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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

24  IOYΝΙΟΥ 2019 

   

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Competence Center for Business & Logistics Challenges 

1η Ιουλίου 2019, και ώρα  11:00 

Αμφιθέατρο ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης 

 

Τη Δευτέρα 1η  Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00,  θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 
ΕΚΕΤΑ, η εναρκτήρια εκδήλωση του Competence Center for Business & Logistics 
Challenges.  
 
Το Competence Center for Business & Logistics Challenges, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, για τη Δημιουργία του Διεθνούς 
Τεχνολογικού Κέντρου Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα από τα 6 mega 
projects που θα αναπτυχθούν για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας 
και της επιχειρηματικότητας.  
  
Κύριος στόχος του είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων στις ελληνικές 
επιχειρήσεις του κλάδου, την ενίσχυση της έρευνας και την επίτευξη επιχειρηματικής 
συνεργασίας μέσω της εφαρμογής, αφενός νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αφετέρου 
της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών.  Τελικό στόχο αποτελεί  η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεών στο διεθνώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
των «ψηφιοποιημένων» μεταφορών και η βελτίωση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και 
της ανθεκτικότητας των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων τους.  
 
Το Competence Center αποτελεί μια πρωτοβουλία διεθνούς εμβέλειας. Συντονίζεται από  το 
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και το ΑΠΘ- τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ενώ συνεργάζονται, το Texas 
A&M Engineering Experiment Station, το Texas A&M Transportation Institute, το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων,  η Ένωση 
Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς (η 
Ευρωπαϊκή  Τεχνολογική πλατφόρμα για καινοτομία στα Logistics- ALICE, η FRAPORT, η 
συμβουλευτική εταιρεία PLANNING,  κλπ.). 
  
Εισηγήσεις Φορέων, Θερινό Σχολείο  και Σύμφωνο Συνεργασίας 
 

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του  Competence Center : 
 

 Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Φορέων (επιστημονικών, αυτοδιοικητικών, 
οργανισμών, συλλόγων και προξενείων) με εισηγήσεις σχετικές με την καινοτομία 
και το ρόλο της στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας & της οικονομίας αλλά και 
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την απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στον συγκεκριμένο 
κλάδο.   

 Οργανώνεται από τους ακαδημαϊκούς φορείς η πρώτη δράση που αφορά 
στην εκπαίδευση τελειόφοιτων και μεταπτυχιακών φοιτητών στο θερινό 
σχολείο που θα λειτουργήσει 1 – 5 Ιουλίου 2019 με τίτλο «Digital Supply 
Chain and Logistics Management” (Ψηφιακές εφοδιαστικές αλυσίδες και 
Διαχείριση Logistics) με συμμετοχή διδασκόντων και φοιτητών από το 
εξωτερικό  & την Ελλάδα. 

 Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και το Texas A&M Transportation Institute θα υπογράψουν 
συμφωνητικό συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την από κοινού 
έρευνα και την κοινή χρήση των ερευνητικών τους υποδομών στο χώρο των 
μεταφορών και των logistics. 

 
 
Τον συντονισμό του Competence Center και της εκδήλωσης από την πλευρά του 
ΙΜΕΤ έχει η διευθύντρια ερευνών κα Γ. Αυφαντοπούλου ενώ από την πλευρά του 
ΑΠΘ ο καθηγητής κ. Δ. Βλάχος.  
 
Πληροφορίες  

Γεωργία Αϋφαντοπούλου, 2310 498457, gea@certh.gr 

Δημήτριος Βλάχος 30 2310 995969,  vlachos1@auth.gr 
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