ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 2013
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΤΕ TV
Σάββατο 13/04/2013 και ώρα 18:00μ.μ. καθώς και την Κυριακή 14/04/2013
στις 15:00μ.μ. προβλήθηκαν δηλώσεις του Προέδρου κ. Τριχά στην εκπομπή
EXPO NEWS.
H εκπομπή μεταδίδεται σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου και
εκπέμπει το STAR Κεντρικής Ελλάδας καθώς και Πανελλαδικά μέσω του
συνδρομητικού καναλιού ΟΤΕ TV.
Για όσους δεν θα έχουν μια από τις 2 δυνατότητες, η εκπομπή θα
προβάλλεται live στο Web TV του www.lamiastar.gr.

LEPANTO TV, 12/4/2013
Φιλοξενήθηκαν ζωντανά στο δελτίο ειδήσεων των 21.30 οι κκ. Δαούσης και
Αλεξίου για την προβολή του Road Show μας στην Πάτρα.

YOUTUBE
Προβολή της εσπερίδας στο www.youtube.com

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
MAX FM 93.4- ΠΑΤΡΑ 16/4/2013
Φιλοξενία του κ. Αλ. Αλεξίου στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή των 1011πμ για την προβολή της ημερίδας
MAX FM 93.4- ΠΑΤΡΑ 17/4/2013
Φιλοξενία του κ. Φ. Δαούση στην μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή των
14.00-15.00 για την προβολή της ημερίδας

ΤΥΠΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, 19/4/2013

http://www.eaete.gr/2013/04/19/%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%8
2-%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84/

ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, 17/4/2013

http://www.eaete.gr/2013/04/17/eel-%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85/

INTELECTO, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

http://www.intelecto.gr/achaia/

ΣOFOKLEOUSIN.GR ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

http://www.sofokleousin.gr/archives/130876.html

METAFORESPRESS.GR, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

http://www.metaforespress.gr/logistics/item/3793-stratigikos-komvos-anaptyksis-tonlogistics-stin-evryteri-mesogeio-i-axaia.html
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http://www.sofokleousin.gr/archives/130551.html

Φ.Δαούσης/EEL: Η Πάτρα φέρνει επενδύσεις και ανάπτυξη
Δημοσιεύθηκε: 16 Απριλίου 2013, 18:30
Εξαιρετικά σημαντικές είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται για
το λιμάνι της Πάτρας, τονίζει σε συνέντευξη του στο Sofokleousin.gr ο Φώτης
Δαούσης, Αντιπρόεδρος Οικονομικού ΕΕL και EMEA Commercial Director
Globe Williams International, καθώς οι εμπορευματικές ροές που
κατευθύνονται προς την αγορά της Αχαϊας σε συνδυασμό με τα φορτία που
προορίζονται για άλλες χώρες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το
ζητούμενο που ονομάζεται ανάπτυξη.
Συνέντευξη: Ελενα Ερμείδου
Sofokleousin.gr: Τα Road Shows της EEL συνεχίζονται, αυτή την φορά στις 17
Απριλίου στην Πάτρα. Πείτε μας κε Δαούση γιατί στην Πάτρα; τι είναι αυτό
που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον σας;
Φώτης Δαούσης: Η Πάτρα αποκαλείται Πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση,
καθώς είναι διεθνές εμπορικό κέντρο, μεγάλο λιμάνι και κομβικό σημείο για
το εμπόριο και την επικοινωνία με την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Δύση.
Πληθώρα ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του
λιμένα της Πάτρας για μεταφορά των προϊόντων τους προς το εξωτερικό.
Sofokleousin.gr: Ποιος είναι ο στόχος της δράσης;
Φώτης Δαούσης: Ο στόχος των Road Shows είναι η ενημέρωση των
επιχειρήσεων και των φορέων της περιφέρειας για το επικαιροποιημένο
σχέδιο ανάπτυξης των εμπορευματικών μεταφορών και των logistics στην

Ελλάδα, καθώς και η προώθηση της επιστήμης των logistics, ως βασική
λειτουργία κάθε οργανισμού.
Sofokleousin.gr: Υπάρχουν πιστεύετε επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή και
πώς ο λιμένας μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη;
Φώτης Δαούσης: Το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας είναι το τρίτο
μεγαλύτερο σε πληθυσμό στην Ελλάδα. Οι εμπορευματικές ροές που
κατευθύνονται προς την αγορά της Αχαϊας σε συνδυασμό με τα φορτία που
προορίζονται για άλλες χώρες δημιουργούν την απαραίτητη «κρίσιμη μάζα»,
ικανή να συνεισφέρει στην ανάπτυξη επενδυτικών δράσεων. Είναι αυτονόητη
ότι για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορτίων αυτών, ο οδικός άξονας
Αθήνας – Πάτρας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομώτερο.
Sofokleousin.gr: Τι μήνυμα με δύο λόγια θέλετε να περάσετε στο κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics μέσα από τις δράσεις σας;
Φώτης Δαούσης: Ο κλάδος μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικός με βελτίωση
των παρεχομένων υπηρεσιών και ταυτόχρονη ανάπτυξη της καινοτομίας και
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων για να συνεισφέρουν δυναμικά στην
καθιέρωση της Ελλάδας ως το διακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων.
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Α. Αλεξίου/EEL: Πώς θα αναπτυχθεί ο τομέας logistics
Δημοσιεύθηκε: 16 Απριλίου 2013
Κεφαλαία κίνησης, συνέργειες με εταιρείες logistics του εξωτερικού και
μείωση της φορολογίας αποτελούν τρίπτυχο ανάπτυξης σύμφωνα με
Αλέξανδρο Αλεξίου, Logistics Manager Alpha Grissin A.E, Μέλος Δ.Σ. ΕΕL σε
συνέντευξη που έδωσε στο Sofokleousin.gr με αφορμή το Road – Show της
EEL στην Πάτρα 17 Απριλίου. Κρούει, ωστόσο κώδωνα κινδύνου για μείωση
των παροχών logistics αλλά πιστεύει ότι οι συντονισμένες προσπάθειες των
φορέων και του κράτους θα δώσουν αποτέλεσμα, τονίζοντας όμως ότι ο
ιδιωτικός τομέας δεν διαθέτει πολλά περιθώρια ανάπτυξη
Συνέντευξη : Ελενα Ερμείδου
Sofokleousin.gr : Μετά από τρία χρόνια οικονομικής κρίσης και βαθιάς
ύφεσης τι έχει αλλάξει στο κλάδο των logistics και την εφοδιαστικής
αλυσίδας σήμερα;
Αλέξανδρος Αλεξίου : Δυστυχώς η κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης των αγαθών και κατ’
επέκταση την μείωση των παροχών logistics , όπως αποθήκευση και διανομή
άρα έχουμε πάρα πολλές αποθήκες με χαμηλή πληρότητα ακόμα και κενές
και πολλά φορτηγά με επίσης χαμηλή πληρότητα ή και φορτηγά χωρίς
δουλειά , αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει σαν αποτέλεσμα τον έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών 3pl και μεταφορικών εταιρειών που
προκειμένου να επιβιώσουν αρκετές φορές γίνεται και αθέμιτος , αν σε όλα
αυτά προσθέσουμε και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά γενικώς ,

επηρεάζει άμεσα
την λειτουργία
της εφοδιαστικής αλυσίδας
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο!

.

Sofokleousin.gr: Ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει ;
Αλέξανδρος Αλεξίου : Προκειμένου ο κλάδος των Logistics να βοηθήσει την
διαδικασία ανάπτυξης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μερικά σημεία όπως
• Να αναζητηθούν κεφάλαια κίνησης προς του επιχειρηματίες από ξένους
επενδυτές ή από τις τράπεζες .
• Να γίνουν συνέργειες με εταιρείες logistics του εξωτερικού ώστε σε
συνδυασμό μα την ναυτιλία – που κατά την γνώμη μου είναι η άμεση
συνεργός των logistics - μέσω των ελληνικών λιμανιών και κυρίως της
Πάτρας που είναι πύλη από και προς την Ευρώπη να αποκτήσει σημαντικό
ρόλο η Ελλάδα στην αποθήκευση και μεταφορά αγαθών από και προς το
εξωτερικό .
• Να υπάρξει ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων κυρίως για
προσέλκυση νέων επενδυτών από το εξωτερικό αλλά και για την διατήρηση
των εταιρειών του κλάδου που λειτουργούν μεν αλλά η βιωσιμότητα τους
στο άμεσο μέλλον είναι αβέβαιη . π.χ. φανταστείτε πως μπορεί να
διαχειριστεί ένας επιχειρηματίας τις οφειλές του ως προς την φορολόγηση
των ακινήτων (αποθηκών) όταν αυτά λόγο της κρίσης είναι σχεδόν άδεια,
σαν συνέπεια της μειώσεις του κύκλου εργασιών λόγο κρίσης !
Sofokleousin.gr: Πόσο μπορεί να συμβάλλει ο ιδιωτικός τομέας στην
ανάπτυξη και τι κάνει η EEL για να πετύχει την ενδυνάμωση του κλάδου;
Αλέξανδρος Αλεξίου: Ο ιδιωτικός τομέας πλέον δεν έχει πολλά περιθώρια να
συμβάλει στην ανάπτυξη , δυστυχώς η μείωση του κύκλου εργασιών όπως
προανέφερα και η έλλειψη ρευστότητας λόγο κρίσης μειώνει υπερβολικά τις
δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα , ο οποίος για να βοηθήσει πλέον
χρειάζεται οικονομική τόνωση .
Όσο για την ΕΕL , αποδελτιώνει τα γεγονότα που γίνονται στο εξωτερικό
και εσωτερικό παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου σε διεθνές επίπεδο
και ενημερώνει τα μέλη της και όχι μόνο μέσω ημερίδων , σεμιναρίων και
συνεδρίων για τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς ώστε ο επιχειρηματικός
κόσμος να είναι όσο το δυνατό πιο ενημερωμένος , επίσης συμμετέχει στην
μόνιμη επιτροπή logistics του Υπουργείου Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων , διατυπώνοντας προτάσεις για διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου
για απλοποίηση διαφόρων διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία και ίδρυση
των εταιρειών logistics και εμπορευματικών κέντρων καθώς επίσης και
διατυπώνει προτάσεις για καινοτόμες δράσεις στα logistics .

Sofokleousin.gr: Τα Road Show της EEL με έναν ακόμα σταθμό –την Πάτρα
στις 17 Απριλίου. Πόσο κομβικό σημείο είναι η Πάτρα και ποια ξένα λιμάνια
θα μπορούσε να ανταγωνιστεί;
Αλέξανδρος Αλεξίου: Κατά την γνώμη μου το λιμάνι της Πάτρας είναι από τα
πλέον κομβικά λιμάνια της Χώρας μας , είναι πύλη από και προς την
Ευρώπη. Πρέπει να γίνει πόλος έλξης των κρουαζιερόπλοιων για
τουριστικούς λόγους άλλα κυρίως για λόγους ανεφοδιασμού , για σκεφτείτε
, αν συμβεί αυτό η ανάπτυξη των logistics στην περιοχή θα είναι τεράστια !
• Επίσης με την ολοκλήρωση της Ολυμπίας οδού και λόγο της σχετικά μικρής
χιλιομετρικής απόστασης από την Αθήνα θα μπορεί να βρίσκεται σε άμεση
συνέργεια με τα εμπορευματικά Κέντρα της Αττικής και της Βοιωτίας
Sofokleousin.gr: Πιστεύετε θα πετύχει ο στόχος;
Αλέξανδρος Αλεξίου: Ο στόχος είναι δύσκολος και η κρίση δημιουργεί
δυσκολίες που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητες , όμως πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας ότι ένας στόχος μπαίνει για να πιαστεί ή τουλάχιστον να
προσεγγιστεί και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο κλάδος των
logistics και η προσεγγίσει είναι κάτι
• Αλλά για να βελτιωθεί η κατάσταση χρειάζεται να γίνουν συντονισμένες
προσπάθειες από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, από διάφορους φορείς
του κλάδου αλλά και από την ιδιωτική πρωτοβουλία .
• Σαν αισιόδοξο άτομο που είμαι πιστεύω ότι οι συντονισμένες προσπάθειες
όλων των φορέων και κυρίως του κράτους θα φέρουν καλύτερα
αποτελέσματα .
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Β.Τσακλάνου/ DIAKINISIS: Ξεπερασμένο το μοντέλο λειτουργίας των 3PL
Δημοσιεύθηκε: 17 Απριλίου 2013, 08:00

Το ξεπερασμένο μοντέλο λειτουργίας των 3PL καταγγέλλει μέσω του
Sofokleousin.gr η Βίκυ Τσακλανου, επικεφαλής Business Development της
DIAKINISIS, ζητώντας περισσότερες «πόρτες» με μέγιστη δυνατή συχνότητα,
τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι «πρέπει εκμεταλλευτούμε το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων και να στοχεύσουμε σε ιδιωτικές, ταυτόχρονα να
πάψουμε να επιρρίπτουμε ευθύνες στο εξωτερικό περιβάλλον».
Συνέντευξη: Ελενα Ερμείδου
Sofokleousin.gr: Κυρία Τσακλάνου, ξεκινώντας την συνέντευξη να σας
ρωτήσω ποια είναι τα βασικά προβλήματα του κλάδου σας σε ό,τι αφορά τις
μεταφορές και την αποθήκευση;
Βίκυ Τσακλάνου: Η μείωση κατανάλωσης που βιώνουμε όλοι, συνεπάγεται
πτώση πωλήσεων λιανικής και χονδρικής για πέντε συνεχόμενα έτη και με
διψήφια ποσοστά τα τελευταία 3 έτη. Αυτό σε συνδυασμό με την
περιορισμένη ρευστότητα, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην δομή των
εφοδιαστικών αλυσίδων των εμπορικών εταιρειών οι οποίες αντανακλούν
άμεσα στο μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών 3PL.
Πλέον, οι εμπορικές εταιρίες διατηρούν χαμηλότερο ύψος αποθεμάτων και
ταυτόχρονα αυξάνουν το «τεμαχιακό» picking έναντι του «κιβωτιακού» και
του «παλετιακού» για τη συλλογή παραγγελιών τους. Αυτό σημαίνει για τους

3PL, ότι οι υπάρχουσες αποθήκες τους έχουν λάθος σχεδιασμό και
ξεπερασμένο μοντέλο λειτουργίας. Το έργο της αποθήκης δεν ευνοείται πια
από τις υψηλές χωρητικότητες αποθήκευσης με ψηλά κτίρια και συστήματα
ραφιών drive-in ή drive-through για κωδικούς με μεγάλα αποθέματα.
Χρειαζόμαστε αποθήκες που εξυπηρετούν ανάγκες έντονης παραγωγής με
συχνές και γρήγορες εισροές-εκροές αποθέματος, με μικρή αλλά
«προσβάσιμη» αποθήκευση ραφιών back-to-back, ανοικτούς χώρους για
συλλογή παραγγελιών και γρήγορο cross-docking. Όσο αναφορά το δίκτυο
διανομής, οι παραδόσεις αυξάνονται δραματικά ως προς τη συχνότητα αλλά
ελαχιστοποιούνται ως προς τις ποσότητες ανά παράδοση.
Λόγω επισφαλειών και έλλειψης ρευστότητας, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε
είσπραξη αντικαταβολών με την παράδοση εμπορευμάτων. Από την
πλειοψηφία των εμπορικών εταιρειών, έχει στρατηγικά επιλεγεί να
παραδίδουν στα τελικά σημεία κατανάλωσης, αποφεύγοντας να αφήνουν
μεγαλύτερα «ανοικτά υπόλοιπα» στους ενδιάμεσους που άλλοτε τους
διευκόλυναν σε ιδιαιτερότητες τοπικών διανομών ανά νομό.
Όλα αυτά, απαιτούν ένα διαφορετικό δίκτυο διανομής με πρόγραμμα
παραδόσεων που θα μπορέσει να προσφέρει ειδικές υπηρεσίες, θα «βλέπει»
όσο το δυνατό περισσότερες «πόρτες» μικρές και μεγάλες και με τη μέγιστη
δυνατή συχνότητα.
Sofokleousin.gr: Πόσο θα διευκολύνει η επανεκκίνηση των μεγάλων
κατασκευαστικών έργων το δικό σας έργο;
Βίκυ Τσακλανου: Τα έργα και η βελτίωση των υποδομών της χώρας μας
βοηθούν πολύ όταν γίνονται κατόπιν σωστού σχεδιασμού και μελέτης,
λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου όπως
καταγράφονται από επαγγελματίες και γνώστες του χώρους και βέβαια
χωρίς ιδιοτελείς εξαρτήσεις.
Για παράδειγμα, οι μεγάλες εθνικές οδοί είναι ένα σημαντικό έργο για τις
οδικές μεταφορές που όμως παραμένει ημιτελές όταν δεν έχουν προβλεφθεί
φυλασσόμενοι χώροι στάθμευσης των φορτηγών παραπλεύρως της εθνικής
οδού, για στάση των οδηγών στη διάρκεια των δρομολογίων τους.
Όσο αναφορά τα λιμάνια μας, η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει κομβική
γεωγραφική θέση και από τα εγγύτερα λιμάνια της ζώνης του ευρώ στο
Σουέζ και την Ασία, όπου βρίσκεται σχεδόν το σύνολο της εργοστασιακής
παραγωγής του πλανήτη.
Για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε χρόνους ταξιδίου μεταξύ Ρότερνταμ και
Πειραιά, για εμπορικά πλοία που έρχονται από Ασία, υπερτερούμε 5-6
ημέρες και αν λάβουμε υπόψη μας την αύξηση καυσίμου που πολλές φορές
συνεπάγεται μείωση ταχύτητας των πλοίων, αυτό μπορεί να φτάσει και τις
10-11 ημέρες.

Υπάρχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που ευνοούν την Ελλάδα
στο να αποτελέσει διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης,
άμεσα για την κεντροανατολική Ευρώπη και με στόχο τη Βόρεια.
Όταν όμως οι υποδομές των λιμανιών δεν ευνοούν συνδυασμένες μεταφορές
με διευρυμένο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, δεν εκμεταλλευόμαστε όλες
τις δυνατές ευκαιρίες
Sofokleousin.gr: Τι ρόλο μπορεί να παίξει το λιμάνι της Πάτρας στην
διακίνηση και αποθήκευση των αγαθών;
Bίκυ Τσακλάνου: Το λιμάνι της Πάτρας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό αφού
είναι διεθνές εμπορικό κέντρο, μεγάλο λιμάνι και κομβικό σημείο για το
εμπόριο και την επικοινωνία με την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Δύση.
Με τη δημιουργία του Νέου Νότιου Λιμανιού και τα υπόλοιπα έργα υποδομής
στην περιοχή, το Λιμάνι της Πάτρας αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο
συνδυασμένων μεταφορών στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ευρύτερα, η Πάτρα είναι το μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό και
πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
Η σύγχρονη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου συνδέει το προάστιο της Πάτρας Ρίο με
το Αντίρριο, ενώνοντας την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. Επιπλέον, η
Πάτρα επιλέγεται ως λιμάνι από διάφορες εισαγωγικές εταιρίες λόγω του ότι
εξυπηρετεί γεωγραφικά ως ενδιάμεσος σταθμός στο μέσο περίπου της
χώρας μας για να τροφοδοτηθούν ισοδύναμα το νότιο και βόρειο μέρος της
Sofokleousin.gr: Πόσο σημαντικές είναι οι δράσεις της EEL και δη τώρα στην
Πάτρα;
Βίκυ Τσακλάνου: Η στρατηγική σημασία του τομέα των Logistics για την
ελληνική οικονομία, οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται για επενδύσεις στον
τομέα σήμερα και στο άμεσο μέλλον, μας επιβάλλουν να γίνουμε πιο
διαδραστικοί, να αντιμετωπίσουμε με διαφορετική νοοτροπία τις
καθημερινές λειτουργίες και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια για
να τονωθούν οι συνέργειες και οι δράσεις στο κλάδο μας.
Με την ενεργητική υποστήριξη του ΣΕΒ και της EEL, συντονίστηκε Ομάδα
Πρωτοβουλίας με σκοπό τη διαμόρφωση και τεκμηρίωση μιας
ολοκληρωμένης πρότασης για μια Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης του τομέα
και την έναρξη γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου με τη Δημόσια
Διοίκηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα και επισφραγίστηκε με την
αναγνώριση των προσπαθειών από τον κο Κωστή Χατζηδάκη και την
ανακοίνωση για Μόνιμη Επιτροπή Logistics που έκανε στο τελευταίο
συνέδριο της ΕΕL.
Ευελπιστούμε ότι θα επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι που έχουν να κάνουν
με χρηματοδότηση και ανάπτυξη νέων επενδύσεων, με αλλαγή Θεσμικού
πλαισίου και χωροθέτηση περιοχών Logistics σε όλη τη χώρα, με

εκσυγχρονισμό μεταφορών και εμπορευματικών κέντρων, με πιστοποίηση
επαγγέλματος και προσόντων.
Όλα αυτά γιατί η κεντρική μας επιδίωξη παραμένει η ενδυνάμωση του
συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και Logistics, η ανάπτυξη του
τομέα μέσα από την εξωστρέφεια & την καινοτομία και τελικά ανάδειξη της
Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο Βαλκανίων, ΝΑ και κεντρικής Ευρώπης.
Ειδικά για την περιφέρεια και δη για την Πάτρα που αποτελεί κομβικό
σημείο, έχουμε το στόχο να τονώσουμε τις δράσεις μας και να
δημιουργήσουμε γέφυρες με τα κέντρα αποφάσεων
Sofokleousin.gr: Τι λύσεις στα προβλήματα θα είχατε να προτείνετε;
Bίκυ Τσακλάνου: Η ύφεση είναι πραγματική και ίσως συνεχίζει να υφίσταται
για χρόνια ακόμα. Είναι αρκετά πιθανό να λειτουργούν τα συγκοινωνούντα
δοχεία και η ύφεση να παρασύρει κάθε σχέδιο ανάπτυξης και εξέλιξης
υποδομών της χώρας μας.
Όμως, δεν είναι δυνατό να δεχόμαστε το «θεωρητικά αναπόφευκτο» και να
μην προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να μελετήσουμε
περαιτέρω και να εκμεταλλευτούμε το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων
όσο το δυνατό καθώς και να στοχεύσουμε σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες που
υπό σωστές προϋποθέσεις, θα ευνοήσουν και το γενικό σύνολο.
Είναι πλέον καιρός να σταματήσουμε να ψάχνουμε ευθύνες αποτυχίας στο
εξωτερικό περιβάλλον και να εστιάσουμε στις δικές μας προσπάθειες και στο
τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε μέσω των εταιριών μας και των
προσωπικών γνωριμιών μας.

SUPPLY CHAIN NEWSLETTER 315

http://www.supply-chain.gr/pdf/N315240413.pdf

KOURDISTOPORTOKALI.GR

http://www.kourdistoportocali.com/articles/20399.htm

ATTACK TV

http://www.attacktv.gr/news/Pages/view.aspx?nID=19607

BEST.GR

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/192343

ΣΥΜΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.symboulos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5485:%CE%BA%CE%B
F%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-logistics%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1&Itemid=57

INNEWS.GR

http://www.inews.gr/265/patra-se-exelixi-i-esperida-ta-Logistics-stin-perifereia-sto-ebepimelitirio-achaas.htm

SOFOKLEOUSIN NEWSLETTER 16/4/2013

SOFOKLEOUSIN NEWSLETTER 12/4/2013

www.metaforespress.gr, Απρίλιος 2013

www.supply-chain.gr, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

www.sofokleousin.gr, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

www.dete.gr, ΟΜΙΛΟΣ PLUS MEDIA

METAFORES PRESS, 17/4/2013
NEWSLETTER, N. 53

http://www.metaforespress.gr/logistics/item/3630-axaia-ta-logistics-stin-perifereia-toorama-kai-i-praksi-stis-17-4.html

SUPPLY CHAIN, 11/4, NEWSLETTER N. 313

PLANT MANAGEMENT, T. 54, 11/4, ΣΕΛ. 3

SUPPLY CHAIN NEWSLETTER, N. 312

http://www.supply-chain.gr/pdf/N312260313.pdf

SOFOKLEOUSIN, 7/3/2013

http://www.sofokleousin.gr/archives/126891.html
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - Σ. Τριχάς/EEL: Το Κράτος πάσχει ακόμα από «παιδικές
ασθένειες»
Μία καλή αρχή αποτελεί η ένταξη 382 επιχειρήσεων του κλάδου της
εφοδιαστικής αλυσίδας στο ΕΣΠΑ, δηλώνει σε συνέντευξη του στο
Sofokleousin.gr o πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Σωτήρης
Τριχάς, ωστόσο επισημαίνει ότι ο κλάδος πρέπει να συνδράμει ουσιαστικά σε
όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. H EEL έχει καταθέσει σχέδια και
παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου, όμως το Ελληνικό κράτος
«πάσχει ακόμα από παιδικές ασθένειες».
Συνέντευξη: Έλενα Ερμείδου
Sofokleousin.gr Τρία χρόνια τουλάχιστον οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο κλάδος της εφοδιαστικής
αλυσίδας και των logistics, τι αντίκτυπο είχε η κρίση στο κλάδο;
Σωτήρης Τριχάς: Όπως και κάθε άλλος κλάδος έτσι κι αυτός των logistics
έχει υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, κυρίως λόγω της
έλλειψης ρευστότητας. Για το διάστημα 1998-2008 η αγορά της εφοδιαστικής
αλυσίδας στη χώρα μας έτρεχε με ένα μέσο όρο αύξησης περίπου 20% το
χρόνο. Από το 2009 μέχρι και το 2011 η κρίση αντικατοπτρίζεται και στα
νούμερα του κλάδου με μία μέση μείωση της τάξης του 7% ετησίως (Icap,
Hellastat).

Σύμφωνα με την Hellastat ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες
μεταφορές και τις μεταφορές µέσω αγωγών του τρίτου τριµήνου 2012, σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη 2011, παρουσίασε µείωση 11,8%. Ο
∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του τρίτου τριµήνου 2012,
σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του τρίτου
τριµήνου 2011,
παρουσίασε μείωση 20,5%. Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές
μεταφορές του τρίτου τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη
του τρίτου τριµήνου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,2%, ενώ ο ∆είκτης Κύκλου
Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη µεταφορά
δραστηριότητες του τρίτου τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο
∆είκτη του τρίτου τριµήνου 2011, παρουσίασε µείωση 3,5%.
Επίσης, στην πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με το δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης
«Logistics Performance Index» που μετρά την απόδοση και την
ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας χώρας, η Ελλάδα
κατέλαβε την 69η θέση, με την πρώτη δεκάδα να απαρτίζεται από τις:
Σιγκαπούρη, Χονγκ- Κόνγκ, Φιλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο,
Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.
Sofokleousin.gr Να αναμένουμε εξαγορές και συγχωνεύσεις μέσα στο χρόνο
και σε συγκέντρωση του κλάδου;
Σ.Τριχάς: Είναι γεγονός ότι σε περιόδους κρίσεων οι συγχωνεύσεις μπορούν
να αποτελέσουν μια βραχυπρόθεσμη λύση, δεδομένου ότι το σύνολο των
επιχειρήσεων του κλάδου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ρευστότητας,
επέκτασης εργασιών, ακόμα και διατήρησης του υπάρχοντος πελατολογίου.
Ας μην ξεχνάμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό των ελληνικών επιχειρήσεων,
ακόμα και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν πάντα ο
μικρομεσαίος χαρακτήρας τους.
Ωστόσο, πρέπει να αναφέρω ότι ο περιορισμός του εισαγωγικού εμπορίου,
καθώς και η μειωμένη παραγωγή, λόγω της οικονομικής κρίσης, συνέβαλαν
στην υποχώρηση του μεταφορικού έργου και των υπηρεσιών logistics τόσο
το 2011, εικόνα που θα δούμε και στα στοιχεία που αναμένεται να
ανακοινωθούν από τις στατιστικές υπηρεσίες της χώρας για το 2012, με τις
παραγγελίες των εταιρειών-πελατών να έχουν μειωθεί σημαντικά.
Άρα τόσο οι συγχωνεύσεις, όσο και η συγκέντρωση του κλάδου με σκοπό
την βιωσιμότητά του δεν θα αποτελέσει έκπληξη.
Sofokleousin.gr : Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό και σε
ποιους τομείς του κλάδου;
Σ.Τριχάς: Είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον από εταιρίες του εξωτερικού για
επενδύσεις στη χώρα μας είναι τεράστιο, ειδικά στον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη
συμφωνία της Hewlett Packard με την Cosco από την οποία ωφελείται και η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Μπορεί η σιδηροδρομική γραμμή Ικονίου-Θριασίου να
καθυστέρησε 13 χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά από τη στιγμή που
μπαίνει και επίσημα σε κανονική λειτουργία, αναμένεται να οδηγήσει και σε
άλλες σημαντικές συμφωνίες που είναι σε αναμονή.

Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται
από την ιδιωτική πρωτοβουλία που στηρίζεται απόλυτα στα οικονομικά
συμφέροντα των εταιρειών που συνάπτουν τις συμφωνίες.
Ας ελπίσουμε πως οι «παιδικές ασθένειες» του Ελληνικού Δημοσίου, όπως η
γραφειοκρατία, η υπολειτουργία, η κακή εξυπηρέτηση, η υψηλή φορολογία
και πολλά άλλα, θα αντιμετωπιστούν κάποια στιγμή, ώστε επιτέλους να
λυθεί κι αυτή η αντίφαση που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, θέλουμε τις
επενδύσεις, θέλουμε την ανάπτυξη της οικονομίας και την εισροή
κεφαλαίων, από την άλλη κάνουμε ότι μπορούμε για να δυσκολέψουμε στο
να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα.
Sofokleousin.gr: Τί είναι αυτό που λείπει σήμερα από το κλάδο και το οποίο
θα μπορούσε να δώσει ώθηση; Είναι η χρηματοδότηση, είναι η εξειδίκευση,
η συμπληρωματικότητα, η σωστή γνώση;
Σ.Τριχάς: Μάλλον δώσατε την απάντηση μέσα από την ερώτησή σας. Είναι
όλα αυτά μαζί. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, η
ένταξη 382 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας, εν γένει, στο ΕΣΠΑ. Να λοιπόν μια καλή αρχή που
θα δώσει μια χρηματοδοτική ώθηση στις εταιρίες αυτές. Από την άλλη
πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο ότι ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας
μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης.
Είναι αλήθεια ότι η γνώση και η τεχνολογία στην εποχή μας εκτυλίσσονται με
ραγδαίους ρυθμούς. Το δυσάρεστο στη χώρα μας είναι ότι μαθαίνουμε για
όλα τα νέα δεδομένα πολύ καθυστερημένα. Όταν εν έτη 2013 δεν υπάρχει
ακόμα Πανεπιστήμιο που να φιλοξενεί σχολή για το Supply Chain
Management, τότε καταλαβαίνετε πόσο πίσω είμαστε και πόσο δύσκολο
είναι να ανταγωνιστούμε τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ως Ελληνική
Εταιρεία Logistics έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις και έχουμε
καταθέσει επανειλημμένως προτάσεις και σχέδια για την ανάπτυξη του
κλάδου που ωφελούν όχι μόνο σε μακροοικονομικό αλλά και
σε μικροοικονομικό επίπεδο. Θέληση πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά είναι τέτοια
η δομή του Ελληνικού κράτους που οι ταχύτητες αντίδρασής του δεν
συνδέονται με τον αιώνα που ζούμε.
Sofokleousin.gr Πώς βλέπετε τα startups στο κλάδο; θα μπορούσαν πιθανά
νέες τέτοιου είδους επιχειρήσεις να εισέλθουν στο κλάδο και να προσφέρουν
καινοτομία;
Σ.Τριχάς: Να μια ακόμα αισιόδοξη αντιμετώπιση των πραγμάτων σε μια
εποχή με πολλά εμπόδια για την ανάπτυξη. Η δικτύωση κι η πληροφόρηση
είναι απαραίτητες με στόχο την ανάδειξη μιας νέας γενιάς επαγγελματιών
που θα αποφασίσουν να μείνουν στην Ελλάδα και θα υλοποιήσουν το όνειρό
τους. Σίγουρα υπάρχουν καινοτόμες ιδέες για την αλλαγή της
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές μπορούν
να υλοποιηθούν την περίοδο που διανύουμε. Ας ελπίσουμε ότι τα πακέτα
στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαχειρίζεται το Ελληνικό
Δημόσιο σε συνεργασία με τις τράπεζες θα διανεμηθούν δίκαια, αξιοκρατικά
και θα συνδράμουν στην πραγματική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη
χώρα μας.
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Στις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, σε γνωστό
μεζεδοπωλείο των Βορείων Προαστίων, με τη συμμετοχή πολλών μελών του
Οργανισμού, δημοσιογράφων, φορέων και φίλων των logistics. Κατά την
έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕL, κ. Σωτήρης Τριχάς
αναφέρθηκε στις ενέργειες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή
του χρόνου έως σήμερα, καθώς και σε όσες προγραμματίζονται μέχρι το
τέλος του 2013. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη νέα συνεργασία με τον ΣΕΒ
και την Kantor για την ανάδειξη δράσεων προσαρμογής του ανθρώπινου
δυναμικού στις ανάγκες δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα
της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στη συμμετοχή του Αντιπροέδρου
Λειτουργιών κ. Χρήστου Μήτση στο workshop που διοργανώθηκε από τον
ΣΕΒ και τον ΙΟΒΕ αναφορικά με το Μηχανισμό...
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Στις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, σε γνωστό
μεζεδοπωλείο των Βορείων Προαστίων, με τη συμμετοχή πολλών μελών του
Οργανισμού, δημοσιογράφων, φορέων και φίλων των logistics.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕL, κ. Σωτήρης Τριχάς
αναφέρθηκε στις ενέργειες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή
του χρόνου έως σήμερα, καθώς και σε όσες προγραμματίζονται μέχρι το
τέλος του 2013.
Δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς σε συνεργασία με φορείς και κυβέρνηση
Ο Πρόεδρος ΔΣ της EEL, κ. Σωτήρης Τριχάς, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά
στη νέα συνεργασία με τον ΣΕΒ και την Kantor για την ανάδειξη: «Δράσεων
προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες δικτύωσης και
συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας», καθώς
και στη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Λειτουργιών κ. Χρήστου Μήτση στο
workshop που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ και τον ΙΟΒΕ αναφορικά με το
Μηχανισμό παραγωγής πληροφόρησης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε
επαγγέλματα – ειδικότητες.
Η επανενεργοποίηση της Επιτροπής Logistics υπό τη Γενική Γραμματεία
Μεταφορών στην οποία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει κι η Ελληνική
Εταιρεία Logistics είναι μία ακόμα σημαντική ενέργεια που αναμένεται το
2013, καθώς η EEL θα προβάλλει τους στρατηγικούς της στόχους, που είναι:

1. Η ενδυνάμωση όλου του συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και
των Logistics της χώρας μας,
2. Η ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο των χωρών των
Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.
Παράλληλα, αναμένεται να συμμετέχει και στην Επιτροπή Logistics του
Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, έχοντας μόνιμα συμβουλευτικό ρόλο, για την ανάδειξη
προβλημάτων της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εισήγηση
προτάσεων – λύσεων με στόχο νέα άμεσα νομοθετήματα και τη βελτίωση των
ήδη υπαρχόντων.
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics δίπλα στην αγορά
Με τη συμμετοχή της σε δράσεις όπως η εμπορική έκθεση «Εφοδιαστική
Αλυσίδα 2013», η τριήμερη εκδήλωση «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας &
Σταδιοδρομίας», καθώς και το «11ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για
τις Επιχειρήσεις Διεθνούς Διαμεταφοράς & Logistics - Southeast European
Intermodality» η Ελληνική Εταιρεία Logistics συνεχίζει να στηρίζει τις
δράσεις της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το επικαιροποιημένο Master Plan θα αποτελέσει για μια ακόμα χρονιά το
επίκεντρο των Road Shows που θα διοργανώσει φέτος η Ελληνική Εταιρεία
Logistics με πρώτη στάση την Πάτρα, τον Απρίλιο 2013, ενώ θα κατατεθεί
πρόταση συνεργασίας με τον ΣΕΒ & τον ΟΠΕ για συμμετοχή της EEL και
ελληνικών επιχειρήσεων Logistics στην διεθνή έκθεση Transport logistic, που
πραγματοποιείται φέτος τον Ιούνιο στη Γερμανία.
Τέλος, ανακοινώθηκε το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics για την 1 & 2
Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα, με θέμα «Innovative Supply Chain clusters».
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, που κλείνει φέτος 19 χρόνια δράσεων,
συνεχίζει να αποτελεί το βασικό επιστημονικό όργανο για την ανάδειξη των
logistics στη χώρα μας, αριθμώντας 500 και πλέον μέλη. Βασικός της στόχος
είναι η διαμόρφωση της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο των Βαλκανίων
και της ΝΑ Ευρώπης με κεντρική στρατηγική την εξωστρέφεια των
ελληνικών logistics.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία Sarmed. Υποστηρικτής της
εκδήλωσης τα ξενοδοχεία Chandris Hotels & Resorts. Μέγας Υποστηρικτής
των δράσεων της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι η εταιρεία
Jungheinrich.

LOGISTICS N MANAGEMENT, 25/2/2013

http://www.logistics-management.gr/article.php?ID=1276
Δημοσίευση 25-2-2013
Πραγματοποιήθηκε χθες 24 Φεβρουαρίου η ετήσια κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ελληνικής Εταιρείας Logistics με τη συμμετοχή
πολλών μελών του Οργανισμού, δημοσιογράφων, φορέων και φίλων των

logistics. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕL, Σωτήρης
Τριχάς αναφέρθηκε στις ενέργειες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από την
αρχή του χρόνου έως σήμερα, καθώς και σε όσες προγραμματίζονται μέχρι
το τέλος του 2013.
Ο Σωτήρης Τριχάς, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη νέα συνεργασία με τον
ΣΕΒ και την Kantor για την ανάδειξη: «Δράσεων προσαρμογής του
ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες δικτύωσης και συνεργασίας
επιχειρήσεων του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας», καθώς και στη
συμμετοχή του Αντιπροέδρου Λειτουργιών Χρήστου Μήτση στο workshop που
διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ και τον ΙΟΒΕ αναφορικά με το Μηχανισμό
παραγωγής πληροφόρησης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε
επαγγέλματα – ειδικότητες.
Η επανενεργοποίηση της Επιτροπής Logistics υπό τη Γενική Γραμματεία
Μεταφορών στην οποία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει κι η Ελληνική
Εταιρεία Logistics είναι μία ακόμα σημαντική ενέργεια που αναμένεται το
2013, καθώς η EEL θα προβάλλει τους στρατηγικούς της στόχους, που είναι:
1. Η ενδυνάμωση όλου του συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και
των Logistics της χώρας μας,
2. Η ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο των χωρών των
Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.
Παράλληλα, αναμένεται να συμμετέχει και στην Επιτροπή Logistics του
Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, έχοντας μόνιμα συμβουλευτικό ρόλο, για την ανάδειξη
προβλημάτων της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εισήγηση
προτάσεων – λύσεων με στόχο νέα άμεσα νομοθετήματα και τη βελτίωση των
ήδη υπαρχόντων. Με τη συμμετοχή της σε δράσεις όπως η εμπορική έκθεση
«Εφοδιαστική Αλυσίδα 2013», η τριήμερη εκδήλωση «Πανόραμα
Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας», καθώς και το «11ο Συνέδριο
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τις Επιχειρήσεις Διεθνούς Διαμεταφοράς &
Logistics - Southeast European Intermodality» η Ελληνική Εταιρεία Logistics
συνεχίζει να στηρίζει τις δράσεις της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το επικαιροποιημένο Master Plan θα αποτελέσει για μια ακόμα χρονιά το
επίκεντρο των Road Shows που θα διοργανώσει φέτος η Ελληνική Εταιρεία
Logistics με πρώτη στάση την Πάτρα, τον Απρίλιο 2013, ενώ θα κατατεθεί
πρόταση συνεργασίας με τον ΣΕΒ & τον ΟΠΕ για συμμετοχή της EEL και
ελληνικών επιχειρήσεων Logistics στην διεθνή έκθεση Transport logistic, που
πραγματοποιείται φέτος τον Ιούνιο στη Γερμανία.
Τέλος, ανακοινώθηκε το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics για την 1 & 2
Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα, με θέμα «Innovative Supply Chain clusters».

SUPPLY CHAIN NEWSLETTER, N. 308, 28/2/2013
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http://www.supply-chain.gr/articles.php?artic=3854
Στις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, σε γνωστό
μεζεδοπωλείο των Βορείων Προαστίων, με τη συμμετοχή πολλών μελών του
Οργανισμού, δημοσιογράφων, φορέων και φίλων των logistics.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕL, κ. Σωτήρης Τριχάς
αναφέρθηκε στις ενέργειες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή
του χρόνου έως σήμερα, καθώς και σε όσες προγραμματίζονται μέχρι το
τέλος του 2013. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη νέα συνεργασία με τον ΣΕΒ
και την Kantor για την ανάδειξη δράσεων προσαρμογής του ανθρώπινου
δυναμικού στις ανάγκες δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα
της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στη συμμετοχή του Αντιπροέδρου
Λειτουργιών κ. Χρήστου Μήτση στο workshop που διοργανώθηκε από τον
ΣΕΒ και τον ΙΟΒΕ αναφορικά με το Μηχανισμό παραγωγής πληροφόρησης
για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα – ειδικότητες.
Η επανενεργοποίηση της Επιτροπής Logistics υπό τη Γενική Γραμματεία
Μεταφορών στην οποία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει κι η Ελληνική
Εταιρεία Logistics είναι μία ακόμα σημαντική ενέργεια που αναμένεται το
2013, καθώς η EEL θα προβάλλει τους στρατηγικούς της στόχους, που είναι:
1. Η ενδυνάμωση όλου του συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και
των Logistics της χώρας μας,
2. Η ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο των χωρών των
Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.
Παράλληλα, αναμένεται να συμμετέχει και στην Επιτροπή Logistics του
Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, έχοντας μόνιμα συμβουλευτικό ρόλο, για την ανάδειξη
προβλημάτων της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εισήγηση
προτάσεων – λύσεων με στόχο νέα άμεσα νομοθετήματα και τη βελτίωση των
ήδη υπαρχόντων.

Η EEL δίπλα στην αγορά
Με τη συμμετοχή της σε δράσεις όπως η εμπορική έκθεση «Εφοδιαστική
Αλυσίδα 2013», η τριήμερη εκδήλωση «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας &
Σταδιοδρομίας», καθώς και το «11ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για
τις Επιχειρήσεις Διεθνούς Διαμεταφοράς & Logistics - Southeast European
Intermodality» η Ελληνική Εταιρεία Logistics συνεχίζει να στηρίζει τις
δράσεις της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το επικαιροποιημένο Master Plan θα αποτελέσει για μια ακόμα χρονιά το
επίκεντρο των Road Shows που θα διοργανώσει φέτος η Ελληνική Εταιρεία
Logistics με πρώτη στάση την Πάτρα, τον Απρίλιο 2013, ενώ θα κατατεθεί
πρόταση συνεργασίας με τον ΣΕΒ & τον ΟΠΕ για συμμετοχή της EEL και
ελληνικών επιχειρήσεων Logistics στην διεθνή έκθεση Transport logistic, που
πραγματοποιείται φέτος τον Ιούνιο στη Γερμανία.
Τέλος, ανακοινώθηκε το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics για την 1 & 2
Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα, με θέμα «Innovative Supply Chain clusters».
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, που κλείνει φέτος 19 χρόνια δράσεων,
συνεχίζει να αποτελεί το βασικό επιστημονικό όργανο για την ανάδειξη των
logistics στη χώρα μας, αριθμώντας 500 και πλέον μέλη. Βασικός της στόχος
είναι η διαμόρφωση της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο των Βαλκανίων
και της ΝΑ Ευρώπης με κεντρική στρατηγική την εξωστρέφεια των
ελληνικών logistics.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία Sarmed. Υποστηρικτής της
εκδήλωσης τα ξενοδοχεία Chandris Hotels & Resorts. Μέγας Υποστηρικτής
των δράσεων της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι η εταιρεία
Jungheinrich.
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H Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (TDI) προστατεύει την Επιχείρηση από την
απώλεια των κερδών και των επιπλέον εξόδων που προκύπτουν από ένα
ασφαλιζόμενο συμβάν στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναφέρει στο
Sofokleousin.gr, ο Τάκης Καλογεράκος, Underwriter - Greenwoods Insurance
Brokers Ltd στην Coverholder στα Lloyd’s με αφορμή την πρόσφατη
εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, EEL. Η μοναδικότητα αυτής της
Ασφάλισης είναι ότι θα ανταποκριθεί ακόμη και εάν η περιουσία του
ασφαλισμένου δεν έχει υποστεί ζημία.
Έλενα Ερμείδου
Η ασφαλιστική κάλυψη συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει προστατεύει την
εφοδιαστική αλυσίδα από «μερική ή ολική παύση λειτουργίας από τις
αρμόδιες Αρχές ή ακούσιο φυσικό αποκλεισμό από οποιαδήποτε προβλήτα,
λιμάνι, γέφυρα, δίαυλο, κανάλι, πλωτή μεταφορά, οδική ή σιδηροδρομική
γραμμή, στο πλαίσιο ή με την νόμιμη εντολή της αστυνομίας, τοπικών ή
εθνικών Αρχών ή κυβέρνησης».
Τονίζεται δε, ότι τα ασφαλιζόμενα συμβάντα περιλαμβάνουν επίσης,
απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και κακόβουλες ζημίες.
Προσθέτει ότι το συμβόλαιο ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει επίσης:
«φυσική βλάβη ή φυσική καταστροφή ή φυσική απώλεια στους
σχεδιασμένους λιμένες ή/και τη βασική υποδομή μεταφορών εντός του
εύρους των λιμένων αυτών που προκαλούνται άμεσα από τον πόλεμο, τον
εμφύλιο πόλεμο, την επανάσταση, την εξέγερση ή εμφύλια διαμάχη που
προκύπτει ή οποιαδήποτε εχθρική πράξη από ή κατά εχθρικής δύναμης, την
παρεμπόδιση λιμένος, την διαρροή ή γενικά, χύμα ή IMO φορτία».

Συμπερασματικά καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλιση διακοπής
εργασιών είναι μοναδική μεταξύ των ασφαλιστικών προϊόντων.
Αποδεικνύεται ότι είναι ευέλικτη στην αντιμετώπιση γεγονότων όπου δεν
έχει σημειωθεί φυσική ζημία σε περιουσία, ενώ. ως εργαλείο διαχείρισης
κινδύνων για τους διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας, η σημασία της
δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

MARITIME ECONOMIES, 14/2/2013, ΣΕΛ. 1,8,9,10

PLANT MANAGEMENT, TEYXOS, N. 43, ΣΕΛ. 3, 24/1/2013
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http://www.sofokleousin.gr/archives/122363.html
Παγκόσμια Τράπεζα και EEL για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics
Δημοσιεύθηκε: 22 Ιανουαρίου 2013, 12:57
Κλιμάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας, με εξειδίκευση στον τομέα της
εφοδιαστικής αλυσίδας στα πλαίσια των επαφών τους υπό την διοργάνωση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων επισκέφθηκε τα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics
καταγράφοντας τις θέσεις της, καθώς και τις προτάσεις της για την
ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η χαρτογράφηση από την πλευρά της
Παγκόσμιας Τράπεζας της ελληνικής αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας
προκειμένου να εντοπιστούν σημεία που χρήζουν βελτίωσης ώστε να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των logistics στη χώρα μας.
Στη συνάντηση με τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας παραβρέθηκαν από
την πλευρά της EEL, ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Σωτήρης Τριχάς, η Αντιπρόεδρος
Διοικητικού κ. Ειρήνη Χάδιαρη Γκιάλα, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ.
Φώτης Δαούσης, ο Αντιπρόεδρος Λειτουργιών κ. Χρήστος Μήτσης.
Στην διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα που απαιτούν άμεση
επίλυση προκειμένου ο κλάδος των logistics να αποτελέσει βασικό μοχλό
ώθησης για την ελληνική οικονομία. Η υπάρχουσα δομή της αγοράς, το
ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και η ευκολία επενδύσεων
αποτέλεσαν βασικούς τομείς ενδιαφέροντος στη συζήτηση.
H EEL συζήτησε για την άμεση βελτίωση της ποιότητας όλων των υποδομών
της χώρας, η ανέγερση σύγχρονων Logistics Parks, η θέσπιση κι εφαρμογή
ενός ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου, η απλοποίηση όλων των
γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς και η εφαρμογή νέων πολεοδομικών
κανόνων, ο εκσυγχρονισμός των οδικών μεταφορών, αλλά και η θεσμική
κατοχύρωση του επαγγέλματος του logistician.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της EEL, κ.
Σωτήρης Τριχάς: «Το ενδιαφέρον της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον κλάδο
μας είναι κάτι θετικό.. Αυτό που εμείς ζητήσαμε από την Παγκόσμια Τράπεζα
είναι να μας παρουσιάσει στις επόμενες συναντήσεις που θα
πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, τα best practices άλλων κρατών,
πρωτοπόρων στον κλάδο, που σίγουρα θα αποτελέσουν παράδειγμα για
εμάς.. Αν υιοθετήσουμε πρακτικές που εφαρμόζουν χώρες όπως η Ολλανδία
ή η Γερμανία, τότε σίγουρα θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα
ανάπτυξης».
Σύμφωνα με το «Logistics Performance Index» η Ελλάδα κατέλαβε την 69η
θέση, με την 1η δεκάδα να απαρτίζεται από τις ακόλουθες χώρες:
Σιγκαπούρη, Χονγκ- Κόνγκ, Φιλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο,
Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

NETFAX, 22/1/2013

FMVOICE, 21/1/2013

http://fmvoice.eu/index.php/2012-09-12-05-20-12/financial-news/2012-0912-05-20-43/item/52800%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82
-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-logistics
Συνάντηση κλιμακίου της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Ελληνική Εταιρεία
Logistics
Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούν στελέχη της Παγκόσμιας
Τράπεζας στη χώρας μας, υπό τη διοργάνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με την Ελληνική Εταιρεία Logistics.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, σκοπός της επίσκεψης ήταν η
χαρτογράφηση από την πλευρά της Παγκόσμιας Τράπεζας της ελληνικής
αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να εντοπιστούν σημεία που
χρήζουν βελτίωσης ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των logistics στη
χώρα μας.

Στη συνάντηση με τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας παραβρέθηκαν από
την πλευρά της EEL, ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Σωτήρης Τριχάς, η Αντιπρόεδρος
Διοικητικού κ. Ειρήνη Χάδιαρη Γκιάλα, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ.
Φώτης Δαούσης, ο Αντιπρόεδρος Λειτουργιών κ. Χρήστος Μήτσης.
Στις δύο ώρες που διήρκησαν οι επαφές μεταξύ του κλιμακίου της
Παγκόσμιας Τράπεζας και εκπροσώπων του ΔΣ της EEL, τέθηκαν όλα τα
ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση προκειμένου ο κλάδος των logistics
να αποτελέσει βασικό μοχλό ώθησης για την ελληνική οικονομία. Η
υπάρχουσα δομή της αγοράς, το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς
και η ευκολία επενδύσεων αποτέλεσαν βασικούς τομείς ενδιαφέροντος στη
συζήτηση.
H EEL πρόβαλε τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα
στην Ελλάδα όπως, η διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα
Logistics, η επιτακτική ανάγκη για άμεση βελτίωση της ποιότητας όλων των
υποδομών της χώρας, η ανέγερση σύγχρονων Logistics Parks, η θέσπιση κι
εφαρμογή ενός ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου, η απλοποίηση όλων των
γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς και η εφαρμογή νέων πολεοδομικών
κανόνων, ο εκσυγχρονισμός των οδικών μεταφορών, αλλά και η θεσμική
κατοχύρωση του επαγγέλματος του logistician.
Παράλληλα, ενημέρωσε την Παγκόσμια Τράπεζα, για το πρώτο Master Plan
για τα Logistics, το Επικαιροποιημένο Master Plan, καθώς και τις έρευνες
που έχει διεξάγει μέχρι σήμερα για την καταγραφή της αγοράς της
εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της EEL, κ.
Σωτήρης Τριχάς: «Το ενδιαφέρον της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον κλάδο
μας είναι κάτι θετικό. Τα Logistics σίγουρα μπορούν και πρέπει να
αποτελέσουν βασικό άξονα ανάπτυξης προκειμένου η Ελλάδα να γίνει
διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Αυτό που εμείς
ζητήσαμε από την Παγκόσμια Τράπεζα είναι να μας παρουσιάσει στις
επόμενες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, τα best
practices άλλων κρατών, πρωτοπόρων στον κλάδο, που σίγουρα θα
αποτελέσουν παράδειγμα για εμάς. Δεν χρειάζεται να «εφεύρουμε τον
τροχό» για να κάνουμε τα logistics ανταγωνιστικά. Αν υιοθετήσουμε
πρακτικές που εφαρμόζουν χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμανία, τότε
σίγουρα θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα ανάπτυξης».
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας,
σύμφωνα με το δείκτη
συγκριτικής αξιολόγησης «Logistics Performance Index» που μετρά την
απόδοση και την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας χώρας,
η Ελλάδα κατέλαβε την 69η θέση, με την 1η δεκάδα να απαρτίζεται από τις
ακόλουθες χώρες: Σιγκαπούρη, Χονγκ- Κόνγκ, Φιλανδία, Γερμανία,
Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΕΡΔΟΣ, 21/1/2013

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1864913&nt=103
Παγκόσμια Τράπεζα - Ελληνική Εταιρεία Logistics Σημαντικές Επαφές για τον
Κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούν στελέχη της Παγκόσμιας
Τράπεζας στη χώρας μας, υπό τη διοργάνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με την Ελληνική Εταιρεία Logistics.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η χαρτογράφηση από την πλευρά της
Παγκόσμιας Τράπεζας της ελληνικής αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας
προκειμένου να εντοπιστούν σημεία που χρήζουν βελτίωσης ώστε να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των logistics στη χώρα μας.
Στη συνάντηση με τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας παραβρέθηκαν από
την πλευρά της EEL, ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Σωτήρης Τριχάς, η Αντιπρόεδρος
Διοικητικού κ. Ειρήνη Χάδιαρη Γκιάλα, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ.
Φώτης Δαούσης, ο Αντιπρόεδρος Λειτουργιών κ. Χρήστος Μήτσης.
Στις δύο ώρες που διήρκησαν οι επαφές μεταξύ του κλιμακίου της
Παγκόσμιας Τράπεζας και εκπροσώπων του ΔΣ της EEL, τέθηκαν όλα τα
ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση προκειμένου ο κλάδος των logistics
να αποτελέσει βασικό μοχλό ώθησης για την ελληνική οικονομία. Η

υπάρχουσα δομή της αγοράς, το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς
και η ευκολία επενδύσεων αποτέλεσαν βασικούς τομείς ενδιαφέροντος στη
συζήτηση.
H EEL πρόβαλε τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα
στην Ελλάδα όπως, η διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα
Logistics, η επιτακτική ανάγκη για άμεση βελτίωση της ποιότητας όλων των
υποδομών της χώρας, η ανέγερση σύγχρονων Logistics Parks, η θέσπιση κι
εφαρμογή ενός ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου, η απλοποίηση όλων των
γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς και η εφαρμογή νέων πολεοδομικών
κανόνων, ο εκσυγχρονισμός των οδικών μεταφορών, αλλά και η θεσμική
κατοχύρωση του επαγγέλματος του logistician.
Παράλληλα, ενημέρωσε την Παγκόσμια Τράπεζα, για το πρώτο Master Plan
για τα Logistics, το Επικαιροποιημένο Master Plan, καθώς και τις έρευνες
που έχει διεξάγει μέχρι σήμερα για την καταγραφή της αγοράς της
εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της EEL, κ.
Σωτήρης Τριχάς: «Το ενδιαφέρον της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον κλάδο
μας είναι κάτι θετικό. Τα Logistics σίγουρα μπορούν και πρέπει να
αποτελέσουν βασικό άξονα ανάπτυξης προκειμένου η Ελλάδα να γίνει
διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Αυτό που εμείς
ζητήσαμε από την Παγκόσμια Τράπεζα είναι να μας παρουσιάσει στις
επόμενες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, τα best
practices άλλων κρατών, πρωτοπόρων στον κλάδο, που σίγουρα θα
αποτελέσουν παράδειγμα για εμάς. Δεν χρειάζεται να «εφεύρουμε τον
τροχό» για να κάνουμε τα logistics ανταγωνιστικά. Αν υιοθετήσουμε
πρακτικές που εφαρμόζουν χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμανία, τότε
σίγουρα θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα ανάπτυξης».
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με το δείκτη
συγκριτικής αξιολόγησης «Logistics Performance Index» που μετρά την
απόδοση και την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας χώρας,
η Ελλάδα κατέλαβε την 69η θέση, με την 1η δεκάδα να απαρτίζεται από τις
ακόλουθες χώρες: Σιγκαπούρη, Χονγκ- Κόνγκ, Φιλανδία, Γερμανία,
Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.
Μάθετε περισσότερα για την Ελληνική Εταιρεία Logistics και τις δράσεις της
στο www.eel.gr
Κέρδος online 21/1/2013 12:59

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 19/1/2013

Μαθήματα τεχνογνωσίας από την Παγκόσμια Τράπεζα
Περιοδεία στην Ελλάδα πραγματοποιούν στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Δεν φέρουν επενδυτές, αλλά τεχνογνωσία. Κατόπιν αιτήματος του
υπουργείου Ανάπτυξης και της «Ομάδας Δράσης» για την Ελλάδα (Task
Force), στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία εξειδικεύονται στον
κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών, επιθεωρούν το δίκτυο υποδομών της
χώρας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις στα μεγαλύτερα λιμάνια (ΟΛΠ, ΟΛΘ)
και αεροδρόμια («Ελ. Βενιζέλος»), αλλά και συναντήσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Παράλληλα, επιμέρους κλιμάκια συναντώνται με θεσμικούς φορείς, όπως ο
ΣΕΒ, η Ελληνική Εταιρεία Logistics και η Πανελλήνια Ενωση Διαμεταφορέων
(ΠΕΕΔ), με τους οποίους ανταλλάσσουν απόψεις και συνθέτουν το παζλ του
εγχώριου συστήματος διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων (εφοδιαστική
αλυσίδα - logistics).
Στις μεταξύ τους συζητήσεις, στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας εξέφρασαν
την έκπληξή τους μόλις αντίκρισαν την κατάσταση που επικρατεί στον
Βοτανικό (έβγαλαν και σχετικές φωτογραφίες), ρώτησαν «γιατί υπάρχουν
τόσες πολλές μικρομεσαίες μεταφορικές εταιρείες στην Ελλάδα» και
γενικότερα «γιατί είναι διασκορπισμένα τόσα πολλά μικρά εμπορευματικά
κέντρα στη χώρα».

Απώτερος στόχος της επιθεώρησης αποτελεί η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών
και η υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών από άλλες χώρες (χώρες πρότυπο
θεωρούνται η Ολλανδία και η Γερμανία).
Το πλέον σοβαρό πρόβλημα για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
η σοβαρότατη υστέρηση που καταγράφει η Ελλάδα σε επίπεδο υποδομών.
Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν βασικές αδυναμίες στο σιδηροδρομικό
και οδικό δίκτυο, αλλά και η έλλειψη σύνδεσης του σιδηροδρόμου με
λιμάνια και σύγχρονες ΒΙΠΕ. Επιπλέον, πρόσθετο πρόβλημα για τον κλάδο
αποτελεί η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού με τον οποίο καθορίζονται οι
χρήσεις γης (οι περισσότερες άδειες χορηγήθηκαν ως αγροτικές αποθήκες).
Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση, όπως
αποδεικνύεται και από την τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για
την ανταγωνιστικότητα των logistics. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 70ή θέση,
περνάει το Πακιστάν μόλις κατά δύο θέσεις και υπολείπεται της
Μποτσουάνα!
Φ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ
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http://www.metaforespress.gr/logistics/item/2724%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD
%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-world-%CE%B2ank%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD
-%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-logistics.html
«Επιθεωρητές» της World Βank αξιολογούν τα ελληνικά logistics
Με τις βαλίτσες γεμάτες γνώση, εμπειρία και best practices από τον κλάδο
των logistics κατέφτασε στην Αθήνα ομάδα ειδικών της Παγκόσμιας
Τράπεζας (Word Bank). Οι «Επιθεωρητές» της World Bank θα περιοδεύσουν
στα κυριότερα λιμάνια της χώρας, στα μεγαλύτερα εμπορευματικά κέντρα,
αλλά και σε εγκαταστάσεις-αποθήκες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Της Βάσως Βεγιάζη
Σε κλειστή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος συνάντησης των
ειδικών της World Bank με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας των
logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο δεύτερος κύκλος συναντήσεων
αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους προσεχείς μήνες.
Στο τραπέζι, μαζί με την ομάδα της World Bank, κάθισαν στελέχη του
υπουργείου Μεταφορών και μέλη της Επιτροπής για τα Logistics.

Πέραν της αρχικής γνωριμίας, στόχος ήταν η παρουσίαση και χαρτογράφηση
της ελληνικής αγοράς μεταφορών και logistics, αλλά και ο εντοπισμός των
σημείων που χρήζουν βελτίωσης και αναβάθμισης.
Οι εκπρόσωποι της ελληνικής πλευράς παρουσίασαν ενδελεχώς τα
προβλήματα και τις παθογένειες του κλάδου, καθώς και τα μέτρα που έχουν
ληφθεί μέχρι στιγμής για την ενίσχυση και ανάπτυξη του.
Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκε το επικαιροποιημένο Master Plan για τα
ελληνικά logistics, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την Ελληνική Εταιρεία
Logistics (EEL), αλλά και η έρευνα που διεξήχθη από την EEL και την
εταιρεία συμβούλων Kantor, σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης
των επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι ειδικοί της World Bank, οι οποίοι θα βρίσκονται στη χώρα μας ως τις 25
Ιανουαρίου, παρουσίασαν best practices από άλλες χώρες στον τομέα των
logistics, ενώ παράλληλα επεδίωξαν να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες που
δημιουργούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ελληνικών logistics, ώστε να
καταστεί η Ελλάδα διαμετακομιστικός κόμβος των Βαλκανίων και της
Ανατολικής Ευρώπης.
Ο κύκλος επαφών και γνωριμιών για τους ειδικούς της Παγκόσμιας
Τράπεζας θα κλείσει τις επόμενες ημέρες, καθώς θα έχουν συναντήσεις,
τόσο με στελέχη άλλων συναρμόδιων υπουργείων, όσο και με εκπροσώπους
φορέων, ώστε να διερευνηθούν ζητήματα, όπως η υπάρχουσα δομή της
συγκεκριμένης αγοράς και το ρυθμιστικό πλαίσιο.
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SUPPLY CHAIN, ΕΚΔΟΣΗ Ν. 302, 16/1/2013

http://www.supply-chain.gr/pdf/N302160113.pdf

WWW.EMEA.GR, 14/1/2013

http://www.emea.gr/archives/%CE%BF-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%AC%CF%82%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9/
Ο Σ. Τριχάς πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics
Αναδείχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics, μετά τις σχετικές αρχαιρεσίες κατά την ετήσια τακτική ΓΣ του
συνδέσμου.
Το διετούς θητείας, 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε
αποτελείται από:
- Πρόεδρος: Σωτήριος Τριχάς (Διευθυντής Logistics Ομίλου, Chipita).
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα (Managing Partner FDS).
- Αντιπρόεδρος Οικονομικού: Φώτιος Δαούσης (ΕΜΕΑ Commercial Director,
Globe Williams International)
- Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Χρήστος Μήτσης (Supply Chain Executive
Consultant)

- Μέλη: Σταύρος Κυριακούλιας (Supply Chain Quality Safety/Health &
Environment Manager Southern Europe, Beiersdorf Hellas), Αθανάσιος
Ζηλιασκόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Βασίλης
Zεϊμπέκης (Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών, Οικονομικών & Διοικητικών,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Βίκυ Τσακλάνου (Business Development, Diakinisis),
Αλέξης Αλεξίου (Logistics Manager, Alpha Grissin)
- Αναπληρωματικά Μέλη: Ιωάννης Σαραντίτης (Αν. Διευθύνων Σύμβουλος,
Sarmed), Παναγιώτης Ανδριανόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
Planning).
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http://metaforespress.gr/logistics/item/2651%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF
%CF%8D%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-logistics.html
Ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην Ελληνική Εταιρεία Logistics
Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL)
πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας
διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου που ανάδειξαν το νέο διοικητικό
συμβούλιο.
Το διετούς θητείας, 11μελές διοικητικό συμβούλιο είναι το ακόλουθο:
Πρόεδρος: Σωτήριος Τριχάς, (Διευθυντής Logistics Ομίλου, Chipita)
Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, (Managing Partner FDS
ΕΠΕ)

Αντιπρόεδρος Οικονομικού: Φώτιος Δαούσης, (ΕΜΕΑ Commercial Director,
Globe Williams International)
Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Χρήστος Μήτσης, (Supply Chain Executive
Consultant)
Μέλη
Σταύρος Κυριακούλιας (Supply Chain Quality Safety/Health και Environment
Manager Southern Europe, Beiersdorf Hellas)
Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
Βασίλης Zεϊμπέκης, (Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών, Οικονομικών &
Διοικητικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Βίκυ Τσακλάνου, (Business Development, Diakinisis/PCDC)
Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin)
Αναπληρωματικά Μέλη
Ιωάννης Σαραντίτης, (Αν. Διευθύνων Σύμβουλος, Sarmed)
Παναγιώτης
Planning).

Ανδριανόπουλος,

(Πρόεδρος

και

Διευθύνων

Σύμβουλος,

Ακολουθώντας τα τελευταία χρόνια μια σταθερή στρατηγική, η ΕΕL έχει
αναδείξει τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας. Είναι ο Μη
Κερδοσκοπικός Οργανισμός, επιστημονικού χαρακτήρα, που συζητά ισότιμα
με την κυβέρνηση και με σημαντικούς θεσμικούς φορείς με στόχο την
ανάπτυξη των Logistics.
Οι προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Logistics αποτελούν βασικό εργαλείο
προκειμένου να καταστεί η χώρα μας διαμετακομιστικός κόμβος της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται,
δεδομένης και της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Hewlett Packard, Cosco
και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Μέσα από τις δράσεις της η ΕΕL έχει δείξει πως με τη χάραξη και το
σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με τη βελτίωση της ποιότητας
και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας, καθώς και τη
θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος και των υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας, τα Logistics μπορούν να αποτελέσουν έναν σημαντικό κινητήριο
μοχλό για την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΩ, 12/1/2013

http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/110%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%9D%CE%AD%CE%B1/7646%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82Logistics-%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF,%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE

Ελληνικής Εταιρείας Logistics: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Σταθερή
Στρατηγική
Ειδήσεις - Επιχειρηματικά Νέα
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2013 14:00
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013, η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics κατά τη διάρκεια της οποίας
διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου που ανάδειξαν το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το διετούς θητείας, 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ακόλουθο:
Πρόεδρος: Σωτήριος Τριχάς, (Διευθυντής Logistics Ομίλου, Chipita ΑΕ)
Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, (Managing Partner FDS
ΕΠΕ)
Αντιπρόεδρος Οικονομικού: Φώτιος Δαούσης, (ΕΜΕΑ Commercial Director,
Globe Williams International ΑΕ)
Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Χρήστος Μήτσης, (Supply Chain Executive
Consultant)
Μέλη:
Σταύρος Κυριακούλιας (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment
Manager Southern Europe, Beiersdorf Hellas ΑΕ)
Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΕ)
Βασίλης Zεϊμπέκης, (Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών, Οικονομικών &
Διοικητικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Βίκυ Τσακλάνου, (Business Development, Diakinisis ΑΕ/PCDC)

Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin AE)
Αναπληρωματικά Μέλη:
Ιωάννης Σαραντίτης, (Αν. Διευθύνων Σύμβουλος, Sarmed ΑΕ)
Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Planning
ΑΕ)
Ανάδειξη των Logistics μέσα από σταθερή στρατηγική και συνεχείς δράσεις
Ακολουθώντας τα τελευταία χρόνια μια σταθερή στρατηγική, η Ελληνική
Εταιρεία Logistics, έχει αναδείξει τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη
χώρα μας. Είναι ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, επιστημονικού
χαρακτήρα, που συζητά ισότιμα με την κυβέρνηση και με σημαντικούς
θεσμικούς φορείς με στόχο την ανάπτυξη των Logistics. Οι προτάσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Logistics αποτελούν βασικό εργαλείο προκειμένου να
καταστεί η χώρα μας διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, γεγονός που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, δεδομένης και της
πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Hewlett Packard, Cosco και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Μέσα από τις δράσεις της η Ελληνική Εταιρεία Logistics έχει δείξει πως με τη
χάραξη και το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με τη βελτίωση
της ποιότητας και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας,
καθώς και τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος και των υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας, τα Logistics μπορούν να αποτελέσουν έναν
σημαντικό
κινητήριο
μοχλό
για
την
ελληνική οικονομία
και
επιχειρηματικότητα.

LOGISTICS N MANAGEMENT, 11/1/2013

http://www.logistics-management.gr/article.php?ID=1254
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013, η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics κατά τη διάρκεια της οποίας
διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου που ανάδειξαν το νέο Διοικητικό

Συμβούλιο. Το διετούς θητείας, 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι το
ακόλουθο:
• Πρόεδρος: Σωτήριος Τριχάς, (Διευθυντής Logistics Ομίλου, Chipita )
• Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, (Managing Partner FDS)
• Αντιπρόεδρος Οικονομικού: Φώτιος Δαούσης, (ΕΜΕΑ Commercial Director,
Globe Williams International)
• Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Χρήστος Μήτσης, (Supply Chain Executive
Consultant)
Μέλη:
• Σταύρος Κυριακούλιας (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment
Manager Southern Europe, Beiersdorf Hellas )
• Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
• Βασίλης Zεϊμπέκης, (Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών, Οικονομικών &
Διοικητικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
• Βίκυ Τσακλάνου, (Business Development, Diakinisis /PCDC)
• Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin)
Αναπληρωματικά Μέλη:
• Ιωάννης Σαραντίτης, (Αν. Διευθύνων Σύμβουλος, Sarmed)
• Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
Planning)
Ανάδειξη των Logistics
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που διένειμε η Εταιρεία, «η EEL έχει αναδείξει
τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας. Είναι ο Μη
Κερδοσκοπικός Οργανισμός, επιστημονικού χαρακτήρα, που συζητά ισότιμα
με την κυβέρνηση και με σημαντικούς θεσμικούς φορείς με στόχο την
ανάπτυξη των Logistics. Οι προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Logistics
αποτελούν βασικό εργαλείο προκειμένου να καταστεί η χώρα μας
διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που έχει
ήδη αρχίσει να υλοποιείται, δεδομένης και της πρόσφατης συμφωνίας
μεταξύ Hewlett Packard, Cosco και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Μέσα από τις δράσεις της η Ελληνική Εταιρεία Logistics έχει δείξει πως με τη
χάραξη και το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με τη βελτίωση
της ποιότητας και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας,
καθώς και τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος και των υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας, τα Logistics μπορούν να αποτελέσουν έναν
σημαντικό
κινητήριο
μοχλό
για
την
ελληνική οικονομία
και
επιχειρηματικότητα”.

NEWSBOMB, 11/1/2013

http://www.newsbomb.gr/chrhma/story/269534/ananeosi-prosopon-kaithiteion-stin-eel
Ανανέωση προσώπων και θητειών στην ΕΕL
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 16:09 Τελευταία ανανέωση: Παρασκευή 11
Ιανουαρίου 2013 16:35

Ανανέωση θητείας για Σωτήρη Τριχά, επιστροφή για Βίκυ Τσακλάνου,
ενεργοποίηση Θανάση Ζηλιασκόπουλου και Γιάννη Σαραντίτη
Read more: http://www.newsbomb.gr/chrhma/story/269534/ananeosiprosopon-kai-thiteion-stin-eel#ixzz2HxAEKMXm
Του Βελισσάριου Δραγάτση
Φωτογραφίες: Γιώργος Διαμαντάκης
Νέα θητεία έδωσαν στον διευθυντή Logistics της “Chipita” κ. Σωτήρη Τριχά
στην προεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics τα μέλη του κορυφαίου
επιστημονικού σωματείου στελεχών επιχειρήσεων. Οι αρχαιρεσίες έγιναν σε
κεντρικό ξενοδοχείο με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι το ακόλουθο για τα επόμενα δύο έτη:
•Πρόεδρος: Σωτήριος Τριχάς, (Διευθυντής Logistics Ομίλου, Chipita ΑΕ)
•Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, (Managing Partner FDS
ΕΠΕ)
•Αντιπρόεδρος Οικονομικού: Φώτιος Δαούσης, (ΕΜΕΑ Commercial Director,
Globe Williams International ΑΕ)
•Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Χρήστος Μήτσης, (Supply Chain Executive
Consultant)
Μέλη:
•Σταύρος Κυριακούλιας (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment
Manager Southern Europe, Beiersdorf Hellas ΑΕ),
•Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΕ),
•Βασίλης Zεϊμπέκης, (Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών, Οικονομικών &
Διοικητικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
•Βίκυ Τσακλάνου, (Business Development, Diakinisis ΑΕ/PCDC),
•Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin AE).
Αναπληρωματικά Μέλη:
•Ιωάννης Σαραντίτης, (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Sarmed ΑΕ),
•Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Planning
ΑΕ).
Η εικόνα
Πολλά από τα μέλη της διοίκησης ανανεώνουν τη θητεία τους. Αίσθηση
προκαλεί η συμμετοχή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της
«ΤραινΟΣΕ» κ. Αθανασίου Ζηλιασκόπουλου. Ισχυρή θεωρείται η συμμετοχή
του κ. Ιωάννη Σαραντίτη της “Sarmed” ενώ αναμενόμενη η επιστροφή της κ.
Βίκυς Τσακλάνου από την εταιρεία “Diakinissis”, θυγατρικής της ΕΛΓΕΚΑ με
ισχυρή παρουσία στον εμπορικό λιμένα που ελέγχει η "COSCO" στον Πειραιά.
Το πιο φρέσκο πρόσωπο στη νέα διοίκηση της ΕΕL είναι αυτό του κ.
Παναγιώτη Ανδριανόπουλου, γιου του ιδρυτή της “Planning” κ. Σταμάτη
Ανδριανόπουλου. Στις απώλειες καταγράφεται η μη συμμετοχή του κ. Γιάννη
Αλούπη στο διοικητικό συμβούλιο.

Πάντως στις αρχαιρεσίες, πρόεδρος της διαδικασίας ήταν ο κ. Σωτήρης
Χάδιαρης, ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στην ψυκτική αλυσίδα.
Παρών ήταν και ο πρώην πρόεδρος και ιδιαίτερα δυναμικό στέλεχος, ο κ.
Γιάννης Κονταράτος, ο οποίος έφερε καινοτομίες στη διαχείριση της
εφοδιαστικής αλυσίδας στον Όμιλο Σαρακάκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΕΕL ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μια σταθερή
στρατηγική κι έχει αναδείξει τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα
μας.
Οι προτάσεις της αποσκοπούν στον αντικειμενικό σκοπό που τέθηκε ήδη από
το 2005 σε κεντρικό επίπεδο, να καταστεί η χώρα μας διαμετακομιστικός
κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που έχει ήδη αρχίσει να
υλοποιείται, δεδομένης και της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Hewlett
Packard, Cosco και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Read more: http://www.newsbomb.gr/chrhma/story/269534/ananeosiprosopon-kai-thiteion-stin-eel#ixzz2HxA1Ge6j

ΚΕΡΔΟΣ, 11/1/2013

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1860002&nt=103
Ελληνική Εταιρεία
Στρατηγική

Logistics:Νέο

Διοικητικό

Συμβούλιο,

Σταθερή

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013, η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics κατά τη διάρκεια της οποίας
διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου που ανάδειξαν το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.

Το διετούς θητείας, 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ακόλουθο:
Πρόεδρος: Σωτήριος Τριχάς, (Διευθυντής Logistics Ομίλου, Chipita ΑΕ)
Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, (Managing Partner FDS
ΕΠΕ)
Αντιπρόεδρος Οικονομικού: Φώτιος Δαούσης, (ΕΜΕΑ Commercial Director,
Globe Williams International ΑΕ)
Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Χρήστος Μήτσης, (Supply Chain Executive
Consultant)
Μέλη:
Σταύρος Κυριακούλιας (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment
Manager Southern Europe, Beiersdorf Hellas ΑΕ)
Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΕ)
Βασίλης Zεϊμπέκης, (Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών, Οικονομικών &
Διοικητικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Βίκυ Τσακλάνου, (Business Development, Diakinisis ΑΕ/PCDC)
Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin AE)
Αναπληρωματικά Μέλη:
Ιωάννης Σαραντίτης, (Αν. Διευθύνων Σύμβουλος, Sarmed ΑΕ)
Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Planning
ΑΕ)
Ανάδειξη των Logistics μέσα από σταθερή στρατηγική και συνεχείς δράσεις
Ακολουθώντας τα τελευταία χρόνια μια σταθερή στρατηγική, η Ελληνική
Εταιρεία Logistics, έχει αναδείξει τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη
χώρα μας. Είναι ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, επιστημονικού
χαρακτήρα, που συζητά ισότιμα με την κυβέρνηση και με σημαντικούς
θεσμικούς φορείς με στόχο την ανάπτυξη των Logistics. Οι προτάσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Logistics αποτελούν βασικό εργαλείο προκειμένου να
καταστεί η χώρα μας διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, γεγονός που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, δεδομένης και της
πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Hewlett Packard, Cosco και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Μέσα από τις δράσεις της η Ελληνική Εταιρεία Logistics έχει δείξει πως με τη
χάραξη και το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με τη βελτίωση
της ποιότητας και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας,
καθώς και τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος και των υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας, τα Logistics μπορούν να αποτελέσουν έναν
σημαντικό
κινητήριο
μοχλό
για
την
ελληνική οικονομία
και
επιχειρηματικότητα.
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