
 

 

 

 

 

 

Την 18η Ιουνίου 2018, στην Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), 
πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 
συγκρότησης του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ σε Σώμα, σε 
συνέχεια των αρχαιρεσιών ανάδειξής του 
την 1η Ιουνίου στη Λιβαδειά. 
Περισσότερα για τα Μέλη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
εδώ. 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, 
 
θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 

νέο Ενημερωτικό Δελτίο  Ιουνίου 

– Δεκεμβρίου 2018 του 

Ελληνικού Επιμελητηριακού 

Συνδέσμου Μεταφορών και να 

μεταφέρω τις θερμότερες ευχές 

μου σε εσάς και τις οικογένειές 

σας, για μια Καλή και 

δημιουργική Χρονιά.  

Σημαντικότερο σημείο του 

απολογισμού του Ε.Ε.ΣΥ.Μ της 

χρονιάς που φεύγει αποτελεί η 

δομική αλλαγή στη σύνθεση των 

μελών του, ύστερα από την 

ιστορική απόφαση τροποποίησης 

Καταστατικού του, που επιτρέπει 

πλέον εγγραφή ως μελών σε 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου και Φυσικά Πρόσωπα, με 

δικαίωμα ψήφου, ανοίγοντας το  

δρόμο για θεσμική διεύρυνση της 

συνεργασίας των εμπλεκομένων 

του κλάδου των μεταφορών 

(Επιμελητήρια, Αυτοκινητιστές, 

Λιμένες, Αυτοκινητοδρόμους,   

Χαιρετισμός Προέδρου 
 

  

καθώς και επιχειρήσεις και 
προσωπικότητες του κλάδου 
των μεταφορών και της 
εφοδιαστικής εμπορευμάτων 
(freight transport logistics), 
συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στην ενδυνάμωση του 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
Ευχόμενος κάθε επιτυχία στις 
κοινές μας προσπάθειες, σας 
ευχαριστώ από καρδιάς για τη 
διαχρονική στήριξη  καθώς και 
την εμπιστοσύνη σας στο 
έργο του Συνδέσμου μας.  
 
                             Με τιμή, 
 

  Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης                                                     

http://www.eesym.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%94%CE%A4-%CE%95%CE%95%CE%A3%CE%A5%CE%9C-19-06-2018.pdf
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Ενδυνάμωση συνεργασίας Ε.Ε.ΣΥ.Μ 
με τα  Υπουργεία Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών 
& Μεταφορών  
 

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα 
πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις 
αντιπροσωπείας της νέας Διοίκησης 
του Ε.Ε.ΣΥ.Μ με την πολιτική ηγεσία 
των Υπουργείων Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών 
& Μεταφορών, την Τρίτη και 
Τετάρτης, 10 και 11 Ιουλίου.  

Η εκπονούμενη με χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) Εθνική 
Στρατηγική Μεταφορών (Master 
Plan), η ανάγκη ενθάρρυνσης 
ανάπτυξης των Συνδυασμένων 
Μεταφορών (πολυτροπικότητας) και 
ενός Εθνικού Δικτύου 
Εμπορευματικών Κέντρων, η νέα 
δέσμη μέτρων του Πακέτου 
Κινητικότητας της Ε.Ε. την οποία 
διαπραγματεύονται τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 
ήταν μεταξύ των θεμάτων που 
συζητήθηκαν με τον Υφυπουργό 
Υποδομών & Μεταφορών, κ. Νικόλαο 
Μαυραγάνη. 

Συνάντηση Μελών Δ.Σ. 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ με τον Τομέαρχη 
Ναυτιλίας Ν.Δ., κ. Ιωάννη 
Πλακιωτάκη 
 

Συνάντηση με τον κ. Ιωάννη 
Πλακιωτάκη, Τομεάρχη 
Ναυτιλίας της Νέας 
Δημοκρατίας, είχαν Μέλη του 
Δ.Σ. Ε.Ε.ΣΥ.Μ, την Τρίτη 17 
Ιουλίου 2018. 
Θέματα συζήτησης μεταξύ 
άλλων, οι εξελίξεις σχετικά με 
την αξιοποίηση των δέκα 
λιμανιών που διαχειρίζονται 
Οργανισμοί Λιμένων της 
χώρας, η προοπτική ανάπτυξης  
ενός Στρατηγικού Δικτύου 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 
στα Νησιά με την εφαρμογή 
του συστήματος «Hub and 
Spoke» και συνδυασμό 
μεταφορικών μέσων, καθώς και 
η αναδιοργάνωση λειτουργίας 
των Λιμενικών Ταμείων και με 
τη θεσμική συμμετοχή 
εκπροσώπων των τοπικών 
Επιμελητηρίων. 

Συνέχεια προσπαθειών ανάπτυξης 
Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών 
Συνδέσεων 
 

Μία πρώτη συνάντηση στενού 
κύκλου ειδικών σε θέματα 
Ακτοπλοΐας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, με στόχο 
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
την μεθοδολογία και τις  
προδιαγραφές για τη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης πρότασης, που 
αφορά στην ανάπτυξη ενός  
Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών 
Συνδέσεων σε συνέχεια 
προηγούμενων εργασιών, 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 
Ιουλίου 2018 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν).  

Συνάντηση Ε.Ε.ΣΥ.Μ με τον νέο 
Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής, κ. Φώτη Κουβέλη είχαν 
τα Μέλη ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
 

Μεταξύ των θεμάτων που 
συζητήθηκαν ήταν η εφαρμογή του 
νέου Νόμου για το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο στα ελληνικά νησιά, που 
στηρίζεται θερμά από τον 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ,, η ανάγκη αναθεώρησης 
του υφιστάμενου Ακτοπλοϊκού 
Δικτύου, η αξιοποίηση δέκα λιμανιών  
που διαχειρίζονται Οργανισμοί 
Λιμένων της χώρας με τη μέθοδο 
των υποπαραχωρήσεων, καθώς και η 
ανάγκη αναδιοργάνωσης της 
λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων  
και με τη θεσμική συμμετοχή  
εκπροσώπων τοπικών 
Επιμελητηρίων, που αποτελεί πάγιο 
αίτημα των Επιμελητηρίων και του 
Συνδέσμου μας. 
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Ημερίδα με θέμα «Συνεργασία Εμπορευματικών Κέντρων - Λιμένων, Ευρωπαϊκή 

Εμπειρία, Προκλήσεις», διοργάνωσε ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ από κοινού με τη Γενική 

Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, την 

Ένωση Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπορευματικών 

Κέντρων (Europlatforms), την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018. οποία φιλοξένησε ο 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Περισσότερα για την Ημερίδα εδώ. 

Βράβευση των καλύτερων εργασιών των φοιτητών του Βραβείου Μεταφορών 

Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΟΛΠ, η Τελετή Βράβευσης των τριών καλύτερων 

εργασιών του Διαγωνισμού για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος 

Τσαμπούλας» Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018, με θέμα «Πρόταση Ανάπτυξης ενός 

Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς 

Κόμβους και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων (Hub and 

Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων», οι οποίες επελέγησαν από ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Περισσότερα για την εκδήλωσή μας εδώ. 

 

http://www.eesym.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA/
http://www.eesym.gr/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5/
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Ε.Ε.ΣΥ.Μ 

 

Τηλ.: 210-4274042 

Fax: 210-4274043 
 

E-mail: info@eesym.gr 

   

➢  Συμβολή στην: 

 
- Εκπόνηση μακρόχρονης συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών  
 

- Ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Μεταφορών με κομβικές 
και περιφερειακές συνδέσεις και συνδυασμό μεταφορικών μέσων και στον 
εκσυγχρονισμό των περιφερειακών και νησιωτικών λιμένων  

 

- Ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέτρων, Σταθμών και 
Κόμβων Συνδυασμένων Μεταφορών (Logistic Centers)  

 

- Προώθηση αναγκαίων θεσμικών πρωτοβουλιών υποστήριξης και κ ινήτρων 
ανάπτυξης συνδυασμένων εθνικών και διεθνών εμπορευματικών 
μεταφορών 

 

- Ανάπτυξη σύγχρονων, αποτελεσματικών και βιώσιμων οδικών μεταφορών  
 

- Εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα νησιά  
 

- Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας  
 

- Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον  
 

- Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 
 

- Εκπαίδευση στελεχών και υποστήριξη Έρευνας και Καινοτομίας  
 

 

➢  Διοργάνωση Εθνικών ή και Διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων,  εκπαιδευτικών 

     προγραμμάτων, αποστολών, στην Ελλάδα και εξωτερικό  
 
   
 
 
 
    
 

mailto:E-mail:%20info@eesym.gr

