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Aγαπητά στελέχη,

Η φετινή σεζόν ξεκινά με σημαντικές εξελίξεις για τον χώρο μας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού η Ε.Ε.
«κλειδώνει», την τρέχουσα περίοδο, σημαντικές αποφάσεις για τα όσο και σε εθνικό επίπεδοLogistics
καθώς μόλις πρόσφατα ψηφίσθηκε ο νέος νόμος και ταυτόχρονα, δράσεις είναι υποψήφιες προςLogistics
επιδότηση από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και
την Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρμόδια διευθυντικά στελέχη που εκπροσωπούν τα Υπουργεία Μεταφορών και
Ανάπτυξης, θα παρουσιάσουν -για πρώτη φορά δημοσίως- ό,τι νεότερο υπάρχει σε αυτούς τους τομείς στο
συνέδριό μας στις 23 Οκτωβρίου. Κάτι δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν
απτά αποτελέσματα μέχρι στιγμής για τις επιχειρήσεις. Όλοι όσοι είμαστε μέσα σε αυτές, έχουμε άμεσα,
καθημερινά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε που δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε την επόμενη μέρα,
πόσω μάλλον τα επόμενα χρόνια.Ήμήπωςχρειάζεται ναδούμελίγοπιομακριά;

Θα αρκεστούμε στη διαχείριση της δύσκολης καθημερινότητας ή πρέπει, παράλληλα με αυτήν, να έχουμε
ένα «βλέμμα» στο μέλλον; Όχι για θεωρητική πληροφόρηση, αλλά για την έγκαιρη διάγνωση εκείνων των
τάσεων που αύριο θα επηρεάσουν δραστικά την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τελικά θα ορίσουν τη νέα
καθημερινότητά μας. Η απάντηση είναι εάν επιθυμούμε να χαράξουμε μια ρεαλιστική«ΝΑΙ», χρειάζεται
και αποτελεσματική στρατηγική. Αυτή τη «ματιά» θα μας τη δώσουν 30 ανώτατα διευθυντικά στελέχη από
εταιρείες – πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των οποίων μας τιμά και είμαστε
περήφανοι γι΄ αυτή. Τα στελέχη μετείχαν σε 3 ομάδες εργασίας που εργάσθηκαν για το συνέδριο και
συνολικά ανέδειξαν τα της επόμενης δεκαετίας.7 Mega Trends

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο για:Metropolitan

� να γνωρίσετε τα 7 παρακολουθώντας τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των στελεχώνMega Trends

� να τα σχολιάσετε καταθέτοντας επί τόπου τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας

� να τα αξιολογήσετε συμμετέχοντας στις ζωντανές τηλε-ψηφοφορίες που θα πραγματοποιηθούν

� να ανανεώσετε τη δικτύωσή σας με τους επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας που προέρχονται
από τις δυναμικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και θεσμικούς φορείς της χώρας

Με εκτίμηση

Μαριλένα Αργυρού
Managing Director
SUPPLY CHAIN INSTITUTE

Ομάδα Εργασίας 1: Think tank Mega Trendsμεταφοράς των διεθνών . Αποτελείται
κυρίως από διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών
ή ελληνικών εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα.

Ομάδα Εργασίας 2: Εκπρόσωποι ελληνικών μικρομεσαίων εταιρειών
προσομοιάζουν τα διεθνή στα δεδομένα της ελληνικήςMega Trends
αγοράς.

Ομάδα Εργασίας 3: Συμμετέχουν προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών
όπως (ενδεικτικά) 3 , μεταφορικέςrd Party Logistics Providers
επιχειρήσεις, λοιπές υπηρεσίες, εταιρείες εξοπλισμού αποθήκης,
συστημάτων αποθήκευσης, ανυψωτικών περονοφόρων, καιhardware
software .πληροφορικής κ.ά
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Mega Trend No1: Risk Management

Το βρίσκεται ψηλά στην των θεμάτων που καλείται να επιλύσει ο ΔιευθυντήςRisk Management agenda
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Το τι νοείται ως ρίσκο για κάθε επιχείρηση διαφέρει. Άλλες απειλές
αντιμετωπίζει μια πολυεθνική εταιρεία με διεθνή παρουσία, άλλες μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση.
Άλλες μια βιομηχανία, άλλες μια εισαγωγική ή εξαγωγική εταιρεία. Σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα,
το 48% των διευθυντικών στελεχών εφοδιαστικής αλυσίδας δηλώνει αύξηση των κρουσμάτων έκτακτων
περιστατικών τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτά τα κρούσματα έχουν να κάνουν με: Αδυναμία ανταπόκρισης
3 συνεργάτη, μπλοκάρισμα προμηθειών (αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας ή μη διαθεσιμότηταPL
προμηθευτή), μεγάλες και ξαφνικές εναλλαγές της ζήτησης, επισφάλειες πελατών, διακοπή της ροής της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας από φυσικά ή άλλα αίτια, αστοχίες στην ποιότητα και την ασφάλεια προϊόντων και
αντίστοιχες ανακλήσεις, διακοπή παραγωγής, εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα από ελαττωματικές
υποδομές & εξοπλισμό, ρύπανση του περιβάλλοντος κ.ά. Με ποιες στρατηγικές τα στελέχη της
εφοδιαστικής αλυσίδας αντιμετωπίζουν τους παραπάνω κινδύνους;

Mega Trend No2: Compliance ( )συμμόρφωση

Το είναι μια τάση που θα ισχυροποιείται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον. Η παραγωγήcompliance
νομοθεσιών αλλά και οι πιέσεις από την ίδια την αγορά και τις επιχειρήσεις (προστασία του
περιβάλλοντος/ , εταιρική κοινωνική ευθύνη, & , διατυπώσεις διεθνούςsustainability health safety
εμπορίου κ.ο.κ.) δημιουργούν αυξημένες ανάγκες συμμόρφωσης αλλά και απόκτησης νέων
πιστοποιήσεων. Η έλλειψη έγκαιρης ανταπόκρισης σε αυτή τη νέα πραγματικότητα δημιουργεί υψηλό
ρίσκο τόσο για τα οικονομικά της επιχείρησης (πρόστιμα κ.λπ.) όσο και για τη φήμη της. Σε ακραίες
περιπτώσεις, διακυβεύεται η ίδια η λειτουργία της. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνεται η συσχέτιση Mega
Trends Compliance Risk Management complianceόπως του με το . Το εξειδικεύεται σε μια σειρά
ενεργειών που πρέπει να λάβει η επιχείρηση στην καθημερινή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας
όπως και στην επιλογή των συνεργατών της. Ποιες είναι αυτές;

Mega Trend No3: Κέντρα Διανομής νέας γενιάς

Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω στις αρχές του 2000, τα συνέδρια θα παρουσίαζαν ως τοLogistics Mega Trends
Voice Picking RFID shuttle VNA, το , την ημι-αυτόματη αποθήκη, το , τα ανυψωτικά τύπου κ.ο.κ. Αντίστοιχα,
τι θα πρέπει να συζητάμε σήμερα για την αποθήκη του 2024; Ποια καινοτόμα προϊόντα και συστήματα θα
δώσουν ώθηση στην παραγωγικότητα; Στο συνέδριο θα φιλοξενήσουμε παρουσιάσεις κορυφαίων
προμηθευτών στο είδος τους, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό από τα τμήματα έρευνας
και ανάπτυξης της έδρας των επιχειρήσεών τους.
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Mega Trend 4:Νο Shared services & City Logistics

Shared Services: Εφοδιαστική Αλυσίδα θα γίνεται ολοένα και περισσότερο πεδίο συνεργασίας και όχιH
ανταγωνισμού. Η κοινή χρήση υποδομών, μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών από εμποροβιομηχανικές
επιχειρήσεις (όχι μόνο στο πλαίσιο ενδο-ομιλικών συνεργασιών) θα αποτελεί συνήθη πρακτική. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσονται τα ( ) που συνίστανται στη δημιουργία εγκαταστάσεωνShared Services Centers SSCs
από δύο ή παραπάνω επιχειρήσεις για την από κοινού λειτουργία διευθύνσεων και τμημάτων.
Νευραλγικός είναι ο ρόλος των 3 καθώς μέσω αυτών, μπορούν ναrd Party Logistics Providers
εξυπηρετηθούν οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται. Ποιες είναι, λοιπόν, οι προοπτικές των Shared
Services στην Ελλάδα, τα οφέλη αλλά και τα εμπόδια στην υλοποίηση;

City Logistics: Η τάση των συνδέεται με τα καθώς στο μέλλον, η αύξησηCity Logistics Shared Services
του αστικού πληθυσμού και η πολιτική της Ε.Ε. για πόλεις ελεύθερες από , θα καταστήσουν πιοCO2

πολύπλοκη την εφοδιαστική αλυσίδα και την αστική διανομή. Οι επιχειρήσεις που παραδίδουν στα ίδια
τελικά σημεία, θα αναζητήσουν συνέργειες για τη δημιουργία των απαραίτητων οικονομιών κλίμακος. Τα
City Logistics Urban Logistics(ή αλλιώς ) αποτελούν, άλλωστε, προτεραιότητα της Ε.Ε. για τα επόμενα
χρόνια, όπως θα ακούσουμε από το Υπουργείο Μεταφορών στο συνέδριο. Πώς αυτή η προτεραιότητα
εξειδικεύεται στην περίπτωση της Ελλάδας και πώς την υποδέχεται η αγορά;

Ενότητα: Η στρατηγική της Ε.Ε. και της Ελλάδας για την Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πέραν των , το Υπουργείο Μεταφορών θα παρουσιάσει το σύνολο της νέας στρατηγικής τηςCity Logistics
Ε.Ε. για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Εμπορευματικές Μεταφορές, η οποία θα εξειδικευθεί στη
συνέχεια σε δράσεις με πεδίο εφαρμογής και την Ελλάδα. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στη στρατηγική
και τις δράσεις του Υπουργείου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης από την πλευρά του θα αναλύσει τη δομή του
ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την
Καινοτομία) όπου τα έχουν σημαντική θέση και πώς προδιαγράφεται η μετέπειτα πορεία προςLogistics
την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων ενίσχυσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των επιχειρήσεων.

Mega Trend 5:Νο Re-engineering καναλιών διανομής

Η καναλιακή διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα τα επόμενα
χρόνια. Πώς φτάνουμε τελικά στην αγορά; Πού είναι ο πελάτης και πώς θέλουμε να τον εξυπηρετούμε; Τα
επόμενα χρόνια, η συνεργασία Εμπορικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα είναι
ακόμη πιο στενή, προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία στρατηγική που ξεκινά από τον σχεδιασμό του νέου
προϊόντος και καταλήγει στην τελική παράδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι
επιχειρήσεις θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν ταυτόχρονα αρκετά διαφορετικά μοντέλα εφοδιαστικής
αλυσίδας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ξεχωριστών κατηγοριών πελατών, με
ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση απ' ό,τι το πράττουν σήμερα. Το 83% των ερωτηθέντων σε διεθνή έρευνα
δήλωσαν ότι έχουν αυξήσει κατά 66% το ( ) ακολουθώντας αυτή τηνRPC Revenue Per Channel
κατεύθυνση. Το πάνελ της συγκεκριμένης ενότητας του συνεδρίου θα εξειδικεύσει σε θέματα - -route to
market που θα απασχολήσουν έντονη την ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια.

7 MEGA TRENDS



Mega Trend No6: Ψηφιακ & Supply Chain Visibilityός Κόσμος

Ψηφιακός κόσμος: Η τάση για την εξυπηρέτηση καταναλωτών μέσω του θα είναι τοInternet deliver to
customer home deliveryκαι όχι κατ' ανάγκην μόνο το καθώς εφαρμόζονται πλέον νέα μοντέλα όπως η
παραλαβή από το κατάστημα. Επιπλέον, οι πελάτες θα αναζητούν όλο και περισσότερα από απλή
παράδοση (π.χ. τοποθέτηση, επίδειξη κ.λπ.), γεγονός που οδηγεί στην διεύρυνση των λειτουργιών της
εφοδιαστικής αλυσίδας και στις δεξιότητες που πρέπει να έχει το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται γι'
αυτήν. Μια νέα τάση στο πλαίσιο του ψηφιακού κόσμου είναι επίσης τα τα οποία θα είναιPick Up Points
κοινά για δύο ή περισσότερες εταιρείες. Αυτό θα αλλάξει άρδην τα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και
τις υπολειτουργίες της (διανομή, αποθήκευση κ.λπ.).

Supply Chain Visibility: Η εφαρμογή ισχυρών συστημάτων που παρέχουνsoftware real time
πληροφόρηση θα αποτελεί προϋπόθεση συνεργασίας. Το συνέδριο έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον
αμερικανό εισηγητή κ. , της εγνωσμένης εταιρείας πληροφορικήςDavid Scott House Vice President
HIGHJUMP SOFTWARE με έδρα τις ΗΠΑ, ο οποίος θα μας δώσει ό,τι νεότερο συμβαίνει σήμερα στη
διεθνή αγορά. Διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής αγοράς θα παρουσιάσουν, παράλληλα, λύσεις και
τάσεις στον τομέα του και της τηλεματικής.supply chain optimization

Mega Trend 7:Νο LLPs (Lead Logistics Providers)

Η τάση που θέλει την Εφοδιαστική Αλυσίδα να μην είναι μόνο , συμπαρασύρει και το προφίλ τωνLogistics
μελλοντικών 3 οι οποίοι εξελίσσονται σταδιακά σεrd Party Logistics Providers Lead Logistics Providers
- . Στο μέλλον ο θα έπρεπε να είναι σε θέση να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες προστιθέμενηςLLPs LLP
αξίας στους αποθέτες του, ακόμη και υπηρεσίες , κ.ο.κ. Θα πρέπει με δυοmerchandizing procurement
λόγια να λειτουργεί ως για τους πελάτες του. Σε αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζεται επίσης ηIntegrator
σημασία του ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία. Η ανάγκη των εμπορικών καιdata analysis
βιομηχανικών επιχειρήσεων να συνεργάζονται με της Εφοδιαστικής Αλυσίδας οδηγεί στηνIntegrators
προοπτική ανάπτυξης συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ 3 εταιρειών, καθώς είναι απαραίτητη ηPL
δημιουργία οικονομιών κλίμακος.

7 MEGA TRENDS
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

08.30 – 09.00 Προσέλευση - εγγραφές

09.10 - 09.15 , Managing Director,Εισαγωγή Μαριλένα Αργυρού SUPPLY CHAIN INSTITUTE

09.15 – 09.30 , Γενικός Γραμματέας Εμπορίου,Χαιρετισμός Στέφανος Κομνηνός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

09.30 – 09.50 , executive consultantO PLANNINGμιλία Σταμάτης Ανδριανόπουλος

09.50 – 10.30 , CEO,Σταύρος Παπαγιαννόπουλος EXL CONSULTING

Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης, Γενικός Διευθυντής Ιχθυοκαλλιέργειας,
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

, Head of Supply Chain,Κώστας Κυριόπουλος ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ

, Supply Chain Leader,Ηλίας Στενός GLAXOSMITHKLINE Greece

Ερωτήσεις Συζήτηση-

10.30 – 11.10 , Supply Chain - Quality Safety/Health & EnvironmentΣταύρος Κυριακούλιας
Mgr Southern Europe, BEIERSDORF MU – SOUTHERN EUROPE

Τάσος Μάνος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Γενικός Διευθυντής , Εξαγωγών και ,Logistics IT

, Logistics & Customer Service Manager,Άρης Κωνσταντάτος BARILLA HELLAS

, Supply Chain Manager,Στάθης Ασημακόπουλος TEVA PHARMACEUTICALS HELLAS

Ερωτήσεις Συζήτηση-

11.10 – 12.10 , System Manager & Marketing ManagerΔημήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιουκαι
,αντίστοιχα JUNGHEINRICH HELLAS

, ,Martin Joli TOYOTA MATERIALS HANDLING GREECEΔιευθύνων Σύμβουλος

Chris Heslop VOCOLLECT HONEYWELL,, Η ,ead of EMEA Marketing

, ,Γιώργος Κατσέλης ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕLogistics Operational Director

Ερωτήσεις - Συζήτηση

12.10 – 12.25 Tο ακροατήριο ψηφίζειTele Voting

12.25 – 12.55 Διάλειμμα

12.55 – 13.35 , Logistics Manager European Division,Θάνος Γιαβρόπουλος
COLGATE PALMOLIVE EUROPE

Σπύρος Κυρούσης ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Logistics,

, Logistics Manager,Πέτρος Καπνίσης ELBISCO

Ερρίκος Ρώσσης ΚΑΥΚΑΣ, & ,Logistics Presales Manager

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Mega Trend No1:
Risk Management

Mega Trend No2:
Compliance
( )Συμμόρφωση

Mega Trend No3:
Κέντρα Διανομής
νέας γενιάς

Mega Trend No4:
Shared Services
& City Logistics



ΩΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

13.35 – 14.10 , Προϊστάμενος Τμήματος Σιδηροδρομικών & ΣυνδυασμένωνΜιλτιάδης Προβατάς
Μεταφορών, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού,Νίκος Καμβύσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

, Business Unit Manager,Λευτέρης Βασιλειάδης PLANNING

Ερωτήσεις - Συζήτηση

14.10 – 15.00 Γεύμα

15.00 – 15.20 Ομιλία Θάνος Μαύρος, EY Partner, Advisory Services

15.20 – 15.55 , National Supply Chain Director,Γιώργος Μαυραγάνης ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS

, Logistics Manager,Γιάννης Αλούπης CHIPITA

, Associate Director, Commercial & Supply Chain Greece,Μιχάλης Μιχαλούτσος
MERCK SHARP & DOHME (MSD)

, C.O.O.,Άρτεμις Ζαφειροπούλου Z-mall (FAIS GROUP OF COMPANIES)

Ερωτήσεις Συζήτηση-

15.55 – 17.00 , Vice President, International,David Scott Houser HIGHJUMP SOFTWARE

, Business Development,Αργύρης Παπαντωνόπουλος MANTIS HELLAS

Μιχάλης Μαλτεζάκης G4S TELEMATIX SA, Διευθύνων Σύμβουλος,

Σπύρος Τσιλιγιάννης AVON, Sr Manager Distribution Iberia, Greece & Morocco,

Ερωτήσεις Συζήτηση-

17.00 – 17.50 , Supply Chain Director,Τάσος Κωνσταντινίδης NESTLE HELLAS

, Supply Chain Manager Greece – Balkans,Μιχάλης Ράντικ PEPSICO

, Operations Director,Άγγελος Δελής LG ELECTRONICS

, Logistics Manager,Γιώργος Καψής OK ANYTIME MARKETS

, Logistics & Commercial Director,Μπάμπης Σιαφλάς SARMED –
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΕ

CARGO GROUP SERVICESΣπύρος Καλούσης, General Manager,

Ερωτήσεις Συζήτηση-

17.50 – 18.00 ,Tele voting & κλείσιμο συνεδρίου Στ. Ανδριανόπουλος, PLANNING

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Mega Trend No5:
Re-engineering
καναλιών διανομής

Mega Trend No6:
&Ψηφιακός Κόσμος

Supply Chain Visibility

Mega Trend No7:
4PL & LLPs
(Lead Logistics
Providers)

Ενότητα: Η στρατηγική
της Ε.Ε. και της Ελλάδας
για την Εφοδιαστική
Αλυσίδα



ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)

Σπύρος Τσιλιγιάννης AVON, Sr Manager Distribution Iberia, Greece & Morocco,

Εργάζεται στην κατέχοντας από τοΜάιο του το ρόλο τουAvon Cosmetics 2013 Head of Supply Chain Continental Europe.
Έχει στην ευθύνη του τις χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα,Πορτογαλία και Γερμανία. Το διάστημαμεταξύΦεβρουαρίου 2003
έωςκαι τοΜάιο του2006κατείχε τηθέση τουOrderPlanningandLogisticsSupervisor της ίδιας εταιρίας ενώ τοΜάιο του
2006 ανέλαβε το ρόλο του Operations Manager. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για την εταιρία ΕΒΓΑ και για το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης στους τομείς ποιότητας και διαχείρισης αποθήκης. Ο κύριος Τσιλιγιάννης είναι απόφοιτος του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου με κατεύθυνση τεχνολογίας τροφίμων και κάτοχος MΒΑ International με ειδίκευση στο
Logistics Management από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα
τωνLogistics έχονταςδιδάξει σεπρογράμματα τουΟΑΕΔκαθώςκαι ιδιωτικώνεκπαιδευτικώνφορέων.

Άρης Κωνσταντάτος BARILLA HELLAS, Logistics & Customer Service Manager,
Διαθέτει ευρεία εμπειρία στον χώρο των και του . Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στηLogistics Customer Service
Misko Barilla Warehouse Distribution Manager Acting Logistics– από το 2005, εργάσθηκε στην ΕΛΓΕΚΑ ως & και
Manager Project Manager WMS module SAP HACCP, όντας παράλληλα για την εφαρμογή του του και του όπως και
MaintenanceManager Head of BillingDpt T 2001 – 2003 BSH (Bosch – Siemens –Pitsos)& . η διετία εργάσθηκε στην ως
Stock Control &DistributionManager. T 1996 – 2001 UNILEVERHELLAS :ο χρονικό διάστημα διετέλεσε στη στις θέσεις
Powders' Production Division Manager (Skip – Omo – Radion), project manager in implementation – installation of
Quality Module of SAP (ERP operating system), Development – Quality & Marketing Service Manager in Industrial
Detergents,Development –Quality&MarketingServiceAssistantManager.

Σταύρος Κυριακούλιας, Supply Chain - Quality Safety / Health & Environment Mgr Southern Europe,
BEIERSDORF MU – SOUTHERN EUROPE

Ο κ. Σταύρος Κυριακούλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σπάρτη. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός (BSc, MSc) στο
Πανεπιστήμιο τουManchester (U.M.I.S.T.). Ξεκίνησε την καριέρα του στο εξωτερικό αποκτώντας εμπειρία για σειρά ετών
σε βιομηχανικό περιβάλλον στον Πολυεθνικό Όμιλο “Cussons International Ltd” και κατέχοντας διαδοχικά τις παρακάτω
θέσεις: Project & EngineeringManager, ProductionManager, Factory&SupplyManager. Κατόπιν εντάχθηκεως μέλος
του στελεχιακού δυναμικού της Beiersdorf Hellas ΑΕ στους τομείς της Τεχνικής Δ/νσης, της Δ/νσης Εργοστασίου και του
MaterialsManagement όπου και εν συνεχεία διετέλεσε Director of Operations, έχοντας την ευθύνη του Εργοστασίου και
του τμήματος . Συνέχισε την διαδρομή του στην Beiersdorf ως &Logistics Supply Chain Director GR Country HUB
Manager, έχοντας την ευθύνη της διαχείρισης του συνόλου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Customer Service για την
Ελληνική θυγατρική, την εκπροσώπηση του Υποκαταστήματος της εταιρείας στηνBeiersdorf Customer Supply GmbH
Ελλάδα, καθώς και συμμετοχή σε πολλαπλά Πανευρωπαϊκά Projects του Ομίλου. Αυτή τη στιγμή εργάζεται συνεχίζοντας
τηνπροσφορά τουστηνBeiersdorf - στο τμήμα ,Quality Safety/Health&EnvironmentMU SouthernEurope SupplyChain
Manager–South Europe, έχοντας την ευθύνη για τιςΧώρεςΕλλάδα, Ιταλία, Ισπανία,Πορτογαλία,Κύπρο,& Ισραήλ.ern

Σπύρος Καλούσης, General Manager, CARGO GROUP SERVICES

ΟΣπύροςΚαλούσης γεννήθηκε στηνΑθήνα το Ησταδιοδρομία του ξεκίνησε το στον εκτελωνιστικό χώρο Μετα1964. 1981 .
απο χρόνια επιτυχημένης πορείας διαβλέποντας τις νέες ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων ίδρυσε την15 , , CARGO
GROUP SERVICES E. . .Π Ε μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες της Εκτοτε εως και σήμερα
είναι ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου πλέον οποίος έμελε να αναδειχθεί ο πιο καινοτόμος πάροχοςCARGO GROUP, o
στον χώρο τωνμεταφορών.

Γιάννης Αλούπης, ,Logistics Manager CHIPITA

Γεννήθηκε στην Αθήνα την 1 Οκτωβρίου 1961. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς και είναι κάτοχος του Diploma in Logistics Management τη ς Ε.Ε.Δ.Ε. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1980 στις
πωλήσεις της εταιρείας RECORΓαλακτοκομία - Ζαχαροπλαστική Α.Β.Ε, κατέχοντας την θέση του ΕπιθεωρητήΠωλήσεων
και εν συνεχεία του Διευθυντή Πωλήσεων έως το 1992. Από το 1992 εργάζεται στην CHIPITA A.E. Ξεκίνησε ως στέλεχος
(Product Manager) στην Διεύθυνση Marketing (1992-1998). Κατόπιν συνέχισε στο τμήμα Συσκευασίας ως Διευθυντής
Συσκευασιών (1998-2003). Το2003ανέλαβε τηΔιεύθυνσηLogistics.



ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θάνος Γιαβρόπουλος COLGATE PALMOLIVE EUROPE, Logistics Manager European Division,
Ο Θάνος Γιαβρόπουλος έχει την ευθύνη των της - σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. ΣτιςLogistics Colgate Palmolive
υποχρεώσεις του συμπεριλαμβάνεται το και ο στρατηγικός σχεδιασμός των δικτύων διανομής, αποθηκώνmanagement
και διεθνούς μεταφοράς στην Ευρώπη. Στην - εργάζεται για 25 χρόνια και έχει αποκτήσει εμπειρία σεColgate Palmolive
διάφορες θέσεις όπως και Διευθυντής Ιταλίας και Ελλάδος. Ο ΘάνοςSourcing Manager of Body Care Category Logistics
Γιαβρόπουλος έχει σπουδάσει στο και είναι κάτοχος στο καιIowa State University Bachelors Mechanical Engineering
Masters Industrial Engineeringστο .

Πέτρος Καπνίσης, ,Logistics Manager ELBISCO

Ο κ. Πέτρος Καπνίσης κατέχει στην θέση του Logistics Manager στην ELBISCO SA. Έχει σπουδές στην Ανωτάτη
Γεωπονική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακό στην Γεωργική Οικονομία. Έχει εργαστεί σε ελληνικές και πολυεθνικές
εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στον χώρο Procurement, Planning και Logistics. Έχει διατελέσει Logistics
Μanager σε εταιρείες FMCG με έμφαση στο τομέα των τροφίμων έχοντας σχεδιάζει και εκτελέσει σημαντικά έργα
αναδιοργάνωσης συστημάτων διανομής.

Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, ,CEO EXL CONSULTING

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος είναι της , εταιρείας εξειδικευμένης στο και τοCEO EXL Consulting risk management insurance
broking μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, στην Ελλάδα και διεθνώς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση συστημάτων και ασφαλίσεων σε μεγάλα έργα και σε πολυσχιδείς επιχειρήσεις. Από τοRisk Management
1986 έως το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος και της και από ιδρύσεώς της Πρόεδρος στην . ΈχειCEO Aon Hellas Aon Cyprus
διατελέσει Γενικός Γραμματέας (1998-2000) και Αντιπρόεδρος (2004-2006) τ υ Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτώνo
Ασφαλίσεων. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.
Είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει από το Πανεπιστήμιο τουMA in Labour Economics
Kent Certificant Institute of Risk Management.. Επίσης είναι του

Θάνος Μαύρος, EY Partner, Advisory Services

Ο κ Θάνος Μαύρος είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανικού Παραγωγής από το. Polytechnic Institute / The
Engineering School of NYU. 25 Supply Chain & Operations,Διαθέτει ετή εμπειρία στο χώρο του έχοντας επιβλέψει και
εκπονήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα Κύπρο Ρουμανία Βουλγαρία Σκόπια Αλβανία Τουρκία Λιθουανία και Ουκρανία, , , , , , , .
Υπήρξε Γενικός Διευθυντής της και έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ και της ΕΛΕΣΜΑ Σήμερα είναιPlanning A.E. .
Partner EY, Supply Chain & Operations .της με ευθύνη το στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Είναι επίσης Πρόεδρος του
Efficiency Consumer Response (ECR) .της Κύπρου

Μιχάλης Μαλτεζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, G S TELEMATIX SA4
Ο Μιχάλης Μαλτεζάκης γεννήθηκε στο της Νέας Υόρκης το 1968 και διατηρεί την θέση του ΔιευθύνοντοςManhattan
Συμβούλου της 4 από το 2012 έχοντας διανύσει μία πολυετή πορεία εξειδίκευσης στον χώρο ΤηλεματικώνG S Telematix
Υπηρεσιών. Με σπουδές & και συνεχή μετεκπαίδευση σε θέματα ,MKTG Business Administration Activity Based Costing
Quality Assurance Leadership Engagement G Sκαι & έχει περάσει από διάφορες διοικητικές θέσεις εντός του Ομίλου 4
( , & ) ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του και τουGeneral Management Regional Strategy Business Development ITS Hellas
Transported Asset Protection Association A. ποτελεί ιδρυτικό στέλεχος της εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά
από το 1998 στο χώρο των τηλεματικών εφαρμογών με επιστέγασμα την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου “Telematic AVL
Subsystem for the C I project Olympic Games4 - 2004 ”, που αφορά στο μεγαλύτερο έργο Τηλεματικής στα Βαλκάνια έως
σήμερα, εξοπλίζοντας πάνω από 4.500 επιχειρησιακά οχήματα Κρατικών Φορέων. πό την ηγεσία του, η 4Y G S Telematix
έχει υλοποίησει σημαντικα έργα, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πιλοτικού έργου - για την Ελλάδα,HeERO e Call
το σύστημα εντοπισμού των πλόων των πλοίων για το Υπουργείο Οικονομικών, το Συστημα Εποπτείας & ΠροστασίαςAIS
8.500 Ταχυδρόμων στην Ρουμανία καθώς και συμμετοχή σε έργα υψηλής τεχνολογίας της Ευρωπαικής Κοινότητας όπως η
Βιοταυτότητα και το .Actibio



Ηλίας Στενός GLAXOSMITHKLINE GREECE, Supply Chain Leader,
O κ. Ηλίας Στενός είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος ΜΒΑ του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στην εταιρεία GSK ως Supply Chain Leader και παράλληλα έχει αναλάβει
τον ρόλο του Market Change Lead στα πλαίσια Ευρωπαϊκού project για την εγκατάσταση νέου ERP συστήματος και την
υιοθέτηση τυποποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από την
SmithKline Beecham το 1997, όπου και ανέλαβε ρόλους στους τομείς του , & 3demand planning forecasting PL
relationship management. To 2001 ανέλαβε Logistics Manager στην GSK και σταδιακά μέσα από θέσεις αυξημένης
ευθύνης, διεύρυνε το εύρος των αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνοντας το 2010 τον ρόλο του επικεφαλής των Εμπορικών
δραστηριοτήτων της εταιρείας και από τις αρχές του 2014 είναι επικεφαλής του Supply Chain Dept. Έχει αναλάβει και
συμμετάσχει σε τοπικά και πανευρωπαϊκά projects σχετικά με Supply Chain management, ανασχεδιασμό
επιχειρηματικών διαδικασιών, εγκατάσταση συστημάτων ERP. Συμμετέχει σε ομάδα εργασίας του ΣΦΕΕ που ασχολείται
με & .serialization authentication best practices

David Scott Houser HIGHJUMP SOFTWARE, Vice President, International,
Ο κ είναι της Η. David Houser Vice President International Sales in Supply Chain Solutions HighJump Software.
HighJump Software supply chain management softwareειδικεύεται στο έχοντας περισσότερους από 8.500 πελάτες
διεθνώς. Οι λύσεις distribution and logistics, direct store delivery, trading partner connectivity, mobility and
manufacturing : warehouse management systems, transportation management systems, routeπεριλαμβάνουν
accounting systems, manufacturing execution, mobile sales, ERP data collection, HighJump B2Bi, and the
TrueCommerce™ EDI Solutions Platform. HouserΟ κ. έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με εταιρείες και
οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας με έμφαση στις χώρες που σημειώνουν τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Ηγείται
απαιτητικών σε επίπεδο σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης επιδιώκοντας τη συνεχή αύξηση της απόδοσηςprojects
και όντας ευθυγραμμισμένος με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Βάση για την επιτυχή επιχειρηματική
ανάπτυξη είναι η ευρεία γνώση της εξέλιξης της τεχνολογίας και των εφαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δημήτρης Σιαπάτης JUNGHEINRICH HELLAS, System Manager,
Είναι μηχανολόγος μηχανικός με ειδίκευση στο . Σήμερα εργάζεται στην στο τμήμαmaterial handling Jungheinrich Hellas
System Logistics(παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοπλισμού ) ενώ διαθέτει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια
εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό αποθηκευτικών χώρων και την εσωτερική
διαχείριση των προϊόντων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας ( ) και τη βελτιστοποίησηproductivity improvement
των διαδικασιών αποθήκευσης. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας του έχει διατελέσει υπεύθυνος
σχεδιασμού και υλοποίησης σημαντικών έργων εξοπλισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ σαν μέλος της ομάδας της
Jungheinrich έχει συμμετάσχει στην ολοκλήρωση έργων πλήρως αυτοματοποιημένων αποθηκευτικών λύσεων.

Μαρία Γούσιου JUNGHEINRICH HELLAS, Marketing Manager,
Είναι απόφοιτος τεχνικής σχολής Προγραμματιστών Η/Υ και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από τον οργανισμό TUV
Rheinland. Ξεκινώντας το 1999 ως βοηθός διεύθυνσης, μεταπήδησε το 2000 στο τμήμα πωλήσεων. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα
με την εξυπηρέτηση των πελατών προσπαθώντας να βρίσκει πάντα την καλύτερη δυνατή λύση στο κάθε «πρόβλημα».
Μετά από πολυετή εμπειρία είναι σήμερα υπεύθυνη και ασχολείται παράλληλα με την εκπαίδευση τωνmarketing
υπαλλήλων του τμήματος πωλήσεων και την προώθηση όλων των προϊόντων και των καινοτομιών της εταιρείας.

Άγγελος Δελής LG ELECTRONICS, Operations Director,
O Operations Director LG ELECTRONICS HELLAS S Aκ. Άγγελος Δελής κατέχει τη θέση του στην . έχοντας στην ευθύνη
του τη λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Εξυπηρέτησης Πελατών. Έχει σπουδές στο τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί σε ελληνικές και
πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα από θέσεις ευθύνης στον χώρο των , , , ,Procurement Planning Logistics Supply Chain
Customer Service Head of Supply Chain Makro C C Hellasκαι έχει διατελέσει στην εταιρεία & έχοντας συνεισφέρει σε
σημαντικά έργα οργάνωσης αποθηκών και συστημάτων διανομής.
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Αργύρης Παπαντωνόπουλος MANTIS HELLAS, Business Development,
Ο κ. Αργύρης Παπαντωνόπουλος έχει σπουδές στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς επίσης και
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Logistics Management. Ξεκίνησε την καριέρα του τον Σεπτέμβριο του 1998 στον όμιλο
Lavipharm IT Logistics Supervisor LAS Patrasως & της θυγατρικής εταιρίας ΑΕ. Τον Μάρτιο του 2000 συνεργάστηκε με
την εταιρία όπου ανέλαβε καθήκοντα & , ενώ τον Σεπτέμβριο του 2001DCS Informatics IT Business Consultant
μετακινήθηκε στον όμιλο Χατζηιωάννου όπου ανέλαβε τη θέση του ΙΤ Project Μanager και στη συνέχεια WHM Specialist
& . Λίγα χρόνια αργότερα, το Φεβρουάριο του 2003 ως και τον Οκτώβριο του 2010 συνεργάστηκε με τηνProject Manager
Optimum Information Technology WM Senior Logistics Implementation ConsultantΑΕ, όπου ανέλαβε πλήθος έργων ως
και στη συνέχεια ως Logistics & Supply Chain Senior Consultant. Από το 2011 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με την
Mantis Informatics Business Development Special Solutions ManagerΑΕΕ, όπου κατείχε τη θέση του και στη συνέχεια
το 2013 ανέλαβε τη θέση του για την Ελλάδα.Business Development Manager SCM

Μιχάλης Μιχαλούτσος MERCK SHARP & DHOME (MSD), Associate Director, Commercial & Supply Chain Greece,
Ο Μιχάλης Μιχαλούτσος είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και κάτοχος MBA από το
ALBA. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1999 από την Procter & Gamble Ελλάς στο τμήμα του Market Planning και στη
συνέχεια ανέλαβε Customer Logistics Manager με ευθύνη για τις υπηρεσίες Logistics της & σε Top Accounts τηςP G
εταιρίας. Το 2006 μετακινήθηκε στη Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ αναπτύσσοντας τις δυνατότητες τωνBusiness Logistics
θυγατρικών στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και υποστηρίζοντας διεθνή καιSupply Chain projects
την υλοποίηση του νέου του Ομίλου. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 εργάζεται στην & (MSD)ERP Merck Sharp Dohme
ΑΦΒΕΕ, κατέχοντας σήμερα τη θέση του , Commercial & Supply Chain. Στα καθήκοντά του, εκτός απόAssociate Director
τις εμπορικές σχέσεις της με την ιδιωτική φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται η διαχείριση τηςMSD
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του .Customer Service

Τάσος Κωνσταντινίδης NESTLE HELLAS, Supply Chain Director,
Ο κος Τάσος Κωνσταντινίδης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης
κάτοχος πτυχίου από το διαθέτει από το Έχει εργαστείAccounting & Finance Deree College MBA Finance City University.
στο παρελθόν για τις εταιρείες στο , στην εταιρεία στοDOW HELLAS SA Accounting Department KPMG Consulting
Department, ενώ από το 1995 εργάζεται στην εταιρεία NESTLE HELLAS σε σημαντικές θέσεις και σήμερα κατέχει τη
θέση του Supply Chain Director. Ο κος Κωνσταντινίδης είναι από το 2009 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ).

Γιώργος Καψής OK ANY TIME MARKETS, Logistics Manager,
O Γιώργος Καψής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής
Διοίκησης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στην επιστήμη των Αποφάσεων του Τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής Διοίκησης και μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1998
από τη ΜΕΤΑΞΑ Distilleries ως Υπεύθυνος Προγραμματισμού Παραγωγής Υλικών. Στη συνέχεια μεταπήδησε στον ΟΜΙΛΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ όπου εργάστηκε διαδοχικά στις Δ/νσεις Προμηθειών και Logistics ως Υπεύθυνος Προμηθειών
Προγραμματισμού Αγορών καταναλωτικών μπαταριών, ως Supply Chain και ωςMaterials Planning Manager Logistics
Projects Export Manager. Το 2006 μετά την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου από τον ΓΕΡΜΑΝΟ συστάθηκε η
ανεξάρτητη εταιρεία SUNLIGHT ΑΕΒΕ στην οποία για 3 χρόνια κατείχε τον τίτλο του Διευθυντή Logistics Το 2009
μετακινήθηκε στον Όμιλο CRETA FARMS όπου για 2 χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενώ
πλέον από τον Ιανουάριο του 2011 κατέχει τη θέση του Δ/ντή ogistics στην αλυσίδα ΟΚ ANYTIME MARKET .L S

Μιχάλης Ράντικ PEPSICO, Supply Chain Manager Greece – Balkans,
Ο Μιχάλης Ράντικ είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ με από τοM.Sc. in Logistics and Transportation Chalmers
University of Technology o . 1997 projectsστ Γκέτεμποργκ της Σουηδίας Ξεκίνησε την καριέρα του το συμμετέχοντας σε του
Swedish Transport and Communication Research Board (KFB) Logistics Planningκαι στη συνέχεια ως σύμβουλος στην
ΑΕ Το 2001 ανέλαβε Υπεύθυνος Αποθηκών και Τροφοδοσίας στην ΑΒΓΕ μέλος της ,. Tasty Foods PepsiCo International
ενώ από το 2010 με την απορρόφηση από την των εταιριών εμφιάλωσης ( - , Ρουμανίας) κατέχειPepsico Pepsico HBH QAB
το ρόλο του τροφίμων και ποτών στην ευρύτερη Βαλκανική. Η εμπειρία του περιλαμβανει περιοχέςSupply Chain Manager
όπως η αναδιοργάνωση δικτύων διανομής και το , η διαδικασία προγραμματισμού Πωλήσεων καιoutsourcing Operations
( & ) και η μείωση αποθεμάτων.S OP
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Σταμάτης Ανδριανόπουλος, ,Executive Consultant PLANNING

Είναι Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Παραγωγής ΕΜΠ, ιδρυτής και Executive Consultant της εταιρείας
συμβούλων επιχειρήσεων PLANNING Α.Ε. και επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχει εκπονήσει, κατά τη διάρκεια της υπέρ-25ετούς καριέρας του, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, περισσότερα από 400 έργα και γενικότερης αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Επίσης,Supply Chain
έχει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο ως εισηγητής σε πολυάριθμα σεμινάρια, συνέδρια, κλπ. Τα σεμινάριά του έχουν
παρακολουθήσει περισσότερα από 25.000 στελέχη Ελληνικών επιχειρήσεων.

Λευτέρης Βασιλειάδης, ,Manager PLANNING

Ο Λευτέρης Βασιλειάδης είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και Manager της Planning A.E. με 35ετή επαγγελματική
εμπειρία. Έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας ενώ τα τελευταία 20 έτη έχει
συμμετάσχει σε πληθώρα σημαντικών έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οργανισμούς του ευρύτερου ιδιωτικού και
του δημοσίου τομέα κυρίως σαν Υπεύθυνος Έργου ή σαν ειδικός εμπειρογνώμονας. Ο κ. Βασιλειάδης ειδικεύεται σε έργα
αναδιοργάνωσης / ανασχεδιασμού, εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και σχεδιασμού / διαχείρισης
έργων πληροφορικής.

Χαράλαμπος Σιαφλάς, & ,Logistics Commercial Director SARMED – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΕ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. ο 1992 ξεκινάει τις σπουδές του στην Σχολή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών καιT
Διαφήμισης, κάνοντας την πτυχιακή του στην Συσκευασία ( ). Την περίοδο 1996-1998, κάνει μεταπτυχιακέςPackaging
σπουδές στο (Μεγάλη Βρετανία), στο με πτυχιακή στα . Τη διετία 1998-Coventry University MA in Marketing Logistics
1999 εκπληρώνει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του με ειδικότητα στην δρομολόγηση ( ) του στόλου των οχημάτωνRouting
του Πολεμικού Ναυτικού. Το 1999 γίνεται και μέλος ΔΣ στην εταιρεία . Την περίοδο 2001-Logistics Manager SARMED
2003, πραγματοποιεί παράλληλη επιχειρηματική δράση, συμμετέχοντας σε εταιρεία . Το 2010, αποκτά τοReal Estate
πτυχίο του εκτελωνιστή. Από το 2010 πραγματοποιεί παράλληλη επιχειρηματική δράση δημιουργώντας την εκδοτική
εταιρεία 2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Από το 2011 συμμετέχει μετοχικά και είναι μέλος του ΔΣ στην φαρμακευτική εταιρεία ΚΟΠΕΡB B
ΑΕ. Από το 2012, έχει αναλάβει την εμπορική διεύθυνση της .SARMED

Μαριλένα Αργυρού, ,Managing Director SUPPLY CHAIN INSTITUTE

Ειδικεύεται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα από το 2001, οπότε και ανέλαβε την αρχισυνταξία του περιοδικού ΑΠΟΘΗΚΗ –
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ όπως και τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης. Έξι χρόνια μετά,
συνδημιουργεί το περιοδικό & όπου διετέλεσε Διευθύντρια Σύνταξης για σχεδόν δύο χρόνιαSUPPLY CHAIN LOGISTICS
και τις ημερίδες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της έκθεσης ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & . Από το 2007LOGIC LOGISTICS
είναι Γενική Διευθύντρια και μέτοχος της , φορέα διάχυσης γνώσης που στα 7 χρόνιαSUPPLY CHAIN INSTITUTE
λειτουργίας του έχει διοργανώσει 30 συνέδρια, 50 ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και 40 ανοιχτά, διεπιχειρησιακά
σεμινάρια, εστιασμένα στην τεχνική διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχει διοργανώσει τα συνέδρια του Δικτύου
Παραγωγικότητας του ΣΕΒ. Από το 1996 έως το 2001 εργάστηκε ως δημοσιογράφος στον οικονομικό Τύπο και την
τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Είναι Αριστούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου
Πανεπιστημίου. Παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού.

Στάθης Ασημακόπουλος TEVA PHARMACEUTICALS HELLAS, Supply Chain Manager,
Ο κ. Στάθης Ασημακόπουλος έχει κάνει οικονομικές σπουδές και είναι κάτοχος . Ξεκίνησε την καριέρα του στηνMBA
Φαρμασέρβ το 1995 αναλαμβάνοντας ρόλους στους τομείς της αποθήκης και του λογιστηρίου. Από το 2002 εργάστηκεLilly
στην εταιρία Φαρμασέρβ Lilly στο χώρο του αναλαμβάνοντας θέσεις αυξανόμενης ευθύνης. Το ανέλαβεSupply Chain 2007
το ρόλο του Έχει αναλάβει και συμμετάσχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά σχετικάSupply Chain and Quality Manager. projects
με το , και σε αποθηκών φαρμάκων σε Ελλάδα και Ευρώπη. ΤοSupply Chain Management contract manufacturing Audits
2011 αναλαμβάνει την θέση του στην εταιρία .Supply Chain Manager TEVA

Martin Joli TOYOTA MATERIALS HANDLING GREECE, ,Διευθύνων Σύμβουλος
Ο κ. είναι Διευθύνων Σύμβουλος της έχοντας μετακομίσει στη χώρα μας από τονJoli Toyota Material Handling Greece
Ιανουάριο 2014. Ξεκίνησε την καριέρα του σε εταιρεία 3 και αργότερα εντάχθηκε στην , εργαζόμενοςPL TOYOTA GROUP
ως στην Ισπανίας και μετά ως στην ίδια εταιρεία. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. τηςFinancial Director TMH Rental Manager
TMH TICOΟλλανδίας. Συνολικά εργάζεται στον όμιλο περισσότερο από 20 χρόνια. Έχει σπουδάσει Οικονομικές
Επιστήμες και κατέχει από το (Ισπανία) και το στις ΗΠΑ. Γεννήθηκε το 1970, είναιMBA ESADE Wharton University
παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης.
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Chris Heslop VOCOLLECT HONEYWELL, Η ,ead of EMEA Marketing ,

Ο κ. είναι από το 2010 ο Διευθυντής της , στην εταιρεία . Σε συνεργασία με τηHeslop Marketing Vocollect HONEYWELL
Διεύθυνση Πωλήσεων και το Δίκτυο Συνεργατών, ο κ. προωθεί το των λύσεων της . ΕίναιHeslop awareness Vocollect
εξειδικευμένος στον κλάδο της τεχνολογίας και της πληροφορικής όπου έχει συνεχή παρουσία για πάνω από 25 χρόνια με
senior marketing Vocollect Honeywellθέσεις στο , τις πωλήσεις, τη στρατηγική και τη συμβουλευτική. Πριν τη και τη , είχε
εργαστεί για μια σειρά κορυφαίων οίκων όπως , , , και .Intel Content Technologies ICL Policymatter PA Consulting Group
Έχει σπουδάσει στο .Modern Languages Oxford University

Σπύρος Κυρούσης ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ,Logistics
Ο κ. Σπύρος Κυρούσης εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ το 2001 ως .Internal Audit Director
Από το 2007 εργάζεται στη Διεύθυνση και κατέχει τη θέση – . Πριν την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣLogistics SVP Logistics Greece
ήταν στην εταιρεία & ενώ ξεκίνησε την καριέρα του το 1981 στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.Finance Manager BAUSCH LOMB BV
Έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και διαθέτει MA in Multinational Accounting and
Financial Management University of Reading UKαπό το ( ).

Τάσος Μάνος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Γενικός Διευθυντής , Εξαγωγών και ,Logistics IT
Ο Τάσος Μάνος, Γενικός Διευθυντής Logistics, Εξαγωγών και ΙΤ της ΑΓΕΤ Ηρακλής, (γεννημένος το 1978) έχει
μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το INSEAD, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού σε Engineering
Management από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, όπου αποφοίτησε με υποτροφίες και διακρίσεις. Παράλληλα είναι Γενικός Διευθυντής της ναυτιλιακής
θυγατρικής εταιρείας ΑΝΕΗ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Διευθυντής Logistics, Εξαγωγών και Κέντρων Διανομής της
ΑΓΕΤ Ηρακλής (06/10-8/14), Διευθυντής Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες (06/09-06/10) , Senior
Consultant για την συμβουλευτική εταιρεία "The Boston Consulting Group" (10/7-06/09) και Διευθυντής έργων για την
Lafarge (ΑΓΕΤ Ηρακλής) (09/05-10/07).

Γιώργος Μαυραγάνης ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS, National Supply Chain Director,
Κάτοχος τίτλου Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και / από ταDBA MBA
πανεπιστήμια και . Έχει εργαστεί στα περισσότεραManchester Business School Bradford Management Center
τμήματα της Οικονομικής Διεύθυνσης της στην Ελλάδα και την Ολλανδία όπως και στο . Από τηνUL Marketing

Unilever1η Ιανουαρίου 2010, έχει αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου της στην
Ελλάδα.

Ερρίκος Ρώσσης ΚΑΥΚΑΣ, & ,Logistics Presales Manager
Από το 2003 μέχρι σήμερα, εργάζεται στην εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, τα πρώτα δέκα χρόνια σε διάφορες θέσεις στο τμήμα
εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών και από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα ως &Logistics Presales
Manager project. Τη διετία 2012-2013 ήταν Διευθυντής Καταστήματος της Λεωφόρου Αθηνών, την περίοδο 2010 – 2012
specialist στη διαδικασία απορρόφησης θυγατρικών εταιρειών σε Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά και Θεσσαλονίκη, την
πενταετία 2005 – 2010 υπεύθυνος αποθήκης καταστήματος Πατησίων, και το 2003 – 2005 υπάλληλος αποθήκης στο
κατάστημα Πατησίων. Κατέχει από την ΕΕΔΕ και έχει τελειώσει ηλεκτρολογία. ΈχειDiploma in Logistics Management
παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων στο , το , τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων και τηsupply chain project management
διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Γιώργος Κατσέλης ΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ,Logistics Operational Director M

Διαθέτει εμπειρία 15 και πλέον ετών στο περιλαμβανομένων των &supply chain management Production Materials
Planning Control Inventory Planning Control Purchasing Warehousing Haulage Distribution Fleet& , & , , , , &
Management, έχοντας εργαστεί για πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διακρίνεται για την
εμπειρία του στο . Από το 2012 μέχρι σήμερα είναι τηςproject management Logistics Operational Director
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (πρώην ). Τη διετία 2010-2012 ήταν στην ίδια εταιρεία, ενώ για 4CARREFOUR Warehouse Manager
χρόνια ήταν 3 και για ένα χρόνο , επίσης στην ίδια εταιρεία.rd Party Network Manager Assistant Warehouse Manager
Έχει εργαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως & , ενώ την 4ετία 1999-Support Operations Logistics Supervisor
2003 ήταν της αρτοβιομηχανίας ΚΑΤΣΕΛΗΣ. Έχει εργασθεί στη Μεγάλη Βρετανία τη 2ετία 1998-Logistics Supervisor
1999 ( και ). Κατέχει & από τοManor Bakeries Ltd Ingram Micro MSc in Logistics Supply Chain Management Cranfield
University BSc Mathematicsκαι από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κώστας Κυριόπουλος ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, ,Head of Supply Chain
ΟΚώσταςΚυριόπουλος, τηςΜινέρβαΑΕ, πτυχιούχοςΧημικόςΜηχανικός τηςΠολυτεχνικήςΣχολήςHeadof SupplyChain
του ΑΠΘ (1996). Ξεκίνησε την καριέρα του από τους χώρους παραγωγής (προϊστάμενος βάρδιας εργοστασίου) και στη
συνέχεια μεταπήδησε από προγραμματισμό παραγωγής και προμήθειες υλικών συσκευασίας, σε αγορές commodities
και ελαιολάδου, διεύθυνση ζώνης γάλακτος, & . Ως βασική αποστολή του θεωρείcustomer service logistics Supply Chain
την τήρηση του συμβολαίου ποιότητας με τον καταναλωτή, μέσω της βελτιστοποίησης ροών πληροφορίας, προϊόντων και
κεφαλαίωνκίνησηςστοσύνολο τηςαλυσίδας εφοδιασμού.

Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, Γενικός Διευθυντής Ιχθυοκαλλιέργειας,
O M ScΜιλτιάδης Χατζημανωλάκης είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων . .
σε από το , σεComputer Modeling Newcastle Upon Tyne University Master of Philosophy Industrial and Operation
Management Cranfield Universityαπό το της Μ. Βρετανίας και ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα
κατέχει τη θέση του Γενικού Δ/ντή Ιχθυοκαλλιέργειας στον όμιλο εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες. Ο κος
Χατζημανωλάκης έχει διατελέσει Δ/ντης και Chain στις εταιρείες NEOSET, , ΝηρευςLogistics Supply Creta Farm
Ιχθυοκαλλιέργιες και στην εταιρεία , της Μ.Βρετανίας.Supply Chain Project Manager British Aerospace Systems
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα Βιομηχανικής διοίκησης, διοίκησης αγορών, και διοίκησηςlogistics management
πληροφοριακών συστημάτων, ενώ έχει συμμετάσχει και υλοποιήσει πλήθος έργων επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης σε
εταιρίες τόσοστηνΕλλάδαόσοκαι στο εξωτερικό.

Νίκος Καμβύσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού,
O Νίκος Καμβύσης είναι από το 2013 Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε θέματα
Εμπορίου και Εφοδιαστικής, καθώς και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της περιόδου 2014-20. Έχει επίσης
διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού σε θέματα αερομεταφορών και αποκρατικοποιήσεων. Κατέχει πολυετή εμπειρία σε
μεγάλες εταιρίες στον κλάδο των μεταφορών και της ακίνητης περιουσίας με εξειδίκευση στην κατάρτιση και αξιολόγηση
επιχειρηματικών σχεδίων και στα ΣΔΙΤ/ Παραχωρήσεις. Έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της McΚinsey και είναι
πιστοποιημένος και ενεργός συνεργάτης του ICAO (International Civil Aviation Organization) σε θέματα εμπορικής
εκμετάλλευσηςκαι αποκρατικοποιήσεωναεροδρομίων. Γεννημένος το1966, είναι παντρεμένοςμεδύοπαιδιά.

Μιλτιάδης Προβατάς, Προϊστάμενος Τμήματος Σιδηροδρομικών & Συνδυασμένων Μεταφορών,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ο κ. Προβατάς είναι από το 2003 Προϊστάμενος του Τμήματος Σιδηροδρομικών και συνδυασμένων Μεταφορών του
ΥπουργείουΜεταφορών&Δικτύων.Προηγούμενα είχε διατελέσειΠροϊστάμενος τουΤμήματοςΟδικώνΕμμπορευματικών
Μεταφορών (2009) και είχε εργαστεί τοΤμήμαΔιεθνώνΣχέσεων του ιδίουΥπουργείου (1995). Είναι μέλος τουΔικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών και άσκησε τη Δικηγορία την περίοδο 1986 – 1992. Συμμετέχει σε Διεθνείς Οργανισμούς όντας μέλος
Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ( ) από το 2003 μέχρι το 2009 και εκπρόσωπος στην ΕυρωπαϊκήERA
Επιτροπή Εποπτείας της Σιδηροδρομικής Αγοράς ( ). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού καιRMMS
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1978 – 1983) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1993-1995). Έχει
πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες των Αποφάσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-
2001) με ειδίκευση στο ηλεκτρονικώς επιχειρείν ( - ). Το 2001 συμμετείχε στο - ( )e commerce Global E Management GEM
με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πρόγραμμα μετείχαν επίσης τα πανεπιστήμια CopenhagenBusiness School
(DK), Georgia StateUniversity (USA), ErasmusUniversity (NL), theNorwegianSchool of Economics andBusiness (NW)
καιUniversity ofCologne (D).
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METROPOLITAN HOTEL ATHENS

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετέχουσα επιχείρηση / οργανισμός καταβάλλει με τη δήλωση συμμετοχής, το σύνολο του
κόστους συμμετοχής. Η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό του δικαιούχου Supply Chain Institute:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ.5014-035505-261  IBAN: GR 3901720140005014035505261

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: Gr3601107100000071047017042

ALPHA BANK: .146002320014886 IBAN: GR220140146002320014886Αρ

Παρακαλούμε αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής στο fax 2106183999 ή σκαναρισμένη μέσω e-mail στο info@scisce.eu. Η απόδειξη πληρωμής
χρειάζεται να αναφέρει την επωνυμία της εταιρίας και την αιτιολογία «ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ». Σε περίπτωση10
ακύρωσης μετά την η Οκτωβρίου 201 , η διοργάνωση τιμολογεί το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής ενώ σε περίπτωση μη ειδοποίησης13 4
για ακύρωση, η διοργάνωση τιμολογεί κανονικά τη συμμετοχή.

Υπογραφή: Ονομα υπογράφοντος Ημερομηνία::

Πληροφορίες Εταιρείας Οργανισμού/

Επωνυμία Εταιρείας Οργανισμού:/

Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ. Κώδικας Πόλη::

Τηλ.: Fax:

Ε-mail: website:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:

Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας Οργανισμού:/

Δραστηριότητα:

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:

Τηλ.: Fax:

Αποστολή τιμολογίου υπόψη:

Πληροφορίες συμμετεχόντων

1 :ος συμμετέχοντας

Ονοματεπώνυμο: θέση: E-mail:

2 :ος συμμετέχοντας

Ονοματεπώνυμο: θέση: E-mail:

3 :ος συμμετέχοντας

Ονοματεπώνυμο: θέση: E-mail:

Κόστος συμμετοχής

1 συμμετοχή: + φπα, 2 συμμετοχές: + φπα έκαστη, 3 συμμετοχές και άνω: + φπα έκαστη.270 4 1€ 2 0€ 2 0€
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πληροφορίες: Supply Chain Institute, Τηλ.: 210 6180104, : 210 6183999, , info@scisce.eu, www.scisce.euFax supply-institute@scisce.eu




