
ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

KEY POINTS



ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ…

• Ο Θεσσαλικός κάμπος έχει υπάρξει ο αιμοδότης του πρωτογενή 
τομέα στο παρελθόν. Η εδώ και δεκαετίες «παραίτηση» της 
κεντρικής πολιτείας από τους στόχους της έχει οδηγήσει να 
εισάγουμε το 80% του κρέατος και το 70% του γάλακτος / στόχοι 
που άλλοτε υπηρετούνταν από την περιοχή μας

• Προσφάτως ο πρωθυπουργός μίλησε για «καθαρή-πράσινη» 
ενέργεια από τα υδροηλεκτρικά, ένα έργο που εάν ολοκληρωθεί 
θα σώσει την θεσσαλική πεδιάδα που κινδυνεύει με 
ερημοποίηση

• Μπορούν να τέμνονται η προστασία του περιβάλλοντος και η 
ανάπτυξη των θεσσαλικών πόλεων; Μπορεί η «ανάπτυξη» να 
μην γίνεται σε βάρος του μέλλοντος και με ποιους τρόπους;

• Στοιχεία (ΒήμαΚυριακής 13.10.19 Άρθρο του Γιάννη Κολλάτου)



Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ HUB – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΩΝ

Πώς θα έρθει όμως η ανάπτυξη; ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

H Ελλάδα μπορεί να λανσαριστεί ως Διεθνές Hub με συγκεκριμένα

βήματα όπως:

➢ Η Απελευθέρωση λιμενικών υποδομών & υπηρεσιών η του 

διαμετακομιστικού εμπορίου

➢ Η Λειτουργία Ελεύθερων Ζωνών Μεταποίησης & Εμπορίου 

➢ Η Ανάπτυξη Τελωνειακών Αποθηκών με απλουστευμένες 

διαδικασίεςέν με Σιδηροδρομικό & Τελειοποιημένο Οδικό 

Δίκτυο

➢ Οι Διακρατικές Συμφωνίες για τη δημιουργία Ευρω

Μεσογειακού Λιμενικού Δικτύου Συνδυασμένων μεταφορών

➢ Η Ελλάδα στο δρόμο του OBOR

Είναι πλέον υπαρκτή η Ευκαιρία για επενδύσεις σε Επιχειρήσεις 

Έντασης Εργασίας / Κέντρα Καινοτομίας / Μεταποίησης / Added 

Value Υπηρεσίες



Ανάπτυξη μέσω 
Master Plan -

Παραχωρήσεων
Προϊόντα Αιχμής

Περιφερειακό
Λιμάνι

Τομείς Έμφασης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ «ΟΔΗΓΟ» ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ - ΒΟΛΟΣ

Το μέγεθος του λιμένα του 
Βόλου δεν του επιτρέπει να 

ανταγωνιστεί ευθέως τα λιμάνια 
του Πειραιά και της 

Θεσσαλονίκης. Αποτελεί όμως 
πλεονέκτημα η σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, μετατροπή 
του σε «έξυπνο» και «πράσινο» 

λιμάνι που θα προσφέρει 
ανταγωνιστικές υπηρεσίες 

προσελκύοντας νέους πελάτες. 

Το λιμάνι του Βόλου 
είναι το τρίτο εμπορικό 
λιμάνι της χώρας. Εκτός 
από τα μεταλλουργικά 

προϊόντα, τα κυριότερα 
προϊόντα που 

διακινούνται από το 
λιμάνι του Βόλου είναι 

τα αγροτικά και τα 
λιπάσματα

Η νομοθετική δυνατότητα να γίνουν 
επιμέρους παραχωρήσεις στους 
λιμένες αφήνει πολλά περιθώρια 
ανάπτυξης σε συνδυασμό με την 
επενδυτική άνθηση της ίδιας της 

πόλης. Ένα ολοκληρωμένο master 
plan, με στόχους για car terminal, 

LNG σταθμό & ένα μικρό 
εμπορευματικό κέντρο (dry port) 

στο πλαίσιο κάποιου Interreg –
Διευρωπαϊκών Δικτύων, θα 
μεταμόρφωνε την περιοχή



Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος της Κ. Ελλάδας από το Λιμάνι

H πορεία του λιμανιού είναι 
καθοριστική για την οικονομική 
ανάπτυξη ολόκληρης της 
περιοχής της Μαγνησίας και της 
Κεντρικής Ελλάδας

Το μοναδικό 
ενδιάμεσο λιμάνι 

Πειραιά -
Θεσσαλονίκης

Έχει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης Dry 

Port (Μαγνησία –
ΒΙ.ΠΑ Βόλου-

Λάρισας)

Μπορεί να 
δημιουργήσει 

Άμεσες Συνέργειες 
( Μεσογειακό 
Δίκτυο - ΗΠΑ)

Το επόμενο βήμα είναι να υπάρξει 
μελέτη ανάπτυξης διχωρικού
Εμπορευματικού Κέντρου. Η 
χρηματοδότηση θα μπορούσε να 
γίνει μέσω των Διευρωπαϊκών 
Δικτύων Μεταφορών. 

Η αποθήκευση, διαλογή και διαχείριση 
προϊόντων, μπορεί να πραγματοποιείται 
στο Εμπορευματικό Κέντρο, ενώ η 
εξυπηρέτηση φορτίων και η προσωρινή 
εναπόθεση πραγματοποιείται στο λιμάνι-
Άμεσες Συνέργιες



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΜΑΣ; 

Όμως ακόμη και εάν όλα αυτά γίνουν, θα εξάγουμε 

επαρκώς; Τι πάει στραβά έως σήμερα με τις εξαγωγές μας;

➢ Έντονος Διεθνής Ανταγωνισμός

➢ Έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών 

➢ Ύπαρξη πολλαπλών Εθνικών Σχεδίων Ανάπτυξης (άλλο για 

τα Λιμάνια, άλλο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα). Ανάγκη 

ενοποίησης

➢ Έλλειψη δικτύων διακίνησης στο εξωτερικό – market brand 

networks

➢ Έλλειψη φιλοσοφίας συμμετοχής σε διεθνή clusters

εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις



ΤΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ; 



Εχθροί του 

Διεθνούς Εμπορίου 

Μικρά δίκτυα – Έλλειψη 

εξειδίκευσης – Εμπορικοί Πόλεμοι



• Ανάπτυξη Πολλαπλών προορισμών από χώρα σε χώρα
• Ευέλικτα Διεθνή Κανάλια διανομής
• Διμερείς συνεργασίες που θα απλοποιήσουν το e-commerce
• Έρευνα αγοράς διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων (Πού 

πουλάμε καλύτερα;)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ:

• Clustering εταιρειών με συναφή αλλά και ανταγωνιστική δραστηριότητα, ώστε το προϊόν να συσκευάζεται, παλετοποιείται και 
εκτελωνίζεται με συνοπτικές διαδικασίες και να εξάγεται γρήγορα προς συγκεκριμένη αγορά-πελάτη

• Groupaρισμα προϊόντων
• Διείσδυση σε δίκτυα e-commerce που θα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν θα «χάνονται» μέσα στο πλήθος
• Marketing assistance από τα αντίστοιχα διμερή επιμελητήρια ή από εμπορικά clusters ώστε να γνωστοποιείται το Origin και η 

ποιότητα του προϊόντος που εξάγεται και βρίσκεται σε διεθνή ράφια
• Added value υπηρεσίες ώστε να διευκολύνονται οι τελωνειακοί έλεγχοι (αποστολή εμπορευμάτων με ελεγχόμενη θερμοκρασία 

ή/και ψύξη, αποστολή δειγμάτων με courier, τεχνικές συμβουλές, FDA, άλλες απαιτήσεις για προστασία ζώων, φυτών κ.λπ.)

Τι μπορεί να κάνει η Cargo360°KEY POINTS για Επιτυχημένες Εξαγωγές



Απευθείας Ανάπτυξη Δικτύων Συνεργειών 
με ΗΠΑ & ΚΥΠΡΟ με συμμετοχή σε 

CLUSTERS

Η λειτουργία της Cargo360° έχει γνώμονα την παροχή εξειδικευμένων λύσεων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα με ταχύτητα και ασφάλεια.
Για αυτό όλα τα προηγούμενα key points φροντίζουμε να τα ικανοποιούμε συμμετέχοντας σε Διεθνή Εμπορικά Clusters. Η Cargo360°
είναι: 

• Μέλος του Αμερικανικού Δικτύου HERMES EXPO INTERNATIONAL
• Ιδρυτικό μέλος του Cluster του HERMES EXPO INTERNATIONAL σε Ελλάδα – Κύπρο & έχει
• Συνεργασία με Εμπορευματικά Δίκτυα σε Κύπρο – Μεσόγειο

Μπορούμε με βάση την εμπειρία μας στην διαχείριση Τελωνειακών Αποθηκών, στην οργάνωση και εκτέλεση του διαμετακομιστικού 
εμπορίου από και προς τις ΗΠΑ / Κύπρο & την πολυετή γνώση μας στον τομέα των εκτελωνισμών, να σας συμβουλεύσουμε για τα 
επιμέρους KEY POINTS στην δημιουργία, διατήρηση και επέκταση των εμπορικών σας δεσμών με Διεθνή Δίκτυα.

Τι μπορεί να κάνει η Cargo360°



Με ποιους  

δημιουργούμε 

«ΔΙΚΤΥΑ»

Επιμελητήρια

Μεταφορικές 

Εταιρίες

Εμπορικές/

Βιομηχανικές 

Επιχειρήσεις

Έλληνες 

Παραγωγοί/

Συνεταιρισμοί

Εξαγωγείς



Λίγα λόγια για το 

USA Exports-Hermes 

Expo Project

CARGO360°



USA Exports-

Hermes Expo 

Project σε 3 άξονες

International 

Tranports

Customs 

Formalities & 

Procedures

All Exports 

Services



Με τα «φτερά» της 

Hermes Expo η 
Cargo360°



ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

Γρ. Λαμπράκη 93 
18 534

Πειραιάς

+30 210 41 26 606 info@cargo360.gr

@cargo360gr www.linkedin.com/company/cargo360/

Social Media



Thank You

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


