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Πρόταση δημιουργίας συστάδας συνεργατικού σχηματισμού των 
βιομηχανιών ψύχους & Logistics για τα εμβολιαστικά κέντρα Covid-19

 Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους 

& Logistics (ΕΕΒΨ&L) κατέθεσε στο Υπουρ-

γείο Υγείας πρόταση δημιουργίας συστά-

δας συνεργατικού σχηματισμού των βιο-

μηχανιών ψύχους & Logistics για τα εμβο-

λιαστικά κέντρα Covid-19. Σε ανακοίνωση 

της η ΕΕΒΨ&L χαρακτηρίζει ως τη μεγα-

λύτερη πρόκληση στα χρονικά του κλάδου 

των Logistics και της Ψυχρής Εφοδιαστι-

κής τη μεταφορά και διαχείριση του πολύ-

τιμου εμβολίου για τον COVID-19.

Η ΕΕΒΨ&L έχει προτείνει τη δημιουργία επι-

τροπής εμπειρογνωμόνων αποτελούμενοι 

από φορείς συναφείς της Ψυχρής Εφοδι-

αστικής και του Αεροδρομίου και τη δημι-

ουργία ενός cluster με σκοπό να χρησιμο-

ποιηθούν και να ενισχυθούν υπάρχουσες 

υποδομές  για τον  σχεδιασμό, τη διαχεί-

ριση και διανομή των φαρμάκων, λόγω της 

ιδιαίτερης διαχείρισης που χρειάζεται, προ-

κειμένου να διατηρηθεί η Αλυσίδα Αξίας 

του εμβολίου COVID-19. Η ΕΕΒΨ&L έχει 

τεθεί στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με τον χάρτη των εταιρειών της 

Ψυχρής Εφοδιαστικής, και του τρόπου ...                              

περισσότερα...

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - 15 NOEΜΒΡΙΟΥ 2020

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3/


2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ NEWS



3

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ NEWS

 Το ολοκληρωμένο σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-

φορών για την ηλεκτροκίνηση, σε τέσσερις άξονες, παρουσίασε ο 

κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο Electric Vehicle Conference 

2020, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι διεθνώς 

στον τομέα των μεταφορών αποδίδεται περίπου το 1/3 της τελι-

κής κατανάλωσης ενέργειας και το 30% των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου. Καθώς και ότι ο ευρύτερος ευρωπαϊκός στό-

χος είναι μέχρι το 2050 ο τομέας των μεταφορών να μειώσει τις 

εκπομπές κατά 60% και η κυκλοφορία στις πόλεις να γίνεται απο-

κλειστικά με μη συμβατικά οχήματα. Επομένως, πρόσθεσε, είναι 

σαφές ότι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα εξυ-

πηρετεί τους στόχους αυτούς, αφού συνεισφέρει σημαντικά στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ανέφερε όμως ότι στην ελληνική αγορά, τα ηλεκτροκίνητα οχή-

ματα κατέλαβαν το 2019 μερίδιο μικρότερο του 1% επί των συνο-

λικών πωλήσεων οχημάτων, ενώ σε άλλες χώρες της ΕΕ τα αντί-

στοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε 4-5%, σε ορισμένες περιπτώσεις 

όπως στην Ολλανδία ξεπέρασαν το 10% και ειδικά στη Νορβη-

γία προσεγγίζουν το 50%.

 Ο κ. Καραμανλής παρουσίασε στη συνέχεια τους τέσσερις άξο-

νες του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για 

την ηλεκτροκίνηση:

 Πρώτον, ανανέωση του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων μας.

«Σήμερα ....                                                        περισσότερα...                      

Oι τέσσερις άξονες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
για την ηλεκτροκίνηση

Στην ΜΜΙ Μυτικίδης 
εξειδικευόµαστε στο χώρο 
της οργάνωσης από το 1995 
σε χώρες όπως η Γερµανία 
και η Ελλάδα. Αναπτύσσουµε 
και προσφέρουµε λύσεις 
ηλεκτρονικής διαχείρισης , 
αρχειοθέτησης  εγγράφων, 
ηλεκτρονικών διαδικασιών µε 
τη διεθνή πλατφόρµα 
Saperion ECM, καθώς και 
έργα µαζικής ψηφιοποίησης 
και τεκµηρίωσης εγγράφων. 

Με σκοπό την µέγιστη 
ποιότητα των υπηρεσιών µας 
και την προσφορά 
ολοκληρωµένων λύσεων 
υπάρχουν συνεργασίες µε 
µεγάλες εταιρείες όπως η 
Hyland και η  Inotec. Η 
Hyland είναι η 
κατασκευάστρια Εταιρεία της 
διεθνούς πλατφόρµας ECM 
Saperion και η Inotec είναι 
κορυφαία γερµανική εταιρεία 
κατασκευής βιοµηχανικών 
ταχυσαρωτών.

Στόχος µας είναι:
• Η εξοικονόµηση πόρων µίας 
επιχείρησης µε παράλληλη 
αύξηση της παραγωγικότητας.
• Η πλήρης παρακολούθηση 
των επιχειρηµατικών 
λειτουργιών και η δυνατότητα 
άµεσης αντίδρασης στις 
ανάγκες της αγοράς .
• Μείωση των λειτουργικών 
εξόδων της επιχείρησης µε 
την αυτοµατοποίηση των 
διαδικασιών.
∆ηµιουργούµε µακροχρόνια 
σχέση µε τον πελάτη µε 
συνεχείς προτάσεις ανάπτυξης 
της επιχείρησής του.

ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙ∆ΗΣ
Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήµατα

P: +30 211 411 0435  |  E: mmi@mmi.gr www.mmi.gr
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http://www.mmi.gr 
https://www.supply-chain.gr/o%ce%b9-%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%82-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4/
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.supplychainexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 
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 «Οι Επιπτώσεις του 

Κορωνοϊού στις Επιχει-

ρήσεις και στους Επιμέ-

ρους Κλάδους της Ελλη-

νικής Οικονομίας» Η Διεύ-

θυνση Οικονομικών Κλα-

δικών Μελετών της ICAP 

στοχεύοντας να διερευ-

νήσει και να αποτυπώσει 

για πρώτη φορά τις επι-

πτώσεις της υγειονομικής 

κρίσης τόσο στις επιχειρή-

σεις όσο και στους επιμέ-

ρους κλάδους της ελληνι-

κής οικονομίας διεξήγαγε πρωτογενή έρευνα σε 1.513 επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικρά-

τεια και σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας είναι εντυπωσιακό ότι η συντρι-

πτική πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος και συγκεκριμένα 

οι 3 στις 4 επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά την 

περίοδο του lockdown ή 

ανήκουν σε πληττόμενους 

κλάδους με βάση τον ΚΑΔ, 

με την πλειοψηφία αυτών 

να ανήκουν στους κλά-

δους του Τουρισμού, στις 

Κατασκευές, στο Χονδρικό 

εμπόριο, στο Λιανικό Εμπό-

ριο, στις Υπηρεσίες και στα 

Τρόφιμα Ποτά.

Η πλειοψηφία των επιχει-

ρήσεων (67%) εκτιμά ότι 

ο κύκλος εργασιών της θα 

είναι μειωμένος το 2020 σε 

σχέση με το 2019, ενώ η 1 στις 4 επιχειρήσεις (25%) θα εμφα-

νίσει αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2020. Η μείωση που 

προβλέπεται να εμφανιστεί στον κύκλο εργασιών όλων των επι-

χειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριό-

τητας αναμένεται να είναι της τάξεως του 21% κατά μέσο όρο, 

με αντίστοιχες μειώσεις ...                                    περισσότερα...                      

 Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 ένα block train υπό τη διαχεί-

ριση της PEARL και των operators, BDZ Cargo πραγματοποί-

ησε την πρώτη πιλοτική εισαγωγή του στον τερματικό σταθμό 

DRAGOMAN στην Βουλγαρία.

Τα εμπορευματοκιβώτια φορτώθηκαν επιτυχώς στο τρένο, έχο-

ντας ως προορισμό τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων 

Piraeus (PCT) στο λιμάνι του Πειραιά.

Όλες οι απαραίτητες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν ήταν επιτυ-

χείς και πολύ σύντομα το δρομολόγιο θα τεθεί σε πλήρη λειτουρ-

γία. Ο τερματικός σταθμός DRAGOMAN...             περισσότερα...                      

Έρευνα ICAP: 3 στις 4 επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά 
την περίοδο του lockdown

Έτοιμο να μπει στις ράγες block 
train της Pearl από Βουλγαρία 
προς Πειραιά

https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-icap-3-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-4-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ad%ce%ba%ce%bf%cf%88%ce%b1%ce%bd-%cf%84/
https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%b5%cf%82-block-train-%cf%84%ce%b7%cf%82-pearl-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b2%ce%bf/
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We are enormously 
proud announcing that 
our Company is turning 
30 this year!

The tireless efforts of each and every 
member of our team has helped us 
become what we are today. We 
sincerely thank all our employees; many 
of whom are with us right from the 
beginning; our clients and our partners 
within the various networks; all of 
whom have immensely contributed to 
our growth.

Our story begins in 1990 where our 
founders, well trained and experienced 
executives, decided to start their own 
legacy within the freight Forwarding 
world.  Our founder’s aim was to create 
a family orientated approach to 
business, where the company’s structure 
will be designed to deliver a high caliber 
professional service with personal and 
attentive attitude.

From early on, we experienced positive 
growth and we saw the company being 
a leading independent freight forwarder 
competing with multinationals through 
our personal service, agility, and years of 
expertise in various aspects of Freight 
Forwarding including customs and 
project shipments.

Over the next few years, the company 
began handling large volumes of cargo 
in more continents which necessitated 
our participation in various Freight 
Forwarding Networks offering us global 
coverage.

Until today we continue to expand our 
global connections with a vast range of 
services covering all means of freight 
forwarding and logistics management, 
trade compliance, customs brokerage, 
project cargo and warehousing.

Our dream at GEVATRANS always has 
been and will continue to be to focus 
on establishing rich, long-term relation-
ships, and providing the best service for 
you, your suppliers and your clients, 
whomever and wherever they are. 

On behalf of all our staff at GEVA-
TRANS, we would like to thank you for 
your ongoing support and together we 
wish a continuing growth and success!

Contact
Τel: +30 2102712500

Email: info@gevatrans.gr
www.gevatrans.gr

Address
7-9 Anagenniseos str.

amazing years
around the world
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Σημαντική αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D)

 Σημαντική αύξηση στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης σημει-

ώθηκε το 2019, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημο-

σίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ).

Πιο συγκεκριμένα, στο 1,27% επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2019 

το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α), σύμ-

φωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως 

η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. 

Τo 2019 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για δραστηριότητες Ε&Α 

ύψους 2.336,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 157,27 εκατ. ευρώ, 

ποσοστό αύξησης 7,2% σε σχέση με το 2018.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βουλευ-

τής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, επεσήμανε: «Η αύξηση των δαπα-

νών έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί στρατηγική μας προτεραι-

ότητα, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία νέων, ποιο-

τικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους επιστή-

μονές μας, ενώ παράλληλα, συμβάλλει καθοριστικά στην αντι-

στροφή του brain drain. Τα στοιχεία φέτος παρουσιάζουν πράγ-

ματι σημαντική βελτίωση, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2018, 

όμως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να πετύ-

χουμε το στόχο του 3% του ΑΕΠ.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας πιστοποιεί πλέον 

με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, απ’ ότι στο παρελθόν, τις δαπά-

νες έρευνας και ανάπτυξης. Πιστεύουμε πως το 2020, παρά την 

κρίση του Covid-19, θα είναι μια χρονιά ακόμα μεγαλύτερης αύξη-

σης των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Στόχος  

Επενδύσεων ...                                                           περισσότερα...                          

Το Σωματείο GS1 Association -Greece, στηρίζοντας

τις Ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί είναι οι Ελληνικές

Επιχειρήσεις, αποφάσισε, κατά την ετήσια τακτική

του Γενική Συνέλευση 2020, ακόμη μεγαλύτερη

μείωση των ετήσιων συνδρομών του με εφαρμογή

01/06/2020 έως 31/05/2021  μειωμένες κατά

10%, έναντι της προηγούμενης πολιτικής

συνδρομών του 2019, όπου επίσης είχε ήδη

εφαρμοστεί 10% , σε μια προσπάθεια στήριξης

και ανταπόδοσης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο

που διανύουμε, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι:

Είμαστε ΜΑΖΙ σε κάθε κίνηση!

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%82/
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ONTOCHAIN Project: Πρώτη ανοιχτή πρόσκληση για την καινοτομία 
με τη χορήγηση 4 εκατ. ευρώ

        Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

συμμετέχει στο τριετές έργο ONTOCHAIN επιδοτούμενο από το 

Next Generation Internet initiative της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

ξεκίνησε πρόσφατα τις εργασίες του, με μία ομάδα από 6 χώρες 

(Ελλάδα, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ιταλία και Σλοβε-

νία) της ΕΕ και 7 οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα την European 

Dynamics, το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας, την iExec, την 

Intellisemantic, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την F6S 

και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ, σκοπεύει να «παντρέ-

ψει» το Semantic Web με το Blockchain και να παραδώσει ένα 

νέο software οικοσύστημα για αξιόπιστη, ανιχνεύσιμη και δια-

φανή διαχείριση οντολογικών γνώσεων. Το ONTOCHAIN, διε-

ρευνά και παραδίδει 23 νέες διαλειτουργικές μεθόδους διαχεί-

ρισης δεδομένων, οντολογίας, on-chain and off-chain data και 

knowledge and information management.

Το ONTOCHAIN θα υποστηρίξει πανεπιστημιακά στελέχη, εται-

ρείες υψηλής τεχνολογίας και φυσικά πρόσωπα που εστιάζουν 

στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον πειραματισμό και την ενσω-

μάτωση νέων τεχνολογιών Blockchain και Distributed Ledger, 

εφαρμόζοντας καινοτόμες προτάσεις, που στοχεύουν στη δια-

τήρηση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών 

και του περιεχομένου. Θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες εμπορεύ-

σιμες διαλειτουργικές λύσεις για τομείς, όπως η υγεία, η οικο-

νομία, η κινητικότητα, οι δημόσιες υπηρεσίες, η ενέργεια και η 

βιωσιμότητα, τα μέσα ...                                             περισσότερα...                                                                                                       

https://www.supply-chain.gr/ontochain-project-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1/
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Η τέλεια ισορροπία 
είναι αποτέλεσμα 
σωστού προγραμματισμού
Κρατήστε την ισορροπία ανάμεσα στα πλεονάζοντα 
αποθέματα (overstock) και στις ελλείψεις (stockout)

Η μη αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων μπορεί να προκα-
λέσει αυξημένο κόστος λειτουργίας και μειωμένη ρευστότητα ή, 
στην αντίθετη περίπτωση, ελλείψεις ειδών.
 
Το aberon F-DRP (Forecasting & Distribution Resource Planning) 
αποτελεί μία αποτελεσματική λύση για την Πρόβλεψη των Πωλήσεων 
και τον Προγραμματισμό των Αποθεμάτων της κεντρικής αποθήκης, 
ενώ το aberon STORE REPLENISHMENT προγραμματίζει τα Αποθέ-
ματα των Καταστημάτων αλυσίδων Λιανικής και δημιουργεί αυτόματα 
τις εντολές ανατροφοδοσίας τους.
 
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Optimum είναι πρωτοπόρος στην 
παροχή Πληροφορικών Συστημάτων Warehouse Management και
Logistics, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην 
επιτακτική ανάγκη της αγοράς για ταχύτερες και οικονομικά 
αποδοτικές υπηρεσίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

www.optimum.gr | info@optimum.gr
T +30 210 25 88 100

http://www.optimum.gr
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• Ανακύκλωση 
   χαρτιού/πλαστικών

• Διαχείριση αποβλήτων

• Καταστροφές προϊόντων

• Διαχείριση ξυλείας και 
   μετάλλων

Τ: 2262058211
E: sales.dpt@siakandaris.gr

 H SARMED αποτελεί την πρώτη εταιρία 3rd Party Logistics 

στην Ελλάδα που διαθέτει Άδεια Λειτουργίας εναρμονισμένη με 

τη νέα νομοθεσία. Λειτουργώντας σε ένα σύγχρονο και ολοκλη-

ρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον κλάδο των Logistics παρέ-

χει, και με την επίσημη έγκριση της Πολιτείας πλέον, ολοκληρω-

μένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας...             

περισσότερα...                      

 Στον κρίσιμο παράγοντα του Health, Safety & Environment 

εστιάζει το συνέδριο που προγραμματίζει για την 1η Δεκεμβρίου 

(12.00 – 16.00) διαδικτυακά, το Operations Center και τελεί 

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & 

Logistics. Η εξειδικευμένη διοργάνωση απευθύνεται σε στελέχη 

HSE αλλά και σε όσους, ευρύτερα, διαχειρίζονται θέματα Υγείας, 

Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής / Ενεργειακής Διαχείρισης σε 

βιομηχανίες...                                                       περισσότερα...                      

Επιτυχής ολοκλήρωση της 
αδειοδότησης εγκαταστάσεων 
της SARMED Logistics σύμφωνα 
με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα 
Logistics

To Operations Center 
διοργανώνει την 1/12 το 
διαδικτυακό συνέδριο “HSE 
2021” για τις επικαιροποιημένες 
πολιτικές Health, Safety & 
Environment

http://www.siakandaris.gr
https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://www.supply-chain.gr/to-operations-center-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-1-12-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83/
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Χωρίς πολλά λόγια. Μόνο με έργα.
Το νέο Actros.
Predictive Powertrain Control. Με το νέο Actros κινείστε τώρα με ακόμα χαμηλότερη 
κατανάλωση και, συνεπώς, πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον: Το εξελιγμένο 
σύστημα χρησιμοποιεί, εκτός από το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, διευρυμένους, 
ψηφιακούς οδικούς χάρτες, βελτιώνει τη συμπεριφορά του οχήματος στη λειτουργία 
ρύθμισης απόστασης και προσαρμόζει κατάλληλα τον τρόπο οδήγησης στα αποθηκευμένα 
όρια ταχύτητας, στις διασταυρώσεις και τους κυκλικούς κόμβους.  
www.mercedes-benz.gr/trucks 

NA_PPCN2_GR_215x280 2020-09-18T09:08:23+02:00
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Στρατηγική συνεργασία των Sunlight, Seagull και Crown

        Η SUNLIGHT, μέλος του Ομίλου Olympia και κορυφαία εταιρεία 

τεχνολογίας στην παραγωγή μπαταριών και συστημάτων αποθή-

κευσης ενέργειας, συμμετέχει σε μία από τις μεγαλύτερες στρα-

τηγικές συνεργασίες της τελευταίας περιόδου στην Ελλάδα με 

καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση των «πράσινων» υποδομών και 

επενδύσεων μέσω της παροχής μπαταριών λιθίου.

Για πρώτη φορά τρεις μεγάλες εταιρείες στο χώρο τους, η αμε-

ρικάνικη CROWN, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευα-

στές ανυψωτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στον κόσμο, 

η SEAGULL SA, διεθνής εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμετα-

φοράς και logistics και η SUNLIGHT, κορυφαίος παραγωγός 

βιομηχανικών μπαταριών και συστημάτων αποθήκευσης ενέρ-

γειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται στρατηγικά 

με αποτέλεσμα την παροχή μίας ολοκληρωμένης λύσης μπατα-

ριών λιθίου που θα καλύπτει ενεργειακά τις ανάγκες των νέων 

και σύγχρονων αποθηκευτικών κέντρων διανομής της SEAGULL 

SA σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η επαναστατική σειρά μπαταριών λιθίου της SUNLIGHT συνδυάζει 

τα σημαντικά πλεονεκτήματα των μπαταριών τεχνολογίας λιθίου, 

όπως υψηλές επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμογές, 17 επίπεδα 

ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και αποθηκευτική χωρητικότητα 

ενέργειας καθώς και χαμηλό κόστος χρήσης, με τις καινοτόμες 

εφαρμογές της τεχνολογίας Industry 4.0. που αφορούν τη χρήση 

τεχνολογιών Internet of Things στη βιομηχανία. Η σημαντική επέν-

δυση της SEAGULL, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αφορά στην επταετή 

μίσθωση 60 νέων ανυψωτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας από 

την....                                                                              περισσότερα...                                                     

• Καταστροφές τροφίμων

• Καταστροφή ληγμένων/
   ακατάλληλων προϊόντων

• Διαχείριση οργανικών

• Διαχείριση ΖΥΠ

Τ: 2262058211
E: sales.dpt@siakandaris.gr

http://www.siakandaris.gr
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-sunlight-seagull-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-crown/
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Η Omonia Trans δίπλα στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Πρότυπο 
Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας

Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα το 23ο Συνέδριο της EEL. Χορηγός 
Επικοινωνίας το SC&L

        Η Omonia Trans αποτελεί μία εταιρεία που λειτουργεί με ευθύνη απέναντι στην 

κοινωνία και το αποδεικνύει καθημερινά μέσα από διάφορες κοινωνικές δράσεις. 

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Παιδιών αποτέλεσε έμπνευση  

για την Omonia Trans να υποστηρίξει, να προωθήσει και να γιορτάσει τα δικαιώ-

ματα των παιδιών, ειδικά στην παρούσα κατάσταση, που ο COVID-19 έχει οδηγή-

σει σε κρίση για τα δικαιώματα των παιδιών.

Η Omonia Trans αποφάσισε να γιορτάσει αυτήν την ημέρα και να ενισχύσει το 

δικαίωμα των παιδιών στη λογοτεχνία, προσφέροντας βιβλία σε όλα τα παιδιά που 

φιλοξενούνται από το νηπιαγωγείο «ΠEN».

Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας (ΠΕN) φιλοξενεί 25 παιδιά από 2-10 

ετών έως ότου μπορούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους ή να ενσωματω-

θούν σε εθελοντικές οικογένειες.

Σε συνεργασία με το #paramithimeonoma, γράφτηκαν, σχεδιάστηκαν και εκτυπώ-

θηκαν 25 διαφορετικά παραμύθια. Κάθε παιδί πρωταγωνιστεί στη δική του ιστο-

ρία, με το δικό του όνομα τυπωμένο και απεικονίζεται σε κάθε σελίδα σύμφωνα 

με τα μοναδικά εξωτερικά...                                                                  περισσότερα...

        Στις 30 Νοεμβρίου 

ξεκινά το 23ο Συνέ-

δριο της Ελληνικής 

Εταιρείας Logistics με 

θέμα «Supply Chain 

Playbook:Continuity in 

Crisis», που φέτος θα 

διεξαχθεί διαδικτυακά 

και θα διαρκέσει έως 

τις 5 Δεκεμβρίου. Η 

κεντρική θεματολογία 

του συνεδρίου αφορά 

το επίκαιρο ζήτημα της 

πανδημίας και των επιπτώσεών της στο ελληνικό επιχειρείν και 

κυρίως στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η κρίση του κορονοϊού δημιούργησε μια ιδιαίτερη κατάσταση σε 

παγκόσμιο επίπεδο όπου κράτη και επιχειρήσεις κλήθηκαν  να 

λειτουργήσουν κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα 

μας, οφείλουμε να επανεξετά-

σουμε τις επιλογές μας. Για τον 

λόγο αυτό στο 23ο Συνέδριο της 

Ελληνικής Εταιρείας Logistics 

συμμετέχουν  υψηλόβαθμα στε-

λέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων 

από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, 

που εξειδικεύονται στους κλά-

δους της βαριάς βιομηχανίας, 

των τροφίμων και ποτών, του 

αθλητισμού και της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας για να  παρουσι-

άσουν όσα βίωσαν στο πρώτο 

κύμα, αλλά και πως διαχειρίζονται το δεύτερο κύμα της υγειο-

νομικής κρίσης. Έχοντας αυτή την εμπειρία από τις επιχειρήσεις 

τους έρχονται στο φετινό ψηφιακό 23ο Συνέδριο για να επικοι-

νωνήσουν στα στελέχη της ελληνικής αγοράς inputs σε θέματα 

στρατηγικής και action plan εν όψει του αβέβαιου και μη κανο-

νικού...                                                                          περισσότερα...   

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ NEWS

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-omonia-trans-%ce%b4%ce%af%cf%80%ce%bb%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-30-11-5-12-%cf%84%ce%bf-23%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-logistics-%cf%84%ce%b7%cf%82-eel/
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