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Τα Transport & Logistics Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν έργα και 
πρωτοβουλίες στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών. Για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, διακρίθηκαν εταιρείες και οργανισμοί του Ιδιωτικού και Δημοσίου 
Τομέα για τις βέλτιστες πρακτικές και την αριστεία τους στο σημαντικό αυτό κλάδο για 
την Εθνική Οικονομία της χώρας. Tα Transport & Logistics Awards διοργανώθηκαν από 
την Boussias Communications και το Supply Chain Institute, με στόχο την ανάδειξη 
της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των 
Μεταφορών. 
Στην τελετή απονομής, παρευρέθηκαν περισσότερα από 350 υψηλόβαθμα στελέχη από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες και φορείς του κλάδου στην χώρα μας και βραβεύθηκαν 
τα έργα και οι πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν από την αρμόδια κριτική επιτροπή των 
βραβείων, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας που θεσμοθέτησαν οι διοργανωτές. Την Τελετή 
Απονομής τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. 
Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων στην εναρκτήρια ομιλία του ότι τα 
Logistics αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και η κυβέρνηση έχει 
επενδύσει στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως σημαντικού διαμετακομιστικού κέντρου στην Ευρώπη. 
Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, αποκάλυψε την επικείμενη ψήφιση του πολυσυζητημένου νομοσχεδίου για τα 
Logistics, το οποίο είχε κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ώστε να γίνει νόμος του κράτους.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών 
(ΣΕΒ), κ. Χάρης Κυριαζής. Ιδιαίτερη στιγμή στην Τελετή αποτέλεσαν τα τιμητικά βραβεία, τα οποία 
απονεμήθηκαν για τη συνεισφορά τους στον κλάδο στους  Ιωάννη Παππά,  Γιώργο Γεράρδο, Κωνσταντίνο 
Ζέκκο και Δρ. Ιωάννη Φραντζεσκάκη. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η κ. Μαριλένα Αργυρού, Managing 
Director του Supply Chain Institute, ενώ τα βραβεία απένειμαν στους νικητές οι Ν. Σταθόπουλος, Γενικός 
Γραμματέας Μεταφορών,  Σ. Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Θ. Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος 
του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Α. Παρταλίδης, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Trade 
Logistics, Γ. Μπαμπαλής, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς 
(ΠΕΕΔ), Ε. Χαδιάρη – Γκιάλα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL), Α. Μαύρος, 
Πρόεδρος ECR CYPRUS, Β. Μπαρμπαγιάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς 
Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΕE&L), Γ. Νικολούλιας, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Logistics του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), Σ. Ανδριανόπουλος, Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο 

Στην τελετή απονομής των Transport & Logistics Awards 2014 που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, βραβεύθηκαν, μέσα σε 
ένα εορταστικό και αισιόδοξο κλίμα, τα καλύτερα έργα και πρωτοβουλίες στους τομείς της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών.

Transport & Logistics Awards 2014

Την Τελετή Απονομής τίμησε με την 

παρουσία του ο Υπουργός Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης
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Πολυτεχνείο, καθ. Ε. Παπαδημητρίου, Director of Transportation Systems Laboratory Chairman, Dpt. 
of Maritime Studies Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθ. Γ. Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης 
Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ) και Αντ. μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Α. Κενανίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνώς 
Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Γ. Κυριακού, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
και ο καθ. Γ. Δουκίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- Eltrun- του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα βραβεία διοργανώθηκαν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, του 
Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Υποστηρικτές στα βραβεία ήταν οι εταιρείες Φυσικό Αέριο Κίνησης και Jungheinrich Hellas. Χορηγοί 
Επικοινωνίας ήταν το περιοδικό Auto Τρίτη Επαγγελματικά, η εταιρεία Intelecto, το περιοδικό Logistics & 
Management, το metaforespress.gr και το περιοδικό Plant Management. Τέλος Χορηγός Οίνου ήταν η 
εταιρεία Limnos Organic Wines.

Κριτική επιτροπή
Kαθ. Γιώργος Γιαννόπουλος, αντ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντής Ινστιτούτου 

Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Καθ. Ματθαίος Γ. Καρλαύτης, Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Πρόεδρος, 

Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος στο Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών

Καθ. Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Καθ. Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν -ELTRUN, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φανή Κουτρουμπά, Συγκοινωνιολόγος – Μηχανικός

Δημήτρης Μποστάνης, Chief Supply Chain Officer, Frigoglass

Ανέστης Παρταλίδης, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Trade Logistics 

Στην τελετή απονομής παραβρέθηκαν τα σημαντικότερα στελέχη της αγοράς, 

αξιωματούχοι της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η 

κ. Μαριλένα Αργυρού, Managing 

Director του Supply Chain Institute
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1.Ενότητα: Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Άριστη Επίδοση Διαμάντης Μασούτης Α.Ε. 
Εξαιρετική Επίδοση Mccain Hellas
Εξαιρετική Επίδοση Ελαΐς-Unilever Hellas A.E. 
Υψηλή Επίδοση Henkel Hellas 

Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Integrated healthcare supply chain

Υψηλή Επίδοση Y-Logimed S.A 

2. Ενότητα: Διαχείριση Κέντρων Διανομής & Προμηθειών   
Διοίκηση Κέντρου Διανομής

Άριστη Επίδοση Avon Cosmetics Greece 
Αριστεία στη Σχέση Προμηθευτή – Αγοραστή

Άριστη Επίδοση Καυκάς
Βέλτιστη Διαχείριση Αποθεμάτων

Άριστη Επίδοση Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου A.E.
Εξαιρετική Επίδοση Καυκάς
Υψηλή Επίδοση Διαμάντης Μασούτης Α.Ε. 

Αριστεία στη Διαδικασία Προμηθειών
Υψηλή Επίδοση Elbisco A.Ε. 

3. Ενότητα: Σημαντικές Επενδύσεις στα Logistics 
Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα

Εξαιρετική Επίδοση C.A.Papaellinas 
Εξαιρετική Επίδοση Sarmed Hellenic Warehouses S.A.
Υψηλή Επίδοση Medfrigo SA

4. Ενότητα: Βελτιστοποίηση στην Εξυπηρέτηση Πελάτη  
Βελτιστοποίηση στην Εξυπηρέτηση Πελάτη

Άριστη Επίδοση Carglass S.A. 
Άριστη Επίδοση Ελαΐς-Unilever Hellas A.E. 
Εξαιρετική Επίδοση LG Electronics Hellas Α.Ε.
Εξαιρετική Επίδοση Elbisco A.Ε.
Υψηλή Επίδοση Avon Cosmetics Greece 

5. Ενότητα: Βιωσιμότητα, Υγιεινή & Ασφάλεια 
Πράσινα Logistics

Εξαιρετική Επίδοση Metro AEBE
Εξαιρετική Επίδοση Μπάρμπα Στάθης ΑBEE
Υψηλή Επίδοση Χαλκιαδάκης Α.Ε.

Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Εξαιρετική Επίδοση Όμιλος Βερόπουλος

Ασφάλεια Μεταφορών
Υψηλή Επίδοση Χαρτσάς Α.Ε.

6. Ενότητα: Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στα Logistics
Χρήση Τεχνολογιών Logistics

Εξαιρετική Επίδοση    Ευρώπη Α.Ε. – Telenavis
Εξαιρετική Επίδοση    Άργος Α.Ε.

Καινοτόμος Χρήση της Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Εξαιρετική Επίδοση Mobile Technology – ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Υψηλή Επίδοση Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου A.Ε.

7. Ενότητα: Υπηρεσίες Logistics & Μεταφορών
Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Logistics & Μεταφορών

Άριστη Επίδοση Medfrigo SΑ 
Εξαιρετική Επίδοση Orphee Beinoglou 
Υψηλή Επίδοση Cargo Group Services

Βέλτιστες Συνεργασιακές Σχέσεις
Εξαιρετική Επίδοση Sarmed Hellenic Warehouses S.A.
Υψηλή Επίδοση Logistics Way – Arcafroz

Διοίκηση Κέντρου Διανομής
Εξαιρετική Επίδοση Orphee Beinoglou 

8. Ενότητα: Εμπορευματικές Μεταφορές
Μικροδιανομές & Ταχυμεταφορές

Άριστη Επίδοση ACS Courier 
Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Άριστη Επίδοση Άργος Α.Ε.
Εξαιρετική Επίδοση Metron Logistics 
Υψηλή Επίδοση PTL ΕΠΕ

9. Επιβατικές Μεταφορές
Καινοτόμες Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης σε Πραγματικό Χρόνο

Άριστη Επίδοση
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – BK 
Telematics

Βέλτιστη Εξυπηρέτηση Πελατών / Πολιτών
Υψηλή Επίδοση Taxiplon Ελλάς Α.Ε.

Καινοτόμες Υπηρεσίες Επιβατικών Μεταφορών
Υψηλή Επίδοση Attica Group (Superfast Ferries / Blue Star Ferries) 

10. Ενότητα: Προμηθευτές Υπηρεσιών / Υποδομών Υποστήριξης 
του Έργου των Logistics / Μεταφορών

After Sales Service
Άριστη Επίδοση Jungheinrich Hellas 

Τεχνολογίες Logistics & Μεταφορών
Υψηλή Επίδοση Infotrip A.E. 
Υψηλή Επίδοση On Line Data 
Υψηλή Επίδοση Retail@Link – Sarmed Hellenic Warehouses S.A.
Εξαιρετική Επίδοση Tredit S.A. 

11. Ενότητα: Σημαντικές Πρωτοβουλίες Συγκοινωνιών 
για τους Πολίτες

Βιώσιμες Μεταφορές & Κινητικότητας Εντός ή Εκτός Πόλης
Εξαιρετική Επίδοση ΔΕΗ Α.Ε.

Ολοκληρωμένη Στρατηγική Συγκοινωνιών 
Εξαιρετική Επίδοση Δήμος Τρικκαίων

Βελτιώσεις στις Οδικές Υπηρεσίες Μεταφοράς & Συγκοινωνιών

Υψηλή Επίδοση
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
(ΟΑΣΑ Α.Ε.)

Επιτυχημένη Υλοποίηση Υποδομών & Υπηρεσιών Ποδηλατοδρόμων
Υψηλή Επίδοση ThessBike 

Τιμητικά Βραβεία
1 Τιμητικό Βραβείο Ιώαννης Παππάς
2 Τιμητικό Βραβείο Γιώργος Γεράρδος
3 Τιμητικό Βραβείο Κωνσταντίνος Ζέκκος
4 Τιμητικό Βραβείο Δρ. Ιωάννης Φρατζεσκάκης

Ειδικά Βραβεία
Βραβείο Έρευνας

Άριστη Επίδοση
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας 
και Δικτύων (EKETA – ΙΜΕΤ) 

Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Άριστη Επίδοση Truckbird PC

Βραβείο Κοινωνικής Υπευθυνότητας
Άριστη Επίδοση Lafarge 

Τα βραβεία και οι νικητές



Transport
Logistics

2014

6

LOGIMED S.A  
INTEGRATED HEALTHCARE SUPPLY CHAIN
H Y-Logimed διαχειρίζεται την ολοκληρωμένη γκάμα των υλικών που απαιτούνται 
για τη καθημερινή λειτουργία ενός νοσοκομείου, με πάνω από 5.000 κωδικούς 
διαχείρισης  που ανανεώνονται συνεχώς. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να 
καλύπτει και τις πιο εξειδικευμένες ιατρικές ανάγκες τόσο σε αναλώσιμο όσο και 
σε τελευταίας τεχνολογίας εμφυτεύσιμο υλικό. Η επικοινωνία με τα νοσοκομεία-
πελάτες γίνεται μέσω ενός συστήματος MRP, το οποίο ‘τρέχει’ αυτόματα κάθε 
βράδυ και δημιουργεί ανάγκες παραγγελίας, στηριζόμενο σε ελάχιστο αλλά και 
μέγιστο απόθεμα, τα οποία μεταβάλλονται δυναμικά ανάλογα με την περίοδο 
και τις αναλώσεις των υλικών. Κάθε πρωϊ οι παραγγελίες εξάγονται από το ERP 
σύστημα των νοσοκομείων και εισέρχονται στο ERP και στο WMS σύστημα της  
LOGIMED πλήρως αυτοματοποιημένα. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα από το 
WMS σύστημα κάθε πρωί. H αναπλήρωση των αποθεμάτων των νοσοκομείων 
ανά τμήμα (περίπου 80 τμήματα ανά νοσοκομείο) γίνεται, χωρίς την ανάγκη 
κεντρικής αποθήκης στα νοσοκομεία του ομίλου, καθημερινά έως και τρεις 
φορές την ημέρα. Με χρήση και αξιοποίηση προηγμένων πληροφοριακών 
συστημάτων και συστημάτων επικοινωνίας (WMS, ERP, CRM, e-shop, RF-ids, 
barcode) και με όλους τους σύγχρονους αλγορίθμους για αναπλήρωση 
αποθεμάτων, ανατροφοδότηση θέσεων, βελτιστοποίηση διαδρομής εκτέλεσης 

παραγγελίας, φόρτωσης βάση κοντινής ημερομηνίας λήξης, παραλαβής και απόθεσης υλικών στις σωστές θέσεις, το Logistics Center της 
LOGIMED εκτελεί αυθημερόν και on time σχεδόν το 96% των εισερχόμενων παραγγελιών των νοσοκομείων, έχοντας τα κατάλληλα αποθέματα. 

ΗΕΝΚΕL HELLAS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟΥ
Από τη φύση τους, τα καλλυντικά είναι μια κατηγορία καταναλωτικών προϊόντων 
που απαιτεί καινοτομία, ταχύτητα στην εκτέλεση και κατά συνέπεια δημιουργεί 
συχνά επαναλανσαρίσματα και αλλαγές ή καταργήσεις προϊόντων. Τα τελευταία 
χρόνια σε συνδυασμό και με την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος 
έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια μείωσης της πολυπλοκότητας η οποία είχε 
σαν αποτέλεσμα τη δραστική μείωση και εξορθολογισμό του διαθέσιμου 
κωδικολογίου. Η συνεχής προσαρμογή στα δεδομένα της αγοράς και η 
αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες 
ανάγκες για ευρύτερη και πληρέστερη παρουσία στα ράφια, για παροχή 
περισσότερων επιλογών προς τους καταναλωτές και για ταχύτερη υλοποίηση 
των διαφόρων προγραμμάτων / ενεργειών. 
Για τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε απαραίτητος ο σχεδιασμός μιας 
διαδικασίας διαχείρισης της πολυπλοκότητας που όχι μόνο θα εξασφάλιζε το 
βέλτιστο συνδυασμό κόστους / καινοτομίας, αλλά θα δημιουργούσε και μια 
κουλτούρα διαχείρισης πολυπλοκότητας σε όλα τα τμήματα και λειτουργίες 
της εταιρείας. Γι’ αυτό σχεδιάστηκε μια διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα δύο 
φορές το χρόνο, με τη συμμετοχή των τμημάτων Supply Chain, Marketing, Trade 
Marketing και Πωλήσεων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαδικασίας: 

Aύξηση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς, αποφυγή αύξησης ενεργών κωδικών παρά τις νέες εισαγωγές προιόντων, μείωση αποθεμάτων, 
περιορισμός των αργοκίνητων / απαξιωθέντων αποθεμάτων, αποφυγή κόστους απαξιωθέντων υλικών / πρώτων υλών, ενεργός συμμετοχή και 
κατανόηση των παραμέτρων πολυπλοκότητας από όλα τα τμήματα της εταιρείας, αναγνώριση και παρουσίαση του κόστους πολυπλοκότητας σε 
όλα τα νέα προιοντικά προγράμματα και εμπέδωση κουλτούρας ‘διαχείρισης πολυπλοκότητας’.

Ο Άγγελος Χρυσανθόπουλος, Logistics Manager της 
Y-Logimed, παραλαμβάνει το βραβείο από τον Νίκο 
Σταθόπουλο, Γενικό Γραμματέα Μεταφορών

        ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

O Βασίλειος Αναστασόπουλος, Supply Chain Manager 
Henkel Beauty Care, Greece & Italy, παραλαμβάνει το 
βραβείο από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών 

• Κεντρικοποιημένη διαχείριση νοσοκομειακού υλικού • Αναπλήρωση αποθεμάτων νοσοκομείων ανά τμήμα (περίπου 80 τμήματα ανά νοσοκομείο) 
• Καθημερινή αναπλήρωση αποθεμάτων νοσοκομείων έως και 3 φορές, 200 παραγγελίες ανά ημέρα, 5000 κωδικοί διαχείρισης 
• Αυθημερόν, on time εκτέλεση του 96% των παραγγελιών  

• Supply Chain Beauty Care • Σύστημα διαχείρισης της πολυπλοκότητας κωδικολογίου • Συμμετοχή Supply Chain, Marketing, Trade Marketing, Πωλήσεων 
• Εισαγωγή νέων προϊόντων, αλλαγή σε υφιστάμενους κωδικούς, εντοπισμός και εξάλειψη προϊόντων • Αύξηση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά



• Η Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι κάτω από μία ενιαία υπευθυνότητα end-to-end • Παραγωγή Α’ υλών-προϊόντων- υπηρεσιών, 
μεταποίηση, αποθήκευση και διακίνηση σε όλα τα στάδια μέχρι και το ράφι  του καταστήματος • Διαδικασία προγραμματισμού 
και προβλέψεων της εταιρείας συνολικά (S&OP), διαχείριση των αποθεμάτων, ποιότητα προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας και 
διαθεσιμότητας προϊόντων στο ράφι του καταστήματος 

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ END-TO-END ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.
Για την UNILEVER η εφοδιαστική αλυσίδα είναι κάτω από μια ενιαία 
υπευθυνότητα end-to-end. Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι υπεύθυνη για τη 
διαδικασία προγραμματισμού και προβλέψεων της εταιρείας συνολικά (Sales 
& Operations Planning), για τη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και για την 
ποιότητα των προϊόντων και για τη διασφάλιση της ποιότητας και διαθεσιμότητας 
των προϊόντων στο ράφι του καταστήματος, από όπου τα αγοράζουν οι 
καταναλωτές. Όλες αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται στην αρμοδιότητα και 
είναι υπό την ευθύνη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με ολοκληρωμένη και ενιαία 
στρατηγική, έχουν επιτευχθεί εντυπωσιακά αποτελέσματα end-to-end σε όλα 
τα στάδια και σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Επιστέγασμα της συνολικής επίδοσης της Unilever στην εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον κλάδο των FMCG στην 
παγκόσμια έρευνα Supply Chain που διεξάγεται από την καταξιωμένη εταιρεία 
Gartner, καθώς επίσης και από το Customer Satisfaction Survey που γίνεται στην 
χώρα μας. Όλα τα παραπάνω έγιναν δυνατά θέτοντας ξεκάθαρους στόχους και 

υπευθυνότητες, χωρίς να γίνεται καμία υπαναχώρηση σε κανέναν από αυτούς, με πάθος για βελτίωση, βλέποντας σε όλα τα πράγματα το πώς θα 
μπορούσε να γίνουν διαφορετικά, καλύτερα, μη θεωρώντας κάτι δεδομένο και αλλάζοντας, όπου χρειάστηκε, παγιωμένες καταστάσεις πολλών 
ετών. Αυτό βρίσκεται στη βάση της ολοκληρωμένης στρατηγικής end-to-end και αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία.

MCCAIN HELLAS 
SUPPLY CHAIN RESTRUCTURING
Η McCain Hellas διακινεί σημαντικό όγκο προϊόντων από την Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη στην Ελλάδα, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη χαμηλή αξία 
κατά κιλό. Με βασικό γνώμονα την στήριξη της ελληνικής μικρομεσαίας 
επιχείρησης, η εταιρεία προχώρησε στη σταδιακή υποκατάσταση της χερσαίας 
μεταφοράς από τις παραγωγικές μονάδες της Βόρειας Ευρώπης στους 
επιμέρους ελληνικούς προορισμούς με θαλάσσια μεταφορά, μέσω ψυχομένων 
εμπορευματοκιβωτίων, και ταυτόχρονη αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής μας 
από Ex-works σε DDP .Στόχος ήταν ημείωση του μεταφορικού κόστους (door 
to door) κατά 32%. Αξιοσημείωτο είναι  ότι η McCain, παρά τις απρόβλεπτες 
οικονομικές συνθήκες της αγοράς, ανέλαβε το εμπορικό ρίσκο να αλλάξει 
την τιμολογιακή πολιτική της σε DDP. Εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος σε συνδυασμό με την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων, σύμφωνα 
με τις υψηλές προδιαγραφές της McCain, έδωσε προστιθέμενη αξία στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Το εγχείρημα για το οποίο βραβεύτηκε η McCain Hellas, 
έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να εξυπηρετήσει τη νησιωτική Ελλάδα και 
όλους τους νομούς της ελληνικής επικράτειας με απευθείας παραδόσεις, 
τμηματικών φορτίων σε θαλάσσια μεταφορά. Έτσι, επιτρέπει στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που δεν έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων, 

να φορτώνουν σε επίπεδο παλέτας (και όχι πλήρη φορτία) μέσω συνεργαζόμενης ψυχομένης 3PL αποθήκης, σε αρκετά ανταγωνιστικό κόστος. 
Από πλευράς timing η καθιέρωση του νέου συστήματος μεταφορών και τιμολόγησης βρήκε τη McCain ισχυρότερη και έγκαιρα προσαρμοσμένη 
στην αυστηρή διάρθρωση κόστους που επέβαλε και συνεχίζει να επιβάλλει η μακροοικονομική ελληνική κρίση.

7

Ο Πάνος Μαυρογιάννης, Logistics Coordinator της 
McCain Hellas, παραλαμβάνει το βραβείο από τον 
Νίκο Σταθόπουλο

Γιώργος Μαυραγάνης, Διευθυντής Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας της Ελαΐς-Unilever Hellas A.E.

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

• Σταδιακή υποκατάσταση χερσαίας μεταφοράς με θαλάσσια μέσω ψυχόμενων εμπορευματοκιβωτίων • Από Ex-works σε DDP 
• Εξοικονόμηση 1,2 εκατ.€ ετησίως • Μείωση μεταφορικού κόστους (door to door) κατά 32% • Μείωση κατά μέσον όρο 9% στην τιμή CIF των προϊόντων

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΙΟΥΣ 
ΚΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ SUPPLY CHAIN
Μια σειρά από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε σημαντικά δομικά στοιχεία 
της εφοδιαστικής, αποτέλεσαν την αφορμή για τη βράβευση της εταιρείας σε 
αυτό τον τομέα. Παρεμβάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίηση 
της διαχείρισης της κατηγορίας των καλλυντικών (με αύξηση της κάλυψης των 
καταστημάτων, μείωση του μέσου αποθέματος της κεντρικής αποθήκης, 
αύξηση της παραγωγικότητας κ.λπ.) και τη βέλτιστη διαχείριση των 
αποθεμάτων. Επιπλέον η εταιρεία διακρίθηκε για, την ευρεία εφαρμογή 
των πράσινων logistics, με μείωση του στόλου κατά 30% παλαιών και 
μη φιλικών προς το περιβάλλον φορτηγών και αντικατάστασή τους με 
φορτηγά τρίτων, τη λήψη μέτρων στο κέντρο Logistics για την ενίσχυση του 
οικολογικού αποτυπώματος του (χρήση φωτοσωλήνων, ρύθμιση φωτισμού με 
αισθητήρες, ηλιακά πάνελ για ζεστό νερό κ.λπ.) και την πλήρη εκμετάλλευση 
των ανάστροφων Logistics (με οικολογικό αποτύπωμα και πιστοποιημένη 
ανακύκλωση ειδικών ομάδων προϊόντων). Άξια μνείας ήταν και η χρήση της 
Πληροφορικής και των σύγχρονων τεχνολογιών από την εταιρεία  που έκανε 
η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., καθώς δημιουργήθηκε ένα πληροφοριακό 
σύστημα στο οποίο εμπεριέχονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία όπως 

αγορές, πωλήσεις, επίπεδα κάλυψης καταστημάτων, απόδοση promotion κωδικών, επίπεδα αποθεμάτων κ.λπ.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ REPORTING
Κάθε εβδομάδα η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. πραγματοποιεί ένα εβδομαδιαίο 
reporting όπου παρουσιάζονται και αναλύονται οι ελλείψεις σε βάθος 4ου 
επιπέδου. Στο πρώτο επίπεδο γίνεται μια γενική κάλυψη των καταστημάτων 
και του συνολικού αποθέματος της Κεντρικής Αποθήκης, στο 2ο επίπεδο 
αναλύεται η υπαιτιότητα των ελλείψεων (όπως και το απόθεμα της Κεντρικής 
Αποθήκης ανά κατηγορία και ανά προμηθευτή με πίνακες και διαγράμματα), 
το 3ο επίπεδο έχει να κάνει με την ανάλυση κάθε μιας κατηγορίας ξεχωριστά, 
ενώ στο τέταρτο επίπεδο, η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο κωδικού. Στόχος της 
4βάθμιας ανάλυσης και εβδομαδιαίου reporting που εφάρμοσε η Mασούτης 
Α.Ε. ήταν η αύξηση του ποσοστού της γενικής κάλυψης των καταστημάτων, 
η αύξηση του ποσοστού κάλυψης των καταστημάτων με υπαιτιότητα 
διαχειριστή αποθέματος στο 99% και, τέλος, η μείωση του μέσου αποθέματος 
της κεντρικής αποθήκης. Η υλοποίηση, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα 
εφαρμογής αυτής της πρακτικής, τα οποία οδήγησαν και στη βράβευση της 
εταιρείας ήταν άψογη: 
• Αύξηση της γενικής κάλυψης των καταστημάτων στο 89% το 2013 από 
84% το 2012 (αύξηση 5%). Το 2013 δηλαδή εξυπηρετήθηκαν προϊόντα αξίας 

17.648.606 ευρώ περισσότερα από ότι το 2012. • Ποσοστό κάλυψης των καταστημάτων με υπαιτιότητα διαχειριστή αποθέματος στο 99,4%.
•  Μείωση του μέσου αποθέματος της Κεντρικής Αποθήκης κατά 13%. 

O Αναστάσιος Μπαλτζής, Logistics Manager της Διαμαντής 
Μασούτης Α.Ε., παραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
Στέφανο Κομνηνό, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου.

Αναστάσιος Μπαλτζής, Logistics Manager 
της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
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        ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• Εξυπηρέτηση καταστημάτων και επίπεδα αποθεμάτων • Καθημερινή αποτύπωση ελλείψεων ανά κωδικό • Εβδομαδιαίο reporting 4 επιπέδων: 
Γενική κάλυψη καταστημάτων και απόθεμα Κεντρικής Αποθήκης, Ανάλυση υπαιτιότητας ελλείψεων & κατηγοριοποίηση, Ανάλυση κάθε κατηγορίας, 
Ανάλυση σε επίπεδο κωδικού 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε καίριους κρίκους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας • Επενδύσεις σε νέους αποθηκευτικούς χώρους • Βέλτιστη διαχείριση 
αποθεμάτων • Πρωτοποριακή διοίκηση Κέντρου Διανομής • Πράσινα Logistics • Καινοτόμος χρήση Πληροφορικής 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά

Transport
Logistics

2014
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ALUMIL  
MΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Για την επίτευξη της μείωσης των αποθεμάτων με ταυτόχρονη διατήρηση 
του επιπέδου εξυπηρέτησης, η Alumil προχώρησε σε ενοποίηση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας με την εγκατάσταση, σύνδεση και αυτοματοποίηση 
της διαδικασίας εκτέλεσης παραγγελίας εξαρτήματος από τον προμηθευτή 
της μητρικής εταιρείας, μέχρι και τον καταναλωτή του τελευταίου σημείου 
πώλησης στα Βαλκάνια. Με αυτό τον τρόπο η Alumil γνωρίζει ανά πάσα 
στιγμή αν υπάρχει απόθεμα και σε περίπτωση μη ύπαρξής του δίνεται 
ακριβής ημερομηνία παράδοσης στα Σημεία Πώλησης. Μεγάλης σημασίας 
κομμάτι στην όλη αλυσίδα είναι και το εγκατεστημένο forecast που 
δημιουργεί ανάγκες για την αγορά πρώτων υλών πριν ενεργοποιηθεί η 
απαίτηση από παραγγελία πελάτη. Το forecast έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς ο πελάτης θα βρει το προϊόν 
που επιθυμεί χωρίς όμως να υπερστοκάρεται η αποθήκη με αποθέματα.
Σε όλη την αλυσίδα, υπάρχουν κανόνες που αφορούν τις ποσότητες 
πώλησης, παραγωγής και αγοράς από προμηθευτές έτσι ώστε να 
βελτιστοποιούνται τα αποθέματα και να αποφεύγονται υπερπαραγωγές ή 
υπερπαραλαβές. Το σημαντικό στο όλο project και αυτό που αποδεικνύει 

την επιτυχία του εγχειρήματος, οδηγώντας την Alumil στη βράβευσή της, είναι ότι έχει πραγματοποιηθεί μια μείωση των αποθεμάτων κατά 
30% από τα χρόνια της έναρξης εγκατάστασης των πληροφορικών συστημάτων.

ΚΑΥΚΑΣ  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Δεδομένης της μεγάλης έκτασης και επέκτασης του συνεχώς αναπτυσσόμενου 
δικτύου των 41 καταστημάτων της, η Καυκάς προχώρησε σε βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών logistics και supply chain, γεγονός το οποίο οδήγησε σε 
μείωση των χρόνων παράδοσης και ανταπόκρισης, των λειτουργικών εξόδων 
και των ελέγχων, καθώς και σε μεγάλη εξοικονόμηση πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία βελτιστοποίησε τη διαδικασία διαχείρισης 
αποθεμάτων. 
Τα αποθέματα είναι το σημαντικότερο κομμάτι μια εμπορικής επιχείρησης, 
καθώς αποτελούν εκείνο τον παράγοντα που μπορεί να την κάνει να ξεχωρίσει 
από τον ανταγωνισμό, ενώ αντίθετα σε περίπτωση μη καλής διαχείρισης, να 
επιφέρει πολύ αρνητικά αποτελέσματα για τον οργανισμό. 
Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων και η υψηλή διαθεσιμότητά τους στα 
καταστήματα είναι οι βασικοί παράγοντες για τους οποίους διακρίνεται η 
Καυκάς εδώ και πολλά χρόνια. 
Η βελτιστοποίηση των συγκεκριμένων παραγόντων λοιπόν, αποτελούσε 
υψηλή προτεραιότητα για την εταιρεία. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία προχώρησε 
στην αναδόμηση του συστήματος αναπλήρωσης αποθεμάτων και της 
πολιτικής αποθεματοποίησης, ενώ παράλληλα έγινε ABC ανάλυση. Επίσης, 

δημιουργήθηκε αρχικός διαχωρισμός σε BTS (buy to stock), BTO (buy to order), EXP (expired), με αποτέλεσμα κάθε εργαζόμενος της εταιρείας 
να μπορεί πολύ εύκολα να αναγνωρίσει τους κωδικούς που επεξεργαζόταν και να γνωρίζει ποια είναι η πολιτική αντιμετώπισης αυτού του 
κωδικού. Σήμερα, η Καυκάς διαθέτει δείκτη Service level ενεργής γκάμας : 96,50%, το οποίο αποδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, 
γεγονός που οδηγεί στην αυξημένη ικανοποίηση των πελατών της.

O Θεόδωρος Αξούριστος, Διευθυντής Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας της Alumil παραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
Στέφανο Κομνηνό, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου.

Ερρίκος Ρώσσης, Logistics & Presales Manager 
της Καυκάς
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      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• Αυτοματοποίηση εκτέλεσης παραγγελιών παραγόμενων/αγοραζόμενων εξαρτημάτων από τους προμηθευτές στα 32 Κέντρα 
Διανομής- σημεία πώλησης στα Βαλκάνια • Σύστημα Push: αυτόματη αναπλήρωση αποθέματος προς τα Κέντρα Διανομής • Σύστημα 
MRP για αυτόματη παραγωγή εντολών αγοράς και παραγωγής • Μείωση αποθεμάτων 30% 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε καίριους κρίκους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας: • Επενδύσεις σε νέους αποθηκευτικούς χώρους • Βέλτιστη διαχείριση 
αποθεμάτων • Πρωτοποριακή διοίκηση Κέντρου Διανομής • Πράσινα Logistics • Καινοτόμος χρήση Πληροφορικής 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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AVON COSMETICS GREECE  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Η Avon διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διανομής με έδρα στην Παιανία 
Αττικής που εκτείνεται σε 2.700 τετραγωνικά μέτρα. Το κέντρο διανομής 
είναι χωρισμένο σε τρεις μεγάλους τομείς, την αποθήκη που διαχειρίζεται 
την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή όλων των προϊόντων, το κομμάτι 
προετοιμασίας παραγγελιών και τον τομέα της διανομής. Η διανομή γίνεται 
τόσο με οδηγούς της Avon όσο και σε συνεργασία με εταιρείες courier και με 
τη χρήση pick up point. 
Η στρατηγική Supply Chain της Avon εστιάζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες 
(κόστος, άνθρωπος, εξυπηρέτηση)στους οποίους συνεχώς εξελίσσεται με 
πλάνα δράσης και καινοτομίες. 
Όσον αφορά το κόστος, τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές ενέργειες 
που έχουν οδηγήσει στη μείωσή του. Συγκρίνοντας το 2012 με το 2013, 
καταγράφηκε 12% μείωση του κόστους ανά παραγγελία (CPO) και 11% 
μείωση του κόστους ανά τεμάχιο (CPU). Παράλληλα μειώθηκε το συνολικό 
κόστος μεταφορών κατά 9%, με ταυτόχρονη βελτίωση της εξυπηρέτησης 
λόγω της εφαρμογής POD.
Βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της εταιρείας αποτελεί και ο ανθρώπινος 
παράγοντας, τόσο σε θέματα ασφαλείας κατά την εργασία, όσο και σε 

βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας και δημιουργία κινήτρων που οδηγούν στην αφοσίωση των ανθρώπων στην εταιρεία. Παράλληλα, η 
εταιρεία διακρίνεται για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, για την εταιρική της κουλτούρα, δίνοντας, επιπλέον, τη δυνατότητα στους υπαλλήλους 
της να συμμετάσχουν στα κέρδη της εταιρείας. Μεγάλη σημασία δίνει, τέλος, η εταιρεία στην εξυπηρέτηση των αντιπροσώπων της, με συνεχή 
ενημέρωση των πελατών της και με συστήματα που αυξάνουν την ποιότητα της επικοινωνίας.

 Σπύρος Τσιλιγιάννης, Head of Supply Chain Spain and 
Greece  και Μαριάννα Νάνου, Country Manager Greece 
της Avon Cosmetics Greece

ELBISCO AE  
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
Την εταιρεία Elbisco διακρίνει η καινοτομία, προσπαθώντας να προσφέρει 
στους καταναλωτές ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα. H εταιρεία λόγω των ποιοτικών 
προϊόντων της, του υψηλού επιπέδου customer service που παρέχει στα τελικά 
σημεία παράδοσης και τις προσφορές προς τους καταναλωτές, έχει καταφέρει 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών κρατώντας ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι από την αγορά των FMCG.
Παράλληλα, όμως, η εταιρεία φρόντισε και φροντίζει στο ιδιαίτερα ασταθές 
οικονομικό περιβάλλον να προβαίνει σε κινήσεις που της επιτρέπουν να μειώσει 
τα λειτουργικά της κόστη χωρίς επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και στο 
επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.
Έτσι η εταιρεία έβαλε και κέρδισε το μεγάλο στοίχημα στην μείωση των 
αποθεμάτων της και στη βελτίωση της διαδικασίας των προμηθειών της.
Η Elbisco ανάλωνε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ρευστότητάς της για την αγορά 
πρώτων υλών που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερκάλυπταν τις ανάγκες της 
παραγωγής. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιούνταν ανά κατηγορία προϊόντων, ακόμα και σε επίπεδο 
κωδικού. Αναδιοργανώνοντας τη διαχείριση πρώτων υλών και υλικών, η εταιρεία 
κατάφερε να αυξήσει τη ρευστότητά της (ειδικά σε μία εποχή που τα σούπερ 

μάρκετ είχαν πολλές μέρες πίστωσης και οι τράπεζες δεν μπορούσαν να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε) και όλα αυτά χωρίς επί της 
ουσίας να επηρεαστεί η γραμμή παραγωγής της εταιρείας και χωρίς να δημιουργηθούν ελλείψεις προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. 

Πέτρος Καπνίσης, Logistics Manager της Elbisco AE

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• ABC ανάλυση Α’ υλών  Επαναδιαπραγμάτευση με προμηθευτές (τιμές, ημέρες πίστωσης, lead times) • Τυποποίηση ειδών συσκευασίας και μείωση 
κωδικών • Λήψη μέτρων στη διαχείριση παλετών  και τελάρων • Παραμετρικό δυναμικό μοντέλο για συνεχή επανέλεγχο • Αύξηση ρευστότητας 

• Καθημερινή διανομή πανελλαδικά κατ’ οίκον περίπου 2500 παραγγελίες • Μείωση κόστους ανά παραγγελία (CPO) 12% (2012 v 2013) και ανά τεμάχιο 
(CPU) 11% • H ελληνική αποθήκη ανάμεσα στις 10 καλύτερες της Avon παγκοσμίως σε θέματα ασφάλειας -Gainsharing και προγράμματα επιβράβευσης 
των υπαλλήλων • Έμφαση στην εξυπηρέτηση των αντιπροσώπων 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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MEDFRIGO SA  
HUB ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η Medfrigo SA παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μεταφορών & Logistics 
καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
σε προιόντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας (τρόφιμα, φάρμακα, ευπαθή κλπ.) στην 
Ελλάδα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο. Επιπλέον, παρέχει τις 
υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις της ως ένα 
κέντρο διανομής για κάθε πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει για τις ανάγκες των 
πελατών της δύο ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Πάτρα σε οικόπεδα συνολικού 
εμβαδού 30.000 τ.μ., όπου οι στεγασμένοι χώροι είναι 10.500 τ.μ. και από 
αυτούς στα 7.000 τ.μ. η θερμοκρασία είναι ελεγχόμενη. Όλες οι εγκαταστάσεις 
της εταιρείας διαθέτουν πιστοποιητικά ISO9001, ISO22000 και κωδικούς 
κτηνιατρικής έγκρισης. Τηρούνται, επίσης, όλοι οι κανόνες και υποχρεώσεις που 
αφορούν την ψυκτική αλυσίδα και ελέγχονται συστηματικά από ξεχωριστό τμήμα 
ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Η πολύ μεγάλη και σημαντική επένδυση που 
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία και απέσπασε το βραβείο υψηλής διάκρισης 
αφορά το νέο κέντρο διανομής που βρίσκεται στην Πάτρα, δίπλα στις παλαιότερες 
εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο κτήριο εμβαδού 3.500 τ.μ. σε 
οικόπεδο 15 στρεμμάτων. Σκοπός της επένδυσης είναι η παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών Logistics για την ευρύτερη περιοχή με συλλογή προϊόντων, αποθήκευση, διαχωρισμός ανά πελάτη – προορισμό και διανομή στην 
Ελλάδα ή μεταφορά στο εξωτερικό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Hub για όποιον πελάτη το επιλέξει για να αποθηκεύσει και να διαθέσει τα 
εμπορεύματά του στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

SCHNEIDER ELECTRIC & ΚΑΥΚΑΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ – ΑΓΟΡΑΣΤΉ
Με δεδομένη τη μεγάλη έκταση και επέκταση του συνεχώς αναπτυσσόμενου 
δικτύου των 41 καταστημάτων της, η Καυκάς οδηγείται σε βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών logistics και supply chain, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μείωση των 
χρόνων παράδοσης και ανταπόκρισης, των λειτουργικών εξόδων και των ελέγχων, 
καθώς και σε μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Για να βελτιστοποιήσει τη συνεργασία 
με τον προμηθευτή της, την Schneider Electric, η Καυκάς προχώρησε σε μια 
διαδικασία που έφερε άριστα αποτελέσματα, δικαιολογώντας τη βράβευσή της. 
Το εν λόγω έργο υλοποιήθηκε σε τρία μέρη: επιλογής προϊοντικής γκάμας (μια 
διαδικαία που έγινε αναλύοντας στατιστικά στοιχεία ζήτησης και πωλήσεων), 
εφοδιασμό καταστημάτων (μέσα από διαδικασίες άμεσης διανομής) και, τέλος, 
την ψηφιοποίηση των διαδικασιών με σκοπό την βελτιστοποίησή τους και την 
επιτάχυνση των παραδόσεων των προϊόντων. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 
γι’ αυτό το σκοπό είναι οι e-ordering (αποστολή των παραγγελιών από το SAP 
της Καυκάς έως την πλήρη καταχώρηση τους στο SAP της Schneider Electric), 
order confirmation (με άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση ), e-invoicing (εφαρμογή 
με απόλυτη επιτυχία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
εξοικονόμηση πόρων την επιτάχυνση ολοκλήρωση όλων των λογιστικών 
εγγραφών). Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό  «εργαλείο»  για τη μεταξύ των δύο 

εταιρειών συνεργασία αποτελεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα partnet-net.gr, η οποία επιτρέπει στην Καυκάς την live παρακολούθηση των αποθεμάτων 
σε Ελλάδα και Ουγγαρία, καθώς επίσης και τις ημερομηνίες των επόμενων παραδόσεων από τα εργοστάσια προς τις αποθήκες. 

Ο Ερρίκος Ρώσσης, Logistics & Presales Manager 
της Kαυκάς, παραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
Στέφανο Κομνηνό, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου.

Σωτήρης Μαρινάκης, Medfrigo SA

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ LOGISTICS

• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μεταφορών  & Logistics για προϊόντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας • Έδρα στην Πάτρα, ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις 10.500 τ.μ., υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο • Διακίνηση ετησίως περισσότερων από 210.000 παλετών από την 
Ελλάδα στην Ευρώπη και αντίστροφα 

• Συνεργασία Καυκάς και Schneider Electric • Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων από το SAP ERP και το ΒΙ της Καυκάς και πληροφόρηση από την  Schneider 
Electric • Κοινός καθορισμός προϊοντικής γκάμας των 41 καταστημάτων για τα προϊόντα του προμηθευτή • Εφαρμογή e-ordering μέσω EDI και e-invoicing:  
>2.000 παραγγελίες  με 27.000 γραμμές. για το 1ο τετράμηνο 2014 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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SARMED HELLENIC WAREHOUSES S.A.  
LOGISTICS CENTER ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
H Sarmed προέβλεπε τη δημιουργία νέου κέντρου διανομής στη ΒΙΠΕΘ και τη 
λειτουργία του μέχρι το 2013. Η ξαφνική όμως εξαγορά της Dia Hellas από την 
Sarmed, η λήξη μίσθωσης του Κέντρου Διανομής της Σίνδου και η επιστροφή του 
κτιρίου στην Sarmed άλλαξε τα δεδομένα. Η διοίκηση της εταιρείας, τη δεδομένη 
στιγμή, επαναξιολογώντας τα νέα δεδομένα αντιμετώπισε τη νέα κατάσταση ως 
μια ευκαιρία και επιδεικνύοντας σημαντική ευελιξία, αλλά και αποφασιστικότητα 
δρομολόγησε τη λειτουργία του κέντρου διανομής μέσα σε ένα μόλις μήνα 
από την παραλαβή του. Ο σχεδιασμός για την έναρξη δραστηριότητας ήταν για 
01/03/12. Η πραγματικότητα όμως ξεπέρασε τον έτσι κι αλλιώς ταχύ σχεδιασμό: 
15/02/2012. Η πρώτη εισαγωγή εμπορεύματος – 2.000 παλέτες σε μία εβδομάδα! 
Πριν από αυτό το εντυπωσιακό ομολογουμένως ξεκίνημα υπήρξε ένα τρίμηνο 
υπερεντατικού σχεδιασμού,  αλλά και εκτέλεσης ενεργειών που οδήγησαν σε 
αυτό το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα. 
Η περίπτωση της Σίνδου είναι σαφώς αυτό που εννοούμε όταν λέμε success 
story. Αναζητώντας όμως τα αίτια και τους λόγους που οδήγησαν μία 
επιχειρηματική κίνηση υψηλού ρίσκου, δεδομένου του πολύ επιβαρυμένου 
οικονομικού και πολιτικού κλίματος καταλήγουμε στα κάτωθι:
• Λεπτομερής και προσεκτικός σχεδιασμός. • Εταιρική ευελιξία και ικανότητα 

γρήγορης αντίδρασης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες. • Ορθή επιλογή προσωπικού. • Καινοτόμο management (Χρήση ομάδων εργασίας, 
matrix σχεδιασμός διαχείρισης projects). • Σταθερή προσήλωση στην εταιρική στρατηγική και τις εταιρικές αξίες.

Ο Δημήτρης Καραγιάννης, 3PL Business Unit Director 
της Sarmed, παραλαμβάνει το βραβείο από τον Θανάση 
Ζηλιασκόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

C.A.PAPAELLINAS   
INVESTING IN LOGISTICS EXCELLENCE 
Oι υπηρεσίες logistics είναι καταλυτικές για τον Όμιλο Εταιρειών Παπαέλληνα, 
ενώ μέσω αυτών εξασφαλίζει την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του ομίλου 
ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται 
και τις ειδικές απαιτήσεις που έχουν. Ο οργανισμός αναγνωρίζοντας τον 
νευραλγικό τους ρόλο προγραμμάτισε και υλοποίησε τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια ένα στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων με τρεις βασικούς άξονες:
1. Δημιουργία νέου υπερσύγχρονου κέντρου διανομής καταναλωτικών 
προϊόντων στην περιοχή Νήσου (Λευκωσία), το οποίο θεωρείται από τους 
ειδικούς ως το καλύτερο στην Κύπρο στον τομέα του. 
2. Αναβάθμιση του κέντρου διανομής φαρμάκων και καλλυντικών 
PharmacyLine στα Λατσιά (Λευκωσία). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα 
μεγάλο μέρος της ενέργειας που απαιτείται για τον κλιματισμό του χώρου θα 
καλύπτεται από φωτοβολταϊκό σύστημα.
3. Αγορά και εγκατάσταση ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων (SAP ERP) και συστήματος Disaster & Recovery. Τα 
οφέλη για τον οργανισμό από την υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων είναι 
πολλαπλά, όπως: • μείωση του αριθμού απασχολούμενων στο κέντρο διανομής 
καταναλωτικών από 57 σε 39 άτομα (-31%) από το 2010 μέχρι σήμερα

• μείωση αριθμού απασχολούμενων στο κέντρο διανομής PharmacyLine από 38 σε 33 άτομα (-13%) μέσα στο 2013 • μείωση στα έξοδα στόλου 
ευρείας κατά 23% παρόλη την αύξηση καυσίμων κατά 38% μεταξύ 2010 και 2012 • σχεδόν μηδενικές διαφορές απογραφής και στα δύο κέντρα 
διανομής • κάτω από 0,2% επί των πωλήσεων οι μη εκτελεσθείσες παραγγελίες

Ιωάννης Χανιώτης, Ανώτερος Διευθυντής Operations 
& Τεχνολογίας της C.A.Papaellinas

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ LOGISTICS

• Νέο Κέντρο Διανομής καταναλωτικών προϊόντων στη Λευκωσία. 10.000 τ.μ. αποθηκευτικοί χώροι. Κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων 15.000.000€
Με χρήση ρομποτικής πλατφόρμας για την εισαγωγή και εξαγωγή παλετών σε 30 κανάλια βάθους 21 παλετών. Η 3η παγκοσμίως εγκατάσταση που επιτρέπει 
αποθήκευση άνω των 3.200 παλετών ύψους 1,95μ. •  Αναβάθμιση κέντρου διανομής φαρμάκων και καλλυντικών PharmacyLine στη Λευκωσία (10.000 SKUs 
μικρού όγκου) • SAP ERP και σύστημα Disaster & Recovery 

• Κέντρο διανομής 14.500 τ.μ στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου., χωρητικότητας περίπου 14.000 παλετών, ξηρό φορτίο – συντήρηση – κατάψυξη • Το Κέντρο Διανομής 
λειτούργησε μέσα σε μόλις ένα μήνα από την παραλαβή του (15/02/2012) • Πληρότητα 116% στο τέλος του 2012, ανακαίνιση έταιρου χώρου 3.000 παλετών, 
δρομολόγηση επένδυσης άνω των 2.5 εκατ.€ για επέκταση εγκαταστάσεων

Το έργο με μια ματιά
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LG ELECTRONICS HELLAS Α.Ε.  
SCM-CUSTOMER SERVICE INTEGRATION EXCELLENCE
H LG Electronics Hellas, παρά την αισθητή μείωση των πωλήσεων τα τελευταία 
χρόνια, η οποία είχε και κατ’επέκταση σαν συνέπεια τη μείωση των πόρων 
(ανθρωπίνων/οικονομικών), η εταιρεία ενέτεινε ακόμη περισσότερο την 
προσπάθεια για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη/τελικού καταναλωτή. Έτσι, 
αποφασίσθηκε πριν από δύο χρόνια η ενοποίηση της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών. Η συγκεκριμένη ενοποίηση 
διαφοροποιεί πλήρως την εταιρεία σε σύγκριση με τις άλλες θυγατρικές, 
καθώς επίσης και με τον εγχώριο ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά. Ο 
στόχος της συγκεκριμένης απόφασης ήταν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των δύο διευθύνσεων και η από κοινού αντιμετώπιση ζητημάτων που 
αφορούν είτε τον πελάτη/διανομέα είτε τον τελικό χρήστη. Για την υλοποίηση 
της συγκεκριμένης καινοτόμου πρακτικής, συνεχίστηκε και επεκτάθηκε, όπου 
κρίθηκε σκόπιμο, η επιτυχημένη επιχειρηματική πρακτική του outsourcing στις 
ακόλουθες περιοχές δραστηριοτήτων: • 3PL Logistics • Εξουσιοδοτημένα 
Κέντρα Επισκευών • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
Η ενοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την Εξυπηρέτηση Πελατών και η 
ανταλλαγή εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών (διαπραγμάτευσης, διαχείρισης 
συνεργατών,outsourcing, ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πελάτη/τελικού χρήστη 

κτλ.) αποτέλεσε μια απόλυτα επιτυχημένη πρακτική για την LG Electronics Hellas βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων και της αντίληψης της αγοράς 
για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Εξυπηρέτηση Πελατών της LG Electronics Hellas. Η επέκταση αυτής της καινοτομίας σε όλες τις περιοχές των 
δύο πυλώνων είναι μια καθημερινή πρακτική για όλους όσους αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης πρακτικής.

Άγγελος Δελλής, Operations Director της LG 
Electronics Hellas A.E

AVON COSMETICS GREECE  
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥΣ 
Το τμήμα Supply Chain της Avon συνεργάζεται άμεσα με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, ενώ μεγάλο μέρος της πληροφορίας προς την 
αντιπρόσωπο το διαχειρίζεται εσωτερικά το τμήμα εξυπηρέτησης, μέσω 
αρχείων που αποστέλλει το Supply Chain. Η εξυπηρέτηση της αντιπροσώπου 
για πληροφορίες που αφορούν την παραγγελία της μπορεί να γίνει μέσω 
των παρακάτω μέσων: • Προσωποποιημένο sms με στοιχεία παραλαβής 
παραγγελίας • IVR (Interactive voice response): ή αλλιώς αυτόματη φωνητική 
διαδραστική απάντηση. • Call back Η δυνατότητα που έχει η αντιπρόσωπος 
να αφήσει μήνυμα σε τηλεφωνητή • Επικοινωνία με εκπρόσωπο του τμήματος 
εξυπηρέτησης μέσω της επίσημης σελίδας του Supply Chain στο Facebook 
• Προσωποποιημένο sms με νέο υπόλοιπο παραγγελίας μετά από πίστωση.
Μέσω των πληροφοριών που λαμβάνει ο αντιπρόσωπος και των διαφόρων 
τρόπων επικοινωνίας με την εταιρεία και εξυπηρέτησης έχουν επιτευχθεί τα 
εξής: • Συνολική μείωση των γραμμών κατά 27% λόγω των πληροφοριών 
που μπορεί η αντιπρόσωπος να ανακτήσει χωρίς η ίδια να επικοινωνήσει με το 
τηλεφωνικό κέντρο • Αυτοματοποιημένο sms με τα στοιχεία της παραγγελίας 
τους • Χρήση της πλατφόρμας IVR • Προσωποποιημένο sms με την ενημέρωση 

για την πίστωση της παραγγελίας λόγω επιστροφής • Εξυπηρέτηση μέσω FB • Εξυπηρέτηση μέσω e-mail • Ελαχιστοποίηση των γραμμών που 
δεχόμαστε για διορθωτικά σχετικά με τα ποσά των ΕΛΤΑ • Αύξηση της ικανοποίησης του αντιπροσώπου με την επιλογή του voice mailbox

Ο Σπύρος Τσιλιγιάννης, Head of Supply Chain Spain 
and Greece της Avon, παραλαμβάνει το βραβείο του 
από τον Ανέστη Παρταλίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Trade Logistics

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

• 40.000 αντιπρόσωποι στην Ελλάδα • Προσωποποιημένο sms με στοιχεία παραλαβής παραγγελίας • Αυτόματη φωνητική διαδραστική απάντηση 
(IVR – Interactive voice response)-Call back • Επικοινωνία μέσω της επίσημης σελίδας του Supply Chain στο Facebook • Προσωποποιημένο sms με νέο 
υπόλοιπο παραγγελίας μετά από πίστωση 

• Ενοποίηση Δ/νσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών • Εφαρμογή μοντέλου Outsourcing: 3PL Logistics, 
Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Συσκευών, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών • Οφέλη: μέσος χρόνος ολοκλήρωσης επισκευής 3 μέρες, 
αποδοχή προγραμματισμένων επισκέψεων από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών εντός 2 ωρών (75%), μείωση κόστους 30% 
με το νέο μοντέλο διαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, οι κλήσεις απαντώνται σε 20 δευτερόλεπτα (88-90%)

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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ELBISCO A.E.  
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
Η εταιρεία Elbisco λόγω των ποιοτικών προϊόντων της, του υψηλού 
επιπέδου customer service που παρέχει στα τελικά σημεία παράδοσης, 
στις προσφορές προς τους καταναλωτές, έχει καταφέρει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών κρατώντας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από 
την αγορά των FMCG. Παράλληλα, όμως, η εταιρεία φρόντισε και φροντίζει 
στο ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό περιβάλλον να προβαίνει σε κινήσεις 
που της επιτρέπουν να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη πετυχαίνοντας 
ταυτόχρονα αύξηση της βελτιστοποίησης στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
Προς αυτό τον σκοπό προχώρησε σε μια εκτεταμένη αναδιοργάνωση του 
δικτύου διανομής της. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σε: 
• Κατάργηση τοπικών αποθεμάτων • Απευθείας τιμολόγηση των πελατών 
από ένα Κέντρο Διανομής • Συνεργασία με μικρό αριθμό 3PL μεταφορέων 
• Συνεργασίες με τοπικούς συνεργάτες για μεγιστοποίηση συνεργιών τοπικής 
διανομής σε μικρά σημεία 
Τα οφέλη που πρόεκυψαν για την επιχείρηση ήταν: • Σημαντική Μείωση 
Κόστους Δικτύου (Cost: -25%) • Ουσιαστική Μείωση Αποθεμάτων Ετοίμων 
(Cash flow -30%) • Δραστική μείωση χρόνου τιμολόγησης, λαθών και 
έκδοσης πιστωτικών (Cash flow 4-5 εργάσιμες ημέρες) • Δραστική μείωση 

back office λειτουργιών (Cost - 3-4 FTEs) • Βελτίωση Customer Service Level CSL (τοπικά OOS ) ( Sales) • Μείωση Dead stocks και φθορών 
(Cost: -40%) Συμπερασματικά, η εταιρεία μετέτρεψε την κρίση σε ευκαιρία, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και αυξάνοντας το customer 
service της εταιρείας στην περιφέρεια.

CARGLASS S.A  
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
Μέσα στα τελευταία τρία χρόνια η εφοδιαστική αλυσίδα της Carglass  έχοντας 
προσαρμόσει τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αλλά και στις ανάγκες του σύγχρονου 
πελάτη, έχει καταφέρει να διαφοροποιήσει και να αναπροσαρμόσει τις 
διαδικασίες της, παρουσιάζοντας υπεροχή στις παρακάτω κατηγορίες, έχοντας 
πάντα ως όραμα την παράδοση του σωστού προϊόντος στους τεχνικούς της, 
τη σωστή στιγμή και στο σωστό χώρο, διατηρώντας την εξαιρετική ποιότητα 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι  ποιότητα 
προιόντος και υπηρεσιών, διαθεσιμότητα προϊόντος, κεντρικοποίηση υπηρεσιών 
και μείωση του κόστους. Τα παραπάνω οφέλη για την εταιρεία,  εκτός της 
οργανωμένης δράσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οφείλουν την ύπαρξη 
τους και στην εξαιρετική συνεργασία του Κέντρου Διανομής με το Δίκτυο 
Καταστημάτων της εταιρείας και κυρίως στη συνεργασία με τους ανθρώπους της 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πελάτη, τους τεχνικούς 
της και τους υπευθύνους των καταστημάτων της. Πίσω από τους δείκτες 
επιτυχίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κρύβονται οι δείκτες επιτυχίας του Δικτύου 
Καταστημάτων της, καθώς επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία και απόδοση 

του κέντρου διανομής. Η διαθεσιμότητα του κέντρου διανομής και η άρτια αποθήκευση και μεταφορά των κρυστάλλων, καθώς και η επιτυχημένη 
αποστολή της σωστής παραγγελίας στο κατάστημα συμβάλει στα αξιόλογα αποτελέσματα, που οδήγησαν στη βράβευση της εταιρείας.

Ο Κανάρης Παπαναστασόπουλος, Supply Chain Manager 
της Carglass, παραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
Γεώργιο Μπαμπαλή , Πρόεδρο ΔΣ ΠΕΕΔ

Πέτρος Καπνίσης, Logistics Manager της Elbisco

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

• Μείωση κόστους δικτύου διανομής -25% • Μείωση αποθεμάτων ετοίμων (cash flow -30%) • Μείωση χρόνου τιμολόγησης, λαθών και έκδοσης 
παραστατικών (4-5 εργάσιμες ημέρες) • Μείωση back office λειτουργιών • Βελτίωση customer service level • Μείωση dead stocks και φθορών (cost -40%)

• 2 πλήρως εξοπλισμένα Κέντρα Διανομής: Τηλεφωνικό κέντρο 24h / 365 ημέρες, 22 εταιρικά καταστήματα, 15 κινητές μονάδες εξυπηρέτησης, Συνεργάτες 
(καταστήματα) • Ποσοστό ευχαρίστησης πελάτη 87%: Εξυπηρέτηση του πελάτη την ίδια ημέρα και την επόμενη, Κεντρικοποίηση αγορών κρυστάλλων 
Μείωση αγορών από εξωτερικούς συνεργάτες της εγχώριας αγοράς, Μείωση ποσοστού θραύσης, Επαναχρησιμοποίηση αναλωσίμων, ανακύκλωση, 
εξοικονόμηση ενέργειας 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.  
ΕΝΑ “ΠΡΑΣΙΝΟ” ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΤΗΡΙΟ 
Σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις έκτασης 14 στρεμμάτων σε συνολική 
έκταση 40 στρεμμάτων, έχει εγκατασταθεί από τον Αύγουστο του 2009, το 
κέντρο διανομής και τα κεντρικά γραφεία της Χαλκιαδάκης Α.Ε., το μεγαλύτερο 
κέντρο διανομής στη Νότια Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα στα Βαλκάνια. 
Παρά την κακή οικονομική συγκυρία υλοποιήθηκε με επιτυχία ένα έργο που 
διάρκεσε τέσσερα χρόνια και σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την επιχείρηση. Οι 
νέες εγκαταστάσεις δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να καλύπτει αμεσότερα 
και επαρκέστερα τις ανάγκες των καταστημάτων. Εξασφαλίζονται, παράλληλα, 
οι ιδανικότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, καθώς 
και οι τέλειες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη 
δυνατή διάρκεια ζωής και φρεσκάδα του προϊόντος. Το κτίριο κατασκευάστηκε 
με προεντεταμένο μπετό για περισσότερη αντοχή και μεγαλύτερο δείκτη 
πυραντίστασης. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι επενδύθηκαν εσωτερικά με πανέλα 
για βελτίωση της θερμομόνωσης, ενώ για το φωτισμό όλων των αποθηκευτικών 
χώρων έχουν τοποθετηθεί φωτοσωλήνες, οι οποίοι φωτίζουν όλους τους 
χώρους με φυσικό φωτισμό, χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο. Με 
τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, για τον εξαερισμό 
όλων των αποθηκευτικών χώρων έχουν τοποθετηθεί ειδικοί εξαεριστήρες 

που δουλεύουν με φωτοβολταϊκά κάτοπτρα, ώστε οι χώροι να αερίζονται επαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να καταναλώνουν 
ενέργεια. Με αυτές τις δύο παρεμβάσεις δημιουργήθηκαν συνθήκες για εργασία ανθρώπων με ασφάλεια και αποθήκευση εμπορευμάτων σε 
χώρους που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ISO 22000, εξοικονομώντας ενέργεια και προστατεύοντας το περιβάλλον. 

O Χρήστος Λαγός παραλαμβάνει το βραβείο 
από την Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, Αντιπρόεδρο 
Διοικητικού Συμβουλίου της EEL

ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E.  
OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Το Customer Service της Unilever προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση 
στους πελάτες, το λεγόμενο “end-to-end SC partnership», δίνοντας ταυτόχρονα 
πολλαπλά οφέλη, όπως: • Βελτίωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων 
στο ράφι (OSA, On-Shelf Availability), το οποίο αποτελεί τον πρωταρχικό 
δείκτη εξυπηρέτησης. • Οι θεμελιώδεις αλλαγές, ο ανασχεδιασμός και 
αναδιοργάνωση του δικτύου Logistics, βοήθησαν να ανέβει το Customer 
Service (δείκτης Casefill – On-Time) συνολικά κατά 3,6% (σε σχέση με το 2011), 
το οποίο αντιπροσωπεύει βελτίωση περισσότερο από 50% στη μείωση των 
αστοχιών. • Καθορισμός ενός Supply Chain “Balanced Scorecard” με τον κάθε 
πελάτη. • Η εφαρμογή VMI (Vendor Managed Inventory) και CRP (Continuous 
Replenishment Planning) που χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό των κεντρικών 
αποθηκών των πελατών με ξεκάθαρους στόχους και κανόνες μεταξύ πελάτη 
και Unilever, εξασφαλίζει την επιτυχία των στόχων. • Improve Truck utilization. 
Παρακολούθηση της πληρότητας των φορτηγών με στόχο λιγότερα και πιο 
γεμάτα δρομολόγια. • Increase drop frequency κατά περίπτωση έτσι ώστε να 
βελτιώνεται η διαθεσιμότητα στο ράφι, αλλά και να μειώνεται το απόθεμα του 
πελάτη. • Stock Reduction του πελάτη για κεντρικοποιημένους πελάτες, μέσω 

εξειδικευμένων CRP planners της εταιρείας • Invoicing Accuracy: Στοχοθέτηση και παρακολούθηση της ακρίβειας των τιμολογίων προς τον 
πελάτη. • EDI Invoicing: ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών τιμολόγησης προς πελάτες. • Returns reduction. Διαχείριση και κοινός στόχος 
μείωσης των επιστροφών. • Εξεύρεση πρωτοβουλιών μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος από κοινού με τον πελάτη.

Ο Βαγγέλης Αγγελάκης, Head of Customer Service 
της Ελαΐς-Unilever Hellas A.E. παραλαμβάνει το βραβείο 
του από τον Γεώργιο Μπαμπαλή , Πρόεδρο ΔΣ ΠΕΕΔ

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Εφαρμογή διεθνώς πρωτοπόρας στρατηγικής εξυπηρέτησης πελατών • Πελατοκεντρική  προσέγγιση • Customer Service ως Casefill και On-Time 
• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον πελάτη • Σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας και στενή συνεργασία με τον πελάτη • End-to-end SC partnership 

Το έργο με μια ματιά

• Κέντρο Διανομής και κεντρικά γραφεία σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις έκτασης 14 στρεμμάτων • Φωτοσωλήνες στους 
αποθηκευτικούς χώρους, εξοικονόμηση ενέργειας 180Kw για 10 ώρες, ημερησίως 1800kw • Ειδικοί εξαεριστήρες που δουλεύουν 
με φωτοβολταϊκά κάτοπτρα • ISO 22000 – HACCP 

Το έργο με μια ματιά
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ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑBEE  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
Η Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού 
και της αγοράς, προωθεί συνεχώς πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αειφορίας, 
υποστηρίζοντας παράλληλα την διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξή της. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ εφαρμόζει στρατηγικά δύο πυλώνες 
στρατηγικής και επιχειρησιακής οργάνωσης για την διασφάλιση της εταιρικής 
αειφορίας. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην ποιότητα και την ασφάλεια των 
προϊόντων και ο δεύτερος πυλώνας αφορά στον σεβασμό και προστασία του 
περιβάλλοντος και βασίζεται σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο 
πράσινης διαχείρισης της ποιότητας. Στο πλαίσιο της εταιρικής αειφορίας, η 
Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ ανέλαβε νέες πρωτοβουλίες, με βάση το αποτύπωμα 
άνθρακα, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε τέσσερις, τουλάχιστον, 
βασικούς τομείς: αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς 
και των καταναλωτών, καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα, προσαρμογή 
και αποτελεσματική διαχείριση σειράς αβεβαιοτήτων και διακινδυνεύσεων 
της νομοθεσίας, του ανταγωνισμού, των τιμών καυσίμων και των εκπομπών 
άνθρακα, και ανάδειξη των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της εταιρείας προς 
την κοινωνία, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εταίρους της αλλά και 

κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος. Στο μοντέλο υπολογισμού, καταγράφεται το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εφοδιαστικής 
και όχι μόνο το αποτύπωμα άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό τα αποτελέσματα προκύπτουν σε μονάδες μάζας (βάρους) ισοδυνάμου (equivalent) 
CO2eq. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων έχουν ήδη προκύψει σημαντικά στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν λύσεις ενίσχυσης της 
απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με παράλληλη μείωση και του αποτυπώματος άνθρακα.

Γρηγόρης Παπαθανασίου, Logistics Director 
της Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ

METRO AEBE  
59 ΤΟΝΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ CO2 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Με συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα στρατηγικών επιλογών, 
η Metro ΑΕΒΕ αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια, ώστε η επιβάρυνση στην 
εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα να είναι η μικρότερη δυνατή. Στο πλαίσια αυτό, 
η εταιρεία μείωσε το 2013 τις εκπομπές κατά 59 τόνους CO2, ενώ στο 2014 
αναμένεται η συνολική ποσότητα να φθάσει στους 320 τόνους CO2.
Για να το καταφέρει αυτό η Metro έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις:
• Καταφέρνει να διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα την κατανάλωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας για φωτισμό με κατάλληλες υποδομές. • Με κεντρική διαχείριση 
από το Κέντρο Διανομής συγκεντρώθηκαν το 2013 4.400 τόνοι χαρτόνι και 195 
τόνοι πλαστικό. • Για τις ανάγκες της θέρμανσης των κεντρικών γραφείων του 
Κέντρου Διανομής συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ., καταναλώνεται φυσικό 
αέριο το οποίο παγκοσμίως αναγνωρίζεται ως το πλέον «πράσινο καύσιμο».
• Εφάρμοσε δράσεις που μειώνουν την εκπομπή ρύπων από τα φορτηγά της
• Με την επικουρία της τηλεματικής κατάφερε να διανύσει λιγότερα χιλιόμετρα 
και να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο όγκο, μειώνοντας την εκπομπή ρύπων από τα 
φορτηγά της. 
Οι παραπάνω δράσεις ήταν ένα πρώτο ξεκίνημα, αφού «τα πράσινα logistics» 
είναι ζήτημα στρατηγικής προτεραιότητας για τη Metro ΑΕΒΕ. Άλλωστε, οι 59 

τόνοι λιγότερο διοξείδιο το 2013 σημαίνουν ότι 10.200 δέντρα θα απορροφήσουν λιγότερους ρύπους, ενώ 320 τόνοι λιγότερο CO2 για το 2014 
σημαίνει αντίστοιχα 55.200 «λιγότερο απασχολημένα δέντρα». Ίσως η πλαγιά ενός βουνού

O Χριστόφορος Γκόκας, Γενικός Διευθυντής 
Λειτουργίας Καταστημάτων Metro,  παραλαμβάνει το 
βραβείο από την Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα, Αντιπρόεδρο 
Διοικητικού Συμβουλίου της EEL

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• 59 τόνοι λιγότερο CO2 στην ατμόσφαιρα το 2013 και 320 το 2014 • 103 καταστήματα διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια 
• Μεταφορά 600.000 παλετών σε ετήσια βάση

• Καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα σε 5 κατηγορίες: Μεταφορά (Διακίνηση), διανομή κατεψυγμένων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, διανομή 
σαλάτας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα • Οι υπολογισμοί βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα: GHG Protocol  Standards, ISO 14064-1:2006, 
ISO 14064-3: 2006, Πρότυπο ΕΝ 16258 • Πρότυπα δεδομένα υπολογισμών της Defra και DfT 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΩΠΟΥ 
ΚΡΕΑΤΟΣ
Η εταιρεία Βερόπουλος δραστηριοποιείται στον τομέα του νωπού κρέατος 
από το 1981, ενώ από το 1994 διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας με άδεια 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δυναμικό του εργαστηρίου αποτελείται από 
52 εργαζόμενους, με εξειδίκευση στην επεξεργασία του κρέατος, οι οποίοι 
με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή παράγουν προϊόντα αποκλειστικά για 
τα καταστήματα του ομίλου. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου αποτελείται 
από δυο κύριες γραμμές παραγωγής: αυτή του βοείου (μοσχαρίσιου) και 
αυτή του χοιρινού κρέατος, ενώ από τις 21/06/2012 έχει γίνει προσθήκη ης 
επεξεργασίας και τυποποίησης νωπού κοτόπουλου. Όλες οι συσκευασίες 
επισημαίνονται με ειδικές ενδείξεις ταυτότητας ζώου, χάρη στο πλήρες σύστημα 
ιχνηλασιμότητας που λειτουργεί στο εργαστήριο από το 2001. Στο πλαίσιο 
της πιστοποίησής της, η εταιρεία διαθέτει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου με 
εξειδίκευση στους ελέγχους ποιότητας, καθώς και πλήρη προσαρμογή στη 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Όλες οι διαδικασίες 
παραγωγής ελέγχονται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP για την 
καλύτερη δυνατή επίτευξη του στόχου της εταιρείας Βερόπουλος που είναι 
ασφαλή προϊόντα – ικανοποιημένοι καταναλωτές. Οι προελεύσεις του νωπού 

κρέατος αφορούν την ντόπια και κοινοτική παραγωγή. Από όλους τους προμηθευτές η εταιρεία ζητάει τη συμμόρφωση τους σχετικά με τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Το εργαστήριο τροφοδοτεί 226 καταστήματα του ομίλου σε όλη την Ελλάδα, ενώ η δυναμικότητα του ανέρχεται 
σε 1.000 τόνους μηνιαίως, αποτελώντας το μοναδικό στον κλάδο των σούπερ-μάρκετ στην Ελλάδα.

Ο Χρήστος Λαγός, Διευθυντής Τομέα Νωπού Κρέατος 
της Βερόπουλος, παραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
Αθανάσιο Μαύρο, Πρόεδρο της ECR Cyprus.

ΧΑΡΤΣΑΣ Α.Ε.  
ΔΙΕΘΝΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η μεταφορά τροφίμων αποτελεί έναν σημαντικό τομέα των logistics. Πώς, όμως, 
μπορούμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των τροφίμων σε όλη τη διάρκεια 
από την παραγωγή έως το σπίτι του καταναλωτή; Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε 
το τρόφιμο ανέπαφο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς; Αυτές οι ανάγκες, τα 
ερωτήματα και η ευαισθησία για το μεταφερόμενο προϊόν οδήγησαν την εταιρεία 
Χαρτσάς στη εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας μεταφορών 
τροφίμων. Οι μεταφορές που δραστηριοποιείται η Χαρτσάς στον τομέα των 
τροφίμων είναι δύο: μεταφορά παλετοποιημένων τροφίμων και μεταφορά χύδην 
κοκκωδών προϊόντων σε εμπορευματοκιβώτια (containers). Στην πρώτη περίπτωση, 
όπου το προϊόν είναι συσκευασμένο σε παλέτες, η εταιρεία τηρεί όλες εκείνες τις 
διαδικασίες που θα το διατηρήσουν στην αρχική του κατάσταση, από την παραλαβή 
του έως και την παράδοσή του στον πελάτη, τηρώντας χρονοδιαγράμματα 
παραδόσεων και διατηρώντας όλες τις απαραίτητες καταγραφές κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς. Η δεύτερη περίπτωση, όμως, αποτέλεσε πρόκληση για την 
εταιρεία. Έτσι, ξεκίνησε μια ακούραστη προσπάθεια με κύριο στόχο τη διασφάλιση 
της ακεραιότητας και ποιότητας του προϊόντος. Άρχισε να παρέχεται συνεχής 
εκπαίδευση των οδηγών, για τη σωστή συμπεριφορά και την ευαισθητοποίησή τους 
απέναντι στο μεταφερόμενο προϊόν (τρόφιμο), εκπαίδευση για τη μελέτη και τη 

λειτουργία των μηχανημάτων εκφόρτωσης, απεριόριστος χρόνος για δοκιμαστικές εκφορτώσεις και διορθώσεις τυχόν λαθών. Για όλα τα παραπάνω, 
η εταιρεία πιστοποίηθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO22000:2005 για μεταφορά χύδην κοκκωδών προϊόντων σε εμπορευματοκιβώτια (containers) και 
εκφορτωση τους στο σιλό του εργοστασίου με τη μέθοδο της αερομεταφοράς.

Ο Νίκος Χαρτσάς, CEO της Χαρτσάς Α.Ε., 
παραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
Αθανάσιο Μαύρο, Πρόεδρο της ECR Cyprus

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 για: • Μεταφορά παλετοποιημένων τροφίμων, Mεταφορά χύδην κοκκωδών προϊόντων σε containers 
και εκφόρτωσή τους στο σιλό του εργοστασίου με τη μέθοδο της αερομεταφοράς, Διασφάλιση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αλλά και της εκφόρτωσης 
ότι δεν υφίσταται ουδεμία επαφή του προϊόντος με ξένο σώμα, Συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των οδηγών 

• Διασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας στη διαχείριση νωπού κρέατος • Εργαστήριο επεξεργασίας νωπού κρέατος 
που τροφοδοτεί 226 καταστήματα του ομίλου σε όλη την Ελλάδα, άδεια Ε.Ε. • Δυναμικότητα 1000 τόνοι μηνιαίως • 2 κύριες γραμμές 
παραγωγής (βοείου και χοιρινού), γραμμή τυποποίησης βοείου – χοιρινού και αμνοεριφίων, επεξεργασία και τυποποίηση νωπού 
κοτόπουλου, παρασκευαστήριο κρεατοπαρασκευασμάτων και μαριναρισμένου κρέατος 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AE  
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΗ 
ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Η Alumil σήμερα είναι  η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής προφίλ αλουμινίου 
στην Ελλάδα και μία από τις πέντε σημαντικότερες της Ευρώπης. Η Alumil 
θέλοντας να βελτιστοποιήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα προχώρησε 
σε ενοποίησή της με την εγκατάσταση, σύνδεση και αυτοματοποίηση της 
διαδικασίας εκτέλεσης παραγγελίας εξαρτήματος από τον προμηθευτή της 
μητρικής εταιρείας, μέχρι και τον καταναλωτή του τελευταίου σημείου πώλησης 
στα Βαλκάνια. Για την επίτευξη του εγχειρήματος η εταιρεία προχώρησε στην 
ενοποίηση και αξιοποίηση τριών πληροφοριακών συστημάτων του Oracle, 
του Atlantis και του ΜRP. Τα παρακάτω αφορούν το κύκλωμα παραγομένων/
αγοραζομένων εξαρτημάτων, καθώς για το κύκλωμα παραγομένων 
προφίλ ακολουθείται άλλη αλυσίδα στην οποία εμπλέκονται τα συστήματα 
προγραμματισμού παραγωγής προφίλ που είναι εγκατεστημένα στα εργοστάσια 
του Ομίλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει καταφέρει να γνωρίζει 
ανά πάσα στιγμή, για κάθε παραγγελία που υπάρχει σε ένα από τα Σημεία 
Πώλησης στα Βαλκάνια εάν υπάρχει απόθεμα που μπορεί να εξυπηρετήσει την 
παραγγελία σε κάποιο σημείο της Εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, η Alumil 

μπορεί με αυτό τον τρόπο να διαχειρίζεται την πληροφορία που χρειάζεται για κάθε παραγγελία, αυξάνοντας την αξιοπιστία της και μειώνοντας 
ταυτόχρονα τα αποθέματα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

MOBILE TECHNOLOGY - ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ  
VOICE PICKING ΣΤΗΝ DIXONS/KOTSOVOLOS ΑΠΟ 
ΤΗΝ MOBILE TECHNOLOGY
Η ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των ολοένα αυξανόμενων 
παραγγελιών αποτελούσε προτεραιότητα για τους υπεύθυνους του Ομίλου 
Κωτσόβολου, οι οποίοι αναζητούσαν τρόπους αναβάθμισης της διαδικασίας 
picking. Η εφαρμογή voice picking που ήδη εφαρμοζόταν με εξαιρετική επιτυχία 
στην αποθήκη του ομίλου στην Σουηδία, κατηύθυνε το ενδιαφέρον τους στην 
τεχνολογία Vocollect Voice. Η Mobile Technology ανέλαβε να καλύψει τις 
ανάγκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ομίλου Κωτσόβολος, σχεδιάζοντας 
μία ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει εξοπλισμό της Vocollect. Η 
εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία άμεσα, δεδομένου ότι η εκπαίδευση των 
υπαλλήλων της αποθήκης διήρκησε ελάχιστες ημέρες, ενώ οι απαιτούμενες από 
αυτούς ενέργειες ήταν εξαιρετικά απλές και φιλικές προς τον χρήστη. Σήμερα, 
το σύστημα Vocollect Voice βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το κεντρικό 
WMS του Ομίλου (Aberon της Optimum). Στα τέσσερα περίπου έτη λειτουργίας 
τα οφέλη του συστήματος Voice Picking αποδείχτηκαν πολλά και σημαντικά, με 
έμφαση στην σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα. Σύμφωνα με μετρήσεις 
που έχουν γίνει η λειτουργία της εφαρμογής voice picking οδήγησε σε 
• Αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης των παραγγελιών • Βελτίωση των χρόνων 

αποθήκευσης και ελέγχου • Δραστική μείωση της κατανάλωσης χαρτιού που χρησιμοποιείτο καθημερινά για την εκτύπωση των λιστών • Μείωση 
των λαθών στις αποστολές των παραγγελιών • Αύξηση της παραγωγικότητας μέχρι στιγμής κατά 11%.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει το μέγιστο ROI σε κάθε επιχείρηση που επιδιώκει την ανάπτυξη 
επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό της. 

Ο Στέλιος Σαββάνης, υπεύθυνος πωλήσεων της 
Mobile Technology και ο Γιώργος Ηλιόπουλος, IS 
Business Development Manager της Κωτσόβολος, 
παραλαμβάνουν το βραβείο από τον Βασίλη 
Μπαρμπαγιάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΕΛ

Ο Θεόδωρος Αξούριστος, Διευθυντής Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας της Αlumil, παραλαμβάνει το βραβείο από τον 
Βασίλη Μπαρμπαγιάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΕΛ

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ LOGISTICS

• 2.ΟΟΟ εργαζόμενοι, 8 υπερσύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα, 5 εργοστάσια στο εξωτερικό, 27 θυγατρικές εταιρείες, δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες 
• Ενοποίηση 3 πληροφοριακών συστημάτων (Oracle, Atlantis, MRP). • H εταιρεία γνωρίζει ανά πάσα στιγμή για κάθε παραγγελία που υπάρχει στις 32 
αποθήκες – σημεία πώλησης στα Βαλκάνια, εάν υπάρχει απόθεμα σε κάποιο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας • Μείωση αποθεμάτων 

• Voice Picking,Vocollect Voice, 31 τερματικά • Άμεση επικοινωνία με το κεντρικό WMS του Ομίλου • Αύξηση ταχύτητας εκτέλεσης παραγγελιών
Βελτίωση των χρόνων αποθήκευσης και ελέγχου, Δραστική μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, Μείωση λαθών στις αποστολές, 
Αύξηση της παραγωγικότητας μέχρι στιγμής κατά 11%

Το έργο με μια ματιά
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         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.  
ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η Άργος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση εφημερίδων 
και περιοδικών. Σήμερα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον κλάδο. Το 2010, 
απαιτήθηκε η εφαρμογή ενός σχεδίου δραστικής μείωσης του κόστους 
Logistics της εταιρείας. Η υλοποίησή του περιλάμβανε τους τομείς αποθηκών 
και μεταφοράς. Η ανάγκη για σωστή παρακολούθηση τόσο για τη διαχείριση 
όσο και για την μέτρηση των αποτελεσμάτων απαιτούσε την εγκατάσταση ενός 
εξελιγμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών, καθώς και την εγκατάσταση 
προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων που, σε συνεργασία με το WMS, 
βελτίωσαν τις διαδικασίες του κέντρου διανομής. Το κύκλωμα εισαγωγής 
διαχείρισης και αποστολής των αποθηκών είναι on line - real time. Όλες οι 
κινήσεις καταχωρούνται στο WMS μέσω των r/f scanner και ο χειριστής/
διαλογέας είναι σε θέση να γνωρίζει άμεσα σε ποιο στάδιο της παραγγελίας 
βρίσκεται επιλέγοντας την κατάλληλη οθόνη στο PC του. Το σύστημα έχει 
alert, προστατεύοντας σε πολλές περιπτώσεις τους χειριστές από λάθη όπως 
υπέρβαση της ποσότητας του αποθέματος, ανεκτέλεστου κωδικού σε περίπτωση 
ολοκλήρωσης της παραγγελίας, υπέρβασης του ορίου βάρους για παλέτα κ.λπ. 
Οι κύριοι δείκτες που βελτιώθηκαν με την εφαρμογή του συστήματος είναι 

• Αύξηση της παραγωγικότητας κατά 48%. • Βελτίωση του βαθμού πληρότητας των παραγγελιών καθώς και του χρόνου εκτέλεσης κατά 90%. 
• Μείωση λαθών κατά 78%. • Μείωση του ποσοστού αποκλίσεων στην ώρα παράδοσης με τα φορτηγά από 12% σε 3%

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. - TELENAVIS  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ TELENAVIS
Η Ευρώπη ΑΕ ανέπτυξε και υλοποίησε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μία 
νέα δραστηριότητα: την εξυπηρέτηση καθημερινώς 6.500 συνδρομητών 
και την διαμεταφορά τους σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Με γνώμονα τη 
βέλτιστη εξυπηρέτηση, αλλά και τη συγκράτηση του κόστους σε όσο το 
δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα η εταιρεία κατέφυγε στη χρήση πρωτοποριακής 
τεχνολογίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Πιο συγκεκριμένα 
εκτός από το κομμάτι της εύρεσης του κατάλληλου ανθρωπίνου δυναμικού, 
η εταιρεία κινήθηκε στους παρακάτω βασικούς άξονες: κατανόηση και 
καταγραφή αναγκών πελάτη, ανάλυση και αποτύπωση της γεωγραφίας 
των 6.500 σημείων, δημιουργία περιοχών ευθύνης διανομών, δημιουργία 
εναλλακτικών σεναρίων δρομολόγησης και παρακολούθηση έργου, κόστους 
και αποδοτικότητας. Στον άξονα της καταγραφής, ανάλυσης και αποτύπωσης 
αναγκών η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη ηλεκτρονική αποτύπωση του 
πελατολογίου (παραληπτών) σε ψηφιακό χάρτη,  αφού πρώτα έγιναν οι 
απαραίτητες διορθώσεις σε λανθασμένα στοιχεία. Με τη χρήση ειδικού 
προγράμματος (Telenavis Area Manager & Dispatcher), η εταιρεία κατάφερε να 

δρομολογήσει όλες τις αποστολές με επιτυχία. Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των αποστολών παραδόθηκαν στην ώρα τους χωρίς προβλήματα 
και χωρίς μεγάλο κόστος. Στο πλαίσιο παρακολούθησης των δρομολογίων και με τη χρήση  πρωτοποριακής τεχνολογίας (Telenavis Navfleet) 
έγινε έλεγχος αποδοτικότητας, έλεγχος οδηγικής συμπεριφοράς, εκτίμηση κατανάλωσης καυσίμου και εκτίμηση εκπομπών ρύπων CO2. Όλα τα 
παραπάνω βοήθησαν την εταιρεία να κάνει έναν ακόμα επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων δρομολογίων και να επιτύχει καλύτερους χρόνους 
παράδοσης, μείωση κόστους παραδόσεων και μείωση των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον.

Απόστολος Μπίστινας, Logistics Manager, ΑΡΓΟΣ ΑΕ

Ο Δημήτρης Παναγούλιας, Διευθυντής Λειτουργίας της 
Ευρώπη Α.Ε. παραλαμβάνει το βραβείο από τον Βασίλη 
Μπαρμπαγιάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΕΛ

• Πρωτοποριακός προγραμματισμός και διαχείριση δρομολογίων • Εξυπηρέτηση καθημερινώς 6.500 συνδρομητών • Μείωση αρχικού κόστους κατά 32% 
• Dock Time Οδηγών: από 38’ (μ.ο.) σε 9’, Ώρες οδηγών στο δρόμο: από 3 ώρες και 22’ σε 3 ώρες και 51’ 
• Ποσοστό επιτυχημένων παραδόσεων (on time 03.00-07.00π.μ.): από 98,2% στο 99,3%  

• Διαχείριση 180 κωδικών την ημέρα και εκτέλεση μέχρι και 700 παραγγελιών την ημέρα • Tεχνολογίες και μέσα: WMS που ανέπτυξε η δ/νση 
πληροφορικής σε SQL, 25 aσύρματα τερματικά, δίκτυο Wi-Fi, 200 θέσεις Put-to-Light, 3 tablet pc εγκατεστημένα στα reach trucks, συσκευή αυτόματης 
μέτρησης όγκου και βάρους δεμάτων, σύστημα διαχείρισης στόλου, ιστοσελίδα για πρόσβαση των πελατών και των συνεργατών στις πληροφορίες που 
δημιουργούνται στο WMS  

Το έργο με μια ματιά
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ORPHEE BEINOGLOU  
OB LOGISTICS: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η Ορφεύς Βεϊνόγλου προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών Logistics, 
σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, υπηρεσίες που σε αρκετά σημεία ξεπερνούν 
τα όρια που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με το όρο Logistics στη χώρα 
μας. Για να μπορέσει να διαχειριστεί όλες αυτές τις υπηρεσίες με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, ακολουθείται μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας 
καταφέρνει να δίνει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει στους 
πελάτες της, αναβαθμίζοντας ακόμα και εκείνες που δεν έχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις.
Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας συνέβαλλε στην αποτελεσματική 
εκπαίδευση, ενσωμάτωση και τεχνική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της εταιρείας. Είναι πολύ σημαντικό για ένα πάροχο υπηρεσιών logistics να 
έχει ταυτότητα, να γνωρίζει τα standards των υπηρεσιών που παρέχει , να 
προσαρμόζει τις ανάγκες του πελάτη στο σύστημα logistics διαχείρισης και όχι 
κάθε φορά να φτιάχνει για κάθε πελάτη ένα νέο προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό 
να κατανοήσει το «πρόβλημα» του πελάτη και συμβουλευτικά να σχεδιάσει – 
συμφωνήσει τις λύσεις. Η Ορφεύς Βεϊνόγλου από τον Φεβρουάριο του 2013 
είναι μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού System Alliance Europe (S.A.E.), έναν 

οργανισμό σύμπραξης κορυφαίων παροχών υπηρεσιών logistics σε διεθνές επίπεδο, ο οποίος προσφέρει μία ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας και παρακολούθησης φορτίων. Τέλος, η εταιρεία παρακολουθεί εσωτερικά KPI’S,  όπως δείκτες απόδοσης προσωπικού, δείκτες 
χρήσης μηχανημάτων, δείκτες χρήσης αποθηκευτικού χώρου, δείκτες κόστους λειτουργίας και δείκτες εξυπηρέτησης πελατών.

Ο Γρηγόρης Μιμιλίδης, Logistics Manager της Ορφεύς 
Βεϊνόγλου, παραλαμβάνει το βραβείο του από τον Γιώργο 
Νικολουλια, Διευθύνοντα Σύμβουλο Logistics του ΟΛΠ

CARGO GROUP SERVICES  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS 
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Η Cargo Group Services καινοτόμησε, εισάγοντας και εφαρμόζοντας πρώτη 
στην Ελλάδα, το 2012, την υπηρεσία «Bonded Logistics Hub Service». Με 
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φορτίων, η Cargo Group Services ενοποιεί με 
κορυφαία ποιότητα δραστηριότητες και λειτουργίες (μεταφορά - εκτελωνισμό 
- αποθήκευση και διανομή) που παραδοσιακά ήταν αποκομμένες η μια από 
την άλλη και, συνδυάζοντας τη γνώση και την εμπειρία του μεταφορέα, του 
εκτελωνιστή και του αποθηκευτή, παρέχει απόλυτα σφαιρική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη διαχείριση των εισαγωγών και των φορτίων. 
Ενδεικτική της tailor made προσέγγισης και λύσεων που η εταιρεία παρέχει 
στους συνεργάτες της αποτελεί το έργο που αφορά μια περίπτωση ιδιαίτερης 
δυσκολίας και πολυπλοκότητας.
Προμηθευτής του εξωτερικού αντιμετώπιζε το πρόβλημα της μη πλήρως 
προβλέψιμης και συντονισμένης μεταπώλησης του εμπορεύματος του 
σε συνεργάτες του στην ελληνική αγορά. Με δεδομένο το ευαίσθητο του 
προϊόντος του, ζωοτροφή, και τις αυξομειώσεις στη ζήτηση, η πιθανότητα της 
μεγαλύτερης τελωνειακής επιβάρυνσης του σε σχέση με το τελικό εμπορικό 
του όφελος ήταν διαρκής. Παράλληλα, η μείωση των εισαγομένων όγκων 

προϊόντος στο ελάχιστο ασφαλές εγκυμονούσε τον κίνδυνο να δράσει αποτρεπτικά της καλής και συνεπούς σχέσης που είχε οικοδομηθεί με 
τους εν Ελλάδι συνεργάτες του. Με στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση του πελάτη η Cargo Group Services εφάρμοσε τη λύση του τελωνειακού 
logistics.Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής, ο εισαγωγέας εξυπηρετήθηκε κατά τον βέλτιστο τρόπο, αποκτώντας μια πλήρως εξορθολογισμένη 
εφοδιαστική αλυσίδα με μειωμένο κόστος, ενοποιημένες διαδικασίες και αποφυγή περιττών επιβαρύνσεων.

Οι Σπυρίδων Καλούσης, General Manager και Μιχαήλ 
Γαλιατσάτος, Logistics Manager της Cargo Group Services 
παραλαμβάνουν το βραβείο από τον Γιώργο Νικολουλια, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Logistics του ΟΛΠ

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• Aπλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής και διαχείρισης εμπορευμάτων • Aπελευθέρωση του επιχειρηματία και των συνεργατών του από την ανάγκη 
προσωπικού συντονισμού σε σχετικά θέματα • Aποτελεσματικότητα που προσφέρει η επικοινωνία με μια μόνο εταιρεία για όλα τα θέματα της εισαγωγής 
(μεταφορά, εκτελωνισμό, αποθήκευση & διανομή) • Καλύτεροι χρόνοι ολοκλήρωσης της εργασίας • Kορυφαία ποιότητα υπηρεσιών • Πολύ ανταγωνιστικά κόστη

Το έργο με μια ματιά

• Ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, με εξειδικευμένες υπηρεσίες προστιθέμενες αξίας, με δυνατότητα απόκρισης ακόμα 
και σε οικονομικούς κλάδους με ιδιαίτερες απαιτήσεις • Από τον Φεβρουάριο 2013, είναι μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού System Alliance 
Europe (S.A.E.) • Σύμπραξη κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών Logistics σε διεθνές επίπεδο, ενιαία πλατφόρμα παρακολούθησης φορτίων

Το έργο με μια ματιά
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MEDFRIGO SA   
ΤΑ LOGISTICS ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Όλες οι εγκαταστάσεις της Medfrigo SA διαθέτουν πιστοποιητικά ISO9001, 
ISO22000 και κωδικούς κτηνιατρικής έγκρισης. Τηρούν όλους τους κανόνες 
και τις υποχρεώσεις που αφορούν την ψυκτική αλυσίδα και ελέγχονται 
συστηματικά από ξεχωριστό τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Ο στόλος 
των φορτηγών της εταιρείας αποτελείται από 33 συρμούς εκ των οποίων το 
60% είναι προδιαγραφών Euro5, οι ψυκτικοί θάλαμοι διαθέτουν προδιαγραφές 
FRC, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης θαλάμων (ψυγείων), 
που η μέση ηλικία τους αυτή τη στιγμή δεν υπερβαίνει τα 9 έτη. Τα φορτηγά 
ψυγεία διαθέτουν συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και έχουν τη δυνατότητα 
μεταφοράς προϊόντων σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι συνεργαζόμενοι 
μεταφορείς ξεπερνούν τους 100 και πρόκειται για αυστηρά επιλεγμένους 
επαγγελματίες. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ISO39001. Για την καλύτερη 
παρακολούθηση των μεταφορών συνεργάζεται με πάροχο συστήματος tracking 
(GPS), ο οποίος παρέχει και άλλες πληροφορίες εκτός της θέσης του οχήματος, 
όπως θερμοκρασία θαλάμου. Το όφελος για όλους τους πελάτες της εταιρείας 
είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, διότι με την ειδίκευση και την τεχνογνωσία που 

διαθέτει η Medfrigo, αναλαμβάνει και φέρνει εις πέρας το σύνολο των εργασιών, από το συσκευαστήριο τους μέχρι τον τελικό προορισμό, αλλά 
και την ενημέρωση σε όλη την διάρκεια που τα εμπορεύματα βρίσκονται τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στα φορτηγά. Με αυτόν τον τρόπο 
οι πελάτες απασχολούνται μόνο με την πώληση των προϊόντων τους και επικεντρώνονται σε αυτό, αφού όλα τα υπόλοιπα (συλλογή, διαχείριση, 
μεταφορά), παρακολουθούνται και ελέγχονται από την εταιρεία.

ARCAFROZ  
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (HUB) ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Η Arcafroz, μια εταιρεία με μεγάλη δραστηριότητα στην εμπορία και λαχανικών 
και με έντονη εξαγωγή δραστηριότητα κυρίως στην Ευρώπη, επένδυσε στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου αποθηκευτικού κέντρου και μέσων μεταφοράς για 
να καλύψει τις ανάγκες της, αλλά και άλλων παραγωγών της περιοχής για τη 
φύλαξη οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει 
σε μελέτη για τη μείωση του κόστους στην εφοδιαστική της αλυσίδας.Η 
μελέτη αυτή (Activity Base Costing), έδειξε ποιο πραγματικό είναι το κόστος 
και οδήγησε την εταιρεία στην υλοποίηση ενός νέου τρόπου λειτουργίας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου και της έναρξης 
δραστηριοτήτων 4PL υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: • Μείωση 
του σταθερού κόστους της εταιρείας από την αύξηση των δραστηριοτήτων και 
την αύξηση της κάλυψης των ελεύθερων αποθηκευτικών χώρων. • Πλήρης 
εκμετάλλευση του 80% της δυναμικής των αποθηκών. • Αύξηση τζίρου από 
τους, ήδη, υπάρχοντες πελάτες κατά 10%. • Δημιουργία Cross Docking 
υπηρεσιών • Αύξηση του πελατολογίου και αύξηση τζίρου κατά 20% σε σχέση 
με το 2009 από νέους πελάτες. • Συμβολή στον οικονομικό και κοινωνικό 

ιστό της περιοχής, δημιουργώντας μόνιμες συνεργασίες με άεργους τοπικούς αυτοκινητιστές. • Δημιουργία νέων συνεργιών και μείωση του 
μεταφορικού κόστους προς τις περιοχές Μεσσηνία, Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία • Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών προς τις 
περιοχές Μεσσηνία, Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία. • Αύξηση της εξωστρέφειας, αλλά και ανάδειξη των τοπικών παραγωγών με τη δημιουργία 
σταθμού συγκέντρωσης (Hub) των προς εξαγωγή εμπορευμάτων και την ομαδοποίηση φορτίων.

Ο Διονύσης Γρηγορόπουλος, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Logistics Way της Arcafroz παραλαμβάνει το βραβείο 
από τον Γιώργο Ηλιάδη, Αντιπρόεδρο του Ελληνικού 
Επιμελητηριακού Σύνδεσμου Μεταφορών.

Θεόδωρος Αλεξάκος, Εμπορικός Διευθυντής 
της Medfrigo SΑ

• Μία από τις καλύτερα οργανωμένες ψυκτικές αλυσίδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση προϊόντων με σύντομη διάρκεια ζωής 
• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μεταφορών & Logistics καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 

• Mετάβαση από τη Βιομηχανία Ψύχους στα Logistics /4PL • Δημιουργία Διαμετακομιστικού κέντρου στην κεντρική Πελοπόννησο • Συνέργειες και μείωση 
μεταφορικού κόστους προς Μεσσηνία, Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία • Μόνιμες συνεργασίες με τοπικούς αυτοκινητιστές • Ανάδειξη τοπικών παραγωγών με 
τη δημιουργία σταθμού συγκέντρωσης (hub) και ομαδοποίησης φορτίων 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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Ο Γρηγόρης Μιμιλίδης, logistics manager της Ορφεύς 
Βεϊνόγλου παίρνει το βραβείο από τον Γιώργο 
Ηλιάδη, Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Επιμελητηριακού 
Σύνδεσμου Μεταφορών.

SARMED HELLENIC WAREHOUSES S.A.  
21 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η Sarmed και η Geodis Calberson Hellas συνεργάζονται τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, παρέχοντας αμφίδρομες υπηρεσίες logistics. Κομβικό σημείο της 
συνεργασίας των δύο εταιρειών αποτελεί η παροχή καθετοποιημένων υπηρεσιών 
logistics για τα προϊόντα της Pernod Ricard Hellas που είναι δεύτερη μεγαλύτερη 
ποτοπαραγωγός και διανομέας στον κόσμο. Η συνεργασία αυτή ξεκινά το 1999 
και έως σήμερα οι τρεις εταιρείες τη διατηρούν και την εξελίσσουν συνεχώς. Το 
2003 η GCH υπογράφει σύμβαση με την BIC VIOLEX και η SARMED παρέχει 
υπηρεσίες αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και προετοιμασία παραγγελιών 
για την τροφοδοσία όλων των χωρών που δραστηριοποιείται η BIC. Ουσιαστικά, 
η αποθήκη της SARMED γίνεται η κεντρική αποθήκη της BIC VIOLEX για την 
παγκόσμια αγορά των ξυριστικών προϊόντων της, εφόσον η παραγωγή τους, 
ως γνωστόν, πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Το 2007 και για δύο χρόνια, οι δύο 
εταιρείες αναλαμβάνουν από κοινού και αποπερατώνουν με απόλυτη επιτυχία 
ένα από τα μεγαλύτερα logistics projects: την αντικατάσταση του hardware 
εξοπλισμού σε περισσότερα από 800 καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, πανελλαδικά. Εν συνεχεία ακολούθησαν δύο μεγάλα συμβόλαια, τα 

οποία διατηρούνται έως σήμερα: 2010 - με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση για την παροχή 3PL υπηρεσιών για το έντυπο υλικό (βιβλία) της εταιρείας, 
2011 - με την Ales Group (για τα προϊόντα Lierac και Phyto), μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών παγκοσμίως. 

Χαράλαμπος Σιάφλας, Logistics & Commercial 
Director της SARMED και Paul ATTALLAS, Key 
Account Business Development Manager & 
Industrial Project της Geodis Calberson Hellas 

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• 21 χρόνια συνεργασίας με την Geodis Calberson Hellas • 7 μεγάλα συμβόλαια-projects, πολλές άλλες μικρότερες συνεργασίες - πάνω από 1,5 εκατ.€ 
ετήσιος τζίρος • Η Sarmed διαχειρίζεται για την GCH: 8.000 τ.μ., 10.000 παλέτες, picking 15 εκατ. κιβωτίων ετησίως, 15.000 SKUs, διανομή σε 8.000 σημεία 
πανελλαδικά, 100.000 παραδόσεις ετησίως, εισπράξεις 6.500.000€ από σημεία παράδοσης (αντικαταβολές). Αγοράζει 300 και άνω διεθνείς ναύλους 
ετησίως από την GCH 

Το έργο με μια ματιά

ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ   
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Η Ορφεύς Βεϊνόγλου έχει σταθερή παρουσία στο χώρο από το 1923 και 
σημαντική παρουσία στα Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 
όπου λειτουργούν θυγατρικές εταιρίες του ομίλου, προσφέρει ποιοτικές 
υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) 
σύμφωνα πάντα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, και με την απόλυτη δέσμευση 
στις ανάγκες των πελατών της. Διαθέτει, επίσης, ιδιόκτητους αποθηκευτικούς 
χώρους συνολικής επιφάνειας 58.700 m2 στην Ελλάδα και 11.000 m2 σε Σόφια, 
Βουκουρέστι και Σκόπια. Η Ορφεύς Βεϊνόγλου έχει επενδύσει σε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό με μεγάλες δυνατότητες 
παραμετροποίησης, ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία, εκπαίδευση και 
αυτοματισμούς (Pick to Light, Sorter). Για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα τα 
έργα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, η εταιρεία ακολουθεί 
μια μεθοδολογία η οποία συνοψίζεται στα παρακάτω: • Ανάλυση όλων των 
επιμέρους έργων και των λειτουργιών αυτών • Ανά δραστηριότητα επιλέγονται 
εκείνα τα στοιχεία τα οποία καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες, δίνοντας 
προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της • Στην 

ευελιξία καταμερισμού των πόρων σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου οι επιχειρησιακές ανάγκες μεταβάλλονται δυσανάλογα ακόμα και μέσα 
στην ημέρα. Το μυστικό για την επιτυχία ενός logistics έργου είναι, σύμφωνα με την εταιρεία να γίνουν με συνέπεια τα παρακάτω βήματα: • 
Business Analysis • Σχεδιασμός Έργου - ενσωμάτωση στο σύστημα Logistics • Υπολογισμοί πόρων • Καταγραφή • Εκπαίδευση (διαρκής) • 
Παρακολούθηση – μέτρηση – βελτιωτικές κινήσεις - αναδιοργάνωση • Διαχείριση Παραδόσεων και Περισυλλογών Διεθνούς μεταφοράς.

• Ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι επιφάνειας 58.700 τ.μ. στην Ελλάδα και 11.000 τ.μ. σε Σόφια, Βουκουρέστι, Σκόπια • Σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, τεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικό με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης, ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία, 
εκπαίδευση, αυτοματισμοί (pick to light, sorters) • Παρακολούθηση μεγάλου εύρους KPIs. H παρακολούθηση περιλαμβάνει σύστημα 
bonus / malus, αξιολόγησης (ranking) και γίνεται σε επίπεδο εβδομάδας. 

Το έργο με μια ματιά
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         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

METRON LOGISTICS 4PL  
4PL: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ
Η Metron αφουγκραζόμενη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών 
για ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες αναζητά συνεχώς τρόπους 
αναβάθμισης των υπηρεσιών της. Στo πλαίσιο αυτό σε πολλές περιπτώσεις 
διαδραματίζει ρόλο 4PL, συντονίζει, δηλαδή, τη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας για λογαριασμό των εντολέων.
Λόγω του πολύ εκτεταμένου και ευέλικτου δικτύου, η εταιρεία αναλαμβάνει για 
λογαριασμό των πελατών της κατ’ οίκον παραδόσεις, για τα on line καταστήματά 
της. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα οικονομικής, ασφαλούς και ταχείας μεταφοράς 
σε όλη την Ελλάδα (συμπεριλαμβανόμενης της νησιωτικής). 
Για την παροχή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών η εταιρεία έχει επενδύσει σε 
απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, εξασφαλίζοντας:
• Διασυνδέσεις συστημάτων με τις εταιρείες που συνεργάζεται (πχ SAP)
• EDI (Electronic data interchange), ηλεκτρονική και έγκαιρη αποστολή 
πληροφοριών, εξαλείφοντας νεκρούς χρόνους και καθυστερήσεις, 
προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα • Είσπραξη αντικαταβολών • Άμεση 
τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες/εντολείς, στην περίπτωση που υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, ώστε να επιλυθεί άμεσα και να μην μετατραπεί σε «αστοχία» 

παράδοσης. • Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει άνω του 50% του στόλου της να είναι ελεγχόμενης θερμοκρασίας, καλύπτοντας με αυτό τον 
τρόπο πολύ μεγάλο εύρος αναγκών. Εν κατακλείδι, η εταιρεία Metron Logistics, βρίσκεται σε συνεχή διεύρυνση και αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που παρέχει, προκειμένου να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες των εν δυνάμει πελατών της, επενδύει σε τεχνογνωσία, συστήματα και πόρους, 
αυξάνοντας παράλληλα το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά. 

Νικόλαος Τασιόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. 
του Ομίλου Metron Logistics & Διευθυντής 
Λειτουργιών της Metron Logisitcs

PTL ΕΠΕ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΟΝΟΥ
Η PTL EΠΕ έχει επενδύσει στη μεταφορά γόνου, διαθέτοντας ένα φορτηγό 
που όμοιό του δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό έγινε σε συνεργασία με 
το Νηρέα. Οι δεξαμενές του φορτηγού είναι εργοστασιακής κατασκευής, δέκα 
στον αριθμό, με αρκετά παχύ πολυεστέρα για να διατηρείται η θερμοκρασία 
στους βαθμούς που απαιτείται για να ζει το ψάρι, ενώ σε κάθε δεξαμενή 
υπάρχουν αισθητήρες που μετρούν online τη θερμοκρασία, το οξυγόνο και 
το PH, στέλνοντας ανά δέκα λεπτά τις πληροφορίες στην ειδική κονσόλα 
που υπάρχει μέσα στη καμπίνα του φορτηγού -  υπάρχει και η δυνατότητα να 
αποστέλλονται όλα αυτά τα στοιχεία ανά 30 λεπτά, με email στο Νηρέα. Ο λόγος 
που η εταιρεία προέβηκε σε αυτήν την κίνηση είναι διότι κάθε χρόνο υπάρχουν 
μεγάλες απώλειες γόνου (πεθαίνουν ψάρια). Τα online συστήματα έχουν μπει 
για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να πεθάνουν τα ψάρια, καθώς ανά 10 λεπτά 
στέλνει αναφορά στον οδηγό σχετικά με όλες τις ενδείξεις PH, οξυγόνου και 
θερμοκρασίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης υπάρχει άμεση επικοινωνία με 
την εταιρεία για να μας υποδειχθούν οι περαιτέρω ενέργειες. Αυτό το σύστημα 
δεν το διαθέτει καμία από τις ανταγωνίστριες εταιρείες. Οι οδηγοί που φέρνουν εις 
πέρας το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχουν πραγματοποιήσει δίμηνη υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Στα τέλη του 2014 θα γίνει αγορά ενός ακόμη φορτηγού με ακριβώς 
τα ίδια χαρακτηριστικά. Στόχος είναι έως τα τέλη του 2015, η εταιρεία να αποτελεί 
μια από τις πλέον υπολογίσιμες δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και ο Φίλιππος 
Παπαγεωργίου, Συνιδιοκτήτες της PTL παραλαμβάνουν 
το βραβείο από τον Καθ. Ευστράτιο Παπαδημητρίου, 
Director of Transportation Systems Laboratory

• Επένδυση σε φορτηγό μεταφοράς γόνου που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρώπη • Χωρητικότητα 10 δεξαμενών, παχύς πολυεστέρας για τη διατήρηση 
της θερμοκρασίας στους βαθμούς που απαιτείται για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών, αισθητήρες on line μέτρησης θερμοκρασίας, οξυγόνου και ph. 
Ανά 10’ οι πληροφορίες αποστέλλονται στην καμπίνα του οδηγού, ανά 30’ στον πελάτη • Προγραμματίζεται η αγορά και 2ου φορτηγού εντός του 2014

Το έργο με μια ματιά

• 4PL: συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό εντολέων της (διαπραγματεύσεις, διαχείριση συμβάσεων ναύλωσης μεταφορών, 
υπηρεσίες χρέωσης μεταφορών, συνεχής βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση κινδύνου και ασφάλισης, ταμειακές ροές) • Οι πελάτες 
απευθύνονται σ’ ένα μόνο κέντρο customer service για την επίλυση των θεμάτων τους συνολικά • Παραδείγματα οι συνεργασίες με εταιρεία καπνικών 
προϊόντων και εταιρεία retail

Το έργο με μια ματιά
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ATTICA GROUP (SUPERFAST FERRIES 
/ BLUE STAR FERRIES)   
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ 
ΚΑΙ ΠΛΟΙΟ «TRAIN & FERRY»
Ο Όμιλος Attica συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με την ιδιωτική 
σιδηροδρομική εταιρία GTS, εκτελώντας συνδυασμένες εμπορευματικές 
μεταφορές στη γραμμή του Μπάρι. Η συνεργασία αυτή έχει συμβάλει σημαντικά 
στην αύξηση του μεταφορικού έργου στη συγκεκριμένη γραμμή. Σε μία αγορά 
που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, ο Όμιλος Attica, προσηλωμένος στη 
συνεχή, υψηλού επιπέδου λειτουργία των πλοίων της προχωράει μεθοδικά, 
μελετώντας όλες τις εν δυνάμει αγορές και τους πιθανούς στόχους 
δραστηριοποίησης. Τον Οκτώβριο 2008 και τον Οκτώβριο του 2009 η Attica 
Group παρέλαβε δύο επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία (Ro-Pax), τα Superfast 
I & Superfast II που ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Nuovi Cantieri Apuania, 
Ιταλίας. Τα πλοία Superfast I & Superfast II δρομολογήθηκαν στη γραμμή Πάτρα 
– Ηγουμενίτσα – Μπάρι και αύξησαν τη χωρητικότητα της συγκεκριμένης 
γραμμής κατά 40%. Το κόστος για την αγορά των δύο πλοίων ανήλθε σε 156 
εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος Attica επενδύει στις εμπορευματικές μεταφορές, όχι 
μόνο δρομολογώντας νέα πλοία αλλά και με συνδυασμένες εμπορευματικές 
μεταφορές τρένου-πλοίου (Train & Ferry combined transports). Στο Μπάρι, 

συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με την ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρία GTS, εκτελώντας συνδυασμένες μεταφορές φορτίων από το πλοίο στο 
τρένο. Η φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων πραγματοποιείται στο λιμάνι του Μπάρι σε κατάλληλη αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης. Η 
συνεργασία αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του μεταφορικού έργου στη συγκεκριμένη γραμμή.

Η Μαρία Καλημέρη, Railway Key Account Manager της 
Attica Group, παραλαμβάνει το βραβείο από τον Καθ. 
Γεώργιο Γιαννόπουλο

TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Η εταιρεία Τaxiplon, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού ανασχεδιασμού που 
εφαρμόζει με έμφαση τη συνεχή εξέλιξή της, απέκτησε το πιστοποιητικό 
ποιότητας ISO 9001, κάτι που αποτελεί πρωτιά στο κλάδο των υπηρεσιών ταξί. 
Για την εταιρεία, πέρα από μια πολύ σημαντική επιβράβευση, αποτελεί και 
δέσμευση ώστε να διασφαλίσει το όραμα και την καθημερινή αποστολή της, 
να παρέχει ασφαλή και πολυτελή μεταφορά από επαγγελματίες οδηγούς, 
24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη 
μετακίνησης των πελατών της. Τα επιτεύγματα του Taxiplon: • Ανάπτυξη 
Διαδρομών. Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση που έχει πλήξει και 
τον χώρο των υπηρεσιών ταξί, η εταιρεία πέτυχε ισχυρή ανάπτυξη διαδρομών 
24%, για το 2013 σημειώνοντας το μέγιστο αριθμό ιστορικά τον Δεκέμβριο 
κλείνοντας με 101.035 διαδρομές.• Ανάπτυξη Προσωπικού. Οι άνθρωποί της 
εταιρείας εμπνέονται με τη νοοτροπία του «μπορώ να κάνω» και την ακλόνητη 
δέσμευση για την αριστεία κερδίζοντας την πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 
για τον τρόπο που εργάζονται. • Ανάπτυξη Μελών Οδηγών Ταξί. Πολύτιμοι 
συνεργάτες της εταιρείας σε αυτή την πορεία είναι οι οδηγοί μέλη της, με 
τους οποίους συνεργάζεται, ώστε να παρέχει πάντα τις πιο εξειδικευμένες 

υπηρεσίες. Έτσι, αύξησε το 2013 τα μέλη οδηγούς του στόλου, από 121 σε 907, μια αύξηση που αναλογεί σε 650%. • Ανάπτυξη Πελατών. Η 
εταιρεία έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 180.000 πελάτες έως σήμερα.

Η Ματίνα Καυκαρισίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της Taxiplon, παραλαμβάνει το βραβείο από τον Καθ. 
Γεώργιο Γιαννόπουλο, Διευθυντή ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ

      ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Το έργο με μια ματιά

• 1000 ταξί, 120 business taxi, 30 business executives taxi, 2 minivan, 2 limo • Πρόγραμμα καθετοποίησης υπηρεσιών για τον επιβάτη, τις εταιρείες, τα 
ασυνόδευτα, τα ραντεβού, τις ξεναγήσεις • 3 τρόποι εξυπηρέτησης πελατών: Τηλεφωνικά, Application «Θέλω ταξί» για iphone και android, Internet 

• Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών με τρένο και πλοίο (train & ferry) μεταξύ των ελληνικών και των ιταλικών λιμανιών Πάτρα – 
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Bari – Ancona • H Attica Group προσχώρησε σε όλα τα διεθνή εμπορο-τιμολογιακά προϊόντα (προσφορές) 
των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων (κάρτες EURAIL, INTERRAIL, EURODOMINO κ.λπ.) και των άλλων ηπείρων (κάρτες EURAIL κ.λπ.) 
από και προς την Ελλάδα

Το έργο με μια ματιά
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ΑΡΓΟΣ Α.Ε.  
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση εφημερίδων και 
περιοδικών. Σήμερα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον κλάδο. Το 2010, για την 
εφαρμογή σχεδίου δραστικής μείωσης του κόστους Logistics της εταιρείας, 
απαιτήθηκε η μείωση του κόστους οδικής μεταφοράς η οποία, ως επί το πλείστον, 
εκτελείται με Ι.Χ. φορτηγά. 
Για την υλοποίηση του σχεδίου επανασχεδιάστηκαν 
• Τα δρομολόγια μεταφοράς παραγωγής. • Τα δρομολόγια μεταφοράς ετοίμων. 
• Οι τύποι των φορτηγών που είναι απαραίτητοι. • Εγκαταστάθηκε Σύστημα 
Διαχείρισης Στόλου (zelitrack) σε συνεργασία με την Vodafone. • Στα τέλη 
του 2013 σε συνεργασία με την Planning Α.Ε. η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη 
την απελευθέρωση των μεταφορών, προχώρησε στην μετατροπή του στόλου 
των euro 5, σε φορτηγά δημοσίας χρήσεως. Τα σημαντικά οφέλη από τον 
επανασχεδιασμό του κυκλώματος μεταφοράς σε τιμές μεταξύ 2011 και 2013 είναι 
1. Μείωση των χιλιομέτρων κατά 13% με αντίστοιχη μείωση του κόστους 
συντήρησης των φορτηγών 2. Μείωση των λίτρων που καταναλώθηκαν κατά 21% 
3. Μείωση των οδηγών κατά 44% 4. Μείωση των φορτηγών κατά 23% 5. Μείωση 
του ποσοστού αποκλίσεων στην ώρα παράδοσης από 12% σε 3%

Η νέα γενιά φορτηγών σε συνδυασμό με την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Στόλου αύξησε και τα επίπεδα ασφάλειας, Έναν τομέα, στο 
οποίο η διοίκηση της ΑΡΓΟΣ, έχει θέσει υψηλά τις προδιαγραφές (ταχύτητα, ωράριο εργασίας των οδηγών, συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή κ.λπ.). 

ACS COURRIER S.A.  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «ACS 
WEB BUSINESS TOOLS» ΓΙΑ E-SHOPS
Τα εργαλεία «ACS Web Business Tools» απευθύνονται στα ηλεκτρονικά 
καταστήματα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ACS και που ενδιαφέρονται να 
αυτοματοποιήσουν όλες τις διαδικασίες που αφορούν τις αποστολές τους, μέσα 
από το περιβάλλον της ιστοσελίδας τους. Οι χρήστες των εφαρμογών αυτών 
(διαχειριστές των e-shops) έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακριβή υπολογισμό 
του μεταφορικού κόστους για την κάθε αποστολή προς τους πελάτες τους, 
να προβούν στην αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση των αποδεικτικών ACS 
(vouchers) και να προσφέρουν ευκολία και ταχύτητα στους πελάτες τους.
Συγκεκριμένα τα εργαλεία προσφέρουν την ακόλουθη λειτουργικότητα:
1. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Store 
Locator). 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Pricing Calculator) 
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (PDF Voucher) 4. ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Κλήση Courier) 5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Order Tracking) 
Το e-shop με τα ACS Web Business Tools κερδίζει τα εξής: • Βελτίωση της 
εξυπηρέτησης & ενημέρωσης του αγοραστή (άρα, πιο ευχαριστημένοι πελάτες) 
• Αυτοματοποιημένη λειτουργία = Παραγωγικότερη λειτουργία (άρα 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους) • Ώθηση επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος (οι επισκέπτες επιστρέφουν για να ελέγξουν την ακριβή πορεία της παραγγελίας τους) • Δυνατότητα πρωτοπορίας σε σύγκριση με 
τον ανταγωνισμό! Τα εργαλεία της ACS Courier δεν προσφέρονται από τις λοιπές ελληνικές εταιρείες ταχυμεταφορών. 
Τέλος, η ACS έχει σχεδιάσει έτοιμες εφαρμογές (apps) που «κουμπώνουν» εύκολα πάνω στις πιο δημοφιλείς διαχειριστικές πλατφόρμες 
περιεχομένου (CMS) που χρησιμοποιούν τα e-shops. 

Γιώργος Μπουκίδης, CRM & Systems Solutions
Manager της ACS Courrier S.A. 

Απόστολος Μπίστινας, Logistics Manager, ΑΡΓΟΣ ΑΕ

• Ανανέωση στόλου το 2011 με 58 φορτηγά τεχνολογίας Euro 5 • Μετατροπή του στόλου σε φορτηγά δημοσίας χρήσεως για σύναψη συνεργιών
• Μοναδοποίηση φορτίων σε παλέτες προδιαγραφών  eur epal για τα δρομολόγια μεταφοράς παραγωγής και ετοίμων • Μείωση χλμ κατά 13%, λίτρων κατά 
21%, ποσοστού απόκλισης στην ώρα παράδοσης από 12% σε 3% 

Το έργο με μια ματιά

• ACS Web Business Tools για τις αποστολές ηλεκτρονικών καταστημάτων • Επαλήθευση διεύθυνσης και εντοπισμός καταστήματος 
• Υπολογισμός κόστους αποστολής • Δημιουργία αποδεικτικού αποστολής • Εντολή παραλαβής • Αναζήτηση αποστολής 

Το έργο με μια ματιά

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Transport
Logistics

2014



27



28

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ LOGISTICS / ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• Σύστημα ευφυών μεταφορών με την εφαρμογή τηλεματικής για τη διαχείριση των σχολικών δρομολογίων • Συνεχή παρακολούθηση από το Τμήμα 
Μεταφοράς των δρομολογίων για βελτίωση της προσωποποιημένης επικοινωνίας, του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας κίνησης των μαθητών 
• Μεταφορά 1700 μαθητών Δημοτικού προς και από τις σχολικές εγκαταστάσεις στο Ψυχικό και την Κάντζα (2013-2014) και μεταφορά 1100 μαθητών 
Γυμνασίου και Λυκείου 

INFOTRIP A.E.   
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ 
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ  
H Infotrip ανάπτυξε μια τεχνολογική πλατφόρμα για τη συνολική διαχείριση και 
παρακολούθηση της διαδικασίας μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, μεταξύ 
λιμένων και τελικών προορισμών της ενδοχώρας. Το καινοτόμο αυτό σύστημα 
έχει σαν στόχο να διασυνδέει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά τη 
διαδικασία παρακολούθησης της μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, μέσα από 
ένα κοινό περιβάλλον. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν 
τα φορτία που φτάνουν στον λιμένα και είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα, 
να γίνεται δρομολόγηση της διαδρομής που ακολουθείται από την εκφόρτωσή 
τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους και να παρακολουθείται η πορεία τους. 
Αναλυτικότερα, η εφαρμογή παρέχει: 1.Ενημέρωση Κρατικών Φορέων, για την 
άφιξη επικίνδυνου φορτίου από θαλάσσης. 2. Ενημέρωση για τον αναμενόμενο 
χρόνο παραλαβής του φορτίου. 3. Ενημέρωση για τον αναμενόμενο χρόνο 
παράδοσης. 4. Ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τα συμβάντα. 
5. Ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και υπηρεσίες πλοήγησης/
δρομολόγησης. 6. Υπηρεσίες Ελέγχου και Παρακολούθησης. 7.Διαχείρισης 

δεδομένων. 8.Αναζήτηση GIS. 9. Εισαγωγή οδικών συμβάντων από τον χειριστή του συστήματος ή την αστυνομία. 10.Απόκτηση αναφορών.

Ο Αθανάσιος Βραχινόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής 
της Infotrip παραλαμβάνει το βραβείο από τον 
Απόστολο Κενανίδη , Πρόεδρο ΔΣ ΟΦΑΕ.

Ε.Ε.Ι./BK TELEMATICS  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού ανήκουν στο 
Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.). Κάθε σχολική χρονιά, το 
Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. μελετά και σχεδιάζει τα σημεία των στάσεων και τα 
δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων, με τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες 
του Κολλεγίου Αθηνών/Ψυχικού μεταφέρονται καθημερινά προς και από τις 
σχολικές εγκαταστάσεις στο Ψυχικό και στην Κάντζα. Ο σχεδιασμός και η 
οριστικοποίηση τους ισχύουν μόνον για τη σχολική χρονιά, για την οποία έχουν 
μελετηθεί και πάντοτε με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και, κυρίως, την 
ασφαλή μεταφορά των μαθητών. Τα τελευταία χρόνια λόγω της απαίτησης για 
καθολική διαχείριση και συνεχή εποπτεία του συνόλου των σχολικών οχημάτων 
έχει αναπτυχθεί, ειδικά για το έργο της μεταφοράς των μαθητών του Ε.Ε.Ι., ένα 
ολοκληρωμένο «σύστημα ευφυών μεταφορών», με την εφαρμογή τηλεματικής 
για τη διαχείριση των σχολικών δρομολογίων, το οποίο σχεδιάσθηκε από το 
Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. και υλοποιήθηκε από την εταιρεία BK Telematics. 
Mε τη χρήση του, επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση των οχημάτων από 
το Τμήμα Μεταφοράς και η παροχή στοιχείων που βοηθούν στη βελτίωση του 
επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας κίνησης των μαθητών.

Αιμιλία Γεωργοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, 
Συγκοινωνιολόγος, Προϊσταμένη του τμήματος 
μεταφοράς Κολλεγίου

• Τεχνολογική πλατφόρμα για τη συνολική διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων μεταξύ λιμένων και τελικών 
προορισμών • Διασυνδέει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (οργανισμοί λιμένων, λιμεναρχείο, τελωνείο, ναυτιλιακές εταιρείες, φορείς μεταφοράς 
επικίνδυνων  φορτίων κ.ά.) • Η εφαρμογή είναι προσαρμοσμένη  και για κινητές συσκευές 

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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       ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ LOGISTICS / ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

RETAIL LINK - SARMED   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS 
Στο πλαίσιο της προοδευτικής στρατηγικής της Sarmed, η εταιρεία επέλεξε 
τις προηγμένες λύσεις της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για 
την αξιόπιστη, τάχιστη και αποτελεσματική μετάβαση από το χάρτινο στο 
ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Οι δύο εταιρείες ξεκίνησαν τη συνεργασία τους 
το Νοέμβριο του 2013 με στόχο την αποϋλοποίηση του 65% των αξιακών 
τιμολογίων της Sarmed, μέσα στον πρώτο χρόνο χρήσης. Η εφαρμογή R@L 
e-Invoicing BizDoc Enterprise Edition υλοποιήθηκε με επιτυχία σε λιγότερο από 
μήνα, μέσα στους τρεις πρώτους μήνες χρήσης της λύσης, σημειώθηκαν τα 
ακόλουθα αποτελέσματα: • Άμεση μείωση του κόστους από τα 2,5 € στα 0,63 
€/ανά παραστατικό. • Επιτυχής αποϋλοποίηση του 40% του συνολικού όγκου 
των αξιακών παραστατικών της SARMED. • Συνολικό όφελος που υπολογίζεται 
στο 50% επί του αρχικού κόστους τιμολόγησης & αρχειοθέτησης για το 1ο έτος 
χρήσης, και 74% για κάθε επόμενο έτος χρήσης. • Απόσβεση της επένδυσης 
(R.O.I) σε λιγότερο από 3,5 μήνες. • Μείωση του διαχειριστικού χρόνου 
αρχειοθέτησης και αναζήτησης παραστατικών. • Μείωση του διαχειριστικού 
χρόνου επικοινωνίας με τους πελάτες για θέματα τιμολόγησης.

Ιωάννης Κυμπιζής (Sarmed) και Britta BALDEN, 
Διευθύνουσα Σύμβουλο Retail Link.

ON LINE DATA 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Για περισσότερα από 25 χρόνια η On Line Data Α.Ε. δραστηριοποιείται στον 
σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση ολοκληρωμένων πληροφοριακών 
συστημάτων, με κατεύθυνση τις μεταφορές και τα Logistics.
Βασικό αντικείμενο της Οn Line Data A.E. είναι η παραγωγή και η διάθεση 
προϊόντων και υπηρεσιών στον χώρο της Πληροφορικής, βασισμένων στην 
υψηλή τεχνολογία, με στόχο τη βέλτιστη ποιότητα και την αρτιότερη κάλυψη των 
αναγκών των πελατών της. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας σε έναν τομέα 
ραγδαία εξελισσόμενο και άκρως ανταγωνιστικό προϋποθέτει ανθρώπινο 
δυναμικό με βαθιά εξειδίκευση, υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση και σημαντική 
εμπειρία . Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή 
επιλογή των στελεχών της, αλλά και στη συνεχή επιμόρφωση ολόκληρου 
του προσωπικού της, μέσω προγραμμάτων και σεμιναρίων επαγγελματικής 
επιμόρφωσης. Σήμερα, η OnLine Data A.E., χάρη στην πολύχρονη 
δραστηριότητά της και τις συνεχείς επενδύσεις της στον χώρο, κατέχει άριστη 
γνώση του τομέα των Διεθνών Μεταφορών, των Εθνικών Μεταφορών και 
των Ναυτικών Πρακτορείων (Liner Shipping Agencies). Η συσσωρευμένη 
εμπειρία της OnLine Data A.E. έχει συντελέσει στη δημιουργία ενός ολιστικού 

πληροφοριακού μοντέλου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως “Transport Ecosystem”. Σκοπός του μοντέλου αυτού είναι η πλήρης παρακολούθηση 
όλων των δραστηριοτήτων του supply chain, ενοποιημένα ή ανεξάρτητα. Οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: • Εσωτερική Μεταφορά • Διανομή 
• Διεθνής Οδική, Θαλάσσια, Αεροπορική & Σιδηροδρομική Μεταφορά • Ναυτική Πρακτόρευση • Container Logistics & Container Depot • 3rd 
Party Logistics Warehouse • Fleet Configuration Management 

Ο Νίκος Ροδόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της OnLine Data, παραλαμβάνει τα βραβείο από τον 
Απόστολο Κενανίδη , Πρόεδρο ΔΣ ΟΦΑΕ.

• Υλοποίηση λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αρχειοθέτησης της Retail@Link  (μέλος του ομίλου Entersoft) στην Sarmed 
• R@L e-Invoicing BizDoc Enterprise Edition – οφέλη στους 3 πρώτους μήνες χρήσης: Μείωση κόστους από 2,5€ στα 0,63€ ανά 
παραστατικό, Αποϋλοποίηση του 40% του συνολικού όγκου αξιακών παραστατικών, Συνολικό όφελος 50% επί του αρχικού κόστους για 
το 1ο έτος, 74% για κάθε επόμενο έτος  • Απόσβεση της επένδυσης (R.O.I.) σε λιγότερο από 3,5 μήνες  • Μείωση διαχειριστικού χρόνου 
αρχειοθέτησης και αναζήτησης παραστατικών  • Ενίσχυση της ασφάλειας στις διαδικασίες αρχειοθέτησης και αποστολής

Το έργο με μια ματιά

• Πληροφοριακά συστήματα με βασικό προσανατολισμό στον χώρο του Supply Chain • Ολιστικό πληροφοριακό μοντέλο “Transport Ecosystem”: πλήρης 
παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του supply chain, ενοποιημένα ή ανεξάρτητα • Πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων (EDI), διασύνδεση συστημάτων διεθνώς 

Το έργο με μια ματιά
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JUNGHEINRICH HELLAS   
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER SALES 
ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Εκτός από υψηλής τεχνολογίας ανυψωτικά μηχανήματα, η Jungheinrich παρέχει 
στους πελάτες της, υπηρεσίες After Sales υψηλής ποιότητας για οτιδήποτε 
μπορεί να χρειαστεί το ανυψωτικό τους μηχάνημα. Το τεχνικό της τμήμα 
αποτελείται από ένα στόλο 24 πλήρως εξοπλισμένων κινητών συνεργείων,  
τα οποία διαθέτουν εκτός των άλλων και ανταλλακτικά «πρώτων βοηθειών», 
καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των πελατών σε όλη την Ελλάδα γρήγορα, άμεσα 
και αποτελεσματικά, με χρόνους ανταπόκρισης από 2 έως 4 ώρες. Η εταιρεία 
αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων 
ανεξαρτήτως κατασκευαστή, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα, καθώς ενεργεί 
πάντα με γνώμονα την εξεύρεση της οικονομικότερης δυνατής λύση. Στόχος 
παραμένει η άριστη διαχείριση του στόλου των πελατών της. Γνωρίζοντας ότι 
εν μέσω της οικονομικής κρίσης η καλύτερη μακροχρόνια επένδυση  είναι 
η σωστή και τακτική συντήρηση των μηχανημάτων,  η Jungheinrich  διαθέτει 
μεγάλη γκάμα συμβολαίων συντήρησης και Full Service με και χωρίς 
ανταλλακτικά, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες αλλά και απαιτήσεις των 
πελατών της, τόσο σε υπηρεσίες όσο και σε ανταλλακτικά. Χρησιμοποιώντας 
μόνο γνήσια ανταλλακτικά Jungheinrich, αυτομάτως αυξάνεται ο χρόνος ζωής 

των μηχανημάτων και διασφαλίζεται και η αξία τους σε περίπτωση μεταπώλησής τους. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση 
χειριστών για την ορθή και ασφαλή χρήση κάθε τύπου μηχανήματος.

TREDIT S.A.   
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
Το μοναδικό ελληνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων - TOS (με την εμπορική ονομασία FRETIS-IFT) 
που έχει αναπτυχθεί από την Tredit και βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία 
στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο, διαλειτουργικών, διασυνδεδεμένων και 
ενοποιημένων υποσυστημάτων. Ο σχεδιασμός του συστήματος βασίζεται σε 
ανοικτή – αρθρωτή αρχιτεκτονική, η οποία επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα 
και διασυνδεσιμότητα του συστήματος με εφαρμογές και συστήματα τρίτων. 
To FRETIS-IFT είναι, ήδη, σε επιχειρησιακή λειτουργία στο Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΘ 
από το 2006, εξυπηρετώντας σε μηνιαία βάση περί τα 20.000 TEUs ενώ 
διαχειρίζεται αποτελεσματικά κατά μέσο όρο 25.000 κινήσεις straddle carrier 
κάθε μήνα εντός του χώρου στοιβασίας. Τέλος, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης 
των 9.000 φορτηγών οχημάτων που καταφθάνουν κατά μέσο όρο σε μηνιαία 
βάση στις πύλες του ΟΛΘ για απόθεση ή παραλαβή Ε/Κ ανέρχεται σε μόλις 20 
λεπτά. Το βασικό όφελος από τη χρήση του συστήματος είναι η ύπαρξη ενός 
μοναδικού σημείου ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα στο ευρύτερο επιχειρησιακό 
περιβάλλον του λιμένα, η καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, αλλά 

και η αποτελεσματική διαχείριση του διαθέσιμου χώρου στοιβασίας. Τέλος ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρεχόμενη ασφάλεια (μέσω των σχετικών 
ελέγχων στα σημεία πρόσβασης – πύλες), αλλά και η γενικότερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες του λιμένα. Το 
FRETIS-IFT εξελίσσεται διαρκώς από την εταιρεία TREDIT, προσθέτοντας νέα λειτουργικότητα, αλλά και ενσωματώνοντας τις τελευταίες εξελίξεις.

Μαρία Γούσιου, Marketing Manager 
της Jungheinrich Hellas

Γιώργος Τσούκος, Head of Applications Design 
and Development Dept της TREDIT S.A.

• Το μοναδικό Ελληνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων – TOS (με την εμπορική ονομασία FRETIS-
IFT) έχει αναπτυχθεί από την TREDIT και βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης • Εξυπηρετεί σε μηνιαία βάση περί 
τα 20.000 TEUs, ενώ διαχειρίζεται αποτελεσματικά κατά μέσον όρο 25.000 κινήσεις straddle carrier κάθε μήνα. • Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των 9.000 
φορτηγών οχημάτων μηνιαίως, μόλις 20’

• Εκτός από υψηλής τεχνολογίας ανυψωτικά μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει μεγίστης ποιότητας υπηρεσίες After Sales • Το τεχνικό τμήμα 
αποτελείται από στόλο 24 πλήρως εξοπλισμένων κινητών συνεργείων, τα οποία διαθέτουν ανταλλακτικά «πρώτων βοηθειών» • Πανελλαδική εξυπηρέτηση, 
χρόνοι ανταπόκρισης 2-4h • Συντήρηση και επισκευή όλων των ανυψωτικών ανεξαρτήτως κατασκευαστή

Το έργο με μια ματιά

Το έργο με μια ματιά
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THESSBIKE   
THESSBIKE: THESSALONIKI BIKE SHARING SYSTEM 
Το ThessBike είναι ένα σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων με βάση την 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύχθηκε έχοντας 
ως στόχο να δώσει μια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. 
Το project ξεκίνησε πιλοτικά τον Σεπτέμβριο του 2013 με 100 ποδήλατα και 
5 σταθμούς ποδηλάτων , όλα σε ιδιωτικούς χώρους. Επιλέχθηκε το γαλάζιο 
και λευκό για τα ποδήλατα και το όνομα ThessBike, που παραπέμπει στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα και στην ερώτηση «αν θέλει κανείς να κάνει 
ποδήλατο». Το σύστημα δουλεύει με την έκδοση μιας προσωπικής κάρτας 
χρήστη, η οποία λειτουργεί σαν κάρτα προπληρωμένου χρόνου, από την οποία 
αφαιρείται το ανάλογο ποσό μετά την κάθε ενοικίαση ποδηλάτου που γίνεται 
από τον χρήστη. 
Οι χρεώσεις είναι χαμηλές και ανάλογες με άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς -  
1 ευρώ η ώρα ενοικίασης -  ενώ δίνεται κίνητρο μικρότερης χρέωσης κι δωρεάν 
χρόνου σε χρήστες που το χρησιμοποιούν συχνά και κυρίως για τη μετακίνηση 
τους. Στην αρχική πιλοτική μορφή του το σύστημα λειτούργησε με τη συμμετοχή 
ανθρώπινου δυναμικού που παρέδιδε και παραλάμβανε τα ποδήλατα, ενώ, 
πλέον, η επέκταση του προσανατολίζεται σε αυτόματους σταθμούς. 
Οι περισσότερες ενοικιάσεις γίνονται για λόγους αναψυχής, αλλά με τη 

συστηματική εκπαίδευση από τους ανθρώπους του Thessbike, το κοινό ενημερώνεται για τα οφέλη που προκύπτουν από την ουσιαστική 
χρησιμοποίηση του ποδηλάτου έως εναλλακτικού μέσου μετακίνησης (που είναι και ο απώτερος στόχος).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ Α.Ε.)  
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Α.Ε., σε συνεργασία με τις 
Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως σήμερα υλοποιεί 
τη δράση «Πρότυπες Γραμμές». Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
δέσμης μέτρων αναβάθμισης των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών 
προς το επιβατικό κοινό και στοχεύει στην: • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 
λειτουργίας (operations) για τη βελτίωση της κανονικότητας και της ακρίβειας των 
δρομολογίων • Ενίσχυση της πληροφόρησης του επιβατικού κοινού • Δοκιμή και 
αξιολόγηση νέων τεχνολογιών • Βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας
Πιο συγκεκριμένα η δράση των Πρότυπων Γραμμών περιλαμβάνει τα εξής:
• Λεπτομερή επαναδρομολόγηση των γραμμών • Παροχή σχετικών έντυπων 
οδηγιών και χρόνων σε οδηγούς για την τήρηση των χρονοαποστάσεων 
μεταξύ των οχημάτων και της ακρίβειας των δρομολογίων • Αναγραφή των 
χρόνων ακριβούς διέλευσης ανά στάση στους κυλίνδρους πληροφόρησης (για 
τις τροφοδοτικές γραμμές [407], [302], [131], [25] και [837]), καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ. • Επιβίβαση από την μπροστινή θύρα (στις τροφοδοτικές 
γραμμές) • Πληροφόρηση του επιβάτη στις αφετηρίες, στα τέρματα, στις 
ενδιάμεσες στάσεις και εντός οχήματος από το προσωπικό και διανομή 

ενημερωτικού φυλλαδίου γραμμής (χάρτης γραμμής και δρομολόγια) από τα σταθμαρχεία και σημεία πώλησης εισιτηρίων • Πληροφόρηση του 
επιβάτη εντός των οχημάτων με πινακίδα αλληλουχίας στάσεων / δυνατοτήτων μετεπιβίβασης • Ενισχυμένες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για τον 
καθαρισμό των οχημάτων • Ανακαίνιση στύλων στάσεων και κυλίνδρων πληροφόρησης • Κυτία και έντυπα παραπόνων εντός οχήματος

Απόστολος Συμεωνίδης, 
Δημιουργός του ThessBike

Ο Ιωάννης Οικονόμου, Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος ΟΣΥ, 
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Γιάννη Κυριακού, 
Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ

• Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Α.Ε. σε συνεργασία με τις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. υλοποιεί τη Δράση «Πρότυπες Γραμμές» 
• Σημαντικά αποτελέσματα μετά από 6 εβδομάδες λειτουργίας: Ενισχυμένη αξιοπιστία δρομολογίων, Τρήση χρονοαποστάσεων και χρόνων διέλευσης στις 
στάσεις, Αύξηση επιβιβάσεων και επιβατικής κίνησης, Μείωση επιβιβάσεων χωρίς εισιτήριο με μεσοσταθμική αύξηση επικυρώσεων >40% 

Το έργο με μια ματιά

• Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης • Προσφορά εναλλακτικής μετακίνησης στους πολίτες με υγιεινό 
και οικονομικό τρόπο • Συμβολή στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην πόλη • 7 μήνες μετά την έναρξη του project, διατίθενται στους πολίτες 200 
ποδήλατα σε 6 αυτοματοποιημένους σταθμούς που σύντομα θα γίνουν 8, προς 1 ευρώ η ώρα ενοικίασης 

Το έργο με μια ματιά
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Ευαγγελία Πορτούλη, Ερευνήτρια ΕΠΙΣΕΥ, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βάλυ Λιόλιου, Βοηθός Διευθύντρια ΥΕΣΘΕΔ

ΔΕΗ Α.Ε.  
PROJECT «GREEN EMOTION» 
Το Green eMotion αποτελεί μια πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 
με σκοπό να ομογενοποιήσει και να ενσωματώσει κάτω από μια ενιαία μεθοδολογία 
τα διεσπαρμένα και αποσπασματικά έργα ηλεκτροκίνησης, που αναπτύσσονται 
αυτόνομα σε όλη την Ευρώπη. Το Green eMotion προτείνει και δημιουργεί μια 
virtual αγορά (marketplace), όπου όλοι οι charging post operators, αλλά και οι 
service providers της ηλεκτροκίνησης μπορούν να «αγοράσουν» υπηρεσίες, 
όπως αναζήτηση σταθμών φόρτισης, δέσμευση σταθμού φόρτισης και συμμετοχή 
σε smart charging. Μετά τη διαμόρφωση όλης της πλατφόρμας ευρωπαϊκής 
ηλεκτροκίνησης και την προώθηση διαφορετικών καινοτομικών δράσεων σε κάθε 
μια περιοχή του Green eMotion, δύο περιοχές στην Ευρώπη έχουν επιλεγεί για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης του Green eMotion με τη δημιουργία 
δύο νέων πιλοτικών έργων ηλεκτροκίνησης δεύτερης γενιάς. Η μία εξ αυτών 
επιλέχτηκε (μετά από ψηφοφορία) να είναι η Βουδαπέστη, όπου το έργο υλοποιεί 
η RWE, ενώ η ΔΕΗ πέτυχε να εξασφαλίσει εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, το 
δεύτερο έργο ηλεκτροκίνησης, που θα υλοποιήσει στην Κοζάνη. Το έργο της 
Κοζάνης θα περιλαμβάνει σταθμούς φόρτισης εγκατεστημένους στα πεζοδρόμια 
και σε δημόσιους χώρους της πόλης, και την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, που μέσω χρονομίσθωσης θα προμηθευτεί η ΔΕΗ. Πέρα από το έργο 

της ηλεκτροκίνησης, θα υλοποιηθεί και εφαρμογή έξυπνης φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με φωτοβολταϊκά εγκατεστημένα σε 
σχολεία του Δήμου Κοζάνης. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια καινοτόμα και πρωτοποριακή εφαρμογή επίδειξης της συμμετοχής της ηλεκτροκίνησης 
στην πράσινη ενέργεια και στην υποστήριξη μεγαλύτερης διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CITYMOBIL2
Ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα 
CityMobil2, μέσω της Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ – e-Trikala ΑΕ, σχετικά με την 
κινητικότητα αυτοματοποιημένων οχημάτων χωρίς οδηγό. 
Ουσιαστικά το έργο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων κυκλοφορίας 
οχήματος χωρίς οδηγό σε Αστικό Περιβάλλον με πραγματικές συνθήκες 
κυκλοφορίας. Έλληνες εταίροι του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ 
του Δήμου Τρικκαίων “e-Trikala AE”, καθώς και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών “ΕΠΙΣΕΥ”. Οκτώ από 
συνολικά δώδεκα Ευρωπαϊκές πόλεις – μεταξύ αυτών και η πόλη των Τρικάλων 
– έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση του Προγράμματος, κάτι που σημαίνει 
ότι θα κυκλοφορήσουν στην πόλη αυτοματοποιημένα οχήματα σε συγκεκριμένη 
διαδρομή για διάστημα από δύο έως έξι μήνες, ανάλογα με την περίπτωση. Η 
επίδειξη στην πόλη των Τρικάλων αναμένεται να γίνει εντός του 2016. Τα οχήματα 
θα παραχωρηθούν από τους δύο κατασκευαστές εταίρους του προγράμματος 
(Robosoft και Induct ) εκ περιτροπής σε κάθε πόλη που έχει προκριθεί στη Β’ 
φάση, κατά το διάστημα μεταξύ του Μαρτίου 2014 και του Ιουνίου 2016. Η e-Trikala 
A.E. με τον συντονιστή εταίρο βρίσκονται ήδη στη διαδικασία νομιμοποίησης της 

πιλοτικής κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη, με διαρκή ανταλλαγή στοιχείων με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών.

• Πρόγραμμα Green-eMotion προϋπολογισμού 43 εκατ.€ • Διαμόρφωση πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Ηλεκτροκίνησης οχημάτων, ευρωπαϊκή αγορά 
αναζήτησης υπηρεσιών για την εύκολη μετακίνηση και φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη • Κοζάνη: έχει επιλεχθεί ως μια από τις 2 περιοχές 
της Ευρώπης για την πιλοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ηλεκτροκίνησης • Εφαρμογή έξυπνης φόρτισης των οχημάτων σε συνεργασία με φωτοβολταϊκά 
εγκατεστημένα σε σχολεία του Δήμου Κοζάνης. 

Το έργο με μια ματιά

• Επιλογή της πόλης των Τρικάλων ως ευρωπαϊκό πιλότο για την κυκλοφορία οχημάτων χωρίς οδηγό. Εντός του 2016 θα κυκλοφορήσει 
αυτοματοποιημένο mini bus χωρίς οδηγό σε συγκεκριμένη διαδρομή με έξι στάσεις εντός του αστικού ιστού – παγκόσμια πρωτοτυπία  
• Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος CityMobil2 όπου μετέχουν η Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ – e-Trikala AE 
και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

Το έργο με μια ματιά
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TRUCKBIRD   
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Η πληρότητα των φορτηγών αγγίζει στην Ελλάδα μονάχα το 68%, το δεύτερο 
χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας και 
οι παρωχημένες αντιλήψεις βασικών παιχτών του ευρύτερου κλάδου της εφοδιαστικής 
αλυσίδας κρατούν δέσμια μια ζωτικής φύσεως για την ελληνική οικονομία αγορά. Εκεί 
εντοπίζουμε την προϋπάρχουσα ανάγκη την οποία καλούμαστε να ικανοποιήσουμε με 
τη χρήση της τεχνολογίας. Η Truckbird εργάζεται για την υλοποίηση μιας καινοτόμου 
ιδέας που προσθέτει αξία σε επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών. Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα Truckbird δημιουργεί μια δομημένη ηλεκτρονική αγορά φορτίου σε πραγματικό 
χρόνο, συνδέοντας τους αποστολείς εμπορευμάτων ή αγαθών και τους μμεταφορείς 
αυτών. Η ηλεκτρονική αγορά του Truckbird λειτουργεί, προς το παρόν, σε πιλοτική φάση 
και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές, κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Το Truckbird 
προσφέρει στους αυτόνομους μεταφορείς και στις μεταφορικές εταιρείες τη δυνατότητα 
εύρεσης φορτίων για την αύξηση του κύκλου εργασιών τους και της πληρότητας των 
οχημάτων τους. Η mobile εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης φορτίων, 
καταχώρησης προσφοράς και οριστικοποίησης συμφωνίας μέσα από το κινητό τηλέφωνο, 
μειώνοντας το νεκρό χρόνο και τις άδειες διαδρομές. 

EKETA / ΙΜΕΤ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Tο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ) σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς έχει εγκαταστήσει μέσω μιας σειράς προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας 
και καινοτομίας, υποδομές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στην πόλη και έχει 
αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες κινητικότητας. Η χρήση αυτών έχει αποδειχθεί 
καθοριστική στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, έχει συμβάλει σημαντικά στην 
αύξηση της οδικής ασφάλειας, έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στις καθημερινές 
κυκλοφοριακές συνθήκες και έχει καταστήσει τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών 
περισσότερο βιώσιμες. Συγκεκριμένα, μέσω του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης 
Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης, το ΙΜΕΤ ανέπτυξε 
μια πλατφόρμα υπηρεσιών, διαθέσιμη τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε έξυπνες συσκευές 
(κινητά τηλέφωνα και tablets), η οποία παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης κυκλοφοριακών 
και περιβαλλοντικών συνθηκών, εκτίμηση τους για μελλοντικά χρονικά διαστήματα και 
δρομολόγηση με όλα τα μέσα, βάσει δεδομένων πραγματικού χρόνου για το ευρύτερο 
οδικό δίκτυο της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο Δημήτρης Ανδριανόπουλος, Co founder 
και Business Developer της ΤRUCKBIRD, 
παραλαμβάνει το βραβείο του από τον Καθ. 
Γεώργιο Δουκίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν–ELTRUN.

Η Γεωργία Αυφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών 
και ο Ευάγγελος Μητσάκης, Ερευνητής Γ’, 
παραλαμβάνουν το βραβείο από τον Καθ. Γεώργιο 
Δουκίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν –ELTRUN.

LAFARGE   
SAFETY LEADERSHIP IN DRY FLY ASH LOGISTICS
Τα σιλοφόρα των εταιρειών παραγωγής τσιμέντου παίρνουν τέφρα που προέρχεται από 
την καύση λιγνίτη από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη 
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων τσιμέντου. Η Lafarge Greece 
καταναλώνει περί τους 350.000 τόνους τέφρας ετησίως, αλλά και μειώνει την ανάγκη 
απόρριψης ισόποσης ποσότητας τέφρας στο περιβάλλον. Είναι όμως μια επιχείρηση 
με σημαντικούς κινδύνους. Έτσι, η Lafarge ανέλαβε να εγκαταστήσει με ίδια έξοδα 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. 
Συγκεκριμένα εγκατέστησε τέσσερις πλατφόρμες ασφαλούς πρόσβασης στην οροφή των 
σιλοφόρων, σύστημα πλυσίματος των σιλοφόρων, καθώς και μια ασφαλτοστρωμένη και 
διαγραμμισμένη περιοχή στάθμευσης ώστε να μην σταθμεύουν τα σιλοφόρα πάνω στη 
τέφρα και τη σκόνη. Παρόλα αυτά η «απόλυτη» ασφάλεια δεν επετεύχθη. Έπρεπε, λοιπόν, 
να βρεθεί ένας τρόπος προκειμένου να ελεγχθεί από απόσταση και σε πραγματικό 
χρόνο η σωστή λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων καθώς και η συμμόρφωση των 
οδηγών στους κανόνες ασφαλείας. Αυτό έγινε δυνατό με τη χρήση τηλεμετρίας, GPS και 
κατάλληλου λογισμικού προκειμένου να ελέγχεται η κίνηση και η ταχύτητα 
των σιλοφόρων εντός της εγκατάστασης, καθώς και η σωστή χρήση των 
πλατφόρμων ασφαλούς πρόσβασης.

Pierre DELEPLANQUE, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου LAFARGE
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Ιωάννης Παππάς 

Ο κ. Ιωάννης Παππάς είναι ο καθηγητής, ο οποίος πρώτος έριξε τον «σπόρο» για την εξέλιξη 
της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μιλώντας και 
διδάσκοντας για τους σημαντικότερους «κρίκους» της (προγραμματισμός, αποθήκευση 
κ.ο.κ.). Ήταν, επίσης, ο πρώτος καθηγητής που ένωσε αυτούς τους «κρίκους», υπό την 
έννοια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την οποία όλοι σήμερα συζητάμε και είχε προτείνει τη 
μετάφραση του όρου “supply chain” σε «εφοδιαστική αλυσίδα», διδάσκοντας μια ολόκληρη 
γενιά. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Διηγηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που λειτουργεί με συνεργασία του EMΠ και του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Aθηνών. Έχει διδάξει στο ΕΜΠ (σε προπτυχιακό επίπεδο),ενώ εξακολουθεί 
να διδάσκει στο ΕΜΠ (σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Το 1978 αναδείχθηκε σε 1978 Fellow, 
Eisenhower Exchange Fellowships (Philadelphia, PA, USA). 

Γιώργος Γεράρδος 
Ο κ. Γιώργος Γεράρδος βραβεύθηκε για την έμπρακτη εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών και 
συστημάτων Logistics, καθώς πιστεύει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί βασικό «εργαλείο» 
συνεχούς ανάπτυξης της Πλαίσιο Computers. Στο επίπεδο των αποθεμάτων κατάφερε μέσα 
σε ένα μόλις εξάμηνο να μειώσει το ύψους τους κατά 24,7 εκατ. ευρώ, απελευθερώνοντας 
πολύτιμο «οξυγόνο» που αξιοποιήθηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Στο 
επίπεδο του warehousing, υλοποίησε το υπερσύγχρονο κέντρο Διοίκησης – Συναρμολόγησης 
και Logistics στη Μαγούλα Αττικής, στο επίπεδο του procurement, του forecasting και του 
inventory planning, η Πλαίσιο Computers αξιοποιεί πρωτοποριακά πληροφοριακά μοντέλα 
ενώ και στο customer service, το επίπεδο εξυπηρέτησης αγγίζει το άριστο, χάρη στις 
εξελιγμένες μεθοδολογίες διοίκησης. Τόσο στα καταστήματα όσο και στα κανάλια B2B και 
παραγγελιών μέσω του Internet, η Πλαίσιο Computers «βλέπει» την ανάπτυξή της μέσα από τα 
Logistics.  

Κωνσταντίνος Ζέκος 
Ίδρυσε και διευθύνει τον μελετητικό οργανισμό Δρόμος Consulting που είναι ένας από 
τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς συμβούλων μεταφορών και συγκοινωνιακών 
υποδομών στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είναι απόφοιτος του ΕΜΠ με master από 
το Northwestern University, ενώ στο site του έχουν καταμετρηθεί συνολικά πάνω από 
360 έργα στην Ελλάδα αλλά και στη Λιβύη, στην Ουκρανία, στη Νιγηρία, στη Σαουδική 
Αραβία, στη Σερβία, στην Ουγγαρία κ.λπ. Στα έργα του που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται ο 
αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πατρών, η Εγνατία Οδός, η Ιόνια Οδός (από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα), η Αττική οδός και η Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, το συγκοινωνιακό έργο 
Αχαρνών (ΣΚΑ), ο σχεδιασμός του συστήματος μεταφορών Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 
κ.λπ. Σήμερα ασχολείται με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου στο ύψος του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Δρ. Ιωάννης Φραντζεσκάκης
Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, διπλωματούχος Πολιτικός μηχανικός του ΕΜΠ, 
Συγκοινωνιολόγος από το Πανεπιστήμιο Yale και Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στις Μεταφορές, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
(1991-1993) και Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής 3 διετίες, 
ο Δρ. Ιωάννης Φραντζεσκάκης,  ο «Πατριάρχης» των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, δίδαξε 
στο ΕΜΠ από το 1980 έως το 1997 κυκλοφοριακή τεχνική. Ασχολείται πάνω από 50 χρόνια 
με το σχεδιασμό και μελέτες μεταφορών και κυκλοφορίας, είναι υπεύθυνος για μεγάλο 
αριθμό μελετών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποτελεί ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος του 
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ισόβιο μέλος του Ινστιτούτου Συγκοινωνιολόγων 
των ΗΠΑ. Επίσης, είναι επίτιμος Πρόεδρος της Συμβουλευτικής επιτροπής του ECOCITY, 
συγγραφέας 8 βιβλίων και συντονιστής σε 13 ερευνητικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

         ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
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