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«Πιστοποίηση ELA & Εκπαίδευση» 
Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η παρουσίαση της Πιστοποίησης ELA από τo Ινστιτούτο 

Logistics Management Ελλάδος [ILME], μέλος και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Logistics [ELA] στην Ελλάδα. Το σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και 

κατάρτισης Logisticians προωθείται και προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 

ILME, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  Η Πιστοποίηση ELA βασισμένη στα πρότυπα ELAQF, στοχεύει στη 

διαμόρφωση διακρατικά εναρμονισμένων προσόντων στον τομέα της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας, προσφέροντας στους οργανισμούς και στα στελέχη τους μια παγκοσμίως 

αναγνωρισμένη επαγγελματική ταυτότητα.  Εντάσσεται στα διεθνή συστήματα 

πιστοποίησης, αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα 

του Supply Chain. 

«Στόχος είναι να επωφεληθούν οι επαγγελματίες logisticians από το σύστημα πιστοποίησης, 

εστιάζοντας σε προσόντα που απαιτεί ο κλάδος, αναγνωρίζονται διεθνώς και διευκολύνουν 

την κινητικότητα των στελεχών, αλλά και να επωφεληθούν οι οργανισμοί από το σύστημα 

πιστοποίησης, βελτιώνοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εν τέλει 

διαμορφώνοντας εκείνο το περιβάλλον που θα προσελκύσει επενδύσεις από διανομείς και 

κατασκευαστές που θα χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κόμβο logistics στην Μεσόγειο.» 

ανέφερε στην εισήγησή της η κα Βασιλική Λαιζηνού, Μέλος ΔΣ του ILME και Managing 

Director ILME ECL. 

Τα στελέχη φορέων και επιχειρήσεων που παρακολούθησαν την ημερίδα είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν επιπλέον τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην 

Πιστοποίηση ELA, τα οποία προσφέρουν οι εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί το ILME 

για τον σκοπό αυτόν.  

«Ο ανθρώπινος παράγων κτίζει υγιείς επιχειρήσεις» ήταν η βασική τοποθέτηση στην 

εισήγηση της beyond the BEST (btB), από τον κο Δημήτρη Παπασωτηρίου με πολυετή 

εμπειρία σε έργα εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και σε εκπόνηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  Η πρόκληση για τους Logisticians αποτυπώνεται στα ερωτήματα: «Τι κοινό 

είναι σε θέση να έχουν οι Έλληνες Logistician με τους ομολόγους τους σε όλο τον κόσμο; 

Ποιές είναι οι προκλήσεις καριέρας; Πόσο έτοιμοι είναι οι Έλληνες Logistician να βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη;» Διατυπώνοντας ότι το ζητούμενο για κάθε επιχείρηση είναι στελέχη ικανά 

να προσδώσουν αξία, να ακολουθήσουν το όραμα, να εμπνεύσουν υφισταμένους, να 

ταυτιστούν με κάθε αναπτυξιακή πορεία, προέτρεψε κάθε Logistician να καλλιεργεί την 



                
 
προσδοκία του ‘’σήμερα’’ και του ‘’αύριο’’ και να ετοιμάζεται να αδράξει κάθε 

επαγγελματική ευκαιρία που βοηθά την επιχείρηση.  

Στην εισήγηση της PROJECTYOU, από τον κο Κώστα Θεοφανίδη με πολυετή δράση στην 

υποστήριξη ανάπτυξης στελεχών και οργανισμών μέσω εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων πιστοποίησης, career development, mentoring κα., παρουσιάστηκε η 

ολοκληρωμένη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος που οδηγεί στην Πιστοποίηση ELA: 

η θεματολογία, οι εισηγητές, η μέθοδος και το πρόγραμμα μέχρι την πρώτη εξεταστική 

περίοδο του Φεβρουαρίου 2016.  Τέλος το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την εταιρεία 

DEKRA AKADEMIE, συνεργάτη της PROJECTYOU στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

πιστοποίησης ELA, την οποία παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κος Dietmar 

Metzger. 


