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ΒΕΠ: Επιλογή Κύριας Παρέμβασης 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά ιδρύθηκε το 1925 και είναι δημόσιος φορέας με 

κύριο στόχο την προστασία και υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του, που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή του Πειραιά. Το ΒΕΠ, ως επιχειρηματικό 

δίκτυο μιας περιοχής με έντονη εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, ενημερώνεται 

συνεχώς, διερευνά, συμβουλεύει τα μέλη του και προωθεί λύσεις που βελτιώνουν την 

επαγγελματική κατάρτιση και τη δραστηριότητα των μελών του. Ο ρόλος του ΒΕΠ στο 

πλαίσιο του Ευρωπαικού Έργου NEWBRAIN είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι δεν 

αντιπροσωπεύει έναν ενιαίο κόμβο μεταφορών αλλά αντιπροσωπεύει τους χρήστες 

μεγάλου αριθμού κόμβων μεταφορών και ως εκ τούτου η συμμετοχή του προσδίδει 

προστιθέμενη αξία στο έργο, παρέχοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις  των χρηστών 

σχετικά με το σύστημα μεταφορών.Το ΒΕΠ έχει εντοπίσει τις βασικές ανάγκες και ευκαιρίες 

των μελών του σχετικά με το σύστημα μεταφορών και έχει καταρτίσει κατάλογο των 

κυριότερων παρεμβάσεων που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες των τοπικών 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα πραγματοποιώντας ειδική μελέτη και ανάλυση για την 

υλοποίηση επιλεγμένης παρέμβασης και τον προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης που 

απαιτούνται για την υλοποίηση της παρέμβασης.  

Η ειδική μελέτη οδήγησε στον εντοπισμό τριών κύριων παρεμβάσεων που στοχεύουν στην 

ικανοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων των μελών του ΒΕΠ για την αναβάθμιση 

της λειτουργίας των σημερινών κόμβων  της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πρώτη παρέμβαση 

αναφέρεται ως TRANSBASE, η οποία επικεντρώνετια στην ανταλλάγη στρατηγικών 

λειτουργιών και εναρμόνιση των λιμενικών διαδικασιών μέσω ενός Κοινοτικού Συστήματος 

Logistics, το οποίο θα διαχειρίζεται το ΒΕΠ, συνδέοντας τα λιμάνια της Ελλάδας (Πειραιάς, 

Λαύριο, Πάτρα, Ηγουμενίτσα) με τους λιμένες της Αδριατικής (Τεργέστη, Κόπερ, Βενετία, 

Ριέκα, Πλόσε). Η δεύτερη παρέμβαση είναι η EDULOG, που περιλαμβάνει προγράμματα 

κατάρτισης και πρακτικής προς τα μέλη του με στόχο την αναβάθμιση και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα μεταφορών/εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, 

η τρίτη παρέμβαση MAREBEP περιλαμβάνει την σύνδεση των χωρών της Αδριατικής και του 

Ιονίου με έναν υπο-περιφερειακό διακομιστή που θα αξιοποιεί τα δεδομένα από τα 

Αυτόματα Συστήματα Αναγνώρισης των λιμένων, περιλαμβάλοντας για παράδειγμα, 

δεδομένα για τα πλοία, συντελεστές εκπομπών, αποτελέσματα επιθεωρήσεων ποιότητας 

καυσίμων, καθαρό δείκτη ναυτιλίας, την ποιότητα του αέρα στις πόλεις των λιμένων. 

Η βελτίωση της συνδεσιμότητας και η αντιμετώπιση των διαφόρων σημείων συμφόρησης 

στην περιοχή μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνεργατική και συντονισμένη προσέγγιση, 

καθώς η περιοχή αποτελείται από πολλές σχετικά μικρές χώρες. Αυτά τα έργα κοινού σκοπου 
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είναι έργα που μπορούν να έχουν σημαντικά αποτελέσματα σε μακροπεριφερειακό επίπεδο 

και δεδομένου ότι είναι μεγάλης κλίμακας έργα πρέπει να εξεταστούν και να εφαρμοστούν 

με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο, πράγμα που απαιτεί τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών. 

Μετά την αξιολόγηση των επιλεγμένων παρεμβάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τον προϋπολογισμό, τον 

αριθμό των ομάδων στόχων, την ωριμότητα του έργου και τις πρωταρχικές ανάγκες και 

προτεραιότητες των τοπικών επιχειρήσεων, η παρέμβαση που επιλέγεται για περαιτέρω 

αξιολογηση από το BEP είναι η TRANSBASE, δηλαδή η ανταλλαγή στρατηγικών λειτουργιών 

και εναρμόνιση λιμενικών διεργασιών μέσω ενός Κοινοτικού Συστήματος Logistics στην 

Αδριατική. Ο κύριος στόχος του ΒΕΠ είναι να εισάγει ένα νέο ολοκληρωμένο και προηγμένο 

εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθημερινής επιχειρηματικής λειτουργίας των μελών του, 

που έχουν στενή συνεργασία με τους λιμένες της περιοχής. Η εναρμόνιση των λειτουργιών 

και των διαδικασιών περιλαμβάνει την τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών των 

λιμένων, αφήνοντας παράλληλα χώρο για συγκεκριμένες παραλλαγές, π.χ. διαφορές στη 

νομοθεσία και στις ανάγκες της αγοράς στις διάφορες χώρες. Η τυποποίηση των διαδικασιών 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αύξηση της αποδοτικότητας στα λιμάνια. Αυτές οι 

πρακτικές ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις,  που δραστηριοποιούνραι στον τομέα των 

μεταφορών και απομακρύνουν τις αβεβαιότητες για την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα. Η τυποποίηση των διαδικασιών και η διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της συνδεσιμότητας στην 

επικοινωνία από πλοίο σε πλοίο και από πλοίο σε ακτή. Η εναρμόνιση και η ανταλλαγή 

δεδομένων απαιτούν την τυποποίηση της μορφής δεδομένων. Η εναρμόνιση αυτή μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός κοινοτικού συστήματος για τις λιμενικές λειτουργίες, 

το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται η ΒΕΠ. 

Τα λιμάνια της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου αποτελούν τις κύριες πύλες που συνδέουν την 

ηπειρωτική Ευρώπη με τις περιοχές της Νότιας Μεσογείου και της Ασίας. Η πλειονότητα των 

λιμένων χαρακτηρίζεται από πυκνές συνδέσεις και ποικίλες λειτουργίες λιμένων. Η αύξηση 

των δραστηριοτήτων τους συμβαδίζει πάντα με την ανάγκη βελτιστοποίησης της 

αποδοτικότητας των λιμένων που οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας. Τα 

πληροφοριακά συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εν λόγω λειτουργιών που 

ενισχύουν την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρέχουν άμεση 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς και των διαφόρων 

ενδιαφερομένων. 

Το TRANSBASE έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα ζητήματα που έχουν προσδιοριστεί στο 

στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τον ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια 

στις χώρες της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου. Η ΕΕ υπογραμμίζει θέματα όπως η ανάπτυξη 
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συστημάτων εποπτείας ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων από τις λιμενικές αρχές, η 

απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών, ο εξορθολογισμός των διοικητικών υπηρεσιών 

για τα πλοία που φθάνουν από και προς τους λιμένες της ΕΕ, το ενιαίο διοικητικό πλαίσιο, ο 

συντονισμός των επιθεωρήσεων, οι οδηγίες 1875/2006 και 70/2008 σχετικά με τα 

ηλεκτρονικά τελωνεία κλπ. Το TRANSBASE αναμένεται να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες 

για την ασφαλή μεταφορά αγαθών με τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων μέσω των 

επιμελητηρίων τους. Ο απώτερος στόχος είναι να προσφέρει στους χρήστες μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ομαλή κυκλοφορία αγαθών στις χώρες της Αδριατικής-

Ιονίου, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια και να παρέχει γρήγορες, 

αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. 

Το σχέδιο TRANSBASE αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός κοινοτικού συστήματος Logistics, ενός 

συστήματος που θα βασίζεται στην αρχή του "ενιαίου παραθύρου", δηλαδή μια 

διευκόλυνση που επιτρέπει στα μέλη που ασχολούνται με το εμπόριο και τις μεταφορές να 

υποβάλλουν τυποποιημένες πληροφορίες και έγγραφα με ένα σημείο εισόδου, (π.χ. λιμάνια, 

εμπορευματικά κέντρα) με τις τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. Εμπορικά και Βιομηχανικά 

Επιμελητήρια) και να επιτρέψει την ομαλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των κόμβων 

μεταφορών. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

εκκαθάρισης των εμπορευματικών ροών στις λιμενικές περιοχές και στην πιο ομαλή 

μεταφορά προς την ενδοχώρα μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και του ελέγχου ενός 

μέσου στήριξης για την άφιξη και την αναχώρηση του πλοίου, τον εκτελωνισμό και την 

εφοδιασμό φορτίου, τη διαχείριση, τις χερσαίες μεταφορές και τα προφίλ των τοπικών 

επιχειρήσεων. Πιο λεπτομερώς το TRANSBASE  περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

➢ την ευαισθητοποίηση και διάδοση  των αποτελεσμάτων της έρευνας και των 

βέλτιστων πρακτικων σε Αδριατικό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, 

➢ την συνεργασία για την ανάθεση βέλτιστων πρακτικών στις δραστηριότητες των 

θαλάσσιων μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης και να διατυπώσουν 

συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη τους, 

➢ τον εντοπισμό καινοτόμων τεχνολογιών για θέματα θαλάσσιων μεταφορών και 

εφοδιαστικής αλυσίδας, 

➢ την ανάπτυξη ενός προηγμένου Κοινοτικού Συστήματος για την υποστήριξη της 

ομαλής κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στις χώρες της Αδριατικής Ιονίου, 

➢ την ανάπτυξη κοινής υποδομής για την προώθηση των μεταφορών, των υπηρεσιών 

πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

➢ την ανάπτυξη λιμενικών και υλικοτεχνικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας 

λειτουργικότητα και επικοινωνία μεταξύ λιμένων της Αδριατικής Ιονίου, 
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➢ την δημιουργία ενός επιτυχημένου μοντέλου για την προώθηση ενός συστήματος 

βιώσιμων μεταφορικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνδέσεων στην περιοχή της 

Αδριατικής Ιονίου, 

➢ να βοηθήσει στην αναγνώριση των εμποδίων που παρεμποδίζουν την υλοποίηση 

κατάλληλων μέτρεων και την αξιολόγηση λύσεων, 

➢ την προώθηση στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των λιμένων και των 

τοπικών επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός συμπλέγματος 

ανταποκρινόμενου στις ανάγκες των θαλάσσιων μεταφορών και των υπηρεσιών 

εφοδιαστικής αλυσίδας, 

➢ την διοργάνωση εργαστηρίων και μελετών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των 

στόχων που αναφέρονται παραπάνω, 

➢ την παροχή ενός προγράμματος διάδοσης για την αύξηση αναγνώρισης του έργου 

και την καθιέρωση αυξανόμενης συμμετοχής χρηστών, 

➢ την θέσπιση προγράμματος αξιολόγησης για τη μέτρηση της συμμόρφωσης των 

αποτελεσμάτων του έργου σε σχέση με τις προδιαγραφές και τις συστάσεις για 

μελλοντικές δράσεις. 

Σε γενικές γραμμές, το Κοινοτικό Σύστημα Logistics που αναπτύχθηκε για τα επιμελητήρια 

στο πλαίσιο του TRANSBASE καλύπτει διάφορες δραστηριότητες σχετικά με την εφοδιαστική 

αλυσίδα εντός των λιμένων και γύρω τους. Το σύστημα θεωρείται σημαντική προτεραιότητα 

για το ΒΕΠ παρέχοντας στα μέλη του πιο αποτελεσματικές μεταφορικές λειτουργίες, οι 

οποίες με τη σειρά τους τους επιτρέπουν να παρέχουν καλύτερες και πιο παραγωγικές 

υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η χρήση μιας τέτοιας πλατφόρμας αναμένεται να οδηγήσει 

σε σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τους χρόνους εξυπηρέτησης που προσφέρει ο 

λιμένας, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την 

ασφάλεια στις επιχειρησιακές διαδικασίες. 
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