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Αγαπητά μέλη, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι των logistics, 

Η περίοδος από το προηγούμενο τεύχος του Logistics News μέχρι και σήμερα 

ήταν ιδιαίτερα παραγωγική για την Ελληνική Εταιρεία Logistics. Έχοντας ως 

γνώμονα  τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη των μελών μας, καθώς επίσης και 

την εκπόνηση δράσεων για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών του Τομέα 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά με καινοτόμες 

δράσεις και δύο νέα Μνημόνια συνεργασίας (MoUs) με τη Διεθνή Ναυτική Ένωση 

(Δ.Ν.Ε) και την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε). 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνεργασία με τους συγκεκριμένους φορείς θα 

είναι επωφελής και θα προσθέσει αξία στις δράσεις που εκπονούμε στην EEL 

προς όφελος των μελών μας. Μέσω αυτών των μνημονίων συνεργασίας, 

στοχεύουμε στη συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάδειξη και την 

προώθηση των συνεργειών της Ναυτιλίας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τη 

διατύπωση προτάσεων ενώπιον των Ελληνικών Αρχών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και Διεθνών Οργανισμών, και τη συγγραφή μελετών σχετικών με την ανάπτυξη 

της επιστήμης και πρακτικών των δύο ως άνω τομέων.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στις προετοιμασίες που γίνονται για 

μια από τις σημαντικότερες ετήσιες δράσεις της EEL που είναι το γνωστό σε 

όλους τους συναδέλφους, Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics της EEL.

Το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο φέτος μετονομάζεται σε Πανελλήνιο Συνέδριο 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα λάβει χώρα στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο 

Ίδρυμα Ευγενίδου και έχει τίτλο: «Leading Supply Chains in a disruptive world».

 Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα αιχμής και υψίστης σημασίας για τον Τομέα 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην χώρα μας ενώ αναμένεται για μια ακόμη φορά, 

να αναδείξει  ειδήσεις και εξελίξεις που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.

Οι διακοπές πλέον είναι κοντά για όλους μας, οπότε δεν έχω παρά να ευχηθώ εκ 

μέρους όλου του ΔΣ, καλή ξεκούραση με δυναμική επάνοδο από Σεπτέμβρη.

Καλή ανάγνωση!

Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης

Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

editorial
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Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορ-

φωθεί μετά την οικονομική κρίση, την πανδημία, 

αλλά και τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, 

έχουν επηρεάσει κάθε είδους επιχειρηματική 

δραστηριότητα και μας αναγκάζουν να επανα-

προσδιορίζουμε με δυναμικό τρόπο τη στρατη-

γική, τις πρακτικές και τις διαδικασίες μας ώστε 

να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία σε αυτό το συνε-

χώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ΕEL μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο και απαιτητι-

κό οικοσύστημα συνεχίζει πιστά να προάγει την 

επιστήμη των Logistics, να παράγει γνώση μέσω 

των πανελλήνιων ερευνών που εκπονεί, να χαρ-

τογραφεί νέες βέλτιστες πρακτικές στη διοίκηση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και να ενημερώνει τα 

μέλη της για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από στοχευμένες 

δράσεις και πρωτοβουλίες.

Μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, ο τομέ-

ας της εφοδιαστικής αλυσίδας διαφαίνεται να 

λαμβάνει τη θέση που του αξίζει, όχι μόνο στο 

στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της κυβέρνησης, 

αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Τα logistics και 

γενικότερα η διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού, 

βρίσκονται στο προσκήνιο των μεγάλων συμφω-

νιών και επενδύσεων αναφορικά με τις υποδο-

μές της χώρας.

Έχοντας πάντα ως απαρέγκλιτη πεποίθηση ότι η 

Ελλάδα αξίζει να κατέχει ηγετική θέση στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

και ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα 

από την παρούσα παγκοσμιοποιημένη κρίση δεν 

πρέπει να παραμείνουν ανεκμετάλλευτες, προ-

χωρούμε στη διοργάνωση του 24ου Πανελληνί-

ου Συνεδρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Σας περιμένουμε όλους δια ζώσης στις 23 & 24 

Σεπτεμβρίου 2022, σε άλλο ένα Πανελλήνιο Συ-

νέδριο της EEL, που αναντίρρητα αποτελεί την 

ιστορικότερη και σημαντικότερη εκδήλωση συ-

νεύρεσης όλων όσων κρατούν το μέλλον των ελ-

ληνικών logistics στα χέρια τους. Όλοι μας και ο 

καθένας από την θέση του, μπορούμε να γίνουμε 

οι ηγέτες στις εξελίξεις που αφορούν στην εφο-

διαστική αλυσίδα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

24Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

«LEADING SUPPLY CHAINS IN A DISRUPTIVE WORLD»
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Η Διεθνής Ναυτική Ένωση ιδρύθηκε το έτος 1922 στον Πει-
ραιά και εκπροσωπεί θεσμικά Ελληνικές Εταιρείες πρακτό-
ρευσης διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, κρουαζιερόπλοιων 
και ποντοπόρων πλοίων. Από την ίδρυση της αποτέλεσε 
πυλώνα ανάπτυξης του λιμένος Πειραιώς και τα μέλη της 
εισέφεραν τα μέγιστα στην αλματώδη αύξηση προσέγγι-
σης πλοίων και διαχείρισης φορτίων, αναδεικνύοντάς τον 
ως έναν εκ των κορυφαίων λιμένων της Ευρώπης.

Με την υπογραφή του MoU ουσιαστικά και οι δύο πλευρές 
αποδέχτηκαν από κοινού την συνεργασία τους με σκοπό 
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Αναλυτικότερα, συμ-
φώνησαν να συμμετέχουν στην προώθηση, προβολή και 
εύρεση λύσεων για ζητήματα που απασχολούν τους τομείς 
της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics 
στη χώρα μας, απευθυνόμενοι σε ελληνικούς και διεθνείς 
φορείς, να υποβάλλουν προτάσεις ενώπιον των Ελληνικών 
Αρχών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, 
καθώς και να διαχειρίζονται από κοινού αναπτυξιακά και 
ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους.

Επιπρόσθετα, η EEL και η ΔΝΕ συμφώνησαν να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες με σκοπό την ενθάρρυνση της τεχνολογικής 
αναβάθμισης των κλάδων τους στη χώρα μας, όπως και 
να συνεργάζονται με άλλους οργανισμούς για την ανάδει-
ξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης 
του γενικού και containerized φορτίου μέσα από συντονι-
σμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Φυσικά, οποιαδήποτε 
είδους σύμβαση απαιτείται προς την επίτευξη των ανωτέ-
ρων δράσεων θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

Τέλος, αποφάσισαν να διεξάγουν πανελλήνιες και διεθνείς 
έρευνες, συγκεντρώνοντας και προωθώντας επιστημο-
νικές πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη των το-
μέων της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 
logistics. Παράλληλα, θα διοργανώνουν  κάθε είδους επι-

μορφωτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέ-
δρια για τους αναφερόμενους κλάδους, ενώ θα προωθή-
σουν και προγράμματα πρακτικής άσκησης σπουδαστών 
σε σχετικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο πάνελ συζήτησης που ακολούθησε, ζητήθηκαν τρέχο-
ντα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας αλλά και των λιμένων, ενώ αναδείχθηκαν και τα 
προβλήματα που απορρέουν από τον πόλεμο στη Ουκρα-
νία, καθώς και την πανδημία της Covid 19.

To πάνελ, το οποίο συντόνισε ο Ναυτιλιακός Δημοσιο-
γράφος της εφημερίδας Ναυτεμπορική κος Αντώνης Τσι-
μπλάκης, συμμετείχαν εκτός από τον Πρόεδρο της ΔΝΕ 
κο Αντώνιο Βενιέρη, και τον Πρόεδρο της EEL κο Βασίλη 
Ζεϊμπέκη, ο Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμ-
ματέας Λιμένων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής,  ο κος Σταμάτης Κόβερης, Γενικός Γραμματέας 
της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, ο κος Δημήτρης Ιατρίδης, 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ο 
κος Δημήτρης Κατσαδάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Orphee 
Beinoglou, καθώς και ο κος Γιώργος Μαρωνίδης, Δικηγό-
ρος Ναυτιλιακού & Μεταφορικού Δικαίου της Δικηγορικής 
Εταιρείας Μαρωνίδης & Συνεργάτες.

H Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης 
(Memorandum of Understanding - MoU) με την «Διεθνή Ναυτική Ένωση εν Ελλάδι»  

σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες, Τετάρτη 22 Ιουνίου στον  
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ακολούθησε  

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και παράθεση κοκτέιλ δεξίωσης. 

Η EEL  ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ
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Στη φετινή διοργάνωση του ΛΕ’ Πανελληνίου Συνεδρίου 
της ΟΣΦΕ στη Λάρισα συμμετείχε η Ελληνική Εταιρεία 
Logistics με ομιλία του προέδρου Β. Ζεϊμπέκη, με θέμα «Η 
χρησιμότητα των Logistician Experts στους ΣΥ.ΦΑ.». Στην 
συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση και η υπογραφή του 

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΣΦΕ & ΕΕL, που σηματο-
δοτεί την επέκταση των ενεργειών της EEL προς το φαρ-
μακευτικό τομέα και τη δημιουργία γεφυρών συνεργασίας 
μεταξύ των ΣΥ.ΦΑ και των Logistics.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EEL ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



eel news

8

Στην έκτη τους πλέον διοργάνωση τα βραβεία της BOUSSIAS, 
διοργανώθηκαν με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής 
Εταιρείας Logistics, την Αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και Υποδομών & Μεταφορών, επιβραβεύοντας 
την αριστεία και την καινοτομία επιχειρήσεων στον χώρο της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Οι βραβευμένες πρα-
κτικές αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους logisticians της ελ-
ληνικής αγοράς και οδηγούν στην αναβάθμιση και εξέλιξη του 
κλάδου συνολικά.

Ο πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης Δρ. Βασίλης Ζεϊ-
μπέκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Επικ. Καθη-
γητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Παν. Αιγαίου, 
δήλωσε σχετικά: «Σήμερα βραβεύουμε αυτές τις εταιρείες οι 
οποίες αντιλαμβανόμενες τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει 
η αριστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους, επένδυσαν σε ανθρώπινο κεφάλαιο, χρόνο και 
χρήμα με στόχο να αναδιοργανώσουν με καινοτόμο τρόπο τις 
διαδικασίες logistics τους, να εισάγουν πληροφοριακά συστή-

ματα και αυτοματισμούς που υποστηρίζουν το ψηφιακό τους 
μετασχηματισμό, να αναπτύξουν ολοκληρωμένες δράσεις για 
την αειφορία τους καθώς και να εισάγουν εργαλεία για την 
ευελιξία και την ανθεκτικότητα των διαδικασιών τους που θω-
ρακίζουν τη λειτουργία τους σε αυτό το αβέβαιο, ευμετάβλη-
το, πολύπλοκο και ασαφές περιβάλλον στο οποίο επιχειρούν 
καθημερινά. Νιώθουμε υπερήφανοι για τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου και κύρους, οι 
οποίες παρουσίασαν σημαντικές και καινοτόμες δράσεις στον 
ευρύτερο τομέα της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Στη φετινή διοργάνωση απονεμήθηκαν και 2 Τιμητικά Βραβεία 
σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στην αναβάθμιση του 
κλάδου εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Το 1ο τιμητικό πα-
ρέλαβε ο Ph.D. Professor Ιωάννης Μίνης, του Τμήματος Μηχα-
νικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Το 2ο τιμητικό παρέλαβε η Σοφία Μακιού για τον πατέρα της 
Θωμά Μακιό, που υπήρξε ηγετική προσωπικότητα στον κλάδο 
των Logistics και έχασε τη ζωή του ξαφνικά.

Η τελετή απονομής των Supply Chain Awards 2022 πραγματοποιήθηκε ζωντανά και  
σε κλίμα χαράς για την αγορά την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στο House 124 στην Αθήνα. 

SUPPLY CHAIN AWARDS 2022 -  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ EEL

Με την επίσκεψή τους στο https://eel.gr/shop/ θα μπορούν 
άμεσα να κάνουν χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και 
να τακτοποιούν την διαδικασία.

Οι  δράσεις που εδώ και 28 χρόνια έχουμε υλοποιήσει, καθώς 
επίσης και αυτές που έχουμε προγραμματίσει, είναι δράσεις 
που στηρίζονται στα έσοδα από τη συνδρομή των μελών κα-
θώς και τις εκάστοτε χορηγίες εταιρειών.

Καλούμε τα μέλη μας αλλά και τους συνάδελφους που επιθυ-
μούν να ενταχθούν στην Ελληνική Εταιρεία Logistics να υιο-
θετήσουν τον άμεσο και εύκολο νέο τρόπο διευθέτησης συν-
δρομών, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την συνέχιση του 
σημαντικού της έργου.

Μια νέα παροχή προς τα μέλη της EEL διαμορφώθηκε  
για την διευκόλυνση ανανέωσης της συνδρομής τους.

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ EEL




