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Νηρέας, Διακίνηση, ΙΤΥΕ Διόφαντος η ελληνική Champion Team του ELA 

Ραντεβού στις Βρυξέλλες δίνουν οι 3 νικητές των πρώτων Βραβείων Αριστείας στα LOGISTICS 

Σε μια λαμπρή τελετή, με παρούσα όλη την ελληνική αγορά logistics, στην κορύφωση της ευρωπαϊκής 

Supply Chain Day, το βράδυ της 10ης Απριλίου, στο αμφιθέατρο του Αθήνα 9,84, αναδείχθηκαν οι τρεις 

ελληνικές εταιρείες που θα αποτελέσουν την εθνική Champion Team ενόψει του ευρωπαϊκού διαγωνισμού 

«“European Gold Medal in Logistics & Supply Chain 2014 “Project of the Year”» που θα πραγματοποιηθεί 

στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες. 

 Το πρώτο βραβείο Αριστείας, έλαβε η εταιρεία Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες που ξεχώρισε 

γιατί πραγματοποίησε μία ολοκληρωμένη διαδικασία επανασχεδιασμού του δικτύου 

εφοδιασμού της σε όλα τα επίπεδα με τη διασφάλιση της καλής ποιότητας του φρέσκου 

τροφίμου και της παρακολούθησης της διακίνησής του σε πραγματικό χρόνο. 

 Το δεύτερο βραβείο Αριστείας, απονεμήθηκε στην εταιρεία Διακίνησις, η οποία διακρίθηκε 

για την η εφαρμογή ενός καινοτομικού συνεργατικού συστήματος διαχείρισης διανομών, το 

οποίο στοχεύει σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών μέσω της δρομολόγησης, ελέγχου 

και παράδοσης προϊόντων σε πολλαπλά σημεία διανομών. 

 Το τρίτο βραβείο Αριστείας, δόθηκε στον οργανισμό ΙΤΥΕ Διόφαντος, που έκανε αίσθηση για 

τον ολοκληρωμένο και σύγχρονο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των διδακτικών 

βιβλίων στα ελληνικά σχολεία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής, 

συσκευασίας και διανομής τους. 

Όπως τονίστηκε και από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και οι τρεις προτάσεις διακρίνονται για την προαγωγή 

της καινοτομίας, είτε στον επανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, είτε στην εφαρμογή ενός νέου 

συστήματος logistics με χρήση νέας τεχνολογίας. Κάθε μία από τις υποβολές ξεχωρίζει τόσο για την 

πρωτοτυπία της όσο και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της. Και οι τρεις πληρούν όλα τα κριτήρια για να 

ανταγωνιστούν επάξια μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να κερδίσουν τίτλο και στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό. 

Η βραδιά έκρυβε και εκπλήξεις, καθώς η κεντρική ιδέα του διοργανωτή φορέα, του ILME ήταν η αγορά 

Logistics να καταφέρει να «γεφυρώσει» το παρελθόν, το παρόν με το μέλλον, δίνοντας ώθηση στην 

εξωστρέφεια του κλάδου και στις καινοτομίες που είναι ικανός να εφαρμόσει. Έτσι, λοιπόν το ILME και το 

σύνολο των παρευρισκόμενων, τίμησαν με ένα ειδικό βραβείο για την συνολική και πολύχρονη προσφορά 

του στον κλάδο, τον επίτιμο πρόεδρο του ILME και του ELA κ. Ιωάννη Κονετά.  

Ο key note speaker της βραδιάς, ευρωβουλευτής της χρονιάς για το 2013 με έμφαση στις μεταφορές, κ. 

Γιώργος Κουμουτσάκος, παρέδωσε το δεύτερο βραβείο – έκπληξη, σε μια ελπιδοφόρα καινοτομία από το… 

μέλλον. Το βραβείο έλαβαν εκ μέρους του Μαθητικού Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Λεοντείου 

Λυκείου, Κωνσταντίνος Γκιάλας & Λεονάρδος Ρούσσος, που έχουν δημιουργήσει μια πρωτοποριακή 

ηλεκτρονική πλατφόρμα εικονικής επιχείρησης, τη Leon Τουριστική. 

 


