θαη επίζεο 

κε ηάζεηο παγθνζκηνπνίεζεο. Νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξέπεη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη γηα επηβηψζνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηνηρεία ηνπ ελφο ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ παξάγεη αμία.  

Ήδε ζηελ Διιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

ζηελ Δπξψπε, αξρηθά ζε ππεξεζίεο δηακεηαθνξάο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζε ππεξεζίεο 3PL.  

Πηελ Δπξψπε αιιά θαη δηεζλψο έρνπλ αλαπηπρζεί πξνκεζεπηέο «ζπλνιηθψλ ιχζεσλ» εθνδηαζηηθήο 

κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο θαη εμαγνξψλ επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο θαη 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη έηζη θάζεηα δίθηπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζχλνιν ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ. 

Ππρλά δε, πξνζεγγίδνπλ ηελ θάζε επηκέξνπο αγνξά ή κεγάιν πειάηε κε εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο θαη 

ππεξεζίεο ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη μεθεχγνληαο απφ ην κνληέιν ηνπ 

«γεληθνχ παξνρέα». 

Ξαξφκνηα ηάζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ Διιάδα, φπνπ εηαηξείεο πνπ παξαδνζηαθά δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζε έλα είδνο ππεξεζηψλ π.ρ. εζληθήο κεηαθνξάο, δηακεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, πξνζπαζνχλ λα 

δηεπξχλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη λα παξάζρνπλ ζπλνιηθέο ιχζεηο εθνδηαζηηθήο κε θαζεηνπνηεκέλε 

νξγάλσζε ζε επηκέξνπο αγνξέο πνπ εζηηάδνπλ (π.ρ. ηξνθίκσλ, πνηψλ, ειεθηξνληθψλ, έλδπζεο, 

αληαιιαθηηθψλ, νρεκάησλ, ρεκηθψλ, επίπισλ, θαξκάθσλ θιπ). Ππρλά ε παξνρή απηψλ ησλ ιχζεσλ 

γίλεηαη κέζσ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ε επηδησθφκελε παλειιαδηθή θάιπςε κε πεξηθεξεηαθφ 

δίθηπν ζπλεξγαηψλ. 
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Πε νξηζκέλνπο δε θιάδνπο (π.ρ. θαπλνχ, δαραξσδψλ, ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαξκάθσλ) ππάξρεη ηζρπξή 

ηάζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ή δηαθηλνχλ ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά πξντφληα λα 

πξνζεγγίζνπλ απεπζείαο εκπνξηθά θαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ην ζχλνιν ή έλα πνιχ κεγάιν ηκήκα 

ησλ πειαηψλ ηνπο, ζπρλά δε αθφκα θαη ησλ πην κηθξψλ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα φηη ηα παξαδνζηαθά 

δίθηπα εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ / ρνλδξεκπφξσλ θαηαξγνχληαη θαη νξηζκέλνη εμ απηψλ 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε δίθηπα Logistics ζπλεξγαηψλ θαη παξέρνπλ πιένλ ππεξεζίεο θπξίσο 

εθνδηαζηηθήο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία αμηφινγσλ ιχζεσλ γηα 3PL ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηελ αλάγθε δηθηχσζεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε παξφρνπο ιχζεσλ ζε 

Δζληθφ επίπεδν. 

 

3.9 Λέεο θαηεπζύλζεηο ηεο Δπξωπαϊθήο Ξνιηηηθήο θαη θαηαγξαθή 
αλακελόκελωλ εμειίμεωλ  

3.9.i θηζηάκελε Θαηάζηαζε 

Πχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, ν παγθφζκηνο θιάδνο ηεο εθνδηαζηηθήο 

ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 5,4 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ ή 13,8 % ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΞ.  

Ζ βηνκεραλία ηεο εθνδηαζηηθήο έρεη πνιχ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία θαη ηνπο 

πνιίηεο ηεο απφ απηφλ πνπ θαίλεηαη λα έρεη ζην επξχηεξν θνηλφ. Ρν 2006, ν ζπλνιηθφο θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ εθνδηαζηηθήο αλήιζε ζε 800-900 δηο €. Ν καθξνπξφζεζκνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο εθνδηαζηηθήο θπκαίλεηαη κεηαμχ 4-8% θαη ππεξβαίλεη θαηά κέζν φξν 2,5 θνξέο ηελ 

αχμεζε ηνπ ΑΔΞ. Ν αληαγσληζκφο ζηνλ επξσπατθφ θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο είλαη έληνλνο. 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ρακειφ πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο εμσηεξηθήο 

αλάζεζεο ζηελ Δπξψπε, φπνπ νη 20 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο έρνπλ κεξίδην αγνξάο κφλν ηεο ηάμεσο ηνπ 

33%. 

Θαηά κέζν φξν, ην θφζηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αληηπξνζσπεχεη ην 10-15% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο. 

Ζ αχμεζε ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζηελ ΔΔ, κε ξπζκφ 2,8% εηεζίσο, ζπκβαδίδεη ζρεδφλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, ε νπνία ήηαλ 2,3% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 1995-2004. Ππλνιηθά, νη 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ θαηά 28% θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2004 

Νη νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ αληίζηνηρα θαηά 35%.  

Νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ παξνπζίαζαλ ηνλ ίδην ξπζκφ αχμεζεο. Ζ εζσηεξηθή 

λαπζηπινΐα παξνπζίαζε κεγάιε αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε (50% ζην 

Βέιγην, 30% ζηε Γαιιία).  

Νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ζηα θξάηε κέιε πνπ άλνημαλ λσξίο ηελ αγνξά ηνπο 

ζηδεξνδξνκηθψλ δξνκνινγίσλ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. Πε 

γεληθέο γξακκέο, νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ θαηά 6% ηελ πεξίνδν 1995-

2004.  

Νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ηελ ίδηα πεξίνδν παξά ηελ θάκςε 

πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ηεο 11εο Πεπηεκβξίνπ.  

Ρν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ελδνθνηλνηηθψλ κεηαθνξψλ θαηέρνπλ νη νδηθέο κεηαθνξέο, απφ ηηο νπνίεο 

ην 44% είλαη εκπνξεπκαηηθέο. Ρν κεξίδην ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη 10% θαη 6%, 

αληίζηνηρα. Νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κεγάισλ 
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απνζηάζεσλ φπνπ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ρακεινχ θφζηνπο εθηεινχλ πιένλ ην 25% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελδνθνηλνηηθψλ πηήζεσλ θαη έρνπλ ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ 

αεξνιηκέλσλ. Νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαηέρνπλ ην 39% ησλ ελδνθνηλνηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη κε απηέο δηαθηλείηαη ζρεδφλ ην 90% ηνπ φγθνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ.  

Θαίηνη νη κεηαθνξέο ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε, ζπλεπάγνληαη ηαπηφρξνλα θφζηνο 

γηα ηελ θνηλσλία. Ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο έρεη εληαζεί θαη θνζηίδεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ ΔΔ ην 1% 

πεξίπνπ ηνπ ΑΔΞ ηεο. Νη επηβιαβείο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο έρνπλ ζεκεηψζεη 

ζεκαληηθή πηψζε κε ηελ εηζαγσγή θαηαιπηψλ, θίιηξσλ ζσκαηηδίσλ θαη άιισλ ηερλνινγηθψλ 

εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ζπληειέζεη ζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ NOx θαη 

ζσκαηηδίσλ θαηά 30 έσο 40% ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα παξά ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο θίλεζεο.  

Πηηο αεξνκεηαθνξέο, κνινλφηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κείσζαλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαηά 1-

2% αλά επηβαηνρηιηφκεηξν, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έρνπλ ζεκεηψζεη άλνδν άλσ ηνπ 4% 

εηεζίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

3.9.ii Ράζεηο 

Ζ αλάζεζε ζε ηξίηνπο δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απφ ηηο παξαγσγηθέο, εκπνξηθέο θ.α. 

επηρεηξήζεηο απμάλεηαη ζπλερψο θαη ε εηήζηα αχμεζε ππνινγίδεηαη ζε 10 εθ. €. Ξεξίπνπ ην 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ θιάδνπ εθνδηαζηηθήο απνδίδεηαη ζε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ελψ ην 60% θαηακεηξάηαη ζηηο εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο επηρεηξήζεσλ ησλ ινηπψλ ηνκέσλ. 

Ξαξνπζηάδεηαη επίζεο ην θαηλφκελν ελνπνίεζεο ησλ πνιιψλ ππαξρφλησλ εζληθψλ θέληξσλ δηαλνκήο 

ζε ιηγφηεξα θαη θεληξηθφηεξα, απμάλνληαο ηε δήηεζε κεγάισλ ρψξσλ απνζήθεπζεο. Νη πεξηνρέο ηεο 

Θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε.  

Αμηνζεκείσηε ηάζε απνηειεί επίζεο ε εμσηεξηθή αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο απφ 

δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιπιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. 

Πχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2020, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΞ ζα είλαη 2,1 % (52% γηα φιε ηελ πεξίνδν). Νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 

αλακέλεηαη φηη ζα απμεζνχλ κε παξφκνηνπο ξπζκνχο (50% γηα φιε ηελ πεξίνδν), ελψ ζηηο επηβαηηθέο 

κεηαθνξέο αλακέλεηαη ρακειφηεξνο ξπζκφο, ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5% θαηά κέζν φξν εηεζίσο (35% γηα 

φιε ηελ πεξίνδν). Πηνλ Ξίλαθα 13 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ βαζηθφηεξσλ κεγεζψλ κεηαθνξψλ 

ζηελ Δ.Δ. αλά κέζν κεηαθνξάο. 
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Ξίλαθαο 13: Δμέιημε βαζηθόηεξωλ κεγεζώλ ζηελ Δ.Δ. αλά κέζν κεηαθνξάο 
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3.10 Ξιαίζην Δπξωπαϊθήο Ξνιηηηθήο Κεηαθνξώλ 

3.10.i Πηόρνη 

Πηφρνο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο είλαη ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ λα εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Ν θιάδνο ησλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ αληηπξνζσπεχεη ην 7% πεξίπνπ ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΞ θαη ην 5% πεξίπνπ ηεο 

απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ.  

Νη ζηφρνη ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, απφ ηε Ιεπθή Βίβιν ηνπ 1992 θαη ηε Ιεπθή Βίβιν ηνπ 

2001 έσο ζήκεξα, παξακέλνπλ νη ίδηνη: λα δηαζέηνπλ νη Δπξσπαίνη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, ηα νπνία: 

 πξνζθέξνπλ πςειφ επίπεδν θηλεηηθφηεηαο ζε θνηλφ θαη επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ Έλσζε.  

πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ, εγγπψληαη αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, πξνσζνχλ ειάρηζηα 

πξφηππα εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα θαη πξνζηαηεχνπλ ηνλ επηβάηε θαη ηνλ πνιίηε. 

 θαηλνηνκνχλ σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ δχν πξψησλ ζηφρσλ γηα θηλεηηθφηεηα θαη 

πξνζηαζία, απμάλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ αλαπηπζζφκελνπ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.  

 πξνζθέξνπλ δηεζλή ζχλδεζε, πξνβάιινληαο ηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο πνπ απνβιέπνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Έλσζεο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

Νη ζηφρνη απηνί είλαη απφ ηε θχζε ηνπο καθξνπξφζεζκνη θαη απνθαζηζηνχλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

επηηαγψλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο επηινγέο. Δλψ νη θχξηνη ζηφρνη παξακέλνπλ δηαρξνληθά ζηαζεξνί, 

ην γεληθφ πιαίζην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη: 

 Κε ηε δηεχξπλζε ε ΔΔ έιαβε δηαζηάζεηο επείξνπ. Ζ επέθηαζε ησλ θχξησλ αμφλσλ ηνπ 

δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξνπο δηαδξφκνπο, νη νπνίνη ελδείθλπληαη 

ηδηαίηεξα γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη ηηο πισηέο κεηαθνξέο.  

 Ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ έρεη αιιάμεη. Νη ελνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, αξρηθά ζηηο αεξνπνξηθέο θαη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη πην πξφζθαηα 

ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο 

 Νη κεηαθνξέο απνβαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έλα θιάδνο πςειήο ηερλνινγίαο, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο.  

 Νη δηεζλείο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ 

Ξξσηνθφιινπ ηνπ Θηφην, πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ.  

 Ζ πνιηηηθή κεηαθνξψλ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επξσπατθήο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, φπσο απηή εθηίζεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ 

ην Κάξηην ηνπ 2006, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ηελ αεηθνξία.  

 Tν δηεζλέο πιαίζην έρεη αιιάμεη θαη απηφ κε άιινπο ηξφπνπο. Ζ ζπλερήο απεηιή 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ έρεη θαη απηή ηνλ αληίθηππφ ηεο πεξηζζφηεξν ζηηο κεηαθνξέο 

παξά ζε νπνηνδήπνηε άιινλ ηνκέα.  
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 Ρέινο, ε επξσπατθή δηαθπβέξλεζε είλαη ζε εμέιημε. Ρν βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο έρεη θαζηεξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Ρψξα, πνιιά εμαξηψληαη πιένλ απφ 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή επηηνπίσο.  

Πχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, νη απαηηνχκελεο 

παξεκβάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα ζα εζηηαζηνχλ ζηα εμήο: 

3.10.ii Σεξζαίεο κεηαθνξέο 

Ρν πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο νδηθψλ κεηαθνξψλ έρεη πιένλ ζπγθξνηεζεί. Νη ελδνκεηαθνξέο, ε 

κεηαθνξά δειαδή εκπνξεπκάησλ κέζα ζε κηα ρψξα απφ κεηαθνξέα άιιεο ρψξαο, αλέξρνληαη ζην 

1,2% ησλ εζληθψλ αγνξψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Ρν αξγφηεξν θαηά ην 2009 νη ελδνκεηαθνξέο ζα 

αλνίμνπλ ζε φια ηα λέα θξάηε κέιε. Ρν λνκηθφ πιαίζην ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζα νινθιεξσζεί ζχληνκα. Ζ ΔΔ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα ελαπνκείλαληα 

δηαξζξσηηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληά ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ θιάδνπ, θαη ηδίσο ηα 

ηερληθήο θχζεσο εκπφδηα φπσο ηα ρακειά επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε έιιεηςε ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ησλ πξντφλησλ, ν ειιηπήο ζπληνληζκφο ππνδνκψλ θαη ε ειιηπήο 

δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (ΡΞ) θαζψο θαη ην 

πξφβιεκα ησλ θνξηίσλ κνλψλ θνξηακαμψλ.  

3.10.iii Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

Ζ εζσηεξηθή αγνξά αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη έρεη θαηαζηεί κνριφο 

αλάπηπμεο. Ζ αλαδηάξζξσζε θαη ε νινθιήξσζε βξίζθνληαη ζε πξνεγκέλν ζηάδην θαη ε αγνξά έρεη 

δηεπξπλζεί. Υζηφζν, ε εζσηεξηθή αγνξά ζα δηεπξπλζεί πεξαηηέξσ ψζηε λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ζε 

φια ηα ηκήκαηα ηνπ αεξνπνξηθνχ θιάδνπ, φπσο είλαη νη αεξνιηκέλεο θαη νη ππεξεζίεο αεξνλαπηηιίαο. 

Νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ρξεηάδνληαη θαιέο ππνδνκέο θαη ζηνλ αέξα θαη ζην έδαθνο. Απαηηείηαη 

επίζεο λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο επελδχζεηο ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνιηκέλσλ, νη νπνίεο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ζαθέζηεξνπο θαλφλεο γηα ηα αεξνιηκεληθά ηέιε. Αλακέλνληαη επίζεο κέηξα κε ηα 

νπνία ζα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε γξήγνξε 

αχμεζε ηεο θίλεζεο.  

3.10.iv Ξιωηέο κεηαθνξέο 

Κε ηα δχν ηξίηα ηεο ζπλνξηαθήο ηεο γξακκήο ζηε ζάιαζζα, ε επξσπατθή ρεξζφλεζνο είλαη κηα 

θαηεμνρήλ λαπηηιηαθή νηθνλνκία, εηδηθά κεηά ηε δηεχξπλζε. Νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε· έρνπλ κεγάιεο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο ζηε 

δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο ή / θαη ηηο εζσηεξηθέο πισηέο 

κεηαθνξέο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ θαη ησλ αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ πξνζθξνχεη ζε δχν ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Ξξψηνλ, δελ ππάξρεη αθφκε αδηάιεηπηε εζσηεξηθή λαπηηιηαθή αγνξά θαη δεχηεξνλ, ε 

αλακελφκελε αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ αλαγθαζηηθά ζα απνξξνθεζεί κέζσ ησλ ιηκεληθψλ 

ππνδνκψλ ηεο ΔΔ. Ζ ΔΔ επεμεξγάδεηαη βάζεη θαη ηεο Ξξάζηλεο Βίβινπ, ηε κειινληηθή λαπηηιηαθή 

πνιηηηθή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξσζεί κηα ζηξαηεγηθή νινθιεξσκέλσλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

γχξσ απφ έλαλ “Θνηλφ Δπξσπατθφ Θαιάζζην Σψξν, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πνηάκηεο κεηαθνξέο. 

3.10.v Απαζρόιεζε θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Νη κεηαθνξέο είλαη απφ ηνπο θχξηνπο εξγνδφηεο, κε πεξηζζφηεξεο απφ 10 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο 

ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζρεηηδφκελνπο κε ηηο κεηαθνξέο (δξνκνιφγηα, εμνπιηζκφο, ππνδνκέο), θαηά 
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θχξην ιφγν ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν αλαδηάξζξσζεο, ηα επίπεδα 

απαζρφιεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη πιένλ. Πε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο νη ζηδεξνδξνκηθέο θαη νη νδηθέο 

κεηαθνξέο, έρεη εκθαληζζεί έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ· ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη 

Δπξσπαίνη ππνςήθηνη πξνο εξγαζία ζπαλίδνπλ κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη ηα μέλα εξγαηηθά ρέξηα.  

Ρν θφζηνο εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηφζν δηεζλψο φζν θαη εληφο ηεο ΔΔ. Πηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο, ε θνηλνηηθή λνκνζεζία πεξί επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ φξσλ πνπ επλννχλ ηηο αλάγθεο ησλ ΚΚΔ. Πηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο, ε Δπηηξνπή ελζαξξχλεη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα ζπλάςνπλ ζπκθσλία κε βάζε ηε 

λέα ζχκβαζε ηεο ∆ΝΔ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε λαπηηιία. 

3.10.vi Αζθάιεηα ππνδνκώλ 

Ζ δηαξθήο ηξνκνθξαηηθή απεηιή αλαδεηθλχεη φηη νη κεηαθνξέο είλαη θαη ζηφρνο θαη κέζν ηξνκνθξαηίαο. 

Κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο Πεπηεκβξίνπ 2001, ε ΔΔ αληέδξαζε ακέζσο κε ηε ζέζπηζε 

λνκνζεηεκάησλ θαη θαζεζηψησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο κε ζθνπφ λα απμεζεί ε 

αεξνπνξηθή αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη νη θαλφλεο πξνζηαζίαο ζα 

ρξεηαζζεί ίζσο λα επεθηαζνχλ ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο, θαζψο θαη ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, ηνπο 

ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θαη ηηο δηαηξνπηθέο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Δπίζεο, πξέπεη λα εθπνλεζεί 

αλαιπηηθή κειέηε γηα ηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ δσηηθήο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ Ξξνζηαζία ησλ πνδνκψλ Εσηηθήο Πεκαζίαο (EPCIP). 

3.10.vii Κεηαθνξέο θαη ελέξγεηα 

Ζ πνιηηηθή κεηαθνξψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ιφγσ ησλ θνηλψλ ηνπο 

ζηφρσλ: κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη κεηξηαζκφο ηεο εμάξηεζεο ηεο ΔΔ απφ ηηο εηζαγσγέο νξπθηψλ 

θαπζίκσλ. 

Νη κεηαθνξέο, απνηεινχλ έλα ελεξγνβφξν ρξήζηε, θαζφηη απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 71% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζηελ ΔΔ. Πηηο νδηθέο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πεηξειαίνπ· νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 9% ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ. Πηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ρνλδξηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 75% 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη θαηά 25% νξπθηά θαχζηκα. 

Νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί ζηα πιαίζηα ηεο Ξξάζηλεο Βίβινπ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 

πξέπεη λα αλαιεθζνχλ επεηγφλησο. Ζ επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε δηεμνδηθφηεξεο πνιηηηθέο κεηαθνξψλ, κε ηηο 

νπνίεο ζα κεησζεί ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε κε ηε βειηησκέλε απφδνζε ησλ θαπζίκσλ ζηα νρήκαηα 

θαη ηε βαζκηαία αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ άιια θαχζηκα, είηε απηά είλαη ηα βηνθαχζηκα, ην 

θπζηθφ αέξην, ην πδξνγφλν, ν ειεθηξηζκφο ή άιια. 

Σξεηάδνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο θαη επελδχζεηο ζην πεδίν απηφ, φπσο επίζεο ρξεηάδεηαη ζπλδπαζκφο 

ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα δηάθνξα πεδία (ελέξγεηα, επθπέζηεξα θαη 

θαζαξφηεξα νρήκαηα, ρξήζε ηερλνινγηψλ,πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ). Νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο 

έρνπλ ήδε αξρίζεη ζην πεδίν ησλ βηνθαπζίκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνθαπζίκσλ δεχηεξεο 

γελεάο) θαη ηνπ πδξνγφλνπ ζηηο κεηαθνξέο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ. Ζ Δπηηξνπή ζα 

ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ απζηεξφηεξα πξφηππα γηα ηηο εθπνκπέο 

ξχπσλ απφ ηε λαπηηιία.  

 



« ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΚΔΡΟΖΠΖ ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΡΩΛ LOGISTICS ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΗ 

ΡΖΠ ΠΚΒΝΙΖΠ ΡΖΠ ΠΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ » 

  
Page 48 

 

  

3.11 Ξιαίζην Δπξωπαϊθήο Ξνιηηηθήο Δθνδηαζηηθήο 

3.11.i Νξηζκόο πεδίνπ εθαξκνγήο 

Ζ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο απνηειεί πξσηίζησο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

αλάγθε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζεη ν ίδηνο ν θιάδνο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δπηηξνπήο 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα, επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξάζρεη ε Δπξψπε γηα ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθνδηαζηηθήο.  

3.11.ii Δληνπηζκόο ηωλ ζεκείωλ ζπκθόξεζεο θαη εμεύξεζε ιύζεωλ 

Πχκθσλα κε ην επηηπρέο παξάδεηγκα ηεο “δξαζηεξηφηεηαο εληνπηζκνχ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο” πνπ 

έιαβε ρψξα γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ, ε ΔΔ πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε κηαο 

νκάδαο Θέληξσλ Δπαθήο, ε νπνία λα αζρνιείηαη ζπλερψο κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζηελ εθνδηαζηηθή ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Ρα ελ ιφγσ 

Θέληξα Δπαθήο ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ θιάδν (πάξνρνη ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο 

θαη πειάηεο). Ξέξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο, ηα θέληξα απηά ζα κπνξνχζαλ 

λα αληαιιάζζνπλ ηερλνγλσζία, λα πξνηείλνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη λα παξέρνπλ ζηνηρεία ρξήζηκα 

γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο. 

3.11.iii Ρερλνινγία ηωλ πιεξνθνξηώλ θαη ηωλ επηθνηλωληώλ (ΡΞΔ) 

Ζ αλίρλεπζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θνξηίσλ ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα κηα απνηειεζκαηηθή εθνδηαζηηθή. Ζ εηζαγσγή ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

πινήγεζεο GALILEO ζα έρεη νπζηαζηηθά ζεηηθή επίπησζε ζηελ ελ ιφγσ αλάπηπμε, φπσο θαη ην 

Πχζηεκα Αλαγλψξηζεο θαη Δμ Απνζηάζεσο Ξαξαθνινχζεζεο Ξινίσλ (Long-range Identification and 

Tracking - LRIT), ην Πχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ γηα Ξνηακνχο (River Information System - RIS) θαη ην 

Πχζηεκα Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο (Automatic Identification System - AIS). Ρν SafeSeaNet (Γίθηπν γηα 

ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα) αλακέλεηαη επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Πηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, νη Δθαξκνγέο Ρειεκαηηθήο ζηα 

Δκπνξεχκαηα (Telematic Application for Freight - TAF) θαη ην Δπξσπατθφ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο 

Πηδεξνδξνκηθήο Θπθινθνξίαο (European Railway Traffic Management System - ERTMS) ζα παξέρνπλ 

εθαξκνγέο νινθιεξσκέλεο εθνδηαζηηθήο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα. 

Ξξέπεη λα εηζαρζνχλ έμππλεο ηερλνινγίεο, νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη γηα άιινπο ιφγνπο θαζψο θαη λα ππάξμνπλ θνηλά πξφηππα, 

επξέσο απνδεθηά απφ θαηαζθεπαζηέο θαη θνξείο εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Θα πξέπεη επίζεο λα δνζεί έκθαζε ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ 

ηξφπσλ κεηαθνξάο. 

3.11.iv Δπηκόξθωζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο 

Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο κηαο ακνηβαία αλαγλσξηζκέλεο πηζηνπνίεζεο, ζην 

πιαίζην ελφο νηθεηνζεινχο θαζεζηψηνο, γηα ηα ζηειέρε εθνδηαζηηθήο. Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Leonardo da Vinci έρνπλ ήδε αλαιεθζεί εξγαζίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα. Δπηπξνζζέησο, ην επηθείκελν Δπξσπατθφ Ξιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ (European 

Qualifications Framework) γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν 

αλαθνξάο. 



« ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΚΔΡΟΖΠΖ ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΡΩΛ LOGISTICS ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΗ 

ΡΖΠ ΠΚΒΝΙΖΠ ΡΖΠ ΠΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ » 

  
Page 49 

 

  

3.11.v Πηαηηζηηθά δεδνκέλα 

Νη επηδφζεηο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο ρξεηάδνληαη παξαθνινχζεζε θαη ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε εζσηεξηθά θαη ελ ζπγθξίζεη κε άιιεο επείξνπο. Ξξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζηαηηζηηθνί θαη 

άιινη ζρεηηθνί δείθηεο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη κηα αμηφπηζηε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηεο 

εμέιημήο ηεο ζπλ ησ ρξφλσ. Ζ Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη εξγαζίεο γηα ηελ εθπφλεζε 

θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ θαη δεηθηψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ θαζηέξσζε κηαο ζεηξάο επξσπατθψλ 

δεηθηψλ αλαθνξάο ζα δεκηνπξγήζεη νκνηνκνξθία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο εθνδηαζηηθήο.  

3.11.vi Σξήζε ηωλ ππνδνκώλ 

Ν ζρεδηαζκφο ησλ ππνδνκψλ ζην πιαίζην ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Κ) θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ βειηηψλεη ην ζπλνιηθφ δίθηπν ππνδνκψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε Δπξψπε πξνθεηκέλνπ 

λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλαο ρψξνο ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ θαηαζθεπή λέσλ ππνδνκψλ δελ απνηειεί απηνζθνπφ. Ζ ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί αλαπηχζζνληαο απνδνηηθέο θαη βηψζηκεο ιχζεηο εθνδηαζηηθήο. Ζ 

ΔΔ πξνζδηφξηζε 30 έξγα πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο ην 2020, ηα νπνία 

αλακέλεηαη επίζεο λα απνβνχλ επσθειή γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθφξησζεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζαιάζζηνη 

ιηκέλεο θαη νη αεξνιηκέλεο, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηηο επηδφζεηο ηεο εθνδηαζηηθήο. Ζ πξνζέιθπζε 

θαη δηαζθάιηζε πξφζζεησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ έρεη ελ πξνθεηκέλσ νπζηαζηηθή ζεκαζία θαη νη 

επξσπατθνί θαλφλεο πξέπεη λα παξάζρνπλ ην θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην.  

Νη ζηδεξνδξνκηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο πάζρνπλ απφ έιιεηςε αμηνπηζηίαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

Ζ Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ κε εκπνξεπκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ χπαξμε 

αμφλσλ πνπ ζα πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Ρέηνηνη άμνλεο αλακέλεηαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ζεκαληηθά πςειφηεξσλ επηπέδσλ αμηνπηζηίαο, επηδφζεσλ θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

3.11.vii Ξξνώζεζε θαη απινπνίεζε ηωλ πνιπηξνπηθώλ αιπζίδωλ 

Νη ξνέο εθνδηαζηηθήο, εηδηθφηεξα νη πνιπηξνπηθέο ξνέο, κπνξνχλ λα δηεπθνιπλζνχλ απφ ηα εληαία 

δηνηθεηηθά θέληξα εμππεξέηεζεο ή ηηο εληαίεο ζπξίδεο, φπνπ φιεο νη ηεισλεηαθέο (θαη νη άιιεο ζρεηηθέο) 

δηαηππψζεηο δηεμάγνληαη κε ζπληνληζκέλν ηξφπν, ελψ ν πειάηεο έρεη έλα κφλν εληαίν ζεκείν επαθήο 

κε ηηο δηνηθήζεηο θαη ππνβάιιεη ηα αλαγθαία έγγξαθα κία κφλν θνξά. Δπίζεο, νη θπζηθνί έιεγρνη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπληνλίδνληαη θαη λα δηελεξγνχληαη ζπγρξφλσο ζην ίδην ζεκείν.  

Κηα πξφζθαηε κειέηε γηα ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηεο δηαηξνπηθφηεηαο ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο σο 

κνληέιν γηα ηηο εξγαζίεο ηεο ηα Θέληξα Ξξνψζεζεο Θαιάζζησλ Κεηαθνξψλ Κηθξψλ Απνζηάζεσλ θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε θαη άξρηζε λα δηεξεπλά 

ηξφπνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ησλ 21 Θέληξσλ Ξξνψζεζεο Θαιάζζησλ 

Κεηαθνξψλ Κηθξψλ Απνζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επίζεο ηελ πξνψζεζε ησλ 

πνιπηξνπηθψλ ιχζεσλ εθνδηαζηηθήο ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξηθέο αιπζίδεο. 

Ζ ππεπζπλφηεηα θαη ε επζχλε ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ απνξξένπλ απφ ηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο. Ππρλά νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο κεηαθνξάο. Ζ ΔΔ πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκηνπξγία κηαο πνιπηξνπηθήο ξπζκηζηηθήο 

δνκήο ζε παγθφζκην επίπεδν. Υζηφζν, παξάιιεια κε ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο, πξέπεη λα κειεηεζεί ε 
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πξνζηηζέκελε αμία κηαο παλεπξσπατθήο ιχζεο φζνλ αθνξά ηελ επζχλε, ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηηο επξσπατθέο αλάγθεο. 

Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα πξνηείλεη θνηλά επξσπατθά 

πξφηππα γηα ηηο δηαηξνπηθέο κνλάδεο θφξησζεο ζηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο. Ν ιφγνο εθπφλεζεο 

κηαο ηέηνηαο πξφηαζεο είλαη ε ζεκεξηλή πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ, ε 

νπνία δεκηνπξγεί θφζηνο ηξηβήο θαη θαζπζηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κεηαμχ ηξφπσλ κεηαθνξάο. Ν επξσπατθφο θιάδνο ρξεηάδεηαη έλα θαιχηεξν ζχζηεκα κνλάδσλ 

θφξησζεο γηα ηηο ελδνεπξσπατθέο κεηαθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο θαη λα βειηησζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

3.12 Αλακελόκελεο εμειίμεηο ιόγω ηωλ πνιηηηθώλ ηεο Δ.Δ. 

3.12.i Ππλδπαζκέλεο κεηαθνξέο 

Ζ επξσπατθή πνιηηηθή ζην ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ αιιά θαη νη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο εζηηάδνληαη πιένλ ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο. Κάιηζηα ε λέα επξσπατθή πνιηηηθή, πνπ νλνκάδεηαη co-modality, απνζθνπεί ζηε ρξήζε 

ηνπο γηα εθείλα ηα ηκήκαηα ηεο κεηαθνξηθήο αιπζίδαο, πνπ ζα είλαη ε πην απνδνηηθή.  

Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη ιηκεληθέο ππνδνκέο θαζίζηαληαη φιν θαη πην ζεκαληηθέο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, 

φπνπ πξνσζνχληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βέιηηζηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα ρεξζαία δίθηπα (νδηθά, 

ζηδεξνδξνκηθά) ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άλεπ εκπνδίσλ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Ραπηφρξνλα, ε επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο νδηθήο κεηαθνξάο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, 

φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζηε «Ιεπθή Βίβιν» ησλ κεηαθνξψλ κε νξίδνληα ην 2010, νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζηελ εθηξνπή έξγνπ απφ ηελ νδηθή κεηαθνξά πξνο ηε ζηδεξνδξνκηθή αιιά θαη ηε 

ζαιάζζηα κεηαθνξά. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνσζεί ηελ απξφζθνπηε δηέιεπζε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ απφ ηα ζχλνξα ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο, ψζηε λα απμεζεί ε κέζε ηαρχηεηά 

ηνπο θαη λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ζηδεξφδξνκνπ πξνο ηελ νδηθή κεηαθνξά.  

Δπηπιένλ είλαη θαλεξή θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ ηεο Κεζνγείνπ (εηδηθά ηεο Αλαηνιηθήο) 

θαζψο ην ζαιάζζην κεηαθνξηθφ ζχζηεκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ είλαη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλν (κε κεγάιεο ξνέο) θαη πνιιά θεληξηθά ιηκάληα. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα φκσο ελφο ιηκέλα 

δελ νξνζεηείηαη κφλν απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε αιιά θαη απφ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ κε ηελ ελδνρψξα. 

Πε απηφ ην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, εκθαλίδνληαη επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, εθφζνλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο ε πχιε εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα 

ηεο ρψξεο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, αιιά θαη ηνπ Δπμείλνπ Ξφληνπ, δεδνκέλνπ φηη ε εηήζηα 

θίλεζε ζηνλ Βφζπνξν έρεη πιένλ πιεζηάζεη ηα φξηα θνξεζκνχ, απμάλνληαο φρη κφλν ηνλ θίλδπλν 

αηπρεκάησλ αιιά πεξηζζφηεξν ην θφζηνο δηέιεπζεο θαζψο απαηηνχληαη αξθεηέο εκέξεο παξακνλήο 

πξν ηεο δηέιεπζεο, πνπ εμάιινπ απαηηεί θαη πινεγφ γηα θάζε πινίν.  

Νη επθαηξίεο κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη θαη ζηελ αχμεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ, σο απνηέιεζκα 

ηεο πξνψζεζεο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ησλ Θαιάζζησλ Γηαδξφκσλ (Motorways of the 

Sea), φπσο επίζεο θαη ηεο δπλακηθήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, φηη νη ειιεληθνί ιηκέλεο 

απνηεινχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θνηλνηηθνχο ιηκέλεο ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ θαη ηηο ζαιάζζηεο πχιεο 

ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  
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ια απηά ζπλδπάδνληαη κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δ.Δ. γηα:  

 Ρελ αλάπηπμε αμφλσλ πξνο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη πεξηνρέο.  

 Ρελ επέθηαζε Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ 

δηαδξφκσλ. 

 Ρελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξφκσλ- TER θαη ησλ επξσ-αζηαηηθψλ 

κεηαθνξηθψλ δηαδξφκσλ. 

 Ρε ράξαμε θαη θαηαζθεπή επξσ-αζηαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξφκσλ. 

 Ρελ θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ ζην δηεζλέο εκπφξην. 

πσο ζπλάγεηαη, ινηπφλ, απφ ηα παξαπάλσ, ην κέιινλ ησλ δηαθξαηηθψλ επξσπατθψλ κεηαθνξψλ 

βξίζθεηαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ζηδεξνδξφκνπ-πινίνπ ηδηαίηεξα γηα κεηαθνξέο πνπ δηέξρνληαη 

απφ ην έδαθνο ηεο Δ.Δ. Απηφ ήδε δηαθαίλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη εκπξάθησο, θαζψο φια ζρεδφλ ηα 

ιηκάληα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ελδνρψξα αιιά θαη κεηαμχ ηνπο κε ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, εθηφο απφ 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο.  

Γπζηπρψο, ζηελ Διιάδα παξφηη ππήξρε ή είρε πξνβιεθζεί ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ηηο πξνβιήηεο 

φισλ ησλ ιηκαληψλ ηεο πεξηνρήο πνπ εμππεξεηνχλην κε ζηδεξφδξνκν, φπσο ζηνπο ιηκέλεο: Ξεηξαηψο 

(Αθηή Βαζηιεηάδε), Θεζζαινλίθεο, Ξαηξψλ, Θαιακάηαο, Βφινπ, Αιεμαλδξνχπνιεο, Θαηαθψινπ, 

Θνξίλζνπ, Λαππιίνπ, αξθεηέο ζπλδέζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ιφγσ απηνχ ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ζηελ ππνδνκή εμππεξέηεζεο 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο δηεξρφκελσλ 

εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ. Πεκαληηθή ψζεζε αλακέλεηαη λα δνζεί απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 

ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηνπ Ηθνλίνπ θαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο 

ιηκέλεο Θεζζαινλίθεο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο. 

3.12.ii Νδηθέο κεηαθνξέο 

3.12.ii.a Απειεπζέξσζε νδηθψλ κεηαθνξψλ 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ Γηεζλψλ κεηαθνξψλ δεκηνπξγεί πηέζεηο ζηελ αγνξά ησλ Δζληθψλ κεηαθνξψλ 

ιφγσ ηνπ φηη αξθεηνί κεηαθνξείο κεηαηξέπνπλ ηηο άδεηεο απφ Γηεζλψλ ζε Δζληθψλ γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: 

 Ξεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ θπθινθνξία θνξηεγψλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη απζηεξέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα απηνθίλεηα πνπ κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ, απαηηνχλ επελδχζεηο ζε λέα 

θνξηεγά. 

 Αληαγσληζκφο ηηκψλ, θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ θνξηεγψλ απφ θνηλνηηθά 

απηνθίλεηα Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

 Αληαγσληζκφο απφ απηνθίλεηα ηξίησλ ρσξψλ (Ρνπξθία), αιιά θπξίσο απφ απηνθίλεηα ησλ λέσλ 

θνηλνηηθψλ ρσξψλ 

Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ονπκαλίαο ζηελ Δ.Δ. εληείλεη πνιχ πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα φρη 

κφλν ζηελ Γηεζλή κεηαθνξά αιιά (κε λφκηκν ηξφπν) θαη ζηελ Δζληθή κεηαθνξά ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα κεηαθνξέο cabotage. Κέρξη ζήκεξα, νη κεηαθνξέο cabotage δελ έρνπλ επεξεάζεη ηελ 

αγνξά Δζληθψλ κεηαθνξψλ, δεδνκέλνπ φηη ε Διιεληθή αγνξά Δζληθψλ κεηαθνξψλ ήηαλ 

απνκαθξπζκέλε (νη ινηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο δελ έρνπλ θνηλά ζχλνξα κε ηελ Διιάδα), είλαη 
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γεσγξαθηθά δχζθνιε, θαη ην θφζηνο κηαο Δπξσπατθήο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο ήηαλ πςειφηεξν (θπξίσο 

ιφγσ ησλ κηζζψλ). Ρα παξαπάλσ φκσο δελ ηζρχνπλ γηα Βνπιγαξία θαη Ονπκαλία. 

Ζ πξφβιεςε ινηπφλ είλαη φηη ν θιάδνο ησλ Διιήλσλ κεηαθνξέσλ ζα δερζεί κεγάιεο αληαγσληζηηθέο 

πηέζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ε απαίηεζε λα ππάξμνπλ δνκηθέο αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξαγκαηηθήο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θαη ζηελ δεκηνπξγία κεγάισλ θαη αληαγσληζηηθψλ κεηαθνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη φρη κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ, ηίζεληαη εθ ησλ πξαγκάησλ. 

Κε δεδνκέλε ηελ εληαία αγνξά, ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ειεπζεξία πξαγκαηνπνίεζεο 

κεηαθνξψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν απφ ηα θνξηεγά ησλ άιισλ ρσξψλ, δηαβξψλεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ, 

ην πθηζηάκελν ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο 

αγνξάο θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο αηέιεηεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηε ραξαθηεξίδνπλ, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνζθάπηνπλ ζηαζεξά ην πθηζηάκελν ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο. Ξξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε ιεηηνπξγνχλ θαη ηα ηζρπξά θίλεηξα πνπ δεκηνπξγεί ην ίδην ην ζχζηεκα γηα ηελ παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα θνξηεγψλ ζην ρψξν θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνξηεγψλ απηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο.  

Ζ Διιάδα απνηειεί ην κνλαδηθφ θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ-15 πνπ δηαηεξεί ηδηαίηεξα απζηεξά εκπφδηα 

εηζφδνπ ζην επάγγεικα ηνπ κεηαθνξέα θαη πζηεξεί αθφκε θαη ζε ζχγθξηζε κε ρψξεο πνπ κφιηο 

πξφζθαηα απειεπζέξσζαλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο, φπσο απηέο ηεο Θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

Ξέξα απφ ηελ φπνηα πνιηηηθή βνχιεζε, νη πξννπηηθέο είλαη φηη ην ηζρχνλ ζχζηεκα ζα αθπξσζεί ζηελ 

πξάμε αθφκε θαη εάλ δελ γίλνπλ ζεηηθέο ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ρν εξψηεκα δελ είλαη 

ην εάλ ζα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο, αιιά ην πφηε θαη ην πψο ζα 

γίλεη απηή θαη κε ηη θφζηνο. 

Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηνπ επαγγέικαηνο έρνπλ θηλεζεί νη κέρξη ζήκεξα 

κειέηεο. Δηδηθφηεξα απηή ηνπ ΘΔΞΔ γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, πξνηείλεη ηα 

εμήο: 

 Λα θαηαξγεζεί θαη επίζεκα ε δηάθξηζε ησλ αδεηψλ ζε εζληθέο θαη δηεζλείο. Κε ην cabotage ε 

δηάθξηζε απηή νπζηαζηηθά είλαη αζπκβίβαζηε, αθνχ δελ επηηξέπεηαη ζηα ειιεληθά Γ.Σ.Φ.Α. ησλ 

δηεζλψλ κεηαθνξψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ελψ επηηξέπεηαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθείλα ησλ άιισλ θνηλνηηθψλ ρσξψλ. 

 Λα θαηαξγεζνχλ νη πεξηνξηζκνί ζηε ρνξήγεζε αδεηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα λνκαξρηαθά Γ.Σ.Φ.Α.. 

Πηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ ππήξραλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαη φπνπ ππήξραλ 

θαηαξγήζεθαλ. 

 Λα θαηαξγεζεί ν θαζνξηζκφο ησλ θνκίζηξσλ απφ ην θξάηνο γηα ηηο εζληθέο κεηαθνξέο.  

 Λα θαηαξηηζηεί άκεζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε θνξηεγά Γ.Σ. 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. αλά ηξηεηία) 

λα θαηαξηίδνληαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αδεηψλ. 

Ρελ απειεπζέξσζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ππνζηεξίδεη θαη ην Ίδξπκα Νηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΝΒΔ). Απφ ζρεηηθή κειέηε ηνπ πξνθχπηεη φηη ην ζεκεξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ελψ απνζαξξχλεη ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ησλ βαξέσλ 

νρεκάησλ κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. 

Ζ αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ζα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ 

εμέιημε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαθνξψλ θαη ζα δεκηνπξγνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ν 

θιάδνο λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  
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Βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη: 

 Ζ ήπηα πξνζαξκνγή ησλ ηδηφθηεησλ θνξηεγψλ Γεκνζίαο Σξήζεο (ΓΣ) ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο κε ζηαδηαθή κείσζε ηεο αμίαο ηεο άδεηαο κέρξη πνπ λα απειεπζεξσζεί 

πιήξσο ε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε είζνδνο λέσλ 

ζην επάγγεικα ηνπ κεηαθνξέα. 

 Ζ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ νδεγεί ηνλ θιάδν ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία απφ ηε 

κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην 

πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή. 

Δπηπιένλ, ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε κία πνιηηηθή θηλήηξσλ 

απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ απφζπξζε νρεκάησλ κεγάιεο ειηθίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα 

νρήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 

Ρν ηζρχνλ, ηδηαίηεξα δεζκεπηηθφ θαη αλαρξνληζηηθφ, ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε αδεηψλ, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε πεπαιαησκέλσλ νρεκάησλ ζηελ θπθινθνξία θαη ζηε ζεκαληηθή 

δηείζδπζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο.  

Ζ ηδηαίηεξα πςειή ειηθία ησλ βαξέσλ θνξηεγψλ έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο, απμάλνληαο έηζη ην θνηλσληθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα.  

3.12.ii.b Οπζκίζεηο αζθάιεηαο νδηθήο κεηαθνξάο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη σο ζέκα πξνηεξαηφηεηαο ηελ Νδηθή Αζθάιεηα αθνχ απνθαζίζηεθε 

νκφθσλα απφ ηα Θξάηε Κέιε ε ελδπλάκσζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ψζηε κέρξη ην 2010 

λα ππάξμεη κείσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία δπζηπρήκαηα. Ζ πξνζπάζεηα 

απηή πινπνηείηαη κε ηελ θαηάξηηζε δηαθφξσλ νδεγηψλ, νη βαζηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Ν Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 561/2006 πνπ εηζήγαγε ηνλ ςεθηαθφ ηαρνγξάθν ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε 

επί ησλ λέσλ νρεκάησλ θαηέζηε ππνρξεσηηθή απφ ηελ 1ε Καΐνπ 2006. Ν ςεθηαθφο 

ηαρνγξάθνο, φπσο απνθαιείηαη, είλαη κηα ζπζθεπή θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη 

κέζα ζηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ (EΝΘ) αξηζ. 3821/85. Ζ ζπζθεπή θαηαγξάθεη ην ρξφλν νδήγεζεο, ηελ πεξίνδν 

εξγαζίαο, άιιεο πεξηφδνπο δηαζεζηκφηεηαο, ηα δηαιείκκαηα θαηά ηελ εξγαζία θαη ηηο εκεξήζηεο 

πεξηφδνπο αλάπαπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ, φπσο θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ηε 

δηαλπφκελε απφζηαζε. Ν ςεθηαθφο ηαρνγξάθνο είλαη αζθαιήο θαη εχθνινο λα ειεγρζεί θαη 

δηεπθνιχλεη επνκέλσο ηελ ηήξεζε ησλ επξσπατθψλ θαη ησλ εζληθψλ θαλφλσλ ζηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο. Ζ θαζηέξσζε ηνπ ηαρνγξάθνπ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο, 

ηφζν απφ άπνςε αζθάιεηαο ζηνπο επξσπατθνχο άμνλεο φζν θαη απφ πιεπξάο ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ. 

 Ζ Νδεγία 2003/59/ΔΘ, ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή επηκφξθσζε θαη ηελ πεξηνδηθή θαηάξηηζε ησλ 

Νδεγψλ νξηζκέλσλ νδηθψλ νρεκάησλ 

 Ζ Νδεγία 2004/54/ΔΘ, πνπ αθνξά ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηηο ζήξαγγεο ηνπ 

Γηεπξσπατθνχ Νδηθνχ Γηθηχνπ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ή 

επηβαηψλ 
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Νη πξνηάζεηο πνπ θάλεη επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο θνκβηθά ζεκεία:  

 Κέγηζηνο ρξφλνο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα 48 ψξεο,  

 Απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ηα Παββαηνθχξηαθα,  

 Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη έιεγρνο ησλ νδεγψλ,  

 Έιεγρνη θαη πνηλέο γηα παξαβάζεηο,  

 Δλαξκφληζε λφκσλ, θαλφλσλ, ειέγρσλ,  

 Σξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Δηδηθά γηα ην ηειεπηαίν κέηξν ππάξρνπλ κεγάιεο θαη βάζηκεο πξνζδνθίεο κηαο θαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο 

ζε ζέκαηα π.ρ. ειέγρνπ ηεο θφπσζεο ησλ νδεγψλ, απνθπγήο αλαηξνπψλ, ειέγρνπ απνηειεζκαηηθήο 

πέδεζεο θιπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

ζνλ αθνξά δε ζηε δηαθίλεζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, έρνπλ θαηά θαηξνχο εληνπηζζεί θαη 

απνηππσζεί απφ δηάθνξνπο θιαδηθνχο θνξείο, φπσο ν Ξαλειιήληνο Πχιινγνο Ππκβνχισλ Αζθαινχο 

κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ην ΡΔΔ, ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα. Αθνινχζσο αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη. 

 Νξζνινγηθή ρξήζε ησλ λέσλ ππνδνκψλ - ∆ηέιεπζε απφ ζήξαγγεο  

 Νξζνινγηθά σξάξηα θαη δίθηπα δηαθίλεζεο επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

 Βειηίσζε εμνπιηζκνχ νρεκάησλ γηα αζθαιή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

 Θεζκηθφ πιαίζην γηα ην επάγγεικα ηνπ Κεηαθνξέα επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

 Δθζπγρξνληζκφο, ελαξκφληζε κε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζέκα κηθηνχ βάξνπο νρεκάησλ  

 Δθπαίδεπζε Νδεγψλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

 Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ Ππκβνχινπ Αζθαινχο Κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ πξντφλησλ  

 Έιεγρνη – Αζηπλφκεπζε Κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

 Ίδξπζε Φνξέα Δπνπηείαο Κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

3.12.iii Πηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

ζνλ αθνξά ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πέξαλ ηεο επέθαηζεο ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηνπο θχξηνπο 

ιηκέλεο ηεο ρψξαο, ηα έξγα πινπνίεζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κε ην Ηθφλην, θαζψο θαη ησλ 

ζπλδέζεσλ ησλ ιηκαληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηα ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα ησλ 

ρσξψλ ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε πξννπηηθέο επεθηάζεψλ ηεο ζηηο ρψξεο ηνπ Δπμείλνπ 

Ξφληνπ, είλαη ηα πην ζεκαληηθά. 

Ρα έξγα απηά, πνπ κπνξεί ζήκεξα λα κε θαίλεηαη λα έρνπλ «άκεζε επίπησζε» είλαη λα αλαδείμνπλ ηνλ 

ξφιν ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ ζαλ ζπλδεηήξην θξίθν ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ κεηαμχ 

Αζίαο θαη Κεζνγείνπ, θαη κάιηζηα γηα κεηαθνξά θνξηίσλ κέζσ ησλ ειιεληθψλ ιηκαληψλ, πνπ ζα 

κεηαθηλνχληαη ζε άιινπο πξννξηζκνχο π.ρ. Αθξηθή, Ακεξηθή θηι., δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε δηακφξθσζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο λένπ δηαδξφκνπ κεηαθνξψλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζεκαζίαο. Ρα 

βξαρππξφζεζκα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ απηψλ 

ζρεηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ αχμεζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ.  
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3.12.iv Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 

Νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ ζήκεξα ζην ρψξν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαζψο θαιχπηνπλ ην 

90% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ. Αληίζηνηρε ζέζε θαηέρνπλ θαη ζηελ Δπξψπε, φπνπ 

ην 90% ησλ εμαγσγψλ θαη ην 40% ησλ εηζαγσγψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζαιάζζεο. Ξαξάιιεια, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ειιελφθηεηνο ζηφινο (ππφ ειιεληθή θαη μέλε ζεκαία) απνηειεί ηελ πξψηε 

λαπηηιηαθή δχλακε θαιχπηνληαο ην 15,5% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηή ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο άκεζεο δηαζθάιηζεο θαη ζσξάθηζεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ηφζν ζε ειιαδηθφ 

φζν θαη ζην παγθφζκην επίπεδν, ψζηε λα απνθεπρζνχλ αθελφο πάζεο θχζεσο αηπρήκαηα ζηνπο 

ζρεηηθνχο ρψξνπο θαη αθεηέξνπ έθλνκεο ελέξγεηεο πνπ επηθέξνπλ κεγάιεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία. 

Κεηά ηελ επίζεζε ηεο 11εο Πεπηεκβξίνπ 2001, επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπλζεθψλ αζθάιεηαο ζηα πινία θαη ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ρν λέν δηεζλέο πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ απεηιψλ θαηά ηεο αζθάιεηαο, 

κεηαμχ ησλ άιισλ ξπζκίδεη θαη ηηο επί κέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ θαη αξκνδίσλ αξρψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πινίνπ ζην ιηκέλα. 

Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ αζθαιείαο απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα 

ηνπ ΔΛ, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ. 

 

3.13 Θαηαγξαθή εκπνξεπκαηηθώλ ξνώλ κεηαμύ ηεο Διιάδαο θαη 
ινηπώλ Βαιθαληθώλ / Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ 

3.13.i Δηζαγωγηθή & εμαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα 

Ζ εηζαγσγηθή θαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο απνηππψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 14 αληίζηνηρα, 

αλά κέζν κεηαθνξάο.  

 

Ξίλαθαο 14: Δηζαγόκελνο θαη εμαγόκελνο όγθνο εκπνξεπκάηωλ (ζε tn) αλά κέζν 

κεηαθνξάο 

Ρν θχξην κέζν κεηαθνξάο είλαη ην ζαιάζζην, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 80% ηνπ ζπλφινπ. 

Αθνινπζνχλ ηα νδηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 14% ησλ κεηαθνξψλ (βι. Πρήκα 16). 
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Δμεηάδνληαο ηηο πεξηνρέο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα αλαπηχζζεη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξαηεξνχκε 

πσο επηθξαηεί ην δηεζλέο εκπφξην πνπ αληηζηνηρεί ζην 35% ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Δπξψπε 

πιελ Βαιθαλίσλ, θαιχπηεη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ θαηαλέκεηαη ζρεδφλ 

ίζα ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο ηεο (ΘΒ, ΛΑ θαη ΛΓ Δπξψπε). Ρν ππφινηπν 14% αθνξά ζε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, πνπ σο επί ην πιείζηνλ αληηζηνηρνχλ ζε εμαγσγέο.  

 

Πρήκα 16: Θαηαλνκή εηζαγωγώλ θαη εμαγωγώλ αλά γεωγξαθηθή πεξηνρή 

 

Δμεηάδνληαο ηα πξντφληα πνπ αθνξνχλ νη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο (βι. Πρήκα 17) παξαηεξνχκε πσο 

ζηηο εηζαγσγέο θπξηαξρνχλ ηα ρεκηθά/θαχζηκα  ελψ νη εμαγσγέο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλεκεκέλεο ζηηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ. 

 

Πρήκα 17: Θαηαλνκή εηζαγόκελωλ πνζνηήηωλ αλά θαηεγνξία πξνϊόληωλ 

 

 

 

 

 

% ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

9%

39%

13%

26%

13%

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΓΙΔΘΝΔ

ΚΒ ΔΥΡΩΠΗ

ΝΑ ΔΥΡΩΠΗ

ΝΓ ΔΥΡΩΠΗ

% ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

23%

29%

30%

2%

16% ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΓΙΔΘΝΔ

ΚΒ ΔΥΡΩΠΗ

ΝΑ ΔΥΡΩΠΗ

ΝΓ ΔΥΡΩΠΗ

 

 
% ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ

2,71%
8,36%

13,97%

5,16%

6,15%

3,42%

1,98%58,24%

Αγροηικά προχόνηα

Άλλα

Άλλα βιομητανικά

είδη

Βιομητανικά ηελικά
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Καηαναλφηικά
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καηανάλφζης
Νφπά /

καηευσγμένα

προχόνηα
Ξσλεία

Χημικά / Καύζιμα
  

 
% ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ

2,11%
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Αγροηικά προχόνηα

Άλλα

Άλλα βιομητανικά είδη

Βιομητανικά ηελικά

προχόνηα

Καηαναλφηικά αγαθά

εσρείας καηανάλφζης

Νφπά / καηευσγμένα

προχόνηα

Ξσλεία

Χημικά / Καύζιμα

% ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
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Άλλα
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Βιομητανικά ηελικά
προχόνηα

Καηαναλφηικά αγαθά
εσρείας καηανάλφζης

Νφπά / καηευσγμένα
προχόνηα

Ξσλεία

Χημικά / Καύζιμα
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3.13.ii Δκπνξεπκαηηθέο ξνέο ζπλδπαζκέλωλ κεηαθνξώλ – βαζηθνί Δπξωπαϊθνί 

«Γηάδξνκνη» ζηελ ΛΑ Δπξώπε 

 

3.13.ii.a Ν Γηάδξνκνο V 

Ν Γηάδξνκνο V ελψλεη ηα ιηκάληα ηεο Αδξηαηηθήο ζηελ βφξεηα Ηηαιία, κέζσ ηεο Πινβελίαο θαη ηεο 

Νπγγαξίαο, κε ηελ Νπθξαλία.  

Ξξφθεηηαη γηα έλα Γηάδξνκν ζπλδπαζκέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο, ε βαζηθή γξακκή ηνπ νπνίνπ ελψλεη 

ηελ Βελεηία (Iηαιία) θαη ηελ Ρεξγέζηε (Ηηαιία) κέζσ ηεο Ljubljana (Πινβελία) θαη ηε Βνπδαπέζηε 

(Νπγγαξία) κε ην Lviv (Νπθξαλία). Δθηφο απφ ηελ βαζηθή απηή γξακκή ππάξρνπλ θαη ηξεηο θιάδνη 

πξνο ιηκάληα ηεο Αδξηαηηθήο θαη έλαο θιάδνο, ν νπνίνο ελψλεη ηνλ Γηάδξνκν V κε ηνλ Γηάδξνκν IV 

ζηελ Bratislava. Δθηά ρψξεο ζπλνιηθά επεξεάδνληαη απφ ηνλ Γηάδξνκν V θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε Θξναηία, ε Νπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Πινβαθία, ε Πινβελία θαη ε Νπθξαλία, δίλνληάο 

ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γηαδξφκνπ V είλαη 3.270 ρικ θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 2.850 ρικ.  

          Πρήκα 18: Νδηθό δίθηπν Γηαδξόκνπ V                  Πρήκα 19 Πηδεξνδξνκηθό δίθηπν 

Γηαδξόκνπ V 

 

3.13.ii.b Ν Γηάδξνκνο IX 

Ν Γηάδξνκνο ΗΣ είλαη ν κεγαιχηεξνο πνιπκεζηθφο Γηάδξνκνο απφ ηνπο δέθα ηνπ δηθηχνπ TINA. Ρν 

κήθνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γηαδξφκνπ ΗΣ είλαη 6500ρικ θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη 

5820ρικ. 

Μεθηλάεη απφ ην Διζίλθη (Φηλιαλδία), πεξλάεη απφ ηελ Αγία Ξεηξνχπνιε (Οσζία), φπνπ δηαρσξίδεηαη ζε 

δχν θιάδνπο. Ν πξψηνο πεξλάεη απφ ηε Κφζρα ελψ ν δεχηεξνο απφ ην Pskov (Οσζία), ελψ θαη νη δχν 

θαηαιήγνπλ ζην Θίεβν (Νπθξαλία). Πηε Ljuashevka/Rozdilna (Νπθξαλία) ν Γηάδξνκνο ρσξίδεηαη πάιη. 

Ν έλαο θιάδνο θαηαιήγεη ζηελ Νδεζζφ (Νπθξαλία)  ελψ ν θχξηνο θιάδνο ζπλερίδεη λφηηα ζηε Chisinau 

(Κνιδαβία), Βνπθνπξέζηη (Ονπκαλία), Dimitrovgrad (Βνπιγαξία) θαη θαηαιήγεη ζην ιηκάλη ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο. Ξέξα απφ ηελ βαζηθή ράξαμε ππάξρνπλ δχν αθφκα ζπλδέζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε 

Βαιηηθή ζάιαζζα. Ζ πξψηε μεθηλάεη απφ ην Kalingrad (Οσζία) θαη ε δεχηεξε απφ ην Klaipeda 
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(Ιηζνπαλία) ζην Minsk (Ιεπθνξσζία) φπνπ ν Γηάδξνκνο ΗΣ ζπλαληάεη ν Γηάδξνκνο ΗΗ. Ππλερίδεη ζην 

Θίεβν (Νπθξαλία) φπνπ ζπλαληάεη ηνλ θπξίσο άμνλα ηνπ Γηαδξφκνπ ΗΣ. 

  

Πρήκα 20: Νδηθό Γίθηπν Γηαδξόκνπ ΗΣ       Πρήκα 21:Πηδεξνδξνκηθό Γίθηπν Γηαδξόκνπ ΗΣ 

3.13.ii.c Ν Γηάδξνκνο Σ 

Ν Γηάδξνκνο Σ εθηείλεηαη ζηελ επξχηεξε βαιθαληθή πεξηνρή κεηαμχ Απζηξίαο θη Διιάδαο θη 

απνηειείηαη απφ έλαλ θεληξηθφ άμνλα θαη ηέζζεξηο θιάδνπο. Ξεξλψληαο απφ ηα βφξεην-δπηηθά πξνο ηα 

λφηην-αλαηνιηθά ζπλδέεη ηηο πφιεηο Saltzburg (Απζηξία) – Ljubljana (Πινβελία) – Zagreb (Θξναηία)  - 

Beograd (Πεξβία – Κνληελέγξν) – Nis (Πεξβία – Κνληελέγξν) – Skopje (F.Y.R.O.M.)  - Veles 

(F.Y.R.O.M.) – Θεζζαινλίθε (Διιάδα).  O Γηάδξνκνο Σ δίλεη ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα ζην ζχλδεζκν 

κεηαμχ Διιάδαο, Απζηξίαο θαη Νπγγαξίαο.  

Πρήκα 22: Νδηθό Γίθηπν Γηαδξόκνπ Σ                   Πρήκα 23: Πηδεξνδξνκηθό Γίθηπν Γηαδξόκνπ Σ 

Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γηαδξφκνπ Σ είλαη 2.300 ρικ θαη απνηειείηαη απφ 

απηνθηλεηνδξφκνπο πνιιψλ ισξίδσλ ζε πνζνζηφ 57% (1.322 ρικ) θη απφ εζληθέο νδνχο θαη άιιεο 

θεληξηθέο νδνχο ζε πνζνζηφ 43%. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γηαδξφκνπ Σ 
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είλαη 2.528,21 ρικ θαη ζήκεξα απνηειείηαη απφ κνλέο γξακκέο ζε πνζνζηφ 61,2% (1.546,11ρικ) θαη 

απφ δηπιέο γξακκέο ζε πνζνζηφ 38,8% (982,1 ρικ) 

Ρν ειιεληθφ ηκήκα ζην δίθηπν ηνπ Γηαδξφκνπ Σ, έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Απαξαίηεηα έξγα ππνδνκψλ γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ Γηαδξφκνπ απηνχ είλαη: 

 Ζ θαηαζθεπή θαη αλαλέσζε ηνπ θχξηνπ εζληθνχ νδηθνχ άμνλα νλφκαηη Ξάηξα – Αζήλα – 

Θεζζαινλίθε - Δηδνκέλε. 

 Ν εθζπγρξνληζκφο νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ηκήκαηνο (δεκηνπξγία δηπιήο 

γξακκήο θαη πιήξεο ειεθηξνδφηεζή ηνπ) θαη ε πξνέθηαζή ηνπ πξνο ηελ Αζήλα θαη ηελ Ξάηξα κε 

δηπιή γξακκή θαη πιήξεο ειεθηξνδφηεζε. 

 

3.13.ii.d Ν Γηάδξνκνο VIII 

Ν Γηάδξνκνο VIII, γλσζηφο θαη σο «Ξαξαεγλαηία» είλαη έλαο νξηδφληηνο άμνλαο πνπ μεθηλάεη απφ ην 

ιηκάλη Durres ηεο Αιβαλίαο, πεξλάεη απφ ηα Ρίξαλα (Αιβαλία), ηα Πθφπηα (ΞΓΓΚ), ηε Πφθηα θαη 

θαηαιήγεη ζηα ιηκάληα Burgas θαη Varna (Βνπιγαξία). 

Απφ ηνπο ηέζζεξηο Γηαδξφκνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Διιάδα είλαη ην ιηγφηεξν ψξηκν έξγν αλ θαη 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ ΡΗΛΑ ζηελ ΛΑ Δπξψπε, αθνχ καδί κε ηελ 

Δγλαηία Νδφ εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε ησλ θάζεησλ αμφλσλ ηεο ΛΑ Δπξψπεο.  

Πρήκα 24: Νδηθό Γίθηπν Γηαδξόκνπ VIII             Πρήκα 25: Πηδεξνδξνκηθό Γίθηπν Γηαδξόκνπ VIII 
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3.13.ii.e Ν Γηάδξνκνο Αδξηαηηθήο - Ηνλίνπ 

O Γηάδξνκνο ηεο Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ απνηειείηαη απφ ην ρεξζαίν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο αλαηνιηθήο 

ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ, ην αληίζηνηρν ζχζηεκα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ηεο δπηηθήο Διιάδαο θαη ηελ 

ζαιάζζηα ζχλδεζε κεηαμχ Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ πειάγνπο. Ν Γηάδξνκνο γλψξηζε αλάπηπμε ηελ 

δεθαεηία ηνπ ΄90 (θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Γηνπγθνζιαβία) αθνχ απνηεινχζε ηελ 

κνλαδηθή ηθαλή ζχλδεζε ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο άμνλαο, ν 

νπνίνο κε ηελ δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  απνθηά ζεκαζία γηα ηελ ζπλδεζηκφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ ζηελ λφηην-αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ απνδνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ κειινληηθήο δήηεζεο 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  Ν Γηάδξνκνο πεξηιακβάλεη ήδε έλα κεγάιν αξηζκφ απιψλ θαη ζπλδπαζκέλσλ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ γηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο θνξηίσλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Ρν ειιεληθφ ηκήκα ηνπ Γηαδξφκνπ Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Απαξαίηεηα έξγα ππνδνκψλ γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαδξφκνπ απηνχ είλαη: 

 Ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ιηκέλσλ θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ ηνπο. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ δπηηθνχ εζληθνχ δξφκνπ πνπ ζπλδέεη ηελ Ζγνπκελίηζα κε ηελ Ξάηξα θη έρεη 

θιάδνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε ηελ Ξξέβεδα θαη ηνλ Αζηαθφ.  

 Νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαζψο θαη ηεο Ξ.Α.Θ.Δ.  

 Θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνχ Γηαδξφκνπ, ν νπνίνο ζα ζπλδέεη ηελ Ζγνπκελίηζα κε ηα 

ζεκαληηθφηεξα ειιεληθά ιηκάληα, δεκηνπξγψληαο ηηο βάζεηο γηα νινθιεξσκέλεο ζπλδπαζκέλεο 

κεηαθνξέο ζηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα 26: Θπξηόηεξα δξνκνιόγηα πινίωλ ζηνλ Γηάδξνκν Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ 

 

 

Ληκέλεο Οδηθό δίθηπν

Ζγνπκελίηζαο

Πάηξαο

Αζηαθνχ

Θαιακάηαο

Δγλαηία νδφο, ε νπνία ζπλδέεη ηελ Ζγνπκελίηζα  κε ηα ζχλνξα Αιβαλίαο, εξβίαο, Βνπιγαξίαο θαη 

Σνπξθίαο, κε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο (Γηάδξνκνο Υ), ην ιηκάλη ηεο Θαβάιαο θαη ην ιηκάλη ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο (Γηάδξνκνο IX) θαζψο θαη κε ηελ εζληθή νδφ Π.Α.Θ.Δ.

Σν ειιεληθό ηκήκα ζην δίθηπν ηνπ Γηαδξόκνπ Αδξηαηηθήο - Ινλίνπ

Γπηηθφο εζληθφο δξφκνο πνπ ζπλδέεη ηελ Ζγνπκελίηζα κε ηελ Πάηξα θη έρεη θιάδνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέεηαη κε ηελ Πξέβεδα θαη ηνλ Αζηαθφ.
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4 Σάξαμε Δζληθήο Πηξαηεγηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο 
Αληαγωληζηηθόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ 
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

4.1 Δηζαγωγή 

Ζ ζεκαζία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηά 13,8% ζην ΑΔΞ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ είλαη εληππσζηαθή. Ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο πνπ θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα (4-8%) είλαη έσο θαη 2,5 θνξέο πςειφηεξνο ηεο 

αχμεζεο πνπ θαηαγξάθνπλ φιεο νη άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ρέινο, ε ζπκκεηνρή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ (10-15%) έρνπλ νδεγήζεη 

ηελ ΔΔ ζηε ράξαμε ζπλνιηθήο Δπξσπατθήο Πηξαηεγηθήο. 

Ρα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δζληθή 

Νηθνλνκία είλαη εμίζνπ εληππσζηαθά θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο απαζρνινχλ ζρεδφλ 244 

ρηι άηνκα, ε αμία ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αλέξρεηαη ζε 3,95 δηο € ελψ ην θφζηνο 

δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζε 

11,66 δηο €. Απηά ηα δεδνκέλα ζπλδξάκνπλ ζην λα επαλεμεηάζνπκε ηελ ζηάζε καο έλαληη απηνχ ηνπ 

ηφζν δπλακηθνχ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο δηαηξέρεη νξηδφληηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 

 

4.2 Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

Πήκεξα, νη δξάζεηο νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Ξνιηηεία ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη απνζπαζκαηηθέο, κεκνλσκέλεο θαη θπξίσο ρσξίο 

Δζληθή Πηξαηεγηθή θαη ξακα. 

Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνζπαζκαηηθήο ή κεκνλσκέλεο δξάζεο είλαη ν Λφκνο 3333/2005 πεξί 

δεκηνπξγίαο Δκπνξεπκαηηθψλ Θέληξσλ, ν νπνίνο παξακέλεη αλελεξγφο γηα πεξίπνπ 2 κε 2,5 ρξφληα θαη 

ε έιιεηςε ελφο εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δίδεη μεθάζαξα ηηο ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο πάξθσλ ή πεξηνρψλ logistics ζηε ρψξα καο. 

Ξαλεπξσπατθά, ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη απφιπηα 

νξηνζεηεκέλνο. Δπάλσ ζε απηφλ νη αλεπηπγκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο ζρεδηάδνπλ ηε Πηξαηεγηθή θαη ηελ 

Αλάπηπμή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη απνθνκίδνπλ ζεκαληηθφηαηα 

ηερλννηθνλνκηθά νθέιε. 

Ζ Δζληθή Πηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο – θαηεπζχλζεηο παξεκβάζεσλ: 

4.2.i Αλάπηπμε πνδνκώλ 

Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο ζηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

4.2.i.a Ιηκάληα  

Ζ πνηφηεηα ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί θξίζηκε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα καο. Πηα πεξίπνπ ηξία ηέηαξηα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο 
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ιηκεληθέο ππνδνκέο θαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ θεληξηθψλ φζν θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ιηκάληα πξνζθέξνπλ έλα πξφζζεην 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ιφγσ ησλ πςειψλ απνδφζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ.  

Θαίξηαο ζεκαζίαο είλαη επίζεο ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζηελ ρψξα καο, 

κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο Απφθαζεο 884/2004 /ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, ζηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ πξνβιέθζεθε θαη ε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ 

ζην πιαίζην ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Κεηαθνξψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ν εθζπγρξνληζκφο ησλ εζληθψλ ιηκέλσλ ηφζν ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο  αιιά θαη ζε ζέκαηα εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη ηέινο λα 

απνηειέζεη ηνλ θπξηφηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν άμνλα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, αθνχ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ νδηθή 

κεηαθνξά δεκηνπξγψληαο λέεο επθαηξίεο. 

Ρν πνπξγείν Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο έρεη ζπληάμεη ην πιαίζην Δζληθήο Ιηκεληθήο Πηξαηεγηθήο θαη 

αλαπηχζζεη ηα πεξηζζφηεξα θξίζηκα ζεκεία. Απαηηείηαη ζπληνληζκφο γηα ηελ άκεζε πινπνίεζή 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 

Ζ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζα έρεη 

αιπζηδσηέο ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο κεηαπνίεζεο. 

4.2.i.b Νδηθφ Γίθηπν 

Γχν ζεκαληηθφηαηα έξγα ζην εζληθφ νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ε Ηνλία θαη ε 

Δγλαηία νδφο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά ζα ελψζνπλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιηκέλεο θαη θφκβνπο 

(Ζγνπκελίηζα, Αιεμαλδξνχπνιε, Ξάηξα) θαη ζα δψζνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

Διιάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Λνηηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπίζεο, ε νινθιήξσζε ηνπ Ξ.Α.Θ.Δ. θαη ε 

επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ άμνλα Θφξηλζνο-Θαιακάηα ζα ζπκβάινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Ξέξαλ απηνχ φκσο πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ζπλνιηθά ε πζηέξεζε ηεο ρψξαο καο ζην επίπεδν 

αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Γηα λα αληηκεησπηζζεί ην δήηεκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

απνηειεζκαηηθά πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί πνιχπιεπξα. Νη βαζηθφηεξεο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο 

πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε είλαη: 

 Βειηίσζε Νδηθνχ πεξηβάιινληνο  

o Δληνπηζκφο & επεκβάζεηο ζε επηθίλδπλεο ζέζεηο  

o Βειηίσζε ζήκαλζεο  

o Βειηίσζε νδνζηξσκάησλ  

o Ρππνπνίεζε θαη βειηίσζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο (κπαξηέξεο)  

o Πχληαμε Θαλνληζκψλ  

o Κειέηεο επηπηψζεσλ θαη ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ  

 Βειηίσζε ηνπ ρξήζηε 
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o Βειηίσζε ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο / εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ επαγγεικαηηψλ 

νδεγψλ (εηδηθά φζσλ εκπιέθνληαη ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ) 

o Απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιάζην γηα ηήξεζε σξαξίνπ επαγγεικαηηψλ θνξηεγψλ 

 Βειηίσζε ηνπ νρήκαηνο 

o Λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα αλαλέσζε ζηφινπ θνξηεγψλ (ν 

νπνίνο ζηε ρψξα καο είλαη ζρεηηθά παιαησκέλνο)  

o Θίλεηξα γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ αζθαιείαο  

o ινπνίεζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πεξί ςεθηαθψλ ηαρνγξάθσλ 

 Νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Αζηπλφκεπζεο  

o Δμνπιηζκφο ειέγρνπ θπθινθνξίαο θαη θαηαγξαθήο παξαβάζεσλ  

 Ιεηηνπξγία Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο νδηθήο αζθάιεηαο (ζπληνληζηήο)  

o Ιεηηνπξγία Νξγαληζκνχ Νδηθήο Αζθάιεηαο (εθηειεζηήο) ψζηε λα γίλεηαη 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αηπρεκάησλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ιήςε κέηξσλ, 

λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο ην θνηλφ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο απφ ηα 

Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Internet 

Ζ νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη θξίζηκε, κηαο θαη ην πθηζηάκελν 

επίπεδν έρεη έκκεζε αιιά θαζνξηζηηθή ζρέζε κε ηελ απνζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα 

καο απφ ηηο δηεζλείο εηαηξείεο logistics θαη κεηαθνξψλ. 

4.2.i.c Πηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν 

Αλαθνξηθά κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, έρεη ήδε ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 

γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Ν 

Νξγαληζκφο Πηδεξνδξφκσλ Διιάδνο έρεη πξνβεί ζην ζρεδηαζκφ γεληθήο ζηξαηεγηθήο κε ζθνπφ 

ηελ αλάθηεζε κεξηδίσλ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε 

πινπνίεζε ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο: 

 ε πιήξεο δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε, πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία δηαθξηηψλ λνκηθψλ κνξθψλ φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ (ΡΟΑΗΛΝΠΔ, ΔΟΓΝΠΔ, ΔΓΗΠ θιπ) σο ηελ 

επαλεμέηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο θάζε λνκηθήο κνξθήο θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 Ζ πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο Δκπνξεπκαηηθψλ Κεηαθνξψλ γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο (ηε δηαθίλεζε, 

ηε θφξησζε, ηελ απνζήθεπζε θαη πηζαλψο ηε ζπζθεπαζία εκπνξεπκάησλ) θαζψο θαη ηελ 

πξνψζεζε απηψλ θαη ελεκέξσζε ησλ πηζαλψλ ελδηαθεξφκελσλ, 

 Ζ αλαλέσζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ κε ηελ πξνκήζεηα λέσλ βαγνληψλ θαζψο θαη πξνκήζεηα 

εμεηδηθεπκέλνχ πιθηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηαθνξέο (γηα νρήκαηα, γηα ςπρψκελα 

εκπνξεχκαηα) 

 Ζ έληαμε ζηα θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα ζπλδέζεσλ κε ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Πφθηα, 

δηεπθνιχλνληαο ηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο, πξνσζψληαο ζπλεξγαζίεο ζην ρψξν ησλ 
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εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ - ζπλεξγαζίεο πνπ ζα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ιφγσ 

ηεο έληαμεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ονπκαλίαο ζηελ Δ.Δ.  

 Ζ ζπκκεηνρή ζε ζεκαληηθέο θξαηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπσο ε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ (ρξήζε ππνδνκψλ 

εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ ζην Θξηάζην) 

 Ζ ζχλαςε ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο θαη ε ζπγθξφηεζε θνηλνπξαμηψλ κε κεγάιεο εηαηξείεο 

παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ηαρπκεηαθνξέο, νδηθέο 

κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο). 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ αλακέληαη λα είλαη 

θαζνξηζηηθή. Απαηηείηαη δηεμνδηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή θαη ηελ αλάγθε 

επεθηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ ηφζν ζην εγρψξην δίθηπν (εκπνξεπκαηηθά θέληξα, βαζηθνχο  ιηκέλεο, 

ΒΗΞΔ, θιπ), φζν θαη ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ζχλδεζεο κε ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη δε ησλ ρσξψλ ηεο ΛΑ Δπξψπεο, ηα νπνία είλαη ηδηαηηέξσο αλεπηπγκέλα.  

4.2.i.d Ρειεπηθνηλσληαθφ Γίθηπν & ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο  

Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 

θαηαιπηηθή, θαζψο δχλαηαη λα απινπνηήζεη ηδηαίηεξα ηηο δηαδηθαζίεο, λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο αιιά θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο απηψλ. Ζ Ξνιηηεία 

ιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε θνηλνηηθφ πιαίζην, κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ ηερλνινγίσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο ηα 

θαηάιιεια θαη αλαγθαία κέζα, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπζηεκαηηθή 

ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.  

Ζ Δζληθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα απηφ πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηνπο ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο 

άμνλεο:  

 Ξαξνρή θηλήηξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο  

- Ππλέρηζε θαη ελδπλάκσζε πξνγξακκάησλ εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία δχλαηαη λα ζπλερηζζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο είλαη ην «Δπηρεηξείηε Ζιεθηξνληθά», ε «Αληαγσληζηηθφηεηα» 

θ.ν.θ.  

- Ξξνθήξπμε ζηνρεπφκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία γλψζεσλ θαη ηε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο απφ ηνπο 

εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Αξσγφο ζε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα απνηειεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (ΓΓΔΡ) κε ηα 

επηκέξνπο πξνγξάκκαηα πνπ πξνθεξχζζεη θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζηνρεπζνχλ 

θαηλνηφκεο δξάζεηο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 Ππλεξγαζία κε ηνπο ξπζκηζηηθνχο θαη θαλνληζηηθνχο θνξείο θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

δηεζλψλ εμειίμεσλ ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ ηα ηζρχνληα ειιεληθά πξφηππα θαη λα 

εμαζθαιηζηεί πιήξεο ζπκβαηφηεηα κε ηα Γηεζλή. 

 ∆εκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ κεραληζκψλ ελεκέξσζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ information technology awareness.  
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Θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηελ επξεία απνδνρή θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο ην 

RFID, απνηειεί ε δηαξθήο θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε ελεκέξσζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο εηζαγσγήο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 ∆εκηνπξγία Best Practices πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνθηλεηέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

∆εδνκέλνπ φηη ε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ ηερλνινγία ειινρεχεη ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ROI, αλακέλεηαη πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα 

αθνινπζήζνπλ ηηο ππνδείμεηο ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο ζθελήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

Ξνιηηεία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη θαη επηθνηλσλήζεη επηηπρεκέλεο (ή θαη απνηπρεκέλεο 

έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιάζε ηνπ παξειζφληνο) κειέηεο πεξίπησζεο θπξίσο απφ ην 

εμσηεξηθφ. 

4.2.ii Απνζαθήληζε Θεζκηθνύ Ξιαηζίνπ 

Απαηηνχληαη παξεκβάζεηο πνπ ζα μεθαζαξίδνπλ ην ζεζκηθφ ηνπίν θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ Λφκνπ 3333/2005 πεξί αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο Δκπνξεπκαηηθψλ 

Θέληξσλ 

 Ξξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζέζεσλ (locations) Δκπνξεπκαηηθψλ Θέληξσλ σο θνκβηθά ζεκεία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

 Απειεπζέξσζε ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

Ζ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ αιιά θαη λα απειεπζεξψζεη εγρψξηεο επελδπηηθέο δπλάκεηο. 

4.2.iii Δλδπλάκωζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Απαηηνχληαη παξεκβάζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Έληαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηηο δξάζεηο γπλαηθείαο θαη λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο σο νηθνλνκηθνχ ηνκέα 

κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημή ηνπ απφ ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

 Ξξνψζεζε ζπλδπαζκέλσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ηε ρξήζε ζηδεξνδξφκσλ, 

θνξηεγψλ νρεκάησλ, ππνδνκψλ ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ 

4.2.iv Δλίζρπζε ηεο Αληαγωληζηηθόηεηαο 

Απαηηνχληαη παξεκβάζεηο πνπ ζα εληζρχνπλ νπζηαζηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Δλεξγνπνίεζε φισλ ησλ άξζξσλ ηνπ Α. Λ. 3522/2006 αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

Logistics (π.ρ. δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ, ζπλεξγαζία κεηαθνξηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ) 
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 Έληαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ. 3522/2006 γηα 

ηα πνιπεηή επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ηηο εηδηθέο δξάζεηο θαηλνηνκίαο, αλαβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, θ.ν.θ. 

 πνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο απφ 

ηξίηνπο 

 Δλίζρπζε ηεο δηθηχσζεο (clustering) ησλ επηρεηξήζεσλ (κεηαπνηεηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ) γηα ηελ αλάπηπμε νξζνινγηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δηθηχσλ Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο 

 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (κεηαπνηεηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη ππεξεζηψλ) γηα 

ηελ αλάπηπμε νξζνινγηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ ππνδνκψλ απνζήθεπζεο – δηαθίλεζεο κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ δηεζλψο 

 Έληαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΝΑΒ (Διιεληθφ 

Πρέδην Νηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ) 

4.2.v Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Απαηηνχληαη παξεκβάζεηο πνπ ζα εμειίζζνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ππλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε ΑΔΗ, ΡΔΗ θαζψο 

θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα 

 Αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ πνπ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο κε ζθνπφ 

ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Πρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

4.2.vi Γεκηνπξγία Δζληθήο πεξεζίαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη κνλαδηθή θαη νξζψο ραξαθηεξίδεηαη ζηξαηεγηθή, γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Απαηηείηαη, σο ρψξα, λα αληηκεησπίζνπκε ζπλνιηθά θαη νινθιεξσκέλα, κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, 

ζηξαηεγηθή, φξακα θαη πξννπηηθή ηελ Δζληθή καο πεξεζία Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Δπηβάιιεηαη, αθνχ νξηνζεηήζνπκε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα νξζά, σο πξντφλ, λα ηελ πξνβάιινπκε 

ζηνρεπκέλα ζην εμσηεξηθφ. 

Δπηβάιιεηαη ε ζθιεξή κάρε γηα εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο / ζχλδεζεο κε ηνπο παλεπξσπατθνχο 

άμνλεο (νδηθνχο, ζαιάζζηνπο θαη ζηδεξνδξνκηθνχο) θαη απφιπηνο ζπληνληζκφο κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. 

Δπηβάιιεηαη ε έληαμε ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Θέληξσλ ζηηο ππάξρνπζεο θαη ππφ δεκηνπξγία 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο (Transport Logistic Chains). 

Απαηηείηαη ε ηππνπνίεζε θαη ε απνζαθήληζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ 

E.C.R., απνζαθήληζε ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θ.ν.θ.). 
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Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά (Πρήκα 27) ε Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Ρν ζχζηεκα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη ζπλνιηθή 

Δζληθή πεξεζία. Έηζη ζα θαηνξζψζνπκε λα ηελ πξνβάιινπκε ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ 

νπζηαζηηθή πξνζέιθπζε θαη εθηξνπή πξνο ηε ρψξα καο δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ. 

Ζ αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο, ε ζηξαηεγηθή θαη ε πξνβνιή ηεο Δζληθήο πεξεζίαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε νξίδνληα 10 – 15 εηψλ. 

 

Πρήκα 27: Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδα 

Άιισζηε ε Διιάδα έρεη απνδείμεη κε ηνλ πιένλ ιακπξφ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηέο ηεο ζηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα, φηαλ ζρεδίαζε θαη δηαρεηξίζηεθε άςνγα ηφζν ηηο Νιπκπηαθέο Κεηαθνξέο (Olympic 

Transports), φζν θαη ηα Νιπκπηαθά Logistics (Olympic Logistics), απνζπψληαο ηα εχζεκα απφ ηε 

Γηεζλή Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή (IOC). 

Ρν φξακα είλαη ε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε θφκβν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ φπνπ δηακέζνπ ησλ 

ιηκαληψλ, νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ αμφλσλ θαη αεξνδξνκίσλ ηεο ζα δηνρεηεχνληαη πιηθά θαη 

πξντφληα ζηηο παξαθείκελεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Πεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε πξνζζήθε 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα πιηθά θαη πξντφληα, θαζφζνλ απνζεθεχνληαη ή δηέξρνληαη απφ ηνλ ειιεληθφ 

ρψξν. 

Πην Πρήκα 28 απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ην φξακα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ρψξαο σο Πηξαηεγηθφο θφκβν 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ κε πξνζηηζέκελε αμία ζηε ζπλνιηθή Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. 
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Πρήκα 28: Ζ Διιάδα ωο θνκβηθό ζεκείν ηνπ δηεζλνύο δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ ηεο Λ.Α. 

Δπξώπεο
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5 Ξξνηάζεηο πνιηηηθήο & δξάζεωλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 
Αληαγωληζηηθόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ 
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

 

Πην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξζεθαλ νη 6 άμνλεο ηεο Πηξαηεγηθήο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ 

νξάκαηνο: 

«Ζ ΔΙΙΑΓΑ ΞΙΖ ΔΚΞΝΟΗΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΣΥΟΔΠ ΡΖΠ Λ.Α ΔΟΥΞΖΠ». 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

νξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην Πρήκα 29. 

 

Πρήκα 29: Ξαξνπζίαζε πξνηάζεωλ πνιηηηθήο & δξάζεωλ 

 

Νη πξνηάζεηο πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & ηελ 

ελίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ σο 

δξάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Γ‟ Θ.Ξ.Π. πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 
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5.1 Έληαμε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηηο δξάζεηο 
γπλαηθείαο θαη λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Πθνπόο θαη 

ζηόρνη 

Ζ ελδπλάκσζε πξνζβαζηκφηεηαο αγξνηηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηεο 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

Ξεξηγξαθή Ζ ειιεληθή πεξηθέξεηα πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία αγξνηηθψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ κε νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο (κεηαθνξάο, 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο) ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Ξξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζσ 

ηεο έληαμεο απηψλ ζηα πξνγξάκκαηα γπλαηθείαο θαη λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα πξνθπξερζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

Γ‟ ΘΞΠ. Έηζη ζα αλαπηπρζνχλ επελδπηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα 

ζπκκεηάζρνπλ λένη θαη γπλαίθεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ δηαρείξηζεο θαη 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ απηψλ πνπ παξάγνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα 

 Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

 Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αγξνηηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηεο 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

Ρύπνο 

δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 

Λένη θαη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ηεο ειιεληθήο πεξηθεξείαο 

 

5.2 Νπζηαζηηθή αλαγλώξηζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο Δθνδηαζηηθήο 
Αιπζίδαο ωο νηθνλνκηθό ηνκέα κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή θαη 
δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο 

Πθνπόο θαη 

ζηόρνη 
Ζ νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

σο νηθνλνκηθφ ηνκέα κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

Ξεξηγξαθή 
Δπηδφηεζε επηηνθίνπ δαλεηζκνχ γηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 

Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα Δλδπλάκσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επελδχζεσλ ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Ρύπνο 

δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 

Ξνιχ κηθξέο, Κηθξέο θαη Κεζαίεο επηρεηξήζεηο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Δ.Δ. 
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5.3 Δλίζρπζε ηεο εμωζηξέθεηαο ηωλ επηρεηξήζεωλ Δθνδηαζηηθήο 
Αιπζίδαο 

Πθνπόο θαη 

ζηόρνη 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο σο θφκβνπ 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ απφ θαη πξνο ηα Βαιθάληα 

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ 

Ξεξηγξαθή Ζ δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ζηα 

Βαιθάληα. 

Νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο ζα αθνξνχλ: 

 Πηε δεκηνπξγία ή πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα (π.ρ. απνζεθεπηηθνί ρψξνη, εμνπιηζκφο, 

ζπζηήκαηα ΡΞΔ, δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ) 

 Πηελ αλάπηπμε δηθηχσλ κεηαθνξψλ (π.ρ. νδηθνί άμνλεο, 

ζηδεξνδξνκηθνί άμνλεο, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο) 

 Πηελ απφθηεζε ηεο θαηάιιειεο νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

Ξξνϋπνζέζεηο Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο / εθηθηφηεηαο γηα ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηνπο 

θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα 

Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα 

 Ζ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δήκσλ, 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ) 

 Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

Ρύπνο 

δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 

Κεγάιεο, Κεζαίεο θαη Κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 

5.4 Ξνιπεηή Δπηρεηξεκαηηθά Πρέδηα γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ επηρεηξήζεωλ 
παξνρήο ππεξεζηώλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Πθνπόο θαη 

ζηόρνη 

Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο σο πνζνζηνχ ζην θφζηνο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

Ξεξηγξαθή Ζ δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνο ηξίηνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην εζσηεξηθφ. 

Νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο ζα αθνξνχλ: 

 Πηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Πηε βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Πηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Αλακελόκελα Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
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απνηειέζκαηα ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Ρύπνο 

δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 

Κεγάιεο, Κεζαίεο θαη Κηθξέο επηρεηξήζεηο 

Ξξνϋπνινγηζκόο 

αλά πξόηαζε 

(ελδεηθηηθά) 

- Κεγάιεο επηρεηξήζεηο ≥ 3.000.0000 € 

- Κεζαίεο θαη Κηθξέο επηρεηξήζεηο ≥ 1.500.0000 € 

Γηα επελδπηηθά ζρέδηα δηάξθεηαο 2-5 έηε 

 

5.5 Γηθηύωζε (clustering) & ζπλεξγαζία – ζπλέξγηα επηρεηξήζεωλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Πθνπόο θαη ζηόρνη Ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ / 

εκπνξεπκάησλ ζε φιν ην εχξνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Ξεξηγξαθή Ζ δξάζε αθνξά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηθηχσλ 

δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ / εκπνξεπκάησλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ησλ ζπλεξγαζηψλ ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

Ζ ελίζρπζε ζα παξέρεηαη ζε δηθηπψζεηο / ζπζπεηξψζεηο (clustering) 

 Κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ πξντφληα ή εηζάγνπλ 

εκπνξεχκαηα 

 Κεζαίσλ ή κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνί 

ηνπο, ηνπηθνί ζπλεξγάηεο 

 Δηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

θαη ζα αθνξνχλ: 

 Πηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Πηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΚΔ 

 Πηελ εηζαγσγή ΡΞΔ γηα ηελ πνζνηηθή πξφβιεςε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (π.ρ. 

WMS, ERP, Demand Planning, Inventory Control, DRP, αληαιιαγή 

ζηνηρείσλ EDI, GPS / GPRS, Fleet management θιπ) 

 Πηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Πηελ πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα 

πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Ζ δξάζε δελ ζα ρξεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ηελ 

αγνξά εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο απνζήθεο 

Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα 

 Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηθηχσλ δηαθίλεζεο – δηαλνκήο  

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαθίλεζεο – δηαλνκήο 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο σο πνζνζηνχ ζην 

ηειηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο / εκπνξεχκαηνο  

Ρύπνο δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 

Γηθηπψζεηο (θάζεηεο) ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα  Κεγάιε 

επηρείξεζε θαη ηθαλφο αξηζκφο ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε 
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θαηάιιειε γεσγξαθηθή δηαζπνξά 

30 δηθηπψζεηο κε κέζν φξν 5 επηρεηξήζεσλ αλά δηθηχσζε 

Ξξνϋπνινγηζκόο 

αλά πξόηαζε 

(ελδεηθηηθά) 

≥ 1.000.0000 € 

 

5.6 Γηθηύωζε (clustering) & ζπλεξγαζία – ζπλέξγηα επηρεηξήζεωλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο 
παξνπζίαο απηώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

Πθνπόο θαη ζηόρνη 
Ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ / 

εκπνξεπκάησλ ζε φιν ην εχξνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Ξεξηγξαθή 
Ζ δξάζε αθνξά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ, εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ / εκπνξεπκάησλ κέζσ 

ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

Ζ ελίζρπζε ζα παξέρεηαη ζε δηθηπψζεηο / ζπζπεηξψζεηο (clustering) 

 Κεηαπνηεηηθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ πξντφληα 

ή εηζάγνπλ εκπνξεχκαηα 

 Δηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

θαη ζα αθνξνχλ: 

 Πηελ αλάπηπμε απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο 

 Πηελ βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 

απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο 

 Πηελ εηζαγσγή ΡΞΔ γηα ηελ ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (π.ρ. WMS, ERP, Demand 

Planning, Inventory Control, DRP, αληαιιαγή ζηνηρείσλ EDI, GPS / 

GPRS, Fleet management θιπ) 

 Πηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Πηελ πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα 

πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα  Ζ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηεζλή 

αγνξά 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη επέθηαζε ησλ δηθηπψζεσλ κεηαπνίεζε 

– εκπνξίνπ θαη εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

 Ζ δεκηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο ζχγρξνλσλ δηθηχσλ 
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Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζην εμσηεξηθφ  

Ρύπνο δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 
Γηθηπψζεηο (θάζεηεο) ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα  

κεηαπνηεηηθή, κία εκπνξηθή θαη κία εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο  

20 δηθηπψζεηο κε κέζν φξν 3 επηρεηξήζεσλ αλά δηθηχσζε 

Ξξνϋπνινγηζκόο 

αλά πξόηαζε 

(ελδεηθηηθά) 

≥ 3.000.0000 € 

 

5.7 πνζηήξημε ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηελ πηνζέηεζε ππεξεζηώλ 
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο από ηξίηνπο 

Πθνπόο θαη ζηόρνη Ζ επξεία ελίζρπζε ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο 

Ξεξηγξαθή Ζ ελίζρπζε ησλ ΚΚΔ κεηαπνηεηηθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο απφ 

εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο 3PL / Third Party Logistics. Ζ δξάζε αθνξά: 

 ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ σο έλα άιιν ASP 

 ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ είλαη πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Υο εθ ηνχηνπ ε πηζηνπνίεζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα 

Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα 

 Αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ 

Ξξνϋπνζέζεηο Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

ζέζεηο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε 

πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα θάζε κία ζέζε εξγαζίαο 

Ρύπνο δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 

Ξνιχ κηθξέο, Κηθξέο θαη Κεζαίεο κεηαπνηεηηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

 

5.8 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθώλ 
Ξξνζόληωλ ζηνλ θιάδν ηεο Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Πθνπόο θαη ζηόρνη Ζ δεκηνπξγία ζηειερψλ κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα 

Ξεξηγξαθή Ζ πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

είλαη πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Υο εθ 

ηνχηνπ ε πηζηνπνίεζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ θιάδν ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα 

Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα 

Ζ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο 

ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  
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Ξξνϋπνζέζεηο Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

ζέζεηο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε 

πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα θάζε κία ζέζε εξγαζίαο 

Ρύπνο δηθαηνύρωλ 

(ελδεηθηηθά) 

120.000 άηνκα 

(πεξίπνπ ην 50% ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα) 

 

5.9 Γεκηνπξγία Δζληθήο πεξεζίαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Πθνπόο θαη ζηόρνη Ζ δεκηνπξγία θεληξηθνχ θνξέα ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Ξεξηγξαθή Ζ Δζληθή πεξεζία Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: 

- ζα ζπληζηά έλα θνξέα ζηα πξφηππα ηεο γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο 

θαη Ρερλνινγίαο, πνπ ζπδεηάεη θεληξηθά κε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, αλαιχεη ζπλνιηθά ηα ζέκαηα, 

ραξάδεη νινθιεξσκέλε Δζληθή Πηξαηεγηθή, πξνηείλεη δξάζεηο θαη 

ιχζεηο αλά αξκφδην πνπξγείν θαη ζπλνιηθά ζηελ Θπβέξλεζε, 

- ζα αλαιχεη ζπλνιηθά θαη νξηδφληηα ηελ Δζληθή Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα  

- ζα πξνβάιιεη θαη πξνσζεί ζηνρεπκέλα ηηο ππεξεζίεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ζην εμσηεξηθφ 

- ζα εληάμεη ηα ειιεληθά εκπνξεπκαηηθά θέληξα ζηηο ππφ δεκηνπξγία 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο (Transport Logistics Chains) 

- ζα εμαζθαιίζεη ηε ζχλδεζε ησλ ειιεληθψλ νδηθψλ, ζαιάζζησλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ αμφλσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο επξσπατθνχο 

- ζα ππνζηεξίδεη θαη νπζηαζηηθά πξνσζεί ην φξακα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο Διιάδνο σο πχιε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηηο ρψξεο ηεο Λ.Α. 

Δπξψπεο 
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