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Αγαπητά στελέχη της αγοράς των Logistics, 

Αγαπητοί μας φίλοι, 

Στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου συχνά “sudden shocks” κλονίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, 

δεν ανταγωνίζονται πλέον τα brands, αλλά οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Το business μοντέλο αλλάζει και (εδώ 

έρχεται να βοηθήσει η τεχνολογία) ζητάει επιτακτικά πιο εύκαμπτες και ευέλικτες εφοδιαστικές, ώστε να 

ανταποκρίνονται γρήγορα και χωρίς λάθη στα αιφνίδια σοκ.  

Σήμερα, προτεραιότητα και αναγκαιότητα αποτελεί το sustainability και η κυκλική οικονομία, ενώ οι 

επιχειρήσεις και κυβερνήσεις έχουν το βλέμμα τους στο carbon neutrality και σε «πράσινες δράσεις & 

δεξιότητες». Πελάτες και καταναλωτές ευνοούν προϊόντα, λειτουργίες  και επιχειρήσεις με το βλέμμα  στο ESG.   

Η τεχνολογία εγκαθίσταται σε όλο και περισσότερους οργανισμούς, μειώνοντας τους χρόνους και τα λάθη με 

τη χρήση big data analytics, predictive analytics, visualization platforms (traceability), τεχνητή νοημοσύνη,      

blockchain, επαυξημένη πραγματικότητα, IOT κ.α. που κυριολεκτικά μετασχηματίζουν την εφοδιαστική 

αλυσίδα και τα logistics. 

Συνεπώς, βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη γενιά end-to-end Εφοδιαστικών Αλυσίδων. 

Το ερώτημα λοιπόν είναι: «Έχει η Εφοδιαστική μας Αλυσίδα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να 

επικρατήσει έναντι των Ε.Α. του ανταγωνισμού;» 

Το διπλό συνέδριο (Mega Trends & Logistics 4.0 III) θα αναλύσει διεξοδικά τα τεκταινόμενα, και θα παρουσιάσει 

τις νέες προκλήσεις και τις ευκαιρίες. 

Σας περιμένουμε διαδικτυακά σε ένα διήμερο “τεχνολογικό-mega ταξίδι” για να ανταλλάξουμε απόψεις και να 

πλουτίσουμε τις γνώσεις μας !  

Σταμάτης Ανδριανόπουλος
Executive Consultant

Μαριτίνα Λάμπρου
Director
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• Η end-to-end ορατότητα ενισχύεται με δεδομένα 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο 
• Μειωμένη χειρωνακτική ανθρώπινη εργασία
• Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βασισμένων 
στο M.L., προβλέψεις και συστάσεις βάσει 
τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στην 
ανάλυση πολλαπλών πιθανών σεναρίων
• Η πρόβλεψη της ζήτησης βελτιώνει τη διαχείριση 
της προσφοράς και της ζήτησης στην αποθήκη

• Το AI βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της 
δρομολόγησης και παράδοσης στα Logistics
• Το M.L. βελτιώνει την υγεία και τη μακροζωία των 
οχημάτων μεταφοράς
• Οι πληροφορίες της τεχνητής νοημοσύνης 
προσθέτουν αποτελεσματικότητα και κερδοφορία 
στις διαδικασίες φόρτωσης

Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της τεχνητής νοηµοσύνης (AI) στις σύγχρονες
προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας: 

Big Data

Τεχνητή Νοημοσύνη
& Machine Learning

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Forbes:  

Η επιτυχής εφαρμογή της  τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας έδειξε: μείωση κόστους εφοδιαστικής κατά 
15%, μείωση αποθέματος κατά 35% και τα υψηλότερα επίπεδα 
υπηρεσιών κατά 65%, σε σύγκριση με ανταγωνιστές που κινούνται πιο 
αργά.

Πηγή: McKinsey & Company

61% των στελεχών που έχουν εισαγάγει την τεχνητή νοημοσύνη στις 
αλυσίδες εφοδιασμού τους αναφέρουν μειωμένο κόστος και 
περισσότερο από το 50% αναφέρει αυξημένα έσοδα. Περισσότερο από 
το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στη μελέτη ανέφεραν αυξήσεις εσόδων 
άνω του 5%.

Πηγή: Datamation

Μέχρι το 2025, πάνω από το 80% των νέων εφαρμογών της 
εφοδιαστικής αλυσίδας θα χρησιμοποιούν με κάποιο τρόπο την 
τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη των δεδομένων.

Πηγή: Reuters

Οι οργανισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας αναμένουν ότι το επίπεδο 
αυτοματοποίησης μηχανών στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας 
θα διπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη, οι παγκόσμιες δαπάνες σε πλατφόρμες IoT προβλέπεται να 
αυξηθούν από 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε 12,44 δις $ 
το 2024, επιτυγχάνοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 40% σε 
επτά χρόνια.

Πηγή: Gartner

Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις καταναλώνουν περίπου 6.500 ώρες 
ετησίως στην επεξεργασία εγγράφων (περίπου 55 ώρες την εβδομάδα), 
προσαρμόζοντας εντολές αγοράς (περίπου 39 ώρες την εβδομάδα) και 
απαντώντας σε ερωτήματα προμηθευτών (περίπου 23 ώρες την 
εβδομάδα). Αυτές είναι εργασίες που μπορούν και πρέπει να 
γίνονται από λογισμικό αυτοματισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι 
επωφελής στην καλύτερη απόδοση της αποθήκης.

Πηγή: Industry today

Ρομποτική στην αποθήκη
& Αυτοματισμός στην μεταφορά

Αισθητήρες & Internet of Things

Υπηρεσίες Cloud 

Η ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου

ESG

Αστικοποίηση - last mile 
- green – sustainability

Τι πετύχαµε µε την τεχνολογία:
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Για να γνωρίζω όσα άλλαξαν στο σημερινό περιβάλλον και να είμαι σε θέση να πάρω τις σωστές 
αποφάσεις στις προκλήσεις που δημιουργούνται και να δημιουργήσω μία εφοδιαστική αλυσίδα 
ευέλικτη και βιώσιμη, ξεπερνώντας τα συνεχόμενα αιφνίδια σοκ.  

Για να γνωρίζω για όλες τις νέες τάσεις σε επίπεδο business & technology στην Ε.Α. 

Για να είμαι ο πρώτος που θα δει πως λειτουργούν 3 νέες ρομποτικές αποθήκες στην Ελλάδα

Για να ενημερωθώ σε τι βαθμό έχουν ψηφιοποιηθεί οι πάροχοι logistics και εμπορευματικών 
μεταφορών και τι πρέπει να γνωρίζω για το outsourcing

Για να γνωρίζω σε πόσο χρόνο θα αποσβεστούν οι επενδύσεις μου στην τεχνολογία

Η ατζέντα του συνεδρίου  περιλαμβάνει παρουσιάσεις, case studies, συζητήσεις με κορυφαία 
στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διάδραση με τους συμμετέχοντες και άμεση δυνατότητα 
ερωτήσεων και απαντήσεων. Θα καλύψει όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
οριζόντια και κάθετα, παρουσιάζοντας λύσεις ανά περίσταση.  

Το Concept του συνεδρίου

Οι ενότητες του συνεδρίου

Γιατί να παρακολουθήσω το συνέδριο

Σήμερα διαμορφώθηκε ένα νέο περιβάλλον, με νέες απαιτήσεις και προτεραιότητες των 
πελατών, δημιουργώντας νέους περιορισμούς και όλα αυτά οδήγησαν στην αναγκαιότητα για 
νέα μοντέλα Logistics. Θα εξετάσουμε τα σημερινά μοντέλα end-to-end, κοιτάζοντάς τα 
μέσα από τον φακό της τεχνολογίας και του ESG. 

Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά
ε ρ γ α λ ε ί α

σ ε  ε φ α ρ μ ο γ ή
&  1 0  C a s e  S t u d i e s

Β1Α2

Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά  ε ρ γ α λ ε ί α
σ τ α  l o g i s t i c s :

AI, Mega Trends, ML,
Control Towers, Green,
Blockchain, Drop box

delivery systems,
Traceability

κ α ι  π ω ς  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν
τ ο  σ η μ ε ρ ι ν ό  ν έ ο

π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  

Α1

Ν έ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  &
M e g a  T r e n d s  σ τ η ν

ε φ ο δ ι α σ τ ι κ ή  α λ υ σ ί δ α
- Mετασχηματισμός Ε.Α.

- Η συμβολή του 3PL
- Sustainability in S.C.

- ESG  

Mega Trends in Supply Chain Technology & Logistics 4.0
Day 2Day 1
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

DAY 1: MEGA TRENDS IN SUPPLY CHAIN

Καλωσόρισµα / Χαιρετισµοί

∆ιάλειµµα 10’

Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Commercial Director, MANTIS HELLAS 

Κεντρική εισήγηση Mega Trends in Supply Chain

Marko Kovacevic, Managing Director DIGITAL SUPPLY CHAIN INSTITUTE, New York

Community of value for Digital Future of Supply Chain

13:30

15:00

Λήξη 1ης ηµέρας συνεδρίου17:00

Μανώλης Πετρούλιας, Supply Chain Expert / Unilever Nordics Logistics Manager

The Power of Data Analytics in end2end SC - From Descriptive to Prescriptive
analytics & AI 

Γιώργος Γεωργιάδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, EXCELIX LTD

Μετασχηματισμός της κινητικότητας και των μεταφορών - Μια ευκαιρία
για το Supply Chain

Θεοχάρης Θεοδωρίδης, CEO, LASTMILY

Lastmily: Optimize your last mile deliveries, offer a better experience to your
end-customers

ENOTHTA A1 - Νέο περιβάλλον & Mega Trends στην εφοδιαστική αλυσίδα

ENOTHTA A2 - Τεχνολογικά εργαλεία στα logistics για το νέο περιβάλλον

Αντώνης Κουκουριτάκης, GSK Consumer Healthcare EMEA logistics Director

Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, CEO, PLANNING

Γιώργος Παρασκευάδης, Director, Distribution & Customer Service Consumer/Pharma,
AMET, JOHNSON & JOHNSON

Σταύρος Πόνης, Καθηγητής, ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας
& Εφοδιαστικής (4Ε) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Commercial Director, MANTIS HELLAS

Χριστόφορος Φούντας, Supply Chain Services Manager, EPSILON SINGULARLOGIC
INTEGRATOR 

D i s c u s s i o n
P a n e l

Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς
P a n e l

K e y n o t e
S p e a k e r s

Ritesh Ramakrishnan, Joint Managing Director, TRANSWORLD GROUP OF COMPANIES

Συντονίζει ο Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, CEO, PLANNING
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέµπτη 07 Ιουλίου 2022

DAY 2: TECHNOLOGY & LOGISTICS 4.0

Συντονίζει ο Σταµάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING

Έναρξη

Άκης Ζαΐµης, Senior Business Analyst, MANTIS HELLAS

Παρουσιάζεται το βραβευμένο case study της ΙΑΠΩΝΙΚΗ

13:30

Λήξη συνεδρίου17:00

Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, CEO, PLANNING
Αντώνης Ανδριανόπουλος, Supply Chain Consultant, PLANNING

Case studies εκσυγχρονισμού αποθηκών by PLANNING & ανάλυση του micro picking
case της COSMOS SPORT

Άκης Ζαΐµης, Senior Business Analyst, MANTIS HELLAS

Παρουσιάζεται το βραβευμένο case study της PMM (Public – MediaMarkt)

Ελευθέριος Ζησιµάτος, Supply Chain Director, METRO
Γιώργος Βουτυράς, Γενικός ∆ιευθυντής Οργάνωσης και Πληροφορικής, METRO

Metro Connect : Connecting Supply Chains
 

Ορέστης Ευθυµίου, IT & Automation Systems Manager, TRADE LOGISTICS S.A.
(FOURLIS GROUP)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1 - Τεχνολογικά εργαλεία σε εφαρµογή στα logistics
& Case Studies

∆ιάλειµµα 10’15:15

Το πλήρως αυτοματοποιημένο κέντρο αποθήκευσης και διανομής της Intersport,
με shuttles νέας γενιάς, και σταθμούς συλλογής που διαχειρίζονται ταυτόχρονα
παραγγελίες e-shop & καταστημάτων, για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε συνέδριο

Κωνσταντίνος Παπουτσής, Sustainability Manager, EURONAV SHIPPING

Η καινοτομία πέρα από την τεχνολογία ως απάντηση στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον:
μελέτες περίπτωσης σε παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

Μιχάλης Ράντικ, Logistics Manager, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Efficiency in action - Ο νέος πλήρως αυτοματοποιημένος θάλαμος βαθιάς
κατάψυξης της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Delimir Tasic, Channel Business Manager Israel, Greece, Cyprus, Malta & Adriatic,
HONEYWELL Productivity

Driving the future of Transportation & Logistics – Honeywell Software Solution
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Ke 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: ................................................................................................................................................................................................................

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 “Technology Forum”.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 05/07/2022 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 μόνο- 
στοιχεία 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.

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

Υπογραφή                             Όνομα υπογράφοντος                             Ημερομηνία

ΣYMMETOXEΣ 
Early Booking έως και 30/06 : 90€ + 24% ΦΠΑ
Κόστος συμμετοχής από 01/07 : 150€ +24% ΦΠΑ
Τo link της σύνδεσης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ, θα σταλεί στους συμμετέχοντες την παραμονή του συνεδρίου
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