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Συνοπτικά αποτελέσματα για το έτος 2021

30 δράσεις για τα μέλη μας και για την υποστήριξη του τομέα της Εφ. αλυσίδας 

2 δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία  

25 νέα μέλη (φυσικά πρόσωπα)

7 νέα εταιρικά μέλη (εγγραφή με νέα πολιτική εταιρικής εγγραφής)

280 δημοσιεύσεις στα ΜΚΔ με υψηλή απήχηση και αλληλεπιδράσεις
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Πυλώνας 1 «Παροχές/υπηρεσίες προς τα μέλη της EEL» 

Πυλώνας 2 «Δράσεις εξωστρέφειας»

Πυλώνας 3 «Δράσεις συνεργειών με φορείς»

Πυλώνας 4 «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κλάδου»

Πυλώνας 5 «Αριστοποίηση της λειτουργίας της EEL»

Οι 5 πυλώνες του σχεδίου δράσης του ΔΣ για το 2021
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• Συνδιαμόρφωση δράσεων με τα μέλη της EEL για τη διετία 2021-2022
– 5 πυλώνες δράσεων – σύνθεση δράσεων για τη νέα διετία
– Πλάνο υλοποίησης 2021-2022
– Press conference για παρουσίαση των δράσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

• Δύο (2) νέα e-learning courses σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ με άνω των 80 συμμετεχόντων
– Warehouse Management & Operations (Νέο μάθημα)
– Smart & Sustainable Freight Transport (Νέο μάθημα)
– Supply Chain Management (Υφιστάμενο)

• Εργαστήριο γνώσης σε συνεργασία με την MANTIS Hellas
– Συμμετοχή 20 στελεχών
– 16 ώρες θεωρητικής και hands-on διδασκαλίας

• Πρόγραμμα Mentoring για νέους logisticians
– 15 mentors (υψηλόβαθμα στελέχη στον τομέα της Εφ. Αλυσίδας)
– 20 mentees ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον – Το mentoring ξεκινά μέσα στο 2022

• Knowledge hub – Ηλεκτρονικό αποθετήριο μελετών & reports
– Υλικό για την Εφ. Αλυσίδα (σε ψηφιακή μορφή) σε πλειάδα θεμάτων (π.χ. αποθήκη, μεταφορές, αειφορία)
– Νομοθεσία για την Εφ. Αλυσίδα (σύντομα)

• Αποστολή λευκώματος για τα 20 έτη της EEL στα νέα μας μέλη (ηλεκτρονική μορφή)

Δράσεις Πυλώνα 1 «Παροχές/υπηρεσίες προς τα μέλη της EEL»
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• Συνέδριο "LOGISTICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN A POST COVID-19 WORLD -
Greece’s role in Europe’s Supply Chain“ σε συνεργασία με τον “The Economist”
– 5000 σύνεδροι από 20 χώρες
– 22 ομιλητές

• 5
η

Πανελλήνια έρευνα για την αποτύπωση της υφ. κατάστασης και των μελλοντικών
τάσεων του τομέα της Εφ. Αλυσίδας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Παν. Αιγαίου

• Συμμετοχή στην 8η Διεθνή Έκθεση: «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» με περίπτερο και
αιγίδα

• Συμμετοχή στο «2ο Ψηφιακό Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας» με
οργάνωση πάνελ: «Οι νέες τεχνολογίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής
εφοδιαστικής αλυσίδας μετά την εμπειρία της πανδημίας»

• Νέα τεύχη Logistics News (LN) & νέο απολογιστικό report για τις δράσεις της EEL

• Αρθρογραφία, συνεντεύξεις των μελών ΔΣ στα κλαδικά περιοδικά, σε τηλεοπτικές
εκπομπές και στον τύπο

• Νέα συνεργασία με την εταιρία επικοινωνίας RED.Communications - δημιουργία νέας
επικοινωνιακής στρατηγικής

- Σύνολο δημοσιεύσεων στα ΜΚΔ: 280, Δελτία Τύπου: 7, Δημοσιεύσεις στον τύπο: 65
- Νέοι followers στα ΜΚΔ: 542, Δημιουργία εταιρικού video

Δράσεις Πυλώνα 2 «Εξωστρέφεια»

77



• Συνδιοργάνωση συνεδρίου με ΕΕΣΥΜ «Πανελλήνιο Συνέδριο για τις αστικές διανομές»

• Εταίρος στο έργο ««Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού &
Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του
Εξαγωγικού Εμπορίου»» με Κύριο Δικαιούχο την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

• Συμμετοχή ως εταίρος σε 2 προτάσεις Ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης
(ERASMUS+)

• Δράσεις ΕΚΕ: α) άμεση ενίσχυση του έργου της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών για τους πυρόπληκτους (αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και προσωπικής υγιεινής),
β) χρηματική δωρεά στο φιλανθρωπικό ίδρυμα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 'Η ΕΛΠΙΔΑ’ (στα πλαίσια κοπής της πίτας)

• Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων sustainable & smart
city logistics σε συνεργασία με τον ΕΕΣΥΜ

• Συνεργασία με το QualityNET foundation για τη διαμόρφωση δράσεων SDGs (Sustainable
Development Goals) για τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δράσεις Πυλώνα 3 «Συνέργειες με φορείς»
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• Ενεργή συμμετοχή ως επίσημο μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής (ΕΣΑΑΕ) & στο Συμβούλιο Εφ. Αλυσίδας του ΣΕΒ

• Συμμετοχή στην επιτροπή του ΕΣΑΑΕ για την ανάπτυξη προτάσεων για την
επικαιροποίηση του ν. 4302/2014

• Υποστήριξη του έργου «GREECE: INFORMING GREECE LOGISTICS GATEWAY STRATEGY»
που έχει αναλάβει η Παγκόσμια Τράπεζα με τελικό αποδέκτη την Ελληνική Κυβέρνηση

• Υποστήριξη με σχόλια και προτάσεις του έργου επικαιροποίησης του Action Plan για τον
τομέα της Εφ. Αλυσίδας (ανάληψη έργου PLANET Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)

• Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΕΣΑΑΕ (π.χ. Εθνικά Logistics)

Δράσεις Πυλώνα 4 «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κλάδου»
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• Επικαιροποίηση καταστατικού της EEL 

• Επικαιροποίηση πολιτικής εγγραφής εταιρικών μελών

• Δημιουργία κανονισμού για παροχή αιγίδας 

• Ψηφιοποίηση της βάσης των μελών μας με χρήση εργαλείου CRM 

• Υιοθέτηση ψηφιακού εργαλείου (EVENTORA) για διαχείριση online εκδηλώσεων

• Έναρξη διαδικασίας για την πιστοποίηση της EEL κατά ISO 9001

Δράσεις Πυλώνα 5 «Αριστοποίηση της λειτουργίας της EEL»
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• Διεξαγωγή συνεδρίου και workshops

• Roadshows στην επαρχία για τη διάχυση της επιστήμης των logistics

• Περαιτέρω ενίσχυση δράσεων (Mentoring – εργαστήρια γνώσης – Knowledge Hub) 

• Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (υποβολή προτάσεων)

• Πιστοποίηση της EEL κατά ISO 9001 

• Συνεργασία με το ηλεκτρονικό περιοδικό F&B – Νέα στήλη για θέματα logistics

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας της EEL με αρθρογραφία και δράσεις επικοινωνίας & 
διάχυσης της επιστήμης των logistics

• Ενίσχυση των συνεργειών με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της EEL στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής και της 
νομοθεσίας για την Εφ. Αλυσίδα  

Ενδεικτικό πλάνο δράσεων για το 2022
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