
 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 

ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΥΜΕΔΙ. 

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΛΥΣΙΔΑ 



Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται 

πρωτίστως με την  επιχειρηματική 
δραστηριότητα  

ΟΜΩΣ  

H Δημόσια Διοίκηση   
μπορει  να διαδραματίσει σαφή ρόλο  
 
    στη δημιουργία του κατάλληλου  θεσμικού   

       πλαισίου 
    στη διατήρηση της εφοδιαστικής στην   

       πολιτική    ατζέντα 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ROAD RAIL 

SEA AIR 

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών  

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ 2011 

 Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για  ένα 

ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 

σύστημα μεταφορών 

  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  



 από 

8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.  

26 δισ. ευρώ γιατην περίοδο 2014-2020  

 
 
Εκ των οποίων 11, δις. για υποδομές κρατών 
μελών, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 
του Ταμείου Συνοχής. 

  



Διευρωπαϊκό  Δίκτυο Μεταφορών 

 

Το νέο κεντρικό δίκτυο, που πρέπει να 

υλοποιηθεί έως το 2030, θα συνδέει: 

 94 μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες με 

το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο 

 38 κύριους αερολιμένες με μεγάλες 

πόλεις με σιδηροδρομικές συνδέσεις  

 15.000 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου 

αναβαθμισμένου σε γραμμές υψηλής 

ταχύτητας 

 35 διασυνοριακά έργα για τη μείωση 

των κυκλοφοριακών συμφορήσεων 



 Αύξηση των μεταφορών και στήριξη της 

κινητικότητας με ταυτόχρονη 

 επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών 

κατά 60%.  

 

  Βέλτιστη χρήση υποδομών 

  Λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια  

 

 

 Νέες μορφές μεταφορών, ώστε να μεταφέρεται 

ταυτόχρονα στον προορισμό τους μεγαλύτερος 

όγκος εμπορευμάτων και μεγαλύτερος αριθμός 

επιβατών με τους πλέον αποτελεσματικούς 

τρόπους μεταφορών 

 



 Freight Transport Logistics Action 

Plan (EU 2007) 

  

 Freight Transport and Logistics Action 

Plan – Logistics Initiative for Germany 

  

 Logistics action plan for the 

Netherlands 2008   

 

MACROREGIONAL TRANSPORT 

ACTION PLAN  

(The Baltic Sea Macro-region) 

 



 Horizon 2020 

FORUM 

-TOMEA,  

-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ,  

-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Aναπτύσσουν 

βραχυπροθεσμα / 

μακροπρόθεσμα  

προγράμματα έρευνας 

& καινοτομίας  
& οδικους χαρτες  

Σε επίπεδο ΕΕ 

 και σε εθνικό 

επίπεδο 
PPP 



European initiatives and EU-funded projects 
  
 ETP (European Technology Platform) on Logistics / ALICE 

 
 CONCOORD (Consolidation and Coordination in urban areas) 

 
 SoCool@EU (Sustainable Organisation between Clusters Of 

Optimised 
 
Logistics @ Europe) 
 CO3 (Collaboration Concepts for Co-modality) 

 
 WINN (European Platform Driving KNOWledge to INNovations in 

Freight Logistics)  
 
 LOG2020 (Logistics 2020: Training for the Future) 

 



Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα ALICE 
δημιουργηθηκε για να αναπτύξει μια συνολική 
στρατηγική για την έρευνα, την καινοτομία και την 
ανάπτυξη της αγοράς των logistics και της 
καινοτομίας διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 
στην Ευρώπη.  
Η πλατφόρμα θα στηρίξει και θα βοηθήσει την 
υλοποίηση του Προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα: 
Ορίζοντας 2020.  





 WG1. Sustainable, safe and secure supply 
chains 

 

 WG2. Corridors, hubs and synchromodality 

 

 WG3. Information Systems for Interconnected 
Logistics 

 

 WG4. Supply Chain Coordination and 
Coordination 

 

 WG5. Urban Logistics. 

 



 Ασφάλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού  

 Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

κλοπής, 

 Αποφυγη  ατυχημάτων , κινδύνων  για την 

ανθρώπινη ζωή. 

 Χρήση  λιγότερης ενέργειας   
 



 

 Να παρέχει στη  logistics κοινότητα: (3 PL 

μεταφορικών  εταιρειών  και πελατών), ένα έξυπνο 

και απρόσκοπτo δίκτυο διασυνδεδεμένων  

διαδρόμων  και κόμβων 

 

 Η βασική πρόκληση για την υλοποίηση αυτής της 

αποστολής είναι η ενοποίηση των 

κατακερματισμένων τμημάτων σε ένα ενιαίο, 

ευρωπαϊκό Διατροπικό σύστημα  

 

ΟΡΑΜΑ 



 Ενοποιημένες Αλυσίδες εφοδιασμού  

 Συντονίζονται από τη χρήση των ΤΠΕ  

 Διαθέσιμες και προσιτές για όλα τα είδη 

των εταιρειών και των συμμετεχόντων 

 Γρήγορη σύσταση  και διάλυση  δίκτυων 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 



 

 

 

 Εφοδιαστικές αλυσίδες που λειτουργούν 

ως σύνολο, πράγμα που σημαίνει πλήρη 

κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση και 
συντονισμό 



 Πλήρης ενοποίηση  των αστικών 

εμπορευματικών ροών  

 

 Οι  πολίτες να έχουν πρόσβαση στα αγαθά που 

χρειάζονται  

 ΑΛΛΑ 

 ταυτόχρονα  στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης 

στις πόλεις 
 



Πολιτική αστικών  εμπορευματικών 

μεταφορών :  

• Μοντέλα χρηματοδότησης,  

• Δομή διακυβέρνησης,  

• Ρόλοι 



• να επανασχεδιάσουμε  τις 

διαδικασίες logistics και των 

υποδομών (π.χ. αστικά 

κέντρα διανομής κοντά στα 

σύνορα της πόλης), όπου 

μοναδοποιουνται 
εμπορευματα 

Η μεταφορά  στο τελευταίο  

αστικό μέρος της 

διαδρομής  από ηλεκτρικά 

οχήματα 



 Best Practice Factory for Freight Transport 

   (BESTFACT) 

 www.bestfact.net 

 

 

 European Local Transport Information Service 

 www.eltis.org 

 
70 urban freight case studies 

http://www.bestfact.net/
http://www.eltis.org/


 
Περιφέρειας Αττικής για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» 

  

Οι «Έξυπνες μεταφορές», οι «έξυπνες» εφαρμογές και 

τεχνολογίες της πόλης (smart-cities) – logistics.  

Περιλαμβάνονται επίσης, ήπιες μορφές 

επιχειρηματικότητας με τη μορφή «smart city logistics», τα 

οποία συνδέονται με τη χρήση κοινών στόλων διανομής 

προϊόντων με τη χρήση πράσινων τεχνολογιών 

 
Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη, προώθηση και ενίσχυση  
 
του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και στην  
 
ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών «κομβικού σημείου»  
 
στην Αττική. 

 

 



Clusters can play an active 

role in supporting innovation 

and linking ideas with the 

market for more European 

competitiveness in the logistic 

sector 
1st Forum for European Logistic Clusters 

CLUSTER 
a geographical concentration of 
firms interconnected (Porter 
1998) by being part of the 
same industry or the same 
supply chain 

CLUSTER 
existing interaction and 
cooperation of firms  “These 
carry marked features of 
both competition and 
cooperation.” (Andersson) 
 



2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

0,685 
million 
TEUs 

1.188 
million 
TEUs 

2.1 million 
TEUs 

2.5 million 
TEUs 

3.2 million 
TEUs 

Σταθμός 
Εμπορευματοκιβωτίων 
Πειραιά 



 



I. Ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό 

κόμβο της ΝΑ Ευρώπης με στόχο την 

εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και 

την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων (value-added services: 

αποθήκευση, ανασυσκευασία, assembly, κλπ) 



 Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής  
 Αδειοδοτούσα Αρχή -----------ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 
  
  
 Αστική Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση και Διανομή   
    Εμπορευμάτων 
  
 Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας   
    Εφοδιαστικής 

 
  
 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική    
    αλυσίδα ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 
  
 Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής   
    Εμβέλειας 

 



 ευχαριστώ για την προσοχή σας  


