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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το ILME διοργανώνει για πρώτη φορά τα Ελληνικά Βραβεία Αριστείας στα Logistics (Hellenic Awards for 

Logistics Excellence) στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ανάδειξη και ανάπτυξη του χώρου των 

logistics μέσω συνεργειών και κοινών δράσεων και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία των 

επαγγελματιών του χώρου.  

Μέσω της συμμετοχής στη διοργάνωση δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα να 

παρουσιάσουν καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα καταρχήν στην ελληνική αγορά αλλά και σε δεύτερο 

στάδιο, εφόσον συμπεριληφθούν στις τρεις καλύτερες προτάσεις, να διαγωνισθούν σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας στα Logistics, το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Logistics (ELA – European Logistics Association). 

Τα ελληνικά βραβεία στοχεύουν στην ανάδειξη των καλύτερων προτάσεων, οι οποίες προάγουν την 

καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στη συνέχεια, η διαδικασία συμμετοχής στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό ακολουθεί τα πρότυπα του “Champions League”. Συγκεκριμένα, ο ELA έχει μέλη ενώσεις και 

οργανισμούς logistics από περίπου τριάντα (30) χώρες της Ευρώπης και κάθε χώρα-μέλος διεξάγει ένα 

εθνικό «πρωτάθλημα». Οι προτάσεις που καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις εξασφαλίζουν και τη 

συμμετοχή τους στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. 

Για πρώτη φορά το 2013, το ILME που εκπροσωπεί επίσημα τον ELA στην Ελλάδα αποφάσισε να λάβει 

μέρος στο διαγωνισμό προκειμένου να προβάλλει στον ευρωπαϊκό στίβο τα Ελληνικά Logistics.   

Το ILME προσκαλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής με 

εξωστρέφεια συμμετέχοντας ενεργά και ανταγωνιζόμενοι σε διεθνές επίπεδο για την καταξίωση των 

ελληνικών logistics. 

Την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζουν η Κρητική Εταιρεία Logistics (LAC) καθώς και η πρωτοβουλία Up Greek 

Logistics, η οποία αποτελεί και το όχημα επικοινωνίας και επιχειρηματικής δικτύωσης του ILME. 

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής και τους διοργανωτές θα βρείτε στις 

επόμενες σελίδες.  
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Οι συμμετοχές θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να προάγουν την καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα 

και να έχουν ήδη εφαρμοσθεί στην πράξη. 

 Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και φυσικά 

πρόσωπα, όπως λ.χ. : 

 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών  

 Εμπορικές εταιρείες 

 Κατασκευαστικές εταιρείες 

 Δημόσιος τομέας 

 Ένοπλες Δυνάμεις 

 Εταιρείες συμβούλων logistics, ή 

γενικότερα κάθε είδους εταιρεία / πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα logistics. 

 Το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύ. Το προϊόν/υπηρεσία/εφαρμογή μπορεί να αφορά σε:  

 Ενσωμάτωση ή επανασχεδιασμό της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας ή  

 Καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας 

Παραδείγματα σχετικών επιτευγμάτων συμπεριλαμβάνουν: 

 Εισαγωγή καινοτόμου συστήματος μεταφοράς ή αποθήκευσης με έμφαση στη βελτίωση 

λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην παραγωγή / βιομηχανία 

 Βελτιστοποίηση της ροής πληροφοριών ή επικοινωνίας στα logistics 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των € 300 (με ΦΠΑ).  Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση 

στο λογαριασμό του ILME. 

Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα με την επωνυμία της 

εταιρείας και τα στοιχεία επικοινωνίας στο awards@hilme.gr. 

mailto:awards@hilme.gr
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Η υποβολή των συμμετοχών ξεκινά τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013. 

Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει την «Αίτηση Υποψηφιότητας» που υπάρχει στην ιστοσελίδα του 

ILME και να την στείλει μαζί με την υποβολή του.  

Η πρόταση υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να μπορεί, εφόσον διακριθεί, να συμμετάσχει 

και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Η περιγραφή και ανάλυση του project δεν πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι 

τέσσερις (24) σελίδες Α4. 

Αποδεκτά γίνονται αρχεία σε μορφή PDF, Word ή Powerpoint. Βοηθητικά ηλεκτρονικά μέσα όπως video ή 

παρουσιάσεις σε άλλη μορφή δεν είναι αποδεκτά και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση awards@hilme.gr. Εκπρόσωπος της Οργανωτικής 

Επιτροπής θα επιβεβαιώνει την ορθή λήψη του μηνύματος και συνεπώς την έγκυρη συμμετοχή του 

υποψηφίου. 

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο υποψήφιος συναινεί στη δημοσίευση της πρότασής του καθώς και 

τη χρήση της υποβολής και των περιεχομένων της από το ILME και το ELA. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Έναρξη υποβολών     Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής   Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων    Τρίτη 14 Ιανουαρίου - τέλη Ιανουαρίου 2014 

Τελετή Απονομής      Τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 2014 

Η εκδήλωση για την ανακοίνωση των τριών πρώτων υποψηφίων και την απονομή των Ελληνικών 

Βραβείων Αριστείας στα Logistics θα διοργανωθεί σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Up Greek Logistics, 

η οποία αποτελεί μία δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, επιχειρηματικής δικτύωσης εταιρειών 

και στελεχών του χώρου, καθώς και προώθησης συνεργασιών στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα. Η 

τελική ημερομηνία θα ανακοινωθεί στις αρχές Ιανουαρίου του 2014. 

 

mailto:awards@hilme.gr
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η ελληνική επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από έγκριτους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες στο χώρο 

των logistics. Τα μέλη της επιτροπής είναι (με αλφαβητική σειρά): 

 Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης: Γιάννης  Κονετάς, επίτιμος πρόεδρος  του European Logistics 

Association (ELA) 

 Καθ. Ελευθέριος Ιακώβου, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. & Πρόεδρος, 

Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος 

 Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  

 Καθ. Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Πειραιά    

 Απόστολος Τζιμούρτας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Ομίλου Ορφέας Βεϊνόγλου 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση των υποβολών ακολουθεί την μεθοδολογία και το σύστημα βαθμολόγησης του ELA, το 

οποίο βασίζεται στα εξής τρία (3) κριτήρια με διαφορετική βαρύτητα το καθένα: 

1. Παρουσίαση (15%) 

Η παρουσίαση της πρότασης παίζει σημαντικό  ρόλο στην αξιολόγησή της. Θα ληφθούν υπόψη: 

 ο τρόπος σύνταξης της πρότασης (σωστή επισκόπηση, επικοδομητική διάταξη και 

έκφραση, προσαρμογή κειμένου στο πλαίσιο του διαγωνισμού), 

  η ελκυστικότητα της παρουσίασης (χρήση γραφικών, πίνακες, συνολική εικόνα  

παρουσίασης),  καθώς και 

 το ύφος γραφής (ευανάγνωστο κείμενο, ευχέρεια λόγου και ορθή χρήση της αγγλικής 

γλώσσας). 

2. Περιεχόμενο (25%) 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

 να παρουσιάσουν και εξηγήσουν ικανοποιητικά το πρόβλημα που κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν στη καθημερινή τους λειτουργία,  
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 να περιγράψουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η λύση στην οποία 

κατέληξαν είναι η πλέον κατάλληλη, και τέλος 

 να αναφέρουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της πρότασης. 

3. Καινοτομία & Εφαρμογή (60%) 

Οι υποψήφιοι καλούνται: 

 να καταγράψουν το βαθμό δυσκολίας και περιπλοκότητας του προβλήματος, 

 να περιγράψουν την εφαρμογή της καινοτόμου ιδέας / υπηρεσίας / προϊόντος 

αποδεικνύοντας την πρωτοτυπία και την τεχνική υπεροχή της νέας λύσης,  καθώς και 

 να αναφέρουν τη χρήση της στην αγορά των logistics περιγράφοντας το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που προσφέρει. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει κάθε υποβολή για την ορθότητα και την εγκυρότητα της συμμετοχής 

σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού (ημερομηνία υποβολής, μέγεθος πρότασης, αίτηση 

υποψηφιότητας, πληρωμή κόστους συμμετοχής, κλπ.). Οι έγκυρες συμμετοχές προωθούνται στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης μαζί με τα κριτήρια και τη φόρμα αξιολόγησης.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μελετά τις προτάσεις, τις βαθμολογεί σύμφωνα με τα δημοσιευμένα κριτήρια και 

στέλνει τη φόρμα αξιολόγησης στον πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος και ανακοινώνει τα τελικά 

αποτελέσματα. 

Σημείωση: Η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης είναι τελική και δεν επιδέχεται περαιτέρω συζήτηση ή 

αλληλογραφία. Ο πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνει προσωπικά όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με 

τα αποτελέσματα. 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΑ LOGISTICS 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας στα Logistics (European Award for Logistics 

Excellence) είναι ετήσιο και απονέμεται στην καλύτερη ευρωπαϊκή πρόταση που 

προάγει την καινοτομία στο χώρο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

η οποία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σχετικού επαγγέλματος . 

Οι τρεις πρώτες υποψηφιότητες παρουσιάζονται συνήθως κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής. Στον 

νικητή του βραβείου δίνεται η δυνατότητα διεθνούς προβολής αλλά και χρήσης ειδικού λογοτύπου για την 
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ανάδειξή του ως «πρώτου μεταξύ πρώτων». Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας στα Logistics έχει πλέον 

αναδειχθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στο χώρο και η κατάκτησή του αποτελεί στόχο πολλών 

ευρωπαϊκών εταιρειών.  

Η επιτροπή αξιολόγησης είναι διεθνής και αποτελείται από 12 εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και 

επιχειρηματικής κοινότητας. ΟΙ υποψήφιοι προτείνονται από τις χώρες-μέλη του ELA και ορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ELA, το οποίο επιλέγει και τον πρόεδρο της επιτροπής.  

Η τελετή απονομής για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας στα Logistics για το 2014 θα πραγματοποιηθεί 

στην έδρα του οργανισμού στις Βρυξέλλες, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Τα οφέλη που προκύπτουν για τις εταιρείες που θα λάβουν μέρος στα Ελληνικά Βραβεία Αριστείας στα 

Logistics είναι σημαντικά: 

 Εξωστρέφεια και συναγωνισμός με άλλες καινοτόμες προτάσεις 

 Διαφήμιση & προβολή της εταιρείας 

 Παρουσίαση της υπηρεσίας / προϊόντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  

 Δυνατότητες εμπορικής προώθησης 

Επίσης, στοχεύοντας στην υποστήριξη και προβολή ειδικά των μικρών και start-up επιχειρήσεων, οι 

διοργανωτές προγραμματίζουν την παρουσίαση στο κοινό όλων των υποψηφιοτήτων. Συγκεκριμένα, σε 

κάθε υποψήφιο θα δίνεται η δυνατότητα δεκαπεντάλεπτης παρουσίασης του προϊόντος / υπηρεσίας που 

περιγράφει στην υποβολή του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ιανουαρίου 2014 (τελετή απονομής) ή, 

εάν λόγω χρόνου και μεγάλου αριθμού των υποψηφίων δεν είναι εφικτό, σε μία από τις επόμενες, 

συνήθως μηνιαίες, συναντήσεις της Up Greek Logistics μέσα στο 2014. 

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ  

ELA  

Το ELA – European Logistics Association είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός Logistics με έδρα τις 

Βρυξέλλες και ο οποίος έχει ως μέλη ενώσεις και οργανισμούς logistics από 30 χώρες της Ευρώπης. Οι 

στόχοι του ELA συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την δικτύωση των μελών του αλλά και την προώθηση 

των logistics καθώς και των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι βασικές 

δράσεις του ELA συμπεριλαμβάνουν εκτός από τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Βραβείου Αριστείας στα 
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Logistics, τη διατύπωση Ευρωπαϊκών Προτύπων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα (European Logistics 

Standards) και την Πιστοποίηση του επαγγελματία logistician (Certification) καθώς και την οργάνωση 

συνεδρίου για διδακτορικούς φοιτητές (ELA Doctorate Workshop). Ο επίσημος εκπρόσωπος του ELA στην 

Ελλάδα είναι το ILME (HILME). 

Περισσότερες πληροφορίες:  www.elalog.eu 

ILME 

Το ILME – Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος είναι ένας μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός και 

επαγγελματικός οργανισμός στη χώρα μας, που ασχολείται συστηματικά με τα logistics σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.  Το ILME στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

ελληνικού προϊόντος logistics και στην αναβάθμιση του γεωστρατηγικού πλεονεκτήματος της χώρας, στην 

καθιέρωση του logistics management στο εμπόριο, τη βιομηχανία αλλά και τη δημόσια διοίκηση, στην 

συνεχή εξέλιξη και επιμόρφωση των ελλήνων logisticians με νέες διαδραστικές μεθόδους coaching και 

mentoring καθώς και στην ουσιαστική συνεργασία με τους χώρους της έρευνας και τα πανεπιστήμια. 

Το ILME είναι πλήρες μέλος του ELA. Ενισχύοντας το θεσμικό του ρόλο, το ILME σύναψε σύμφωνο 

συνεργασίας με την Κρητική Εταιρία Logistics (LAC – Logistics Association of Crete) και με την Κυπριακή 

Εταιρία Logistics (CLA - Cyprus Logistics Association). Επίσης, το ILME υποστηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία 

UP Greek Logistics για την προώθηση των ελληνικών logistics στο εξωτερικό. 

Περισσότερες πληροφορίες:  www.ilme.gr  

LAC 

Η Κρητική Εταιρεία Logistics – LAC Logistics Association of Crete είναι ένα επιστημονικό σωματείο, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης. Ιδρύθηκε το 2010 και οι βασικοί του σκοποί 

συμπεριλαμβάνουν την προβολή, διάδοση, υποστήριξη και συνεχή ανάπτυξη της επιστήμης των Logistics 

καθώς και των στελεχών που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Η πραγματοποίηση των στόχων του LAC 

πραγματοποιούνται κυρίως μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων καθώς και μέσω συνεργιών 

και συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

To LAC έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με το ILME και την Κυπριακή Εταιρεία Logistics, και είναι 

affiliate member του ELA από το Μάιο του 2011. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.lac.gr 

http://www.elalog.eu/
http://www.ilme.gr/
http://www.lac.gr/
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UP GREEK LOGISTICS 

Η  Up Greek Logistics είναι μία ιδιωτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012 έχοντας σκοπό την 

ανάπτυξη και προώθηση του ελληνικού προϊόντος Logistics. Μέσα στον ενάμιση χρόνο δράσης της, Up 

Greek Logistics κατάφερε να γίνει μία συνήθεια της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας 

συγκεντρώνοντας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τους logisticians που δραστηριοποιούνται σε ευρύ 

φάσμα της ελληνικής οικονομίας με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει τόσο η 

σύγχρονη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και η διασύνδεσή της με τις αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Συγχρόνως έχει αποτελέσει μια δυναμική 

πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, επιχειρηματικής δικτύωσης εταιρειών και στελεχών του χώρου, καθώς 

και προώθησης συνεργασιών στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα.  

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.linkedin.com/groups/Up-Greek-Logistics-4365309/about 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  

Η διοργάνωση των πρώτων Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics παρέχει στις εταιρείες 

δυνατότητες προβολής και δυναμικής επικοινωνίας των προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσω της 

ιστοσελίδας του ILME αλλά και ως χορηγοί της διοργάνωσης ή/και της τελετής απονομής. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χορηγιών, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους 

Υπεύθυνους Επικοινωνίας του ILME: 

Άρης Αλτιπαρμάκης, e-mail: a.altiparmakis@gmail.com 

Άννα Πιστώφ, email: anapistof@gmail.com 

Τηλέφωνο: 6944 25 41 56 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή των Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics: 

 Λίνα Πάλλη, Μέλος Δ.Σ. του ΙΛΜΕ, τηλ. 210-3536444 & 6977-917377 

 Νεκτάριο Κανακαράκη, Πρόεδρο της Κρητικής Εταιρείας Logistics (LAC), τηλ. 6979-393927 

 ή στο awards@hilme.gr. 

 

http://www.linkedin.com/groups/Up-Greek-Logistics-4365309/about
mailto:anapistof@gmail.com
mailto:awards@hilme.gr

