ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ online event

Ένα 2ήµερο on-line event µεταφοράς τεχνογνωσίας µέσα από
πρότυπα case studies και βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί
στην εφοδιαστική αλυσίδα στην κρίσιµη περίοδο της πανδηµίας.

15:30 – 18:00

Για τη δωρεάν συµµετοχή σας απαραίτητη η εγγραφή σας ΕΔΩ
Το link παρακολούθησης θα σταλεί στους συµµετέχοντες την παραµονή του event.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

15:15 – 15:30
15:30

Σύνδεση στην πλατφόρμα

case study MED FRIGO
Εφαρμογή eCMR στις Εξαγωγές προς Ευρώπη: Ολοκληρωμένη Εφαρμογή
H εταιρεία MED FRIGO, έχοντας πάντα την Καινοτομία και την χρήση νέων τεχνολογιών ανάμεσα στις στρατηγικές της προτεραιότητες,
αποφάσισε να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή e-CMR σε φορτία από την Ελλάδα προς και από την Ευρώπη. Η εφαρμογή είναι
πλήρως συνδεδεμένη με τα συστήματα TMS και ERP της εταιρείας. Η εφαρμογή βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

Κώστας Κιαπέκος, Διευθυντής Logistics, ΟΜΙΛΟΣ MED FRIGO

case study PCDC
Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών logistics της PCDC μέσω της
πλατφόρμας eServices
H PCDC SA με την ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα eServices, υλοποίησε ένα Single Point of Contact μεταξύ των χρηστών της:
Εισαγωγικών/εξαγωγικών εταιρειών, διαμεταφορέων, εκτελωνιστών και τελικών παραληπτών, αντικαθιστώντας σχεδόν πλήρως
την ανάγκη για φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της PCDC και του τελωνείου στην κρίσιμη περίοδο της πανδημίας. Σε συνεργασία
με μεγάλη εισαγωγική εταιρεία κατεψυγμένων τροφίμων, εκπονήθηκε ένα case study και διαπιστώθηκαν σημαντικές χρονικές και
οικονομικές εξοικονομήσεις και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της δυνατότητας απομακρυσμένης διαχείρισης.

Βίκυ Τσακλάνου, Business Development Manager, PCDC

case study MANTIS
Αύξηση παραγωγικότητας της συλλογής παραγγελιών με Pick to Light στην Aquila!
Στο συγκεκριμένο case study θα δούμε πως η τεχνολογία Pick to Light που εφαρμόστηκε στην Aquila, έδωσε λύση στο bottleneck της
διαδικασίας της διεκπεραίωσης των παραγγελιών και οδήγησε σε σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, στη σημαντική μείωση των λαθών
και του κόστους Logistics.

Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Sales and Business Development Manager, MANTIS

case study ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
3PL in FMCG “Premium Distribution Services”
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της NESTLE, με την οποία συνεργάζεται επί 35 χρόνια, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο
Β2Β κανάλι διανομής για τα professional προϊόντα café διανέμοντας σε όλες τις καφετέριες Αττικής. Τα υψηλά standards ποιότητας
παράδοσης σε συνδυασμό με την απαράμιλλη ποιότητα του προϊόντος οδήγησαν σε εξαιρετικά αποτελέσματα και σε ιδιαίτερα υψηλό customer satisfaction.

Ιώ Βλάχου, Commercial Director, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
16:40 – 16:50
16:50

Διάλειμμα

case study EUROCHARTIKI
Οπτικοποίηση χρονοσειράς αποθεμάτων & χρήση ευρετικών αλγόριθμων για μεσοπρόθεσμο
προγραμματισμό παραγωγής
Παρουσιάζουμε το πρόγραμμα «PRISM», το οποίο λαμβάνει υπόψη αλληλεπίδραση πολλαπλών παραγόντων (ζήτηση,
δυναμικότητα, διαθεσιμότητα χρόνου κλπ), προσφέροντας ταχύτητα και ακρίβεια στην λήψη αποφάσεων σε περίοδο απαιτητική
σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου. Η εφαρμογή αυτή οπτικοποιεί σε χρονοσειρά 2,5 μηνών το διαθέσιμο απόθεμα και το
πρόγραμμα παραγωγής.

Θέμης Μελίδης, Διευθυντής Προμηθειών και Προγραμματισμού Παραγωγής, ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

case study GLAXONSMITHKLINE
Από το S&OP στο Integrated Business Planning (IBP)
Το Business case περιγράφει τον μετασχηματισμό του παραδοσιακού S&OP σε Integrated Business Planning (IBP) ως ένα
εργαλείο ενοποίησης όλων των διαδικασιών της εταιρείας, τον μετασχηματισμό της κουλτούρας, την βελτιστοποίηση της
ευελιξίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και του συστήματος προβλέψεων (forecasting), σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας
και αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον.

Δαμιανός Αθανασιάδης, Supply Chain Lead Italy GSK Consumer Healthcare, GLAXONSMITHKLINE

Διδάγματα από κορυφαία cases στην τροφοδοσία retail & omni channel
Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING
18:00

Κλείσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

15:15 – 15:30
15:30

Σύνδεση στην πλατφόρμα

case studies RAVENNA Νο 1
Νέα Αποθήκη – WMS – Στόχος η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών
Η RAVENNA τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται διαρκώς με νέες κατηγορίες προϊόντων και με νέα μεγάλα καταστήματα, με στόχο την
καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της. Η λειτουργία της νέας αποθήκης, η εφαρμογή WMS με έξυπνα / προηγμένα
συστήματα εναπόθεσης και συλλογής σε όλες τις εγκαταστάσεις, και η αύξηση της αποτελεσματικότητας στα Logistics της αποτελούν
εργαλεία για την επίτευξη του στόχου.

Κώστας Τουμπανιάρης, Logistics Manager, RAVENNA Νο 1

case studies ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
Supply Chain Transformation “Pharmaceutical Logistics”
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ στόχευσε να γίνει ο #1 Pharma Logistics partner στην Ελλάδα μέσω καινοτόμων και υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσιών Logistics. Η στρατηγική και η επίτευξη των ιδιαίτερα προκλητικών στόχων της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, εκτός της βράβευσης των Supply
Chain Awards, αναγνωρίστηκαν και από το Pharma Tech Outlook magazine ανακηρύσσοντας την στους TOP 10 Supply Chain Providers in
Europe 2020!

Research & Technology Projects “5G & 6G in Logistics”
H ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ στα πλαίσια του Horizon 2020 έγινε awarded από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συμμετοχή σε 2 πανευρωπαϊκά projects
(Vital 5G και Dedicat 6G) για την υλοποίηση:
1. Σύγχρονων τεχνολογιών 5G στις αποθήκες ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
2. Έρευνας για την ανάπτυξη προτύπου και δικτύων 6G σε χώρους αποθήκης.

Λυκούργος Μανωλιάδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ

case study TRUCK AND CARGO INSURANCE
Συνεργατικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα
Η truck & cargo insurance σε συνεργασία με την delatolas express cargo και την IRM συνεργάστηκαν κάνοντας insurable risk management καταστρώνοντας ένα “after disaster plan” και κατάφεραν να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα όπως: 7% εξοικονόμηση καυσίμου,
11 % μείωση λειτουργικών εξόδων, 15 % μείωση ασφαλίστρων, 10 % μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, μείωση στην συχνότητα των
ατυχημάτων.

Γιάννης Σαμολαδάς, Supply chain insurance specialist, Founder of IRM - insurable risk management and TRUCK AND
CARGO INSURANCE

16:40 – 16:50
16:50

Διάλειμμα

case study DELIVERY.gr & TELENAVIS
Delivery.gr η κατ΄οίκον άμεση παράδοση maid in Greece 100%
Η delivery.gr σε συνεργασία με την Telenavis ανέπτυξε σε χρόνο ρεκόρ ένα εκτεταμένο δίκτυο για την οργάνωση των
αυθημερόν παραδόσεων παραγγελιών. Η συνεργασία μας με την Telenavis μας έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το δικό
μας μοναδικό delivery plan για άμεσες παραδόσεις grocery σε 2 ώρες από την καταχώρηση της παραγγελίας του πελάτη στο
σπίτι του, με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Κωνσταντίνος Χανιώτης, CEO TELENAVIS, Πρόεδρος ILME
Κωνσταντίνος Βασιλάκος, CFOO, ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΧΑΛΗ

case study ONLINE DATA
Metaforefs - Last Mile Digital Transport - Inland Transport Management System
To νέο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Μεταφορικού Έργου Εσωτερικού της OnLine Data, ΜΕΤΑΦΟΡΕΥΣ™ TMS,
αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο καταγραφής, παρακολούθησης και άντλησης στοιχείων για τον επιχειρηματία και την
επιχείρησή του σήμερα προσφέροντας την ουσιαστικότερη παρέμβαση στην παραμελημένη λειτουργία των εσωτερικών
μεταφορών, σημαντική πληροφόρηση καθώς και ενιαίο και αποτελεσματικό έλεγχο. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις
Εσωτερικών Μεταφορών και Διανομών ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας.

Νικόλαος Ροδόπουλος, Chairman & Managing Director, ONLINE DATA

Διδάγματα από κορυφαία cases σε last mile
Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, PLANNING
18:00

Κλείσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ομιλητές

Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING
Είναι Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Παραγωγής ΕΜΠ, ιδρυτής και Executive Consultant της εταιρείας PLANNING AE και επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχει εκπονήσει, κατά τη διάρκεια της υπέρ-25ετούς καριέρας του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
περισσότερα από 400 έργα Supply Chain και γενικότερης αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων τόσο σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, όσο και σε φορείς και οργανισμούς του
δημόσιου τομέα. Τα σεμινάριά του έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 25.000 στελέχη Ελληνικών επιχειρήσεων.

Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, PLANNING
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PLANNING. 1ος απόφοιτος των Μηχανικών Παραγωγής της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές
σπουδές στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) στη Βοστόνη αποκτώντας τον τίτλο του Master of Engineering in Supply Chain Management. Ως σύμβουλος σε θέματα
εφοδιαστικής αλυσίδας έχει συνεργαστεί με πλήθος επιχειρήσεων όπως: Frigoglass, Elais-Unilever, Cosco, ΣΕΒ, ΕΛΤΑ, Speedex, Apivita μεταξύ άλλων.

Δαμιανός Αθανασιάδης, Supply Chain Lead Italy GSK Consumer Healthcare, GLAXONSMITHKLINE
Κατέχει την θέση του Supply Chain Lead Ιταλίας στην GSK Consumer Healthcare με έδρα το Μιλάνο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τομέα των Logistics στην
GSK Consumer Healthcare Ελλάδος. Σταδιακά εξελίχθηκε αναλαμβάνοντας διευρυμένες αρμοδιότητες έχοντας διατελέσει Logistics και Customer Service Manager Ιταλίας και
Ελλάδος, Supply Chain Lead Ελλάδος καθώς και Warehousing & Distribution Lead Νότιας Ευρώπης. Από το 2018 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 κατείχε την θέση του Supply
Chain Lead Iberia με έδρα την Μαδρίτη. Το 2010 αναγνωρίστηκε από την μητρική εταιρεία για την «εξαιρετική του απόδοση και την νοοτροπία νικητή».

Κωνσταντίνος Βασιλάκος, CFOO, ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΧΑΛΗ
Είναι 47 ετών και κατέχει την θέση του CFOO στον Όμιλο Μούχαλη και συγκεκριμένα στις digital πλατφόρμες του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε την ευκαιρία να
αναπτύξει εξειδικευμένη εμπειρία σε Μ&Αs, Financial engineering, Operational Processes, turnaround management strategies, Business Development & international development policies. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες πολυεθνικές εταιρείες όπως McKinsey, PwC, SKODA Group, ESPRIT, Hummel, Neon Energy στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό.

Ιώ Βλάχου, Commercial Director, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
Η Ιώ Βλάχου είναι απόφοιτη του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει πολυετή εμπειρία στο Supply Chain & Logistics από τη θέση του Logistics Director στις εταιρίες SEAGRAM HELLAS και CPI AE και ως Business
Unit Head και Business Development Manager στην εταιρία FAMAR. Από το 2016 είναι Commercial Director στην ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, την εταιρία που διαρκώς στοχεύει στην αριστεία, την
ανάπτυξη και την καινοτομία.

Κώστας Κιαπέκος, Διευθυντής Logistics, ΟΜΙΛΟΣ MED FRIGO
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, τόσο στον τομέα της παραγωγής, όσο και στη συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις μεταφορές , έχοντας εργαστεί σε Διευθυντικές
θέσεις ευθύνης σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα αναδιοργάνωσης & στρατηγικού προγραμματισμού της Ελληνικής
Βιομηχανίας. Ο Κώστας Κιαπέκος είναι Μηχανικός Παραγωγής BSc(Hons), με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στον τομέα της Βιομηχανικής Διοίκησης, στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Λυκούργος Μανωλιάδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Logistics από το Πανεπιστημίου Πειραιά και απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Για σχεδόν 13 χρόνια εργάστηκε
στην εταιρεία FAMAR αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης Warehouse & Operations Manager, Διεύθυνση Κέντρου Διανομής Αυλώνα και Θήβας. Τον Μάιο του 2017 μετακινήθηκε
στην εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ αναλαμβάνοντας τη θέση Pharmaceutical Business Director ενώ από τον Ιούλιο του 2018 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Δηλώνει
ευτυχής που ασχολείται με την επιστήμη των Logistics και παραμένει διψασμένος για βελτιώσεις και θαυμαστής της τελειότητας.

Θέμης Μελίδης, Διευθυντής Προμηθειών και Προγραμματισμού Παραγωγής, ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
Aπόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και του Ecole Polytechnique του Παρισιού, είναι ο διευθυντής Προμηθειών και Προγραμματισμού Παραγωγής της εταιρείας
Ευρωχαρτική. Η δεκαετής εμπειρία του σε θέματα Supply Chain ξεκινά από τον φαρμακευτικό κλάδο όπου και υπήρξε μέλος της ομάδας αγοραστών της ΦΑΜΑΡ. Μεταβαίνοντας
στην Ευρωχαρτική ανέπτυξε μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης και βελτιστοποίησης αποθεμάτων και παραγωγικότητας που βοήθησαν στη επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσεως του
COVID19. Ως ενεργό μέλος της ομάδας Future Logistic Leaders, επιδιώκει να μοιραστεί τις εμπειρίες του στα logistics operations με συναδέλφους.

Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Sales and Business Development Manager, MANTIS
Έχει σπουδές στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς επίσης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Logistics Management. Ξεκίνησε την καριέρα του στον όμιλο Lavipharm ως IT & Logistics Supervisor της θυγατρικής εταιρίας LAS Patras ΑΕ. Το 2000 συνεργάστηκε με την εταιρία DCS Informatics όπου ανέλαβε καθήκοντα IT & Business
Consultant, ενώ το 2001 μετακινήθηκε στον όμιλο Χατζηιωάννου όπου ανέλαβε τη θέση του ΙΤ Project Μanager και στη συνέχεια WMS Specialist & Project Manager. Από το 2003
έως και το 2010 συνεργάστηκε με την Optimum Information Technology ΑΕ, όπου ανέλαβε πλήθος έργων WMS ως Senior Logistics Implementation Consultant και στη συνέχεια
ως Logistics & Supply Chain Senior Consultant. Από το 2011 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με την Mantis Informatics Α.Ε.Ε.

Νικόλαος Ροδόπουλος, Chairman & Managing Director, ONLINE DATA
Είναι Πρόεδρος (2015 - 2021) και μέλος (1994) της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (Logistics) του Υπουργείου Ανάπτυξης,
μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ και επιστημονικός σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Επιχειρηματικά δραστηριοποιείται ως
Πρόεδρος & CEO της OnLine Data AE.

Γιάννης Σαμολαδάς, Supply chain insurance specialist, Founder of IRM - insurable risk management and TRUCK AND CARGO INSURANCE
Ο Γιάννης Σαμολαδάς είναι ιδρυτής της μεσιτικής ασφαλιστικής Truck & Cargo Insurance και της συμβουλευτικής εταιρείας Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων IRM. Σπούδασε
Μηχανολόγος Μηχανικός και τελειώσε mini MBA στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών σε συνεργασία με το ΟΠΑ. Κατέχει τον τίτλο Business Insurance Architect από
τον IFA. Είναι μέλος του ΣΕΜΑ, της EEL, σύμβουλος της και της ΕΒΨ και έχει πιστοποίηση Financial Planning (EEL). Με 20 χρόνια εμπειρίας στις ασφάλειες φορτηγών, φορτίων
και αποθηκεύσεων, συμμετέχει κάθε χρόνο σε όλες τις εγχώριες και Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις της εφοδιαστικής.

Βίκυ Τσακλάνου, Business Development Manager, PCDC
H Βίκυ Τσακλάνου είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ) με ΜΒΑ (ΟΠΑ) προσανατολισμένο σε Οικονομικά, Marketing και Logistics. Έχει ευρεία γνώση λειτουργιών αφού έχει εργαστεί
σε Παραγωγή, Προγραμματισμό Παραγωγής, Προμήθειες, Forecasting, Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Marketing, Real Estate και Κατασκευές, Πωλήσεις και Εμπορική
Διεύθυνση, σε μεγάλες Πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες που είτε δραστηριοποιούνται σε τομέα παραγωγής, εμπορικό, είτε παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (ΦΑΜΑΡ, GSK,
STARBUCKS, ΜΑΒΕ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, PCDC). Σήμερα εργάζεται ως Business Development Manager, στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα της COSCO στα logistics για την Ελλάδα, ως η μοναδική εταιρεία Logistics εντός της ελεύθερης ζώνης του Πειραιά.

Κωνσταντίνος Χανιώτη, CEO TELENAVIS, Πρόεδρος ILME
Είναι απόφοιτος του London School of Economics (Master of Science) και ξεκίνησε την καριέρα του το 1985 στο Investment Banking (ETBA–EUROBANK), αξιολογώντας ή
σχεδιάζοντας την χρηματοδότηση σε μεγάλα έργα του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα. Το 2000 ίδρυσε την Telenavis. Με την ηγεσία του, η Telenavis, έχει παράξει δεκάδες
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού και έχει συμμετέχει σε έναν σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων, έχοντας επεκταθεί και πέραν των Ελληνικών συνόρων. Σήμερα
είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Telenavis, Πρόεδρος του ITS HELLAS και του Ινστιτούτου Logistics & Management, και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας New Mobility Services. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές επιτροπές όπως, για την εκπόνηση της Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής Ευφυών Μεταφορών, Τηλεματικών Εφαρμογών του ITS Hellas,
Smart Cities του ΣΕΚΕΕ κα.

