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Το μέλλον είναι εδώ, και οι Future Logistics Leaders παρουσιάζουν
smart λύσεις σε μία smart εποχή!

Εταιρείες και επιχειρησιακά μοντέλα logistics που δεν θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στο 
νέο περιβάλλον των Logistics 4.0 κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρή απειλή ακόμα και 
για την βιωσιμότητά τους. 

Τι ακριβώς είναι το Logistics 4.0 και τι αλλάζει στο μέλλον;
Πως θα εξελιχθεί ο κλάδος των logistics τα επόμενα 
χρόνια; Οι παίκτες της αγοράς θα είναι οι ίδιοι ή μήπως   
κάποιοι φανούν «περιττοί» στο μέλλον;
Ποια νέα καινοτόμα επιχειρησιακά μοντέλα logistics 
αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των logistics και τον 
ανταγωνισμό της αγοράς; Ποια συμβατικά επιχειρησιακά 
μοντέλα τίθενται υπό αμφισβήτηση και κινδυνεύουν να 
βρεθούν εκτός αγοράς;
Τι αλλαγές θα φέρει η καλπάζουσα ανάπτυξη της   
 τεχνολογίας στη χώρα μας στην επόμενη τριετία;
Η Ελλάδα είναι κόμβος logistics ή μήπως πρέπει να γίνει   
digital logistics hub;

Η προσαρμογή δεν είναι εσωτερική πρωτοβουλία!
Που θα οδηγήσει η πίεση του ανταγωνισμού και οι αλλαγές      
του περιβάλλοντος;
Η ψηφιοποίηση οδηγεί σε καθετοποίηση της αγοράς;  Ποιος 
ο ρόλος των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών και ποιες οι 
στρατηγικές και επιχειρησιακές επιλογές τους;
Ποιες  οι ρεαλιστικές δυνατότητες και που ξεκινάει ο μύθος 
σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών;  Εφικτά cases  που 
μπορούμε να παρουσιάσουμε ειδικά για την Ελλάδα
Ποιες είναι σήμερα οι τεχνολογικές δυνατότητες για την 
αυτοματοποίηση των βασικότερων επιχειρησιακών 
διεργασιών logistics:  order management, load consolidation, 
picking-packing, dispatching, loading/unloading;
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Αγαπητά στελέχη της αγοράς των Logistics, 
Αγαπητοί μας φίλοι, 

Το Supply Chain Institute, με την επιστημονική υποστήριξη της Planning, διοργανώνει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τη νέα ημερίδα με κεντρικό θέμα τα Logistics 4.0 και τίτλο: “Οι 
Logisticians<40 προδιαγράφουν το Logistics 4.0”. 
  
Στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, τα Logistics 4.0 χαρακτηρίζονται  από την ραγδαία ανάπτυξη 
και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι οποίες «θαμπώνουν» τα όρια μεταξύ του φυσικού (πραγματικού) και του 
ψηφιακού κόσμου επιτρέποντας  την πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε νέες και υφιστάμενες πηγές 
δεδομένων. 

Σε συνδυασμό με ισχυρά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (big data analytics) και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), η 
αυξανόμενη αυτή πρόσβαση σε δεδομένα μετασχηματίζει ριζικά τον τρόπο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας για το σύνολο των επιχειρήσεων και το σύνολο των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 

Η ανάπτυξη της χώρας σε κύριο ευρωπαϊκό κόμβο logistics εξαρτάται επίσης άμεσα από την ικανότητα των 
ελληνικών logistics να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες του Logistics 4.0 και να αναπτύξουν σύγχρονες end-to-end 
υπηρεσίες logistics μέσω ενός ενοποιημένου δικτύου έξυπνων και διασυνδεμένων κόμβων, μεταφορικών 
διαδρόμων και υποδομών logistics.
 
Το συνέδριο Logistics 4.0 θα αναλύσει διεξοδικά το νέο αυτό περιβάλλον καθώς και τις επιπτώσεις, ευκαιρίες, 
και προκλήσεις στην οργάνωση, δομή και λειτουργία των logistics στην Ελλάδα.
 
Το καινοτόμο όμως αυτού του συνεδρίου δεν είναι μόνο το θέμα! Είναι η πρωτοβουλία του Supply Chain Ιnstitute 
να δώσει το βήμα στους νέους. Οι νέοι είναι πολύ σημαντικοί στην εξέλιξη του κλάδου, δεδομένου ότι αυτοί 
παίρνουν τα ινία του μέλλοντος στα χέρια τους.  Εσείς, τα στελέχη που αποτελείτε την κινητήρια δύναμη  των 
logistics στην Ελλάδα σήμερα, μας προτείνατε περισσότερους από 50 ικανούς και δυναμικούς logisticians μέχρι 
40 ετών, που κατέχουν σήμερα κορυφαίες θέσεις στα Ελληνικά Logistics.  Η ομάδα αυτή των Future Logistics 
Leaders θα είναι ο κεντρικός πυρήνας διοργάνωσης του συνεδρίου.  Πιστεύουμε ότι το θέμα είναι αρκετά 
προκλητικό και τα think tanks των Future Logistics Leaders θα δώσουν πολύτιμη πληροφόρηση και 
στρατηγική κατεύθυνση στην αγορά. 

Το μέλλον είναι εδώ, και οι Future Logistics Leaders  είναι έτοιμοι να σας παρουσιάσουν smart λύσεις σε μία 
smart εποχή! 

Για όποιον δραστηριοποιείται στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητη η εγρήγορση, η διαρκής 
ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου, η κατάλληλη προετοιμασία για τις αλλαγές που έρχονται αλλά και η 
επαγγελματική δικτύωση. Για όλα αυτά λοιπόν  σας περιμένουμε στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος στις 17 Οκτωβρίου. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Μαριτίνα Λάμπρου                     Σταμάτης Ανδριανόπουλος
Supply Chain Institute                                                         Planning
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Η ψηφιοποίηση έχει μεταβάλει ήδη την πλειονότητα των οικονομικών κλάδων (industries) και 
έχει ξεκινήσει να μετασχηματίζει και τον κλάδο των logistics. Οι ευκαιρίες που παρέχει το 
Logistics 4.0 είναι εξαιρετικές, αλλά οι προκλήσεις ψηφιοποίησης που καλούνται να υπερβούν 
οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου δείχνουν ανυπέρβλητες.
Για κάποιες επιχειρήσεις τα logistics 4.0 αποτελούν μία απειλή που διαταράσσει τον 
συμβατικό τρόπο λειτουργίας τους, και τις υποχρεώνει να μετατραπούν σε ακόλουθους της 
αγοράς. Πολλές εταιρείες αδυνατούν να παρακολουθήσουν την ταχύτητα με την οποία 
μεταβάλλεται η αγορά και εξελίσσεται η τεχνολογία. Ο υψηλός κερματισμός της αγοράς, η 
αδυναμία επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 
στον κλάδο καθυστερεί αισθητά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών logistics. 
Ωστόσο, ο κλάδος δεν μπορεί να μείνει πίσω, καθώς νέα επιχειρησιακά μοντέλα έρχονται να 
καλύψουν τις αναποτελεσματικότητες της υφιστάμενης αγοράς.
Για άλλες όμως επιχειρήσεις, τα logistics 4.0 ανοίγουν νέους δρόμους και μοναδικές 
ευκαιρίες. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να τις 
βοηθήσει να καινοτομήσουν είτε στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, είτε στην βελτίωση της 
αποδοτικότητας των back-end λειτουργιών logistics τους. 
Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου θα αναλυθούν τα κύρια χαρακτηριστικά και 
προκλήσεις του συνολικού εξωτερικού περιβάλλοντος των Logistics 4.0 και πως αυτά 
τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν άμεσα την οργάνωση, δομή και λειτουργία των logistics στο 
άμεσο μέλλον. 
Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου θα αναλυθούν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά 
οργάνωσης, διοίκησης και επιχειρησιακής λειτουργίας των τριών βασικών επιχειρησιακών 
διεργασιών των Logistics 4.0, 
1. Order fulfillment  2. Warehousing, 3. Distribution

Το Concept 

1/3 των επιχειρήσεων logistics διεθνώς ανησυχεί ότι 
το υφιστάμενο business model που εφαρμόζουν 
κινδυνεύει να μην αρμόζει στην εποχή του logistics 4.0 
και πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί

Roland Berger, 2016

95% της αγοράς logistics πιστεύει ότι η 
ψηφιοποίηση θα μετασχηματίσει ριζικά (59%) 
ή αρκετά (36%) τον κλάδο των logistics στα αμέσως 
επόμενα έτη

Roland Berger, 2016

Μόνο 6% των μεγαλυτέρων διεθνώς επιχειρήσεων 
θαλάσσιας μεταφοράς και freight forwarding παρέχουν 
ολοκληρωμένες online booking υπηρεσίες

McKinsey&Company, 2018

29% των καταναλωτών θεωρεί την ταχύτητα 
παράδοσης ως το κρίσιμο χαρακτηριστικό για τις 
αγορές του – όσο είναι και το ποσοστό που θεωρεί τη 
χαμηλή τιμή μεταφοράς ως κρίσιμο σημείο επιλογής

Sapio Research on behalf of Zetes, 2018

Το 15% των εταιρειών εφαρμόζουν ήδη 
πλήρως δράσεις Blockchain, 1/4 των στελεχών 
κάνει λόγο για πιλοτικά προγράμματα αξιοποίησης της 
τεχνολογίας Blockchain που βρίσκονται σε εξέλιξη (10%) 
ή σε πλήρη εφαρμογή (15%). 

Sepe

+13% ανά έτος αυξάνεται o όγκος των online 
searches για υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 
το 2014-2017

McKinsey&Company, 2018

Ένα απλό διεθνές φορτίο μπορεί να περιέχει 
μέχρι 200 έγγραφα και περίπου 30 εμπλεκόμενες 
επιχειρήσεις οντότητες

Maersk, 2015

Το κόστος επεξεργασίας και διαχείρισης των 
εγγράφων μίας εμπορικής συναλλαγής εκτιμάται ότι 
μπορεί να ανέρθει στο 1/5 του κόστους logistics

Maersk-ΙΒΜ, 2017

$4 δισ venture capital επενδύσεις για την 
ψηφιοποίηση των logistics το 2017 σχεδόν 25 φορές 
υψηλότερα από το 2012

Pitchbook, 2017

70% των μεγάλων εμποροβιομηχανικών 
επιχειρήσεων εξακολουθεί να μην έχει μία ενιαία εικόνα 
και end-to-end ορατότητα στην εφοδιαστική του 
αλυσίδα, αν και το 89% το θεωρεί ως βασική 
προτεραιότητα

Sapio Research on behalf of Zetes, 2018

Μόνο από την αυτοματοποίηση των back-end 
διεργασιών επεξεργασίας δεδομένων και διαχείρισης 
τιμολογίων των logistics συνεργατών είναι δυνατό 
να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών 
διαμεταφοράς από 8% έως 13%

McKinsey&Company, 2018
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• Customized products - 
    lot size of one
• End-to-end visibility
• Διαφάνεια τιµών και
    ποιότητας υπηρεσιών
 

• Ε-commerce & Omni-Channel
• Same day delivery
• Real-time ευελιξία παράδοσης
• Ταχύτητα, αξιοπιστία

B2B B2C

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Α

• Ηλεκτρονικά marketplaces
• Sharing models στην λογική της Uber
• Digital control towers
• Εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής

ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Γ ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS

• Shared & interconnected
    business models

• e-clusters

• Logistics verticalisation

• M&A, joint ventures and
    partnerships

Δ

• Cloud technology IoT
• Big data analytics
• Machine learning & 
   artificial intelligence 

• Warehouse automation
• Smart picking /packing
• Πρότυπα διασύνδεσης
    συστηµάτων

DIGITAL AUTOMATION

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Β
ΕΠ

ΙΠ
ΤΩ

ΣΕ
ΙΣ

ΛΥ
ΣΕ

ΙΣ
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Νέα business model Track & tracing

ORDER FULFILLMENT WAREHOUSING DISTRIBUTION

Βέλτιστη αξιοποίηση
υποδοµών και πόρων 

Αυτοµατοποίηση διεργασιών
logistics

Νέες δεξιότητες
ανθρώπινου δυναµικού

Νέα business model Paper-free logistics

Real time route
optimization

Anticipatory shipping
Virtual freight forwarding

End-to-end visibility

Β MΕΡΟΣ : Οι λύσεις ανά τοµέα

A MΕΡΟΣ : Το Περιβάλλον

Shared logistics models

Continuous / automated track
& tracing

Δυναµική διαχείριση προµηθευτών



• Στελέχη 3PL providers
• Στελέχοι Εφοδιαστικής Αλυσίδας
   και COOs επιχειρήσεων
• Στελέχη μεταφορικών επιχειρήσεων
• Freight Forwarders
• Μεταφορείς
• Logistics Managers
• Υπεύθυνους Αποθήκης
• Υπεύθυνους μεταφορών και διανομής
• Παρόχους ΤΠΕ λύσεων για μεταφορές και logistics

TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ...

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Γιατί θα ενημερωθώ μέσα σε λίγες ώρες για όλες τις νέες τάσεις και τα νέα εργαλεία που 
εκσυγχρονίζουν & αλλάζουν το τοπίο των logistics και θα μπορώ να προετοιμάσω το πλάνο της 
3ετίας μου

Γιατί θα ακούσω χειροπιαστές λύσεις/ στρατηγικές & τακτικές εφαρμόσιμες στη δουλειά μου

Γιατί θα ενημερωθώ για τις εναλλακτικές και τις προοπτικές συμμετοχής μου σε συνεργατικά 
σχήματα και δίκτυα Logistics και εμπορευματικών μεταφορών

Γιατί θα ακούσω σε πόσα χρόνια μπορούν να αποσβεστούν από τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στη χώρα μας τα κονδύλια που απαιτούνται για τις επενδύσεις ψηφιοποίησης

Γιατί θα βρω συγκεντρωμένους όλους τους Future Logistics Leaders και θα μπορέσω να 
δικτυωθώ με τους μελλοντικούς Έλληνες logisticians

Γιατί οι χορηγοί θα μου προτείνουν τις λύσεις τους που εφάπτονται των αναγκών μου 

Γιατί το συνέδριο το διοργανώνει το Supply Chain Institute με την επιστημονική 
υποστήριξη της PLANNING και είναι αποδεδειγμένο ότι οι συμμετέχοντες 
παίρνουν κάθε φορά ουσιαστικό value που μεταλαμπαδεύουν στην επιχείρηση 
τους 



ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ηλεκτρονικά στο scisce.eu 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EARLY BOOKING ( Δήλωση και πληρωµή έως και 30 Σεπτεµβρίου )
1 συµµετοχή: 190€, 2 συµµετοχές: 170€ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 150€ έκαστη.

ΣYMMETOXEΣ ΑΠΟ  1/10 ΕΩΣ 16/10
1 συµµετοχή: 250€, 2 συµµετοχές: 230€ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 200€ έκαστη.
Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

Πληροφορίες συµµετεχόντων

1ος συµµετέχοντας

Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................  Θέση: .......................................   E-mail: .............................................

2ος συµµετέχοντας

Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................  Θέση: .......................................   E-mail: .............................................

3ος συµµετέχοντας

Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................  Θέση: .......................................   E-mail: .............................................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:

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

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

A.Φ.Μ.: ........................................................................................  Δ.Ο.Υ.: ...........................................................................................

Tηλέφωνο: ......................................................................................... Fax: ..........................................................................................

Tαχ. Διεύθυνση: ................................................................ Tαχ. Κώδικας: ................................ Πόλη: ..................................................

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συµµετέχουσα επιχείρηση / οργανισµός καταβάλλει µε τη δήλωση συµµετοχής το σύνολο
του κόστους παραγωγής. Η καταβολή γίνεται µέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασµό του δικαιούχου
Supply Chain Sales & Customer Institute E.Π.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261  IBAN: GR 3901720140005014035505261 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: Gr3601107100000071047017042

  
 

  

    

     

   

   

    

  

Παρακαλούµε αποστείλατε την απόδειξη πληρωµής στο fax 210 618 3999 ή σκαναρισµένη µέσω e-mail στο info@scisce.eu. H απόδειξη πληρωµής 
χρειάζεται να αναφέρει την επωνυµία της εταιρίας και την αιτιολογία “LOGISTICS 4.0”. 
Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 10/10 η διοργάνωση τιµολογεί το 50% του συνολικού κόστους συµµετοχής ενώ σε περίπτωση µη ειδοποίησης για 
ακύρωση, η διοργάνωση τιµολογεί κανονικά τη συµµετοχή. 

Υπογραφή Όνοµα υπογράφοντος Ηµεροµηνία

Οι Logisticians < 40
προδιαγράφουν τα Logistics 4.0

17/10/2018

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου
2018 (9:00 - 17:00)
Κέντρο Πολιτισµού

 Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος




