
 

Δελτίο Τύπου 

Τα Ελληνικά Logistics στην κορυφή της Ευρώπης! 

28 Απριλίου 2015 

Στις 22 Απριλίου 2015, στις Βρυξέλλες, έλαβε χώρα η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων 

Logistics που διοργανώνει ετησίως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics ELA (European Logistics 

Association).  

Φέτος η Ελλάδα συμμετείχε για μόλις δεύτερη φορά στα Βραβεία υπό την αιγίδα του ILME (Ινστιτούτο 

Logistics Management Ελλάδος) και ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς η χώρα μας πέτυχε και την 

διάκρισή της μέσω της βράβευσης του κ. Ανέστη Παρταλίδη, Managing Director της Trade Logistics ΑΕ 

και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics, ώς “Επαγγελματία της Χρονιάς”.  

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ΙLΜΕ, www.ilme.gr) είναι το Ελληνικό μέλος του ELA, και 

είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Στην διάρκεια των 21 ετών της ύπαρξής του, το ΙLΜΕ προωθεί 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ελληνικών logistics, καθώς και την βελτίωση της 

διαχείρισης των logistics στο εμπόριο, την βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα. Το ΙLΜΕ είναι πλήρες 

μέλος του ELA, με ενεργή και δυναμική συμμετοχή σε συνέδρια, επισκέψεις σε κέντρα logistics, στην 

οργάνωση των βραβείων του ELA, και την οργάνωση και υλοποίηση των πρότυπων πιστοποίησης του 

European Certification Board of Logistics ( ECBL). 

Ο κ. Ανέστης Παρταλίδης, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, αποφοίτησε από την Σχολή 

Μηχανικών/ Μηχανολόγων του ΕΜΠ στην Αθήνα, ενώ από το 1983 έως το 2000 εργάστηκε στην 

εταιρεία Σαράντης, πρώτα ώς Operations Manager και κατόπιν ώς Logistics Director. Το 1995, 

δημιουργεί το κέντρο διανομής της Σαράντης στα Οινόφυτα το οποίο διαθέτει την πρώτη 

αυτοματοποιημένη διαδικασία διαλογής στην Ελλάδα. Ένα καινοτόμο έργο το οποίο έθεσε και τα 

standards για πολλές αποθήκες στην χώρα μας έκτοτε. Από το 2000 και μετά, εργάζεται στον Όμιλο 

Φουρλή ως Logistics Director, ενώ δημιουργεί και επιβλέπει σειρά από projects και καινοτομίες για τον 

Όμιλο όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και στα Βαλκάνια και την Κύπρο (INTERSPORT, IKEA κ.α). Από 

το 2007 εργάζεται ως Γενικός Διευθυντής της Trade Logistics ΑΕ που αποτελεί μέλος του Oμίλου 

Φουρλή, και ξεκίνησε την λειτουργία της τον Μάρτιο του 2008. Η πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη 

της βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας και είναι η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα.  

Ο κ. Παρταλίδης, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics η οποία συνέταξε τον νόμο για τα Logistics 

που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2014 και εμπεριέχει ζωτικές αλλαγές για την βιομηχανία των 

Logistics.  

 

Ο κ. Jos Marinus, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ELA (European Logistics Association) 

δήλωσε: 

«Για δεύτερη φορά ο ELA βραβεύει κάποιον που μέσω των δράσεών του έχει συνεισφέρει σημαντικά 

στην ανάπτυξη των logistics και εργάζεται εμπνέοντας τόσο τους υπάρχοντες, όσο και τους 

μελλοντικούς logisticians στην Ελλάδα.  

Κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο κ. Ανέστης Παρταλίδης αποδυκνείει ότι τα logistics 

μπορούν να κάνουν την διαφορά!» 

http://www.ilme.gr/


 

 

Ο κ. Σπύρος Ολύμπιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ILME δήλωσε: 

«Όλοι μας στο ΙLME, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στα μόλις δύο χρόνια συμμετοχής μας στα 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Logistics του ELA, απονεμήθηκε σε έναν Έλληνα ο τιμητικός τίτλος του 

“Επαγγελματία της Χρονιάς ” από τον ΕLA. Το μέλος μας και Managing Director της Trade Logistics AE, κ. 

Παρταλίδης, ειναι το παράδειγμα ενός ηγέτη με βαθιά γνώση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που 

πρωταγωνιστεί σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και έχει συνεισφέρει σημαντικά στην 

ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα εμπνέοντας τις νέες γενιές των logisticians της χώρας του με κύρια 

πιστεύω την καινοτοτμία και την εξωστρέφεια.  

Το βραβείο δείχνει ότι, ακόμη και σε δύσκολες εποχές, το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό 

στα logistics διαθέτει δυνατότητες που προσθέτουν αξία και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της 

Ελλάδας η οποία έχει αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στην βιώσιμη , παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Ανέστης Παρταλίδης (Managing Director, Trade Logistics ΑΕ και Επαγγελματίας της 

Χρονιάς), ο κ. Σπύρος Ολύμπιος (Πρόεδρος ΙLME, Μέλος ΔΣ και Executive Committee ELA, Πρόεδρος της Επιτροπής Business 

Development του ELA), Ο κ. Jos Marinus (Πρόεδορς του ΕLA) 


