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Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, 
 
Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος σας καλωσορίζω στη 
σημερινή μας εκδήλωση.  
 
Αποδεχθήκαμε την πρόταση της OPERATIONS CENTER 
για την συνδιοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης γιατί 
αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει ο 
τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα πεδία της 
οικονομίας. 
 
Είναι ο κλάδος που δυναμικά εξελίσσεται και  
 

• Υποστηρίζει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της 
μεταποίησης 

• Συμβάλλει σε ποσοστό 9,5% στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ της χώρας 

• Απασχολεί 200.000 άτομα που αντιπροσωπεύουν το 
4,7% της απασχόλησης με προοπτικές περαιτέρω 
ανάπτυξης. 

• Προωθεί τις εγχώριες και διεθνείς εμπορικές 
συναλλαγές 

• Αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση της χώρας και ωθεί την 
καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου των διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών 

• Είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται μαζί με τις 
βιομηχανικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας  

 



και σε συνεργασία μαζί τους  
 

• Διακινεί και προβάλλει τα ελληνικά προϊόντα στις 
παγκόσμιες αγορές. 

 

Η δυναμική του κλάδου έχει επιβεβαιωθεί.  

 

Η χώρα έχει προχωρήσει σημαντικά σε έργα υποδομής, 

κυρίως σε ότι αφορά το Οδικό Δίκτυο, το οποίο είναι πια 

από τα πλέον σύγχρονα στην Ν.Α, Ευρώπη. 

 

Ωστόσο, για να μπορέσει ο τομέας αυτός να εδραιωθεί 

ως βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά στο 

διεθνές περιβάλλον είναι απαραίτητο να υπάρξουν 

συγκεκριμένες θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες 

όπως ενδεικτικά:  

 
1. Η ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα 

Logistics. 
 
2. Η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των 

εταιρειών logistics. 
 
3. Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και δικτύων και η 

αποτελεσματική διασύνδεσή τους. 



 
4. Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες 

εξειδικευμένες ειδικότητες και στις αναγκαίες 
δεξιότητες. 

 
5. Η θεσμοθέτηση κινήτρων για την υποστήριξη των 

επενδύσεων των επιχειρήσεων. 
 
Η σημερινή μας εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει τις 
σύγχρονες τάσεις στον κλάδο των Logistics αλλά και τις 
καλές πρακτικές που οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει 
στην προσπάθειά τους για τη βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των πελατών τους. 
 
Σας καλώ να την παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε 
στη συνέχεια στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 
 
Σας ευχαριστώ 


