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Αγαπητά μέλη, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι των logistics, 

Αγαπητά μέλη, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι των logistics, 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενώ υπήρξαν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια 
ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19, ο πόλεμος που ξέσπασε στην 
Ουκρανία δημιούργησε νέα και δυσεπίλυτα προβλήματα στο κύκλωμα 
εφοδιασμού εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Είναι φανερό πως ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει, έρχεται να 
προσθέσει και νέες προκλήσεις, επηρεάζοντας άμεσα ένα σημαντικό ποσοστό 
του διεθνούς εμπορίου σιτηρών, πετρελαίου, πρώτων υλών και φυσικού αερίου. 
Εκτός από το υψηλό κόστος, το πρόβλημα για την οικονομία, τόσο την ελληνική, 
όσο και την παγκόσμια, είναι η ένταση, αλλά κυρίως η διάρκεια του φαινομένου. 
Πράγματι, κάθε εβδομάδα που περνά επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες παραγόντων 
της αγοράς, ότι και το 2022 θα αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η 
διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας δύσκολα θα εξομαλυνθεί, ενώ και το 
μεταφορικό κόστος θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) θέλοντας να αναδείξει τις ανησυχίες του 
τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προσπαθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα 
μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής 
αλλά και μέσω πολλαπλών συναντήσεων με αρμόδιους φορείς από την Πολιτεία 
να συνδράμει στην εύρεση λύσεων για τη διαχείριση και αυτής της κρίσης. 
Παράλληλα, το εν λόγω θέμα αναδείχθηκε πρόσφατα και στο Delphi Economic 
Forum VII στο οποίο είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την EEL σε ειδικό πάνελ που 
έγινε για πρώτη φορά με θέμα τα logistics. 

Θέλοντας να δώσουμε βήμα στα μέλη μας ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους 
για την τρέχουσα κατάσταση, αποφασίσαμε αυτό το τεύχος του LN  να 
φιλοξενήσει ειδική θεματική ενότητα με τίτλο: “Ο πόλεμος και οι απειλές του στη 
συνοχή του οικοσυστήματος εφοδιασμού: Διαχείριση της κρίσης στην μεταφορά, 
αποθήκευση και ανθρώπινους πόρους” με στόχο να αναδειχθούν οι προφανείς 
άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες σοβαρές απολήξεις της σύρραξης Ρωσίας-
Ουκρανίας, σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών δικτύων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τονισθεί πως παρόλες τις αντίξοες 
καταστάσεις όλη αυτή την χρονική περίοδο από τις αρχές του έτους, το ΔΣ της 
EEL συνεχίζει με στοχοπροσήλωση την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών που 
έχουν ανακοινωθεί για το 2022 με έμφαση σε δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης 
των μελών μας με την ελληνική και διεθνή αγορά των logistics και παραγωγής 
γνώσης. Στα πλαίσια αυτά είναι ιδιαίτερα τιμητικό η EEL να αναλάβει την 
επιστημονική επιμέλεια των φετινών βραβείων Supply Chain Awards 2022 και 
εγώ προσωπικά να μετέχω ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης, 
είμαι στην ευχάριστη χαρά να σας ανακοινώσω και επίσημα το 24ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Logistics της EEL το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 
2022 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Καλή ανάγνωση!
Χρόνια Πολλά & Καλό Πάσχα
Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης
Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

editorial
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Μετά το πέρας του απολογισμού πεπραγμένων του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, έγινε η επίσημη πρώτη παρουσίαση 
της 5ης Πανελλήνιας έρευνας που ολοκλήρωσε η ΕΕL σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η οποία βρί-
σκεται αναρτημένη με ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσε-
λίδα της EEL.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν επί-
σης οι προγραμματικές δηλώσεις για τις δράσεις του τρέ-
χοντος έτους οι οποίες συνοψίζονται σε:

•  Διεξαγωγή συνεδρίου και workshops

•  Roadshows στην επαρχία για τη διάχυση της επιστήμης 
των logistics

•  Περαιτέρω ενίσχυση δράσεων (Mentoring – εργαστήρια 
γνώσης – Knowledge Hub)

•  Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (υπο-
βολή προτάσεων)

•  Συνεργασία με το ηλεκτρονικό περιοδικό F&B – Νέα στή-
λη για θέματα logistics

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας της EEL με αρθρογραφία 
και δράσεις επικοινωνίας & διάχυσης της επιστήμης των 
logistics

•   Ενίσχυση των συνεργειών με φορείς από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό

•   Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της EEL στη διαμόρφω-
ση της εθνικής στρατηγικής και της νομοθεσίας για την 
Εφοδιαστική Αλυσίδα

•  Πιστοποίηση της EEL κατά ISO 9001

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αναβλή-
θηκε η εκδήλωση ετήσιας κοπής πίτας του σωματείου 
λόγω της έξαρσης νέας παραλλαγής covid που εκδηλώ-
θηκε από τις αρχές του έτους. 

Λόγω της ματαίωσης αυτής, υπήρξε επίσης ομόφωνη 
απόφαση των μελών για την δωρεά χρηματικού ποσού 
στο κοινωφελές Ίδρυμα «Παμμακάριστος».

Με την επιστημονική επιμέλεια της EEL διοργανώ-
νονται φέτος τα SUPPLY CHAIN AWARDS 2022 και 
με τη συμμετοχή του Προέδρου κου Β. Ζεϊμπέκη 
στην τιμητική θέση του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής. 
H επιτροπή απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από επιλεγμέ-
να μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και εκπρο-
σώπους φορέων του χώρου της εφοδιαστικής αλυσίδας 
ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αξιολόγησης των 
πολυάριθμων προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση μελών της EEL 
όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν συνολικά 

για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος 
καθώς και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕL

ΤΟ «ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΟΚΑΝ» 

Ο κος Χρήστος Κάκκαβας, μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της EEL, συμμετείχε στο συνέδριο  για το real estate 
5η «Prodexpo North 2022» και συγκεκριμένα στο πάνελ 
με θέμα: «Βόρεια Ελλάδα - Δημιουργώντας ένα Logistics 
Hub για τη Νότια Ευρώπη». Το συνέδριο  φιλοξένησε πε-
ρισσότερους από 30 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στις νέες ευκαιρίες, τις 
προοπτικές όπως και τα τρέχοντα δεδομένα στην αγορά 
ακινήτων της Βορείου Ελλάδας.

H EEL ΣΤΗΝ ΝΟRTH PRODEXPO 2022
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H Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) έλαβε μέρος στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών,  
το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6-9 Απριλίου στους Δελφούς και συμμετείχε  

σε πάνελ με αντικείμενο την υφιστάμενη κατάσταση και τις προκλήσεις  
για την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics. 

Η EEL ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟ DELPHI ECONOMIC FORUM

Το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι μια εμ-
βληματική εκδήλωση που προσελκύει το διεθνές ενδιαφέ-
ρον, καθώς κάθε χρόνο η αρχαία πόλη των Δελφών, συγκε-
ντρώνει ηγετικές φυσιογνωμίες και υψηλόβαθμα στελέχη 
από τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό 
χώρο, σε μια προσπάθεια να πυροδοτήσει διάλογο, να 
εμπνεύσει την αλλαγή και να μετατρέψει τη συζήτηση σε 
δράση. 

Ο Πρόεδρος της ΕΕL κος Β. Ζεϊμπέκης, εκπροσώπησε την 
EEL μιλώντας σε πάνελ με θέμα «LOGISTICS: REALIZING 
THE TRUE POTENTIAL», το οποίο έλαβε χώρα το Σάββα-
το 9 Απριλίου 2022. Στην συζήτηση αυτή, ο Πρόεδρος 
εστίασε στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου των 
Logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας μας, καθώς και στο πώς οι προκλήσεις 
της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, απο-
τελούν έναυσμα για την καλύτερη οργάνωση του κυκλώ-
ματος των logistics. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιτακτι-
κή υιοθέτηση δράσεων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονι-
σμού της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς οι εταιρίες εστιά-
ζουν σε νέες τεχνολογίες και συστήματα, δίνοντας μεγάλη 
έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο αυτό 
αξίζει να σημειωθεί, η στροφή των εταιρειών προς το ηλε-
κτρονικό εμπόριο, η οποία προκαλεί σειρά εξελίξεων που 
αφορούν τη δημιουργία νέων κέντρων αστικής διανομής 
αλλά και τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών εταιρειών 
οι οποίες, με τα κατάλληλα κίνητρα, θα μπορέσουν να ανα-
βαθμίσουν τον παλαιωμένο στόλο που διαθέτουν με περι-
βαλλοντικά κριτήρια και να υποστηρίξουν με τον βέλτιστο 
τρόπο τις ανάγκες διανομής που διαμορφώνονται. 
Ο κος Ζεϊμπέκης ολοκλήρωσε την ομιλία του επισημαίνο-
ντας ότι παρά τις δύσκολες συγκυρίες, τα μηνύματα είναι 
ενθαρρυντικά και τόνισε τις μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης 
που φαίνεται ότι θα παρουσιάσει ο κλάδος των Logistics 
μέσα στα επόμενα χρόνια, συνεισφέροντας ένα πολύ μεγά-
λο ποσοστό στο ελληνικό ΑΕΠ.

Εκτός του κου Ζεϊμπέκη, στο πάνελ συμμετείχαν επίσης 
τα μέλη του οργανισμού μας: κος Καλλίνικος Καλλίνικος, 
Executive Vice President, Goldair Group και ο κος Πανα-
γιώτης Κορωναίος, CEO Synergy. Τη συζήτηση συντόνισε 
ο δημοσιογράφος κος Ν. Καραγιάννης από το ενημερωτικό 
portal ypodomes.com.

Όλο το βίντεο από το πάνελ συζήτησης της συμμετοχής 
της EEL, διατίθεται στο ακόλουθο link 
https://delphiforum.gr/live/1736 
(Day 4 - Karamanlis Hall/από το 10.31’)
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Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή με τους ερευ-
νητικούς φορείς, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της 
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για την παραγω-
γή και διάχυση της καινοτομίας στην οικονομία.

Στις δράσεις για το έργο KICs της εν λόγω κοινότητας (ΚΓΚ 
– ΓΟ) συμπεριλαμβάνονται οι:

•  Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για τις ηλεκτρονικές πλατ-
φόρμες εμπορευματικών μεταφορών

•  Προληπτική συντήρηση μέσω πρόβλεψης πιθανών βλα-
βών

•  Πλατφόρμα προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων 
της Γαλάζιας   Οικονομίας στον Πειραιά (eMall)

Σε ψηφιακή διαβούλευση εκπροσώπησε την EEL το Μέλος ΔΣ κος Κων. Παπαγεωργίου,  
η οποία είχε αντικείμενο το έργο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας 

Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ – ΓΟ) στον Πειραιά».

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στο webinar συμμετείχαν ως ομιλητές 10 κορυφαία στελέ-
χη, από τον χώρο των οδικών και σιδηροδρομικών μετα-
φορών, από το χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, από τον 
χώρο των Maritime Logistics, αλλά κι από το χώρο των 3PL 
και του Consulting.

Την Ελληνική Εταιρεία Logistics εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος 
Λειτουργειών κος Αλέξανδρος Αλεξίου, ενώ μεταξύ των ομι-
λητών συμμετείχαν επίσης η κα Ελένη Μπίτσιου- Αντιπρόεδρος 

Διοικητικού και ο κος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου - Μέλος Δ.Σ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της έρευ-
νας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον κλάδο των 
Logistics: Υφιστάμενες Τάσεις και προκλήσεις», ενώ ακο-
λούθησε μία άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης, με συντονιστή τον κο Μάριο Μπουγιούκα, Head 
of Logistics & SCM στο BCA College και μέλος της EEL.   Το 
webinar διάρκειας 3 ωρών, παρακολούθησαν μ’ αμείωτο 
ενδιαφέρον περισσότερα από 100 στελέχη και φοιτητές.

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το BCA College και με την ευγενική υποστήριξη 
της EEL, ψηφιακή εκδήλωση για τις Συνδυασμένες Μεταφορές και τη Δυναμική 

της Ναυτιλίας και των Logistics.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ LOGISTICS
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Οι προκλήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες εξακολουθούν και 
μάλιστα πριν καλά - καλά αποκατασταθούν, μετά τη πανδημία, 
βρισκόμαστε προ μιας πολεμικής αντιπαράθεσης, με 
παγκόσμιες προεκτάσεις. 
Όπως ανέλυσα πρόσφατα σε άρθρο μου https://
ambassadorsatlarge.com/archives/82573 , ο τελικός στόχος 
του Πούτιν είναι η κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα, που 
σταδιακά είχε χαθεί,  καθώς τα περιβάλλοντα κράτη είτε 
ανήκαν στο NATO (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία), είτε ήταν 
φιλικά προσκείμενα (Ουκρανία, Γεωργία). 
Η Μόσχα εξαρτάται από τη Μαύρη Θάλασσα για πρόσβαση στη 
Μεσόγειο, τόσο για στρατιωτικές επιχειρήσεις, όσο και για 
εξαγωγές του υδρογονανθράκων. Είναι μια σημαντική αρτηρία 
εμπορίου και μεταφορών για τη Ρωσία, αλλά και για τις χώρες 
της Κεντρικής Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 
ρωσικό λιμάνι του Novorossiysk για την εξαγωγή σιτηρών και 
πετρελαίου με πλοίο. Το 2021 εξήχθησαν μέσω αυτής 231 εκατ. 
τόνοι ξηρού χύδην φορτίου. 
Οι υπάρχοντες αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων που 
διέρχονται απ’ αυτήν, αφενός μεν φέρνουν έσοδα στη Ρωσία, 
αφετέρου δε λειτουργούν ως γεωπολιτικά εργαλεία για 
πολιτική μόχλευση, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στη Τουρκία 
(βλέπε NATO).
Η Ρωσία κατέχει επίσης σημαντική θέση στις εξαγωγές 
σημαντικών μεταλλευμάτων (αλουμίνιο, τιτάνιο, παλλάδιο, 
νικέλιο, κοβαλτίου, χαλκό), απαραίτητων για την ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών.   
Επιπλέον είναι από τις κυριότερες παραγωγούς λιπασμάτων, η 
έλλειψη ή η εκτίναξη της τιμής των οποίων θα επηρεάσουν 
δραματικά τη γεωργική παραγωγή και τις τιμές βασικών 
τροφίμων. 
Ο εμπορικός πόλεμος Κίνας - ΗΠΑ και οι διακοπές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας που προκλήθηκαν από την πανδημία 
και τα γεγονότα που σχετίζονται με το κλίμα, προκάλεσαν τα 
τελευταία 4 χρόνια , σοβαρές ανακατατάξεις και αναθεωρήσεις 
στα υπόψη θέματα.

Μια έρευνα του Ιανουαρίου 2020 σε 3.000 εταιρείες, 
διαπίστωσε ότι εταιρείες ημιαγωγών, αυτοκινήτων και  ιατρικού 
εξοπλισμού είχαν αποφασίσει τη μετακίνηση των αλυσίδων 
εφοδιασμού τους από τις τρέχουσες τοποθεσίες.
Ο πόλεμος της Ουκρανίας και η στενότερη ευθυγράμμιση Κίνας 
και Ρωσίας θα συμβάλλουν εντονότερα σ’ αυτές τις αποφάσεις.
Οι υψηλές τιμές ενέργειας , ο περιορισμός των μεταφορικών 
αξόνων, μέσω Κ. Ασίας - Ρωσίας, προς Ευρώπη, σε συνδυασμό 
με τους θαλάσσιους περιορισμούς, λόγω πανδημίας και 
αυστηρών μέτρων στα Κινεζικά λιμάνια, θα εντείνουν τα 
προβλήματα εφοδιαστικής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η απεξάρτηση μερική ή ολική από τις παραγωγικές δομές της 
Κίνας ή τις αντίστοιχες ενεργειακές της Ρωσίας, απαιτεί πολύ 
χρόνο και μεγάλη δαπάνη πόρων. 
Το δυσβάστακτο κόστος θα έρθει να προστεθεί στο επίσης 
υψηλό κόστος της ενεργειακής μετάβασης σε πιο καθαρές 
πηγές, αλλά και σε αυξημένες αμυντικές δαπάνες . Ως συνέπεια 
θα πρέπει να αναμένεται η μεγάλη επιβάρυνση των πολιτών 
και του κρατικού Π/Υ, καθώς και η δημιουργία μεγάλων 
κοινωνικών εντάσεων.
Σύμφωνα με τον Mark Millar, συγγραφέα του Global Supply 
Chain Ecosystems, « οι προκλήσεις για τις παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού θα αυξηθούν στο άμεσο μέλλον». 
«Απαιτείται εντοπισμός νέων, διαφορετικών προμηθευτών, σε 
διαφορετικές τοποθεσίες και πλησιέστερα στον τελικό 
καταναλωτή, καθώς επίσης δημιουργία αυξημένων 
αποθεμάτων σε α’ ύλες και τελικό προϊόν ». 
«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι άλλο ένα 
καρφί στο φέρετρο των σύγχρονων υπερ- παγκοσμιοποιημένων 
αλυσίδων».
Όσον αφορά στη πατρίδα μας, θα πρέπει να διεκδικήσει μερίδιο 
από την εγκατάσταση και λειτουργία μετακινούμενων 
παραγωγικών και μεταποιητικών υποδομών. Θα έχει να 
ανταγωνιστεί χώρες όπως η Αλβανία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, 
που λόγω χαμηλότερου κόστους και εγγύτητας στην ΕΕ, θα 
συμμετάσχουν στους νέους άξονες εφοδιασμού.

ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ

Από τον Απόστολο Τσιμογιάννη,
Υποστράτηγο (ε.α).

B
io Ο Απόστολος Τσιμογιάννης είναι Υποστράτηγος (ε.α), με μεγάλη επιτελική και διοικητική εμπειρία στον τομέα των Millitary Logistics. 

Έχει υπηρετήσει σε ανάλογη επιτελική θέση του NATO/NSPA. Συνεργάζεται ως αρθρογράφος – αναλυτής με τις ιστοσελίδες 
ambassadorsatlarge.com και lastpoint.gr.
Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.   



9

SPECIALS

Και ξαφνικά στο προσκήνιο…οι εφοδιαστικές αλυσίδες!! Και οι 
ενδεχόμενες διαταραχές τους… Η Ρωσική στρατιωτική εισβολή 
στην Ουκρανία έχει ήδη πολλαπλές συνέπειες για τις 
επιχειρήσεις, αλλά πυροδότησε τη συζήτηση γύρω από τα 
εφοδιαστικά δίκτυα και τη συνοχή τους. Και όχι…δεν είναι 
καινούργιο φαινόμενο. Αλλά τώρα οι περισσότεροι από εμάς 
τα σκεφτόμαστε, ειδικά μετά την πανδημία…Οι ενδείξεις όμως 
υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό.
Κοιτώντας πίσω στο 2019, πιστεύαμε ότι η διαταραχή αυτή 
(disruption) θα αφορούσε την τότε αναδυόμενη ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης, των αυτοματοποιημένων λύσεων στα 
logistics, της ρομποτικής και των μεγάλων δεδομένων ωστόσο 
κάναμε λάθος. Η Πανδημία ανέτρεψε τα δεδομένα, η 
ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει δοκιμαστεί 
σκληρά από τον Covid-19 και έκανε τον κλάδο να αναλάβει 
έργα για να αποτρέψει τις διαταραχές κυρίως σε τρεις 
κατευθύνσεις:

1.  Όσον αφορά τα αποθέματα – γιατί μπορεί να βρίσκονται στην 
αλυσίδα αλλά σε λάθος μέρος.

2.  Στην επάρκεια του δικτύου εφοδιασμού (Υποδομές, 
προμήθειες & εναλλαγή σε τοπικούς προμηθευτές/
κατασκευαστές, μεταφορικά μέσα κτλ)

3.  Με έμφαση στους χρόνους παράδοσης (lead times) για την 
εξυπηρέτηση του πελάτη.

Τα γεγονότα στην Ουκρανία θα έχουν παρόμοιες συνέπειες 
στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για διαφορετικούς 
λόγους και θα χρειαστεί χρόνος για την αναπροσαρμογή τους. 
Πολλές επιχειρήσεις θέτουν λοιπόν στο επίκεντρο, όπως και 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, την επαναξιολόγηση των 
δικτύων τους και θα πρέπει να εφαρμόσουν την ίδια νοοτροπία 
στην τρέχουσα Ουκρανική κρίση. Δηλαδή να εντοπίσουν και να 
προετοιμαστούν για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων (διαχείριση 
διακινδύνευσης) καθώς αυτή ήδη δείχνει να τις έχει αιφνιδιάσει. 

Ωστόσο, τα προβλήματα με τις παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού είναι πιθανό να επιδεινωθούν. Σύμφωνα με 
έρευνα των Dun και Bradstreet (2022), τουλάχιστον 374.000 
επιχειρήσεις παγκοσμίως βασίζονται σε Ρώσους προμηθευτές 
και τουλάχιστον 241.000 βασίζονται σε Ουκρανούς 
προμηθευτές πρώτης βαθμίδας (1st tier).

Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχουν 14.745 σχέσεις προμηθευτών 
(Tier-1) και 7,6M (Tier-2) με ρωσικές οντότητες παγκοσμίως, ενώ 
25 χώρες έχουν μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία και την 
Ουκρανία σε μια ποικιλία εμπορευμάτων (όπως στο Σχήμα 1). 

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι δύσκολο να μετριαστούν 
στο διασυνδεδεμένο παγκόσμιο οικοσύστημα. Εκτός όμως από 
τον άμεσο αντίκτυπο της εισβολής, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις 
και τα εμφανή ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, της 
αύξησης του πληθωρισμού κτλ,  με απόρροιες στην ενέργεια (και 
το αντίστοιχο κόστος κτλ) οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
φαίνεται να είναι ακόμη πιο περίπλοκες. Ας το δούμε μέσα από 
δύο ενδεικτικά παραδείγματα. 

Αρχικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες υγείας (Healthcare Supply 
Chain, Φάρμακα κτλ.). Έπειτα από μια ανάλυση ως προς την 
εξάρτηση από α΄υλες ή αέριο για την λειτουργία των γραμμών 
παραγωγής των εργοστασίων τους στην Ευρώπη,  μεγάλες 
εταιρίες (Novo Nordisk, Pfizer κτλ.), αποφάσισαν να επιλέξουν 
όλο και περισσότερο τους προμηθευτές (επάρκεια υλικών) και 
τους μεταφορείς (επάρκεια και προτεραιότητα σε 3PL), στο 
πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ τους, και να αποφύγουν τα 
υψηλά ρίσκα αύξησης τιμών α’ υλων φαρμακων και εξάντλησης 
αποθεμάτων ασφαλείας αντίστοιχα. Στην ίδια κατεύθυνση για 
να μην δημιουργηθούν διαταραχές στον εφοδιασμό φαρμάκων 
αποφασίστηκε να μην κλείσουν εργοστάσια στη Ρωσία καθώς 
ασθενείς θα μείνουν χωρίς φάρμακα ή/και εμβόλια (αγαθό της 
υγείας). 

ΠΛΟΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΡΙΣΚΑ 
ΤΗΣ ΡΩΣΣΟ - ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ…ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ!

Από τον Δημήτριο Κ. Ζαϊρέ, Yπολοχαγό (ΥΠ)
Exec. MSc in Logistics &amp; SCM, MBA,CMILT, MCIPS (Chartered), cESLog, PMI-RMP®

PMI Young Professional Award Winner 2020

Σχήμα 1. Κύριες Εξαγωγές Προϊόντων από Ρωσία/Ουκρανία - Αριθμός Εξαρτώμενων Χωρών 
[Πηγή: Dun & Bradsreet (2022)]
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Από την άλλη μερια οι εταιρείες αυτές καλούνται να επωμιστούν 
μόνοι τους ένα μελλοντικό επιχειρησιακό κόστος καθώς στα 
φάρμακα υπάρχει πάντα πλαφόν απο τις ρυθμιστικές αρχές και 
Κυβερνήσεις κάτι το οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσουν (Risk 
Escalation).

Ενα δεύτερο παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος των 
σιδηροδρομικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας 
ανταλλακτικών για τη συντήρησή και λειτουργία τους. Με 60% 
μείωση στις μεταφορές (UK/COVID-19) και των αντίστοιχων 
εσόδων, για την επιβιωσιμότητα της εταιρίας επέλεξαν την 
μείωση προσωπικού κατά 10% ενώ για την εξασφάλιση του 
εφοδιασμού απαρτίων/ανταλλακτικών προχώρησαν σε 
επένδυση/συμβαση με ρήτρες σε 3PL εταιρείες. Πέτυχαν έτσι 
κλειστή συνεργασία,αφοσίωση και εξασφάλιση των 
μεταφορικών φορτίων αυξάνοντας τα επίπεδα εφοδιασμού 
στο 99% (SLAs) με έξτρα κόστος.

Μπορούν όμως να εφαρμόσουν ίδιες πρακτικές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε παγκόσμιες 
αλυσίδες λόγω κόστους;
Έχουν τη δυνατότητα προτεραιοποίησης στα Logistics;
Τι θα συμβεί με διακοπή των διαδρομών/μεταφορών φορτίων 
δια μέσω Ρωσίας (χερσαίες, σιδηροδρομικές κτλ) στο κόστος 
και στην επάρκεια μεταφορών;
Πως θα αντιδράσει η Κίνα, με μια αύξηση φορτίων στα λιμάνια 

της και με ένα νέο lockdown στην Σαγκάη λόγω πανδημίας 
(28.3.22);

Έτσι μια σειρά ερωτημάτων ως προς τους υπεύθυνους 
εφοδιαστικης αλυσίδας για να διασφαλίζουν ότι είναι καλά 
προετοιμασμένοι για το μέλλον, είναι επιτακτική. Και μπορούμε 
πλέον να συζητήσουμε για την ανάγκη της ανθεκτικότητας 
(resilience) και τους επτά χρυσούς κανόνες (R. Wilding, 2022) 
για να το πετύχουμε:
1.  Συνεργασία (διαχείριση σχέσεων & επικοινωνία)
2.  Τοποθεσία & Δίκτυο (Γεωγραφική ανάλυση των προμηθευτων 

κτλ)
3.  Δημιουργία Αξίας (Ανθρώπινοι πόροι & Κουλτούρα, Υποδομές, 

ΙΤ και Διαδικασίες) - οι σχέσεις μεταξύ τους για το σχεδιασμό 
της αλυσίδας (όπως Σχήμα 2)

4.  Αναγνώριση των δυνατών σημείων
5.  Χρόνος και διαφάνεια (time based approach)
6.  Εμπιστοσύνη 
7.  Κατανόηση του κόστους (Cost to Serve).

H κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας πρόκειται να χειροτερέψει 
πολύ…! Και κανένας  δεν πρόκειται να μας πει πάνω στην κρίση 
τι να κάνουμε ή πως να το κάνουμε. Θα πρέπει από πρίν να έχει 
καλλιεργηθεί η κουλτουρα διαχείρισης διακινδύνευσης στο 
προσωπικό για να μπορέσει να πάρει αποφάσεις και να 
δημιουργήσει ανθεκτικότητα στο εφοδιαστικό δίκτυο!

B
io Ο Δημήτριος Ζαϊρές, Υπολοχαγός (ΥΠ), είναι αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευέλπιδων. Ως αξιωματικός έχει περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρίας στα logistics, την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και 
στον τομέα της πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας για το ΝΑΤΟ και σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Ωνάσης. Πέρα από τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις, έχει εξειδικευτεί στη διοίκηση 
έργων κυρίως σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης για την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων 
διαδικασιών σε οργανισμούς (business model testing, proof of concept etc.). Είναι κάτοχος του Executive MSc in Logistics 
& Supply Chain Management του Cranfield School of Management (Distinction) της Μεγάλης Βρετανίας, με υποτροφία 
του Ιδρύματος Ωνάση, όπου το 2020 κέρδισε το βραβείο EFESO Consulting Prize για την διπλωματική διατριβή του 
με την εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών και μηχανικής μάθησης (μοντέλο πρόβλεψης) στην παραγωγή στρατιωτικού 
εργοστασίου αλλά και κάτοχος ΜΒΑ (1ος) από το Frederick University της Κύπρου. Το 2020 του απονεμήθηκε το PMI 
Young Professional Award ως “Best of the Best” στη Διαχείριση Έργων παγκοσμίως από το Project Management Institute 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους Chartered in Logistics & Transport (CMILT), Chartered 
Procurement Professional (MCIPS), European Senior Logistician (cESLog) και Risk Management Professional (PMI-RMP) ενώ 
έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή/τοπικά συνέδρια αλλά και ως επισκέπτης σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και 
προγράμματα εκπαίδευσης. Στα ενδιαφέροντα του είναι τα θέματα διαχείρισης έργων & Logistics στο ελληνικό start-up 
οικοσύστημα ενώ συνεχίζει να προωθεί το πεδίο του Supply Chain Resilience & Sustainability για μελλοντικές εφοδιαστικές 
αλυσίδες στον στρατιωτικό και πολιτικό τομέα.

Σχήμα 2. Δημιουργία Αξίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Σχεδιάζοντας 
Πηγή: Zaires D., (2022) [Adapted from R.Wilding (2019)]

ΠΛΟΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΡΙΣΚΑ 
ΤΗΣ ΡΩΣΣΟ - ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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Δύο χώρες που έχουν και οι δύο McDonald’s δεν θα κάνουν 
ποτέ πόλεμο μεταξύ τους» ήταν η διάσημη θεωρία που 
διατύπωσε το 1996 ο αρθρογράφος των New York Times και 
θιασώτης της παγκοσμιοποίησης, Τόμας Φρίντμαν.

Η θεωρία του βασιζόταν στο αξίωμα πως χώρες με μεγάλες 
οικονομίες δεν θα έβαζαν τις γεωπολιτικές τους διαφορές 
πάνω από το εμπόριο και το κέρδος. Σήμερα τα 850  εστιατόρια 
στη Ρωσία και τα 100 στην Ουκρανία έχουν κλείσει προσωρινά 
και μαζί τους κλείνουν και οι εμπορικοί δρόμοι που περνούσαν 
ή συνδέονταν με τη Ρωσία, ενισχύοντας έτερες διαδρομές και 
αλλάζοντας τον γεωγραφικό χάρτη του εμπορίου. Αναπόδραστες 
συνέπειες του πολέμου είναι και το ντόμινο προβλημάτων που 
θα τροφοδοτήσουν οι κυρώσεις στη Ρωσία στις εταιρείες 
Logistics, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα λιμάνια, αλλάζοντας 
για πάντα τον τρόπο που λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Ήδη πολλές μεταφορικές εταιρείες έχουν διακόψει τις 
παραγγελίες από και προς τη Ρωσία και την Ουκρανία, ενώ η 
υποτίμηση του ρουβλίου θα δημιουργήσει μεγάλα ποσά χρέους 
στους freight forwarders.

Μεγάλες επιπτώσεις θα έχει η εισβολή της Ρωσίας και στις 
παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων, αφού η Ουκρανία αποτελεί 
τον σιτοβολώνα της Ευρώπης, ενώ μαζί με τη Ρωσία 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 29% της παγκόσμιας εξαγωγικής 
αγοράς σιταριού. 

Στο δυσμενές τοπίο έρχεται να προστεθεί ο «εγκλωβισμός» 
του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας, 
όπου η Ρωσία αποτελεί κυρίαρχη δύναμη κατέχοντας το 10.5% 
των ανθρώπινων πόρων παγκοσμίως, σύμφωνα με το 
International Chamber of Shipping. Μετρήσιμο αντίκρισμα θα 
δούμε και στον κλάδο των μεταφορών, όπου το πρόβλημα της 
έλλειψης οδηγών φορτηγών θα επιδεινωθεί ακόμα 
περισσότερο. Στη μαύρη τρύπα των 400.000 οδηγών που 
λείπουν και είναι απαραίτητοι στην Ευρώπη, θα προστεθούν 
ακόμα 4.000-5.000 οδηγοί που υπολογίζεται πως έχουν 
εγκλωβιστεί στην Ουκρανία. 

Την ίδια στιγμή οι μεταφορικές εταιρείες βρίσκονται στη 
μέγγενη των δυσθεώρητων τιμών των καυσίμων κίνησης με τα 
μικρά σχήματα να οδηγούνται σε κλείσιμο. Το κόστος 
μεταφοράς προϊόντων αναπροσαρμόζεται πια κάθε εβδομάδα 
με την υπερβολική αύξηση στα ναυτιλιακά κόστη για τη 
μεταφορά των κοντέινερς να έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο 
στον κλάδο. Συνολικά, ο δείκτης FBX αυξήθηκε κατά 7% τον 
Ιανουάριο, με την μεγαλύτερη άνοδο (14%) να παρατηρείται 
στην γραμμή Ασίας-Δυτικής Όχθης των ΗΠΑ. 

Τη θρυαλλίδα στο εύφλεκτο μείγμα του πολέμου θα αποτελέσει 
η εξάπλωση της πανδημίας στην Κίνα και τα νέα lockdowns, 
καθώς και ο διαρκής εμπορικός πόλεμος Κίνας-ΗΠΑ και η 
σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή του εμπορίου με τη Ρωσία. Ήδη 
βλέπουμε τη δημιουργία ενός κινήματος για απεξάρτηση από 
τα εξαρτήματα, τις πρώτες ύλες ή ακόμα και τελικό προϊόν από 
την Κίνα -και πλέον από τη Ρωσία- ενώ καταγράφεται μια 
μεγάλη στροφή σε τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές. 
Ακόμη και η υπόνοια ότι η Κίνα είναι στο πλευρό της Ρωσίας, 
ενισχύει αυτό το κίνημα. 

Καλούμαστε λοιπόν να διαχειριστούμε μικρότερα και 
ακριβότερα φορτία με μεγαλύτερα μεταφορικά κόστη, καθώς 
και μεγαλύτερες ανάγκες αποθήκευσης για πολύ περισσότερο 
διάστημα. Παράλληλα, καλούμαστε να λύσουμε δύσκολες 
εξισώσεις, όπως το να προβλέψουμε κόστη πρώτων υλών, 
ελλείψεις και αγοραστική συμπεριφορά, σχεδιάζοντας 
μεσοπρόθεσμα την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, με 
το μικρότερο δυνατό κόστος και τις λιγότερες απώλειες σε 
ανθρώπινο δυναμικό.

Η εξίσωση είναι δυσεπίλυτη και πολύ φοβάμαι ότι οι επόμενοι 
μήνες προβλέπονται δυσοίωνοι. Το μόνο δεδομένο είναι η μη 
αναστρέψιμη στροφή των Logistics από Global σε Local. 
Δυστυχώς όταν ο πόλεμος ξεσπά είναι σαν τη φωτιά, ποτέ δεν 
μένει περιχαρακωμένος σε έναν τόπο, αλλά εξαπλώνεται 
ανέλπιστα μακριά.

Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Από την Ελένη Μπίτσιου, 
Αντιπρόεδρο Διοικητικού EEL - Εμπορική Διευθύντρια SYNERGY AE

B
io Η Ελένη Μπίτσιου είναι Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό 

στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο  Birkbeck του Λονδίνου. Έχει επίσης παρακολουθήσει τα προγράμματα “More 
Effective Management” στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και “Creative Accounting” στο London School of Economics.
Στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην εταιρεία Sigma International S.A. εργάστηκε για πρώτη φορά στον τομέα των Logistics, 
ειδικότερα στη διαχείριση ανταλλακτικών ναυτιλίας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μηχανικός στην εταιρεία Μάρμαρα 
Διονύσου ΑΕ. Η θητεία της ωστόσο ήταν σύντομη καθώς την κέρδισαν τα logistics. Εργάστηκε στην εταιρεία Κόμβος ΑΕ 
(3PL) από το 1993 έως το 2001 αναλαμβάνοντας το Business Development, ενώ παράλληλα απέκτησε εμπειρία από όλες 
τις θέσεις σχετικές με την εφοδιαστική αλυσίδα. Από το 2001 έως το 2006, και λόγω των αναγκών της αγοράς εξαιτίας 
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, πέρασε και πάλι στην βιομηχανία αλλά στην Εμπορική Διεύθυνση της Fulgor 
Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων ΑΕ. Η σταδιοδρομία της  συνέχισε στην Εταιρεία SYNERGY AE, όπου εργάζεται 
τα τελευταία 13 χρόνια ως Εμπορική Διευθύντρια, ενώ κατέχει και την θέση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Παράλληλα είναι 
Υπεύθυνη της ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Εταιρίας.
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SPECIALS

O πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν αφήνει 
ανεπηρέαστη την Εφοδιαστική Αλυσίδα, η οποία βάλλεται με 
πολλούς τρόπους. 

Αυτό βεβαιώνεται και από τις διάφορες εκθέσεις που όλοι μας 
διαβάζουμε αυτές τις ημέρες και ειδοποιούν για μεγάλες 
αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Οι δύο αυτές χώρες  μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν μεγάλο 
ποσοστό εισαγωγών από την Ευρώπη ή την Αμερική , όμως 
είναι βασικές προμηθεύτριες σε αυτές σε ενέργεια και σιτηρά .
Ως προς την ενέργεια, εκτός των άλλων βλέπουμε ήδη τις 
αυξήσεις στα καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο κλπ), ικανές να 
επηρεάσουν άμεσα τις διεθνείς και εθνικές μεταφορές.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, προσπαθούν 
εναγώνια να απορροφήσουν ένα μικρό ποσοστό ώστε να 
παραμείνουν στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, όμως είναι 
σίγουρο ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις θα μεταφερθούν 
κατευθείαν στα καταναλωτικά αγαθά.

Η αγορά των τροφίμων σίγουρα θα υποστεί ένα τεράστιο σοκ , 
διότι οι εμπλεκόμενες στον πόλεμο χώρες, είναι βασικές 
προμηθεύτριες χώρες σιτηρών σε πολλές χώρες. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Κίνα, 
εισάγουν πάνω από το 70% των αναγκών τους από τη Ρωσία 
και την Ουκρανία. Όπως γίνεται κατανοητό, καθώς  η ισορροπία 
των μεταφορών διαταράσσεται διεθνώς, η Ελλάδα βρίσκεται 
μεταξύ των χωρών που η εφοδιαστική τους αλυσίδα βλάπτεται 
τόσο από την αύξηση της ενέργειας όσο και από την μείωση 

του κύκλου εργασιών, μιας και η χώρα μας εξάγει σε Ρωσία και 
Ουκρανία μεγάλες ποσότητες, φρούτων και κηπευτικών.

Οι εταιρείες Logistics που έχουν επενδύσει σε αυτό το 
αντικείμενο (μεταφορά – αποθήκευση – συσκευασία κλπ) 
αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα των άλλων προβλημάτων και την 
μείωση του κύκλου εργασιών τους.

Οι απώλειες που δημιουργούνται λόγω του πολέμου, 
επηρεάζουν ανακλαστικά όχι μόνο τις επιχειρήσεις του κλάδου 
της  εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και άλλους επιχειρηματικούς 
τομείς όπως τη ναυτιλία, τις αερομεταφορές, τον τουρισμό.
Το πρόβλημα είναι ποικιλόμορφο και δεν εστιάζεται 
αναμενόμενα μόνο στην εμπόλεμη ζώνη.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται εκατέρωθεν, δείχνουν να είναι 
μακροχρόνιες και πολύ δύσκολα προσπελάσιμες. 

Τα νέα λοιπόν δεδομένα που διαμορφώνονται για τα logistics, 
επιτάσσουν την σχεδίαση νέας στρατηγικής, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον.  Είναι σίγουρο ότι θα 
μειωθεί ο κύκλος εργασιών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, οι 
εμπορευματικές ροές θα αλλάξουν, το κόστος θα επιβαρυνθεί 
και για το λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα θα 
πρέπει να βρούν εναλλακτικές λύσεις, σε επίπεδο μεταφορών 
ή διαχείρισης εμπορευμάτων, προκειμένου να συνεχιστεί η ροή 
των τους.

Πλέον οι συνέργειες είναι επιβεβλημένες σε όλα τα επίπεδα και 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει από την θεωρητική τους 
αναφορά, να γίνουν ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη.  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS VS 
ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Από τον Αλέξανδρο Αλεξίου, 
Αντιπρόεδρο Λειτουργιών EEL - Logistics Manager VERINSO ODDS

B
io Ο Αλέξανδρος Αλεξίου έχει τελειώσει προγραμματισμό – ανάλυση Η/Υ στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ επίσης έχει τελειώσει τον 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Graduate Diploma in Logistics Management στη Ε.Ε.Δ.Ε. και από το 2018 φοιτά στο ΕΑΠ 
στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η επαγγελματική δραστηριότητα ξεκίνησε το 1988 σαν εργοδηγός 
παραγωγής στην εταιρεία Πεντελική (παραγωγή και εμπορεία χυμών και ποτών).
Το 1989 έως 1994 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΧΑΙΑ CLAUSS σαν Warehouse Manager Στην συνέχεια και έως το 2000 
εργάστηκε στην εταιρεία Μίδας του ομίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ σαν υπεύθυνος δρομολόγησης. Το 2000 έως 2005 εργάζεται στην 
CARREFOUR στις θέσεις transportation supervisor , coordinator supervisor , warehouse manager textile . Από το 2005 έως 
2008 βρίσκεται στην Εταιρεία METRO (CASH & CARRY – SUPER MARKET) στην θέση του warehouse supervisor που στην 
συγκεκριμένη εταιρεία του δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχει στον σχεδιασμό της λειτουργίας του κέντρου διανομής των 
Οινοφύτων . Τα επόμενα δύο χρόνια  (2008-2010) είναι Operation Manager στην FASHION LOGISTICS του ομίλου SPRIDER 
STORES. Στη συνέχεια (2010 – 2017)   είναι διευθυντής   Logistics στην εταιρεία ALPHA GRISSIN AE.(συστήματα ισχύος 
και ελέγχου περιβάλλοντος) και από το 2017 έως σήμερα έχει το ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία VERINSO. Είναι μέλος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LOGISTICS από το 2005, που το 2010 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , το 2015 έως 
2019 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος Οικονομικών της ΕΕL και το 2019 εκλέχθηκε εκ νέου Αντιπρόεδρος Λειτουργιών της EEL .



Θεσσαλονίκη
10–11 Μαΐου
Αθήνα
24–25 Ιουνίου

SAVE THE  DATES

SUPPLY CHAINS
CONNECTED

Η EEL ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ LOGI.C 2022

Με την τιμητική υποστήριξη του οργανισμού μας, 
διοργανώνονται και φέτος τα LOGI.C events 2022.
Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις στοχεύουν στην 
ανάδειξη των εξελίξεων στο κλάδο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, στα νέα δεδομένα καθώς και τις ευκαιρίες 
για επενδύσεις οι οποίες διαμορφώνονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε το https://logisticsconferences.gr

∆ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η



Οι δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Logistics αλλά και οι παροχές 

προς τα μέλη της, δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς 

την έμπρακτη υποστήριξη των πολυάριθμων μελών της.

Η ετήσια συνδρομή των τακτικών, φοιτητικών και εταιρικών μελών της, 

καθώς και η συμμετοχή στα χορηγικά πακέτα εκδηλώσεων, 

αποτελούν το μοναδικό μέσο στήριξης του έργου της.

 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαμορφωθεί νέα εταιρική πολιτική εγγραφής 

στην EEL με σημαντικά οφέλη, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε 

από τη γραμματεία μας.

 

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ EEL

Καλωσορίζουμε την  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Φ.Ε.)  

που βρίσκεται πλέον στη μεγάλη οικογένεια της EEL.




