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Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος

■ Ιδρύθηκε το 1997, ως μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, και αριθμεί πάνω από 300 μέλη  (www.logistics.org.gr) 

■ Σκοπός της η διάδοση των Logistics στη χώρα και ειδικότερα στον χώρο της Β. Ελλάδας, προσφέροντας επιστημονική 
τεκμηρίωση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον κλάδο, ενώ παράλληλα με προτάσεις προς την Πολιτεία και τους 
αρμόδιους φορείς

■ Οι δραστηριότητες της ΕΕL.ΒΕ περιλαμβάνουν:

1. διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων και συναντήσεων σε συνεργασία και με άλλους φορείς που 
συμμερίζονται τους παραπάνω στόχους,

2. συστηματική παραγωγή και διάχυση έγκυρου και επίκαιρου πληροφοριακού υλικού,

3. παρεμβάσεις-παραστάσεις στους χώρους λήψης αποφάσεων,

4. ανάπτυξη και στήριξη ενός επιχειρηματικού και επιστημονικού κόμβου Logistics στο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης,

5. ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της επιστημονικής και επαγγελματικής υποστήριξης των μελών της 
και

6. συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα με παρόμοιους σκοπούς 
και στόχους.

http://www.logistics.org.gr/


Εισαγωγικά για την Εφοδιαστική Αλυσίδα (EA)

■ Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας περικλείει τον σχεδιασμό και τη 

διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην τροφοδοσία, την 

προμήθεια, την μεταποίηση καθώς και την διαχείριση όλων των Logistics 

δραστηριοτήτων. 

■ Περικλείει ακόμη το συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους στην αλυσίδα, οι οποίοι μπορεί να είναι προμηθευτές, 

ενδιάμεσοι, εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών και πελάτες.

■ Μεταφορικές εταιρείες - 3PL, ταχυμεταφορείς και διαμεταφορείς (freight 

forwarders) – συνδέουν προμηθευτές, παραγωγούς και καταναλωτές  στο 

“φυσικό διαδίκτυο” (physical internet, κατά τον Economist) 

■ Η ικανότητα μιας χώρας να έχει πρόσβαση σε αυτό εξαρτάται από την 

ποιότητα των υποδομών της και την αποτελεσματικότητα των θεσμικών της 

οργάνων και των πολιτικών της.



Διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες: Αδυναμίες που 
ενισχύθηκαν από την πανδημία

Πηγή: Everest Group, 2020



Διεθνές περιβάλλον: Τάσεις

■ Ανθεκτικότητα (Resilience) και Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)

■ Μείωση του μήκους/έκθεσης των παγκόσμιων αλυσίδων (Off-shoring to Near-
shoring)

– Αύξηση αποθεμάτων

– Διαχείριση της ζήτησης

– Βελτιστοποίηση κόστους

– Ορατότητα

■ → Ψηφιακός μετασχηματισμός + Ενίσχυση της υπεργολαβίας (outsourcing)
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Παράγοντες Απόδοσης  Συστήματος  Logistics 

▪ Ποιότητα των υποδομών

▪ Ανταγωνιστικότητα ιδιωτικών 

και δημόσιων παρόχων

υπηρεσιών logistics

▪ Εμπλεκόμενες διασυνοριακές 

υπηρεσίες

▪ Διαφάνεια και διαφθορά 

▪ Αξιοπιστία της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας.



Ποιότητα υπηρεσιών ΕΑ – Logistics Performance Index-LPI



Εθνική Στρατηγική – Ιστορική Αναδρομή

■ 1997: Μελέτη Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (GD XVI, European Commission)

■ 2005: Ν.3333/2005 για εμπορευματικά κέντρα – πλήρης αποτυχία

■ 2008: Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Logistics

■ 2011: Logistics/Συνδυασμένες Μεταφορές - Ένας από τους έξι (6) στρατηγικούς πυλώνες 
ανάπτυξης της χώρας (Μελέτη McKinsey για ΣΕΒ)

■ 2013: Ανασυγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Logistics

■ 2014: Νόμος πλαίσιο περί εφοδιαστικής Ν4302/14

■ 2016: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

■ 2017: Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Εφοδιαστικής ΦΕΚ 3666/2017 (αναποτελεσματική)

■ 2020: Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΦΕΚ Α’ 
113/13-06-2020)

■ 2021: Σχέδιο Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας



Σχέδιο Ελλάδα 2.0 και Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας

Ενδεικτικά η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνεται:

I. στον άξονα 1.2 και στην ενότητα «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» με ποσό 450 εκατ.

II. στον άξονα 1.3 και στην ενότητα «Υποστήριξη Πράσινης Μεταποίησης και Μεταφορών» με 375 
εκατ.

III. στον άξονα 2.1 «Συνδεσιμότητα για τους Πολίτες, τις Eπιχειρήσεις και το Kράτος», στον οποίο 
υπάρχει έμμεση πολλαπλασιαστική συνεισφορά στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

IV. στον άξονα 2.3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων» με 375 εκατ. ο οποίος 
βελτιώνει αποτελεσματικά την οργανωτική και λειτουργική δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας.



Εφοδιαστικές Αλυσίδες στην Ελλάδα: Προβλήματα 
Προοπτικές

Αδυναμίες

■ Έλλειψη οργανωμένων εμπορευματικών κέντρων/πάρκων

■ Έλλειψη μεγάλων αποθηκών (<5000 τμ 29%, 5000-10000τμ 24%)

■ Περιορισμένη ψηφιοποποίηση

■ Υπέργηρος στόλος οχημάτων διεθνών και εθνικών μεταφορών 

■ Πολλές μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις

Ευκαιρίες

■ Αύξηση ροών στον Πειραιά (transshipment port)

■ Λιμένας Θεσσαλονίκης (gateway port)

■ Δημιουργία μονάδων προστιθέμενης αξίας στα transit

■ Ηλεκτρονικό εμπόριο



Εμπορευματικά Πάρκα Εθνικής Εμβέλειας 

Πηγή: ΕΕL, 
Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (2021)

+Λάρισα, υφ. Μεταφορών, 2021



Τι έχουμε μάθει μέχρι στιγμής (διεθνής εμπειρία) για τα 
Εμπορευματικά Κέντρα

▪ Το «Χτίστε τα και θα έρθουν» δεν λειτουργεί (απαιτείται πραγματική ανάγκη εξυπηρέτησης για την 
αποφυγή "Ghost Villages"). Τα Εμπορευματικά Κέντρα δεν γεννούν ροές προϊόντων από το 
πουθενά.

▪ Οι συνολικές στατιστικές δεν παρέχουν πάντα την πραγματική εικόνα (π.χ. συνολικές ροές φορτίου 
αντί για τα φορτία που θα περνούσαν από ένα εμπορευματικό κέντρο, κλπ.)

▪ Προσεγγίσεις «Σιλό» (παράβλεψη των αποτελεσμάτων δικτύου κέντρων logistics) οδηγεί σε 
πολλαπλές μετρήσεις ροών.

▪ Οι υποδομές του Εμπορευματικού κέντρου πρέπει να ευθυγραμμιστούν με άλλα έργα υποδομής 
(π.χ. σιδηροδρομικοί άξονες, οδικοί άξονες κ.λπ.)

▪ Ισόρροπη συμμετοχή του ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (φορέας εκμετάλλευσης έναντι 
διαμεσολαβητή)

▪ Ο χρόνος από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 
εστίαση του κέντρου (π.χ. αλλαγή μίγματος υπηρεσιών, αλλαγή μίγματος ενοικιαστών κ.λπ.)

▪ Εύρεση/δημιουργία των φορέων που θα «σύρουν τον χορό» με μεγάλες επενδύσεις;



Βόρεια Ελλάδα και Logistics

■ Η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι το επίνειο όλων των Βαλκανίων. Κόμβος για την χερσαία 
μεταφορά προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

– Λιμάνι:  Gateway Port για την ενδοχώρα

– Η Εγνατία Οδός

– Κάθετοι Πανευρωπαϊκοί Άξονες (σε εξέλιξη)

■ Logistics Ενέργειας – πετρέλαιο και φυσικό αέριο (Αλεξανδρούπολη)

■ Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics)



Συμπερασματικά για την Ελλάδα

■ Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειοδότησης

■ Χρήσεις γης (αστοχίες Π.Δ. 59/2018), Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Δραστηριοτήτων, Αγροτικές αποθήκες

■ Εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων

■ Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων και κίνητρα για added value services
(συναρμολόγηση, συσκευασία & ανά-συσκευασία, labelling, ποιοτικός έλεγχος, κ.ά.)

■ Δημιουργία προώθησης & εξωστρέφειας των ελληνικών logistics

■ Κουλτούρα outsourcing

■ Συνέργιες (clusters)

■ Ψηφιοποίηση

■ Agrologistics

■ Παρατηρητήριο Logistics

■ Αστικές Πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες

■ Εκπαίδευση/Δια βίου μάθηση
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Thess INTEC 
MP5- Competence Center for Business & Logistics Challenges

Technologies

 Integrated logistics & testbed 
technologies

 Digital supply chain management 

Products & Services

 Advanced education facility for 
postgraduate studies and continuous 
education focusing on Logistics and 
Supply chain management 

 Dissemination of best practices in 
distribution and supply chain 
management

 Assessing and certifying the green 
character and overall environmental 
footprint of selected supply chains

Sectors

• Logistics

• Transport

• Energy

• Environment
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Πηγές

■ ΕΛΣΤΑΤ, 2016-21 

■ Διανεοσις, Η συμμέτοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική επανεκκίνηση, 2021.

■ Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

■ ΕΕΛ, 2021

■ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021
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