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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 

«Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ LOGISTIC CENTER ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» 

 

10:30 – 12:00: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη 

των Logistics στην Ελλάδα» 

 

 

«Κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Γ. Σταθάκης) 

  Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδιαστικής Logistics, (Ν. Ροδόπουλος), 

  Κυρίες και κύριοι, 

  

Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τους υπεύθυνους του περιοδικού, ‘’Logistics 

Leader’’, για την εξαιρετική τους πρωτοβουλία να διοργανώσουν απόψε αυτή τη 

σημαντική εκδήλωση. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί βρίσκομαι σε μία πόλη που ανακηρύχθηκε πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, γεγονός που αποδεικνύει πως η συστηματική 

δουλειά παράγει καλά αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα οφέλη, όχι μόνο σε 

πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό και κοινωνικό. 

Η Ελευσίνα λοιπόν αλλάζει και η Δυτική Αττική, στο σύνολό της, πρέπει να αλλάξει. 

Γιατί η ανάπτυξη, μέσω των επενδύσεων, είναι μονόδρομος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

κλάδος της εφοδιαστικής δείχνει σοβαρές προσδοκίες ανάπτυξης, με αύξηση 7,5% για 

το α' εξάμηνο του 2016, ενώ αναμένεται να συνεισφέρει επιπλέον 0,8%, ετησίως, στο 

Α.Ε.Π. και αθροιστικά 21 δις ευρώ, την περίοδο 2016-2025. Η ολοκλήρωση του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και Εφοδιαστικής, εντός του έτους, θα 

δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να βελτιώσει τη 44η θέση στη παγκόσμια αγορά 

"Logistics", που βρίσκεται σήμερα. Κατ΄ επέκταση, η κινητικότητα των παικτών 

"Logistics" με την κατασκευή νέων υποδομών σε Ασπρόπυργο, Αεροδρόμιο και 

Πειραιά δείχνουν τη δυναμική και το επενδυτικό ενδιαφέρον στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

   

Βασική μου πεποίθηση είναι πως προτεραιότητα όλων των συνεργαζόμενων φορέων 

θα πρέπει να αποτελέσει η ανάδειξη της πατρίδας μας, ως ισχυρού περιφερειακού 

κόμβου, εκμεταλλευόμενοι το σύνολο των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού και τη γεωγραφική αξία των 

υποδομών που διαθέτουμε. 

 

Πρέπει, επιτέλους, να συνειδητοποιήσουμε και οι ίδιοι, πως η Ελλάδα πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις, ώστε να μετατραπεί σε βασικό διαμετακομιστικό κέντρο της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να καταστεί η κύρια πύλη εισόδου εμπορευμάτων από 

την Ανατολή προς την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη και, φυσικά, όλες τις γειτονικές 

βαλκανικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση 

ενός μοντέλου ανάπτυξης, που θα προσιδιάζει σε διεθνή πρότυπα και το οποίο θα 

συντελέσει στην αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης του διερχόμενου φορτίου 
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εμπορευμάτων, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφιστάμενου 

συστήματος υποδομών, μεταφορών και υπηρεσιών logistics ενός κλάδου (του 

εφοδιαστικού), που συμβάλλει κατά 10,8 στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος της χώρας. Εμείς, ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

έχουμε επανειλημμένως καταθέσει τις απόψεις μας, αναφορικά με την 

αποτελεσματικότερη προώθηση και την άρση εκείνων των εμποδίων, που αποτελούν 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου. 

 

Οι κυριότερες προτάσεις μας, συνοπτικά, έχουν ως εξής: 

 

 Δημιουργία νέων ή λειτουργική αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων υποδομών, 

στο σύνολο της Επικράτειας. Η προμήθεια σύγχρονων εξοπλιστικών 

εργαλείων/προγραμμάτων, η δημιουργία περισσότερων και μεγαλύτερων 

αποθηκευτικών χώρων, αλλά και η θέσπιση Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου στις 

τοπικές αγορές, θα διευκολύνουν την ταχύτερη και απρόσκοπτη μεταφορά και 

διανομή των προϊόντων. 

 Ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρηματικών εξαγωγικών πάρκων εφοδιαστικής 

εθνικής/διεθνούς εμβέλειας, αρκετά μεγάλης έκτασης, τα οποία θα πρέπει να 

διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά και διασύνδεση 

με ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και ιδιαίτερα με εκείνους που 

εμπλέκονται, ως κόμβοι στο ελληνικό έδαφος. 

Συγκεκριμένα, για τα επιχειρηματικά πάρκα, που αφορούν στη Δυτική Αττική, 

ζητάμε: 

- Την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής των 

Βιοτεχνικών Πάρκων : α) Αν. Λιοσίων , β) Ασπροπύργου και  γ) Μεγάρων  

- Τον ανασχεδιασμό & τη χρηματοδότηση  της χωροταξικής πολιτικής της 

Δυτικής Αττικής  

- Την προώθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Ενοτήτων, ως εργαλείο 

χρηματοδότησης & ανάπτυξης της  Δυτικής Αττικής. 

 Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των βασικών δικτύων και υποδομών 

μεταφορών. Σημείο αναφοράς αποτελούν το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο, οι 

βασικοί οδικοί άξονες, η διασύνδεση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης με 

το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο και η ανάδειξη του αεροδρομίου Ελ. 

Βενιζέλος, ως διαμετακομιστικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας. Ιδιαίτερη έμφαση, 

πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό (διασύνδεση με τους 

εθνικούς λιμένες) του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, έτσι ώστε να 

ενισχυθεί το μερίδιο που κατέχει στη μεταφορά εμπορευμάτων, από τη στιγμή 

που αποτελεί ένα τόσο ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο. 

 Ενίσχυση δράσεων λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, ενέργειες, οι οποίες εκτιμάται πως, θα 

μειώσουν το κόστος εφοδιασμού των επιχειρήσεων. 

 Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της βελτίωσης 

των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εμπλεκομένων. Ευελπιστούμε ότι, λίαν 
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συντόμως, με δράσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, θα δοθεί αυτή 

η δυνατότητα στον κλάδο. 

 Περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ειδικά από τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω 

χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία (Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ, 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κ. ά) για την ανάπτυξη και προώθηση σχετικών 

δράσεων. 

 Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή αναμένεται να 

δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργήσουν 

αποθηκευτικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία θα έχουν ρόλο logistics 

hubs των Βαλκανίων. Απώτερος στόχος, αποτελεί η ενδυνάμωση του 

διαμετακομιστικού εμπορίου και η ενίσχυση της Ελλάδας, ως σημείου 

τροφοδοσίας των βασικότερων πλησιέστερων Βαλκανικών χωρών. 

 Απλοποίηση των διαδικασιώ έγκρισης τοπικών ρυθμιστικών ή πολεοδομικών 

σχεδίων. Να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία ως προς τις χρήσης γης, ώστε να 

αξιοποιηθούν επενδυτικές ευκαιρίες. 

 Ριζική απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα ακίνητα.Να 

αποκτήσει επιτέλους η χώρα κτηματολόγιο, σύγχρονο οικοδομικό κανονισμό, 

απλούστερες διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης μελετών. 

 

 

Φίλες και φίλοι, 

Είναι πλέον προφανές ότι η μετάβαση από τη χωροταξική αναρχία στην οργανωμένη 

δόμηση και την περιβαλλοντική συμμόρφωση, συνιστά μήνυμα και απαίτηση των 

καιρών για τις επιτυχημένες, εξωστρεφείς επιχειρήσεις σε ένα ευνομούμενο κράτος. Σε 

κάθε περίπτωση, η συνεργασία όλων μας αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας. 

Σας ευχαριστώ θερμά». 


