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Το «πεδίο» των Μεταφορών 
Εξελίξεις σε ποιο επίπεδο ? 

 
• Εθνική Στρατηγική 

 
• Σχεδιασμός υποδομών: νέα έργα – έργα υπό κατασκευή 

 
• Λειτουργία δικτύων 
 
• Πολιτική μεταφορών (μέτρα-δράσεις) 

 
• Νομικό / θεσμικό πλαίσιο 

 
• … αξιολόγηση επιπτώσεων - ανασχεδιασμός 
 
 
 



Το «πεδίο» των Μεταφορών 
Εξελίξεις σε ποιο επίπεδο ? 

 
• Δημόσιος / ιδιωτικός τομέας 

 
• Επιβατικές / Εμπορευματικές μεταφορές 

 
• Αστικές – εθνικές - διεθνείς 

 
• Μεταφορικά μέσα: οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές 

 
• Συνδυασμένες μεταφορές 

 
• «Κλαδική» προσέγγιση 

 
• Επενδύσεις – εργαλεία χρηματοδότησης  

 
• Καινοτομία 

 
 
 

 
 
 
 



Το «πεδίο» των Μεταφορών 
 

Οι μεταφορές είναι παράγωγη δραστηριότητα… 
 
…εξαρτώμενη και από γενικότερες στρατηγικές, 
οικονομικές πολιτικές, κλαδικές πολιτικές, 
οικονομική συγκυρία κλπ… 
 
 



Πλαίσιο αναφοράς 
• Επικέντρωση σε εμπορευματικές 

μεταφορές και εφοδιαστική (Logistics) 
 

• Γενική “εικόνα”  
 

• Σταχυολόγηση εξελίξεων 
 

• “Debates” 
 
 
 

 
 
 



Συγκοινωνιακή υποδομή- 
ενδεικτικές εξελίξεις 
 
Τέλος 2017 

 
 10,489 km Εθνικού οδικού δικτύου 

 2,247 km Αυτοκινητοδρόμων 
 8,242 km εθνικού δικτύου 

 ~ 30,000 km επαρχιακού δικτύου 
 
 



Συγκοινωνιακή υποδομή- 
ενδεικτικές εξελίξεις 
 
 

Γρήγορη ανάπτυξη 2005-2017 
 

 2,247 km  το 2017  
 από 917 km  το 2005  
 501 km μεταξύ 2015 and 2017 



Συγκοινωνιακή υποδομή 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Συγκοινωνιακή υποδομή 
 
 

25 ελληνικά λιμάνια στο TEN-T 
 5 στο Core Network, (Piraeus, Thessaloniki, Igoumenistsa, Patra 
and Heraklio) 

 
 20 στο Comprehensive Network : 

 8 στην ηπειρωτική Ελλάδα 
 12 στα νησιά 



Δίκτυο λιμένων 



Λιμένες 
 
 

ΡΑΛ - Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (4389/2016) 
 
Προετοιμασία θεσμικής μεταρρύθμισης (clustering) 
 
ΟΛΠ-COSCO, νέο Master Plan 
 
ΟΛΘ, concession 
 
Εντονο ενδιαφέρον για άλλους λιμένες (π.χ. 
Αλεξανδρούπολη, Σύρος) 
 



Σιδηροδρομική υποδομή 
 
 

Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο: πόλος με 2 διακριτά 
έργα 
 
• ΟΣΕ: Σιδηροδρομικός Τερματικός Σταθμός 

Συνδυασμένων Μεταφορών του Θριασίου καλύπτει 
επιφάνεια 1400 στρεμμάτων, όπου περιλαμβάνονται 
συνολικά 43 χλμ γραμμών επιτρέποντας 130 αλλαγές 
τροχιάς 
 

• ΓΑΙΑΟΣΕ: Εμπορευματικό Κέντρο 588 στρεμμάτων 
(αποθήκες, λοιπές εγκαταστάσεις) 



Θριάσιο 



Θριάσιο 



Θριάσιο 
Ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση Θριασίου – 
Ικονίου (17 km) 
 
Σε εξέλιξη: 
 
• Οριστικοποίηση μοντέλου διαχείρισης του 

Τερματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού (πρόβλεψη 
για ανάθεση Μάρτιο 2019) 
 

• Ανάδοχος ΓΑΙΑΟΣΕ: Goldair – ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ 
(Τράπεζα Πειραιώς) 

 
 
 
 



Παράδειγμα τερματικού σταθμού Συνδυασμένων 
Μεταφορών 
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Σιδηροδρομική υποδομή 

Athens Airport

Chalkida

Inoi Junction
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Συγκοινωνιακή υποδομή 
 
 

 
Στοιχεία κίνησης στα διάφορα μέσα μεταφοράς… 
 
Στοιχεία επιπέδου λειτουργίας… 
 
 
 
 
 
 
 



Containerization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intermodality - Containerization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35000 TEUs / έτος διακινούνται σιδηροδρομικά 
από το Ικόνιο προς την ενδοχώρα/Βαλκάνια 
 
4,7% του οδικού φορτίου διακινείται με 
μοναδοποιημένα φορτία 



Modal split - Europe 



 



Οδικές μεταφορές - κλάδος 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Ισχυρή «συγκέντρωση» 

 
• Ισχυρή δυσαναλογία ΦΔΧ – ΦΙΧ 

 
• Απελευθέρωση από το 2010, αλλά η οικονομική κρίση 
δεν επέτρεψε εκτενή εφαρμογή… 
 
 
 
 



Οδικές μεταφορές - κλάδος 
 
 

 
 
 
 
 

Nb of 
employees/ 
company 

Nb of 
companies 

% of 
companies 

Turnover (in 
1000 EUR) 

% of total 
Turnover 

1-9 62.115 
97,70 

3.855.458 
29,5 

10-19 768 
1,20 

988.013 
7,5 

20-49  419 
0,66 

1.593.650 
12,2 

50-249 214 
0,34 

2.286.180 
17,5 

250+ 55 
0,10 

4.358.767 
33,3 

Total 63.571 
100 

13.082.068 
100 



Οδικές μεταφορές - κλάδος 
 
 

 
 
 
 
 

Type Trucks 

Private use 1.307.335 

Public use 36.495 

Total 1.343.830 

% in Total 
16,3 



Σιδηροδρομικές μεταφορές - κλάδος 

• Ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ (FS) 
 

• 3 πάροχοι ήδη σε λειτουργία 
 

• Συνεργασία ΤΡΑΙΝΟΣΕ – COSCO  



Κλάδος Logistics (3rd PL) 
 
 

 
• ΣΥΝΔΔΕ&L : περίπου 80 μέλη, 
 
• ΠΕΕΔ : περίπου  130 members 
 
 
• Ανεξάρτητοι (περίπου 270 μικρές επιχειρήσεις, πρακτορεία κλπ)) 

 
Συνολικά, λιγότερες από 500 επιχειρήσεις 
 
70-80 ΜΜΕ 
 
 



Κύκλος εργασιών 

2009-2015: Μέση ετήσια μείωση -4,5% 



3rd Party Logistics 
Μερίδιο αγοράς (εκτίμηση): 18%-23%  
εμπορευματικής κίνησης (σε τόνους) 
 
Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσωπεύουν 
30% της αγοράς  
 
World Bank's Logistics Performance Index (LPI): 
η Ελλάδα στην 47η  θέση το 2017, 44η  το 2014, 
72η  το 2012... 
 
 



3rd Party Logistics 

0,90% 1,60% 

41% 

9,90% 6,50% 

40,00% 

Software support Other services Storage without refrigeration Refrigerated storage Packaging Disribution



3rd Party Logistics 

10,30% 4,60% 

8% 

4,30% 

5,60% 

11,30% 
13,60% 

6,20% 

36,50% 

Electrical devices Medicines and medical equipment Other

Vehicles and spare parts Industrial products and raw materials Furniture and houselold equipment

Electronics and consumables Clothing and footwear Food and drinks



Εμπορευματικές Μεταφορές 
 
Πλεονεκτήματα στη διεθνή κλίμακα αναφοράς: 
 
• Γεωγραφική θέση – πύλη νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 
• Νευραλγική θέση ως προς το “One belt - one road” 

 
• Ισχυρή ναυτιλία – leadership με 18,2% της παγκόσμιας 

χωρητικότητας 
 

• Πλεονεκτήματα χώρας-μέλους Ε.Ε. (TENs, ειδικά 
προγράμματα κλπ) 

 
 



Logistics 
 
Στρατηγικοί στόχοι (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών) 
 
 Attracting international freight flows 

 
 Development of national logistics 

 
 Business Environment 

 
 Development of Logistics networks and infrastructure 

 
 Access to finance  

 
 Innovation and application of technology 

 
 Skills and Human resources 

 
 Environment 
 



Ανάπτυξη δικτύου Εμπορευματικών 
Κέντρων 
 
• Προοπτικές ενός «βασικού» δικτύου με βάση: 

 
• Σύμπλεγμα Θριασίου 
• Θεσσαλονίκη – Στρατόπεδο Γκόνου (672,000 m2) - 

ΓΑΙΑΟΣΕ.  
• Αλεξανδρούπολη - ΓΑΙΑΟΣΕ (200.000 m2) 

 
• … και πρόσφατες εξαγγελίες για: 
• Ηγουμενίτσα  
• Καβάλα 
• Βόλος 
• Πάτρα 
 
 



Ανάπτυξη δικτύου Εμπορευματικών 
Κέντρων 
• Θεσμικά «Εργαλεία»: 
 - 3333/2005 (Εμπορευματικά Κέντρα),  
 - 3982/2011 (Μέρος Γ’-Ανάπτυξη   
  Επιχειρηματικών Πάρκων),  
 - 4302 / 2014 (Ρύθμιση θεμάτων 
Εφοδιαστικής) 
 
- ορισμένες διατάξεις του 3333/2005 (Εμπορευματικά Κέντρα) 
εμπεριέχονται στον 3982… 

 
 
 
 
 



Ανάπτυξη ενός Logistics cluster 



Άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες (ΥΜΥ) 

• Εκπόνηση του Greek National Master Plan 
(Egis Consortium, χρηματοδότηση από ΕΙΒ, εν 
εξελίξει) 
 

• Προώθηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης 
(Θεσσαλονίκη) - Αλεξανδρούπολη-
Μπουργκάς, στενή ελληνο-βουλγαρική 
συνεργασία. 



Ιδιωτικός τομέας - πρόσφατες 
πρωτοβουλίες  

 
• COSCO: επένδυση 5 εκ. Ευρώ για ανάπτυξη 

κέντρου logistics 90.000 τ.μ. στον ΟΛΠ. 
 

• DB Schenker: νέα εγκατάσταση 6,000 τ.μ. στον 
Ασπρόπυργο 
 

• DHL Express Europe: επένδυση για νέα 
εγκατάσταση  στον ΑΙΑ 



Για μια «Εθνική» Στρατηγική… 
Προϋποθέσεις: 
 
• Ικανοποίηση αναγκών, αλλά και 
• Οραματική προσέγγιση για το μέλλον 

 
Προσδιορισμός προκλήσεων και ευκαιριών:  
• Ρόλος της χώρας στο διεθνές σύστημα ροών 
• Ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα 

 
• Ποιότητα μετακινήσεων , αλλά και 
• Welfare , μείωση εξωτερικού κόστους 

 
• Εξειδίκευση στόχων 
• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
 
 
 
 
 



Για μια «Εθνική» Στρατηγική… 

 
Στόχοι 
 
• Προσέλκυση διερχόμενης κίνησης (transit) και ροών 

διαμετακόμισης στον άξονα ανατολής-δύσης 
 

• Ανάδειξη της χώρας σε κόμβο αναδιανομής κίνησης, 
κυρίως στην κατεύθυνση Ασία/ανατολική Μεσόγειος – 
Ευρώπη (plaque tournante).  
 

• Ανάπτυξη υπηρεσιών logistics υψηλής ποιότητας για τη 
διαχείριση διερχόμενων φορτίων – απόσπαση 
προστιθέμενης αξίας, σημαντικές αναπτυξιακές 
προεκτάσεις 

 



Ένα παράδειγμα: πριν 



Ένα παράδειγμα: μετά 



Για μια «Εθνική» Στρατηγική… 
 
Στόχοι (συνέχεια και τέλος…) 
 
• Διευκόλυνση της διεισδυτικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές (μέσω μείωσης του κόστους και αύξησης της ποιότητας μεταφορικής υπηρεσίας (χρόνος, ευελιξία, αξιοπιστία) 

 
• Συνδυασμός με διαφαινόμενες προοπτικές ορισμένων κλάδων  
 
Παραδείγματα:  
• (νωπά και μη) αγροτικά-τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την ανερχόμενη παραγωγή και ζήτηση ποιοτικών και βιολογικής καλλιέργειας προϊόντων, με δυναμική υψηλής προστιθέμενης αξίας 

 
• Ελαιόλαδο, ψάρια, άνθη 
 
• Σκυρόδεμα, πλαστικά κλπ 
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