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Αποτελέσματα Ελληνικών υποψηφιοτήτων από την

Ο Χριστόδουλος Ηλιάδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας ILIADIS CARGO SA, που δραστηριοποιείται στον
κλάδο των οδικών μεταφορών από το 1953. Γεννήθηκε το
1985 στην Θεσσαλονίκη που αποτελεί και έδρα της
οικογενειακής επιχείρησης. Εισήχθη πρώτος στο τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, επέλεξε όμως για τις
σπουδές του το αντίστοιχο τμήμα του IMPERIAL COLLEGE
of London. Η Αμερική αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό στην
σταδιοδρομία του, όπου ολοκλήρωσε με άριστα τις
μεταπτυχιακές του σπουδές με εξειδίκευση στις
μεταφορές στην σχολή των Πολιτικών Μηχανικών του MIT
της Βοστώνης.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2008 για να εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις και στη συνέχεια να
αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση ακολουθώντας την
παράδοση της οικογένειας του. Η εταιρία έχει κατορθώσει
την τελευταία πενταετία να διπλασιάσει τον κύκλο
εργασιών της ακολουθώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό
πρόγραμμα. Φέτος εγκαινίασε τους νέους
της
αποθηκευτικούς χώρους στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και
ταυτόχρονα διατηρεί υποκατάστημα στην Μαγούλα
Αττικής. Πέραν των προσωπικών του φιλοδοξιών,
παραμένει ενεργός στα τεκταινόμενα του κλάδου σε μια
προσπάθεια να συμβάλλει στην ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμό του στη χώρα μας. Είναι παντρεμένος και
έχει μία κόρη.

O Κωνταντίνος Παπαγεωργίου είναι Συνιδιοκτήτης και Managing
Director της εταιρείας Papageorgiou Transport & Logistics, PTL Ltd,
η οποία ιδρύθηκε το 1954 και έχει έδρα την Άρτα Ηπείρου. Η
εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταφορών και των
Logistics διαθέτοντας 25 ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα και χώρους
αποθήκευσης εμπορευμάτων για την εξυπηρέτηση του
εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της. Το 2020, παρά τις
ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά, η PTL
συνέχισε να επενδύει σε τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες
προτεραιοτήτων για το επιχειρησιακό της πλάνο, όπως είναι το
περιβάλλον, η καινοτομία, η οδική ασφάλεια, και το ανθρώπινο
δυναμικό της.
Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου MSc Finance and
Management από το Birmingham City University της Αγγλίας, ενώ
εντός του 2020 απέκτησε εξειδίκευση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την απόκτηση του πιστοποιητικού
Sustainable Supply Chain Management από το διεθνούς κύρους
Πανεπιστημίου του Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας. Ο ίδιος
δηλώνει πως πέρα από την ανάπτυξη της PTL, επιθυμεί να
συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των Logistics στην Ελλάδα μέσα
από την ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ των φορέων του
κλάδου, ενώ από τον Μάρτιο του 2020 συμμετέχει ως ενεργό
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η Χριστιάνα Τζούδα είναι Συνιδιοκτήτρια και Γενική
Διευθύντρια στην εταιρεία Tzoudas Transport S.A., η οποία
ιδρύθηκε το 1968 και έχει έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής. Η
εταιρεία αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες και
μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες μεταφοράς containers, η
οποία ακολουθώντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις
της αγοράς έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε
περισσότερους από έναν τομείς της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από 20 ιδιόκτητα
φορτηγά δημόσιας χρήσης και 60 ρυμουλκούμενα. Η
εταιρεία τα τελευταία έτη επενδύει σε οχήματα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με σκοπό την μείωση του
ανθρακικού της αποτυπώματος.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού MSc στα Ναυτιλιακά από το
World Maritime University της Σουηδίας, όπου και έζησε
για αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της.
Η ίδια εκτός από δραστήρια επιχειρηματίας είναι επίσης
υποστηρικτής της συλλογικότητας και της ομαδικής
προσπάθειας και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να
συμβάλλει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του κλάδου.

