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Προτάσεις Φορέων για την Ανάπτυξη των Logistics στη Β. Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) είναι ένα επιστηµονικό, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωµατείο
που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον SOLE. Αποτελείται από αυτοτελή και αυτόνοµα Παραρτήµατα
(Chapters) τα οποία συντονίζονται από τον ∆ιευθυντή Ελλάδος (District Director Greece) και από τους
τοπικούς προέδρους. Στην χώρα µας, δραστηριοποιούνται τρία Παραρτήµατα, ένα στην Θεσσαλονίκη,
ένα στην Αθήνα και ένα στην Κέρκυρα.
Το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1997 µε βασικό στόχο τη διάδοση της επιστήµης των
Logistics στον ευρύτερο χώρο της Βορείου Ελλάδος. Από τότε, συµβάλει άµεσα στην βελτίωση της
τοπικής και εθνικής µας οικονοµίας, τοποθετώντας τα Logistics στον φυσικό τους χώρο, δηλαδή στο
κέντρο όποιας προσπάθειας αύξησης της ανταγωνιστικότητάς µας.
Στα πλαίσια του παραπάνω στόχου, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2003 πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε
τίτλο «Logistics 2004 - ∆ίκτυα Μεταφορών και ∆ιανοµών µεταξύ ΕΕ και Χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης - Προοπτικές ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα».
Στην ηµερίδα αυτή, η οποία οργανώθηκε από το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης της ΕΕL, την
Τεχνοεκδοτική ΑΕΒΕ και τη Helexpo, στα πλαίσια της 1ης διεθνούς έκθεσης Transport & Logistics,
µετείχαν εκπρόσωποι της ΕΕ, της UNECE, του SOLE Europe, του ΣΒΒΕ, του ΣΕΒΕ, του ΕΒΕΘ, του
ΟΣΕ, του ΟΛΘ, του ΣΕΜΒΕ, του ΣΥΝ∆∆Ε&L, της ΟΦΑΕ, της ΠΕΕ∆, του ILME και της ΕΕL, και την
παρακολούθησαν περισσότερα από 200 άτοµα.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, εξετάσθηκε η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά τις πρωτοβουλίες
και τα σχέδια της ΕΕ και της UNECE στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών και Logistics, τις
ανάγκες υποδοµών, τις επιχειρηµατικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο και τα
προβλήµατα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Logistics. Η ηµερίδα
ολοκληρώθηκε µε την κατάθεση σειράς συγκεκριµένων προτάσεων από τους φορείς που µετείχαν, µε
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των Logistics και την καθιέρωση της Βόρειας Ελλάδας ως σηµαντικού
κόµβου Logistics της ευρύτερης περιοχής.
Πιστεύοντας ότι, η ενηµέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων,
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις κάθε προσπάθειας ανάπτυξης των Logistics στη Βόρεια Ελλάδα,
καταθέτουµε τις προτάσεις αυτές ως ελάχιστη συνεισφορά όλων όσων µετείχαν στην ηµερίδα και
πιστεύουν ότι η Βόρεια Ελλάδα και η χώρα µας γενικότερα µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει ένα
σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα εµπορευµατικών µεταφορών και Logistics της νοτιο-ανατολικής
Ευρώπης.
Με εκτίµηση

Π. Κετικίδης

Α. Χαλάτσης

Πρόεδρος Παραρτήµατος Θεσ/νίκης
Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL)

Συντονιστής ηµερίδας
Μέλος ∆.Σ. Παραρτήµατος Θεσ/νίκης
Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL)

2

Προτάσεις Φορέων για την Ανάπτυξη των Logistics στη Β. Ελλάδα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, κατατέθηκε µία σειρά προτάσεων, κάποιες από τις οποίες αφορούν
ιδιαίτερα την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και κάποιες γενικότερα τον τοµέα των εµπορευµατικών
µεταφορών και Logistics της χώρας µας.
Οι Φορείς οι οποίοι συνέβαλαν στη διαµόρφωση των προτάσεων αυτών είναι οι εξής:
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσ/νίκης (ΕΒΕΘ)
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ)
Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης (ΟΛΘ)
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Μεταφορών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΜΒΕ)
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ∆ιεθνούς ∆ιαµεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝ∆∆Ε&L)
Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)
Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ∆ιαµεταφοράς (ΠΕΕ∆)
Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME)
Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) – Παράρτηµα Θεσ/νίκης
Οι προτάσεις αυτές προέκυψαν αρχικά από τις εισηγήσεις των ίδιων των Φορέων και στη συνέχεια
οµαδοποιήθηκαν σε έξι κύριες κατηγορίες. Η ακριβής τους διατύπωση περιλαµβάνεται στα πρακτικά
της ηµερίδας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου συγκεκριµένες προτάσεις, αν και µε διαφορετική
διατύπωση περιείχαν ακριβώς το ίδιο περιεχόµενο αυτές ενοποιήθηκαν σε µία.
Οι κύριες κατηγορίες στις οποίες οµαδοποιήθηκαν οι προτάσεις, είναι οι εξής:
Στρατηγική
Κίνητρα
Νοµικό – Θεσµικό Πλαίσιο
Υποδοµές
Εκπαίδευση
∆ιερεύνηση Ευκαιριών
∆ίπλα σε κάθε πρόταση, σηµειώνεται και ο Φορέας που την κατέθεσε.
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Προτάσεις σε θέµατα στρατηγικής
∆ιαµόρφωση µιας τεκµηριωµένης στρατηγικής της Ελλάδας για την ανάπτυξη των logistics µέσα
σε ένα πλαίσιο βελτίωσης της διεθνούς µας ανταγωνιστικότητας (EEL)
Ολοκλήρωση ενός στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη / αναβάθµιση των περιφερειακών
λιµανιών για την εξυπηρέτηση µοναδοποιηµένων φορτίων (ΣΒΒΕ)
Αντιµετώπιση του θέµατος των εξαγωγών (σε σχέση και µε τα logistics) σε στρατηγικό επίπεδο
(ΣΕΒΕ)
Ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας µικρών αποστάσεων (short sea – shipping) και των νέων «θαλάσσιων
αυτοκινητοδρόµων»
Στενή συνεργασία Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεων µε τη µορφή ενός
Κέντρου Επενδύσεων / Οργανισµού προώθησης της Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης ως
κόµβου logistics στην ευρύτερη περιοχή (EEL, ΣΒΒΕ)
∆ηµιουργία Γραµµατείας/∆ιεύθυνσης Logistics σε Κυβερνητικό Επίπεδο, ως συντονιστικού
οργάνου σε θέµατα Logistics, µεταξύ των Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης και
Εµπορικής Ναυτιλίας (EEL)

Προτάσεις σε θέµατα κινήτρων
Χρηµατοδότηση, στα πλαίσια του ΕΣΟΑΒ, επενδύσεων για τη δηµιουργία ελληνικών
εµπορευµατικών κέντρων, κέντρων αποθήκευσης & διανοµής στις χώρες αυτές (ΣΕΒΕ)
Παροχή πρόσθετων κινήτρων για συµπράξεις, συγχωνεύσεις και άλλες κοινές δράσεις ελληνικών
επιχειρήσεων στον τοµέα των logistics (ΣΕΒΕ)
Υπαγωγή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των logistics (διαµεταφορείς,
µεταφορείς, 3PL) στον αναπτυξιακό νόµο (ΣΥΝ∆∆Ε&L, ΣΒΒΕ, ΟΦΑΕ, ΣΕΜΒΕ, ΠΕΕ∆)
Επιχορήγηση της αντικατάστασης παλαιάς τεχνολογίας φορτηγών ∆.Χ. µε νέας τεχνολογίας
(ΟΦΑΕ, ΣΕΜΒΕ)

Προτάσεις σε θέµατα νοµοθετικού – θεσµικού πλαισίου
Βελτίωση του συστήµατος Τελωνιακών ∆ιατυπώσεων και ∆ιεργασιών µε τις υπόλοιπες χώρες της
ΝΑ Ευρώπης (ΣΒΒΕ, EEL)
Συγχρονισµός υποστηρικτικών διαδικασιών (π.χ. ωράριο λειτουργίας τελωνείων) µε τις ανάγκες
logistics (ΣΕΒΕ)
Παρέµβαση της Ελληνικής Πολιτείας για την τήρηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας από τις Βαλκανικές
χώρες, σε ότι αφορά την απλοποίηση και τον δειγµατοληπτικό έλεγχο 3 έως 5% στις συνοριακές
διαβάσεις (ΣΥΝ∆∆Ε&L)
Aποσαφήνιση του νοµικού πλαισίου των εταιριών logistics (ΣΒΒΕ, ΠΕΕ∆)
∆ιαβούλευση σχετικά µε το νοµοσχέδιο των Εµπορευµατικών Κέντρων και προώθηση της τελικής
του µορφής, ώστε να διαµορφωθεί σχετικό θεσµικό πλαίσιο, µε κίνητρα προσέλκυσης
επενδύσεων, στη χώρα µας (ΟΛΘ)
Ρήτρα περιορισµού ευθύνης µεταφορέα / διαµεταφορέα για εθνικές µεταφορές
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Προτάσεις σε θέµατα υποδοµών
Παρεµβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον τοµέα των κόµβων (interfaces), εκτός από τις
υφιστάµενες στον τοµέα των µεταφορικών αξόνων (ΕΒΕΘ)
Βελτίωση της υποδοµής για τη στήριξη και ανάπτυξη Συνδυασµένων Μεταφορών (EEL)
Εκσυγχρονισµός και επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου και αποπεράτωση, το δυνατόν
γρηγορότερα, της Εγνατίας Οδού (ΣΥΝ∆∆Ε&L, ΣΕΜΒΕ,ΣΒΒΕ)
Ανάπτυξη και επαναλειτουργία των Πανευρωπαϊκών αξόνων, Χ, ΙΧ, και ΙV (ΣΒΒΕ)
Προώθηση και επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης του Εθνικού ∆ικτύου Εµπορευµατικών
Κέντρων (ΣΒΒΕ, ΟΣΕ)
Επεκτάσεις και εκσυγχρονισµός των υποδοµών για τους διαµεταφορείς στους εµπορευµατικούς
σταθµούς των αερολιµένων Αθηνών και Μακεδονίας (ΣΥΝ∆∆Ε&L)
∆ιασύνδεση του λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον ∆ούναβη Ποταµό (εκσυγχρονίζοντας τη
σιδηροδροµική γραµµή Προµαχώνα - Σόφιας - Λοµ) (EEL)
Μετατροπή της ακτοπλοϊκής γραµµής Ηγουµενίτσας – Ιταλίας σε 2ωρη πορθµιακή γραµµή
(ΣΥΝ∆∆Ε&L)

Προτάσεις σε θέµατα εκπαίδευσης
Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε νέες ειδικότητες στις επιστηµονικές θεµατικές
ενότητες της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΣΒΒΕ, ILME, EEL)

Προτάσεις σε θέµατα διερεύνησης ευκαιριών
∆ιερεύνηση της δυνατότητας χρήσης των Logistics για την υποστήριξη και δηµιουργία συνεργιών,
σε σχέση µε τις ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης που δραστηριοποιούνται µε το καθεστώς της
παθητικής τελειοποίησης στις γειτονικές χώρες (ΣΕΒΕ)
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