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13:30 - 17:30

Πώς ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας επηρεάζει το
μεταφορικό έργο και τις πρώτες ύλες σήμερα?

Η μεγάλη
άνοδος του
μεταφορικού
κόστους

Έλλειψη οδηγών &
προσωπικού στη
μεταφορά. Ποιες
υπηρεσίες ζητάει ο
«νέος πελάτης»;

Last Μile :
απαιτήσεις
πελατών και
εργαλεία

Επένδυση στον
ψηφιακό
μετασχηματισμό
πόσο κοστίζει;

Ηλεκτροκίνηση
&
Green operations

Οι νέες
τάσεις στην
εμπορευματική
μεταφορά

Συμμετέχουν οι επίτιμοι καλεσμένοι μας:

Μιχάλης
Παπαδόπουλος

Σταύρος
Καφούνης

Υφυπουργός Υποδομών
& Μεταφορών,
αρμόδιος για
τις Μεταφορές

Πρόεδρος Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών,
Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ &
Αντιπρόεδρος ΕΣΕΕ

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟ ΤΗΝ
ΑΙΓΙΔΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πληροφορίες: Supply Chain Institute, T: 210 61 80 104, info@scisce.eu, www.scisce.eu
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H σημερινή κατάσταση στις μεταφορές
σε 8 διαστάσεις:

01

02

03

04

05

06

07

08

κόστος

χρόνος &
καθυστερήσεις

e-συστήματα

υποδομές

χερσαίες
μεταφορές &
πρακτορεία

θαλάσσιες
μεταφορές
& λιμάνια

city
logistics &
last mile

human asset

Ερωτήματα και θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο
• Ποια η κατάσταση σήμερα στο σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών;
• Πώς ανταποκρίνονται ή θα ανταποκριθούν στο μέλλον οι εταιρείες του κλάδου;
• Πώς διαμορφώνεται το κόστος και που οφείλεται η μεγάλη άνοδος;
• Τι συνεπάγεται για τις μεταφορές η μεγάλη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου;
• Γιατί βλέπουμε συνωστισμό στα λιμάνια, που οφείλονται οι αλλαγές δρομολογίων της
τελευταίας στιγμής;
• Γιατί παρατηρείται έλλειψη οδηγών και πώς θα την ξεπεράσει ο κλάδος;
• Πώς διαμορφώνονται πλέον οι σχέσεις μεταξύ των μεταφορικών εταιρειών με εταιρείες
logistics, με εταιρείες λιανεμπορίου, με βιομηχανικές επιχειρήσεις;
• Οδηγούμαστε σε ενοποιήσεις στον κλάδο των μεταφορών;
• Οι ταχυμεταφορές θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια, μπορούν να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες απαιτήσεις;
• Last mile: η μεγάλη πρόκληση
• Ψηφιακός μετασχηματισμός των μεταφορών & χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών
• Ανιχνεύοντας τις τάσεις και τα σενάρια του αύριο
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Το μεταφορικό έργο έχει αυξηθεί σημαντικά
Το μεταφορικό κόστος αυξάνεται

Last mile

Το τελευταίο διάστημα το μεταφορικό κόστος
εκτοξεύτηκε, ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Η
πετρελαϊκή κρίση, η αυξητική πορεία του e-commerce, οι
όγκοι των μεταφερμένων εμπορευμάτων μειώθηκαν ενώ
αυξήθηκε η συχνότητα σε μικρότερες παραγγελίες, η
μη-ομαλή λειτουργεία και οι καθυστερήσεις στα λιμάνια,
η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι μερικοί από τους
παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην αύξηση του
κόστους. Το συνέδριο θα αποκαλύψει που βρίσκονται οι
τιμές σήμερα και που προβλέπεται να φτάσουν.

Το τελευταίο μίλι παραμένει στο προσκήνιο. Οι εταιρείες
ταχυμεταφορών τείνουν να πλησιάσουν το έργο των
3PL, ενώ οι 3PL μετασχηματίζονται όλο και περισσότερο
σε εταιρείες courier. Η διανομή στα αστικά κέντρα
δυσκολεύει. Το δίκτυο διανομής σε ορισμένες
κατηγορίες προϊόντων όπως τα φρέσκα, αποτελεί ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ το κόστος διανομής
στο τελευταίο μίλι αυξάνει σημαντικά. Το συνέδριο θα
αναδείξει όλα τα θέματα που απασχολούν όσους
παραδίδουν στο τελευταίο μίλι.

Μετά την Πανδημία – Ανιχνεύοντας τις τάσεις
και τα σενάρια πέρα από τον COVID-19

Τα λιμάνια φαίνεται ότι αποτελούν το νέο πεδίο
συγκέντρωσης έντονης δραστηριότητας του
ευρύτερου κλάδου των μεταφορών

Οι μεταφορές, η διανομή και τα logistics συνολικά δεν θα
είναι ίδια μετά την λήξη της κρίσης που προκάλεσε ο
COVID-19. Οι τάσεις ενίσχυσης των online αγορών,
ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, μείωσης του ρίσκου
και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας (resilience) των
συστημάτων logistics και μεταφορών επιταχύνθηκαν
εντός της κρίσης σε υπερθετικό βαθμό: μέσα σε 12
μήνες έχουμε δει αλλαγές που θα χρειάζονταν μερικά
χρόνια για να ωριμάσουν. Το παρόν συνέδριο θα
διερευνήσει αυτές τις τάσεις στην λεπτομέρειά τους, με
σκοπό να εκτιμήσει ποιες από αυτές τις αλλαγές θα
αποτελέσουν τη νέα κανονικότητα μετά την πανδημία
και πως θα πρέπει οι επιχειρήσεις να σχεδιάσουν τις
λειτουργίες και την στρατηγική τους σε ένα μετά-COVID
μέλλον με περισσότερες αβεβαιότητες αλλά και με
περισσότερες επιλογές.

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού
Η έλλειψη οδηγών είναι ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα που απασχολεί τον κλάδο σήμερα και θα
απασχολήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ποια τα
αίτια της έλλειψης και πώς θα αντιμετωπιστεί;

Η κατάσταση στα λιμάνια της Ευρώπης δεν είναι
εύρυθμη. Οι μεγάλες καθυστερήσεις κάνουν τα πλοία να
τροποποιούν το δρομολόγιό τους τελευταία στιγμή με
αποτέλεσμα να χάνεται η αξιοπιστία.

Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
logistics και μεταφορών
Οι μεταφορές διέρχονται μία έντονη περιόδο αλλαγών
όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε όλα
τα επίπεδα. Από την ψηφιοποίηση των δελτίων
αποστολής μέχρι τη δρομολόγηση σε πραγματικό χρόνο
και την ψηφιακή λήψη υπογραφών proof of delivery. Το
συνέδριο θα αναδείξει τις προοπτικές αλλά και τις
προκλήσεις
μετασχηματισμού
του
ελληνικού
συστήματος
μεταφορών
και
θα
παρουσιάσει
εφαρμόσιμες πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για
την κατάλληλη ενσωμάτωση των τεχνολογιών σε
πραγματικές εφαρμογές.
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Υποδομές των μεταφορών στην Αττική
Ανασκόπηση των προοπτικών του Ελαιώνα για
δραστηριότητες logistics και μεταφορών
Ο ρόλος του Ελαιώνα ως κόμβου logistics και
μεταφορών υπήρξε ανέκαθεν εξαιρετικά σημαντικός
για την τροφοδοσία της Αττικής αλλά και του συνόλου
της χώρας. Την ίδια όμως στιγμή, η υφιστάμενη
κατάσταση περιορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές της
πλειονότητας των επιχειρήσεων μεταφορών που είναι
εγκατεστημένες εκεί. Καθώς η περιοχή βρίσκεται σε
ένα συνολικό ανασχεδιασμό, έχουν τεθεί στο τραπέζι
συγκεκριμένα σχέδια για μετεγκατάσταση των
πρακτορείων μεταφορών σε ενιαία έκταση είτε εντός
της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα είτε στο Θριάσιο
Πεδίο.

Freight Forwarding
Οι εξελίξεις και οι προκλήσεις στο Freight Forwarding
θα συζητηθούν στο συνέδριο καθώς η τεχνολογική
εξέλιξη ευνοεί και επιταχύνει τις διαδικασίες και τις
συνεργασίες που τίθενται πλέον σε νέα βάση.

Εξαγωγικές επιχειρήσεις

Τ ο σ υν έ δ ρ ι ο
απ ευ θ ύ ν ε τ αι σ ε:

Εισαγωγικές επιχειρήσεις

Διεθνείς Freight Forwarders
Εταιρείες 3PL

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και Πρακτορεία
Εταιρείες Οδικών Διεθνών Μεταφορών
Εταιρείες Ταχυμεταφορών

Εταιρείες Αεροπορικών, Σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών

Εταιρείες που διαχειρίζονται Μεταφορικές Υποδομές & Αυτοκινητοδρόμους
Προμηθευτές συστημάτων πληροφορικής
Δημόσιους φορείς και Οργανισμούς
Ασφαλιστικές εταιρείες
Εταιρείες leasing

Ποιες είναι τελικά οι θεσμικές λύσεις που προωθούνται στην αγορά και πόσο κοντά ή
μακριά βρισκόμαστε από μία νέα κατάσταση που θα αλλάξει ριζικά το μέλλον του
ελληνικού μεταφορικού συστήματος;
Στο συνέδριο θα κατατεθούν thought-provoking απόψεις από κορυφαία στελέχη του
κλάδου.
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Πρόγραμμα Transportation & logistics
Τρίτη 22 Μαρτίου 2022
13:30

Έναρξη συνεδρίου

Χαιρετισμοί

Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές

Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ,
Αντιπρόεδρος ΕΣΕΕ

1η ενότητα

Διεθνείς μεταφορές: το σήμερα και οι τάσεις
Διεθνείς μεταφορές, το σήμερα και οι τάσεις. Τοποθέτηση της PLANNING
Νίκος Γκότζιας, Partner, Supply Chain and Transportation, PLANNING, Business Growth &
Operational Excellence Unit
Ανασκόπηση της παγκόσμιας αγοράς logistics
Αντώνης Κουκουριτάκης, GSK Consumer Healthcare EMEA Logistics Director
Μεταφορές – Πώς η αύξηση του κόστους και οι δυσλειτουργίες που παρατηρούμε επηρεάζουν
την καθημερινότητα μας
Aθανάσιος Δεληγιάννης, Group Supply Chain Manager, ΕΤΕΜ
Αρρυθμίες, αλλά και ευκαιρίες στις Μεταφορές
Φώτης Φωτεινός, Δημοσιογράφος / Ιδιοκτήτης του METAFORESPRESS.GR
Η ανάπτυξη των λιμένων μέσω της σιδηροδρομικής διασύνδεσής τους με την ενδοχώρα.
Λιμάνι Θεσσαλονίκης – ΟΛΘ ΑΕ
Ιωάννης Φετάνης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, ΟΛΘ

15:15

Διάλειμμα

2η ενότητα

Εσωτερική μεταφορά, διανομή, last mile: το σήμερα και οι τάσεις
Using technology to improve last-mile delivery
Ιωάννης Μελετλίδης, Business Development Manager, MANTIS
Η μεταφορά ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Κωνσταντίνος Χανιώτης, CEO TELENAVIS, Πρόεδρος ILME
Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & Logistics: Δυνατότητες, προοπτικές και προστιθέμενη
αξία για την ελληνική αγορά μεταφορών και logistics
Σοφοκλής Δαής, Επιστημονικός συνεργάτης, ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Το Routing optimization ως μοχλός ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
Θεοχάρης Θεοδωρίδης, Chief Executive Ofﬁcer, LASTMILY
The Role and Importance of Insurance in Transportation
Γιάννης Σαμολαδάς, Supply Chain Insurance Specialist, Founder of IRM - Insurable Risk Management
& TRUCK AND CARGO INSURANCE

Discussion Panel

Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τις μεταφορές
Ανδρέας Λουκάκης, Γενικός Διευθυντής, ΒΙΕΞΑΛ ΑΕ
Ηρώ Δουμάνη, General Manager, ΟΦΑΕ
Κώστας Κιαπέκος, Διευθυντής Logistics, ΟΜΙΛΟΣ MED FRIGO
Δημήτρης Κιούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, KIOUSSIS TRANSYS & Πρόεδρος ΠΕΕΔ
Εμμανουήλ Βιτσαράς, Πρόεδρος ΣΥΝΔΔΕ&L
Το συνέδριο και τη συζήτηση συντονίζει ο κ. Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant
της PLANNING

17:30

Κλείσιμο Συνεδρίου
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Σταμάτης Ανδριανόπουλος,

Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υφυπουργός Υποδομών

Executive Consultant

& Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές

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.

Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών, Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΕ

Ο 50χρονος επιχειρηματίας γεννήθηκε και μεγάλωσε
στο κέντρο της Αθήνας, εισήχθη στην ΑΣΟΕΕ και
από το πρώτο έτος της σχολής ίδρυσε την δική του
εμπορική επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Τα
τελευταία 30 χρόνια έχει ιδρύσει και διευθύνει
επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων από την ηλεκτροκίνηση,
τον τομέα των παιδικών ειδών, των ακινήτων με παρουσία σε 8 χώρες. Το
2005 εξελέγη για πρώτη φορά σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών και από τότε εκλέγεται πάντα στις πρώτες σε
ψήφους θέσεις. Συμμετέχει σε διάφορα συμβούλια συλλόγων και φορέων,
έχει εκπροσωπήσει το εμπόριο στην Eurocommerce, έχει διατελέσει
αναπληρωτής Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του ΕΒΕΑ, Γραμματέας
του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, του οποίου από το 2017 ανέλαβε και την
Προεδρεία με ένα ανανεωτικό όραμα, ενώ το 2018 εξελέγη Αντιπρόεδρος
στο Δ.Σ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Νίκος Γκότζιας, Partner, Supply Chain &

Transportation, PLANNING, Business Growth & Operational
Excellence Unit

Ο Νίκος Γκότζιας είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος
Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
Partner, Supply Chain and Transportation της PLANNING,
Business Growth and Operational Excellence Unit. Έχει 20ετή επαγγελματική
εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση σύνθετων και απαιτητικών
συμβουλευτικών και ερευνητικών έργων στον ιδιωτικό και ευρύτερο
δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια. Έχει διατελέσει για
περισσότερα από 10 χρόνια επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο
Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ έχει συνεργαστεί για
3 συναπτά έτη με το Υπουργείο Μεταφορών σε θέματα τεχνολογίας
οχημάτων.

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος είναι Βουλευτής Κοζάνης και
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις
Μεταφορές. Κατάγεται από το Μεσόβουνο Εορδαίας του Νομού
Κοζάνης και είναι πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός. Ασχολείται με την πολιτική από τα νεανικά του χρόνια και
εκλέχθηκε Βουλευτής πρώτη φορά το 2000. Έχει διατελέσει, επίσης,
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κυβέρνηση του Κώστα
Καραμανλή και Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην
κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ως Υφυπουργός Μεταφορών, ο Μιχάλης
Παπαδόπουλος είναι Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής και για την Οδική
Ασφάλεια, θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί ενεργά κατά τη διάρκεια της
πολιτικής του σταδιοδρομίας, συμβάλλοντας στη σύσταση της Μόνιμης
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας στη Βουλή των Ελλήνων.

Εμμανουήλ Βιτσαράς, Πρόεδρος ∆.Σ. ΣΥΝ∆∆Ε&L,
Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας IMPERIAL TRANS
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ
Εμμανουήλ Βιτσαράς, Γενικός
Διευθυντής της εταιρείας IMPERIAL
TRANS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ &
Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς &
Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος – ΣΥΝΔΔΕ&L. Ο ίδιος τα τελευταία 5
χρόνια εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο στο Συμβούλιο για την Ανάπτυξη και
την Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής ενώ είναι και ο Συντονιστής του
Παρατηρητηρίου για τις Εθνικές, Διεθνείς Μεταφορές και τις Υπηρεσίες
3pl. Σε επιχειρηματικό επίπεδο έχει διανύσει μακρόχρονη παρουσία στο
χώρο της διεθνούς διαμεταφοράς, με γνώση και εμπειρία σε όλους τους
κλάδους της μεταφοράς αλλά με ιδιαίτερη αδυναμία στην θαλάσσια
μεταφορά, όπου έχει ολοκληρώσει και τις ανώτερες σπουδές.

Σοφοκλής Δαής,
Επιστημονικός συνεργάτης
Ο Σοφοκλής Δαής εργάζεται ως
επιστημονικός συνεργάτης του
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ με ερευνητικό αντικείμενο
την ανάπτυξη της καινοτομίας στον
τομέα των μεταφορών και των logistics.
Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης
Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Ελλάδα) και μεταπτυχιακού
τίτλου στη Διοίκηση Logistics και Καινοτομίας (University of Gävle,
Σουηδία). Tα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει αρμοδιότητες διαχείρισης και
τεχνικής υλοποίησης έργων που εστιάζουν στον ψηφιακό
μετασχηματισμό του τομέα των logistics και την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου (π.χ. FENIX,
FOR-FREIGHT και Smart-Corridors).

Aθανάσιος Δεληγιάννης,

Ηρώ Δουμάνη,

Group Supply Chain Manager

General Manager

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με προϋπηρεσία στον χώρο
της πληροφορικής, του αυτοκινήτου και τα τελευταία 19
χρόνια στην βιομηχανία, με προγενέστερη εμπειρία σε
χώρους ευθύνης πωλήσεων και marketing. Ως Supply Chain Manager, ο
στόχος είναι πάντα η διασφάλιση της έγκαιρης και σωστής ανταπόκρισης
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί σε
έργα αναδιάρθρωσης διαδικασιών των παραγγελιών για την μείωση του
χρόνου ολοκλήρωσής τους, επανασχεδιασμό στρατηγικής αναπλήρωσης
αποθεμάτων με σημαντική βελτίωση της διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη
μείωση των αποθεμάτων και υλοποίηση συστήματος WMS.

Είναι General Manager στην Ομοσπονδία Φορτηγών
Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ) από το 2013, ενώ
παράλληλα διατελεί χρέη Αντιπροέδρου στο Συμβούλιο
Εμπορευματικών Μεταφορών της International Road Transport Union,
για την πενταετία 2020-2024. Στόχος της είναι η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη του κλάδου των οδικών μεταφορών στην
Ελλάδα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή μετάβασή του
στα νέα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την διεθνή αγορά, με έμφαση σε θέματα
που αφορούν το περιβάλλον, την καινοτομία, καθώς επίσης και την ενίσχυση των
συνεργειών στον κλάδο, με σκοπό την πιο αποτελεσματική οργάνωση και
λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου
σπουδών στο Marketing από το University of Portsmouth UK, και απόφοιτος του
τμ. Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.
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Θεοχάρης Θεοδωρίδης,

Κώστας Κιαπέκος,

Chief Executive Officer

∆ιευθυντής Logistics

Ο Θεοχάρης Θεοδωρίδης είναι
ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός Η/Υ
με MBA στο ΑΠΘ. Στα τελευταία χρόνια
των σπουδών του ίδρυσε την accountme,
μια ﬁntech εταιρεία στην Κύπρο, η οποία
εξαγοράστηκε στη συνέχεια από γνωστή
εταιρεία accounting. Στη συνέχεια, μαζί με
συμφοιτητές του προχώρησε στην ίδρυση ενός software house που αναλάμβανε
πρότζεκτ τρίτων εταιρειών, κυρίως startups του εξωτερικού. Από το 2021 είναι
ιδρυτής και CEO της Lastmily μιας funded, lastmile - tech startup με διεθνείς
προοπτικές.

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.

Ιωάννης Φετάνης,

Δημήτρης Κιούσης,

Γενικός Εμπορικός ∆ιευθυντής

∆ιευθύνων Σύμβουλος, KIOUSSIS TRANSYS & Πρόεδρος ΠΕΕ∆

Άνω των 15 ετών εμπειρία σε θέσεις Εμπορικής Διοίκησης,
Πωλήσεων, Ανάπτυξης, Project Management και Supply Chain
στις
εταιρείες DB Schenker, Rivulis-Eurodrip, EKOL Logistics, TNT, και Verizon –
Bell Atlantic. Με σπουδές στη Διοίκηση και στα Οικονομικά (USW) σήμερα
εργάζεται ως Chief Commercial Ofﬁcer (CCO) για τον Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Ο Δημήτρης Κιούσης είναι
απόφοιτος του Τμήματος
Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Από το 1992 είναι
Διευθύνων Σύμβουλος στην μεταφορική Εταιρεία KIOUSIS
TRANSYS A.E., μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο. Από το 2010 και μετά είναι Α΄
Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Ε.Δ και το 2020 εξελέγη Πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Δ. Από το
2015 είναι αναπληρωτής Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην εκλογική
περιφέρεια Αττικής. Από το 2016 είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΟΣΕ Α.Ε.

Ιωάννης Μελετλίδης,

Αντώνης Κουκουριτάκης,

Business Development Manager

GSK Consumer Healthcare EMEA Logistics Director

Ο Ιωάννης Μελετλίδης είναι Business Development
Manager της Mantis Hellas και είναι υπεύθυνος για την
ανάπτυξη αγοράς σε σχέση με τις λύσεις Διαχείρισης
Επιχειρηματικής Επικοινωνίας της εταιρείας. Με χρηματοοικονομικό
υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών στον κλάδο της
Πληροφορικής έχει διατελέσει εμπορικό και διοικητικό στέλεχος σε σημαντικές
εταιρείες του χώρου ενώ παράλληλα συμμετείχε στην οργάνωση και
ολοκλήρωση σύνθετων και πολύπλοκων τεχνολογικά έργων. Επιπλέον, διαθέτει
σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων και
καινοτόμων λύσεων διαχείρισης περιεχομένου και εγγράφων που στοχεύουν στη
βελτίωση και απλοποίηση των εταιρικών διαδικασιών.

Πτυχία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ (ΕΜΠ),
και International MBA με εξειδίκευση στα logistics (ΑΣΟΕΕ).
Έχει εμπειρία πάνω από 20 έτη σε διευθυντικές θέσεις logistics και
supply chain σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία 8 χρόνια
εργάζεται μόνιμα στην Ελβετία για λογαριασμό της GSK Consumer
Healthcare.έχοντας την ευθύνη των logistics operations στην Ευρώπη ενώ
παράλληλα από το 2021 έστησε και διευθύνει ένα Global Logistics Center of
Excellence.

Γιάννης Σαμολαδάς,

Κωνσταντίνος Χανιώτης,

Supply Chain Insurance Specialist

CEO TELENAVIS, Πρόεδρος ILME

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.

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

Ανδρέας Λουκάκης,

Φώτης Φωτεινός,

Γενικός ∆ιευθυντής

∆ημοσιογράφος / Ιδιοκτήτης

Ο Ανδρέας Λουκάκης είναι στέλεχος της Βιοχάλκο από το
2002. Από το 2004 ασχολείται με το supply chain & logistics της
εταιρίας και το 2006 ανέλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή της Βιεξαλ ΑΕ,
θυγατρική εταιρία της Βιοχάλκο. Η Βιεξαλ ΑΕ είναι η διαμεταφορική εταιρία, το
ναυτικό πρακτορείο και το ταξιδιωτικό πρακτορείο της Βιοχαλκο με πάνω από
35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του supply chain & Logistics.

Διαπιστευμένος δημοσιογράφος των υπουργείων
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, μέλος της ΕΣΗΕΑ. Έχει εργαστεί – μεταξύ άλλων –
στις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΕΞΠΡΕΣ,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στην ιστοσελίδα Capital.gr. Επίσης, έχει διατελέσει
επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Αθηνών (ΟΑΣΑ). Το 2012 προχώρησε στην ίδρυση της ενημερωτικής
ιστοσελίδας metaforespress.gr, η οποία παρέχει καθημερινή ενημέρωση για το
σύνολο των επιβατικών και εμπορευματικών Μεταφορών.

TRANSPORTATION
& LOGISTICS ΙΙ
22

03

2022

ΣYMMETOXEΣ
Κόστος συμμετοχής: 90€ +24% ΦΠΑ
Τo link της σύνδεσης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ, θα σταλεί στους συμμετέχοντες την παραμονή του συνεδρίου

K e y Po i n t s

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ηλεκτρονικά στο scisce.eu

Πληροφορίες συμμετεχόντων
1ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: ...............................................................................................
2ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: ...............................................................................................
3ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: ...............................................................................................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:

Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού: …......................................................................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .......................................................................................................................................................................................................................................
A.Φ.Μ.: ................................................................................... Δ.Ο.Υ.: ......................................................................................................................................................
Tηλέφωνο: ...................................................................................... Fax: ..................................................................................................................................................
Tαχ. Διεύθυνση: ............................................................. Tαχ. Κώδικας: ................................... Πόλη: .................................................................................................
Αποστολή τιμολογίου υπόψη: ................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η συμμετέχουσα επιχείρηση / οργανισμός καταβάλλει με τη δήλωση συμμετοχής το σύνολο του κόστους. Η καταβολή γίνεται μέσω
τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό του δικαιούχου Supply Chain Sales & Customer Institute E.Π.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: Gr3601107100000071047017042
ΑLPHA BANK: Αρ. 146002320014886 IBAN: Gr 22 0140 1460 1460 0232 0014886
Παρακαλούμε αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής στο fax 210 618 3999 ή σκαναρισμένη μέσω e-mail στο info@scisce.eu.
H απόδειξη πληρωμής χρειάζεται να αναφέρει την επωνυμία της εταιρίας και την αιτιολογία “Transportation”.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 21/03/2022 η διοργάνωση τιμολογεί το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής ενώ σε
περίπτωση μη ειδοποίησης για ακύρωση, η διοργάνωση τιμολογεί κανονικά τη συμμετοχή.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Σας ενημερώνουμε ότι στη βάση δεδομένων μας διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό να σας εξυπηρετήσουμε και
να σας ενημερώνουμε για παρόμοιες δράσεις όπως αυτή που έχετε επιλέξει να συμμετέχετε (σεμινάρια, συνέδρια ή πιστοποίηση). Σας
δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε, δημοσιοποιήσουμε, ανταλλάξουμε και γενικά να χρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό, τα προσωπικά σας στοιχεία πλην της προαναφερόμενης εξυπηρέτησης και ενημέρωσής σας ή εφ’ όσον είστε πελάτης μας λόγω των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συνεργασία μας -πχ έλεγχος ΛΑΕΚ- είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα -και μόνοστοιχεία που θα μας ζητηθούν από την αρμόδια αρχή. Δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τα στοιχεία σας, από κάθε ανεξουσιοδότητη
πρόσβαση και ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά μόνο σε περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Τέλος
δεσμευόμαστε ότι θα διεκπεραιώσουμε μέσα στα νόμιμα πλαίσια κάθε αίτημά σας για πρόσβασή σας, διόρθωση, διαγραφή δεδομένων σας
από τη βάση μας, καθώς και οποιοδήποτε αίτημα βάσει των δικαιωμάτων σας όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Ε.Κ. και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR).
• Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά
πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους.
• Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στη βάση μας προβλέπεται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους
σκοπούς επεξεργασίας τους. Πέραν του χρονικού αυτού διαστήματος,τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Υπογραφή

Όνομα υπογράφοντος

Ημερομηνία

