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 ελίδα 1 

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε ςτθν Κόρινκο ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2015 θ 16θ 
Πανελλινια Επιμελθτθριακι υνδιάςκεψθ Μεταφορϊν «Μεταφορζσ ςε περίοδο 
ςυνεχιηόμενθσ κρίςθσ», θ οποία διοργανϊκθκε και ευγενικά φιλοξενικθκε από το 
Επιμελθτιριο Κορινκίασ, το Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν χζςεων του 
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου και τον Ελλθνικό Επιμελθτθριακό φνδεςμο Μεταφορϊν. 
 
Σο υνζδριο άνοιξε για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων ο κ. Γ. Δζδεσ, Γενικόσ Γραμματζασ Τποδομϊν του Τπουργείου. Ο κ. Β. Νανόπουλοσ, 
Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Κορινκίασ και ο κ. Μ. Αδαμαντιάδθσ, Πρόεδροσ του Ε.Ε.Τ.Μ. 
καλωςόριςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
 
Εκπρόςωποι αρχϊν και φορζων τθσ περιοχισ, Πρόεδροι και εκπρόςωποι Επιμελθτθρίων 
από όλθ τθ χϊρα, διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ και Κακθγθτζσ, εκπρόςωποι των 
εμπλεκόμενων με τθ μεταφορά φορζων και τοπικϊν επιχειριςεων ςυμμετείχαν ςτθν 
υνδιάςκεψθ, οι εργαςίεσ τθσ οποίασ ανζδειξαν τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ 
των μεταφορϊν κακϊσ και το πλαίςιο ςτο οποίο καλοφνται να δραςτθριοποιθκοφν οι 
ςχετικζσ επιχειριςεισ, μζςα ςε αυτό το αβζβαιο περιβάλλον υνεχιηόμενθσ Οικονομικισ 
Κρίςθσ. 
 
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Τποδομϊν, κ. Δζδεσ, αναφζρκθκε ςτισ προςπάκειεσ που καταβάλλει 
το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν βελτίωςθ του κλάδου. Επεςιμανε 
πωσ ζχει επανεκκινιςει θ καταςκευι των  μεγάλων οδικϊν αξόνων τθσ χϊρασ, παρά τα 
προβλιματα που προκφπτουν από το οικονομικό περιβάλλον. Ενθμζρωςε για τισ 
προςπάκειεσ που γίνονται για τισ αποκρατικοποιιςεισ 14 Ελλθνικϊν αεροδρομίων, κακϊσ 
και των λιμζνων Πειραιά και Θεςςαλονίκθσ, τονίηοντασ πωσ είναι μια διαδικαςία υπό 
εξζλιξθ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ μποροφν αφ’ ενόσ να βελτιϊςουν τισ παρεχόμενεσ 
προσ τουσ χριςτεσ υπθρεςίεσ και αφ’ ετζρου να δϊςουν ϊκθςθ ςτθν εκνικι οικονομία. 
υνζχιςε πωσ πρζπει οι κρατικζσ επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ να γίνουν απολφτωσ ςτοχευμζνα 
και με μεγάλθ προςοχι, κακϊσ τα οικονομικά μζςα του Τπουργείου υπαγορεφουν τθν 
μεγιςτοποίθςθ τθσ ωφζλειασ από τα διατικζμενα κονδφλια. Αναγνϊριςε τθ μεγάλθ ςυμβολι 
που κα μποροφςαν να ζχουν ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου των ελλθνικϊν μεταφορϊν τα 
Εμπορευματικά Κζντρα και θ Εκνικι τρατθγικι μεταφορϊν, τονίηοντασ πωσ αποτελοφν 
ςαφείσ ςτόχουσ προσ υλοποίθςθ από τθν νεοςφςτατθ Διεφκυνςθσ τρατθγικισ των 
Μεταφορϊν του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Εξζφραςε δε τθν πίςτθ 
του πωσ θ Ελλάδα μπορεί και πρζπει να ακολουκιςει τισ εξελίξεισ ςτο πεδίο των 
μεταφορϊν, προκειμζνου να επιτελζςει τον ρόλο που τθσ αναλογεί ωσ κόμβου μεταφορϊν 
ςτθν Νοτιοανατολικι Μεςόγειο. 
 
τθν τοποκζτθςι του, ο κ. Μ. Αδαμαντιάδθσ, Πρόεδροσ του Ε.Ε.Τ.Μ., επεςιμανε πωσ ςε 
ζνα τζτοιο περιβάλλον ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ διαμορφϊνεται μία εξαιρετικά 
δφςκολθ κατάςταςθ για τισ μεταφορζσ, θ οποία αντανακλάται ςε όλουσ τουσ τομείσ: ςτον 
τομζα των υποδομϊν, ςτισ οδικζσ μεταφορζσ, ςτουσ λιμζνεσ και τθν ακτοπλοΐα, ςτα 
αεροδρόμια και τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ, ςτα logistics, αλλά και ςτισ επιβατικζσ 
μεταφορζσ. Αφοφ παρουςίαςε τα προβλιματα τα οποία καλείται ο κλάδοσ των μεταφορϊν 
να υπερπθδιςει, ςε μια τόςο κακι οικονομικι ςυγκυρία, ο κ. Αδαμαντιάδθσ κατζλθξε πωσ 
μεταξφ των προτεραιοτιτων που κεωροφνται ςθμαντικζσ για τον χϊρο είναι θ ανάπτυξθ 
ελλθνικοφ δικτφου εμπορευματικϊν κζντρων (EK), ςτακμϊν και κόμβων, κακϊσ και θ 
ανάπτυξθ του ΕK Θριάςιου Πεδίου, θ κεϊρθςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ ςαν προτεραιότθτα 
και θ ανάκεςθ ευκφνθσ ςυντονιςμοφ ςχετικϊν δράςεων, θ κεςμικι υποςτιριξθ και παροχι 
κινιτρων για επιλογι των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν, θ ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ 
εμπορευματικϊν μεταφορϊν ςτα νθςιά και τθν ελλθνικι περιφζρεια, θ λιψθ μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν ςτο περιβάλλον, θ εκπαίδευςθ 
μιασ νζασ γενιάσ καταρτιςμζνων επιςτθμόνων και επαγγελματιϊν ςτισ μεταφορζσ, με 
κορωνίδα τθν εκπόνθςθ εκνικισ ςτρατθγικισ μεταφορϊν, θ οποία κα πρζπει να αποτελεί 
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βαςικό ςτόχο τθσ νζασ Διεφκυνςθσ τρατθγικισ των Μεταφορϊν του Τπουργείου 
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.  
 
Ο Κοσ Βαςίλθσ Χαλκιάσ, Διευκφνων φμβουλοσ τθσ εταιρίασ Λειτουργίασ τθσ Αττικισ Οδοφ 
(«Αττικζσ Διαδρομζσ Α.Ε.) και Πρόεδροσ του Φορζα «Ελλθνικζσ Τποδομζσ και Οδοί με Διόδια 
(Hellenic Association of Toll Road Network – HELLASTRON) τόνιςε πωσ μποροφμε να 
αιςιοδοξοφμε πωσ ςτα αμζςωσ επόμενα χρόνια, με τθν ολοκλιρωςθ των οδικϊν αξόνων και 
των ςυνδζςεων τθσ Εγνατίασ Οδοφ με τισ Βαλκανικζσ Χϊρεσ,   θ Ελλάδα κα βρεκεί ςτθν 
ευχάριςτθ κζςθ να διακζτει ζνα υπερςφγχρονο και αςφαλζσ δίκτυο οδικϊν υποδομϊν 
ζχοντασ περιςςότερα από 1500 χιλιόμετρα δικτφου αυτοκινθτόδρομων.  Η ολοκλιρωςθ τθσ 
2θσ γενιάσ Ζργων Παραχϊρθςθσ (Ολυμπία Οδόσ, Αυτοκινθτόδρομοσ Αιγαίου, Νζα Οδόσ, 
Μορζασ, Κεντρικι Οδόσ) κακυςτζρθςε, αποδίδοντασ ςτθν οικονομικι κρίςθ τα 
δθμιουργθκζντα προβλιματα χρθματοδότθςθσ. Ενθμζρωςε, δε, για τθ δθμιουργία του νζου 
φορζα με τθ μορφι αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρίασ, ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλα τα 
Ζργα με το όνομα «ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» γνωςτότερθ ςαν 
HELLASTRON, με ςτόχο τθ ςυνεχι βελτίωςθ των οδικϊν υποδομϊν και τθν παροχι 
ομογενοποιθμζνων υπθρεςιϊν ςτουσ οδθγοφσ χριςτεσ των οδικϊν υποδομϊν όπωσ θ 
διαλειτουργικότθτα των θλεκτρονικϊν διοδίων, ο κοινόσ αρικμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, θ ενιαία 
ραδιοφωνικι ςυχνότθτα , θ ενιαία ςιμανςθ και οι ενιαίεσ διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ των 
ςυμβάντων. Σζλοσ, ο κ. Χαλκιάσ τόνιςε πωσ υπάρχουν οριςμζνα κζματα από τθν μεριά τθσ 
πολιτείασ που εκκρεμοφν προκειμζνου να δοκεί τελικά ςτον οδθγό τθσ οδικισ υποδομισ μια 
ολοκλθρωμζνθ ςειρά υπθρεςιϊν, με χαρακτθριςτικά παραδείγματα να αφοροφν τθν 
λειτουργικότθτα του ολοκλθρωμζνου δικτφου των ΕΑ, των ςτακμϊν ζλεγχου των βαρζων 
οχθμάτων αλλά και όλων εκείνων των κεμάτων που ςχετίηονται με τθν αςτυνόμευςθ και 
εκπαίδευςθ των οδθγϊν αλλά τθσ καλισ κατάςταςθσ των οχθμάτων. 
 
Ο κ. Β. Μπαρμπαγιάννθσ, Πρόεδροσ του ΤΝΔΔΕ&L, επεςιμανε τθν ανάγκθ αποςυμφόρθςθσ 
των μεταφορικϊν διαδρόμων από εξωγενείσ παράγοντεσ που εμποδίηουν τθν ομαλι ροι 
εμπορευμάτων, κακϊσ και τθν ανάγκθ ίδρυςθσ Εμπορευματικϊν κζντρων ςτθν Ακινα, 
Θεςςαλονίκθ, Ηγουμενίτςα και Αλεξανδροφπολθ και άλλεσ πόλεισ, με δυνατότθτα 
χρθματοδότθςθσ από κοινοτικά ταμεία. το ίδιο πνεφμα, τόνιςε πωσ απαιτείται θ 
ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ για το ΕΚ του Θριάςιου Πεδίου. Επίςθσ, κρίνεται αναγκαίοσ ο 
εκςυγχρονιςμόσ του ςτόλου των μεταφορικϊν εταιρειϊν, προκειμζνου αφ’ ενόσ να μποροφν 
να καλφψουν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ και αφ’ ετζρου 
να μποροφν να εκμεταλλευτοφν τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ προσ οικονομικό τουσ όφελοσ. 
Επιπλζον, ςχολίαςε πωσ απαιτείται ςειρά παρεμβάςεων από τα ςυναρμόδια Τπουργεία και 
κεςμικά όργανα, προκειμζνου για τθν ενεργοποίθςθ του υμβουλίου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ Εφοδιαςτικισ με αυξθμζνεσ δράςεισ και δυνατότθτεσ και ςτελζχωςθ 
από εξειδικευμζνα πρόςωπα που γνωρίηουν το αντικείμενο και κυρίωσ τθν πρακτικι τθσ 
αγοράσ, τθν ενεργοποίθςθ του Νόμου 4302/2014 ςχετικά με τθ «Ρφκμιςθ κεμάτων 
Εφοδιαςτικισ και άλλεσ διατάξεισ» και τθ νομοκζτθςθ διατάξεων/ υπουργικϊν αποφάςεων 
που κα βοθκιςουν ςτθν εφαρμογι του ωσ άνω νόμου, κακϊσ και τθ κζςπιςθ κινιτρων 
(ζνταξθ ςε προγράμματα, ςτακερό επιχειρθματικό περιβάλλον, απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν 
αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ, κλπ) για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του κλάδου. 
 
Ο Δρ. Γ. Βαγγζλασ, διδάκτωρ ςτο Σμιμα Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Τπθρεςιϊν και 
ερευνθτισ ςτο Εργαςτιριο Διοίκθςθσ Ναυτιλιακϊν και Λιμενικϊν Επιχειριςεων του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, ςθμείωςε για τα λιμάνια πωσ ζχει επζλκει παγκοςμίωσ αφξθςθ του 
εμπορίου και τθσ εμπορευματοκιβωτιοποίθςθσ, με αποτζλεςμα τθν απελευκζρωςθ των 
αγορϊν (παγκοςμιοποίθςθ) και οργανωτικζσ αλλαγζσ ςτισ αλυςίδεσ μεταφορϊν (just in 
time, door-to-door logistics), κακϊσ αι τθν είςοδο των ευφυϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 
ςτα λιμάνια, με παράλλθλθ μείωςθ του ρόλου του δθμόςιου τομζα. Σα παραπάνω ζχουν 
τοποκετιςει τουσ λιμζνεσ ςτο επίκεντρο των αλυςίδων μεταφοράσ, κζτοντασ ηθτιματα 
λιμενικισ αποδοτικότθτασ και οδθγϊντασ ςε ανάγκεσ για νζεσ λιμενικζσ υποδομζσ, με 
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αυξανόμενοσ ρόλοσ του ιδιωτικοφ τομζα. τθ χϊρα μασ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ αξιοποίθςθ 
των λιμζνων Πειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ ςε πρϊτθ φάςθ, με τθν ςχεδιαηόμενθ πϊλθςθ του 
51% των μετοχϊν και το υπόλοιπο 16% ςε βάκοσ τετραετίασ. Σόνιςε ο Δρ. Βαγγζλασ πωσ θ 
επιλεγείςα διαδικαςία δεν απαντάται ςυχνά ςτθ λιμενικι βιομθχανία, κακϊσ προτιμϊνται 
οι παραχωριςεισ λιμενικϊν λειτουργιϊν ςε πολλαπλοφσ παρόχουσ, προκειμζνου για τθ 
δθμιουργία ανταγωνιςμοφ. ε δεφτερθ φάςθ αναμζνεται θ αξιοποίθςθ των υπολοίπων 10 
Οργανιςμϊν Λιμζνοσ, ενϊ υπάρχει ενδιαφζρον επενδυτϊν για ςυγκεκριμζνεσ λιμενικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλαπλά ανοικτά ηθτιματα, όπωσ θ 
υφιςτάμενθ ςφμβαςθ μεταξφ ΟΛΠ/ΟΛΘ και Ελλθνικοφ δθμοςίου, οι παραχωριςεισ 
χερςαίων εκτάςεων, θ δθμιουργία Λιμενικισ Αρχισ ςε Πειραιά και Θεςςαλονίκθ, τα 
κριτιρια επιλογισ επενδυτι, ο κακοριςμόσ του εφλογου τιμιματοσ κλπ. Κλείνοντασ, ο Δρ. 
Βαγγζλασ ανζφερε πωσ οι αλλαγζσ ςτθ λιμενικι βιομθχανία είναι ραγδαίεσ, με αδυναμία 
δθμοςίων επενδφςεων και παρατθροφμενθ μειωμζνθ αποδοτικότθτα των υφιςτάμενων 
μοντζλων οργάνωςθσ-διοίκθςθσ. Από αυτά, προκφπτει θ ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ των 
υποδομϊν και ανωδομϊν, κακϊσ και θ προςζλκυςθ των «μεγάλων» παικτϊν τθσ αγοράσ 
(Διαχειριςτζσ τερματικϊν ςτακμϊν, ναυτιλιακϊν εταιρειϊν) και τον εκςυγχρονιςμόσ των 
χερςαίων δικτφων μεταφορϊν (που παρουςιάηουν χαμθλό βακμό διαςυνδεςιμότθτασ με τα 
λιμάνια), κακϊσ «θ λιμενικι ςκακιζρα ςτθν ΝΑ Μεςόγειο ζχει από καιρό ςτθκεί, οι παίκτεσ 
ζχουν κινιςει τα πιόνια τουσ και πρζπει να παρκοφν άμεςεσ αποφάςεισ πριν να είναι αργά». 
 
χετικά με τθν ακτοπλοΐα, ςε ομιλία του κ. Μ. ακζλλθ, Προζδρου του .Ε.Ε.Ν., 
αποτυπϊκθκε με γλαφυρό τρόπο θ πορεία του κλάδου μζςα από τθν οικονομικι κρίςθ που 
βιϊνει τα τελευταία χρόνια θ χϊρα, ενϊ τονίςτθκε πωσ για τθ διατιρθςθ του επιπζδου των 
ακτοπλοϊκϊν μασ ςυγκοινωνιϊν και τισ αναγκαίεσ εξελίξεισ απαιτοφνται υγιείσ ακτοπλοϊκζσ 
εταιρείεσ, ςυνεπείσ ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ και ικανζσ να επενδφουν αναβακμίηοντασ τισ 
υπθρεςίεσ. Προσ επίτευξθ αυτοφ, ο εκςυγχρονιςμόσ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου 
φαίνεται απαραίτθτοσ για τισ μελλοντικζσ εξελίξεισ, όπωσ και θ αναδιοργάνωςθ των 
δρομολογίων δθμόςιασ υπθρεςίασ, με μελζτεσ γραμμι προσ γραμμι, προκειμζνου για τθν 
εγκατάςταςθ τακτικϊν ςυνδζςεων των μικρϊν νθςιϊν με ανταποκρίςεισ, γεγονόσ που 
μπορεί να αναβακμίςει ςθμαντικά τισ υπθρεςίεσ και να αυξιςει τθν ςυχνότθτα των 
δρομολογίων. Σζλοσ, επιςθμάνκθκαν τα ςοβαρά προβλιματα των λιμανιϊν των νθςιϊν μασ, 
ωσ κφρια αιτία πολλϊν ηθμιϊν και προβλθμάτων ςτθν καλι εκτζλεςθ των δρομολογίων, με 
τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ ζργων να είναι άμεςθ, κακϊσ, αν δεν υπάρξουν βελτιϊςεισ, τα 
λιμάνια κα είναι ο κακοριςτικόσ παράγοντασ αρνθτικϊν εξελίξεων ςτθν εξυπθρζτθςθ των 
νθςιϊν και αρνθτικόσ παράγοντασ ςτθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ ταξιδίου. 
 
τθ ςυνζχεια, ο κ. Π. τεφάνου, Επιχειρθςιακόσ Ερευνθτισ, παρουςίαςε τα προβλιματα του 
κλάδου των αεροπορικϊν μεταφορϊν. Ανζφερε πωσ τα τελευταία χρόνια ζνα νζο οικονομικό 
περιβάλλον αναδφεται ςτθν Ελλάδα που αναδιαμορφϊνει ουςιαςτικά όχι μόνο τθν 
δυνατότθτα κρατικισ παρζμβαςθσ αλλά και το ςφνολο των κλάδων τθσ Ελλθνικισ 
Οικονομίασ. Οι Αερομεταφορζσ μποροφν πλζον να κεωρθκοφν ζνασ αμιγισ Κλάδοσ τθσ 
Ιδιωτικισ Οικονομίασ, κακϊσ ιδθ από το 2001 με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του νζου 
αεροδρομίου «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ», ζωσ τθν εκκακάριςθ τθσ κρατικισ ΟΑ (2008) και τθν 
επερχόμενθ παραχϊρθςθ των 14 περιφερειακϊν αεροδρομίων (2016), το Δθμόςιο ζχει 
αποκοπεί από τθν διαμόρφωςθ του αεροπολιτικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα. Ουςιαςτικά 
όμωσ παραμζνει ο μόνοσ αξιόπιςτοσ εγγυθτισ για τθ ςυνζχεια και λειτουργία του πλζον 
ευαίςκθτου τμιματοσ του εςωτερικοφ μεταφορικοφ δικτφου, των άγονων γραμμϊν. Ο κ. 
τεφάνου πρότεινε τον ςυνολικό αναςχεδιαςμό και οργάνωςθ Δικτφου Παροχισ Δθμόςιασ 
Τπθρεςίασ, τθ δθμιουργία Περιφερειακϊν υγκοινωνιακϊν Κόμβων και τθν κοινι διαχείριςθ 
μεταφορικϊν μζςων (πλοίων και αεροςκαφϊν) ωσ Ενιαίο υγκοινωνιακό φςτθμα 
υνδυαςμζνων Μεταφορϊν με ανταποκρίςεισ, καταλιγοντασ πωσ τα παραπάνω οδθγοφν 
ςτθν ανάγκθ για ςοβαρι τεχνοκρατικι διαβοφλευςθ για τθν δθμιουργία τθσ πρϊτθσ 
φμπραξθσ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα-PSO, ικανισ να ανταποκρικεί ςτα ςφγχρονα 
δεδομζνα. 
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Από τθν πλευρά του, ο κ. Ν. Ροδόπουλοσ, Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Logistics, 
ανζφερε πωσ θ πολιτικι αςτάκεια οδιγθςε ςε περαιτζρω οικονομικι φφεςθ, με τουσ 
τελευταίουσ μινεσ να ζχουν επιφζρει ζνα ιςχυρό πλιγμα ςτθν επιχειρθματικότθτα, 
επθρεάηοντασ και τον κλάδο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. O κ. Ροδόπουλοσ υπογράμμιςε τθν 
ανάγκθ επενδφςεισ με τθν προςζλκυςθ του 1/3 των εμπορικϊν ροϊν που κινοφνται προσ 
Ευρϊπθ και τθν υιοκζτθςθ νζων μοντζλων ανάπτυξθσ. Πρότεινε τθ δθμιουργία Task Force 
για τθν άμεςθ ενεργοποίθςθ όλων των πυλϊνων ανάπτυξθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και 
τθν εφαρμογι ζξυπνθσ διακυβζρνθςθσ ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ (δθμόςια και ιδιωτικά), 
με πλιρθ και οριηόντια θλεκτρονικοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν και εντφπων. Σόνιςε τθν 
ανάγκθ για ζνα ςτακερό πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον και τθν εξάλειψθ τθσ 
γραφειοκρατίασ μζςα από τθν απλοποίθςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν. Επίςθσ, 
κατζκεςε πρόταςθ για τθ δθμιουργία Τφυπουργείου Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ. Ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ζδωςε ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν, κακϊσ «με ςυνζργειεσ, ςωςτζσ κινιςεισ από τθν 
πλευρά τθσ κυβζρνθςθσ, με τθν άμεςθ εφαρμογι δράςεων και με κφριο ςτόχο τθν 
προςζλκυςθ των εμπορευματικϊν ροϊν, μζςα από τθν παροχι αξιόπιςτων υπθρεςιϊν, θ 
Ελλάδα μπορεί να αποτελζςει κφριο παίχτθ ςτθν παγκόςμια Εφοδιαςτικι Αλυςίδα».  
 
τθ ςυνζχεια, ο κ. Σριαντάφυλλοσ Παπατριανταφφλλου, Διευκυντισ υνδυαςμζνων 
Μεταφορϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν 
και Δικτφων, ανζλυςε τον κλάδο των ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν ςτθν Ε.Ε. και τθ χϊρα μασ, 
κυρίωσ ςε νομοκετικό και οργανωτικό επίπεδο. Σόνιςε πωσ ζχουν γίνει βιματα προόδου 
ςτον κλάδο ςτθ χϊρα μασ, όμωσ δεν ζχει φτάςει θ χριςθ των ςιδθροδρομικϊν υπθρεςιϊν 
ςτο επικυμθτό επίπεδο, κακϊσ εξακολουκοφν να υφίςτανται προβλιματα. Ο κ. 
Παπατριανταφφλλου παρουςίαςε το ςχιμα λειτουργίασ των ελλθνικϊν ςιδθροδρόμων, 
ςφμφωνα με το οποίο (με τισ διατάξεισ του ν.3891/2010) θ ΕΡΓΟΕ παραμζνει ωσ 
ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ με τον ΟΕ και ςτθν οποία είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ και 
μεταβίβαςθ όλων των κφριων και παρεπόμενων δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από ςυμβάςεισ ζργων, θ ΓΑΙΑΟΕ παφει να είναι ςυνδεδεμζνθ εταιρία με τον 
ΟΕ και μεταξφ των άλλων αρμοδιοτιτων αναλαμβάνει και τθν ίδρυςθ και λειτουργία 
εμπορευματικϊν κζντρων ςε ακίνθτα ιδιοκτθςίασ τθσ ΓΑΙΑΟΕ ι τρίτων, ενϊ Επίςθσ 
αποςυνδζκθκε πλιρωσ θ ΣΡΑΙΝΟΕ από τον ΟΕ και εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ μεταφοράσ 
επιβατϊν και φορτίων είναι δυνατι θ παροχι πάςθσ φφςεωσ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 
 
Ακόμθ, ο Δρ. Α. Κλάψθσ, Επιςτθμονικόσ υντονιςτισ του Κζντρου Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ 
Πολιτικισ Οικονομίασ και Διακυβζρνθςθσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, 
εκπροςωπϊντασ τον Κακθγθτι κ. Π. κλιά, Πρόεδρο του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και 
Διεκνϊν χζςεων του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, εςτίαςε ςτισ διεκνείσ αναπτυξιακζσ 
προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Αναγνϊριςε τθν αξία των μεταφορϊν και τθ ςυμβολι 
τουσ ςτθν εκνικι οικονομία και τόνιςε πωσ ενϊ θ χϊρα μπορεί να διαδραματίςει τον 
ςθμαντικό ρόλο που τθσ αναλογεί διεκνϊσ, πακογζνειεσ του ελλθνικοφ κράτουσ, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ, αποτρζπουν αυτι τθν προοπτικι. 
Τπογράμμιςε πωσ απαιτείται ζνα ςτακερό πλαίςιο δραςτθριοποίθςθσ των επιχειριςεων, 
προκειμζνου να γίνει προςελκυςκοφν επενδφςεισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ ςε αυτό πολιτικι 
και φορολογικι ςτακερότθτα, κακϊσ και κοινωνικι ςυνοχι. Κατζλθξε, δε, τονίηοντασ τθν 
ανάγκθ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων και ςχετικϊν φορζων, προκειμζνου να 
βρει αναπτυξιακό βθματιςμό θ ελλθνικι οικονομία εν γζνει και οι μεταφορζσ ειδικότερα. 
 
Η υνδιάςκεψθ προςζφερε επίςθσ τθν ευκαιρία να ςυηθτθκοφν προβλιματα μεταφορϊν 
τθσ περιοχισ, κακϊσ και άλλων περιφερειϊν τθσ χϊρασ, όπωσ το ΕΚ ςτο Λζχαιο και τα 
προβλιματα που ζχουν οδθγιςει ςτθν μθ αξιοποίθςι του, όπωσ ανζδειξε ο Πρόεδροσ του 
Επιμελθτθρίου Κορινκίασ, κ. Β. Νανόπουλοσ. 
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τα γενικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ των μεταφορϊν εντάςςονται ο 
ζλεγχοσ κεφαλαίων από το τραπεηικό ςφςτθμα, γεγονόσ που δυςχεραίνει τθν λειτουργία 
των επιχειριςεων, κακϊσ δεν μποροφν να καλυφκοφν με τα περιοριςμζνα ποςά που 
μποροφν να μεταφερκοφν ςε Ελλάδα και εξωτερικό οι οικονομικζσ ροζσ κίνθςθσ (πλθρωμζσ 
προμθκευτϊν, προςωπικοφ, λειτουργικά ζξοδα κλπ). Παράλλθλα, λόγω των ςχετικϊν 
ςυνκθκϊν, ζχει μειωκεί θ επιχειρθματικι πιςτοδότθςθ από το Σραπεηικό ςφςτθμα, γεγονόσ 
που δεν επιτρζπει πρόςβαςθ ςε πολφτιμα για τθ λειτουργία των επιχειριςεων κεφάλαια (τα 
οποία, ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων, δεν μποροφν να καλυφκοφν εξ ιδίων). Επιπλζον, 
δεν υπάρχει ςτακερό και φιλικό προσ τουσ επενδυτζσ και τισ επιχειριςεισ φορολογικό 
περιβάλλον και κακεςτϊσ , με αποτζλεςμα να μθν ευνοοφνται οι επενδφςεισ. 
 
Βαςικό ςυμπζραςμα τθσ υνδιάςκεψθσ αποτζλεςε θ ανάγκθ πραγματοποίθςθσ βθμάτων 
προσ τα εμπρόσ ςτον κλάδο, προκειμζνου να μθν μείνει θ χϊρα κεατισ των εξελίξεων. ε 
αυτά τα βιματα περιλαμβάνονται θ ολοκλιρωςθ των ζργων υποδομισ, θ ανάπτυξθ δικτφου 
Εμπορευματικϊν Κζντρων και κυρίωσ αυτοφ ςτο Θριάςιο Πεδίο, θ ενίςχυςθ (κεςμικι και 
ουςιαςτικι) του κλάδου των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν και των logistics, ο εκςυγχρονιςμόσ 
των λιμζνων και θ εξειδίκευςθ του ρόλου του κάκε ενόσ, προκειμζνου να μθν υπάρχει 
ανταγωνιςμόσ εντόσ τθσ χϊρασ που κα μποροφςε να μειϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ 
ςε ςχζςθ με λιμζνεσ γειτονικϊν χωρϊν, θ εγκακίδρυςθ ενόσ δίκαιου και ςτακεροφ 
φορολογικοφ περιβάλλοντοσ για τισ επιχειριςεισ και θ χάραξθ εκνικισ ςτρατθγικισ 
μεταφορϊν. Σελικό ςυμπζραςμα τθσ υνδιάςκεψθσ αποτζλεςε ομόφωνα θ ανάγκθ για τθν 
ανάπτυξθ ςυνεργειϊν μεταξφ των ςχετικϊν με τισ μεταφορζσ φορζων, προκειμζνου για τθν 
υλοποίθςθ όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερων δράςεων και προϊκθςθσ των κεμάτων 
που απαςχολοφν τον κλάδο. το πλαίςιο αυτό περιλαμβάνονται θ ςτενι ςυνεργαςία ςε 
κζματα ανάπτυξθσ πολιτικϊν και χάραξθσ ςτρατθγικισ για τα κζματα που απαςχολοφν τον 
κλάδο, οι κοινζσ δράςεισ για τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ τόςο εντόσ τθσ χϊρασ όςο και ςτο 
εξωτερικό, κακϊσ και θ επιδίωξθ τόςο τθσ ανάδειξθσ των ελλθνικϊν μεταφορϊν ωσ βαςικοφ 
πυλϊνα τθσ αναπτυξιακισ προοπτικισ τθσ χϊρασ όςο και τθσ δυνατότθτασ τθσ Ελλάδασ να 
διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτο Ευρωπαϊκό μεταφορικό ςφςτθμα, ωσ βαςικόσ κόμβοσ 
ςτθ Μεςόγειο. Σζλοσ, όλα τα παραπάνω δεν μποροφν να ζχουν πικανότθτεσ επιτυχίασ χωρίσ 
τθ ςτενι ςυνεργαςία με το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, κακϊσ και τα 
λοιπά ςυναρμόδια Τπουργεία, τόςο ςε κζματα διευκόλυνςθσ τθσ λειτουργίασ του κλάδου 
όςο και ςε πολυπλοκότερα κζματα ςτρατθγικισ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ. Ο Ε.Ε.Τ.Μ και 
οι παραγωγικζσ τάξεισ που εκπροςωπεί, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ο.Φ.Α.Ε., τθν Π.Ε.Ε.Δ., 
τον .Ε.Ε.Ν., τθν E.E.L., τον ΤΝΔΔΕ&L και τον .Ε.. μποροφν πράγματι να ςτθρίξουν 
πρωτοβουλίεσ και εξελίξεισ, και είναι απόλυτα διατεκιμζνοι για τθν εδραίωςθ πλαιςίου 
ςυνεργαςίασ με τα Τπουργεία και τουσ λοιποφσ φορείσ, ϊςτε θ χϊρα να μπει επιτζλουσ ςτο 
χάρτθ των ςφγχρονων μεταφορϊν τθσ Ευρϊπθσ, ωσ μζροσ τθσ παγκόςμιασ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ κακιςτϊντασ τθν Ελλάδα το διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, κακϊσ 
ακόμα και ςε αυτοφσ τουσ χαλεποφσ καιροφσ διαφαίνεται χϊροσ για ςτρατθγικό ςχεδιαςμό. 
 
Σο ςφνολο των παρουςιάςεων και του φωτογραφικοφ υλικοφ υπάρχει διακζςιμο ςτθν 
ιςτοςελίδα του Ε.Ε.Τ.Μ., ςτον παρακάτω υπερςφνδεςμο: http://www.eesym.gr/?p=791 
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