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«Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην
μετά Covid – 19 εποχή» στις 18 Μαΐου
2021/05/12 05:33 στην κατηγορία LOGISTICS

Ο καταλυτικός ρόλος όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στηριζόμενες
κυρίως στην λογική της ευρύτερης κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση κινδύνων και η
διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου κινδύνων που προκύπτουν από
λειτουργικούς παράγοντες, καθώς και η ψηφιοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι
τα βασικά θέματα του επίκαιρου ενημερωτικού διαδικτυακού Forum που διοργανώνει
η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ), σε συνεργασία με την
CLEON Conferences & Communications, την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021, με τίτλο
«Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid-19 εποχή».
Σκοπός της ΕΕΒΨ, όπως αναφέρεται, είναι να συσπειρώσει τις δυνάμεις των φορέων
και των συνδέσμων που εκπροσωπεί και να αποτυπώσει πραγματικό στίγμα της
εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα.

Θεματολογία
Ενότητα Ι: Κυκλική Οικονομία – Περιβάλλον,
Ενότητα ΙΙ: Risk Supply Chain,
Ενότητα III: Digital Transformation.
Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου θα

απαντηθεί από τους Προέδρους διακεκριμένων φορέων της χωράς μας, το ερώτημα
σχετικά με το «Πώς αντιμετωπίστηκε η εφοδιαστική αλυσίδα στην Covid-19 εποχή
και πως πρέπει να πορευτεί από εδώ και πέρα».
Στο διαδραστικό πάνελ της στρογγυλής τραπέζης και με την ενεργό συμμετοχή της
πλατφόρμας «Ελλάδα the Project» (https://elladatheproject.com/) θα γίνει ειδική
αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821.

Την εκδήλωση χαιρετίζουν:
-Δημήτριος Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής
Ασφάλειας, Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών,
-Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Διακεκριμένοι Ομιλητές από τις Βρυξέλλες:
-Λίνα Κωνσταντοπούλου, Διευθύντρια, Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων,
-Γιώργος Σάρρος, Project Manager, Horizon Transport Unit, CINEA, European
Commission.
Το Forum αφορά: Στελέχη από τις βιομηχανίες Ψύχους, από τον ευρύτερο τομέα των
Logistics, στελέχη βιομηχανιών τροφίμων, εμπορικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι του
Δημόσιου Τομέα, επιστημονικών φορέων και ΜΜΕ.
Ώρα διεξαγωγής: 15:00 – 18:30.
Για δωρεάν εγγραφή, πατήστε εδώ.

