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Tα βραβεία διοργανώνουν το Supply Chain Institute και η 
Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη της 
αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας και των Μεταφορών. 
Στην τελετή απονομής, παρευρέθηκαν 350 υψηλόβαθμα στελέχη 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες και φορείς του κλάδου στη 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.
Ιδιαίτερη στιγμή στην Τελετή, ήταν οι απονομές των Τιμητικών 
Βραβείων από τον Πρόεδρο του Supply Chain Institute Σταμάτη 
Ανδριανόπουλο, τα οποία απονεμήθηκαν για τη συνεισφορά τους 
στον κλάδο στους: Δρ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο – Πρόεδρο & 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Καθ. Γεώργιο Γιαννόπουλο 
– Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της 
«Επιστήμης των Μεταφορών και Συγκοινωνιών», ομότιμο Καθηγητή Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ και Διευθυντή 
του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) του οποίου είναι Αντιπρόεδρος, Ιωάννη Παράσχη – Γενικό Διευθυντή (CEO) του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών και στον Βασίλειο Φουρλή, Πρόεδρο της εταιρείας Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών.  
Σημαντική στιγμή της βραδιάς ήταν και τα 4 βραβεία Κορυφαίας Διάκρισης που απένειμε ο Καθηγητής & Διευθυντής 
του Ηλεκτρονικού Εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Δουκίδης, στις εταιρείες: 
Κέντρο Διαχείρισης & Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε., ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ, Ελαΐς-Unilever Hellas και στον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων, φιλοξενήθηκαν τα Ελληνικά Βραβεία Αριστείας στα Logistics του 
Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδας (ILME) και απονεμήθηκαν τα βραβεία «Μέγας Αλέξανδρος» - Manager 
of the Year στον Ανέστη Παρταλίδη, και το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος» - Project of the Year στην εταιρεία SARMED, 
η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό βραβείων εφοδιαστικής αλυσίδας «European 
Gold Medal in Logistics & Supply Chain – Project of the Year 2016» – ILME.

Βραβεύθηκαν τα καλύτερα έργα και πρωτοβουλίες στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 
των Μεταφορών, την Δευτέρα 25 Μαΐου 2015, στην Τελετή Απονομής των ΠΑΕΓΑΕ Transport & 
Logistics Awards 2015 και ILME “Mέγας Αλέξανδρος”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Balux Prive.

Τελετή Απονομής ΠΑΕΓΑΕ
Transport & Logistics Awards 2015

2015
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Τιμητικό Βραβείο 
Α. Ζηλιασκόπουλος

Τιμητικό Βραβείο 
Β. Φουρλής

Τιμητικό Βραβείο 
Γ. Γιαννόπουλος

O Γ. Παράσχης παίρνει το τιμητικό βραβείο  
από τον Σ. Ανδριανόπουλο

Η παρουσιάστρια  
Μ. Αργυρού

Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - PCDC 
Β. Τσακλάνου - Γ. Δουκίδης

Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - Ελαΐς-Unilever Hellas Γ. 
Δουκίδης - Π. Γεωργάς - Γ. Αντύπας 

Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - ΚΡΙ ΚΡΙ 
Γ. Δουκίδης - Γ. Τσαούση - Α. Μαγκανάρης

Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - ΔΑΑ 
Α. Σιώρης - Γ. Δουκίδης

Τα Ελληνικά βραβεία Αριστείας στα Logistics του ΙLME, άνοιξε ο Πρόεδρος του ILME & 
Μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics (ΕLA) Σπύρος Ολύμπιος, ενώ στη 
συνέχεια ο Κωνσταντίνος Χανιώτης, Α’ Αντιπρόεδρος ILME & πρόεδρος της επιτροπής 
των βραβείων, απένειμε τα διπλώματα συμμετοχής στα βραβεία. Στη συνέχεια ο Μιλτιάδης 
Χατζημανωλάκης, Γενικός Διευθυντής ΝΗΡΕΥΣ και περσινός νικητής του βραβείου Project of 
the Year, ανακοίνωσε το νικητή και ο Σπύρος Ολύμπιος απένειμε στην εταιρεία SARMED, το 
βραβείο Μέγας Αλέξανδρος Project of the Year.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν υπό την Αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΕΒ), Χορηγός τίτλου είναι η ΠΑΕΓΑΕ, Χορηγός ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και 
Υποστηρικτές η εταιρεία Jungheinrich Hellas και EY. 
Τα βραβεία υποστηρίζουν η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.), ο 
Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics (ΣΥΝΔΔΕ&L), 
το ITS HELLAS Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών και ο Σύλλογος 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
Χορηγοί Επικοινωνίας είναι το περιοδικό Logistics & Management, το περιοδικό Supply Chain 
& Logistics και το site metaforespress.gr.

Βραβείο Μέγας Αλέξανδρος  
Project of the Year: Sarmed 
Μ. Χατζημανωλάκης - Σ. Ολύμπιος - Γ. Σαραντίτης

Βραβείο Μέγας Αλέξανδρος  
Manager of the Year: Α. Παρταλίδης  
Σ. Ολύμπιος - Α. Παρταλίδης

Ν. Κονδάκης

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μαριλένα Αργυρού, Managing Director του Supply Chain 
Institute, ενώ τα βραβεία απένειμαν στους νικητές: ο Θανάσης Γυφτάκης, Director Property 
Unit του Χορηγού των Βραβείων, Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο Νίκος Χαιρέτας, Διευθύνων 
Σύμβουλος του Χορηγού Τίτλου ΠΑΕΓΑΕ, ο Νίκος Ροδόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Logistics (ΕΕL), Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΦΑΕ, καθώς και 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής των βραβείων Γιάννης Κυριακού, Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής ΣΕΒ, Δημήτρης Μποστάνης, Chief Supply Chain Director Frigoglass, Βασίλης 
Μπαρμπαγιάννης, Πρόεδρος ΣΥΝΔΔΕΕ&L, Καθ. Κωνσταντίνος Αντωνίου, Αναπληρωτής 
καθηγητής στο ΕΜΠ & Πρόεδρος ΣΕΣ, Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής ΟΠΑ, Καθ. 
Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
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Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - PCDC 
Β. Τσακλάνου - Γ. Δουκίδης

Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - Ελαΐς-Unilever Hellas Γ. 
Δουκίδης - Π. Γεωργάς - Γ. Αντύπας 

Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - ΚΡΙ ΚΡΙ 
Γ. Δουκίδης - Γ. Τσαούση - Α. Μαγκανάρης

Βραβείο Κορυφαίας Επίδοσης - ΔΑΑ 
Α. Σιώρης - Γ. Δουκίδης

ΤΙΜηΤΙΚA ΒΡΑΒΕIΑ:  
 ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΖηλΙΑΣΚOΠΟυλΟΣ 
 ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟυλΟΣ 
 ΓΙΑΝΝηΣ ΠΑΡΑΣΧηΣ  
 ΒΑΣΙλΕΙΟΣ ΦΟυΡληΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΡυΦΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣηΣ 
  Κέντρο Διαχείρισης & Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. 
  ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 
  ΕλΑΪΣ-Unilever Hellas A.E. 
  Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ

Κατηγορία Εταιρεία Bραβείο

1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας CΟCA - COLA ΤΡΙΑ ΕψΙλΟΝ Άριστη Επίδοση
Βελτιστοποίηση Κυκλώματος Μεταφορών – Διανομών ΔΙΑΜΑΝΤηΣ ΜΑΣΟυΤηΣ Α.Ε. Άριστη Επίδοση
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωση Εργασίας AVON COSMETICS Άριστη Επίδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Sustainability ΔΙΕΘΝηΣ ΑΕΡΟλΙΜΕΝΑΣ ΑΘηΝΩΝ Α.Ε. Άριστη Επίδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Sustainability ΔΙΑΜΑΝΤηΣ ΜΑΣΟυΤηΣ Α.Ε. Εξαιρετική Επίδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Sustainability ΕλΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E. Εξαιρετική Επίδοση
Βελτιστοποίηση στην Εξυπηρέτηση Πελάτη MONDELEz INTERNATIONAL Άριστη Επίδοση
Βελτιστοποίηση στην Εξυπηρέτηση Πελάτη ΚΑλλΙΜΑΝηΣ Α.Ε. Εξαιρετική Επίδοση
Βελτιστοποίηση Κυκλώματος Προμηθειών – Αγορών ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕλΑΙΟυΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡηΣΕΩΝ Εξαιρετική Επίδοση
Βέλτιστη Εφαρμογή Διαδικασιών Sales & Operations Planning BIAN AE Εξαιρετική Επίδοση

Καινοτόμος Χρήση Πληροφορικής & Τεχνολογίας MANTIS INFORMATICS & METRO GROUP  
LOGISTICS RUSSIA Εξαιρετική Επίδοση

Καινοτόμος Χρήση Πληροφορικής & Τεχνολογίας MODUS DCS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠη ΕΠΕ & METRO Α.Ε.Β.Ε Εξαιρετική Επίδοση
2. Πάροχοι υπηρεσιών 3rd Party Logistics
Ολοκληρωμένη Παροχή υπηρεσιών UNILOG Άριστη Επίδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Sustainability SARMED Άριστη Επίδοση
Βέλτιστες Συνεργασιακές Σχέσεις CARGO GROUP SERVICES - INTERSPORT Άριστη Επίδοση
Βέλτιστες Συνεργασιακές Σχέσεις SYNERGY AE - ΑΘηΝΑΪΚη ΖυΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ Άριστη Επίδοση

Βέλτιστες Συνεργασιακές Σχέσεις
ΠΡΟΝΟΜΙΟυΧΟΣ ΑΝΩΝυΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΘηΚΩΝ ΕλλΑΔΟΣ Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.) Άριστη Επίδοση

Καινοτόμες υπηρεσίες υψηλής Προστιθέμενης Αξίας ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. Εξαιρετική Επίδοση
3. Εμπορευματικές Μεταφορές & Freight Forwading
Επιτυχημένη Συνεργασία Πελατών – Προμηθευτών ACS ΤΑΧυΔΡΟΜΙΚΕΣ υΠηΡΕΣΙΕΣ - WIND Άριστη Επίδοση
Ασφάλεια Μεταφορών ΑΓΕΤ ηΡΑΚληΣ Άριστη Επίδοση
Ασφάλεια Μεταφορών KAFSIS ΒΙΟΜηΧΑΝΙΚη ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚη ΑΕ Εξαιρετική Επίδοση
Ασφάλεια Μεταφορών NIREAS-IWRC Εξαιρετική Επίδοση

Θαλάσσιες Εμπορευματικές Μεταφορές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕυΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟλΟΓΙΚηΣ 
ΑΝΑΠΤυξηΣ / ΙΝΣΤΙΤΟυΤΟ ΒΙΩΣΙΜηΣ 
ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤυΩΝ (EKETA/ΙΜΕΤ) Εξαιρετική Επίδοση

Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές SARMED Εξαιρετική Επίδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Sustainability ηλΙΑΔηΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ Εξαιρετική Επίδοση
4. Επιβατικές Μεταφορές
Βέλτιστη Εξυπηρέτηση Πελατών – Πολιτών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ λΙΜΕΝΟΣ ηΡΑΚλΕΙΟυ Α.Ε. Άριστη Επίδοση

Ολοκληρωμένη Στρατηγική Συγκοινωνιών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣυΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΑΘηΝΩΝ Α.Ε. Άριστη Επίδοση

Ευφυή Συστήματα Επιβατικών Μεταφορών BK TELEMATICS ΕΠΕ - UNION A.E. Εξαιρετική Επίδοση

Οδική Ασφάλεια & Ασφάλεια Μεταφορών
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕξυΠΝΟυ λΟΓΙΣΜΙΚΟυ ΚυΚλΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. - IINFOTRIP S.A. Εξαιρετική Επίδοση

5. Εξοπλισμός, Συστήματα & υπηρεσίες
 Πράσινο Προϊόν ή υπηρεσία ΣυΣΤηΜΑΤΑ SUNLIGHT SA Άριστη Επίδοση

ΙΤ Συστήματα & Hardware Εξοπλισμός
BK TELEMATICS ΕΠΕ - ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΕυΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Άριστη Επίδοση

ΙΤ Συστήματα & Hardware Εξοπλισμός ONLINE DATA AE Εξαιρετική Επίδοση
Εξοπλισμός Αποθήκης & Διακίνησης υλικών ΑΒ ΒΑΣΙλΟΠΟυλΟΣ Εξαιρετική Επίδοση
After Sales Service JUNGHEINRICH HELLAS Εξαιρετική Επίδοση

ΕλληΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΑ LOGISTICS  
του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδας (ILME)

Βραβείο Μέγας Αλέξανδρος Manager of The Year Aνέστης Παρταλίδης
Βραβείο Μέγας Αλέξανδρος Project of the Year SARMED
Τιμητικό Δίπλωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό HERACLES General Cement Company, LAFARGE GROUP
Τιμητικό Δίπλωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό LOGISTICS WAY - ARCAFROz
Τιμητικό Δίπλωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ΔΙΑΜΑΝΤηΣ ΜΑΣΟυΤηΣ ΑΕ
Τιμητικό Δίπλωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός λάρισας “Σο.Φ.λΑ” 



6

MANTIS INFORMATICS  
& METRO GROUP LOGISTICS RUSSIA  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡηΣη ΠληΡΟΦΟΡΙΚηΣ & ΤΕΧΝΟλΟΓΙΑΣ
Για την υλοποίηση του WMS Logistics Vision Suite στο δίκτυο αποθηκών της MGL (Metro Group 
Logistics ) στο Noginsk της Ρωσίας βραβεύτηκε η Mantis, ένα έργο logistics που υλοποίησε 
από κοινού με το συνεργάτη της στη Ρωσία, ANT Technologies. Η MGL είναι μέλος της Metro 
Group και παρέχει υπηρεσίες logistics για τα εμπορικά τμήματά της (Metro Cash & Carry, 
Media Markt). Το έργο έτρεξε και στις 6 εγκαταστάσεις της MGL συνολικής έκτασης 75.000 τ.μ 
και αφορά περισσότερους από 400 χρήστες του Logistics Vision. Στο πλαίσιο της υλοποίησης 
χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες voice της Vocollect για βελτίωση της παραγωγικότητας. Το έργο 
περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την υλοποίηση του Logistics Vision Yard για τη διαχείριση των 
ανοικτών χώρων αποθήκευσης. Με αυτό το σύστημα δίνεται η δυνατότητα να προγραμματίζονται 
οι παραλαβές και οι παραδόσεις των προμηθευτών σε ορισμένα χρονικά παράθυρα και να έχουν 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιστροφών και επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών. Μετά την 
εγκατάσταση του συστήματος παρατηρήθηκε μια σωστή και καλά συντονισμένη λειτουργία των 
χώρων αποθήκευσης. Επιπλέον, αποκτήθηκε η δυνατότητα εκπλήρωσης κατά 100% όλων των 
παραγγελιών των πελατών της MGL, χάρη στη αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος και στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού.

BIAN AE  
ΒΕλΤΙΣΤη ΕΦΑΡΜΟΓη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ SALES  
& OPERATIONS PLANNING
H ΒΙΑΝ ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων τα οποία αποτελούν best sellers στο χώρο του φαρμακείου. Με ένα πολύ ισχυρό 
πανελλαδικό δίκτυο απευθείας συνεργασίας με φαρμακεία, με σημαντικές επενδύσεις σε 
υποδομές και με άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η ΒΙΑΝ διακρίνεται για τα υψηλά 
επαγγελματικά πρότυπα που εφαρμόζει, για τη φερεγγυότητά της, αλλά και για τις γόνιμες 
μακροχρόνιες συνεργασίες που έχει αναπτύξει. Με τη χρήση και αξιοποίηση προηγμένων 
πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνίας (SAP, Atropos, CRM) και με 
όλους τους σύγχρονους αλγορίθμους για αναπλήρωση αποθεμάτων, βελτιστοποίηση 
διαδρομής εκτέλεσης παραγγελίας και φόρτωσης βάσει κοντινής ημερομηνίας λήξης, το 
Logistics Center της BIAN εκτελεί τις παραγγελίες. Η ΒΙΑΝ σε μια περίοδο ύφεσης τόσο της 
ελληνικής οικονομίας γενικότερα όσο και του φαρμακευτικού κλάδου ειδικότερα, είναι σε 
αναπτυξιακή πορεία κατά τη διάρκεια όλης της τελευταίας πενταετίας (2010-2014), με μέση 
ετήσια ανάπτυξη 22,2%. Όσον αφορά δε την ανάπτυξη, από το 2013 – 2014 παρατηρείται 
μια αύξηση της τάξης του 26,5%. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η θεαματική ανάπτυξη του 2014, 
φαντάζει μικρή σε σχέση με αυτήν του 2015, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας 
ο κύκλος εργασιών σχεδόν διπλασιάστηκε.

          A’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Γιάννης Παναγιωτόπουλος,  
Διευθύνων Σύμβουλος, MANTIS

η Σοφία Σπίθα, Pharma & Food Director, ΒΙΑΝ 
ΑΕ, παραλαμβάνει το βραβείο της από τον 
Θανάση Γυφτάκη, Director, Property Unit AIA

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΕλΤΙΣΤΟΠΟΙηΣη ΚυΚλΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜηΘΕΙΩΝ – ΑΓΟΡΩΝ 
Η Μινέρβα βραβεύτηκε για ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που υλοποίησε με τους συνεργάτες 
της, το οποίο της προσφέρει σημαντικά οφέλη. Όπως ήταν η μείωση του direct spending για 
αγορές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας κατά 850.000€ ετησίως. 
Το σημαντικό και μη μετρήσιμο όφελος, ωστόσο, είναι η αλλαγή της νοοτροπίας του 
οργανισμού, όσον αφορά τη διαχείριση των συνεργατών του: κοινές δράσεις καινοτομίας, 
συγχρονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας του οργανισμού με αυτήν των συνεργατών, με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση του επίπεδου εξυπηρέτησης και δημιουργία κοινών πλάνων δράσης 
με τους συνεργάτες για την επίτευξη ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων. 
Το σχετικό έργο βελτιστοποίησης κυκλώματος προμηθειών-αγορών που έτρεξε στην 
Μινέρβα Α.Ε. ξεκίνησε πριν δύο χρόνια κι έχει ακόμα αρκετά περιθώρια εξέλιξης. Στόχος 
του οργανισμού είναι να γίνει ο προτεινόμενος πελάτης για κάθε συνεργάτη του, να 
μειώσει περαιτέρω την προσπάθεια που απαιτείται και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την 
αποτελεσματικότητα.

Απόστολος Κηρύκος,  
Operation Manager,Mινέρβα Α.Ε.
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Θανάσης Καλύβας, Διευθύνων 
Σύμβουλος, MODUS DCS

Ο Αναστάσιος Μπαλτζής, Supply Chain 
Manager, Μασούτης Α.Ε., παραλαμβάνει το 
βραβείο από τον Νίκο Χαιρέτα, Διευθύνων 
Σύμβουλο, ΠΑΕΓΑΕ

Νίκος Δημακόπουλος, Customer Service 
Manager, ΚΑλλΙΜΑΝηΣ Γ. Α.Ε.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.  
ΕΤΑΙΡΙΚη ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΕυΘυΝη & SUSTAINABILITY 
Πρωταρχικός στόχος του νέου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής της Διαμαντής 
Μασούτης Α.Ε. ήταν και παραμένει η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς το περιβάλλον. 
Το πρώτο βήμα έγινε με την εύρεση της πηγής που παράγει τις επιστροφές μέσα από 
πολυεπίπεδες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο διαγνώστηκαν 
τα αίτια που προκαλούν τις επιστροφές, καθώς και τα καταστήματα που παράγουν τις 
επιστροφές. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια διαδικασία πλήρους διαχείρισης 
των επιστρεφόμενων υλικών και μη εμπορεύσιμων προϊόντων από τα καταστήματα, 
σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας και την οικολογική συνείδηση των ανθρώπων της 
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Τα οφέλη για το περιβάλλον και για την εταιρία ήταν πολλαπλά:
- Επιπλέον συλλογή των υλικών στα καταστήματα και αύξηση της έντασης
-  Επιπλέον αυτοματοποίηση της συλλογής στα καταστήματα  αλλά και στις διαδικασίες στην 
Κεντρική Αποθήκη

-  Τοποθέτηση κάθετων πρεσών στα καταστήματα, με στόχο την εξοικονόμηση  
χώρου και χρόνου στη μεταφορά των προϊόντων

- Πώληση λαδιών 
-  Καθετοποίηση λειτουργιών με μετατροπή των υλικών ανακύκλωσης  
(πλαστικού) σε σακούλες ταμείων.

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.  

ΒΕλΤΙΣΤΟΠΟΙηΣη ΣΤηΝ ΕξυΠηΡΕΤηΣη ΠΕλΑΤη 
Για τις δράσεις βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης του πελάτη μέσα από τη θέσπιση και 
εφαρμογή διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα βραβεύτηκε η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Ε. 
Μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών η εταιρεία κατάφερε να απλουστεύσει και 
να εξομαλύνει τις διαδικασίες και να εξορθολογήσει τα κόστη της, πράγμα το οποίο της 
επέτρεψε να παρέχει σωστότερο και καλύτερο service στην αγορά. Τα αποτελέσματα των 
αλλαγών που εφήρμοσε η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Ε. άμεσα, ποσοτικά και ποιοτικά: Το customer 
service διαχειρίζεται πλέον τις παραγγελίες με ορθότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, 
η εφαρμογή του min order μείωσε το κόστος μεταφοράς των παραγγελιών, οι βελτιώσεις 
στην αποθήκη ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και ορατές. Πέραν των μετρήσιμων και ποσοτικών 
αποτελεσμάτων, υπάρχουν και πολλά ποιοτικά οφέλη. Το customer service, η αποθήκη, 
και η διακίνηση δουλεύουν με άλλο momentum. Έχει φύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο 
«θόρυβος» της δουλειάς, όπου όλα ήταν στον αέρα μέχρι την τελευταία στιγμή και χωρίς 
έναν στοιχειώδη προγραμματισμό. Η καθημερινότητα έχει αλλάξει και η ποιότητα της 
δουλειάς έχει βελτιωθεί σε πολλαπλό βαθμό. Η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Ε. με βάση τα παραπάνω 
κατάφερε τον τελευταίο χρόνο σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της 
βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των πελατών της.

MODUS DCS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
& METRO Α.Ε.Β.Ε  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡηΣη ΠληΡΟΦΟΡΙΚηΣ & ΤΕΧΝΟλΟΓΙΑΣ
Η MODUS DCS είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εισήγαγε με την χρήση του Internet, 
των νέων τεχνολογιών και της κινητής τηλεφωνίας, μέσω του λογισμικού e-cert, τη διαδραστική 
γεωργία στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και τα εμπορικά δίκτυα μεγάλης εμβέλειας. 
Το μοντέλο αυτό έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στην εξ αποστάσεως 
διαχείριση της πληροφορίας, μέσα από την καθετοποίηση και την εφαρμογή κοινών πρακτικών 
σε επίπεδο διαφορετικών εμπορικών εταιρειών, αλλά και παραγωγών που βρίσκονται σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο και αποτελούν την εφοδιαστική 
αλυσίδα της εταιρείας METRO A.E.B.E. Για την METRO Α.Ε.Β.Ε., η ιχνηλασιμότητα και η 
ασφάλεια των φρούτων και των λαχανικών που παραλαμβάνει και διακινεί από τα καταστήματά 
της αποτελεί στρατηγική επιλογή ύψιστης σημασίας. Στην προκειμένη περίπτωση η ευαισθησία 
της την οδήγησε αφενός στην σύναψη συνεργασίας με την MODUS DCS και αφετέρου στην 
απόφαση εφαρμογής του πρωτόκολλου ιδιωτικής προδιαγραφής ασφάλειας φρούτων και 
λαχανικών. Αυτό άλλαξε τη λειτουργία της METRO Α.Ε.Β.Ε κεντρικά, αλλά και τη λειτουργία 
του συνόλου των εταιρειών του δικτύου περιφερειακά. 

          A’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
ΕΤΑΙΡΙΚη ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΕυΘυΝη & SUSTAINABILITY 
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ), την εταιρεία η οποία κατασκεύασε και λειτουργεί το αεροδρόμιο της 
Αθήνας. Η εταιρική πολιτική του ΔΑΑ για το Περιβάλλον βάζει στο επίκεντρο τη δέσμευση 
για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση 
ή την πρόληψη, όπου είναι δυνατόν, του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του αεροδρομίου 
στην περιοχή των Μεσογείων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΑΑ έχει ενσωματώσει στις εταιρικές του 
διαδικασίες αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με την εταιρική Πολιτική Συμμόρφωσης, ο 
ΔΑΑ δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές των δραστηριοτήτων του συμμορφώνονται 
πλήρως με το τρέχον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση μεταξύ των εργαζομένων, των μελών της αεροδρομιακής κοινότητας και των 
τοπικών κοινοτήτων αποτελεί βασικό παράγοντα της επιτυχούς εφαρμογής όλων των σχεδίων 
δράσης του ΔΑΑ. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων 
των περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(ΣΠΔ) του ΔΑΑ, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 
14001 από το 2000. Οι ενέργειες του ΔΑΑ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
συνεισφέρουν σημαντικά σε ένα βιωσιμότερο μέλλον, όσον αφορά τις αεροπορικές 
μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδος.

MONDELEZ INTERNATIONAL  
ΒΕλΤΙΣΤΟΠΟΙηΣη ΣΤηΝ ΕξυΠηΡΕΤηΣη ΠΕλΑΤη 
Η Mondelez Europe αποφάσισε, στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού project που ονομάστηκε 
Babylon, να σχεδιάσει, να προετοιμάσει και να αναπτύξει ένα σύστημα αυτόματης 
αποστολής πληροφοριών (συστατικών, αλλεργιογόνων, διατροφικά στοιχεία) των προϊόντων 
στους πελάτες της, σε κάθε αγορά της Ευρώπης και μέσω αυτών σε κάθε καταναλωτή. Η 
ευθύνη του project ανατέθηκε στη Διεύθυνση Supply Chain και συγκεκριμένα στον τομέα 
Master Data. Η βάση και η καρδιά του project αυτού ορίστηκε να είναι η Αθήνα. Ο Project 
Manager και μια κεντρική ομάδα Master Data δούλεψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 
από την Ελλάδα και μαζί με πάνω από 100 εμπλεκόμενους σε όλη την Ευρώπη, σχεδίασαν 
και εφάρμοσαν με επιτυχία την επιλεγμένη λύση της Mondelez Europe, καλύπτοντας τις 
ανάγκες όλων των αγορών της Ευρώπης (εντός και εκτός της ΕΕ). Πέραν από το προφανές 
όφελος της  συμμόρφωσης της εταιρείας στα χρονοδιαγράμματα του Κανονισμού 1169/2011 
(Δεκ’14), η εταιρεία επωφελήθηκε πολλαπλώς, καθώς πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερης 
κλίμακας πανευρωπαϊκή εκκαθάριση στοιχείων των προϊόντων, ενώ διασυνδέθηκαν 
πολλαπλά εταιρικά συστήματα, κάνοντας την ροή της πληροφορίας να διατρέχει αυτόματα 
απ’ «άκρη σ’ άκρη» (end-to-end (E2E)), από τα συστήματα παραγωγής, σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα έως τον τελικό καταναλωτή, δίνοντας στην Mondelez το βραβείο 
άριστης επίδοσης στην κατηγορία βελτιστοποίησης εξυπηρέτηση πελάτη. 

          A’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ο Michael O’Connor, Διευθυντής υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος, ΔΑΑ παραλαμβάνει το βραβείο 
από τον Γιάννη Κυριακού, Γενικό Διευθυντή  
του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΣΕΒ (ΙΒΕΠΕ)

O Δημήτρης Φιλιππίδης, Master Data Manager 
Southern Europe & ο Γιάννης Τριάντης, 
Customer Service and Logistics Manager 
Greece παραλαμβάνουν το βραβείο από τον 
Νίκo Χαιρέτα, Διευθύνων Σύμβουλο, ΠΑΕΓΑΕ

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E. 
ΕΤΑΙΡΙΚη ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΕυΘυΝη & SUSTAINABILITY 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του οράματός της για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και την αύξηση της θετικής της συνεισφοράς στην κοινωνία, η Unilever δημιούργησε το 
«Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την αειφορία». Για να πετύχει τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αλλά και για να μπορέσει να παρακολουθεί την πρόοδο σε σχέση με το στόχο 
της, η Unilever έχει υιοθετήσει μια σειρά πρακτικών, διαδικασιών και μετρήσεων, ενώ έχει 
συγκροτήσει συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών 
μετρούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων των λειτουργιών κατά μήκος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, από τις πρώτες ύλες μέχρι 
και την τελική χρήση και την απόρριψη της συσκευασίας από τον καταναλωτή. Ειδικότερα για 
τα Logistics, τα στελέχη της εταιρείας παγκοσμίως έχουν δεσμευθεί ότι το 2020 τα επίπεδα 
συνολικών εκπομπών επιβλαβών αερίων θα είναι ίσα ή μικρότερα από αυτά του 2010 (όταν 
και ξεκίνησε το σχετικό project της εταιρείας), παρά τη σημαντική αύξηση του όγκου που θα 
διαχειρίζονται τα δίκτυα αποθήκευσης και διανομής. Η ELAIS-Unilever Hellas μέχρι και το 
2014 έχει υπερκαλύψει τη σημαντική αυτή μείωση, αρκετά πάνω από το επίπεδο του στόχου 
και συγκεκριμένα περισσότερο από 25% 

Γιώργος Αντύπας, Logistics Manager GR & CY, 
ΕλΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.
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Ίλια Τομάση, Warehouse & Distribution 
Manager, Greece & Cyprus, Coca Cola 3E

Σοφία Σιαμπέκου, Human Resources 
Manager, Avon Cosmetics

Αναστάσιος Μπαλτζής, Supply Chain 
Manager, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

AVON COSMETICS  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣη ΑΝΘΡΩΠΙΝΟυ ΔυΝΑΜΙΚΟυ & ΟΡΓΑΝΩΣη 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Βασικός πυλώνας για την AVON είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, τόσο σε θέματα 
ασφαλείας κατά την εργασία όσο και σε βελτιστοποίηση συνθηκών εργασίας και 
δημιουργία κινήτρων που οδηγούν στην αφοσίωση των ανθρώπων στην εταιρεία.
H στρατηγική της Avon σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού στηρίζεται στους εξής τομείς: 
ευέλικτο μοντέλο εργασίας, αξιοποίηση ταλέντων & δυναμικής, προσωπικό πλάνο 
ανάπτυξης, κίνητρα & επιβράβευση, ασφάλεια.Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας 
αμείβονται με ημερομίσθιο που είναι πολύ μεγαλύτερο από το βασικό μισθό και διαθέτουν 
όλες τις εξτρά παροχές ενός μόνιμου εργαζόμενου. Παράλληλα, μέσω του «my Avon 
HR» γίνεται μια αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση του κάθε υπαλλήλου της εταιρείας 
βάσει της απόδοσης και της δυναμικής εξέλιξής του, ενώ με το Gainsharing οι υπάλληλοι 
συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας. Επιπλέον, διεξάγονται ετησίως έρευνες εταιρικής 
κουλτούρας για το πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι στο περιβάλλον της AVON.  
Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια & την περιβαλλοντολογική υπευθυνότητα η Ελλάδα 
βραβεύτηκε το 2011 & το 2013 με το 5 star award, που την τοποθετεί μέσα στις  
10 καλύτερες αποθήκες της AVON παγκοσμίως σε θέματα ασφάλειας. 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.  
ΒΕλΤΙΣΤΟΠΟΙηΣη ΚυΚλΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
Η διαχείριση της εξυπηρέτησης των καταστημάτων της Δ. Μασούτης Α.Ε αποτελεί ένα 
πολυσύνθετο concept καθώς ο αριθμός τους, η έκταση του δικτύου και τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους (μικρά καταστήματα στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης με δύσκολη 
πρόσβαση μεγάλων φορτηγών) εισάγουν πολλαπλούς περιορισμούς και πολυδιάστατους 
παράγοντες. Μέσα από την μελέτη του δικτύου έχουν προκύψει ευκαιρίες εξοικονόμησης 
κόστους, τις οποίες εκμεταλλεύεται η εταιρεία προς όφελος της ίδιας, των προμηθευτών 
και του περιβάλλοντος. Μια ευκαιρία που η εταιρεία αντιλήφτηκε και την αξιοποίησε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό είναι η εκμετάλλευση των εταιρικών φορτηγών που επιστρέφουν άδεια μετά 
από την εξυπηρέτηση των καταστημάτων, σε όλο το γεωγραφικό εύρος δραστηριοποίησής 
της. Ο τρόπος εκμετάλλευσης των φορτηγών αυτών προήλθε από την ιδέα της μεταφοράς 
εμπορευμάτων από τα σημεία των προμηθευτών στην Κεντρική Αποθήκη της Διαμαντής 
Μασούτης Α.Ε. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται τα εξής οφέλη:
- Για την εταιρία, μέσα από μία δίκαιη συμφωνία με τον προμηθευτή.
-  Για τον προμηθευτή εξοικονόμηση του κόστους αποστολής των εμπορευμάτων του.
- Για το περιβάλλον μείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα.

COCA - COLA 3Ε
ΟλΟΚληΡΩΜΕΝη ΣΤΡΑΤηΓΙΚη ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚηΣ ΑλυΣΙΔΑΣ 
Τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος 
ήταν ξεκάθαρη η ανάγκη αναπροσαρμογής του μοντέλου λειτουργίας της COCA 
- COLA 3Ε, με την εφαρμογή μιας νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με στόχο 
την ανταγωνιστικότητα τόσο σε επίπεδο κόστους, αλλά όσο και στην εξυπηρέτηση 
των πελατών της εταιρείας.  Στόχος ήταν η εταιρεία να λειτουργήσει διατμηματικά, 
εστιαζόμενη στον πελάτη, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση στο καλύτερο δυνατό 
κόστος. Η ενιαία στρατηγική που εφαρμόστηκε στηρίχθηκε σε τρεις πυλώνες : α) 
ανάπτυξη πελατοκεντρικότητας σε όλο το SC β) εξορθολογισμός του κόστους γ) εστίαση 
στη εξυπηρέτηση (customer service). Κανένας πυλώνας δεν μπορεί να λειτουργήσει 
αυτόνομα παρά μόνο συνδυαστικά. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, η COCA - 
COLA 3Ε κατάφερε να πετύχει σημαντική μείωση κόστους (cost to supply), αύξηση 
του επιπέδου εξυπηρέτησης με παράλληλη μείωση αποθεμάτων, συστηματικά ανοδική 
αύξηση της ικανοποίησης των πελατών στο service level μέσα από τις έρευνας 
ικανοποίησης πελατών. Η Coca-Cola 3E αναγνωρίστηκε από τον όμιλο Coca-Cola 
Hellenic ( 28 χώρες) το 2014 για τις παραπάνω επιδόσεις της στο SC.

          A’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
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CARGO GROUP SERVICES - INTERSPORT 
ΒΕλΤΙΣΤΕΣ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Με το βραβείο «Άριστης Επίδοσης» στην κατηγορία «Βέλτιστες Συνεργασιακές Σχέσεις» 
βραβεύθηκε η εταιρεία Cargo Group για την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία 
3PL Optimum Service και την εφαρμογή της από την Intersport. 
Συγκεκριμένα, η Cargo Group παρέχει την υπηρεσία Optimum 3PL Service στην Intersport, 
δημιουργώντας ένα hub point στον Ασπρόπυργο, στο οποίο εισέρχεται πλέον το σύνολο 
των εμπορευμάτων που προορίζονται για την ελληνική, τη ρουμανική, τη βουλγαρική, την 
κυπριακή και την τουρκική αγορά. Η υπηρεσία Optimum 3PL Service αποτελεί την αρμονική 
σύνθεση των τεσσάρων υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας που προσφέρει η Cargo Group 
(Freight Forwarding,  Εκτελωνισμός, Μεταφορά εμπορευμάτων απευθείας από το λιμάνι στο 
Container Freight Station της Cargo Group στον Ασπρόπυργο, Υπηρεσίες 3PL), δημιουργώντας 
εξαιρετικές οικονομίες κλίμακας για την Intersport. Το Ελληνικό Δημόσιο επωφελείται σε ετήσια 
βάση με σε εισαγωγικούς δασμούς που του αποδίδονται για το σύνολο των εμπορευμάτων 
όλων των αγορών. Πέραν αυτού, θα πρέπει να σημειωθούν οι νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν από την Cargo Group και καλύφθηκαν από Έλληνες για τη διαχείριση των 
αυξημένων αναγκών και ευρύτερα, η παραγωγή πλούτου από μία ελληνική επιχείρηση και 
διανομή του σε, επίσης, ελληνικές επιχειρήσεις. 

UNILOG    

ΟλΟΚληΡΩΜΕΝη ΠΑΡΟΧη υΠηΡΕΣΙΩΝ 
Για την παροχή μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών θεραπείας των ασθενών στα σπίτια 
τους βραβεύτηκε η Unilog. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου η Unilog έκανε τα εξής:
- Δημιούργησε ένα ειδικό call center
-  Αναλόγως της περίπτωσης, υπάρχει η ανάγκη για χρήση μη συμβατικών μέσων μεταφοράς, 
όπως, για παράδειγμα, παράδοση στην Ύδρα όπου δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα 

-  Υπάρχει Service Level Agreement με όλες τις απαιτήσεις τις εταιρείας με τις κύριες 
μεταφορικές εταιρείες. Στο άμεσο μέλλον έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί και με τα 
κατά τόπους συνεργαζόμενα γραφεία μεταφορών.

-  Λειτουργεί υπηρεσία 24Χ7, καθώς εκτός από τα αναλώσιμα υλικά υπάρχει η υποστήριξη για 
αντικατάσταση του μηχανήματος θεραπείας σε περίπτωση βλάβης

-  Υπάρχει σύστημα POD το οποίο είναι προσπελάσιμο μέσω Web application και από την 
εταιρεία, ώστε να φαίνεται το status των παραδόσεων 

-  Γίνεται η παραλαβή, η ηλεκτρονική παρακολούθηση και η απόδοση των υπογεγραμμένων 
παραστατικών στην εταιρεία

-  Μέσω του web application λειτουργεί και Incident Tool για την αναφορά και επίλυση 
παραπόνων που μπορούν να προκύψουν κατά τις παραδόσεις

- Έχουν επιτευχθεί υψηλοί δείκτες απόδοσης και υπάρχει συνεχής βελτίωση. 

          B’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3RD PARTY LOGISTICS

Σπυρίδων Καλούσης, Managing Director, 
Cargo Group

Oι Ιωάννης Παπαβασιλείου, Logistics 
Manager, Unilog και Νίκος Κολινιάτης, 
Logistics Manager, Baxter παραλαμβάνουν το 
βραβείο από τον Νίκο Ροδόπουλο, Πρόεδρο 
Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL)

ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ υΠηΡΕΣΙΕΣ υψηληΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝηΣ ΑξΙΑΣ
Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε., μια εταιρεία παροχής αμιγών υπηρεσιών logistics, δραστηριοποιείται στην 
ελληνική και κυπριακή αγορά από το 1992, μέσα ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο, το οποίο, 
σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό προσφέρει άμεση 
εξυπηρέτηση, συνέπεια, ασφάλεια και αξιοπιστία στις παραδόσεις των εμπορευμάτων, 
εξασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών των πελατών. Εγγυάται, επίσης, για την 
αξιοπιστία των συνεργατών της καθώς και τη συνεπή, εμπρόθεσμη και ασφαλή παράδοση 
σε όλα τα σημεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Για να προσφέρει στους πελάτες της 
καινοτόμες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας η εταιρεία εκμεταλλεύεται πλήρως 
την τεχνολογία. Η διαχείριση των ειδών γίνεται με άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των 
πελατών, προσφέροντας μια ασφαλή και ταχύτατη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στην 
εταιρεία logistics και τους πελάτες. Η περισυλλογή των προϊόντων από τις αποθήκες γίνεται 
με ασύρματα τερματικά, συνδεδεμένα με ένα σύστημα WMS, ενώ για να εξαλειφθούν 
οι πιθανότητες ανθρώπινου λάθους γίνεται επαναληπτικός έλεγχος. Επιπλέον, η εταιρεία 
ελέγχει τις επιστροφές των πελατών της, ενώ υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης των 
προϊόντων και ήδη υπαρχόντων γραμμογραφημένων κωδικών (barcodes) με νέους.

Φάνη Δημοπούλου, Business Development 
Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ
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η Κατερίνα Κορωναίου, Key Account Manager, 
Synergy AE και ο Γιάννης Ταβλαρίδης, 
Customer Care & Sales Services Manager της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, παραλαμβάνουν το 
βραβείο από τον Δημήτρη Μποστάνη, Chief 
Supply Chain Director, Frigoglass & μέλος της 
κριτικής επιτροπής των βραβείων

Δημήτρης Κυμπιζής, Operations  
& Quality Manager, Sarmed

Γιώργος Κοτόπουλος, Logistics Director, 
ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.

SARMED 
ΕΤΑΙΡΙΚη ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΕυΘυΝη & SUSTAINABILITY 
Έχοντας ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η SARMED 
υιοθέτησε μια πρωτοβουλία ολιστικής διαχείρισης άνθρακα, με στόχο αρχικά τη μείωση 
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και στη συνέχεια την εξουδετέρωσή τους. Η 
εκτέλεση του συγκεκριμένου προγράμματος περνά από τρείς φάσεις, κατά τις οποίες η 
SARMED καλείται να βρει τους καταλληλότερους τρόπους για να μειώσει τους ρύπους 
του μεταφορικού της στόλου, εφαρμόζοντας τεχνικές και χρησιμοποιώντας συστήματα 
δρομολόγησης που μειώνουν τα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα. Στη συνέχεια, επενδύει 
σε οχήματα που ικανοποιούν τα τελευταία πρότυπα τεχνολογίας, αντικαθιστώντας οχήματα 
παλαιότερης τεχνολογίας. Τέλος, υπολογίζει τις εκπομπές άνθρακα που εκπέμπει ο στόλος 
της και συμμετέχοντας στο πρόγραμμα BP Target Neutral, χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά 
προγράμματα που ισοσταθμίζουν τους ρύπους αυτούς. Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει 
το πρόγραμμα μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του οποίου 
ελαχιστοποιείται η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια το ανθρακικό 
αποτύπωμα. Τέλος, η Sarmed επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της 
εταιρείας για την ενίσχυση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, ενώ δημιουργήσει μια  
ιδιαίτερα ενεργή ομάδα αιμοδοτών, η οποία οργανώνει κάθε χρόνο 2-3 
εθελοντικές αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.
ΒΕλΤΙΣΤΕΣ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Το έργο που η ΠΑΕΓΑΕ κλήθηκε να υλοποιήσει  -και τιμήθηκε με το βραβείο Άριστης 
Επίδοσης- αφορούσε στην αποθήκευση και διαχείριση πολλών χιλιάδων φακέλων 
αρχειακού υλικού. Δεδομένων αφενός της πολυπλοκότητας διαχείρισης λόγω του ιδιαίτερα 
υψηλού αριθμού κωδικών και αφετέρου των πολύ αυστηρών χρόνων ολοκλήρωσης των 
αιτημάτων ανάκλησης και αποστολής των φακέλων, αναζητήθηκε μια λύση που να μπορεί 
να προσφέρει υψηλή παραγωγικότητα με μηδενικά περιθώρια λάθους. Στο πλαίσιο αυτό 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα αποθηκευτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από 
ράφια στενών διαδρόμων μεγάλου ύψους, κατάλληλα για χρήση picking. Η διαχείριση 
των κιβωτίων γίνεται με περονοφόρα ανυψωτικά στενών διαδρόμων, κάθετης συλλογής 
παραγγελιών (vertical order picker) με ανυψούμενη καμπίνα χειριστή. Για την κίνηση των 
μηχανημάτων αυτών σε τόσο στενούς διαδρόμους απαιτήθηκε η ανακατασκευή του 
δαπέδου, κατά το πρότυπο DIN 18202. Η συνολική λύση τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή 
χωρίς προβλήματα. Η εκμάθηση του προσωπικού ήταν ταχύτατη, με αποτέλεσμα πολύ 
γρήγορα να επιτευχθούν πολλοί μικροί χρόνοι ανάκλησης. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό 
ότι ένα και πλέον χρόνο μετά από την έναρξη λειτουργίας της λύσης και έχοντας 
διαχειριστεί περισσότερες από 100.000 ανακλήσεις και αντίστοιχες επανατοποθετήσεις 
φακέλων στα κιβώτια δεν έχει καταγραφεί κανένα λάθος

SYNERGY AE 
ΒΕλΤΙΣΤΕΣ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Η συνεργασία της Synergy, μιας εταιρείας που έχει ως στόχο τη δημιουργία ισχυρών 
εφοδιαστικών αλυσίδων που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών προς όφελος των επιχειρήσεων, με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, απέσπασε 
το βραβείο της Άριστης Επίδοσης στην κατηγορία των βέλτιστων συνεργασιακών 
σχέσεων. Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκίνησε όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη της 
διακίνησης μέσω του καναλιού των χονδρεμπόρων & των επιθεωρητών πωλήσεων και της 
αναδιοργάνωσης της διαχείρισης διαφημιστικού υλικού και παγίων σε όλο το φάσμα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν η μείωση των αποθεμάτων 
(από 2.500.000 ευρώ σε 750.000). η μείωση των κωδικών (σε 500 από 870),  ενώ με το 
σωστό προγραμματισμό, τον έλεγχο των παραδόσεων και τον έλεγχο των στοιχείων του 
πελάτη επετεύχθη μείωση των επιστροφών κατά 82%. Επίσης αυξήθηκε η υποστήριξη 
νέων σημείων και συγκεκριμένα των απομακρυσμένων, από 15% σε 35%. Τέλος σε 
επίπεδο οργάνωσης και διαδικασιών, υπήρξε μια αξιοσημείωτη αύξηση του SLA από 85% 
σε 98,5%. Συνολικά, υπήρξε μια μείωση του κόστους κατά 7%, σε απόλυτα νούμερα, κατά 
780.000€.

          B’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3RD PARTY LOGISTICS
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KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 
ΑΣΦΑλΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Η KAFSIS εκμεταλλευόμενη την πλούσια εμπειρία και την τεχνογνωσία που απέκτησε από 
την πολύχρονη ενασχόλησή της με τη διαχείριση αποβλήτων και διαβλέποντας τις τεράστιες 
δυνατότητες και προοπτικές που παρουσιάζει η περαιτέρω εκμετάλλευση διαφόρων ροών 
αποβλήτων υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που αφορά την κατασκευή σε διάφορα 
στρατηγικά επιλεγμένα σημεία της ελληνικής επικράτειας, τη λειτουργία και εκμετάλλευση 
μονάδων παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με σκοπό την 
περαιτέρω παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η «ΚΑFSIS»  έχει πιστοποιηθεί με βάση τα πρότυπα 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 39001:2012 και SA 8000: 2008 και 
έχει κατορθώσει να τα εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό είναι το 
μεγαλύτερο κέρδος και η σημαντικότερη συμβολή της αναφορικά με το περιβάλλον, να αλλάξει 
την νοοτροπία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είτε παραγωγών αποβλήτων είτε αρμόδιων 
υπηρεσιών, δημιουργώντας κοινή συνείδηση για την αναγκαιότητα της ορθής, σύννομης και 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Με αφετηρία τις δράσεις της «KAFSIS» σημαντικές 
ποσότητες αποβλήτων αξιοποιούνται καθημερινά, υποπροϊόντα που προορίζονταν για απόρριψη 
μετατρέπονται σε χρήσιμα υλικά όπως οργανικό λίπασμα,ζωοτροφές πλούσιες σε θρεπτικά 
υλικά, καθώς και σε άμεσα αξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ 
ΕΤΑΙΡΙΚη ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΕυΘυΝη & SUSTAINABILITY 
Έχοντας ως στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικότερες στρατηγικές διαχείρισης στόλου με στόχο την «πράσινη» ανάπτυξη 
και τη μείωση της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου, η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ 
αναβάθμισε το μεταφορικό στόλο της με στοχευόμενες μηχανολογικές παρεμβάσεις 
(αναβάθμιση των κινητήρων) και εκσυγχρόνισε τον εξοπλισμό ανεφοδιασμού καυσίμων του 
στόλου. Παράλληλα, εγκαθιστά συστήματα σε όλα τα φορτηγά για κίνηση με φυσικό αέριο, 
ενώ στο πλαίσιο μέτρησης του ενεργειακού αποτυπώματος συμμετέχει ως βιομηχανικός 
εταίρος στο ερευνητικό έργο TEMR (Transportation Emissions Measurement and Reaction). 
Επίσης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απόδοσης του κλάδου των μεταφορών και στην 
ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ, συμμετέχει στο ερευνητικό 
έργο ACTIS (Advanced Cargo Transport Information Services) με συντονιστή του έργου 
και επιστημονικό συνεργάτη το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογίας. Το έργο ACTIS στοχεύει να εισαγάγει, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, 
μια πρωτοποριακή και τεχνολογικά προηγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα πρακτόρευσης 
οδικών εμπορευματικών μεταφορικών υπηρεσιών η οποία προσφέρει μοντέρνες 
λειτουργικές δυνατότητες και υπηρεσίες, μεταφέροντας θεωρητική ερευνητική γνώση σε 
άμεσο επίπεδο πρακτικής εφαρμογής.

         Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & FREIGHT FORWADING

Παναγιώτης Μανιάτης,  
υπεύθυνος Marketing, KAFSIS 
ΒΙΟΜηΧΑΝΙΚη ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚη ΑΕ

Γιώργος ηλιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας ηλΙΑΔηΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  
A’ Αντιπροέδρος στο ΔΣ του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος 
στο ΔΣ του  Επιμελητηριακού Συνδέσμου 
Μεταφορών

EKETA/ΙΜΕΤ 
ΘΑλΑΣΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕυΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η παροχή ορατότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών, είτε αυτοί παρέχουν είτε 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες Logistics. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η έννοια της 
ορατότητας έχει συνδεθεί με την παρακολούθηση της θέσης και της κατάστασης του 
φορτίου. Όμως της απαίτησης ορατότητας του φορτίου προηγείται η ανάγκη ορατότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών. Ανάγκη η οποία συνεχίζει να υφίσταται 
ακόμη και σήμερα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των μεσογειακών λιμένων μέσω της βελτίωσης των συνδέσεών τους με την ενδοχώρα αποτελεί 
βασικό στόχο του έργου FutureMed (www.futuremedproject.eu) του προγράμματος Med. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το έργο έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
ορατότητας συνδυασμένων θαλάσσιων-σιδηροδρομικών-πλωτών μεταφορών (Visibility 
Platform) στη Μεσόγειο. Η πλατφόρμα ορατότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας του έργου 
FutureMED (www.visibility.imet.gr) αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων μεταφορών και αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού συνδυασμένων μεταφορών που 
παρέχει πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θαλασσίων.

Βαρθολομαίος - Μιχάλης Βασιλαντωνάκης, 
υπεύθυνος Τμήματος Μηχανογράφησης  
& Ανάπτυξης Εφαρμογών, EKETA/IMET
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O Δρ. Συμεών Χριστοδούλου, Μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου, NIREAS-IWRC, 
παραλαμβάνει το βραβείο από τον Βασίλη 
Μπαρμπαγιάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. ΣυΝΔΔΕ&L & 
μέλος της κριτικής επιτροπής των βραβείων

Αναστάσιος Μάνος, Logistics, Exports & 
IT General Manager, ΑΓΕΤ ηΡΑΚληΣ

Μπάμπης Σιαφλάς, Logistics & Commercial 
Director, Sarmed

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΑΣΦΑλΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Ένα ατύχημα που προκλήθηκε σε φορτηγό σιλό κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης στο χώρο 
ενός πελάτη, αποτέλεσε την αιτία για να αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα 
παρακολουθεί τις συνθήκες πίεσης στα φορτηγό κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης προϊόντων 
της εταιρείας. Αυτό το σύστημα παρεμβαίνει για να σταματήσει την αύξηση της πίεσης μέσω 
στη δεξαμενή σε αποδεκτά όρια, διασφαλίζοντας την ασφαλή παράδοση φορτίου στους 
πελάτες και αναδόχους της εταιρείας. Το σύστημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αναπτύχθηκε 
για να παρακολουθεί συνεχώς την πίεση του οχήματος μεταφοράς φορτίου ανά πάσα στιγμή, 
αλλά και την πίεση εκφόρτωσης σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί, μετράει, 
καταχωρεί και επικοινωνεί κρίσιμα δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια ανά πάσα 
στιγμή και ειδικά από τη στιγμή που τεθεί σε λειτουργία συμπιεστής του φορτηγού, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκφόρτωσης. Έτσι, όταν η τρέχουσα πίεση υπερβεί τα όρια 
ασφαλούς λειτουργίας, παρεμβαίνει το σύστημα και επαναφέρει τις συνθήκες στα ασφαλή 
όρια. Το σύστημα διεξάγει αυτόματους ελέγχους στον εξοπλισμό και στέλνει ειδοποιήσεις - 
στο αρμόδιο προσωπικό - για οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες εντοπίζει.
Η συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών πίεσης στο φορτηγό, επιτρέπει 
την άμεση ειδοποίηση όταν εμφανιστούν συνθήκες υπερπίεσης. 

SARMED 
ΣυΝΔυΑΣΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΕυΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Η SARMED πήρε την απόφαση να αναδιοργανώσει τις υποδομές της, να επανατοποθετηθεί 
στην αγορά και να αναπτυχθεί εν μέσω κρίσης, με απώτερο στρατηγικό στόχο να παίξει 
ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά και να ενισχύσει την παρουσία της στην 
ευρύτερη αγορά της Ν.Α. Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έπρεπε να εκμεταλλευτεί 
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε σχέση με το μακροοικονομικό περιβάλλον και τον 
ανταγωνισμό, δηλ. την υγιή κεφαλαιακή βάση, το μηδενικό δανεισμό, την καλή φήμη και τη 
στιβαρή, αφοσιωμένη και ευέλικτη ομάδα διοίκησης. Σε συνδυασμό με την ανάδειξη της 
σημαντικότητας της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε εθνικό & διεθνές επίπεδο, του 
χαμηλού βαθμού διείσδυσης του outsourcing στην Ελλάδα, των τάσεων και της ανάγκης της 
αγοράς για καθετοποιημένες αξιόπιστες υπηρεσίες, της συγκέντρωσης του κλάδου και των 
εξελίξεων στη διαχείριση των εθνικών υποδομών και δικτύων (ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Θριάσιο 
Εμπορευματικό Κέντρο), η ευκαιρία ήταν εκεί και η πρόκληση περίμενε.
Με αυτό το σκεπτικό, πριν από δυόμιση περίπου χρόνια, η διοίκηση κατέστρωσε τον οδικό 
χάρτη που θα οδηγούσε στο όραμα πενταετίας για την εταιρεία και τους επιμέρους στόχους 
μέσω των οποίων θα έφθανε στην υλοποίηση του. Ένα όραμα που ακολουθεί με απόλυτη 
επιτυχία, κάτι που την οδήγησε και στην απόκτηση του βραβείου Εξαιρετικής Επίδοσης στην 
κατηγορία των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.

NIREAS-IWRC 
ΑΣΦΑλΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Για την υλοποίηση του έργου που αφορά στη δημιουργία και εφαρμογή ενιαίας 
μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των αλυσίδων τροφοδότησης και διακίνησης μέσω 
λιμανιών, η NIREAS-IWRC τιμήθηκε με το βραβείο της Εξαιρετικής Επίδοσης. Στο πλαίσιο 
του έργου αναπτύχθηκαν κοινά πρότυπα πληροφόρησης για τις θαλάσσιες μεταφορές και 
το απαραίτητο πλαίσιο συνεργασίας, έτσι ώστε τα συστήματα να είναι συμβατά σε πολυ-
συνοριακό επίπεδο και ακολούθως υλοποιήθηκαν  πλατφόρμες για  την ασφάλεια των 
θαλάσσιων μεταφορών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ λιμανιών, τον εντοπισμό και 
παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων (επικίνδυνων φορτίων), εντός και εκτός λιμένα, την 
πληροφόρηση και ασφάλεια της λιμενικής κοινότητας,  το έξυπνο σύστημα μετακινήσεων 
και ασφάλειας, τις συνδυασμένες & έξυπνες μεταφορές για τις διεπαφές του λιμανιού με το 
οδικό δίκτυο και συναφών υπηρεσιών, την εκτίμηση, προστασία και πρόληψη κινδύνων κατά 
τη διακίνηση και την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης 
επικίνδυνων φορτίων. Το έργο προσφέρει την εισαγωγή τεχνολογικών λύσεων στις αλυσίδες 
τροφοδότησης και διακίνησης εντός και εκτός λιμένων.

         Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & FREIGHT FORWADING
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INFOTRIP 
ΟΔΙΚη ΑΣΦΑλΕΙΑ & ΑΣΦΑλΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Για τη συμβολή της στην υλοποίηση του i-Student trip, του ολοκληρωμένου συστήματος 
τηλεματικής για την ασφαλή μεταφορά μαθητών, η InfoTrip απέσπασε το βραβείο της Εξαιρετικής 
Επίδοσης στην κατηγορία της «Οδικής Ασφάλειας & Ασφάλειας Μεταφορών».To I-Student trip 
αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα κατά τόπους 
σχολεία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ασφαλή παραλαβή του μαθητή, η μετακίνηση από 
και προς το σχολείο και η ασφαλή παράδοση στον κηδεμόνα. Στο έργο συμμετείχαν, εκτός από 
την INFOTRIP A.E., το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, η G4S, τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και το Αστικό ΚΤΕΛ 
Βέροιας. Το μέρος του έργου που εκτέλεσε η Infotrip A.E αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
τηλεματικής για την ασφαλή μεταφορά μαθητών που μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία από 
και προς τη σχολική τους μονάδα μέσω της παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του 
οδηγού, της καταγραφής της επιβίβασης/αποβίβασης των μαθητών, της δημιουργίας λίστας 
επιβαινόντων σε πραγματικό χρόνο και συναγερμών σε έκτακτες καταστάσεις, την πληροφόρηση 
των γονέων σε θέματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών και τη διασύνδεση του σχολικού 
οχήματος με κέντρα ασφάλειας για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

BK TELEMATICS ΕΠΕ - UNION A.E. 
ΕυΦυη ΣυΣΤηΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Το 2013 η Union A.E., μια εταιρεία με εικοσαετή εμπειρία στο χώρο των τουριστικών μεταφορών 
που δραστηριοποιείται στην Κρήτη, έχει εγκαταστήσει στα λεωφορεία της τηλεματικό εξοπλισμό 
που συλλέγει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για το λεωφορείο (θέση, ταχύτητα, οδηγό κ.λπ.). 
ενώ χρησιμοποιεί στο στόλο της κι ένα λογισμικό βελτιστοποίησης δρομολογίων. Οι πληροφορίες 
που συλλέγονται από αυτά τα συστήματα αποστέλλονται μέσω του συστήματος τηλεματικής στο 
γραφείο κίνησης και έτσι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων. Απολογιστικά 
επίσης, διενεργείται ανάλυση των δεδομένων αυτών και μέσω των προτύπων ISO 39001 & 
ISO 50001, δρομολογούνται αντίστοιχες διαδικασίες. Η ανωτέρω υλοποίηση (λογισμικό & 
hardware) έχει κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία BK Telematics και οι απαραίτητες 
εργασίες διασύνδεσης με τα υποσυστήματα της Union A.E. πραγματοποιήθηκαν με την αμέριστη 
συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής της. Με την εφαρμογή του «συστήματος ευφυών 
οδικών μεταφορών» για τη διαχείριση των τουριστικών λεωφορείων έχουν μειωθεί οι χρόνοι 
μεταφοράς και εκτελείται αποδοτικότερα ο σχεδιασμός των δρομολογίων με ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση πόρων και σταθερά μειούμενο ενεργειακό αποτύπωμα ετησίως (tn CO2/km). 
Παράλληλα, έχει επιτευχθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μεταφοράς σε συνδυασμό με άλλα μεταφορικά.

         Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & FREIGHT FORWADING

         Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αθανάσιος Βραχινόπουλος, Εμπορικός 
Διευθυντής INFOTRIP

Oι Ανδρέας Ι. Καμαρινόπουλος, 
Συνιδρυτής, Διαχειριστής BK Telematics 
και  Σπύρος Χιωτάκης, Πρόεδρος Δ.Σ, 
Union AE, παραλαμβάνουν το βραβείο τους 
από τον Κωνσταντίνο Αντωνίου, αναπλ. 
Καθηγητή ΕΜΠ, Πρόεδρο ΣΕΣ & μέλος της 
κριτικής επιτροπής των βραβείων

ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - WIND 

ΕΠΙΤυΧηΜΕΝη ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕλΑΤΩΝ – ΠΡΟΜηΘΕυΤΩΝ 
Η υπηρεσία απλού ταχυδρομείου ABP (Advanced Business Post) της ACS που χρησιμοποιείται 
από την WIND Ελλάς, έδωσε στις δύο εταιρείες το βραβείο της Άριστης Επίδοσης. Η ACS-ABP 
αποτελεί μία νέα πρωτοποριακή ταχυδρομική υπηρεσία αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου, 
με την οποία η WIND έχει πλέον τη δυνατότητα ενημέρωσης για την ημερομηνία και ώρα 
παραλαβής και παράδοσης των λογαριασμών της στους συνδρομητές της (κάτι το οποίο δεν 
προσφέρεται από άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομική εταιρεία στην Ελλάδα). Η 
υπηρεσία είναι ανταγωνιστική τόσο σε ποιότητα, κυρίως λόγω του υψηλού επιπέδου ενημέρωσης 
και εξυπηρέτησης που προσφέρει στη WIND, όσο και σε χρεώσεις με τις υφιστάμενες 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, και ιδιαίτερα με την υπηρεσία Β’ Προτεραιότητας, συνεισφέροντας στη 
σημαντική μείωση του κόστους αποστολής των λογαριασμών της WIND. Παράλληλα, η WIND 
απολαμβάνει τις κάτωθι ανταγωνιστικές παροχές στο πλαίσιο της υπηρεσίας, ACS-ABP, που δεν 
παρέχονται από άλλες ταχυδρομικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς: Υπηρεσία Πιστοποίησης 
Διευθύνσεων, Υπηρεσία Περισυλλογής Αποστολών, Υπηρεσία Πιστοποίησης Παράδοσης και 
Υπηρεσία Ενημέρωσης μέσα από το ACS site (ABP REPORTING). 

Έλια Χάραρη, Διευθύντρια Marketing της 
ACS Ταχυδρομικές υπηρεσίες
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       Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ιωάννης Μπρας, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος Οργανισμού λιμένος ηρακλείου-
Αντιπρόεδρος της Ένωσης λιμένων Ελλάδας 
(ΕλΙΜΕ)

Θεόδωρος Ψωμάς, Maintance 
Supervisor, ΑΒ Βασιλόπουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρόεδρος και Δ/νων 
Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕξΟΠλΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘηΚηΣ & ΔΙΑΚΙΝηΣηΣ υλΙΚΩΝ  

Για το αυτόματο σύστημα φόρτισης περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων της ΑΒ 
Βασιλόπουλος απέσπασε την Εξαιρετική Επίδοση στην κατηγορία Εξοπλισμού Αποθήκης & 
Διακίνησης Υλικών. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα που εφαρμόζει η ΑΒ Βασιλόπουλος 
στις κεντρικές της αποθήκες (Μάνδρα και Οινόφυτα) και στοχεύει στον πλήρη έλεγχο και 
τη σωστή φόρτιση και διαχείριση των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα οχήματα 
της εταιρείας. Η όλη διαδικασία, τα στάδια φόρτισης και η κατάσταση των μπαταριών 
αποτυπώνονται συνολικά σε μία οθόνη παρακολούθησης, η οποία αποτελεί και το βασικότερο 
μέρος του συστήματος. Σε αυτήν καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου 
να επιτευχθεί ο σωστότερος έλεγχος των μπαταριών. Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, 
η μπαταρία που χρειάζεται φόρτιση τοποθετείται από τον υπάλληλο σε ένα όχημα – μικρό 
τρενάκι. Από εκεί, με αυτόματο τρόπο «πηγαίνει» στην κωδικοποιημένη θέση της και 
παραμένει εκεί μέχρι η φωτεινή ένδειξη να γίνει πράσινη, δηλαδή μέχρι να φορτιστεί πλήρως. 
Ταυτοχρόνως, με την ίδια αυτόματη διαδικασία ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να πάρει την 
μπαταρία που είναι πλήρως φορτισμένη και είναι έτοιμη για χρήση. Με αυτόν τον τρόπο οι 
μπαταρίες τοποθετούνται στις κωδικοποιημένες θέσεις τους, ελέγχονται και 
φορτίζονται με τον σωστό τρόπο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
ΟλΟΚληΡΩΜΕΝη ΣΤΡΑΤηΓΙΚη ΣυΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Οι Συγκοινωνίες Αθηνών εστιάζουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με την παροχή 
βελτιωμένων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η φιλοσοφία αυτή 
υποστηρίζεται από την ενοποίηση των δικτύων των μέσων και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους 
από τους επιβάτες, με τη χρήση ενός ενιαίου τύπου κομίστρου, γεγονός το οποίο αποτέλεσε 
βασικό κίνητρο για την διαμόρφωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής. Το νέο μειωμένο 
κόμιστρο εφαρμόστηκε σε συνδυασμό με τον ανασχεδιασμό των λεωφορειακών γραμμών, 
ο οποίος αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού χρόνου διαδρομής για τους επιβάτες, 
παρέχοντας βελτιωμένες χρονοαποστάσεις και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες. Η εφαρμογή 
της νέας μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής από τις Συγκοινωνίες Αθηνών βρήκε θετική 
ανταπόκριση στο επιβατικό κοινό και υπήρξε τεκμηριωμένη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής. 
Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα οφέλη ήταν η αύξηση του ποσοστού των τακτικών χρηστών 
(loyal επιβατών) κατά 20% και η αύξηση των πωλήσεων των μηνιαίων καρτών έναντι του 
εισιτηρίου. Τέλος, οι Συγκοινωνίες Αθηνών προχώρησαν  στην υλοποίηση της εφαρμογής 
«Mobile Ticketing» που παρέχει τη δυνατότητα αγοράς, χρήσης και επικύρωσης του 
κομίστρου μέσω έξυπνων φορητών συσκευών (smartphones). 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 
ΒΕλΤΙΣΤη ΕξυΠηΡΕΤηΣη ΠΕλΑΤΩΝ – ΠΟλΙΤΩΝ 
Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) έχει προχωρήσει τα 
τελευταία χρόνια στην κατάρτιση ενός φιλόδοξου Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
Το επονομαζόμενο “master plan” αποτελεί τη συνεκτική και παραστατική σύνοψη αυτού 
του σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας. Με βάση αυτό το σχέδιο η διοίκηση του oργανισμού 
προσπαθεί να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την (τακτική) επιβατηγό ναυτιλία, να 
αναπτύξει περαιτέρω με ειδικές υποδομές και πρωτοβουλίες την κρουαζιέρα, να οργανώσει 
αποτελεσματικά και με διεθνή εμβέλεια τους εμπορευματικούς χώρους του λιμένα και 
να αξιοποιήσει κατά το καλύτερο και πιο φιλικό -προς τη πόλη και τους πολίτες- τρόπο τη 
χερσαία ζώνη, για την ανάπτυξη του θαλάσσιου/ιστιοπλοϊκού τουρισμού και χώρων αναψυχής 
(εστίασης, αθλητισμού, πολιτισμού). Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός της 
εταιρείας αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση των δυνατοτήτων του λιμένος Ηρακλείου και 
των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στα όρια ευθύνης της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Όλες οι 
παρεμβάσεις του οργανισμού επιδιώκουν να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο πολλούς 
επαγγελματικούς κλάδους και όλους τους μόνιμους (ή περιοδικούς) χρήστες του λιμένα.

         Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & FREIGHT FORWADING

         Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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BK TELEMATICS ΕΠΕ - ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 
ΙΤ ΣυΣΤηΜΑΤΑ & HARDWARE ΕξΟΠλΙΣΜΟΣ 
Τα τελευταία χρόνια λόγω της απαίτησης για καθολική διαχείριση και συνεχή εποπτεία του 
συνόλου των φορτηγών έχει αναπτυχθεί, ειδικά για το έργο της μεταφοράς των container της 
Σ.Ε.Π. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε., ) εντός του λιμανιού, ένα ολοκληρωμένο 
«σύστημα ευφυών μεταφορών» με την εφαρμογή τηλεματικής, το οποίο σχεδιάσθηκε για την 
άρτια λειτουργία του τμήματος operations και της Διεύθυνσης Πληροφορικής της εταιρείας και 
υλοποιήθηκε από την εταιρεία BK Telematics ΕΠΕ. Mε τη χρήση του, επιτυγχάνεται η συνεχής 
εποπτεία των οχημάτων και η συλλογή δεδομένων, τα οποία απεικονίζονται μέσω διαφορετικών 
λειτουργιών σε αντίστοιχα τμήματα της εταιρείας. Η παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων 
βελτιώνει το τμήμα σχεδιασμού για τη φόρτωση-εκφόρτωση των πλοίων, αυξάνει το επίπεδο 
εξυπηρέτησης του λιμανιού, ενισχύει την ασφάλεια του ανθρωπίνου δυναμικού, ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο ατυχήματος εντός του λιμανιού και μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των μεταφορών.
Με την εφαρμογή του συστήματος «ευφυών μεταφορών» έχουν, ταυτόχρονα, μειωθεί οι χρόνοι 
μετακίνησης φορτηγών, οι ταχύτητες κίνησης των οχημάτων, ο χρόνος λειτουργίας του κινητήρα 
σε στάση (ρελαντί), έχει αυξηθεί η ασφάλεια των οδηγών, ενώ βελτιστοποιείται καθημερινά η 
χρήση των πόρων, η κατανάλωση καυσίμου και ο σχεδιασμός του μεταφορικού έργου. 
Παράλληλα, έχει επιτευχθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μεταφοράς προς τους πελάτες του λιμανιού.

ONLINE DATA AE 
ΙΤ ΣυΣΤηΜΑΤΑ & HARDWARE ΕξΟΠλΙΣΜΟΣ  

Η ενιαία πλατφόρμα WeLogic της OnLine Data AE, η οποία αποτελεί την καινοτόμα προσέγγιση 
των Business Ecosystems στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τις 
βασικές λειτουργικές ανάγκες κάθε οργανισμού και ενσωματώνει τεχνολογίες επιχειρηματικής 
ευφυΐας, προσδίδοντας μια ολιστική πληροφοριακή υποδομή.
Το «οικοσύστημα» πληροφοριακών λύσεων της OnLine Data, αποτελεί την πλέον σύγχρονη 
μορφή ανάπτυξης. Δεν υποβοηθά, αλλά λαμβάνει μέρος ενεργά στην αξιοποίηση των πόρων 
και παραγόντων (βιοτικών και αβιοτικών), υποστηρίζει την επικοινωνία, την αλληλοεπίδραση 
και την αλληλεξάρτηση, χωρίς να επιδρά αρνητικά σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και το 
συναισθηματικό. Το WeLogic Business Ecosystem ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες και τις 
αντιδράσεις ενός οργανισμού σε ένα πλαίσιο (framework) λειτουργίας. Η ιδέα του «all in a box» 
προσφέρει ελευθερία στη διοικητική μέριμνα, διαχωρίζοντας και προωθώντας τη στρατηγική 
από την καθημερινότητα. Τα πλεονεκτήματα του WeLogic Business Ecosystem αναγνωρίζονται 
από τον σημαντικό (για τα ελληνικά δεδομένα) αριθμό εταιρειών που ανήκουν στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, που υιοθέτησαν αυτή τη λύση cloud και mobility.

         Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Oι ηλίας Δ. Μπούρας, Συνιδρυτής, Διαχειριστής 
BK Telematics και Βαμβακίδης Τάσος, 
Commercial Manager, ΣΕΠ ΑΕ, παραλαμβάνουν 
το βραβείο από τον καθ. Ευστράτιο 
Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιά & μέλος 
της κριτικής επιτροπής των βραβείων

Νικόλαος Ροδόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος ONLINE DATA, Πρόεδρος 
Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL)

JUNGHEINRICH HELLAS  
AFTER SALES SERVICE 
Στην Jungheinrich Hellas οι πελάτες αποτελούν το επίκεντρο όλων των προσπαθειών και 
ενεργειών της. Κύριος στόχος της εταιρείας παραμένει να είναι πάντα ικανοποιημένοι από τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Σκοπός της εταιρείας είναι να αντλήσει τα απαραίτητα στοιχεία 
για τον προσδιορισμό των μελλοντικών απαιτήσεων των πελατών της, αλλά και να διαπιστώσει 
τυχόν προβλήματα στο επίπεδο συνεργασίας, ώστε να προχωρήσει άμεσα στην επίλυσή τους.
Στο πλαίσιο μελέτης της ανεξάρτητης εταιρείας έρευνας αγοράς, Management Consult Dr. 
Eisele & Dr. Noll GmbH, σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την πιστότητα των 
υπαρχόντων πελατών της εταιρείας, με τα θετικά- αρνητικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και 
των υπηρεσιών της, με την επιθυμία δυνητικών πελατών να αγοράσουν προϊόντα της, αλλά και 
με το πώς κρίνουν την παρουσία της εταιρείας στην αγορά κ.α. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
ήταν ιδιαίτερα θετικά για την Jungheinrich Hellas. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός 
ότι η εταιρεία παρουσίασε αύξηση των συμβολαίων συντήρησης 11,5% κατά το έτος 2014 σε 
μηχανήματα της Jungheinrich, αλλά και του ανταγωνισμού. Η αύξηση αυτή αποδεικνύει ότι 
εκτός από υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, η Jungheinrich Hellas παρέχει και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες After Sales, αποδεικνύοντας την πίστη των πελατών στην ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών του τμήματος After Sales.

Aλέξανδρος Κλουβιδάκης, After Sales 
Director, Jungheinrich Hellas    
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Βίκυ Κοκοθάκη, Head of Customer Service & 
Logistics, Συστήματα Sunlight SΑ

Ανέστης Μαγκανάρης, Δ/ντής 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

Βασιλική Τσακλάνου, Business Development 
Manager, PCDC

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ  
Μετά την καταστροφή του εργοστασίου γαλακτοκομικών της ΚΡΙΚΡΙ το 2013 από 
εκδήλωση πυρκαγιάς, η διοίκηση της εταιρείας πήρε δύο γενναίες και τολμηρές 
αποφάσεις: η πρώτη απόφαση – πρόκληση για το τεχνικό τμήμα της εταιρείας - ήταν το 
χτίσιμο του νέου εργοστασίου μέσα σε λίγους μήνες! Η δεύτερη απόφαση – πρόκληση 
για το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας, ήταν να συνεχίσει απρόσκοπτα την τροφοδοσία της 
αγοράς για όσο διάστημα θα χτίζονταν το νέο εργοστάσιο, χωρίς καμία έκπτωση στην 
ποιότητα των προϊόντων και με συγκράτηση του κόστους σε βιώσιμα επίπεδα.
Αμέσως μετά αυτές τις δύο αποφάσεις, ήταν αναμενόμενο ότι η Εφοδιαστική Αλυσίδα θα 
έπρεπε να ανέθετε σε outsourcing τις διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης, ώστε να 
συνεχίσει απρόσκοπτα την τροφοδοσία της αγοράς. 
Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού διαχείρισης αποθεμάτων, η ταχύτητα στην οποία έπρεπε 
να στηθεί, καθώς και η δυναμικότητα παραγωγής / αποθήκευσης των εργοστασίων, δεν 
στάθηκαν εμπόδιο στο α) να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τροφοδοσία της αγοράς (80% 
κάλυψη), β) να τηρηθούν οι συμφωνηθέντες όροι ταχυκινησίας με τα άλλα εργοστάσια 
(βελτίωση ταχυκινησίας κατά 4 ημέρες)  και γ) να παρατηρηθούν τα 
ελάχιστα δυνατά αναξιοποίητα υλικά συσκευασίας (0,09%).

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΣυΝΔυΑΣΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΕυΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο PCDC λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2012, με μια σύγχρονη 
εγκατάσταση εντός της ελεύθερης ζώνης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Η 
PCDC αποτελεί το πρώτο βήμα της COSCO στα logistics για την Ελλάδα, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της. Το χαρακτηριστικό 
της PCDC είναι η κομβική της θέση εντός λιμένα, με δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων 
μεταφοράς, αφού υπάρχει συνδεσιμότητα με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, καθώς 
και με τους προβλήτες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά για μεταφορές δια 
θαλάσσης. Οι υπηρεσίες της PCDC προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη ανά φορτίο, 
ανάλογα την κατηγορία του φορτίου και τον τρόπο διαχείρισής του, το εύρος εξυπηρέτησης 
(καθετοποιημένο ή όχι), την πολυπλοκότητα υπηρεσιών, των δεικτών παρακολούθησης 
που απαιτούνται από τον πελάτη, την ιδιαιτερότητα του εξοπλισμού που χρειάζεται ανά 
περίπτωση κ.λπ.  Το κοινό σημείο είναι η αμεσότητα αποστολής προσφορών και οδηγιών για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, ο τρόπος προγραμματισμού όλων των εργασιών στο 
ημερήσιο πρόγραμμα της αποθήκης ανάλογα τους χρονικούς περιορισμούς, η τιμολόγηση 
σε όποια μονάδα τιμολόγησης επιλεγεί στον χρόνο που συμφωνείται (με την ολοκλήρωση 
εργασιών ή σε προκαθορισμένο τακτικό διάστημα).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT SA 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝ / υΠηΡΕΣΙΑ 
Η SUNLIGHT στοχεύει σταθερά στην δημιουργία πράσινων, οικολογικών προϊόντων έχοντας 
πάντα το περιβάλλον ως την απόλυτη προτεραιότητα της. Με γνώμονα τα παραπάνω, 
οι μπαταρίες έλξης που παράγει η SUNLIGHΤ, χρησιμοποιούνται σε ηλεκτροκίνητα 
περονοφόρα οχήματα, γεγονός που καθιστά τους συσσωρευτές της εταιρείας εξ’ ορισμού 
ως ένα πράσινο προϊόν. Με βάση τα διεθνή πρότυπα ανακύκλωσης, οι μπαταρίες που 
παράγει η SUNLIGHT είναι πλήρως ανακυκλώσιμες. Επιπλέον η SUNLIGHT προσφέρει 
μια ευρύτατη σειρά φιλικών προς το περιβάλλον αξεσουάρ, όπως ειδικούς φορτιστές 
που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση, συμβάλλοντας στη μείωση των ρύπων που 
προκύπτουν από τη λειτουργία των logistics centers. Η εταιρεία αποδεικνύει, επίσης, 
εμπράκτως την προσήλωση της στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τον τρόπο 
λειτουργίας της και τις επενδύσεις της. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία ίδρυσε την SUNLIGHT 
Recycling διευρύνοντας το επιχειρησιακό οικοσύστημα που αναπτύσσει ο Όμιλος 
Επιχειρήσεων Πάνου Γερμανού. Η SUNLIGHT Recycling, μια επένδυση που ξεπέρασε τα 
€31 εκ., αποτελεί το βραχίονα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου της SUNLIGHT και 
λειτουργεί σε μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης στην Ευρώπη. 

         Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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         Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

         ΤΙΜΗΤΙΚA ΒΡΑΒΕIΑ

Πέτρος Γεωργάς, Distribution Center 
Manager, ΕλΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.

Αλέξης Σιώρης, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών ΑΕ

ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚOΠΟΥΛΟΣ 
Ο κ. Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος είναι Καθηγητής Μεταφορών και Παραγωγής στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2005. Από το 1996 έως το 2004 
ήταν Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Northwestern University, ΗΠΑ κατέχοντας 
την έδρα Luis Berger Professor of Transportation.  Διακρίθηκε με το Presidential Young 
Investigator Award in Transport για το έτος 1998 από την Εθνική Επιτροπή Ερευνών των ΗΠΑ 
για πρωτότυπη έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και την εταιρεία Burlington Northern 
Santa Fe Railways για βελτιστοποίηση συνδυασμένων μεταφορών. Απέκτησε το Διδακτορικό 
του Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στις ΗΠΑ σε Συστήματα Μεταφορών που τιμήθηκε 
με το Παγκόσμιο Βραβείο από το Institute for Operations Research and Management Sciences 
(1993), το MSc σε Επιχειρησιακή Έρευνα από το ίδιο Πανεπιστήμιο και το BS από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Διετέλεσε μέλος του Transportation Research Board/National 
Academy of Sciences  των ΗΠΑ όπως και πρόεδρος της Επιτροπής Βελτιστοποίησης Δικτύων 
Μεταφορών του TRB/NAS. Δημοσίευσε πλέον των 100 άρθρων σε θέματα βελτιστοποίησης 

συστημάτων μεταφορών και διετέλεσε μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών έγκριτων περιοδικών όπως Transportation Science, Transportation 
Research, Networks and Spatial Economics, and Intelligent Transportation Systems. Την περίοδο 2010 -2015 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ενώ από το 2011 έως το 2014 ήταν Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εφοδιαστικής του ΥΠΟΜΕΔΙ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 
‘‘WΕ COMMUNICATE, FACILITATE, INTEGRATE’’ 
Το Τμήμα Εμπορευματικής Ανάπτυξης (ΤΕΑ) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (Εταιρεία 
Αεροδρομίου) έχει επιλέξει μια καινοτόμα επιχειρηματική προσέγγιση με απώτερο στόχο τη 
δυναμική ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών μέσα από το αεροδρόμιο της Αθήνας (ΔΑΑ), 
Μέσω της θέσπισης μιας ενιαίας πλατφόρμας επικοινωνίας, της Επιτροπής Εμπορευματικής 
Κοινότητας Αεροδρομίου (EEKA), δημιουργήθηκε μια “ζωντανή” εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία 
συνδέει όλα τα μέλη της εμπορευματικής κοινότητας (Μέλη) του ΔΑΑ. Η προσέγγιση αυτή 
στοχεύει σε μια αλλαγή κουλτούρας, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, και αποβλέπει πρωτίστως 
στην επίτευξη πολλαπλών συνεργειών. H EEKA απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη όλων 
των Μελών, όπως είναι οι 4 φορείς διαχείρισης φορτίου και ταχυδρομείου, οι εκπρόσωποι των 
αεροπορικών εταιρειών, των integrators (DHL, UPS, TNT & FedEx) και διεθνών διαμεταφορέων, 
των εκτελωνιστών και των ΕΛΤΑ, αλλά και οι κρατικοί ελεγκτικοί φορείς (Τελωνειακή Υπηρεσία 
και Κτηνιατρική και Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία). Η φιλοσοφία της ΕΕΚΑ, η μοναδικότητά της (στο 
διεθνές αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δημιουργήθηκε μια παρόμοια πλατφόρμα εργασίας 
μόλις το 2014), αλλά και τα επιτεύγματά της έχουν οδηγήσει σε πολλαπλές βραβεύσεις του 
ΔΑΑ στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών. Τα επιτεύγματα της ΕΕΚΑ υπό το συντονισμό 
του ΤΕΑ αφορούν τόσο στη βελτιστοποίηση των ροών εντός ΔΑΑ, όσο και στην πλήρωση των 
προϋποθέσεων για τη δημιουργία νέων, κυρίως διαμετακομιστικών, ροών. 

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E. 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜηΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ UNILEVER LOGISTICS ΣΧηΜΑΤΑΡΙ
Η ΕΛΑΪΣ UNILEVER, δεσμευμένη στην ανάπτυξη εντός Ελλάδας, αποφάσισε το να βελτιστοποιήσει 
την Εφοδιαστική της Αλυσίδα, μετατρέποντας τη μονάδα του Σχηματαρίου από Εργοστάσιο 
σε Αποθηκευτικό και Διανεμητικό Κέντρο τροφίμων ψυγείου και περιβάλλοντος. Το project, 
πέραν των τεχνικών δυσκολιών, ενείχε αρκετά soft aspects, που ενίσχυαν το risk profile. Για να 
αντιμετωπιστούν αυτά σχεδιάστηκε λεπτομερώς η νέα οργάνωση της αποθήκης, αντιστοιχίζοντας το 
υφιστάμενο δυναμικό με τις νέες θέσεις. Επίσης προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε εκτενές πλάνο 
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε εστίαση στην αλλαγή της κουλτούρας του προσωπικού 
με τη συμμετοχή των κεντρικών τμημάτων HR, Customer Service, Quality, SHE, Technical, 
μεταφράζοντας τι σημαίνει η μετάβαση «από το εργοστάσιο στην αποθήκη». Έτσι δημιουργήθηκε 
ένα training center εντός του εργοταξίου για την πρακτική εκπαίδευση στον χειρισμό ανυψωτικών, 
καθώς και test περιβάλλον για την εκπαίδευση στο νέο WMS. Τέλος ανά ειδικότητα, υπήρξε 
αναλυτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις ιδιαιτερότητες της θέσης. Με τη στρατηγική 
επιλογή της ιδιόκτητης αποθήκης, με τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους, κτηριακό και 
μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και τεχνογνωσία, η Unilever έχει πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα 
στο κόστος, στο customer service και στην κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης. 
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       ΤΙΜΗΤΙΚA ΒΡΑΒΕIΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ 
Ο Ιωάννης Παράσχης είναι Γενικός Διευθυντής (CEO) της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε.». Είναι στέλεχος της εταιρείας από το 1996, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής (Deputy CEO) την περίοδο 2001-2007 πριν αναλάβει τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή (CEO) τον Απρίλιο του 2007. Υπήρξε Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Αεροδρομίων (ACI World) την περίοδο 2011-2013, διατηρώντας σήμερα τη θέση του 
Immediate Past Chair, ενώ επίσης διετέλεσε για δύο συνεχόμενες θητείες (2007-2009) 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe). Είναι Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου στην «Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών 
Α.Ε.» (ΕΑΚΑΑ), ενώ συμμετέχει ως μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών 
και οργανισμών, όπως το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο 
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και η Marketing Greece S.A., το 
Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ). Πριν την ενασχόλησή του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε., εργάστηκε για μια δεκαετία ως σύμβουλος 
επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικής και οργάνωσης κυρίως στο εξωτερικό, όπως στις εταιρείες A.T. Kearney και Deloitte. Ο κύριος Παράσχης 
είναι Οικονομολόγος Μηχανικός και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ 
Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Masters Degree (Χωροταξία/ Περιφερειακή 
Ανάπτυξη) από το University of California/Berkeley και Masters Degree (International Business) 
από το  Boston University/Brussels.Είναι Πρόεδρος της εταιρείας Fourlis A.E. Συμμετοχών. 
Επίσης, είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών House Market A.E. (IKEA), 
Τραπέζης Πειραιώς, Τιτάν Α.Ε. και Frigoglass A.E., πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού 
Σωματείου «Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Διατελεί μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΕΒ και του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ το 2004 
του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητας Κούρος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Ο Βασίλειος Φουρλής αποτελεί το παράδειγμα Έλληνα επιχειρηματία που 
πιστεύει στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και επενδύει διαχρονικά σε αυτήν, θεωρώντας πως 
αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ανέκαθεν στις επιχειρήσεις 

του Ομίλου, η Εφοδιαστική Αλυσίδα συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής με τη θέση του Supply 
Chain Director να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και τη λειτουργία πρότυπων κέντρων διανομής. Ανάμεσα στις κορυφαίες επενδύσεις του 
Ομίλου Φουρλή είναι το υπερσύγχρονο κέντρο Διανομής της Trade Logistics στα Οινόφυτα, το οποίο έχει βραβευθεί ως η καλύτερη αυτόματη 
αποθήκη στην Ευρώπη, τα πρωτοποριακά συστήματα replenishment στα οποία ο Όμιλος επένδυσε μηχανογραφικά, βάσει των οποίων γίνεται η 
αναπλήρωση των αποθεμάτων στα καταστήματα της Intersport, καθώς και η ανάπτυξη ενός από τα καλύτερα συστήματα  
Logistics για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

ΚΑΘΗΓΗΤHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής Συγκοινωνιακής Τεχνικής του 
ΑΠΘ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
του ΕΚΕΤΑ του οποίου είναι αντιπρόεδρος. Η Ακαδημία Αθηνών τον εξέλεξε ομότιμο 
καθηγητή τής Συγκοινωνιακής Τεχνικής ως αντεπιστέλλον μέλος της στην προκηρυχθείσα 
έδρα στον κλάδο της «Επιστήμης των Μεταφορών και Συγκοινωνιών» στην Τάξη των 
Θετικών Επιστημών. Ο κ. Γιαννόπουλος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για 
την Έρευνα των Μεταφορών (ETRA), πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ινστιτούτων 
Μεταφορών (ECTRI) και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Δράσεων του Αμερικανικού 
Συμβουλίου για την Έρευνα των Μεταφορών της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες και 10 βιβλία, ενώ 
έχει, επίσης, εκπονήσει πληθώρα μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 1989 

είναι εκπρόσωπος της χώρας μας σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της ΕΕ σε πολλές από τις οποίες προήδρευε - , όπως στο Transport 
Advisory Group των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - για μια 6ετία (2007-2012). 
Για μια εξαετία ήταν αναπληρωτής του Έλληνα Υπουργού Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών και επικεφαλής της 
ελληνικής αντιπροσωπείας κατά τις διαπραγματεύσεις ένταξης της χώρας μας στην ΕΕ. Έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις, όπως π.χ. από την 
Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών, το Δίκτυο Πανεπιστημίων Μαύρης Θάλασσας, κ.α. Είναι επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Kingston του 
Λονδίνου, κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ, διπλώματος DIC από το Imperial College του Λονδίνου, διπλώματος Master 
of Science του ιδίου Πανεπιστημίου και Διδακτορικού (Ph. D.), του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.



          ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ILME «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

SARMED ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΕ
ΒΡΑΒΕΊΟ PROJECT OF THE YEAR - ILME  
Η SARMED αποτελεί την κεφαλή ενός ελληνικού οικογενειακού επιχειρηματικού 
ομίλου με πορεία άνω του μισού αιώνα στο χώρο του διαμετακομιστικού εμπορίου, 
της ναυτιλίας, των τελωνειακών διαδικασιών και της ευρύτερης επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησης στο λιμάνι του Πειραιά. H σταδιακή αλλαγή σκυτάλης στην ενεργή 
διοίκηση της εταιρίας, μεσούσης της κρίσης, οδήγησε σε ένα νέο μπολιασμένο 
σχήμα, το οποίο στηρίζεται τόσο στις αξίες τις παλιάς γενιάς, όπως είναι η 
επιχειρηματική ηθική, ευελιξία και πελατοκεντρική φιλοσοφία, όσο και σε αυτές της 
νεότερης γενιάς, δηλαδή στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. 
Με αυτό το σκεπτικό, από το 2012, η Sarmed υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία έναν νέο 
οδικό χάρτη επενδύσεων και αύξησης του κύκλου εργασιών με σημαντικότερους 
πυλώνες, την αναδιοργάνωση των δομών και διαδικασιών και επανατοποθέτηση 
στην αγορά, τη βελτιστοποίηση και τον περαιτέρω περιορισμό κόστους στις 
υφιστάμενες και την είσοδο σε νέες υπηρεσίες, την ανάπτυξη δικτύου τοπικών 
hubs, τη δυναμική είσοδο στις συνδυασμένες μεταφορές, τη διαρκή επένδυση 
σε καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία, τη στελέχωση με δομημένη μεθοδολογία, τη 
γεωγραφική επέκταση  στην ΝΑ Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και πάνω από όλα 
ακόμη περισσότερη εξωστρέφεια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και όλα 
αυτά, με μηδενικό δανεισμό και διατηρώντας την κοινωνική και περιβαλλοντική της 
ευαισθησία, λαμβάνοντας μέρος σε ποικίλες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
με επίκεντρο το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Γιάννης Σαραντίτης, Deputy Managing Director, 
SARMED - Ελληνικές Αποθήκες

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ  
ΒΡΑΒΕΙΟ MANAGER OF THE YEAR
Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1956, ο κ. Ανέστης Παρταλίδης αποφοίτησε 
από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Μεταξύ 1983 και 2000 
εργάστηκε στην εταιρεία  Σαράντη, ενώ από το 2000 στελεχώνει τον όμιλο Φουρλή. 
Το 2004, στο πλαίσιο της εξαγοράς του Κωτσόβολου από τον όμιλο Dixons, ο κ. 
Παρταλίδης είχε την ευθύνη της μετεγκατάστασης στις νέες αποθήκες 25.000 τ.μ. 
του τελευταίου, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, 
χωρίς καμία διακοπή στον ανεφοδιασμό των 75 καταστημάτων Κωτσόβολος. 
Το 2005, ως Γενικός Διευθυντής της Trade Logistics, εταιρείας υπηρεσιών 
Logistics του ομίλου, ανέλαβε την υλοποίηση και διεύθυνση του νέου distribution 
center των καταστημάτων ΙΚΕΑ του ομίλου, συνολικής επιφάνειας 35.000τ.μ. και 
χωρητικότητας 45.000 παλετοθέσεων. 
Η επένδυση ολοκληρώθηκε σε μόλις έξι μήνες με εντυπωσιακά αποτελέσματα: 
κατά την τελευταία πενταετία, η αξιακή διαφορά απογραφής στο συνολικά 
διακινηθέν υλικό της τάξης των 475 εκ. ευρώ ήταν μόλις 707 ευρώ, σε  363.000 
αποστολές παλετών διαπιστώθηκαν μόλις 3 λάθη, ενώ η διάθεση στα καταστήματα 
ΙΚΕΑ δεν έχει διακοπεί για ούτε μια ημέρα. Το 2014, η Trade Logistics εισήγαγε 
υπηρεσίες e-commerce για την ΙΚΕΑ στην Ελλάδα. Το επίπεδο εξυπηρέτησης 
κατά το πρώτο τρίμηνο  με μόλις 31 καταγεγραμμένα λάθη σε σύνολο 400.000 
αποστολών, χαρακτηρίστηκε ως το πιο πετυχημένο λανσάρισμα υπηρεσιών 
e-commerce της ΙΚΕΑ διεθνώς. Πρόσφατα, στον ίδιο χώρο, ολοκληρώθηκε και 
η αυτοματοποιημένη εγκατάσταση για την αποθήκευση και τον ανεφοδιασμό των 
προϊόντων της Intersport στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ανέστης Παρταλίδης, Managing Director,  
Trade Logistics ΑΕ
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ “ΣΟ.Φ.ΛΑ.” 
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑυΤΟΜΑΤΟΠΟΙηΣη 
ΑΠΟΘηΚηΣ”
Ο Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός Λάρισας ανάδειξε με την πρότασή 
του μια ιδιαίτερα  πρωτότυπη συνεργατική προσέγγιση στην περιφέρεια: 
Η εξαιρετική υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης με την χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας, δίνει μαθήματα βέλτιστης οργάνωσης και 
υλοποίησης στον πολύπλοκο και ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο των logistics 
των φαρμακευτικών προϊόντων.

LOGISTICS WAY – ARCAFROZ
ΔΙΑΣυΝΔΕΣη ΤηΣ ΕλλΑΔΑΣ ΜΕ Τη Β. ΑΦΡΙΚη
Η πρόταση των εταιριών Logistics Way – Arcafroz πραγματεύεται την χρήση 
συνδυασμένων μεταφορών για έναν πολύ σημαντικό τομέα της ελληνικής 
οικονομία, όπως είναι ο αγροτικός. Η διερεύνηση των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων του νομού Αρκαδίας και ειδικότερα των κλάδων που 
δημιουργούν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία 
οδήγησαν στην επιλογή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων, με προοπτική 
εξαγωγής προς τις αγορές της Β. Αφρικής. Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση, 
εφόσον ευοδωθεί περαιτέρω, θα έχει μια ιδιαίτερα θετική επίπτωση στην 
ανάπτυξη των logistics της περιοχής.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΩΣη ΚΑΙ ΔΙΟΙΚηΣη ΤΟυ ΚΕΝΤΡΟυ 
ΑΠΟΘηΚΕυΣηΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜηΣ ΜΕ ΤηΝ ΕΦΑΡΜΟΓη 
ΚΑΤΑλληλΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣηΣ
Η εταιρία Διαμάντης Μασούτης ΑΕ παρουσίασε το μοντέλο οργάνωσης και 
διοίκησης του κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρίας με τη χρήση 
κατάλληλων KPI’s. Η πρόταση διακρίθηκε για τη  συνολική αντιμετώπιση 
της αλυσίδας εφοδιασμού με σοβαρή επενδυτική πρωτοβουλία εν μέσω 
οικονομικής κρίσης, και με βασικό γνώμονα, τη μετρησιμότητα. Η έμφαση 
στους δείκτες παραγωγικότητας και ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου μηχανισμού 
ανατροφοδότησης και αξιολόγησης  αποδεικνύει έμπρακτα την πρόθεση της 
εταιρίας για συνεχή βελτίωση.

LAFARGE – ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣη ΤΕΧΟΝΟλΟΓΙΑΣ GPS ΓΙΑ ΤηΝ 
ΒΕλΤΙΩΣη ΤηΣ ΑΣΦΑλΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤηΝ ΦΟΡΤΩΣη DFA 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤηΣ ΔΕη ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΔηΜηΤΡΙΟ
Η πρόταση της “Lafarge – όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής” εμπλέκει την έξυπνη και 
αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας με τη χρήση GPS, στοχεύοντας 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διασφάλισης των κανόνων 
ασφαλείας, κατά τη διαδικασία φόρτωσης ξηράς τέφρας στο εργοστάσιο της 
ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο. Η εν λόγω προσέγγιση εντοπίζει και καταγράφει την 
ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω τηλεμετρίας και επιχειρηματικής λογικής και 
της εφαρμογής ενός ευφυούς συστήματος.

Πέτρος Καφανέλης, Πρόεδρος Σο.Φ.λΑ, 
Κωνσταντίνος Χανιώτης

Διονύσης Γρηγορόπουλος, Managing Director,  
President of the Cold Storage & Logistics 
Assosiation, Κωνσταντίνος Χανιώτης

Αναστάσιος Μπαλτζής, Supply Chain 
Manager, Κωνσταντίνος Χανιώτης

Αναστάσιος Μάνος, Logistics, Exports & IT 
General Manager, Lafarge, Κωνσταντίνος 
Χανιώτης, Α’ Αντιπρόεδρος ILME & πρόεδρος της 
επιτροπής των βραβείων




