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Αγαπητοί φίλοι του Freight Forwarding καλή χρονιά!

Με µεγάλη µας τιµή σας καλωσορίζουµε στην 3η ετήσια εσπερίδα της άκρως επιτυχηµένης σειράς Freight Forwarding
µε τίτλο: “Digital Freight Forwarding Transformation”, που αποτελεί τον πιο καταξιωµένο θεσµό για τα τρέχοντα και 
καυτά θέµατα που απασχολούν τους διαµεταφορείς, τους µεταφορείς, τους παρόχους υπηρεσιών 3PL, τους logistics 
managers και ευρύτερα όσους εµπλέκονται µε τη διανοµή και µεταφορά εµπορευµάτων.
  
Τα data είναι το νέο καύσιµο των εµπορευµατικών µεταφορών, των σύγχρονων κέντρων αποθήκευσης και διανοµής,
και των εµπορευµατικών κόµβων και λιµένων της χώρας, επιτρέποντας την αυτοµατοποίηση και οργάνωση των
επιχειρησιακών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας µε νέους καινοτόµους και αποτελεσµατικότερους τρόπους.

Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που φέτος η εσπερίδα αποδεικνύεται και προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα 
και «απαραίτητη» για όσους δραστηριοποιούνται στην µεταφορά, εφόσον θα ασχοληθεί µε νέα καυτά θέµατα όπως
οι σύγχρονες τεχνολογίες στην πράξη σήµερα, τα συστήµατα και οι αυτοµατισµοί ψηφιακού µετασχηµατισµού 
των logistics, το επείγον θέµα των απαιτήσεων για τη συµµόρφωση και τις καταληκτικές προθεσµίες εφαρµογής 
νέων προτύπων και κανονισµών όπως οι απαιτήσεις GDPR, η Οδηγία 2014/55/ΕΚ για το ηλεκτρονικό τιµολόγιο, κ.α.

Για πρώτη φορά θα παρευρίσκονται οµιλητές και εκπρόσωποι πέντε εµπλεκόµενων φορέων (ΟΦΑΕ, ΕΕL, ΣΥΝΔΔΕ&L, 
ΠΕΕΔ, κλπ) που θα ενηµερώσουν το ακροατήριο για τα φλέγοντα θέµατα που απασχολούν όλους, αλλά και καταξιω-
µένοι οµιλητές από το πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής, των logistics και των εµπορευµατικών µεταφορών που θα 
δώσουν λύσεις άµεσα υιοθετήσιµες. Βασικός µας στόχος είναι οι συµµετέχοντες, εκτός από την ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων και δικτύωσης, να ενηµερωθούν και να  επιστρέψουν από την εσπερίδα µε πληροφόρηση εύκολα εφαρµόσιµη 
για τις επιχειρήσεις τους.
Σας περιµένουµε λοιπόν την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, 

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

        
 Μαριτίνα Λάµπρου    &    Σταµάτης Ανδριανόπουλος 

Η εσπερίδα απευθύνεται σε:

• Εξαγωγικές επιχειρήσεις 

• Εισαγωγικές επιχειρήσεις 

• Διεθνείς Freight Forwarders 

• Εταιρίες 3PL

• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και Πρακτορεία 

• Εταιρίες Οδικών Διεθνών Μεταφορών

• Εταιρίες Ταχυµεταφορών µε διεθνές δίκτυο 

• Εταιρίες Αεροπορικών, Σιδηροδροµικών και �          
   συνδυασµένων µεταφορών 

• Εταιρίες που διαχειρίζονται Μεταφορικές   
   Υποδοµές & Αυτοκινητοδρόµους

• Προµηθευτές συστηµάτων πληροφορικής

• Δηµόσιους φορείς και Οργανισµούς

• Ασφαλιστικές εταιρίες

• Εταιρίες leasing Mεταφορικού εξοπλισµού
  και παγίων
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Τα θέµατα της εσπερίδας 

1. Ολοκληρωµένη ψηφιοποίηση πληροφοριών και εγγράφων µεταφοράς

• Πως η ψηφιοποίηση των εγγράφων µεταφοράς επιταχύνει τις διαδικασίες, εξαλείφει τη πιθανότητα λάθους και 
   µπορεί να οδηγήσει σε µείωση κόστους διαχείρισης ακόµα και €5 ανά παραγόµενο έγγραφο;

• e-CMR, e-δελτίο αποστολής, e-τιµολόγιο, e-φορτωτική, ψηφιακά πιστοποιητικά, e-Bill of 
   Landing (e-BoL): που βρισκόµαστε σήµερα, τι έρχεται και µε ποιο τρόπο µπορούν άµεσα να αξιοποιηθούν οι 
   ευκαιρίες και δυνατότητες της ψηφιοποίησης;

• Πως προτείνουν οι εκπρόσωποι των φορέων του κλάδου (ΟΦΑΕ, ΣΥΝΔΔΕ&L, ΠΕΕΔ και EEL) να ενισχύσουν την 
   ψηφιοποίηση της ελληνικής εµπορευµατικής µεταφοράς, ενσωµατώνοντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και 
   εφαρµογές· πως σκοπεύουν να ενοποιήσουν τις επιµέρους εφαρµογές και ποιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες 
   υποστηρίζουν.

• Ποιοι λόγοι περιορίζουν σήµερα την χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου στο 3% των συναλλαγών και πως µπορεί η 
   βιοµηχανία logistics να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση µε άµεσο όφελος στο bottom line των επιχειρήσεων και 
   στο κόστος των υπηρεσιών.

• Ηλεκτρονική / ψηφιακή υπογραφή: Τι ισχύει σήµερα, τι προβλέπεται στο µέλλον.

• Υπάρχουν δυνατότητες ενιαίας διαχείρισης της πληροφορίας σε όλα τα µέσα µεταφοράς ψηφιοποιώντας την 
   πληροφορία σωστά από την αρχή, και ενοποιώντας κερµατισµένα συστήµατα και έντυπα µεταφοράς (CMR, BoL, 
   Air-waybill, packing list, Cargo Manifest, Dangerous goods declaration, κλπ) σε ένα ενιαίο digital freight document.

2. GDPR: Η ηµεροµηνία έφτασε: 25 Μαΐου 
 Τι πρέπει να κάνουν τα logistics για να αποφύγουν το πρόστιµο; Πλήρης ενηµέρωση του νέου
 Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR) 

• Πόσο δύσκολη είναι η προσαρµογή των επιχειρήσεων σε ένα εξαιρετικά αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο, όταν   
   µέχρι σήµερα το εθνικό σύστηµα και οι µηχανισµοί ελέγχου στην Ελλάδα ήταν µάλλον αδρανείς.

• Πρόστιµα από 2% έως και 4% του τζίρου ή από €10 εκατ έως €20 εκατ. 

• Τι πρέπει να κάνουµε για να είµαστε έτοιµοι στις 25 Μαΐου; 

• Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Γενικού Κανονισµού  για την Προστασία των Δεδοµένων (GDPR). 

• Απαιτήσεις εφαρµογής για τον κλάδο των εµπορευµατικών µεταφορών, των διαµεταφορέων και των logistics; 

• Τα δεδοµένα πλέον είναι το νέο καύσιµο των µεταφορών. Ποια δεδοµένα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και πως;

3. Τεχνολογίες ψηφιοποίησης

• Στην εποχή του Internet of Things, των Omni-channel και του Blockchain, καθυστερεί η ψηφιοποίηση της 
  εφοδιαστικής αλυσίδας; Γιατί;

• Ο βαθµός επέκτασης POD/IOD στην ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα και πως µπορεί να ενσωµατωθεί η 
   ψηφιοποιηµένη πληροφορία στο last mile. 

• Λύσεις Control Tower για την παρακολούθηση- ιχνηλάτιση και real time διαχείριση µέσων µεταφοράς και 
   εµπορευµάτων 

• Τα data analytics στην βελτίωση του transport planning 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ B. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ LOGISTICS

17.00 – 17.05 

16.30 – 17.00 

17.05 – 17.15 

17.15 – 17.30

17.30 – 17.45

17.45 – 18.00
 

ΜΕΡΟΣ Α. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

18.00 – 19.00

19.00 – 19.15

19.15 – 19.25
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Νίκος Ροδόπουλος, Πρόεδρος ΕΕL
Νέο νοµοθετικό και διαχειριστικό πλαίσιο πλήρους ψηφιοποίησης των ελληνικών logistics

Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος ΟΦΑΕ e-CMR: Ψηφιοποίηση των εγγράφων οδικής µεταφοράς

Εµµανουήλ Βιτσαράς, Πρόεδρος ΣΥΝ∆∆Ε&L  e-Air waybill: η ηλεκτρονική φορτωτική της αεροπορικής µεταφοράς

Ιωάννης Σιαµάς - ΠΕΕ∆ Ψηφιοποίηση των εµπορευµατικών µεταφορών στο last mile

Panel discussion: Επίλυση προβληµάτων – ∆ιαλεύκανση θεµάτων- Νοµικό πλαίσιο
Συντονιστής Panel: Νίκος Ροδόπουλος  - Μιχάλης Α. Πατεράκης
Απ. Κενανίδης, Εµ. Βιτσαράς, Ι. Σιαµάς, Στ. Ανδριανόπουλος, Γ. Αϋφαντοπούλου, Θ. Αρβανίτης  
∆ιαβούλευση µε συµµετέχοντες

∆ιάλλειµα 

Νάντια Λιάπη, Director Information Security and Management Systems - SPACE
Συµµόρφωση µε GDPR στην ψηφιακή εποχή

∆ηµήτρης Αυλωνίτης, Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή
Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης Χαιρετισµός

Μιχάλης Α. Πατεράκης, Καθηγητής ∆ικαίου Μεταφορών και Logistics του Ε.Π.Κ-∆ικηγόρος
Σχολιάζει

19.25 – 19.40

Χριστόφορος Χατζηθεοδώρου, Commercial & Business Development Director - Online Data
EDI και Document Management, εργαλεία ψηφιοποίησης και µείωσης κόστους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Νίκος Σαχίνης, Commercial Director - Retail Link Digitalizing Logistics: Option or Necessity?

Γεώργος Νινίκας Ph.D. - ORTEC Regional Manager
Retail logistics: The journey of a major retailer towards the digital transformation of distribution activities

19.40 – 19.50 ∆ρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Αναπλ. ∆ιευθύντρια Ι.ΜΕΤ. - ∆ιευθύντρια Ερευνών - ΙΜΕΤ/CERTH
Virtual Freight Centres και διασυνδεδεµένα πληροφοριακά συστήµατα logistics

19.50 – 20.05

20.05 – 20.20

20.20 – 20.35

20.35 - 21.00

21.00

Ερωτήσεις - συζήτηση  

Προσέλευση - Εγγραφές

Cocktail 

Ν. Γκότζιας, Business Unit Manager - Planning
Ευκαιρίες και προκλήσεις ψηφιοποίησης των logistics και εµπορευµατικών µεταφορών στην Ελλάδα
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∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 
Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισµού 

Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού:  ............................................................................................................................................................

Ταχ. Διεύθυνση:  ..............................................................  Ταχ. Κώδικας:  .............................  Πόλη:  ......................................................

Τηλέφωνο:  ......................................................................................... Fax:  ...........................................................................................

E-mail:  ........................................................................................ Website:  ...........................................................................................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού:  ...............................................................................................................................................

Δραστηριότητα:  .......................................................................................................................................................................................

Α.Φ.Μ.: .........................................................................................  Δ.Ο.Υ.: ............................................................................................

Τηλέφωνο:  ......................................................................................... Fax:  ...........................................................................................

Αποστολή τιµολογίου υπόψη:  ..................................................................................................................................................................

Κόστος συµµετοχής
1 συµµετοχή: 120€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές και άνω 100€ + ΦΠΑ έκαστη,
στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις συµµετοχής
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: GR 3601107100000071047017042

ALPHA BANK: Αρ.146002320014886 IBAN: GR 22014014601460023200148 86

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 «Freight Forwarding 3»

Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 06/02, η διοργάνωση τιµολογεί το 50% του συνολικού κόστους συµµετοχής ενώ σε περίπτωση µη ειδοποίησης για ακύρωση,
η διοργάνωση τιµολογεί κανονικά τη συµµετοχή.

Πληροφορίες συµµετεχόντων

1ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο:  ...................................................................... Θέση:  .........................................  E-mail:  .............................................

2ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο:  ...................................................................... Θέση:  .........................................  E-mail:  .............................................

3ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο:  ...................................................................... Θέση:  .........................................  E-mail:  .............................................

Υπογραφή: Όνοµα υπογράφοντος: Ηµεροµηνία:
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