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ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
 

Πειραιάσ, 7 Ιουνίου 2018 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σον αναπτυξιακό ρόλο των Μεταφορϊν και τησ Εφοδιαςτικήσ ανζδειξε η 17η Πανελλήνια 

Επιμελητηριακή  υνδιάςκεψη Μεταφορϊν με θζμα « ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Εξελίξεισ – 

Προβληματιςμοί – Προκλήςεισ »  

Από επιτυχία ςτζφκθκαν οι εργαςίεσ τθσ 17θσ Πανελλινιασ Επιμελθτθριακισ υνδιάςκεψθσ 

Μεταφορϊν που διοργανϊκθκε από τον Ε.Ε.Τ.Μ και το Επιμελθτιριο Βοιωτίασ με κζμα «Ελλθνικζσ 

Μεταφορζσ: Εξελίξεισ – Προβλθματιςμοί – Προκλιςεισ» και θ οποία ευγενικά φιλοξενικθκε ςτο 

Επιμελθτιριο Βοιωτίασ ςτθ Λιβαδειά ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ Γενικισ υνζλευςθσ του Ε.Ε.Τ.Μ ςτθ 

Λιβαδειά, 1 - 2 Ιουνίου 2018, με χορθγοφσ επικοινωνίασ τα περιοδικά «Σροχοί & TIR», «Logistics & 

Management» και «Car & Truck». 

Θ υνδιάςκεψθ ανζδειξε τισ μεταφορζσ και τθν εφοδιαςτικι ωσ ςθμαντικοφσ τομείσ 

ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ και επιβεβαίωςε τισ δυνατότθτζσ τθσ Ελλάδοσ να ζλξει διαμετακομιςτικζσ ροζσ 

προςφζροντασ προςτικζμενθ αξία και διαδραματίηοντασ ρόλο διαμετακομιςτικοφ κζντρου τθσ 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Επιπρόςκετα, πρόβαλε τθ ςθμαςία και τα οφζλθ από τθν ανάπτυξθ ενόσ 

Ελλθνικοφ Δικτφου Εμπορευματικϊν Κζντρων, κακϊσ και από τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων 

υνδυαςμζνων Μεταφορϊν (Πολυτροπικότθτα), και επεςιμανε τθν ανάγκθ βελτίωςθσ των 

νθςιωτικϊν ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν και ςυνδζςεων και εκςυγχρονιςμοφ των νθςιωτικϊν και 

περιφερειακϊν λιμζνων. Θ γενικι αναςκόπθςθ του κλάδου των μεταφορϊν και τθσ εφοδιαςτικισ, ο 

εκςυγχρονιςμόσ των οδικϊν μεταφορϊν, θ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ και κινθτικότθτασ, οι 

αςτικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ, οι ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ, θ ανάπτυξθ, ο ρόλοσ και οι 

προοπτικζσ και προκλιςεισ ανάπτυξθσ των ελλθνικϊν λιμζνων γενικότερα αλλά και αυτοφ τθσ 

Αλεξανδροφπολθσ ειδικότερα, κακϊσ και των αεροδρομίων και ειδικότερα του Διεκνοφσ 

Αεροδρομίου Ακθνϊν « Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ », κακϊσ και θ Νθςιωτικότθτα και θ εφαρμογι του 

Μεταφορικοφ Ιςοδφναμου ςτα ελλθνικά νθςιά, ιταν επίςθσ μεταξφ των κφριων ηθτθμάτων που 

ςυηθτικθκαν.  

Ο κ. Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Βοιωτίασ κ. Παναγιϊτθσ Αγνιάδθσ, καλωςόριςε τουσ 

επιςιμουσ προςκεκλθμζνουσ και εκλεκτοφσ ςυμμετζχοντεσ από όλθ τθν Ελλάδα και επεςιμανε τθν 

ςθμαςία των μεταφορϊν ωσ δυναμικοφ κλάδου και τισ ςχετικζσ δράςεισ που ζχουν αναπτυχκεί ςτθν 

Βοιωτία αλλά και ευρφτερθ περιοχι, κακϊσ και τισ ςχετικζσ αδυναμίεσ και προκλιςεισ που 

παρουςιάηονται ςτον κλάδο των μεταφορϊν για τθν περιοχι. « H Βοιωτία, παρά τθν γεωγραφικι τθσ 

κζςθ ςτο μζςο τθσ χϊρασ και πλθςίον τθσ τεράςτιασ αγοράσ των Ακθνϊν, δεν ζχει κατορκϊςει να 

αναδειχκεί ςε ζνα ςθμαντικό κόμβο ςτο ελλθνικό μεταφορικό ςφςτθμα. Mία από τισ αιτίεσ αποτελεί 

και θ ζλλειψθ υποδομϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν ». Και πρόςκεςε, «Παρά το γεγονόσ ότι ο τόποσ 

μασ φιλοξενεί ςτο ζδαφόσ του μεγάλο τμιμα τθσ ςυνολικισ βιομθχανικισ αλλά και αγροτικισ 

παραγωγισ τθσ χϊρασ, με επιχειριςεισ που κακορίηουν τον βιομθχανικό και οικονομικό χάρτθ τθσ, 

δεν διακζτει αρκετοφσ ικανοφσ και οργανωμζνουσ χϊρουσ για τθν υποδοχι επιχειρθματικϊν 

εκμεταλλεφςεων (Επιχειρθματικά Πάρκα, Διαμετακομιςτικά Κζντρα) ». Σζλοσ επεςιμανε, ότι θ 
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διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ μεταφορϊν, θ διαςαφινιςθ των επιχειρθματικϊν 

ςτόχων κάκε επιχείρθςθσ και θ υιοκζτθςθ ςφγχρονων διαδικαςιϊν υποςτιριξθσ των εφοδιαςτικϊν 

αλυςίδων μποροφν να αποτελζςουν αςφαλι δίαυλο για τθν επιβίωςθ των ελλθνικϊν επιχειριςεων 

διεκνϊσ. 

«Οι μεταφορζσ είναι θ αρχι τθσ ηωισ. Ζνασ δυναμικόσ κλάδοσ με ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτο 

ΑΕΠ, το εμπόριο και τθν εκνικι οικονομία, που δεν είχε γίνει αντιλθπτό από τθν Πολιτεία εδϊ και 

πολλά χρόνια, θ οποία τισ είχε αφιςει τισ μεταφορζσ ςτο περικϊριο» ανζφερε ςτον χαιρετιςμό του ο 

Τφυπουργόσ Τποδομϊν & Μεταφορϊν κ. Νικόλαοσ Μαυραγάνθσ. Και, ςυνεχίηοντασ, υπογράμμιςε ότι 

«θ ψθφιοποίθςθ των μεταφορϊν, θ ςυνεργαςία μεταξφ εμπλεκομζνων και θ δθμιουργία ψθφιακισ 

πλατφόρμασ μεταφορϊν που κα μπορεί να ςυνδζεται και με πλατφόρμεσ Επιμελθτθρίων είναι μζςα 

ςτουσ ςτόχουσ μασ». Αφοφ αναφζρκθκε ςτισ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ γεωπολιτικοφ χαρακτιρα, με τθν 

Βουλγαρία και τθν ενεργειακι ςυμφωνία East Med κ.α., αναφζρκθκε και ςτουσ άλλουσ άξονεσ που 

εςτιάηει θ Πολιτικι του Τπουργείου Τποδομϊν που περιλαμβάνουν, ίδρυςθ Εμπορευματικϊν 

Κζντρων, Ad-hoc ςυνδζςεισ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου με κζντρα διαχείριςθσ εμπορευμάτων και 

μεγάλων αποκθκευτικϊν χϊρων, περιςςότερο αποτελεςματικοφσ ελζγχουσ νομιμότθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν μεταφοράσ και θ ςφνδεςι του με τον ζλεγχο του παραεμπορίου, 

ανακοίνωςε ότι το 2019 θ ςιδθροδρομικι επιβατικι ςφνδεςθ Ακθνϊν Θεςςαλονίκθσ κα εκτελείται ςε 

3 ϊρεσ και 30 λεπτά, από 7 ϊρεσ που είναι ςιμερα, επεςιμανε τθν ςτρατθγικι ςθμαςία από τθν 

ανάπτυξθ ενόσ δίπολου μεταφορικϊν υποδομϊν Λιμζνα Χαλκίδασ-χθματαρίου, και ςυνεχάρθ τουσ 

διοργανωτζσ για τθν πρωτοβουλία τουσ να οργανϊςουν μία τόςο ςθμαντικι και χριςιμθ εκδιλωςθ.   

Ο Πρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ και του Εμπορικοφ και 

Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν, κ. Κωνςταντίνοσ Μίχαλοσ, επεςιμανε ςτον χαιρετιςμό τθν 

ςθμαςία των μεταφορϊν για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάκαμψθ τθσ Ελλάδασ, και πωσ το 

επίπεδο ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ μεταφορϊν επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν ποιότθτα ηωισ των 

πολιτϊν και τθν ανταγωνιςτικότθτα και τισ προοπτικζσ τθσ οικονομίασ. «Θ Ελλάδα, παρά τα κετικά 

βιματα που ζγιναν τα τελευταία χρόνια, εξακολουκεί ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα να παρουςιάηει 

ςθμαντικζσ ελλείψεισ και προβλιματα. Κι αυτό παρά το γεγονόσ ότι είναι μια χϊρα με ςπουδαία 

πλεονεκτιματα, κυρίωσ ςτον τομζα των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν, λόγω τθσ κομβικισ γεωγραφικισ 

τθσ κζςθσ. Δυςτυχϊσ, θ προςπάκεια για αξιοποίθςθ αυτϊν των πλεονεκτθμάτων ξεκίνθςε με αρκετι 

κακυςτζρθςθ» ανζφερε. Και τόνιςε πωσ με ςχεδόν ολοκλθρωμζνο το Ελλθνικό Δίκτυο 

Αυτοκινθτοδρόμων, θ προςοχι μασ πλζον ςτρζφεται ςτο πϊσ κα βελτιωκοφν οι ςιδθροδρομικζσ 

μεταφορζσ και κα αντιμετωπιςτοφν οι ανεπαρκείσ λιμενικζσ υποδομζσ, θ ζλλειψθ Εμπορευματικϊν 

Κζντρων και θ μθ πλιρθσ ανάπτυξθ των υνδυαςμζνων Μεταφορϊν. Ο κ. Μίχαλοσ ζκανε ειδικι μνεία 

ςτον κλάδο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ωσ ιδιαίτερα δυναμικό που προςφζρεται για ιδιωτικζσ 

επενδφςεισ. Ανζφερε επίςθσ ότι οι παραχωριςεισ αεροδρομίων και των δφο μεγάλων Λιμζνων τθσ 

χϊρασ αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ και ανάπτυξθ των μεταφορϊν». Και κατζλθξε με 

τθν επιςιμανςθ πϊσ «Ο τομζασ των μεταφορϊν μπορεί να γίνει ο καταλφτθσ ςτθν προςπάκεια τθσ 

Ελλάδασ να αξιοποιιςει αποτελεςματικά τα ςυγκριτικά τθσ πλεονεκτιματα. Να προςελκφςει νζεσ, 

μεγάλεσ επενδφςεισ. Να αυξιςει τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν εξωςτρζφεια τθσ οικονομίασ τθσ. Να 

οικοδομιςει τουσ όρουσ μιασ δυναμικισ, διατθριςιμθσ και ταυτόχρονα ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ. 

Χρειάηεται γι’ αυτό μια ολοκλθρωμζνθ Εκνικι τρατθγικι Μεταφορϊν. Χρειάηεται, κυρίωσ, ιςχυρι 

πολιτικι βοφλθςθ, ςυνζπεια και αποφαςιςτικότθτα ςτθν εφαρμογι τθσ. Σα Επιμελθτιρια κα  
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ςυνεχίςουν να ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςε αυτι τθν προςπάκεια. υνειςφζροντασ τθ γνϊςθ και τθν 

εμπειρία τουσ, ςε τοπικό και ευρφτερο επίπεδο. Εκφράηοντασ τισ κζςεισ, τουσ προβλθματιςμοφσ, 

αλλά και τισ προςδοκίεσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων».        

Σζλοσ, ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Τ.Μ., κ. Μιχάλθσ Αδαμαντιάδθσ, παρουςίαςε τθν ταυτότθτα και 

τουσ ςκοποφσ του ΕΕΤΜ, ωσ Μθ κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ και μία μοναδικι δεξαμενι ςκζψθσ και 

εμπειριϊν ςτα κζματα μεταφορϊν με ιςτορία 25 ετϊν που λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ ΚΕΕΕ, ανζφερε 

τισ ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΕΤΜ και επεςιμανε: «Ε.Ε.Τ.Μ, Επιμελθτιρια, Φορείσ και 

Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα χαιρετίηουν τθν εκπόνθςθ Εκνικισ τρατθγικισ Μεταφορϊν, τθν οποία 

ηθτοφςαν πάνω από 20 χρόνια, τονίηοντασ τισ δυνατότθτεσ ανάδειξθσ των μεταφορϊν ςε μοχλό 

οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ».  Και, ςυνεχίηοντασ, υπογράμμιςε ότι «Για μασ θ εργαςία αυτι 

πρζπει να είναι αποτζλεςμα μελζτθσ και διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ, να λαμβάνει 

υπόψθ τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ, προοπτικζσ και προκλιςεισ από τθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ και τθν 

παγκοςμιοποίθςθ και να ενςωματϊνει τισ ελλθνικζσ μεταφορζσ ςτισ διεκνείσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ 

εμπορευμάτων. Επίςθσ να αξιοποιεί γεωγραφικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ, αναδεικνφοντασ τθν ςε 

κόμβο διεκνοφσ εμπορίου τθσ Νοτιο-ανατολικισ Ευρϊπθσ ανταποκρινόμενθ ταυτόχρονα ςτισ 

μεταφορικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ». Σζλοσ επεςιμανε τθν ανάγκθ να καταςκευαςτεί ςταδιακά ζνα 

Ελλθνικό Δίκτυο ΕΚ, τακμϊν και Κόμβων (Freight Villages/Logistic Centres), τθν κεςμικι υποςτιριξθ 

και κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν, τθν ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου 

Ακτοπλοϊκοφ Δικτφου και τθν ανάπτυξθ ενόσ τρατθγικοφ Δικτφου Νθςιωτικϊν υνδζςεων, με 

Περιφερειακοφσ υγκοινωνιακοφσ Κόμβουσ, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ που να ςυνδυάηει τθ 

ςυνεργαςία κομβικϊν γραμμϊν και ακτινικϊν ςυνδζςεων μζςω ανταποκρίςεων «Hub and Spoke» και 

τον ςυνδυαςμό μεταφορικϊν μζςων.  

Κφριοι ομιλθτζσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν οι κ.κ. . Κάπροσ, Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου & 

Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ ΕΕΤΜ, Γ. Παναγιωτόπουλοσ, Διευκυντισ, Supply Chain & Operations Ernst 

& Young Ελλάδασ, Μζλοσ ομάδασ εκπόνθςθσ ςχετικισ μελζτθσ,  Α. Κενανίδθσ, Πρόεδροσ, 

Ομοςπονδίασ Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ Διεκνϊν Μεταφορϊν (ΟΦΑΕ), Π. Παπαντωνίου, 

Διδάκτωρ Πολιτικόσ Μθχανικόσ, Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ ΕΜΠ, Γενικόσ Γραμματζασ Ε, Ν. 

Ροδόπουλοσ, Πρόεδροσ, Ελλθνικι Εταιρεία Logistics, Β. Ηεϊμπζκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, Αντιπρόεδροσ EΕL, Δ. Κατςϊχθσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ - υγκοινωνιολόγοσ, 

Senior Manager PLANET ΑΕ, (τ) Αντιπρόεδροσ Ε, Α. Καμαρινάκθσ, Τποναφαρχοσ Λ (εα), Χ. Δοφκασ, 

Πρόεδροσ, Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Αλεξανδροφπολθσ (Ο.Λ.Α.), Δ. Δθμθτρίου, Επίκουροσ Κακθγθτισ 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ & Πρόεδροσ, Διεκνισ Αερολιμζνασ 

Ακθνϊν «Ελ. Βενιηζλοσ», Μ. Λεκάκου, Kακθγιτρια, Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Τπθρεςιϊν, 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, Λ. Παπαχαραλάμπουσ, Οικονομικόσ Επόπτθσ, Επιμελθτθρίου Βοιωτίασ, 

Γενικόσ Γραμματζασ, Ε.Ε.Τ.Μ. 

Σθν εκδιλωςθ χαιρζτιςαν επίςθσ οι Βουλευτζσ Βοιωτίασ, κ.κ. Νικόλαοσ Θθβαίοσ και Ανδρζασ 

Κουτςοφμπασ κακϊσ και ο Πρόεδροσ του υνδζςμου Βιομθχανιϊν τερεάσ Ελλάδασ, κ. Νικόλαοσ 

Κουδοφνθσ, ενϊ ςυμμετείχαν Πρόεδροι και εκπρόςωποι Επιμελθτθρίων από όλθ τθν Ελλάδα, 

παράλλθμα με εκπροςϊπουσ επιχειριςεων τθσ περιοχισ και μζλθ του ΕΕΤΜ.   
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Σο ςφνολο των παρουςιάςεων υπάρχει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Ε.Τ.Μ, ςτον 

ακόλουκο υπερςφνδεςμο: http://www.eesym.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81-17%CE%B7%CF%82-

%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%BC/  

Σθσ υνδιάςκεψθσ προθγικθκαν οι εργαςίεσ τθσ ετιςιασ τακτικισ Γ του υνδζςμου, κατά τθ 

διάρκεια τθσ οποίασ τα μζλθ του ΕΕΤΜ ενζκριναν ομόφωνα το ςθμαντικό ζργο που 

πραγματοποιικθκε από τθν απερχόμενθ Διοίκθςι του τθν περίοδο 2012 ζωσ 2018, τον οικονομικό 

απολογιςμό για το ζτοσ 2017 και τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2019 και εξζλεξαν 19 τακτικά μζλθ 

που κα απαρτίςουν το νζο Δ του ΕΕΤΜ κακϊσ και 4 αναπλθρωματικά, προερχόμενα από 

Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ, Αυτοκινθτιςτζσ, Φορείσ, Επιχειριςεισ και Προςωπικότθτεσ του κλάδου των 

Μεταφορϊν, μζλθ του ΕΕΤΜ.  
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