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Η πορεία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics την επόµενη διετία
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βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της EEL και τη στροφή προς τα µέλη της και β) την «εξωστρέφεια»
της EEL που έχει ως στόχο την όσο το δυνατό µεγαλύτερη διείσδυση στη κοινωνία, καθώς και την
αναγνωρισιµότητά της στην επιχειρηµατική και επιστηµονική κοινότητα. H πιστοποίηση ποιότητας µε ΙSO
για την EEL, καθώς και η µελέτη για το ανθρακικό αποτύπωµα του Οργανισµού συνθέτουν ορισµένες µόνο
από τις καινοτόµες δράσεις που ανακοινώθηκαν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε κι η ανακοίνωση
της αναβάθµισης του ηλεκτρονικού περιοδικού Logistics News.
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Η ενίσχυση του ρόλου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στην επιχειρηµατική
και επιστηµονική κοινότητα, προτεραιότητα του νέου ΔΣ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΗ εσωτερική αναδιοργάνωση, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της, αλλά και ο
εξωστρεφής προσανατολισµός, προκειµένου να ενισχύσει τον ρόλο της στην επιχειρηµατική και
επιστηµονική κοινότητα είναι οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες κινούνται οι «προγραµµατικές»
δηλώσεις του νέου διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL).
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Ελληνική Εταιρεία Logistics:Οραµατιζόµαστε, Καινοτοµούµε, Δρούµε
Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου σε
γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, η παρουσίαση των
Προγραµµατικών Δηλώσεων του νέου ΔΣ της
Ελληνικής Εταιρείας Logistics µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.

Οι προγραµµατικές δηλώσεις, µε ορίζοντα διετίας,
ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Νίκο
Ροδόπουλο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του
τόνισε χαρακτηριστικά, «Οι στόχοι που τίθενται από
την Ελληνική Εταιρεία Logistics για τα επόµενα δύο
χρόνια έχουν δύο βασικές κατευθύνσεις: α) Την
εσωτερική αναδιοργάνωση µε σκοπό τη βελτίωση των
διαδικασιών λειτουργίας της EEL και τη στροφή προς

τα µέλη της, β) Την "εξωστρέφεια" της EEL που έχει ως στόχο την όσο το δυνατό µεγαλύτερη διείσδυση
στη κοινωνία, καθώς και την αναγνωρισιµότητά της στην επιχειρηµατική και επιστηµονική κοινότητα».

H πιστοποίηση ποιότητας µε ΙSO για την EEL, καθώς και η µελέτη για το ανθρακικό αποτύπωµα του
Οργανισµού συνθέτουν ορισµένες µόνο από τις καινοτόµες δράσεις που ανακοινώθηκαν από το νέο ΔΣ, κι
οι οποίες χαράσσουν µια νέα πορεία για την Ελληνική Εταιρεία Logistics.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε κι η ανακοίνωση της αναβάθµισης του ηλεκτρονικού περιοδικού
LOGISTICS NEWS µέσα από τον ορισµό συντακτικής οµάδας που θα δηµιουργήσει ένα µέσο ενηµέρωσης
ουσίας για την επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας µας.

Κατά την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της EEL, ανακοινώθηκαν οι
συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε θεσµικούς φορείς, σκοπός των οποίων ήταν η ανάδειξη των
δράσεων που θα ενισχύσουν το ελληνικό επιχειρείν και θα συνδράµουν στην ενδυνάµωση της εθνικής
Οικονοµίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Νίκος Ροδόπουλος: «Ξεκινήσαµε µια σειρά επαφών µε εναρκτήρια τη
συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο Φέσσα, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαµε
απόψεις σχετικά µε την επαναδραστηριοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την
περαιτέρω συνεργασία σε θέµατα προώθησης των logistics στην Ελληνική κοινωνία. 
Παράλληλα, πραγµατοποιήσαµε επαφές µε τον Πρόεδρο της EEL BE κ. Ελευθέριο Ιακώβου, µε τον κ.
Παντελή Κούκο, Πρόεδρο του ΣΕΣΜΑ, καθώς και µε το Προεδρείο της ΠΕΕΔ, µε σκοπό την προώθηση της
επιστήµης των logistics στην πραγµατική οικονοµία και την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν τον
εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο που παίζουν αυτά στα επιχειρηµατικά δρώµενα της χώρας».

Η προώθηση των αποτελεσµάτων της 3ης Πανελλήνιας Έρευνας Logistics ανά την Ελλάδα –η οποία
εκπονήθηκε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου-, θα αποτελέσει µία ακόµα σηµαντική ενέργεια για
την επόµενη διετία, ενώ σηµείο αιχµής θα είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics το οποίο αλλάζει
χαρακτήρα ενσωµατώνοντας πλέον την επιστηµονική γνώση της EEL στην πραγµατική οικονοµία και τον
επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας µας.
Στη συνέντευξη Τύπου, πλην των δηµοσιογράφων, παραβρέθηκε σύσσωµο το νέο ΔΣ της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics.
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Ελληνική Εταιρεία Logistics:Οραµατιζόµαστε, Καινοτοµούµε, Δρούµε

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, η παρουσίαση των
Προγραµµατικών Δηλώσεων του νέου ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics µε τη συµµετοχή εκπροσώπων
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.

Οι προγραµµατικές δηλώσεις, µε ορίζοντα διετίας, ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Νίκο
Ροδόπουλο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του τόνισε χαρακτηριστικά, «Οι στόχοι που τίθενται
από την Ελληνική Εταιρεία Logistics για τα επόµενα δύο χρόνια έχουν δύο βασικές κατευθύνσεις: α) Την
εσωτερική αναδιοργάνωση µε σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της EEL και τη στροφή
προς τα µέλη της, β) Την "εξωστρέφεια" της EEL που έχει ως στόχο την όσο το δυνατό µεγαλύτερη
διείσδυση στη κοινωνία, καθώς και την αναγνωρισιµότητά της στην επιχειρηµατική και επιστηµονική
κοινότητα».

H πιστοποίηση ποιότητας µε ΙSO για την EEL, καθώς και η µελέτη για το ανθρακικό αποτύπωµα του
Οργανισµού συνθέτουν ορισµένες µόνο από τις καινοτόµες δράσεις που ανακοινώθηκαν από το νέο ΔΣ, κι
οι οποίες χαράσσουν µια νέα πορεία για την Ελληνική Εταιρεία Logistics.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε κι η ανακοίνωση της αναβάθµισης του ηλεκτρονικού περιοδικού
LOGISTICS NEWS µέσα από τον ορισµό συντακτικής οµάδας που θα δηµιουργήσει ένα µέσο ενηµέρωσης
ουσίας για την επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας µας.

Κατά την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της EEL, ανακοινώθηκαν οι
συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε θεσµικούς φορείς, σκοπός των οποίων ήταν η ανάδειξη των
δράσεων που θα ενισχύσουν το ελληνικό επιχειρείν και θα συνδράµουν στην ενδυνάµωση της εθνικής
Οικονοµίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Νίκος Ροδόπουλος: «Ξεκινήσαµε µια σειρά επαφών µε εναρκτήρια τη
συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο Φέσσα, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαµε
απόψεις σχετικά µε την επαναδραστηριοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την
περαιτέρω συνεργασία σε θέµατα προώθησης των logistics στην Ελληνική κοινωνία. 
Παράλληλα, πραγµατοποιήσαµε επαφές µε τον Πρόεδρο της EEL BE κ. Ελευθέριο Ιακώβου, µε τον κ.
Παντελή Κούκο, Πρόεδρο του ΣΕΣΜΑ, καθώς και µε το Προεδρείο της ΠΕΕΔ, µε σκοπό την προώθηση της
επιστήµης των logistics στην πραγµατική οικονοµία και την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν τον
εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο που παίζουν αυτά στα επιχειρηµατικά δρώµενα της χώρας».

Η προώθηση των αποτελεσµάτων της 3ης Πανελλήνιας Έρευνας Logistics ανά την Ελλάδα –η οποία
εκπονήθηκε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου-, θα αποτελέσει µία ακόµα σηµαντική ενέργεια για
την επόµενη διετία, ενώ σηµείο αιχµής θα είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics το οποίο αλλάζει
χαρακτήρα ενσωµατώνοντας πλέον την επιστηµονική γνώση της EEL στην πραγµατική οικονοµία και τον
επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας µας.
Στη συνέντευξη Τύπου, πλην των δηµοσιογράφων, παραβρέθηκε σύσσωµο το νέο ΔΣ της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics.
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ΕΕL: Εσωτερική αναδιοργάνωση και εξωστρέφεια
Η εσωτερική αναδιοργάνωση, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της, αλλά  και ο
εξωστρεφής προσανατολισµός, προκειµένου να  ενισχύσει τον ρόλο της στην επιχειρηµατική
και επιστηµονική κοινότητα  είναι οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες κινούνται οι
«προγραµµατικές» δηλώσεις του νέου διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics (EEL). 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του ΔΣ της ελληνικής εταιρείας Logistics κ. Νίκος
Ροδόπουλος, αναφέρθηκε σε σειρά επαφών που είχε µε θεσµικούς φορείς, µε σκοπό «την ανάδειξη των
δράσεων που θα ενισχύσουν το ελληνικό επιχειρείν και θα συνδράµουν στην ενδυνάµωση της εθνικής
οικονοµίας». 

Ειδικότερα, στη συνάντηση που είχε µε τον πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Φέσσα, τέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης
η επαναδραστηριοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και η περαιτέρω
συνεργασία σε θέµατα προώθησης των logistics στην ελληνική κοινωνία. 

Συναντήσεις είχε µε τον πρόεδρο της EEL BE, κ. Ελευθέριο Ιακώβου, µε τον πρόεδρο του ΣΕΣΜΑ, κ.
Παντελή Κούκο και µε το προεδρείο της ΠΕΕΔ, µε σκοπό την προώθηση της επιστήµης των logistics στην
πραγµατική οικονοµία και την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν τον εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο που
παίζουν αυτά στα επιχειρηµατικά δρώµενα της χώρας. 

Την επόµενη διετία, οι δράσεις της EEL αναµένεται ότι θα κινηθούν στη βάση των αποτελεσµάτων της 3ης
Πανελλήνιας Έρευνας Logistics, η οποία εκπονήθηκε το προηγούµενο διάστηµα µε την συνεργασία του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και ανέδειξε τα προβλήµατα αλλά και τις προοπτικές του κλάδου στην χώρα µας.
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Ν. Ροδόπουλος, ΕΕL: «Δεν είναι ευχάριστη η 44η θέση στα logistics για την
Ελλάδα»

«Δεν είναι ευχάριστη η 44η θέση για την Ελλάδα», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics, Νίκος Ροδόπουλος, στην παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων της ΕΕL για τη διετία
2015-16.  

Tης Βάσως Βεγιάζη

H Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics και βρίσκεται στην 44η
θέση, με βάση το δείκτη Logistics Performance Index, κάτω από τη Ρουμανία και την Τουρκία, που
βρίσκονται στην 40ή και την 30ή θέση αντίστοιχα.

Ο νέος πρόεδρος της EEL επισήμανε ότι η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα για την
ολοκλήρωση των βασικών υποδομών (σιδηροδρομικές, οδικές, λιμενικές), σε συνδυασμό με τη
βέλτιστη εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα , που άρει σειρά
στρεβλώσεων.

«Οδηγό θα αποτελέσουν τα αποτελέσματα της 3η Πανελλήνιας Έρευνας για τα Logistics», συμπλήρωσε ο
κ. Ροδόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία των  συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν και θα
πραγματοποιηθούν, με θεσμικούς και κλαδικούς φορείς, με σκοπό την ανάδειξη και ανάπτυξη των logistics
(ο κλάδος αντιστοιχεί σχεδόν στο 11% του ΑΕΠ) και γενικότερα, την ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας.

Οι προγραμματικές δηλώσεις της ΕΕL για τη διετία 2015-16

Αναλυτικότερα, οι προγραμματικές δηλώσεις, με ορίζοντα διετίας, οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον
πρόεδρο του ΔΣ, Νίκο Ροδόπουλο, έχουν δύο βασικές κατευθύνσεις:

α) Την εσωτερική αναδιοργάνωση με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της EEL και τη
στροφή προς τα μέλη της,

β) Την "εξωστρέφεια" της EEL που έχει ως στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διείσδυση στη κοινωνία,
καθώς και την αναγνωρισιμότητά της στην επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα».

H πιστοποίηση ποιότητας με ΙSO για την EEL, καθώς και η μελέτη για το ανθρακικό αποτύπωμα του
Οργανισμού συνθέτουν ορισμένες μόνο από τις καινοτόμες δράσεις που ανακοινώθηκαν από το νέο ΔΣ, κι
οι οποίες χαράσσουν μια νέα πορεία για την Ελληνική Εταιρεία Logistics.
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Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της EEL, ανακοινώθηκαν οι
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με θεσμικούς φορείς, σκοπός των οποίων ήταν η ανάδειξη των
δράσεων που θα ενισχύσουν το ελληνικό επιχειρείν και θα συνδράμουν στην ενδυνάμωση της εθνικής
Οικονομίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Νίκος Ροδόπουλος: «Ξεκινήσαμε μια σειρά επαφών με εναρκτήρια τη
συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο Φέσσα, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαμε
απόψεις σχετικά με την επαναδραστηριοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας
και την περαιτέρω συνεργασία σε θέματα προώθησης των logistics στην Ελληνική
κοινωνία.

Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε επαφές με τον Πρόεδρο της EEL BE κ. Ελευθέριο Ιακώβου, με τον κ.
Παντελή Κούκο, Πρόεδρο του ΣΕΣΜΑ, καθώς και με το Προεδρείο της ΠΕΕΔ, με σκοπό την προώθηση της
επιστήμης των logistics στην πραγματική οικονομία και την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν τον
εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο που παίζουν αυτά στα επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας».

Η προώθηση των αποτελεσμάτων της 3ης Πανελλήνιας Έρευνας Logistics ανά την Ελλάδα –η οποία
εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-, θα αποτελέσει μία ακόμα σημαντική ενέργεια για
την επόμενη διετία, ενώ σημείο αιχμής θα είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, το οποίο αλλάζει
χαρακτήρα, ενσωματώνοντας πλέον την επιστημονική γνώση της EEL στην πραγματική οικονομία και τον
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. 
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EEL: στις 25/2 οι προγραµµατικές δηλώσεις
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, (EEL)την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσει τις προγραµµατικές
δηλώσεις της, καθώς και τις νέες της δράσεις. Η EEL έχει ως στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη του
επιστηµονικού οργανισµού, ο οποίος πλέον διαδραµατίζει και ρόλο θεσµικό στην διαµόρφωση της
στρατηγικής των logistics σε εθνικό επίπεδο.

The post EEL: στις 25/2 οι προγραµµατικές δηλώσεις appeared first on analitis.gr.
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Αποψη: Τα logistics µπορούν να προσφέρουν πολλά στην οικονοµία -
[Καθηµερινή]

Η εφοδιαστική αλυσίδα (ε.α), τα logistics και οι µεταφορές αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της
εθνικής οικονοµίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων, συµβάλλοντας παράλληλα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στη διευκόλυνση του
εµπορίου και...
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Αποψη: Τα logistics µπορούν να προσφέρουν πολλά στην οικονοµία
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Κοµισιόν, οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας συµβάλλουν κατά
14% στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και κατά 10,85% στο ελληνικό.

Πηγή: Kathimerini.gr
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[Η Καθηµερινή]: Αποψη: Τα logistics µπορούν να προσφέρουν πολλά στην
οικονοµία

Η εφοδιαστική αλυσίδα (ε.α), τα logistics και οι µεταφορές αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της
εθνικής οικονοµίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων, συµβάλλοντας παράλληλα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στη διευκόλυνση του
εµπορίου και των συναλλαγών, στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών και στη δηµιουργία χιλιάδων νέων
θέσεων εργασίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, πρόσφατες σηµαντικές µελέτες, έχουν αναδείξει την ε.α.
ως έναν από τους βασικούς τοµείς ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δραστηριότητες ε.α. συµβάλλουν κατά 14% στο
ευρωπαϊκό ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα η συµβολή τους υπολογίζεται στο 10,85%.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

http://www.multi-news.gr/kathimerini-apopsi-logistics-mporoun-prosferoun-polla-stin-ikonomia/


Site: http://www.sofokleousin.gr/
Publication date: 20/02/2015 15:55

Alexa ranking (Greece): 669
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.sofokleousin.gr/archives/215593.html

Κοινές δράσεις από ΕEL Αθηνών και Βορείου Ελλάδος
Σε εξαιρετικό κλίµα  πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη µεταξύ του κ. Νίκου Ροδόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics
και του κ. Λευτέρη Ιακώβου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο προγραµµατισµός κοινών δράσεων προκειµένου να ισχυροποιηθούν οι
δεσµοί των αδελφών Οργανισµών προς όφελος της  επιστηµονικής κοινότητας των Ελλήνων Logisticians,
αλλά και της διαµόρφωσης µιας νέας πρότασης για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.

Οι δύο Πρόεδροι συµφώνησαν στην απόλυτη και ουσιαστική συνεργασία της EEL και της EEL Βορείου
Ελλάδος, στην από κοινού προσπάθεια προώθησης της επιστήµης των Logistics, στην Πανελλαδική προβολή
των επιστηµονικών ερευνών που διεξάγονται από τους δύο φορείς και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων
αυτών στη πραγµατική οικονοµία.

Όραµα της νέας αυτής προσπάθειας είναι η προώθηση της επιστήµης των Logistics τόσο στη Δηµόσια
Διοίκηση όσο και στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία, µε απώτερο σκοπό τη συνεισφορά του κλάδου στην εθνική
οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.

http://www.sofokleousin.gr/archives/215593.html
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Κοινές προσπάθειες για την ανάδειξη των logistics από EEL και EEL B.Ελλάδας
Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015, συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
μεταξύ του κ. Νίκου Ροδόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του κ. Λευτέρη
Ιακώβου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός κοινών δράσεων, προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι
δεσμοί των αδελφών Οργανισμών, προς όφελος της  επιστημονικής κοινότητας των Ελλήνων
Logisticians, αλλά και της διαμόρφωσης μιας νέας πρότασης για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.

Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στην απόλυτη και ουσιαστική συνεργασία της EEL και της EEL Βορείου
Ελλάδος, στην από κοινού προσπάθεια προώθησης της επιστήμης των Logistics, στην Πανελλαδική
προβολή των επιστημονικών ερευνών που διεξάγονται από τους δύο φορείς και στην εφαρμογή των
αποτελεσμάτων αυτών στη πραγματική οικονομία.

Όραμα της νέας αυτής προσπάθειας είναι η προώθηση της επιστήμης των Logistics, τόσο στη Δημόσια
Διοίκηση, όσο και στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία, με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά του κλάδου στην εθνική
οικονομία και επιχειρηματικότητα.
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«Ισχύς Εν τη Ενώσει» στα Logistics

Σε εξαιρετικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
µεταξύ του κ. Νίκου Ροδόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του κ. Λευτέρη
Ιακώβου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο προγραµµατισµός κοινών δράσεων προκειµένου να ισχυροποιηθούν οι
δεσµοί των αδελφών Οργανισµών προς όφελος της  επιστηµονικής κοινότητας των Ελλήνων Logisticians,
αλλά και της διαµόρφωσης µιας νέας πρότασης για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.

Οι δύο Πρόεδροι συµφώνησαν στην απόλυτη και ουσιαστική συνεργασία της EEL και της EEL Βορείου
Ελλάδος, στην από κοινού προσπάθεια προώθησης της επιστήµης των Logistics, στην Πανελλαδική προβολή
των επιστηµονικών ερευνών που διεξάγονται από τους δύο φορείς και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων
αυτών στη πραγµατική οικονοµία.

Σύµφωνα µε τις δυο ενώσεις, όραµα της νέας αυτής προσπάθειας είναι η προώθηση της επιστήµης των
Logistics τόσο στη Δηµόσια Διοίκηση όσο και στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία, µε απώτερο σκοπό τη
συνεισφορά του κλάδου στην εθνική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.

View the discussion thread.
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Ανατροπή στα σχέδια ανάπτυξης υποδοµών και logistics

Σε πλήρη ανατροπή βρίσκονται τα  σχέδια  ιδιωτικοποίησης που είχε δροµολογήσει η
προηγούµενη κυβέρνηση για  λιµάνια , αεροδρόµια , σιδηρόδροµο, συµβάσεις
παραχώρησης. Με αυτά  τα  δεδοµένα  ο κίνδυνος να  καθυστερήσει η ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας είναι µεγάλος µε παράπλευρες επιπτώσεις και στο κλάδο της εφοδιαστικής
αλυσίδας και των logistics που παράγει το 11% του ΑΕΠ της χώρας. 

Μέχρι χτες η δροµολόγηση του Θριασίου, η επέκταση της συµφωνίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε COSCO, αλλά και η
επέκταση της συµφωνίας µε την COSCO στο λιµάνι του Πειραιά αποτελούσαν «εχέγγυο» ανάπτυξης. 

Σήµερα, µε τη νέα ηγεσία τα δεδοµένα ανατρέπονται, ενώ ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας κρατά
στάση αναµονής προκειµένου να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων τα νέα σχέδια ανάπτυξης. 

Τα logistics κατέχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα για την Ελληνική οικονοµία, καθώς η χώρα λόγω της
γεωπολιτικής της θέσης µπορεί να αποτελέσει κέντρο διαµετακοµιστικό ενώνοντας την Ανατολή µε τα
Βαλκάνια και την Νότιο Ανατολική Ευρώπη. 

Ωστόσο το αύριο ακόµα παραµένει άγνωστο, µια και η νέα κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει ακόµα τα χαρτιά
της. 

Ελενα  Ερµείδου
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ E-LEARNING ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

    Το E-Learning τουΚέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών προχώρησε σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Logistics για την από κοινού
ανάπτυξη και διάθεση του Επιµορφωτικού Προγράµµατος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο αντικείµενο
«Διοίκηση Εφοδιαστικής … Continue reading →
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Νίκος Ροδόπουλος, OnLine Data: Η πληροφορική είναι, από µόνη της, logistics -
[Metaforespress.gr]

Εάν και οι εταιρείες του κλάδου των µεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιµοποιούν λύσεις
πληροφορικής, η βέλτιστη εκµετάλλευση και διαχείρισή τους κινείται σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο, εάν ο
τοµέας της πληροφορικής διεισδύσει αποδοτικά στη λειτουργία µιας επιχείρησης, συνεπάγεται µείωση
του...
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Ν. Ροδόπουλος, OnLine Data - EEL: Η πληροφορική είναι, από µόνη της, logistics -
[Metaforespress.gr]

Εάν και οι εταιρείες του κλάδου των µεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιµοποιούν λύσεις
πληροφορικής, η βέλτιστη εκµετάλλευση και διαχείρισή τους κινείται σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο, εάν ο
τοµέας της πληροφορικής διεισδύσει αποδοτικά στη λειτουργία µιας επιχείρησης, συνεπάγεται µείωση
του...
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Ν. Ροδόπουλος, OnLine Data - EEL: Η πληροφορική είναι, από µόνη της, logistics

Εάν και οι εταιρείες του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιούν λύσεις
πληροφορικής, η βέλτιστη εκμετάλλευση και διαχείρισή τους κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, εάν ο τομέας της πληροφορικής διεισδύσει αποδοτικά στη λειτουργία μιας επιχείρησης,
συνεπάγεται μείωση του λειτουργικού κόστους άνω του 14%, μέσα στο πρώτο εξάμηνο.

Τα ανωτέρω υποστηρίζει, σε συνέντευξη στο metaforespress.gr, ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics, Νίκος Ροδόπουλος, ο οποίος – από το 1989 - βρίσκεται στο τιμόνι της OnLine Data,
που ειδικεύεται στη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων για την ευρύτερη αγορά της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

Συνέντευξη στον Φώτη Φωτεινό

-Είναι εκσυγχρονισμένες, στον τομέα της πληροφορικής, οι εταιρείες του κλάδου της
εφοδιαστικής αλυσίδας; Ποιες οι αυριανές τάσεις;

-Σύμφωνα με τις μελλοντικές τάσεις που καταγράφονται στην 3η Πανελλήνια Έρευνα της ΕΕL, οι
συνέργιες αναμένεται να ενταθούν βραχυπρόθεσμα, αλλά και οι τεχνολογίες αιχμής (RFID, cloud
computing, big data analysis), ενώ οι «πράσινες» πρωτοβουλίες (μείωση κόστους ενέργειας, χλμ. με
έξυπνη δρομολόγηση, συμφορτώσεις, φορτηγά Euro V & VI, ή LPG, CNG) κατακτούν έδαφος,
αναγνωρίζοντας τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη,
το οutsourcing υπηρεσιών logistics
παραμένει, στη χώρα μας, σε χαμηλά
επίπεδα. Ενδεικτικά, μόλις το 20% των
μεταφερόμενων τόνων ανατέθηκε εξ ολοκλήρου σε
τρίτους και σχεδόν το 30% ενδοεπιχειρησιακά, όταν
ο μέσος όρος στην Ευρώπη αγγίζει το 80%

Γενικότερα, η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες
επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics και
βρίσκεται στην 44η θέση, με βάση το δείκτη LPI,
πάνω από τη Βουλγαρία και κάτω από τη Ρουμανία
και την Τουρκία, που βρίσκονται στην 40ή και την
30ή θέση αντίστοιχα.

Όσον αφορά, αμιγώς τον τομέα της πληροφορικής, η
διείσδυση στις εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας
βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Όμως, από την άλλη
πλευρά, δεν συντελείται βέλτιστη αξιοποίησή της. Η
πληροφορική είναι, από μόνη της, logistics. Η
πληροφορική είναι ένα εργαλείο υποδομής. Δεν είναι
πολυτέλεια.

-Γιατί δεν αξιοποιείται επαρκώς η
πληροφορική; Τι ωφέλειες προκύπτουν;   

-Δυστυχώς, η εκμετάλλευση των εργαλείων της
πληροφορικής κινείται σε χαμηλά επίπεδα.  Αυτό

πρέπει να αλλάξει, όπως και οι υποδομές χρειάζεται να βελτιωθούν. Δεν εννοώ μόνο τις αποθήκες και τα
κλαρκ. Μιλάω για διαδραστικότητα  των εταιρειών, με τους πελάτες, σε B2B και B2C
εφαρμογές. Για παράδειγμα, η διανομή και η περισυλλογή οφείλουν να αναβαθμιστούν, πρέπει να πάμε
σε άλλη λογική, στο πλαίσιο και της κοινοτικής οδηγίας 2020.

Σε ότι αφορά στις ωφέλειες στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, από την είσοδο της
πληροφορικής, αυτές είναι πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με μελέτες, στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής νέων
τεχνολογιών, η μείωση κόστους φτάνει στο 14%.
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Αυτό, διότι, εφαρμόζοντας ένα πληροφοριακό σύστημα, ουσιαστικά πραγματοποιείς
«αναδιοργάνωση» της εταιρείας. Θα βρεις και θα ανακαλύψεις τομείς και διαδικασίες, που δεν
«ήξερες» ότι λειτουργούσαν και το πώς λειτουργούσαν, μειώνοντας, άμεσα και αποτελεσματικά,
επιμέρους κόστη.   

Άξιο αναφοράς είναι ότι, λόγω κρίσης, οι τιμές για την προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων πληροφορικής
έχουν μειωθεί σχεδόν 50%, ενώ η ποιότητα έχει αναβαθμιστεί. Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν
συρρικνωθεί οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτομάτως έχουν μειωθεί και οι εταιρείες
πληροφορικής.

Από την πλευρά μας, η OnLine Data, έχει μια συνεχή ανοδική πορεία και διευρύνει την παρουσία της στο
εξωτερικό, όπως στην Κύπρο και τη Γερμανία, στοχεύοντας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

-Ποιοι επιμέρους κλάδοι των μεταφορών παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα περιθώρια
ανάπτυξης;

-Σίγουρα, οι θαλάσσιες και οδικές μεταφορές. Δυναμικά αναπτύσσεται και το τρένο. Είναι φανερό σε
όλους ότι η Ελλάδα χρειάζεται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να ολοκληρωθούν οι
κρίσιμες υποδομές (σιδηροδρομικές, οδικές, λιμενικές) και να εφαρμόσει το θεσμοθετημένο
θεσμικό πλαίσιο, που άρει σειρά στρεβλώσεων, οι οποίες, έως σήμερα, ταλανίζουν τον κλάδο, όπως,
π.χ., χωροταξικά και πολεοδομικά προβλήματα.

-Όντας εταιρεία πληροφορικής, πως κινείται η εγχώρια αγορά;

-Οι εταιρείες πληροφορικής στηρίχθηκαν, τα τελευταία χρόνια, πάνω στο δημόσιο και τις τράπεζες. Μόλις
η κρίση γιγαντώθηκε, αυτομάτως ο κλάδος «χτυπήθηκε». Πολλές εταιρείες έκλεισαν κι άλλες
συγχωνεύτηκαν.

Παρόλα ταύτα, η πληροφορική έχει λαμπρό μέλλον, εάν στηριχθεί σε δυο άξονες. Πρώτον, την
εξωστρέφεια, η οποία μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές και δεύτερον, την χρηστικότητα στη δημόσια
επιχείρηση. Δυστυχώς, τα προγράμματα ΕΣΠΑ που προκηρύσσονται, δεν έχουν ουσιαστική
συμμετοχή στην εξωστρέφεια των εταιρειών, δεν έχουν στρατηγικό σχεδιασμό. 

Πέρα των ανωτέρω, είναι θλιβερό δήμοι και δημόσιο να μην έχουν μια ψηφιοποιημένη - κεντρικοποιημένη
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Πέρα των ανωτέρω, είναι θλιβερό δήμοι και δημόσιο να μην έχουν μια ψηφιοποιημένη - κεντρικοποιημένη
διαχείριση, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας τους. Τουναντίον, παρατηρείται πανσπερμία
πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία – πολλές φορές – δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους.

-Ποιες είναι οι επόμενες δράσεις – παρουσίες της OnLine Data;  

-Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, στις 14.30, η εταιρεία διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Microsoft, την
ημερίδα: «Think Cloud – Το Πρόγραμμα Πάει Σύννεφο», που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο
του κτηρίου της Microsoft. Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστούν οι τάσεις που αλλάζουν τα
δεδομένα στην κλασική πληροφορική, με κυρίαρχο θέμα το Cloud. 

Σήμερα, οι συνθήκες επιχειρηματικότητας έχουν μεταλλαχθεί. Η υποβοήθηση της επιχειρησιακής
λειτουργίας από παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα δεν είναι αρκετή. Η πολυπλοκότητα, η
αλληλεπίδραση και το ευμετάβλητο κόστος αποτελούν στοιχεία που απαιτούν διαφορετικότητα. Τη
διαφορετικότητα αυτή, μετά από 3 και πλέον χρόνια συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, η OnLine Data την
παρουσιάζει, μέσα από τη νέα της τεχνολογία, που ονομάζει «WeLogic».
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Καθοριστικός ρόλος για τα Logistics!

Σε... µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας µπορεί να µετατραπεί ο κλάδος της εφοδιαστικής
αλυσίδας, που παράγει το 10,8% του AEΠ, µε συνολική αξία που προσεγγίζει τα 20 δισ. ευρώ.

H ανάπτυξη του εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, η επέκταση της συµφωνίας της TPAINOΣE µε
την Cosco και οι συνέργειες µεταξύ των εταιρειών του κλάδου αναµένεται να αποτελέσουν «εισιτήριο»
για την «εκτόξευση» του κλάδου και τη µετατροπή της χώρας σε διεθνή διαµετακοµιστικό κέντρο.

Σύµφωνα µε πανελλαδική έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασµό της Eλληνικής Eταιρείας Logistics
(EEL) από το Πανεπιστήµιο Aιγαίου, βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αποτελούν οι βελτιώσεις σε
κρίσιµες υποδοµές, η αύξηση των συνεργειών, αλλά και η ενίσχυση του µεγέθους των εταιρειών του
κλάδου, που σήµερα είναι κατακερµατισµένος σε µικρότερες εταιρείες. Oπως αναφέρεται στην έρευνα,
από τα 20 δισ. ευρώ, που είναι η συνολική αξία του κλάδου, τα 13,3 δισ. ευρώ προέρχονται από εµπορία,
µεταποίηση και παροχή υπηρεσιών logistics, ενώ η συµβολή της ναυτιλίας αποτιµάται στα 6,5 δισ. ευρώ.

Παρ” όλα αυτά οι επιδόσεις της χώρας µας δεν κρίνονται ικανοποιητικές σε σχέση µε τις χώρες που
κυριαρχούν στον συγκεκριµένο κλάδο, καθώς καταλαµβάνει την 44η θέση του δείκτη Logistics Performance
Index (LPI). Σε σύγκριση µε τις γειτονικές, ανταγωνιστικές χώρες η Eλλάδα υπολείπεται συγκρινόµενη µε
την Tουρκία και τη Pουµανία, που καταλαµβάνουν τις θέσεις 30 και 40 αντίστοιχα, αλλά υπερτερεί έναντι
της Bουλγαρίας, η οποία καταλαµβάνει την 50ή θέση.

Tα βασικά προβλήµατα του κλάδου των logistics στην Eλλάδα εντοπίζονται στις ελλιπείς υποδοµές, στην
ανταγωνιστικότητα και ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών που χρήζει βελτίωσης, και στις χρονοβόρες
διαδικασίες δηµόσιων φορέων.

Όπως τόνισε στην «HτΣ» ο πρόεδρος Δ.Σ. της Eλληνικής Eταιρείας Logistics, Nικόλαος Pοδόπουλος, «ο
κλάδος των Logistics αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα µας, η οποία έχει συγκριτικό
πλεονέκτηµα το οποίο οφείλουµε να εκµεταλλευθούµε. H EEL έχει όραµα και δυναµική να φτάσει την
εφαρµογή της επιστήµης σε κάθε συνδετικό και εµπλεκόµενο µέρος, να προσφέρει τη γνώση και την
εµπειρία της στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας µας».

Oδική µεταφορά
Στην Eλλάδα η οδική µεταφορά εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο µέσο µεταφοράς κατέχοντας
ποσοστό 81%, οι θαλάσσιες µεταφορές κατέχουν το 18,5%, ενώ µικρότερο του 1% είναι το µερίδιο που
κατέχουν αθροιστικά οι αεροπορικές και σιδηροδροµικές µεταφορές.Bασικοί λόγοι για την κυριαρχία της
οδικής µεταφοράς αποτελούν οι µικρές αποστάσεις µεταξύ των βασικών πόλεων, η γεωµορφολογία της
χώρας, αλλά και το δίπτυχο ευελιξίας και αξιοπιστίας που προσφέρει. Tην ίδια, όµως, στιγµή βασικά
προβλήµατα αποτελούν ο γερασµένος στόλος οχηµάτων, αλλά και η κατακερµατισµένη αγορά. Παρότι
σήµερα η συµµετοχή της σιδηροδροµικής µεταφοράς είναι ελάχιστη, εν τούτοις οι µελλοντικές προοπτικές
είναι πολύ καλές.

H προοπτική αυτή καταγράφεται στη συµφωνία της TPAINOΣE µε την Cosco, στη νέα υπηρεσία cargo shuttle
που προσφέρει η εταιρεία, στις συµφωνίες µε πολυεθνικές για µεταφορά από Πειραιά προς τη NA Eυρώπη,
στην ανάπτυξη του Θριασίου Πεδίου και του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου, αλλά και στην ολοκλήρωση
σιδηροδροµικού δικτύου έως το 2017.
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Tα  λιµάνια  του Πειραιά  και της Θεσσαλονίκης
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της θαλάσσιας µεταφοράς, αυτή ευνοείται από τη γεωµορφολογία της χώρας
αλλά και τις µεγάλες προοπτικές που έχουν οι λιµένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Mοχλοί
ανάπτυξης για τη θαλάσσια µεταφορά αποτελούν:

• η διασύνδεση της ηπειρωτικής µε τη νησιωτική Eλλάδα και µε όλες σχεδόν τις χώρες της ευρω-
µεσογειακής λεκάνης

• το σηµαντικό µερίδιο εµπορευµατικών ροών από ασιατικές χώρες καθώς και

• οι εύρωστες ναυτιλιακές εταιρείες.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της EEL, η Eλλάδα κατέχει την 13η θέση σε 36 χώρες της
Eυρώπης σε εµπορευµατικές θαλάσσιες µεταφορές µε 90 εκατ. τόνους εµπορευµάτων.

Oι δύο βασικοί λιµένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης αποτελούν βασικούς µοχλούς περαιτέρω
ανάπτυξης των θαλάσσιων µεταφορών.

Στην περίπτωση του λιµανιού του Πειραιά, που το 2012 ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόµενο λιµάνι
παγκοσµίως ενώ το 2013 κατέλαβε την 10η θέση παγκοσµίως, έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων προστιθέµενης αξίας αλλά και στην εκµετάλλευση του Θριάσιου Πεδίου. Aντίστοιχα, στο
λιµάνι της Θεσσαλονίκης δίνεται έµφαση στη διαµετακοµιστική δραστηριότητα, όπου σηµειώνεται
υπερτετραπλάσια αξία από τη µεταφόρτωση, ανά TEU. H δυναµικότητα διαχείρισης φορτίων του λιµένα
είναι της τάξης 600-800 χιλ. TEUs ανά έτος και υπολογίζεται ότι η δυνατότητα συνολικού οικονοµικού
οφέλους για την Περιφέρεια Kεντρικής Mακεδονίας είναι της τάξης των 1,5 – 2 δισ. ευρώ.

Αποθέµατα
H οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών έχει αποτυπωθεί και στις εταιρείες του κλάδου της εφοδιαστικής
αλυσίδας, που ανέφεραν µείωση του αποθέµατος κατά 27,5% στα 14,5 δισ. ευρώ, σε σχέση µε το 2009,
αλλά και µείωση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό άνω του 60%.

(Πηγή: imerisia.gr)
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Αλλαγή ηγεσίας για την Ελληνική Εταιρεία Logistics

Με αλλαγή ηγεσίας ξεκίνησε το 2015 για την Ελληνική Εταιρεία Logistics µε την εκλογή του νέου
Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο διαµορφώνεται ως ακολούθως: Πρόεδρος: Νικόλαος Ροδόπουλος,
(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος OnLine Data), Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Χρήστος Μήτσης, (Οperations
& Logistics Manager, Verma Drugs Pharmaceutical), Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Βασίλης Ζεϊµπέκης,
(Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Διευθύνων Σύµβουλος Optilog Αdvisory
Services), Αντιπρόεδρος Οικονοµικών: Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin). Τα Μέλη του Δ.Σ.
είναι οι Σταύρος Κυριακούλιας, (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment Manager Southern Europe,
Beiersdorf Hellas), Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, (Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions),
Φάνη Δηµοπούλου, (Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ.), Χαράλαµπος Σιαφλάς, (Logistics & Commercial
Director, SARMED), Νίκος Χαρτσάς, (Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics) και τα
Αναπληρωµατικά Μέλη οι Σωτήρης Τριχάς, (Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Ανάπτυξης, MEDLOG) και Ειρήνη
Χάδιαρη- Γκιάλα, (Managing Partner FDS). Το 11µελές Διοικητικό Συµβούλιο είναι διετούς θητείας.
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Συγκροτήθηκε νέο Δ.Σ στην Ελληνική Εταιρία Logistics 

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Logistics, το οποίο είναι το
εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Ροδόπουλος, (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος OnLine Data ΑΕ) Αντιπρόεδρος
Διοικητικού: Χρήστος Μήτσης, (Οperations & Logistics Manager, VERMA DRUGS Pharmaceutical SA )
Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Βασίλης Ζεϊµπέκης, (Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου – Διευθύνων Σύµβουλος Optilog Αdvisory Services) Αντιπρόεδρος Οικονοµικών: Αλέξης Αλεξίου,
(Logistics Manager, Alpha Grissin SA)

Μέλη: Σταύρος Κυριακούλιας, (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment Manager Southern Europe,
Beiersdorf Hellas ΑΕ) Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, (Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions)
Φάνη Δηµοπούλου, (Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ) Χαράλαµπος Σιαφλάς, (Logistics & Commercial
Director, SARMED ΑΕ) Νίκος Χαρτσάς, (Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics S.A)

Αναπληρωµατικά  Μέλη: Σωτήρης Τριχάς, (Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Ανάπτυξης, MEDLOG ΑΕ) Ειρήνη
Χάδιαρη – Γκιάλα, (Managing Partner FDS ΕΠΕ)

Το 11µελές διοικητικό συµβούλιο είναι διετούς θητείας.

 

Διαβάστε επίσης..

Intralot: Αύξηση τzίρου 23,1% και ζηµίες 32,1 εκατ. ευρώ

Μηχανική: Νέα αναβολή των αιτήσεων πτώχευσης

Έγκριση εξαγοράς της ΜΕΒΓΑΛ απο τη Vivartia
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Attica Bank: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ 389 εκατ. ευρώ

Αναρτήθηκε σε:  Επιχειρησεις
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Νέο Δ.Σ. στην ελληνική εταιρεία Logistics
Με αλλαγή ηγεσίας ξεκινά το 2015 για την ελληνική εταιρεία Logistics.
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Αλλαγή ηγεσίας για την Ελληνική Εταιρεία Logistics - [Euro2day.gr]

Την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής
Εταιρίας Logistics, κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Οργανισµού
αναδεικνύοντας νέο διοικητικό συµβούλιο, το οποίο διαµορφώνεται ως ακολούθως: Πρόεδρος: Νικόλαος
Ροδόπουλος...
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Αλλαγή ηγεσίας στην Logistics-Νέος πρόεδρος ο Νικόλαος Ροδόπουλος
Δείτε επίσης :  ΣΟΚ: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε 37χρονο ηθοποιό  Ελληνίδα ηθοποιός δηλώνει έτοιµη να
αποκτήσει το δεύτερο παιδί της Δείτε επίσης :   Δείτε την...
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Αλλαγή ηγεσίας στην Logistics-Νέος πρόεδρος ο Νικόλαος Ροδόπουλος
Δείτε επίσης :
 ΣΟΚ: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε 37χρονο ηθοποιό
 Ελληνίδα  ηθοποιός δηλώνει έτοιµη να  αποκτήσει το δεύτερο παιδί της

Δείτε επίσης :
  Δείτε την Βίκυ Καγιά στο κρεβάτι της και δίχως ίχνος µακιγιάζ!
Έµαθε ότι η κολλητή της αρραβωνιάστηκε και έγινε έξαλλη

Με αλλαγή ηγεσίας ξεκινά το 2015 για την ελληνική εταιρεία Logistics. Τη Δευτέρα, 19
Ιανουαρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευσή της, κατά τη διάρκεια
της οποίας διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του οργανισµού αναδεικνύοντας νέο 11µελές
διοικητικό συµβούλιο διετούς θητείας, το οποίο διαµορφώνεται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Νικόλαος Ροδόπουλος, (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος OnLine Data ΑΕ)

Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Χρήστος Μήτσης, (Οperations & Logistics Manager, VERMA DRUGS Pharmaceutical
SA )

Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Βασίλης Ζεϊµπέκης, (Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου – Διευθύνων Σύµβουλος Optilog Αdvisory Services)

Αντιπρόεδρος Οικονοµικών: Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin SA)

Μέλη:

- Σταύρος Κυριακούλιας, (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment Manager Southern Europe, Beiersdorf
Hellas ΑΕ)

- Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, (Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions)

- Φάνη Δηµοπούλου, (Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ)

- Χαράλαµπος Σιαφλάς, (Logistics & Commercial Director, SARMED ΑΕ)

- Νίκος Χαρτσάς, (Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics S.A)

Αναπληρωµατικά Μέλη:

- Σωτήρης Τριχάς, (Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Ανάπτυξης, MEDLOG ΑΕ)

- Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, (Managing Partner FDS ΕΠΕ).

http://www.xrimaonline.gr/349703/allagh-hgesias-sthn-logistics-neos-proedros-o-nikolaos-rodopoylos
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Nέο ΔΣ στην Ελληνική Εταιρεία Logistics

Nέο ΔΣ στην Ελληνική Εταιρεία Logistics

21 Ιανουαρίου 2015
Η εικόνα στην αγορά
Επιχειρήσεις

Νέος πρόεδρος ο Νικόλαος Ροδόπουλος

http://www.businessnews.gr/article/10046/neo-ds-stin-elliniki-etaireia-logistics
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Αλλαγή ηγεσίας στην Eλληνική Εταιρεία Logistics

Με αλλαγή ηγεσίας ξεκινά το 2015
για το µεγαλύτερο επιστηµονικό Μη
Κερδοσκοπικό Οργανισµό
Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα
µας, την Ελληνική Εταιρεία Logistics.
Την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015,
πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση της ΕΕL, κατά τη
διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν οι
αρχαιρεσίες του Οργανισµού
αναδεικνύοντας νέο Διοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο διαµορφώνεται
ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος: Νικόλαος
Ροδόπουλος, (Πρόεδρος &

Διευθύνων Σύµβουλος OnLine Data ΑΕ)

Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Χρήστος Μήτσης, (Οperations & Logistics Manager, VERMA DRUGS
Pharmaceutical SA )

Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Βασίλης Ζεϊµπέκης, (Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Διευθύνων Σύµβουλος Optilog Αdvisory Services)

Αντιπρόεδρος Οικονοµικών: Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin SA)

 

Μέλη:

ΣταύροςΚυριακούλιας, (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment Manager Southern Europe,
Beiersdorf Hellas ΑΕ)

ΠαναγιωτόπουλοςΓεώργιος, (Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions)

ΦάνηΔηµοπούλου, (Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ)

ΧαράλαµποςΣιαφλάς, (Logistics & Commercial Director, SARMED ΑΕ)

Νίκος Χαρτσάς, (Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics S.A)

Αναπληρωµατικά  Μέλη:

Σωτήρης Τριχάς, (Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Ανάπτυξης, MEDLOG ΑΕ)

ΕιρήνηΧάδιαρη- Γκιάλα , (Managing Partner FDS ΕΠΕ)

Το 11µελές Διοικητικό Συµβούλιο είναι διετούς θητείας.
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Ο Νίκος Ροδόπουλος της OnLine Data νέος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics

Με αλλαγή ηγεσίας ξεκίνησε, το 2015, για το μεγαλύτερο επιστημονικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα, την Ελληνική Εταιρεία Logistics.

Τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕL, κατά τη
διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Οργανισμού αναδεικνύοντας νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

-Πρόεδρος: Νικόλαος Ροδόπουλος, (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data ΑΕ)

-Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Χρήστος Μήτσης, (Οperations & Logistics Manager, VERMA DRUGS
Pharmaceutical SA )

-Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Βασίλης Ζεϊμπέκης, (Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου – Διευθύνων Σύμβουλος Optilog Αdvisory Services)

-Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin SA)

Μέλη:

-Σταύρος Κυριακούλιας, (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment Manager Southern Europe,
Beiersdorf Hellas ΑΕ)

-Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, (Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions)

-Φάνη Δημοπούλου, (Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ)

-Χαράλαμπος Σιαφλάς, (Logistics & Commercial Director, SARMED ΑΕ)

-Νίκος Χαρτσάς, (Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics S.A)

Αναπληρωματικά Μέλη:

-Σωτήρης Τριχάς, (Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Ανάπτυξης, MEDLOG ΑΕ)

-Ειρήνη Χάδιαρη- Γκιάλα, (Managing Partner FDS ΕΠΕ)

Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι διετούς θητείας.

Από το 1994, η Ελληνική Εταιρεία Logistics μέσα από τις δράσεις τις αναδεικνύει τον δυναμικό κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την
ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας. 

http://www.metaforespress.gr/logistics/item/10248-o-nikos-rodopoulos-tis-online-data-neos-proedros-tis-ellinikis-etaireias-logistics.html
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Αλλαγή ηγεσίας για την Ελληνική Εταιρεία Logistics
Το νέο 11µελές διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Logistics εξέλεξε η ετήσια τακτική γενική
συνέλευση του Οργανισµού που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής
Εταιρίας Logistics, κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Οργανισµού
αναδεικνύοντας νέο διοικητικό συµβούλιο, το οποίο διαµορφώνεται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Νικόλαος Ροδόπουλος, (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος OnLine Data ΑΕ)
Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Χρήστος Μήτσης, (Οperations & Logistics Manager, VERMA DRUGS Pharmaceutical
SA )
Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Βασίλης Ζεϊµπέκης, (Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου – Διευθύνων Σύµβουλος Optilog Αdvisory Services)
Αντιπρόεδρος Οικονοµικών: Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin SA)

Μέλη:
Σταύρος Κυριακούλιας, (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment Manager Southern Europe, Beiersdorf
Hellas ΑΕ)
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, (Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions)
Φάνη Δηµοπούλου, (Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ)
Χαράλαµπος Σιαφλάς, (Logistics & Commercial Director, SARMED ΑΕ)
Νίκος Χαρτσάς, (Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics S.A)

Αναπληρωµατικά  Μέλη:
Σωτήρης Τριχάς, (Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Ανάπτυξης, MEDLOG ΑΕ)
Ειρήνη Χάδιαρη - Γκιάλα, (Managing Partner FDS ΕΠΕ)

Το 11µελές διοικητικό συµβούλιο είναι διετούς θητείας.
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Αλλαγή ηγεσίας για την Ελληνική Εταιρεία Logistics
Με αλλαγή ηγεσίας ξεκινά το 2015 για το µεγαλύτερο επιστηµονικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό
Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα µας, την Ελληνική Εταιρεία Logistics. Την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015,
πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕL, κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν
οι αρχαιρεσίες του Οργανισµού

http://www.sofokleousin.gr/archives/209540.html
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Αλλαγή ηγεσίας στην ΕΕL

Με αλλαγή ηγεσίας ξεκινά το 2015 για την Ελληνική Εταιρεία Logistics, καθώς την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου,
πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕL, αναδεικνύοντας νέο Διοικητικό Συµβούλιο
ως εξής: Πρόεδρος ο Νικόλαος Ροδόπουλος (OnLine Data ΑΕ), Αντιπρόεδρος Διοικητικού ο Χρήστος Μήτσης
(Verma Drugs Pharmaceutical SA), Αντιπρόεδρος Λειτουργιών ο Βασίλης Ζεϊµπέκης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Optilog Αdvisory Services), Αντιπρόεδρος Οικονοµικών ο Αλέξης Αλεξίου (Alpha Grissin SA), Μέλη οι Σταύρος
Κυριακούλιας (Beiersdorf Hellas ΑΕ), Παναγιωτόπουλος Γεώργιος (Ernst & Young Business Advisory Solutions),
Φάνη Δηµοπούλου (ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ), Χαράλαµπος Σιαφλάς (Sarmed ΑΕ), Νίκος Χαρτσάς (Hartsas Transports &
Logistics S.A) και Αναπληρωµατικά Μέλη οι Σωτήρης Τριχάς (Medlog ΑΕ) και Ειρήνη Χάδιαρη- Γκιάλα (FDS
ΕΠΕ). Το 11µελές Διοικητικό Συµβούλιο είναι διετούς θητείας.

Marketing Week Online( 21 Ιανουαρίου 2015)
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Ελληνική Εταιρία Logistics: Εξέλεξε νέο Δ.Σ.

Το νέο 11µελές διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Logistics εξέλεξε η ετήσια
τακτική γενική συνέλευση του Οργανισµού που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Συγκεκριµένα, την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση
της Ελληνικής Εταιρίας Logistics, κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του
Οργανισµού αναδεικνύοντας νέο διοικητικό συµβούλιο, το οποίο διαµορφώνεται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Νικόλαος Ροδόπουλος, (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος OnLine Data ΑΕ)
Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Χρήστος Μήτσης, (Οperations & Logistics Manager, VERMA DRUGS Pharmaceutical
SA )
Αντιπρόεδρος Λειτουργιών: Βασίλης Ζεϊµπέκης, (Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου – Διευθύνων Σύµβουλος Optilog Αdvisory Services)
Αντιπρόεδρος Οικονοµικών: Αλέξης Αλεξίου, (Logistics Manager, Alpha Grissin SA)

Μέλη:
Σταύρος Κυριακούλιας, (Supply Chain Quality Safety/Health & Environment Manager Southern Europe, Beiersdorf
Hellas ΑΕ)
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, (Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions)
Φάνη Δηµοπούλου, (Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ)
Χαράλαµπος Σιαφλάς, (Logistics & Commercial Director, SARMED ΑΕ)
Νίκος Χαρτσάς, (Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics S.A)

Αναπληρωµατικά  Μέλη:
Σωτήρης Τριχάς, (Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Ανάπτυξης, MEDLOG ΑΕ)
Ειρήνη Χάδιαρη – Γκιάλα, (Managing Partner FDS ΕΠΕ)

Το 11µελές διοικητικό συµβούλιο είναι διετούς θητείας.
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Πρόγραµµα E-Learning από την Ελληνική Εταιρεία Logistics

Στην από κοινού ανάπτυξη και διάθεση του Επιµορφωτικού Προγράµµατος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
στο αντικείµενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», προχώρησε το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόµενης
Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε
την Ελληνική Εταιρεία Logistics.

Η παρακολούθηση πραγµατοποιείται µέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρµας και περιλαµβάνει
καθηµερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρµοσµένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστηµίου.

http://foodbusiness.gr/programma-e-learning/
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Νέα E-learning Σεµινάρια από το Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς – ...

Έναρξη νέων τµηµάτων στις 09/03/2015

Η μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης και εξειδίκευσης της γνώσης
σήµερα επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση.

Το Πρόγραμμα  Δια  Βίου Μάθησης και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι σχεδιασμένο να καλύψει
πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του

εργαζόμενου, του φοιτητή και των επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα προσφερει 75 σεμινάρια που καλύπτουν
µεγάλο εύρος σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικείµενων.

7ος χρόνος λειτουργίας 
22ος Κύκλος Σπουδών 

Πάνω από 5.000 εκπαιδευόµενοι

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων του Προγράµµατος γίνεται µε δύο τρόπους:

1) Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, e-learning µε χρήση πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης

2) Εκπαιδευτικά  Σεµινάρια  Κατάρτισης, διαλέξεις µε χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης

Δείτε αναλυτικά τα Περιεχόμενα των 75 Σεμιναρίων του προγράμματος που εντάσσονται στις κάτωθι
Θεµατικές Ενότητες:

1: Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα και Επενδυτικές Αποφάσεις
2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management
3: Ανάπτυξη και Χρηµατοδότηση ΜΜΕ
4: Συστήµατα Διαχείρισης (Συνεργασία µε την TUV ACADEMY)
5: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και Ελεγκτική
6: Διοίκηση και Χρηµατοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)
7: Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας (Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας)
8: Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις στον Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και
Εξοικονόµησης της Ενέργειας
9: Σεµινάρια Αγγλικών, Ισπανικών, Ρώσικων και Πληροφορικής

Αναπτύσσουµε νέες συνεργασίες, 
επενδύουµε στη γνώση,

µε επίκεντρο εσάς!

Το κορυφαίο Πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας παρέχει το καλύτερο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, με
πιστοποιηµένη γνώση και εξασφαλισµένη επιτυχία.

Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Προγράµµατος: Αίτηση Συµµετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα elearning.xrh.unipi.gr
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Νέα E-learning Σεµινάρια από το Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς – ...

Έναρξη νέων τµηµάτων στις 09/03/2015

Η μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης και εξειδίκευσης της γνώσης
σήµερα επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση.

Το Πρόγραμμα  Δια  Βίου Μάθησης και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι σχεδιασμένο να καλύψει
πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του

εργαζόμενου, του φοιτητή και των επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα προσφερει 75 σεμινάρια που καλύπτουν
µεγάλο εύρος σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικείµενων.

7ος χρόνος λειτουργίας 
22ος Κύκλος Σπουδών 

Πάνω από 5.000 εκπαιδευόµενοι

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων του Προγράµµατος γίνεται µε δύο τρόπους:

1) Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, e-learning µε χρήση πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης

2) Εκπαιδευτικά  Σεµινάρια  Κατάρτισης, διαλέξεις µε χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης

Δείτε αναλυτικά τα Περιεχόμενα των 75 Σεμιναρίων του προγράμματος που εντάσσονται στις κάτωθι
Θεµατικές Ενότητες:

1: Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα και Επενδυτικές Αποφάσεις
2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management
3: Ανάπτυξη και Χρηµατοδότηση ΜΜΕ
4: Συστήµατα Διαχείρισης (Συνεργασία µε την TUV ACADEMY)
5: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και Ελεγκτική
6: Διοίκηση και Χρηµατοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)
7: Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας (Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας)
8: Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις στον Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και
Εξοικονόµησης της Ενέργειας
9: Σεµινάρια Αγγλικών, Ισπανικών, Ρώσικων και Πληροφορικής

Αναπτύσσουµε νέες συνεργασίες, 
επενδύουµε στη γνώση,

µε επίκεντρο εσάς!

Το κορυφαίο Πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας παρέχει το καλύτερο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, με
πιστοποιηµένη γνώση και εξασφαλισµένη επιτυχία.

Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Προγράµµατος: Αίτηση Συµµετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα elearning.xrh.unipi.gr
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Κατάρτιση νέων σε πληροφορική, logistics, εµπόριο και εξαγωγές
Εξειδικευµένη κατάρτιση και πιστοποίηση για πάνω από 10.000 ανέργους σε όλη την Ελλάδα προσφέρεται
µέσω τεσσάρων προγραµµάτων, που υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία µε τους εργοδοτικούς
φορείς.

Στη νέα αυτή δράση µε τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών, σε
ειδικότητες που αφορούν σε τοµείς αιχµής της Ελληνικής Οικονοµίας», συµµετέχουν η ΕΣΕΕ για τον κλάδο
του εµπορίου, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Β. Ελλάδος για τις εξαγωγές, ο
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Logistics για τις µεταφορές και τέλος, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
και Επικοινωνιών για τις νέες τεχνολογίες. Η δράση θα αφορά 10.000 ανέργους και οικονοµικά µη
ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στους οποίους θα προσφέρονται υπηρεσίες συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης. Συγκεκριµένα, η κατάρτιση θα περιλαµβάνει:

• Θεωρητική κατάρτιση σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες

• Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουµένων σε όλη τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης

• Πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων των ωφελουµένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο
του προγράµµατος.

Το πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό 40 εκατοµµύρια ευρώ και στοχεύει στην ενδυνάµωση των δεξιοτήτων
σε κλάδους και επαγγέλµατα που παρουσιάζουν δυναµική ζήτησης, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης.

Ειδίκευση για 3.600 ανέργους στον τοµέα της γεωργίας

Ειδική δράση µε έµφαση στον πρωτογενή τοµέα θα υλοποιήσει άµεσα ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος. Η δράση περιλαµβάνει κατάρτιση 3.600 ανέργων και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων κατάρτιση και
πρακτική άσκηση.

Μέσω του προγράµµατος θα παρασχεθούν εξειδικευµένες και εξατοµικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες,
καθώς και κατάρτιση και πιστοποίηση στους νέους ανέργους, µε στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους,
ώστε να αποτελέσουν σηµαντικό απόθεµα ανθρώπινου δυναµικού µε ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε
θέµατα εξαγωγών προς όφελος των επιχειρήσεων, κατ' αρχήν του πρωτογενούς τοµέα, που ενδιαφέρονται
να έχουν διεθνή προσανατολισµό, αλλά και άλλων επιχειρήσεων.

Λιανικό εµπόριο

Πρόγραµµα συµβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 4.000 νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών
«για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναµικού στον Τοµέα του Λιανικού Εµπορίου», ξεκινά άµεσα µέσω
σύµπραξης της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας µε την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΣΕΚΤ) του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Οι ωφελούµενοι σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική ανέρχονται σε 2.096, ενώ στις
περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Hπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,
Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου θα καλυφθούν 1.642 θέσεις. Τέλος, στις περιφέρειες Στερεάς
Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν 262 θέσεις.

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 10,4 εκατ. ευρώ και είναι διάρκειας 2 ετών, ενώ προβλέπεται η
κατάρτιση στις ειδικότητες: Πωλητής λιανικής, Εξωτερικός πωλητής, Στέλεχος εξαγωγικού εµπορίου,
Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης, Προωθητής πωλήσεων λιανικού εµπορίου (Merchandiser) και Υπάλληλος
γραφείου.

Μέλλον στις τεχνολογίες

Γνώσεις στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, που θα τους επιτρέψουν να
διεκδικήσουν θέσεις εργασίας, πρόκειται να αποκτήσουν 1.000 άνεργοι, ηλικίας 18-24 ετών. Οι
ωφελούµενοι σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική ανέρχονται σε 540, ενώ στις
περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,
Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου θα καλυφθούν 460 θέσεις.

Το έργο αποτελεί σύµπραξη του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος µε την Ειδική
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Υπηρεσία Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

-Ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης σε 3.000 άνεργους υλοποιεί και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Ελλάδος. Αντικείµενο της δράσης είναι η παροχή σε νέους ηλικίας 18-24 ετών απασχόλησης ή κατάρτισης.
Οι ωφελούµενοι σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική ανέρχονται σε 1.556, ενώ σε
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ηπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησο, Βόρειο
Αιγαίο θα καλυφθούν 1182 θέσεις. Τέλος, στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου
αντιστοιχούν 262 θέσεις.

Καριέρα  στη διαµεταφορά

Το πρόγραµµα για τα logistics αφορά 2336 άνεργους και έχει προϋπολογισµό 6,5 εκατ. ευρώ. Η δράση
υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Διεθνούς
Διαµεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος και τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, ενώ
προβλέπει κατάρτιση των άνεργων στις ειδικότητες του στελέχους Διαχείρισης Αποθήκης/Αποθηκάριο,
Διαµεταφοράς, εργοδηγού Αποθήκης αλλά και υπαλλήλου Γραφείου Αποθήκης.

Μεταξύ άλλων, οι ωφελούµενοι θα ειδικευτούν και θα πιστοποιηθούν σε ειδικότητες της εφοδιαστικής
αλυσίδας όπως: Customer Service, Business Logistics Management, Χειρισµός υλικών, Διανοµές, Οργάνωση
αποθήκης, Διαχείριση αποθεµάτων, Αξιολόγηση προµηθευτών, Αγορές - Προµήθειες, Παραγγελιοληψία και
προώθηση παραγγελιών, Υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service, Διαχείριση επιστροφών, Αποθήκευση,
Συσκευασία, Supply Chain Management, Σύστηµα διαχείρισης αναγκών και Κωδικοποίηση προϊόντων και α'
υλών.

Βόρεια  Ελλάδα

Προγράµµατα κατάρτισης ανέργων ξεκινά άµεσα το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία µε τους
συνδέσµους βιοµηχανιών και εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Το «Ολοκληρωµένο πρόγραµµα επαγγελµατικής
κατάρτισης, συµβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων, ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών
στους τοµείς του εξαγωγικού εµπορίου προϊόντων και της εφοδιαστικής αλυσίδας», στις τέσσερις
περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου (Ηπειρο, Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη) θα
υλοποιηθεί άµεσα από τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, ενώ θα έχει προϋπολογισµό 11,7 εκατ.
ευρώ.

Θοδωρής Βγένης 
vgenis@pegasus.gr
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ΕΕL: Συνάντηση µε το Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας &
Τουρισµού - [Businessnews.gr]

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας για το 2015 αλλά και ενηµέρωσης της νέας κυβέρνησης για τη
σηµασία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική και παγκόσµια οικονοµία, πραγµατοποιήθηκε
προγραµµατισµένη συνάντηση µεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του Υπουργείου Οικονοµίας...
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Τα ελληνικά Logistics στο επίκεντρο της ανάπτυξης
Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας για το 2015
αλλά και ενημέρωσης της νέας κυβέρνησης για τη
σημασία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας
στην εθνική και παγκόσμια οικονομία,
πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση
μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του
Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας &
Τουρισµού.
 
Την Ελληνική Εταιρεία Logistics εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος
Ροδόπουλος, ενώ από την πλευρά του Υπουργείου
συμμετείχαν, οι κκ. Μιχάλης Νικολακάκης,
Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργου

Σταθάκη και Έλλη Παπακοσµά, Σύµβουλος του Υπουργείου σε θέµατα Μεταφορών.
 
Η συζήτηση έγινε σε μία ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα. Ο κ. Μ. Νικολακάκης ιδιαίτερα ενημερωμένος στα
θέµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας άκουσε µε προσοχή τις θέσεις της ΕΕL.
 
Τα  θέµατα  που συζητήθηκαν ήταν:
 

Η εφαρµογή του νόµου για την εφοδιαστική 4302/2014.
Η υποστήριξη του Υπουργείου στις δράσεις της EEL, με κυρίαρχη την αιγίδα στο 19ο Πανελλήνιο
Συνέδριο.

 
Πρόθεση της νέας κυβέρνησης, όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. M. Νικολακάκης κατά τη διάρκεια των
συνοµιλιών, είναι η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προώθηση των σχετικών θεµάτων, µε στόχο
την ανάπτυξή της.
 
Από την πλευρά του ο κ. N. Ροδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους πυλώνες ανάπτυξης της
εφοδιαστικής αλυσίδας (υποδομές, κίνητρα, απλοποίηση διαδικασιών κ.τλ.), καθώς και στο Master Plan της
EEL που αποτελεί τη βασική δομή του Ν4302. Επεσήμανε δε τον ρόλο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των logistics σημειώνοντας ότι η περιπόθητη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει
να ξεκινήσει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώνοντας την ανεργία και επανεκκινώντας την
παραγωγικότητα.
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Συνάντηση Προέδρου ΕΕL µε τον υπ. Γ. Σταθάκη
Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας για το 2015 αλλά και ενηµέρωσης της νέας κυβέρνησης για τη
σηµασία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική και παγκόσµια οικονοµία, πραγµατοποιήθηκε
προγραµµατισµένη συνάντηση µεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του Υπουργείου Οικονοµίας
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού.

Την Ελληνική Εταιρεία Logistics εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Νικόλαος
Ροδόπουλος, ενώ από την πλευρά του Υπουργείου συµµετείχαν, οι κκ. Μιχάλης Νικολακάκης, Διευθυντής
Γραφείου του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, κ. Γιώργου Σταθάκη και Έλλη
Παπακοσµά, Σύµβουλος του Υπουργείου σε θέµατα Μεταφορών.

Η συζήτηση έγινε σε µία ιδιαίτερα θερµή ατµόσφαιρα. Ο κ. Μ. Νικολακάκης ιδιαίτερα ενηµερωµένος στα
θέµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας άκουσε µε προσοχή τις θέσεις της ΕΕL.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν:
•    Η εφαρµογή του νόµου για την εφοδιαστική 4302/2014, καθώς και 
•    Η υποστήριξη του Υπουργείου στις δράσεις της EEL, µε κυρίαρχη την αιγίδα στο 19ο Πανελλήνιο
Συνέδριο.

Πρόθεση της νέας κυβέρνησης, όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. M. Νικολακάκης κατά τη διάρκεια των
συνοµιλιών, είναι η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προώθηση των σχετικών θεµάτων, µε στόχο
την ανάπτυξή της.

Από την πλευρά του ο κ. N. Ροδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στους πυλώνες ανάπτυξης της
εφοδιαστικής αλυσίδας (υποδοµές, κίνητρα, απλοποίηση διαδικασιών κτλ.), καθώς και στο Master Plan της
EEL που αποτελεί τη βασική δοµή του Ν4302. Επεσήµανε δε τον ρόλο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των logistics σηµειώνοντας ότι η περιπόθητη ανάπτυξη µπορεί και πρέπει
να ξεκινήσει από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µειώνοντας την ανεργία και επανεκκινώντας την
παραγωγικότητα.
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Στο επίκεντρο της ανάπτυξης τα Ελληνικά Logistics

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας για το 2015, αλλά και της ενηµέρωσης της νέας κυβέρνησης, για
τη σηµασία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική και παγκόσµια οικονοµία,
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του Υπουργείου Οικονοµίας
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Νίκος Ροδόπουλος, ο
Διευθυντής Γραφείου του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού  Μιχάλης 
Νικολακάκης και  η  Σύµβουλος  του Υπουργείου σε θέµατα Μεταφορών, Έλλης Παπακοσµά.

Ειδικότερα, τα θέµατα που τέθηκαν στην συνάντηση, ήταν τα ακόλουθα: Η εφαρµογή του νόµου για την
εφοδιαστική 4302/2014, αλλά και η υποστήριξη του Υπουργείου στις δράσεις της EEL, µε κυρίαρχη την
αιγίδα στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Νικολακάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «η πρόθεση της νέας κυβέρνησης, ήταν η
ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και η προώθηση των σχετικών θεµάτων, µε στόχο την
ανάπτυξή της».

Από την πλευρά του ο κ. Ροδόπουλος  επισήµανε : «τους πυλώνες ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας
(υποδοµές, κίνητρα, απλοποίηση διαδικασιών κτλ.), αλλά  και το Master Plan της EEL, το οποίο αποτελεί τη
βασική δοµή του Ν4302».

Τέλος ο ίδιος τόνισε τον ρόλο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των logistics και
συνέχισε  διευκρινίζοντας  ότι : «η περιπόθητη ανάπτυξη, µπορεί και πρέπει, να ξεκινήσει από τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µειώνοντας την ανεργία και επανεκκινώντας την παραγωγικότητα».
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Συνάντηση ΕΕL µε στελέχη του υπ.Οικονοµίας-Υποδοµών, µε επίκεντρο τα
logistics

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας για το 2015, αλλά και ενημέρωσης της νέας κυβέρνησης για τη
σημασία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, πραγματοποιήθηκε
προγραμματισμένη συνάντηση, μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του υπουργείου Οικονομίας
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Την Ελληνική Εταιρεία Logistics εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος
Ροδόπουλος, ενώ από την πλευρά του υπουργείου συμμετείχαν, οι κκ. Μιχάλης Νικολακάκης, Διευθυντής
Γραφείου του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη και η κ. Έλλη
Παπακοσμά, σύμβουλος του θπουργείου σε θέματα Μεταφορών.

Η συζήτηση έγινε σε μία ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα. Ο κ. Μ. Νικολακάκης, ιδιαίτερα ενημερωμένος στα
θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, άκουσε με προσοχή τις θέσεις της ΕΕL.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

-Η εφαρμογή του νόμου για την εφοδιαστική 4302/2014, καθώς και

-Η υποστήριξη του Υπουργείου στις δράσεις της EEL, με κυρίαρχη την αιγίδα στο 19ο Πανελλήνιο
Συνέδριο.

Πρόθεση της νέας κυβέρνησης, όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. M. Νικολακάκης, κατά τη διάρκεια των
συνομιλιών, είναι η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προώθηση των σχετικών θεμάτων, με
στόχο την ανάπτυξή της.

Από την πλευρά του, ο κ. N. Ροδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους πυλώνες ανάπτυξης της
εφοδιαστικής αλυσίδας (υποδομές, κίνητρα, απλοποίηση διαδικασιών κτλ.), καθώς και στο Master Plan της
EEL που αποτελεί τη βασική δομή του Ν4302.

Επεσήμανε δε τον ρόλο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των logistics,
σημειώνοντας ότι η περιπόθητη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, μειώνοντας την ανεργία και επανεκκινώντας την παραγωγικότητα.
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ΕΕL: Συνάντηση µε το Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας &
Τουρισµού

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας για το 2015 αλλά και ενηµέρωσης της νέας κυβέρνησης για τη
σηµασία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική και παγκόσµια οικονοµία, πραγµατοποιήθηκε
προγραµµατισµένη συνάντηση µεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του Υπουργείου
Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού.

Την Ελληνική Εταιρεία Logistics εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Νικόλαος
Ροδόπουλος, ενώ από την πλευρά του Υπουργείου συµµετείχαν, οι κκ. Μιχάλης Νικολακάκης,
Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, κ. Γιώργου
Σταθάκη καιv, Σύµβουλος του Υπουργείου σε θέµατα Μεταφορών.

Η συζήτηση έγινε σε µία ιδιαίτερα θερµή ατµόσφαιρα. Ο κ. Μ. Νικολακάκης ιδιαίτερα ενηµερωµένος στα
θέµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας άκουσε µε προσοχή τις θέσεις της ΕΕL.

Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν η εφαρµογή του νόµου για την εφοδιαστική 4302/2014, καθώς και η
υποστήριξη του Υπουργείου στις δράσεις της EEL, µε κυρίαρχη την αιγίδα στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

Πρόθεση της νέας κυβέρνησης, όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. M. Νικολακάκης κατά τη διάρκεια των
συνοµιλιών, είναι η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προώθηση των σχετικών θεµάτων, µε στόχο
την ανάπτυξή της.

Από την πλευρά του ο κ. N. Ροδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στους πυλώνες ανάπτυξης της
εφοδιαστικής αλυσίδας (υποδοµές, κίνητρα, απλοποίηση διαδικασιών κτλ.), καθώς και στο Master Plan της
EEL που αποτελεί τη βασική δοµή του Ν4302. Επεσήµανε δε τον ρόλο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των logistics σηµειώνοντας ότι η περιπόθητη ανάπτυξη µπορεί και πρέπει
να ξεκινήσει από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µειώνοντας την ανεργία και επανεκκινώντας την
παραγωγικότητα.

View the discussion thread.
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Συνάντηση ΕΕL µε στελέχη του υπουργείου Οικονοµίας
Ο πρόεδρος της ΕΕL συναντήθηκε µε τον διευθυντή Γραφείου του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού Γ. Σταθάκη, κ. Μιχάλη Νικολακάκη και µε την κ. Έλλη Παπακοσµά, Σύµβουλο του
Υπουργείου σε θέµατα Μεταφορών.
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας για το 2015 αλλά και ενηµέρωσης
της νέας κυβέρνησης για τη σηµασία  του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική και
παγκόσµια οικονοµία, συναντήθηκε µε στελέχη του υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού.

Την Ελληνική Εταιρεία Logistics εκπροσώπησε ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου κ. Νικόλαος
Ροδόπουλος, ενώ από την πλευρά του υπουργείου συµµετείχαν, οι κ. Μιχάλης Νικολακάκης,
διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, κ. Γιώργου Σταθάκη
και Έλλη Παπακοσµά , Σύµβουλος του Υπουργείου σε θέµατα Μεταφορών.

Ο κ. Νικολακάκης ιδιαίτερα ενηµερωµένος στα θέµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας άκουσε µε προσοχή τις
θέσεις της ΕΕL.

Τα  θέµατα  που συζητήθηκαν ήταν:
• Η εφαρµογή του νόµου για την εφοδιαστική 4302/2014, καθώς και
• Η υποστήριξη του Υπουργείου στις δράσεις της EEL, µε κυρίαρχη την αιγίδα στο 19ο Πανελλήνιο
Συνέδριο.

Πρόθεση της νέας κυβέρνησης, όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. M. Νικολακάκης κατά τη διάρκεια των
συνοµιλιών, είναι η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προώθηση των σχετικών θεµάτων, µε στόχο
την ανάπτυξή της.

Από την πλευρά του ο κ. N. Ροδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στους πυλώνες ανάπτυξης της
εφοδιαστικής αλυσίδας (υποδοµές, κίνητρα, απλοποίηση διαδικασιών κ.τλ.), καθώς και στο Master Plan
της EEL που αποτελεί τη βασική δοµή του Ν4302. Επεσήµανε δε τον ρόλο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των logistics σηµειώνοντας ότι η περιπόθητη ανάπτυξη µπορεί και πρέπει
να ξεκινήσει από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µειώνοντας την ανεργία και επανεκκινώντας την
παραγωγικότητα.
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Ν. Ροδόπουλος: Να επαναδραστηριοποιηθεί το Συµβούλιο Εφοδιαστικής
Αλυσίδας - [Enikonomia.gr]

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στην ενίσχυση της θέσης που έχει ο κλάδος των logistics στην ελληνική
οικονοµία θα δώσει προτεραιότητα ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Νικόλαος
Ροδόπουλος. Παρόλο που παρέλαβε τα ηνία του κλάδου σε µία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, ωστόσο ο κ.
Ροδόπουλος...
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Ν. Ροδόπουλος: Να επαναδραστηριοποιηθεί το ...
Της ΜΑΙΡΗΣ Ι.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   Στην ενίσχυση της θέσης που έχει ο κλάδος των
logistics στην ελληνική οικονοµία θα δώσει προτεραιότητα ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics Νικόλαος Ροδόπουλος.  Παρόλο που παρέλαβε τα ηνία του κλάδου σε
µία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, ωστόσο ...
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H ελληνική εαιρεία Logistics στο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας &
Σταδιοδροµίας 2015

Δυναµικό παρόν δίνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics στο
τριήµερο πολυσυνέδριο «Πανόραµα
Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας» που
πραγµατοποιείται 20-22 Μαρτίου, στο Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το θεσµικό αυτό γεγονός έχει ως στόχο να ενηµερώσει
τους νέους και τις νέες, που εντάσσονται τώρα στον
επαγγελµατικό στίβο, για τις τάσεις και τις ευκαιρίες
επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης που
προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι της οικονοµίας,
ανάµεσα στους οποίους και ο κλάδος της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα πλεονεκτήµατα των σύγχρονων logistics θα
αναδειχθούν µέσα από την ενότητα «Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα-Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου
ενίσχυσης της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας» που φέρει την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics.

Η παρουσίαση της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου από τις
11:45 έως 13:15, µε οµιλητές τους κκ. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, Ελληνική Εταιρεία Logistics,
Πρόεδρο & Διευθύνων Σύµβουλο Online Data, Βασίλη Ζεϊµπέκη, Αντιπρόεδρο Λειτουργιών EEL & Managing
Director OPTILOG Advisory Services, Σωτήρη Τριχά, Αντιπρόεδρο- Υπεύθυνο Ανάπτυξης MEDLOG SA,
Νικόλαο Χαιρέτα, Διευθύνων Σύµβουλο ΠΑΕΓΑΕ, Τόνια Βλαχάκη, Διαχειρίστρια – Εµπορική Διευθύντρια
General Cargo Transport Ltd και Δρ. Ηλία Μπούρα, Managing Director & Co-Founder B-K Telematics.

H Ελληνική Εταιρεία Logistics στηρίζει πάντα δράσεις που αναδεικνύουν το γοητευτικό κόσµο της
σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας παράλληλα στη νέα γενιά -και δυνητικούς αυριανούς
Logisticians- την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καταξιωµένα στελέχη που µπορούν να µεταδώσουν  τις
γνώσεις τους και την εµπειρία τους µέσα από τις δηµιουργικές παρουσιάσεις και συζητήσεις του
Πανοράµατος. Σκοπός άλλωστε είναι η ανάδειξη µιας «άλλης Ελλάδας» των ευκαιριών της καινοτοµίας
και της εξωστρέφειας.
Μάθετε περισσότερα για το Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας στην ιστοσελίδα
http://www.pan-orama.org/
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H ελληνικη εαιρεια Logistics στο Πανοραµα Επιχειρηµατικοτητας &
Σταδιοδροµιας 2015

Δυναµικό παρόν δίνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics στο τριήµερο πολυσυνέδριο «Πανόραµα
Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας» που πραγµατοποιείται 20-22 Μαρτίου, στο Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το θεσµικό αυτό γεγονός έχει ως στόχο να ενηµερώσει τους νέους και τις νέες, που εντάσσονται τώρα
στον επαγγελµατικό στίβο, για τις τάσεις και τις ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης που
προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι της οικονοµίας, ανάµεσα στους οποίους και ο κλάδος της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

Τα πλεονεκτήµατα των σύγχρονων logistics θα αναδειχθούν µέσα από την ενότητα «Ελληνική Εφοδιαστική
Αλυσίδα-Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας» που
φέρει την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Η παρουσίαση της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου από τις
11:45 έως 13:15, µε οµιλητές τους κκ. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, Ελληνική Εταιρεία Logistics,
Πρόεδρο &am...

Διαβάστε τη συνέχεια  εδώ
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H ελληνική εαιρεία Logistics στο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας &
Σταδιοδροµίας 2015

Δυναµικό παρόν δίνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics στο τριήµερο πολυσυνέδριο «Πανόραµα
Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας» που πραγµατοποιείται 20-22 Μαρτίου, στο Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το θεσµικό αυτό γεγονός έχει ως στόχο να ενηµερώσει τους νέους και τις νέες, που εντάσσονται τώρα
στον επαγγελµατικό στίβο, για τις τάσεις και τις ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης που
προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι της οικονοµίας, ανάµεσα στους οποίους και ο κλάδος της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

Τα πλεονεκτήµατα των σύγχρονων logistics θα αναδειχθούν µέσα από την ενότητα «Ελληνική Εφοδιαστική
Αλυσίδα-Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας» που
φέρει την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Η παρουσίαση της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου από τις
11:45 έως 13:15, µε οµιλητές τους κκ. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, Ελληνική Εταιρεία Logistics,
Πρόεδρο & Διευθύνων Σύµβουλο Online Data, Βασίλη Ζεϊµπέκη, Αντιπρόεδρο Λειτουργιών EEL & Managing
Director OPTILOG Advisory Services, Σωτήρη Τριχά, Αντιπρόεδρο- Υπεύθυνο Ανάπτυξης MEDLOG SA,
Νικόλαο Χαιρέτα, Διευθύνων Σύµβουλο ΠΑΕΓΑΕ, Τόνια Βλαχάκη, Διαχειρίστρια – Εµπορική Διευθύντρια
General Cargo Transport Ltd και Δρ. Ηλία Μπούρα, Managing Director & Co-Founder B-K Telematics.

H Ελληνική Εταιρεία Logistics στηρίζει πάντα δράσεις που αναδεικνύουν το γοητευτικό κόσµο της
σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας παράλληλα στη νέα γενιά -και δυνητικούς αυριανούς
Logisticians- την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καταξιωµένα στελέχη που µπορούν να µεταδώσουν  τις
γνώσεις τους και την εµπειρία τους µέσα από τις δηµιουργικές παρουσιάσεις και συζητήσεις του
Πανοράµατος. Σκοπός άλλωστε είναι η ανάδειξη µιας «άλλης Ελλάδας» των ευκαιριών της καινοτοµίας
και της εξωστρέφειας.
Μάθετε περισσότερα για το Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας στην ιστοσελίδα
http://www.pan-orama.org/
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E-learning για Logistics από EEL και ΕΚΠΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, σε συνεργασία µε το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποιεί επιµορφωτικό
πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο αντικείµενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 3 µήνες και περιλαµβάνει δώδεκα διδακτικές ενότητες, µε έµφαση, µεταξύ
άλλων, στον στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις/οργανισµούς και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση
του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης, του ελέγχου αποθεµάτων, της
αποθήκευσης και της µεταφοράς εµπορευµάτων, καθώς και στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης
προηγµένων και αναδυόµενων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστηµάτων στη ΔΕΑ. Με την ολοκλήρωση
του προγράµµατος παρέχεται Πιστοποιητικό  Επιµόρφωσης.

Marketing Week Online( 20 Μαρτίου 2015)
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EEL: Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας 2015

Δυναµικό παρόν δίνει η Ελληνική Εταιρεία  Logistics στο τριήµερο πολυσυνέδριο «Πανόραµα
Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας» που πραγµατοποιείται 20-22 Μαρτίου, στο Μέγαρο
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.Το θεσµικό αυτό γεγονός έχει ως στόχο να ενηµερώσει τους
νέους και τις νέες, που εντάσσονται τώρα στον επαγγελµατικό στίβο, για τις τάσεις και τις ευκαιρίες
επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης που προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι της οικονοµίας, ανάµεσα στους
οποίους και ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πλεονεκτήµατα των σύγχρονων logistics θα
αναδειχθούν µέσα από την ενότητα «Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα-Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου
ενίσχυσης της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας» που φέρει την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics.

Η παρουσίαση της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου από
τις 11:45 έως 13:15, µε οµιλητές τους κκ. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, Ελληνική Εταιρεία
Logistics, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύµβουλο Online Data, Βασίλη Ζεϊµπέκη, Αντιπρόεδρο Λειτουργιών
EEL & Managing Director OPTILOG Advisory Services, Σωτήρη Τριχά, Αντιπρόεδρο- Υπεύθυνο Ανάπτυξης
MEDLOG SA, Νικόλαο Χαιρέτα, Διευθύνων Σύµβουλο ΠΑΕΓΑΕ, Τόνια Βλαχάκη, Διαχειρίστρια – Εµπορική
Διευθύντρια General Cargo Transport Ltd και Δρ. Ηλία Μπούρα, Managing Director & Co-Founder B-K Telematics.

H Ελληνική Εταιρεία Logistics στηρίζει πάντα δράσεις που αναδεικνύουν το γοητευτικό κόσµο της
σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας παράλληλα στη νέα γενιά -και δυνητικούς αυριανούς
Logisticians- την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καταξιωµένα στελέχη που µπορούν να µεταδώσουν  τις
γνώσεις τους και την εµπειρία τους µέσα από τις δηµιουργικές παρουσιάσεις και συζητήσεις του
Πανοράµατος. Σκοπός άλλωστε είναι η ανάδειξη µιας «άλλης Ελλάδας» των ευκαιριών της καινοτοµίας
και της εξωστρέφειας.
Μάθετε περισσότερα για το Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας στην ιστοσελίδα
http://www.pan-orama.org/

Online εγγραφή στο:  https://www.eventora.com/el/Events/panorama2015
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H ΕΕL στο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας 2015

Δυναµικό «παρών» δίνει η Ελληνική Εταιρεία  Logistics στο τριήµερο πολυσυνέδριο «Πανόραµα
Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας» που πραγµατοποιείται 20-22 Μαρτίου, στο Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το θεσµικό αυτό γεγονός έχει ως στόχο να ενηµερώσει τους νέους και τις νέες, που εντάσσονται τώρα
στον επαγγελµατικό στίβο, για τις τάσεις και τις ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης που
προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι της οικονοµίας, ανάµεσα στους οποίους και ο κλάδος της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

Τα πλεονεκτήµατα των σύγχρονων logistics θα αναδειχθούν µέσα από την ενότητα «Ελληνική Εφοδιαστική
Αλυσίδα-Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας» που
φέρει την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Η παρουσίαση της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου από τις
11:45 έως 13:15, µε οµιλητές τους κκ. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, ΕΕL, Πρόεδρο & Διευθύνων
Σύµβουλο Online Data, Βασίλη Ζεϊµπέκη, Αντιπρόεδρο Λειτουργιών EEL & Managing Director OPTILOG
Advisory Services, Σωτήρη Τριχά , Αντιπρόεδρο- Υπεύθυνο Ανάπτυξης MEDLOG SA, Νικόλαο Χαιρέτα ,
Διευθύνων Σύµβουλο ΠΑΕΓΑΕ, Τόνια  Βλαχάκη, Διαχειρίστρια – Εµπορική Διευθύντρια General Cargo
Transport Ltd και Δρ. Ηλία  Μπούρα , Managing Director & Co-Founder B-K Telematics.
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H ΕΕL συµµετέχει στο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας 2015

Δυναμικό παρόν δίνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics - EEL στο τριήμερο πολυσυνέδριο «Πανόραμα
Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας» που πραγματοποιείται 20-22 Μαρτίου, στο Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το θεσμικό αυτό γεγονός έχει ως στόχο να ενημερώσει τους νέους και τις νέες, που εντάσσονται τώρα
στον επαγγελματικό στίβο, για τις τάσεις και τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης που
προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι της οικονομίας, ανάμεσα στους οποίους και ο κλάδος της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων logistics θα αναδειχθούν μέσα από την ενότητα «Ελληνική
Εφοδιαστική Αλυσίδα-Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της
επιχειρηματικότητας» που φέρει την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Η παρουσίαση της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου
από τις 11:45 έως 13:15, με ομιλητές τους κκ. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, Ελληνική Εταιρεία
Logistics, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Online Data, Βασίλη Ζεϊμπέκη, Αντιπρόεδρο Λειτουργιών EEL &
Managing Director OPTILOG Advisory Services, Σωτήρη Τριχά, Αντιπρόεδρο- Υπεύθυνο Ανάπτυξης MEDLOG
SA, Νικόλαο Χαιρέτα, Διευθύνων Σύμβουλο ΠΑΕΓΑΕ, Τόνια Βλαχάκη, Διαχειρίστρια – Εμπορική
Διευθύντρια General Cargo Transport Ltd και Δρ. Ηλία Μπούρα, Managing Director & Co-Founder B-K
Telematics.

H Ελληνική Εταιρεία Logistics στηρίζει πάντα δράσεις που αναδεικνύουν το γοητευτικό κόσμο της
σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας παράλληλα στη νέα γενιά -και δυνητικούς αυριανούς
Logisticians- την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καταξιωμένα στελέχη που μπορούν να μεταδώσουν 
τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους μέσα από τις δημιουργικές παρουσιάσεις και συζητήσεις του
Πανοράματος. Σκοπός άλλωστε είναι η ανάδειξη μιας «άλλης Ελλάδας» των ευκαιριών της καινοτομίας
και της εξωστρέφειας.
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Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τα logistics από ΕΚΠΑ και ΕΕL

Επιµορφωτικό πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο αντικείµενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
πραγµατοποιεί η Ελληνική Εταιρία Logistics σε συνεργασία το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.

Πηγή: Εuro2day.gr
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ΕΕΛ – Πανεπιστήµιο Αθηνών: Επιµορφωτικό πρόγραµµα για την εφοδιαστική
αλυσίδα

Με στόχο την έµπρακτη υποστήριξη και προβολή της επιστήµης των Logistics, η Ελληνική Εταιρεία
Logistics (ΕΕΛ) συνεχίζει τις δράσεις που αποδίδουν προστιθέµενη αξία στον Έλληνα logistician.

Έτσι, σε συνεργασία µε το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποιεί το επιµορφωτικό πρόγραµµα  εξ' αποστάσεως
εκπαίδευσης στο αντικείµενο “διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Η δηµιουργία του προγράµµατος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευµένα
στελέχη στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται:

- στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις/οργανισµούς και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον,

- στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης,
του ελέγχου αποθεµάτων, της αποθήκευσης και της µεταφοράς εµπορευµάτων,

- στη χρήση ποσοτικών µεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρµογών/προβληµάτων στη Διοίκηση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),

- στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγµένων και αναδυόµενων τεχνολογιών και πληροφοριακών
συστηµάτων στη ΔΕΑ και

- στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εµπορίου.

Το εκπαιδευτικό αντικείµενο του προγράµµατος έχει διάρκεια 3 µήνες και περιλαµβάνει 12 διδακτικές
ενότητες:

1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

2) Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3) Εξυπηρέτηση Πελατών

4) Κανάλια Διανοµής και Outsourcing

5) Πρόβλεψη Ζήτησης

6) Σχεδιασµός και Διαχείριση Προµηθειών

7) Διαχείριση Αποθέµατος

8) Αποθήκευση

9) Εµπορευµατικές Μεταφορές

10) Προγραµµατισµός και Δροµολόγηση Οχηµάτων

11) Τα Logistics στην Ελλάδα και τον Κόσµο

12) Άλλα θέµατα και σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος παρέχεται πιστοποιητικό επιµόρφωσης στο γνωστικό
αντικείµενο “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας” το οποίο διαθέτει τις πιστοποιήσεις Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Και DQS DIN
EN ISO 9001:2008.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.eel.gr.
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ΕΕΛ – Πανεπιστήµιο Αθηνών: Επιµορφωτικό πρόγραµµα για την εφοδιαστική
αλυσίδα

Με στόχο την έµπρακτη υποστήριξη και προβολή της επιστήµης των Logistics, η Ελληνική Εταιρεία
Logistics (ΕΕΛ) συνεχίζει τις δράσεις που αποδίδουν προστιθέµενη αξία στον Έλληνα logistician.

Έτσι, σε συνεργασία µε το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποιεί το επιµορφωτικό πρόγραµµα  εξ' αποστάσεως
εκπαίδευσης στο αντικείµενο “διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Η δηµιουργία του προγράµµατος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευµένα
στελέχη στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται:

- στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις/οργανισµούς και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον,

- στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης,
του ελέγχου αποθεµάτων, της αποθήκευσης και της µεταφοράς εµπορευµάτων,

- στη χρήση ποσοτικών µεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρµογών/προβληµάτων στη Διοίκηση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),

- στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγµένων και αναδυόµενων τεχνολογιών και πληροφοριακών
συστηµάτων στη ΔΕΑ και

- στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εµπορίου.

Το εκπαιδευτικό αντικείµενο του προγράµµατος έχει διάρκεια 3 µήνες και περιλαµβάνει 12 διδακτικές
ενότητες:

1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

2) Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3) Εξυπηρέτηση Πελατών

4) Κανάλια Διανοµής και Outsourcing

5) Πρόβλεψη Ζήτησης

6) Σχεδιασµός και Διαχείριση Προµηθειών

7) Διαχείριση Αποθέµατος

8) Αποθήκευση

9) Εµπορευµατικές Μεταφορές

10) Προγραµµατισµός και Δροµολόγηση Οχηµάτων

11) Τα Logistics στην Ελλάδα και τον Κόσµο

12) Άλλα θέµατα και σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος παρέχεται πιστοποιητικό επιµόρφωσης στο γνωστικό
αντικείµενο “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας” το οποίο διαθέτει τις πιστοποιήσεις Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Και DQS DIN
EN ISO 9001:2008.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.eel.gr.
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Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας από Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και EEL

Με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη και προβολή της επιστήμης των Logistics, η Ελληνική Εταιρεία
Logistics συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις που αποδίδουν προστιθέμενη αξία στον Έλληνα logistician.

Έτσι, σε συνεργασία με το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί το
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής
Αλυσίδας».

Η δημιουργία του προγράμματος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευμένα
στελέχη στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

-στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις/οργανισμούς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, 

-στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης,
του ελέγχου αποθεμάτων, της αποθήκευσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων,

-στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρμογών/προβλημάτων στη Διοίκηση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),

-στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών και πληροφοριακών
συστημάτων στη ΔΕΑ και

-στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει διάρκεια 3 μήνες και περιλαμβάνει
δώδεκα  διδακτικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2) Λειτουργία της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 3) Εξυπηρέτηση Πελατών, 4) Κανάλια Διανομής και Outsourcing, 5) Πρόβλεψη
Ζήτησης, 6) Σχεδιασμός και Διαχείριση Προμηθειών, 7) Διαχείριση Αποθέματος, 8) Αποθήκευση, 9)
Εμπορευματικές Μεταφορές, 10) Προγραμματισμός και Δρομολόγηση Οχημάτων, 11) Τα Logistics στην
Ελλάδα και τον Κόσμο, 12) Άλλα Θέματα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης στο γνωστικό
αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες διαπιστεύσεις:
Πιστοποιήσεις, Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., DQS DIN EN ISO 9001:2008.
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Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας από το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Logistics

Με στόχο την έµπρακτη υποστήριξη και προβολή
της επιστήµης των Logistics, η Ελληνική Εταιρεία
Logistics συνεχίζει δυναµικά τις δράσεις που
αποδίδουν προστιθέµενη αξία στον Έλληνα
logistician. Έτσι, σε συνεργασία µε το E-Learning
του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών πραγµατοποιεί το
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης στο αντικείµενο «Διοίκηση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η δηµιουργία του προγράµµατος προέκυψε από
την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για
εξειδικευµένα στελέχη στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη
έµφαση δίνεται:

Στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις/οργανισµούς και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον. 
Στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης
ζήτησης, του ελέγχου αποθεµάτων, της αποθήκευσης και της µεταφοράς εµπορευµάτων.
Στη χρήση ποσοτικών µεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρµογών/προβληµάτων στη Διοίκηση
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ).
Στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγµένων και αναδυόµενων τεχνολογιών και
πληροφοριακών συστηµάτων στη ΔΕΑ.
Στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εµπορίου.

Το εκπαιδευτικό αντικείµενο Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει διάρκεια 3 µήνες και περιλαµβάνει
δώδεκα  διδακτικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2) Λειτουργία της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 3) Εξυπηρέτηση Πελατών, 4) Κανάλια Διανοµής και Outsourcing, 5) Πρόβλεψη
Ζήτησης, 6) Σχεδιασµός και Διαχείριση Προµηθειών, 7) Διαχείριση Αποθέµατος, 8) Αποθήκευση, 9)
Εµπορευµατικές Μεταφορές, 10) Προγραµµατισµός και Δροµολόγηση Οχηµάτων, 11) Τα Logistics στην
Ελλάδα και τον Κόσµο, 12) Άλλα Θέµατα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος παρέχεται Πιστοποιητικό  Επιµόρφωσης στο γνωστικό αντικείµενο
«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες διαπιστεύσεις: Πιστοποιήσεις,
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., DQS DIN EN ISO 9001:2008.  Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της EEL στο www.eel.gr. 
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17/3/2015 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας από το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Logistics

Με στόχο την έµπρακτη υποστήριξη και προβολή της επιστήµης των Logistics, η Ελληνική Εταιρεία Logistics
συνεχίζει δυναµικά τις δράσεις που αποδίδουν προστιθέµενη αξία στον Έλληνα logistician. Έτσι, σε
συνεργασία µε το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών πραγµατοποιεί το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης στο αντικείµενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η δηµιουργία του προγράµµατος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευµένα
στελέχη στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται:

στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις/οργανισµούς και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, 
στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης
ζήτησης, του ελέγχου αποθεµάτων, της αποθήκευσης και της µεταφοράς εµπορευµάτων,
στη χρήση ποσοτικών µεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρµογών/προβληµάτων στη Διοίκηση
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),
στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγµένων και αναδυόµενων τεχνολογιών και
πληροφοριακών συστηµάτων στη ΔΕΑ και
στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εµπορίου.

Το εκπαιδευτικό αντικείµενο Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει διάρκεια 3 µήνες και περιλαµβάνει
δώδεκα  διδακτικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2) Λειτουργία της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 3) Εξυπηρέτηση Πελατών, 4) Κανάλια Διανοµής και Outsourcing, 5) Πρόβλεψη
Ζήτησης, 6) Σχεδιασµός και Διαχείριση Προµηθειών, 7) Διαχείριση Αποθέµατος, 8) Αποθήκευση, 9)
Εµπορευµατικές Μεταφορές, 10) Προγραµµατισµός και Δροµολόγηση Οχηµάτων, 11) Τα Logistics στην
Ελλάδα και τον Κόσµο, 12) Άλλα Θέµατα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος παρέχεται Πιστοποιητικό  Επιµόρφωσης στο γνωστικό αντικείµενο
«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες διαπιστεύσεις: Πιστοποιήσεις,
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., DQS DIN EN ISO 9001:2008.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της EEL στο www.eel.gr

Με στόχο την έµπρακτη υποστήριξη και προβολή της επιστήµης των Logistics, η Ελληνική Εταιρεία Logistics
συνεχίζει δυναµικά τις δράσεις που αποδίδουν προστιθέµενη αξία στον Έλληνα logistician. Έτσι, σε
συνεργασία µε το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών πραγµατοποιεί το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης στο αντικείµενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η δηµιουργία του προγράµµατος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευµένα
στελέχη στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται:

Το εκπαιδευτικό αντικείµενο Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει διάρκεια 3 µήνες και περιλαµβάνει
δώδεκα  διδακτικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2) Λειτουργία της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 3) Εξυπηρέτηση Πελατών, 4) Κανάλια Διανοµής και Outsourcing, 5) Πρόβλεψη
Ζήτησης, 6) Σχεδιασµός και Διαχείριση Προµηθειών, 7) Διαχείριση Αποθέµατος, 8) Αποθήκευση, 9)
Εµπορευµατικές Μεταφορές, 10) Προγραµµατισµός και Δροµολόγηση Οχηµάτων, 11) Τα Logistics στην
Ελλάδα και τον Κόσµο, 12) Άλλα Θέµατα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος παρέχεται Πιστοποιητικό  Επιµόρφωσης στο γνωστικό αντικείµενο
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«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες διαπιστεύσεις: Πιστοποιήσεις,
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., DQS DIN EN ISO 9001:2008.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της EEL στο www.eel.gr
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Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τα logistics από ΕΚΠΑ και ΕΕL
Επιµορφωτικό πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο αντικείµενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
πραγµατοποιεί η Ελληνική Εταιρία Logistics σε συνεργασία το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
Σε συνεργασία µε το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών η Ελληνική Εταιρία Logistics πραγµατοποιεί το επιµορφωτικό
πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο αντικείµενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», µε
στόχο την έµπρακτη υποστήριξη και προβολή των Logistics.

Η δηµιουργία του προγράµµατος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευµένα
στελέχη στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται:
• στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις/οργανισµούς και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον,
• στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης,
του ελέγχου αποθεµάτων, της αποθήκευσης και της µεταφοράς εµπορευµάτων,
• στη χρήση ποσοτικών µεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρµογών/προβληµάτων στη Διοίκηση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),
• στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγµένων και αναδυόµενων τεχνολογιών και πληροφοριακών
συστηµάτων στη ΔΕΑ και
• στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εµπορίου.

Το εκπαιδευτικό αντικείµενο Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει διάρκεια  3 µήνες και
περιλαµβάνει 12 διδακτικές ενότητες:
1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2) Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3) Εξυπηρέτηση Πελατών
4) Κανάλια Διανοµής και Outsourcing
5) Πρόβλεψη Ζήτησης
6) Σχεδιασµός και Διαχείριση Προµηθειών
7) Διαχείριση Αποθέµατος
8) Αποθήκευση
9) Εµπορευµατικές Μεταφορές
10) Προγραµµατισµός και Δροµολόγηση Οχηµάτων
11) Τα Logistics στην Ελλάδα και τον Κόσµο
12) Άλλα Θέµατα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος παρέχεται Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης στο γνωστικό αντικείµενο
«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες διαπιστεύσεις: Πιστοποιήσεις,
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., DQS DIN EN ISO 9001:2008.
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Πανοραµα Επιχειρηµατικοτητας και Σταδιοδροµιας

Πανοραµα Επιχειρηµατικοτητας και
Σταδιοδροµιας
Ζούγκλα
45 min 36 sec ago
Το «Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας» µετρά φέτος τη 5η συνεχή χρονιά επιτυχούς
παρουσίας, αποτελώντας αφετηρία επιχειρηµατικής έµπνευσης και δηµιουργικότητας για τους νέους. Η
µεγαλύτερη εκδήλωση για την επιχειρηµατικότητα και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων
διοργανώνεται στις 20 – 22 Μαρτίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (στάση Μετρό:
Μέγαρο Μουσικής). Το «Πανόραµα 2015» σε αριθµούς: 33 θεµατικές εισηγήσεις, 160 εισηγητές, 9
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 7 workshops και 20 συζητήσεις χωρίς ατζέντα, 23 Business Days. To
τριήµερο πολυσυνέδριο απευθύνεται σε νέους και νέες, 18-35 ετών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής
κατεύθυνσης, µε στόχο να ενηµερώσει για τις τάσεις και ευκαιρίες που προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι της
οικονοµίας (Ναυτιλία, Τουρισµός, Γεωργία, Design, Πληροφορική, Logistics, Νανοτεχνολογία, Τρόφιµα,
Social Media, Διαφήµιση/Επικοινωνία, Mobile Services, Ασφάλειες, Εξαγωγές, Φαρµακευτικός χώρος) και
ταυτόχρονα, µέσω του πολυεπίπεδου περιεχοµένου του, να αναδείξει την Ελλάδα της καινοτοµίας και της
εξωστρέφειας.
[ Διαβάστε όλο το άρθρο ]
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Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας 2015
Το «Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας» µετρά φέτος τη 5η συνεχή χρονιά επιτυχούς
παρουσίας, αποτελώντας αφετηρία επιχειρηµατικής έµπνευσης και δηµιουργικότητας για τους νέους. Η
µεγαλύτερη εκδήλωση για την επιχειρηµατικότητα και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων
διοργανώνεται από τον κ. Ιορδάνη Λαδόπουλο, καθηγητή της ΑΣΟΕΕ, και την
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