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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι∆ΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Αίθουσα Φάρος

Η μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς στο ΚΠΙΣΝ

-ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ όλοι µαζί

-ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΜΕ στρατηγική

-∆ΙΝΟΥΜΕ solutions

ΞΑΝΑ-

Save The Date

Πληροφορίες: Supply Chain Institute, T: 210 61 80 104, info@scisce.eu, www.scisce.eu

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

09 : 30 - 18 : 30

ΧΟΡΗΓΟΙ

Η εποχή της ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
και πώς αντιδρούμε



 Αγαπητά στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας,

Ξανά από κοντά! Μετά από μεγάλο διάστημα αποκλειστικά διαδικτυακών συναντήσεων, είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που θα συγκεντρωθεί και πάλι όλη η αγορά στην επιβλητική αίθουσα του Φάρου στο Κέντρο 
Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για να σφίξουμε τα χέρια, να ανταλλάξουμε απόψεις, να 
καταστρώσουμε στρατηγική και να παρουσιάσουμε λύσεις. 

Το συνέδριο SOLUTIONS 11 έρχεται να απαντήσει στα 3 κορυφαία θέματα/προκλήσεις που απασχολούν σήμερα 
το 90% των logisticians: 
• Το κόστος
• Το sustainability
• To επόμενο disruption 

Πόσους αγνώστους έχει αυτή η σύνθετη εξίσωση που καλούνται σήμερα να λύσουν όσοι παίρνουν αποφάσεις 
για την εφοδιαστική αλυσίδα; Τι παραμέτρους πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του στο μακρο-περιβάλλον  εκτός 
από την πανδημία, τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση, την οικονομική κρίση και άλλες διαδοχικές κρίσεις στην 
εποχή της ταχύτητας; 

Μεταξύ των πολλών προκλήσεων και προβληματισμών που απασχολούν τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ε.Α. είναι: 
η εύρεση εναλλακτικών για μείωση του κόστους logistics στην εποχή όπου το διαθέσιμο εισόδημα του 
καταναλωτή περιορίζεται διαρκώς. Η δομή του εμπορίου που άλλαξε. Η παρακμή -και γιατί όχι- η πτώση της 
παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η αλλαγή της κουλτούρας των εργαζομένων και η έλλειψη σε προσωπικό που 
οδηγεί σε επιχειρήσεις εντάσεως τεχνολογίας. Το customer service και η συνέπεια που αποκτούν βαρύνουσα 
σημασία. Το “micro” που κερδίζει έδαφος έναντι των οικονομιών κλίμακος: micro-picking, micro-buying, 
micro-ordering, micro-delivery, micro-timing και γιατί όχι micro-forecasting.  H ενδελεχής πληροφόρηση & 
διαφάνεια που επιτυγχάνεται με την τεχνολογία visibility και ιχνηλασιμότητας. Και προσοχή!, με υπακοή στο 
moto: “Ρrotecting environment”. 

Με τη συμβολή 30 κορυφαίων στελεχών σε 3 προσυνεδριακές συζητήσεις, με τα αποτελέσματα έρευνας που 
διεξήγαγε το Supply Chain Institute για το σημερινό περιβάλλον και τις προκλήσεις του, και με την παρουσίαση 
λύσεων, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα λάβουν τις κατευθύνσεις για τον άξονα αποφάσεών τους. 

Ανυπομονούμε να σας δούμε ξανά από κοντά, 

Φιλικά

Σταμάτης ΑνδριανόπουλοςΜαριτίνα Λάμπρου
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Ξανά βρισκόμαστε όλοι μαζί, Ξανά σχεδιάζουμε στρατηγική, Ξανά δίνουμε λύσεις
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Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 52 παγκόσμιες αγορές και ολοκληρώθηκε τον 
Ιούνιο του 2022, έδειξε πως η μέση αύξηση στα εργατικά κόστη ανήλθε σε 6%, στο 
κόστος αποθήκευσης στο 8,4% και στο κόστος ηλεκτρισμού και πετρελαίου στο 
39,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά πριν ένα χρόνο.  

Savills Research

Τα έξοδα αποστολής αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είναι πιθανό να 
συνεχίσουν να ενισχύουν τον πληθωρισμό μέχρι το τέλος του έτους.

Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
στην Ελλάδα φτάνει στο 51% (έναντι 58% της ΕΕ) 

Μιλώντας με αριθμούς:

Labour costs
+6.0%

Warehousing
costs

+8.4%

Electricity &
diesel costs
+39.4%

Ο
ι m

a
nagers είπαν

3 μεγάλες προσυνεδριακές συγκεντρώσεις υλοποιήθηκαν για τις ανάγκες 
και τη θεματολογία του συνεδρίου. Σε σύνολο συμμετείχαν περισσότερα 
από 30 κορυφαία στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς εμπορικούς και βιομηχανικούς 
κλάδους. Η επικρατούσα άποψη είναι πως τα θέματα που τους 
απασχολούν σήμερα είναι:

Η αύξηση του κόστους ενέργειας και η αβεβαιότητα για την επάρκειά της 
τον χειμώνα 2022-2023

O πληθωρισμός και η συρρίκνωση της καταναλωτικής ισχύος  

Το ESG και το περιβαλλοντικό / πράσινος μετασχηματισμός

Τα διαδοχικά shocks / disruptors που κλυδωνίζουν την στιβαρότητα 
και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού (blue collars & white collars)  / η αλλαγή
γενιάς και κουλτούρας

Η διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα, traceability, customer visibility

H αβεβαιότητα στο planning & forecasting
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Agenda του συνεδρίου

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

Εποχή μεγάλων αλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα: το νέο PEST, απειλές  
και ευκαιρίες

Ενεργειακό: ο μεγάλος πονοκέφαλος της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον 
χειμώνα

ESG & περιβαλλοντικός μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας: το 
όραμα των επιχειρήσεων που γίνεται υποχρεωτικότητα – πόσο ομαλή μπορεί 
να είναι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία; 
Ηλεκτρικός στόλος, πάνελς στα κτίρια, κυκλική οικονομία, εκπομπές CO2

Ανθρώπινος παράγοντας: σε έλλειψη σε όλες τις βαθμίδες

Micro: η νέα τάση – το τέλος των οικονομιών κλίμακας – η κατάρρευση της 
παγκοσμιοποίησης 

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής: Μετασχηματισμός & διαμόρφωση των 
αποθηκών για να καλύπτουν τις νέες ανάγκες στο νέο περιβάλλον  Προτάσεις – 
λύσεις – κόστη

Εμπορευματικές μεταφορές, διανομή και τελευταίο μίλι: διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα, η αύξηση στα καύσιμα, το αντίκτυπο στο κόστος logistics, η 
αύξηση τις τιμές των προϊόντων, η μείωση της ζήτησης, το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, ηλεκτρικά οχήματα 

Νέοι ρόλοι, νέα μοντέλα, νέες υπηρεσίες για τους 3PL: εκσυγχρονίστηκαν για 
να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

Restructuring the Supply 
Chain for resilience & 

sustainability

Save energy, alternative 
solutions

Protecting environment  

Protecting health & well 
being  

The end of the “global 
village”  

 Updating the warehouse

Traceability to enhance 
relations with customers

Your service, your 
competitive advantage

CEOs εμπορικών & βιομηχανικών επιχειρήσεων

Στελέχη που δραστηριοποιούνται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα

Logistics Directors & Logistics Managers κάθε κλάδου

Διευθυντές αποθηκών & διανομών

Ιδιοκτήτες & στελέχη μεταφορικών εταιρειών &
εταιρειών ταχυμεταφοράς

Παρόχους λογισμικών λύσεων για τα logistics

Ειδικούς συνεργάτες - αντιπροσώπους - διανομείς

Ιδιοκτήτες & στελέχη 3PL εταιρειών

Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου

OCTOBER 2022S M T W T F S
1 1 2 3 1 2 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 S R K J 29

Επωφεληθείτε από την
early booking προσφορά

για να ξανα βρεθείτε με την αγορά! 
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Πρόγραμμα
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09:00 - 09:30 Προσέλευση-Καφές-Χαιρετισμοί

11:45 - 12:15 Coffee Break - Networking

Discussion Panel:  

09:30 - 11:45

12:15 - 14:00

Κάτια Γεωργουλάκη, Chief Supply Chain Officer Dixons South East Europe, Κωτσόβολος

Γιώργος Χαντουμάκος, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Coca-Cola Hellenic, 3E

Αλέξης Σιώρης, Manager Ground Handling & Cargo Development at ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA

Βασίλης Πυρομάλης, Head of Customer Supply Chain, ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ

Μέρος Α': Το PEST των αλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι disruptors επηρεασμού (ενέργεια, 
sustainability, εργατικό δυναμικό, αγοραστική δύναμη). Ενέργειες actions

Μέρος Β : Ανασχεδιασμός δομής & λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (cases & solutions)

Δημήτρης Μποσνίδης, Logistics Manager Greece & Cyprus, CCHBC, Coca-Cola

Βιωσιμότητα & Μείωση εκπομπών CO2 
Ειρήνη Παπαπέτρου, Key Account Representative & Corporate Marketing, Ekol

Φιλιώ Κουτσιώρα, Supply Chain Processing, Controlling & ESG Manager, Dixons S.E. Europe, Κωτσόβολος

Λυκούργος Μανωλιάδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ AE

ESG, η διαδικασία της εκκίνησης

Οι σύγχρονες προκλήσεις των 3PL

Demand Management - Smart Solutions για υψηλές επιδόσεις
Δαμιανός Αθανασιάδης, Head of International Distribution, Stemline a Menarini Group Company

Νέοι ρόλοι και συνέργειες για την επίτευξη ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης
λειτουργίας διεθνών αλυσίδων μεταφοράς (corridor management system; the SMART CORRIDOR initiative)
Απόστολος Μπιζάκης, Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, IMET
Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Research Director – Deputy Director HIT, Head of Research Department
“Infrastructure, Networks, Mobility & Logistics”,  IMET

Συντονίζει
ο Σταμάτης

Ανδριανόπουλος

Sustainable like never before

Μάκης Ζημιανίτης, Logistics Consulting Services Manager, MANTIS
Transforming Data into Valuable Insights for the optimization of decision-making in the supply chain

Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, CEO, PLANNING
Κεντρική Εισήγηση

Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING
Συντονισμός όλης της ημερίδας

Μιχάλης Μέττος, Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ



14:00 - 15:00 Light Lunch

Πρόγραμμα
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15:00 - 15:45 Televoting

15:45 - 17:15

17:15 - 18:30

Μανώλης Καργόπουλος, Group Supply Chain Manager, Printec Group 

Μιχάλης Παληός, Automation Sales and Engineer, Τoyota

Robotic Shorting - The new disruption?

Toyota Material Handling GR: Automation & AGV Solutions

Βασίλης Δαβιλάς, Business Development Manager, Micrologistics QUALCO

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποστολών, αυτοματοποίηση διαδικασιών και εμπειρία πελάτη:
η οπτική της QUALCO στα Micrologistics 

Δημήτρης Σιαπάτης, Logistic Systems Director, Jungheinrich Hellas
Leading the digital transformation in Logistics

Κωνσταντίνος Χανιώτης, CEO TELENAVIS, Πρόεδρος ILME
Μιχάλης Ράντικ, Logistics Manager, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

H Μείωση Κόστους με ταυτόχρονη Βελτίωση Εξυπηρέτησης 

18:30 Κλείσιμο - Συμπεράσματα

Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING
Ανθρώπινος παράγοντας: το μέγιστο disruption της εποχής μας

Μέρος Γ’: Επανεξετάζοντας κόστη & λύσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Μέρος Δ’: Το human asset στην Εφοδιαστική. Έλλειψη εργατικού δυναμικού, rotation, γρήγορη 
παραίτηση, εργασιακή κουλτούρα Χ, Υ, Ζ εργαζομένων και αντιμετώπισή της

Discussion Panel:  

Βασίλης  Ιωαννίδης, HR  Partner SEE- ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas AE

Ζήσης Ανδριανόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, METRO

Μιχάλης Σωτηρίου, Warehouse Manager, AB Vassilopoulos S.A.

Απόστολος Τζιμούρτας, Head of Sales, Marketing and Customer Service Greece, DHL

Συντονίζει
ο Σταμάτης

Ανδριανόπουλος



∆αµιανός Αθανασιάδης

Ο Δαμιανός Αθανασιάδης είναι Head of
International Distribution στην Stemline, μέλος του 
ομίλου Menarini και είναι υπεύθυνός για την χάραξη 
της στρατηγικής Logistics σε παγκόσμιο επίπεδο.  Έχει  
πολυετή εμπειρία στην Φαρμακοβιομηχανία & στον κλάδο FMCG, στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία 
στην GSK Consumer Healthcare Ελλάδος όπου και διετέλεσε μεταξύ άλλων 
Supply Chain Manager Ελλάδος, Warehouse & Distribution Lead South 
Europe καθώς και Supply Chain Lead Iberia με έδρα την Μαδρίτη και Supply 
Chain Lead Italy στο Μιλάνο. Έχει ασχοληθεί με πλήθος projects σε θέματα 
Supply Chain & Logistics, Digitalization και S&OP / IBP. Είναι κάτοχος MBA 
και μέλος του δικτύου Future Logistics Leaders.

Head of International Distribution, Stemline
a Menarini Group Company
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ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ζήσης Ανδριανόπουλος

Ο Ζήσης Ανδριανόπουλος εργάζεται στην εταιρεία 
METRO ΑΕΒΕΕ από το 2012. Εργάστηκε για 2 έτη 
ως training coordinator στο Τμήμα Εκπαίδευσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και στη συνέχεια 
και για τα επόμενα 6 έτη ανέλαβε ως Προϊστάμενος το Τμήμα Επιλογής 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση 
Πωλήσεων Cash & Carry ως Περιφερειακός Διευθυντής Λειτουργίας 
Καταστημάτων και μετά από 6 μήνες ανέλαβε το ρόλο του Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας METRO. Είναι πτυχιούχος του 
Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου 
Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο HRM του 
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, METRO

Παναγιώτης Ανδριανόπουλος

Απόφοιτος του MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) στη Βοστόνη αποκτώντας τον τίτλο του 
Master of Engineering in Supply Chain Management. 
1ος απόφοιτος των Μηχανικών Παραγωγής της σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, με ΜΒΑ από το ALBA, CEO της 
PLANNING. Ως σύμβουλος σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας έχει 
συνεργαστεί με πλήθος επιχειρήσεων όπως: PMI-Παπαστράτος, 
Colgate-Palmolive, Elais-Unilever, ΙΟΝ, Cosmossport, Ελληνικά 
Γαλακτοκομεία (ΟΛΥΜΠΟΣ), ΑΒ Βασιλόπουλος, Μπάρμπα Στάθης, Καυκάς, 
Frigoglass, Cosco, Ravago, ΣΕΒ, ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Courier, Speedex, Apivita, 
μεταξύ άλλων.

CEO, PLANNING

Σταµάτης Ανδριανόπουλος

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.

Executive Consultant, PLANNING

Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Είναι Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ με 
πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή τεχνολογικών 
λύσεων για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων 
μεταφορών, της κινητικότητας & των Logistics. Είναι 
μέλος του Digital Transport & Logistics Forum της Γενικής διεύθυνσης 
Μεταφορών της ΕΕ. Ως Υπεύθυνη της Διεύθυνσης «Υποδομές και Δίκτυα, 
Βιώσιμη Κινητικότητα και Εμπορευματικές Μεταφορές» του ΙΜΕΤ, έχει 
υλοποιήσει και επιβλέψει σειρά έργων έρευνας και ανάπτυξης με έμφαση 
στην εφαρμογή των ΙΤS για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τα city 
logistics και τη διαχείριση υποδομών και multimodal corridors.

Research Director - Deputy Director HIT, Head of Research
Department “Infrastructure, Networks, Mobility & Logistics”,
IMET

Κάτια Γεωργουλάκη

Επικεφαλής της ομάδας Supply Chain στο 
Κωτσόβολο απο το Μάιο  2022,  με κύρια ευθύνη το 
μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας 
διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου αποτελέσματα σε 
συνδυασμό με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, στοχεύοντας  την 
καλύτερη δυνατή  αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών.  Πάνω από 25 
χρόνια εμπειρία στο χώρο του Supply Chain , Manufacturing και Project 
Management σε θέσεις ευθύνης μεγάλων πολυεθνικών & ελληνικών εταιριών  
στο χώρο του FMCG και Tobacco (P&G, Σαράντης , Παπαστράτος). Χημικός 
Μηχανικός απόφοιτος ΕΜΠ και κάτοχος Master by Research, Chemical 
Engineering University of Manchester.

Chief Supply Chain Officer Dixons South East Europe,
Κωτσόβολος

Βασίλης ∆αβιλάς

Ο Βασίλης Δαβιλάς είναι ο Business Development 
Manager της Qualco στον κλάδο των Micrologistics. 
Εντάχθηκε στην Qualco το καλοκαίρι του 2022 με 
στόχο να συμβάλει στην εμπορική προώθηση της 
πλατφόρμας Deliverd στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών, διαθέτoντας 15
ετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στο Marketing, την Ανάπτυξη Νέων 
Υπηρεσιών και την Εμπορική Ανάπτυξη. Κατά το παρελθόν έχει αναλάβει 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων θέσεις σε εταιρείες Τηλεπικοινωνιών – 
Πληροφορικής, FMCG - Logistics, Mobile Marketing (στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό) καθώς και σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Business Development Manager, Micrologistics
QUALCO

Μάκης Ζηµιανίτης

Ο κ. Μάκης Ζημιανίτης κατέχει τη θέση του Logistics 
Consulting Services Manager στη MANTIS Group. 
Διαθέτει εμπειρία 28+ ετών στη διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, έχοντας διατελέσει ανώτατο διευθυντικό 
στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις από δυναμικούς κλάδους όπως 3PL, 
Λιανεμπόριο, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές κ.ά. Βαθύς γνώστης των 
supply chain operations και των νέων τεχνολογιών, ασκώντας hands-on 
management, και με προηγμένη τεχνογνωσία στο Research, Analysis and 
Design, ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη 
βελτιστοποίηση και την αύξηση της παραγωγικότητας της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας των επιχειρήσεων. Είναι εκπαιδευτής σειράς σεμιναρίων για τα 
Logistics, το Supply Chain και το Business Intelligence. Κατέχει M.Sc. και 
Diploma in Transport and Traffic Engineering με ειδικότητα στις εναέριες 
μεταφορές, από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου.

Logistics Consulting Services Manager, MANTIS
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Λυκούργος Μανωλιάδης

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Logistics από του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και απόφοιτος του τμήματος 
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Για σχεδόν 
13 χρόνια εργάστηκε στον χώρο των φαρμακευτικών και 
καταναλωτικών Logistics αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης όπως του 
Υπεύθυνου Κέντρου Διανομής και Διεύθυνση Κέντρου Διανομής και 
Ανασυσκευασίας. 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.

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής, ∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ AE

Απόστολος Μπιζάκης

Ο Απόστολος Μπιζάκης είναι Συγκοινωνιολόγος - 
Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρίας TREDIT Α.Ε. - Σύμβουλοι Μηχανικοί από το 
2006 έως σήμερα.  Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της 
εταιρείας. Εξειδικεύεται στην Τεχνική και Διοικητική διαχείριση έργων 
στρατηγικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης 
δικτύων μεταφορών με έμφαση στα συστήματα διαχείρισης λιμενικών 
εγκαταστάσεων και διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων.

Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, IMET

∆ηµήτρης Μποσνίδης

Πεπειραμένος Logistics Manager με 
αποδεδειγμένο ιστορικό εργασίας στον κλάδο 
τροφίμων και ροφημάτων. Ικανός στα Negotiations, 
Business Planning, Route to Market, Distribution 
Operations, Warehouse Operations, Management, and SAP ERP. Ισχυρός 
επαγγελματίας στον τομέα των επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Master of Arts (MA)με έμφαση στις σπουδές Περιφερειακής 
Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο του Newcastle-upon-Tyne".

Logistics Manager Greece & Cyprus, CCHBC,
Coca-Cola

Μιχάλης Παληός

Κάτοχος Διπλώματος (αντίστοιχο MSc) 
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακού διπλώματος 
στα Σύνθετα Υλικά από το Imperial College του Λονδίνου. 
Υπεύθυνος για την ανάπτυξη Αυτοματισμών στην TMHGR για την Ελλάδα και 
την Κύπρο.

Automation Sales & Engineer, Τoyota

Μανώλης Καργόπουλος

Ο Μανώλης Καργόπουλος είναι απόφοιτος του 
τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος MBA από το ALBA, 
με πολυετή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές, τόσο εντός 
όσο κι εκτός του Supply Chain. Για περισσότερα από 25 χρόνια έχει λάβει 
μέρος σε πλήθος έργων που αφορούσαν τον ψηφιακό και επιχειρησιακό 
μετασχηματισμό, όπως ο ανασχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας και 
αποθηκευτικών χώρων, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ERP/CRM/Risk 
συστημάτων, κλπ. Σήμερα κατέχει τη θέση του Group Supply Chain Manager 
στον όμιλο της Printec και είναι Subject Matter Expert για τη λύση Roboting 
Sorting.

Group Supply Chain Manager, Printec Group
Βασίλης Ιωαννίδης

Ο Βασίλης Ιωαννίδης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος σπουδών  στο Human Resource 
Management and European Employee Relations (Μ.Α 
Keele University) και έχει  30ετή παρουσία στον τομέα της 
Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην εταιρεία Elais Unilever Hellas. Κατά 
την διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργασθεί σε όλες τις 
παραγωγικές και αποθηκευτικές  μονάδες του Ομίλου Unilever ενώ τα 
τελευταία χρόνια έχει διατελέσει καθήκοντα  HR Partner για την Οικονομική  
Διεύθυνση, τις Πωλήσεις, καθώς και των Business Units του Παγωτού, των 
Επαγγελματικών Προϊόντων (Food Solutions ) και  της Κύπρου.

HR  Partner SEE- ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas AE

Φιλιώ Κουτσιώρα

Supply chain & logistics professional και ESG 
enthusiast με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας 
σε κλάδους όπως το φαρμακευτικό 3PL, FMCG, retail. 
Απόφοιτος Διοικητικής επιστήμης & τεχνολογίας και του 
international MBA του ΟΠΑ. Έχει διατελέσει σε μια σειρά ρόλων με έμφαση 
στην ενσωμάτωση τεχνολογιών και εφαρμογή διαδικασιών συνεχούς 
βελτίωσης στις λειτουργίες logistics & εφοδιαστικής αλυσίδας και πρόσφατα 
έχει αναλάβει και το ρόλο του ESG manager για την Dixons South East 
Europe.

Supply Chain Processing, Controlling & ESG Manager,
Dixons South East Europe, Κωτσόβολος

Μιχάλης Μέττος

Ο κ. Μιχάλης Μέττος είναι πτυχιούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Msc in 
Logistics and Supply Chain από το Cranfield School of 
Management. Ανέλαβε υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης 
Εφοδιασμού στην εταιρία Ελληνικές Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ το 2019. 
Ξεκίνησε την καριέρα του από την P&G Ελλάδας, ενώ στην συνέχεια ανέλαβε 
θέσεις ευθύνης στα Βαλκάνια και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γενικός ∆ιευθυντής Εφοδιασµού, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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Αλέξης Σιώρης

Ο Αλέξης Σιώρης απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό 
στη Βιομηχανική Μηχανική και τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στη Γερμανία και στη συνέχεια στις 
ΗΠΑ. Μετά από ένα έτος σε συμβουλευτική εταιρεία με 
τη Nestle στην Ινδονησία εντάχθηκε στη Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. και 
ανέλαβε το ρόλο του Διευθυντή Ανάπτυξης Εμπορευματικών 
Δραστηριοτήτων και του Προέδρου της Επιτροπής της Κοινότητας 
Εμπορευματικών Δραστηριοτήτων του Αεροδρομίου. Από το 2014-2017, ο 
Αλέξης διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Logistics Management 
Greece (HILME). Ο Αλέξης είναι European Senior Logistician (ESLog), 
διαπιστευμένος επαγγελματίας αεροδρομίου (IAP), καθώς και Master 
Practitioner στο NLP.

Manager Ground Handling and Cargo Development
at ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA

Μιχάλης Σωτηρίου

Στέλεχος των Κέντρων Διανομής της ΑΒ 
Βασιλόπουλος από το 2004, με πλούσια εμπειρία 
στη δημιουργική ικανοποίηση των προκλήσεων για την 
καθημερινή απόκριση στις ανάγκες των πελατών και της 
στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας στο χρόνο 
και το χώρο.

Warehouse Manager, AB Vassilopoulos S.A.

Απόστολος Τζιµούρτας

Ο Aπόστολος ξεκίνησε την καριέρα του στη Nestle 
στο Supply Chain στην Ελλάδα αλλά και στα 
κεντρικά στην Ελβετία. Στην συνέχεια είχε την ευθύνη 
των logistics για την ΟΕΟΑ Αθήνα 2004. Με το πέρας των 
αγώνων ανέλαβε Supply Chain Director για την εταιρεία SaraLee, πριν 
μεταπηδήσει στον κλάδο των logistics και πιο συγκεκριμένα στην Schneker, 
ΟΣΕ και O. Beinoglou. Σήμερα έχει την θέση του marketing and Sales 
Director στην DHL Global Forwarding and Freight Hellas.

Head of Sales, Marketing & Customer Service Greece,
DHL

Κωνσταντίνος Χανιώτης

Είναι απόφοιτος του London School of Economics 
(Master of Science) και ξεκίνησε την καριέρα του το 
1985 στο Investment Banking (ETBA–EUROBANK). Το 
2000 ίδρυσε την Telenavis. 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.

CEO TELENAVIS, Πρόεδρος ILME

Βασίλης Πυροµάλης 

Ο Βασίλης Πυρομάλης είναι επικεφαλής του 
Customer Supply Chain της Νεστλέ Ελλάς από το 
2021, υπεύθυνος για την προσωποποίηση, 
ψηφιοποίηση και συνεχή εξέλιξη του Customer Experience.
Έχει εμπειρία 16 ετών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ως επικεφαλής των 
Physical Logistics στην Νεστλέ Ελλας, συνέβαλε στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της εταιρίας για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, 
βελτιστοποιώντας διαδικασίες, εισάγοντας την ηλεκτροκίνηση στην αστική 
διανομή, και κατευθύνοντας την τροφοδότηση των κέντρων διανομής σε 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Είναι κάτοχος MBA Internation-
al, πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης και πατέρας δυο παιδιών.

Head of Customer Supply Chain ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ

∆ηµήτρης Σιαπάτης

Ο Δημήτρης Σιαπάτης είναι μηχανολόγος μηχανικός 
και ειδικεύεται στη διαχείριση και βελτιστοποίηση 
των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής και διανομής. 
Κατέχει τον τίτλο του Διευθυντή στο τμήμα Logistic 
Systems της Jungheinrich Hellas - παρέχοντας ολοκληρωμένες
Intralogistics solutions. Έχοντας περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας 
στον τομέα αυτό, ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό αποθηκευτικών χώρων 
και τη διακίνηση υλικών για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών της αποθήκης. Κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του ήταν υπεύθυνος για τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση 
σημαντικών έργων εφοδιαστικής αλυσίδας και πλήρως αυτοματοποιημένων 
αποθηκών.

Logistic Systems Director, Jungheinrich Hellas

Ειρήνη Παπαπέτρου

Κάτοχος πτυχίου σε Manufacturing Operations 
Management και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) σε 
Advanced Manufacturing Technologies. Έχει εμπειρία 
σε εταιρείες όπως Klefer, Arivia, Kouimtzis, κ.α. σε 
τμήματα Logistics, Εξαγωγών και Πωλήσεων, ενώ σήμερα εργάζεται ως Key 
Account Representative & Corporate Marketing στην εταιρεία Ekol Logistics.

Key Account Representative & Corporate Marketing,
Ekol

Μιχάλης Ράντικ

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ με M.Sc. in 
Logistics and Transportation από το Chalmers 
University of Technology στη Σουηδία. Έχει εργαστεί 
στο Swedish Transport and Communication Research 
Board (KFB), στην εταιρία  Planning ενώ για 18 χρόνια κατείχε SC ρόλους 
στην  PepsiCo τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη Βαλκανική. Από το 
2019 είναι Διευθυντής Logistics στην εταιρία Μπάρμπα Στάθης. Η εμπειρία 
του περιλαμβάνει περιοχές όπως η διεύθυνση, οργάνωση και στελέχωση 
τμημάτων Logistics,  η εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων και η διαχείριση 
έργων υποδομών Logistics, η λειτουργία και η αυτοματοποίηση κέντρων 
διανομής και η εφαρμογή διαδικασιών S&OP.

Logistics Manager, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
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Γιώργος Χαντουµάκος

Ο Γιώργος Χαντουμάκος είναι Διευθυντής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Coca-Cola Hellenic 3Ε, 
υπεύθυνος για τις προμήθειες, την παραγωγή και τα 
logistics για όλο το portfolio της 3Ε σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Ήρθε στην Ελλάδα από την Νιγηρία τον Σεπτέμβριο του 2021, όπου 
διετέλεσε για τέσσερα χρόνια Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας της 
Nigerian Bottling Company, της μεγαλύτερης αγοράς του ομίλου της 
Coca-Cola Hellenic. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο 
Πανεπιστήμιο της Πάτρας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Business 
Management από το πανεπιστήμιο του Warwick. Έκτος του τομέα FMCG 
έχει επίσης εκτενή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ενέργειας.

∆ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Coca-Cola
Hellenic, 3E
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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

1 συμμετοχή: 210€, 2 συμμετοχές και άνω: 190€ έκαστη

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
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