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Πώς προετοιμάστηκε η Ελλάδα
για να μετριάσει τις άμεσες συνέπειες του Brexit

Μεγάλες αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2021 στις εμπορικές και οικονομικές
σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς στις 31.12.2020
έληξε η μεταβατική περίοδος που είχε οριστεί με τη Συμφωνία Αποχώρησης στις
αρχές του 2020, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη.
Ακόμη και μετά την επί της αρχής Συμφωνία
Εμπορίου και Συνεργασίας ΗΒ-ΕΕ (Trade
and Cooperation Agreement, TCA) της
24ης Δεκεμβρίου, αναμένεται ότι θα προκύψουν νέα δεδομένα με τον νέο χρόνο,

καθώς το ΗΒ θα βγει από την Ενιαία Αγορά
και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, ιδίως
στους τομείς του εμπορίου, των δασμών,
των οδικών μεταφορών, των τελωνειακών
διαδικασιών και των συνοριακών ελέγχων,
προσώπων και εμπορευμάτων, καθώς και
σε θέματα φορολογικά, υγειονομικά και
φυτοϋγειονομικά.
Παρόλο που οι εθνικές προετοιμασίες
εξαρτώνται και είναι άρρηκτα δεμένες με
τις προετοιμασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η ελληνική κυβέρνηση, τονίζεται
στην ίδια ανακοίνωση, προετοιμάστηκε
όλο το προηγούμενο διάστημα με εντατι-

κούς ρυθμούς, για να μετριάσει τις άμεσες συνέπειες της αποχώρησης του ΗΒ
από την Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή
Ένωση της ΕΕ, είτε επιτυγχανόταν συμφωνία τελικά είτε όχι.
Ειδικότερα, αναφέρεται στόχος της ελληνικής κυβέρνησης ήταν:
• Να είναι έτοιμα τα εθνικά νομοθετικά και
διοικητικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης που θα
μπορούσαν να τεθούν άμεσα σε ισχύ, εφόσον δεν επιτυγχανόταν τελικά συμφωνία
• Να εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως
όσες πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης τεθούν...
περισσότερα...
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Χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις
του «Elevate Greece» μέσω ΕΣΠΑ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε πρόσκληση ΕΣΠΑ, ύψους 60 εκατ. ευρώ, για χρηματοδότηση του
Κεφαλαίου Κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο
«Elevate Greece».
Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων – Elevate Greece, δύναται να λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000
ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης με στόχο την κάλυψη εξόδων τους
σε Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης, Πρώτων Υλών και Υλικών
Χρήσης, του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.
Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του Κεφαλαίου
Κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξεως του 50% κατ’
ελά-χιστον και πρέπει να αναλωθεί...
περισσότερα...
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ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop
Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ επιδοτεί τη
δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης, θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και θα αφορά αποκλειστικά το λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται
από υφιστάμενη δράση.
Συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι πρόκειται για τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται
έως την 31η Ιανουαρίου 2021. Με το νέο πρόγραμμα, το μέγιστο
ποσό επιχορήγησης μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον
χώρο του λιανεμπορίου, θα φτάνει μέχρι τα 5.000 ευρώ για όλη τη
δαπάνη...
περισσότερα...

Μέσω του gov.gr η έκδοση του σήματος για δωρεάν στάθμευση
ηλεκτροκίνητων & χαμηλών ρύπων οχημάτων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και των Υφυπουργών
Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Υποδομών και Μεταφορών
Γιάννη Κεφαλογιάννη (ΦΕΚ Β 5570/17-12-2020), οι κάτοχοι ηλεκτροκίνητων οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, θα έχουν
από την 1η Ιανουαρίου 2021, τη δυνατότητα να εκδίδουν μέσω
gov.gr, το ειδικό σήμα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων.
Η δωρεάν στάθμευση για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε θέσεις
ελεγχόμενης στάθμευσης των δήμων για την περίοδο 1.1.2021 31.12.2022, αποτελεί κίνητρο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης που θεσπίστηκε με τον Ν. 4710/2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση του ειδικού σήματος έχουν οι κάτοχοι είτε αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, είτε ηλεκτρικών υβριδικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές
ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
Η εκτύπωση του ειδικού σήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται
όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού σχήματος, είναι
εξαιρετικά απλή. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή
είτε μέσω του gov.gr ακολουθώντας τη «διαδρομή»: Πολίτης και
Καθημερινότητα- Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής – Ηλεκτροκίνηση

– Σήμα δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων ή απευθείας μέσω του συνδέσμου https://electric-vehicles.services.
gov.gr. Οι δικαιούχοι πιστοποιούνται αρχικά με τους κωδικούς
Taxisnet, ενώ ακολούθως εισάγουν τον Αριθμό Πινακίδων Κυκλοφορίας του οχήματος και τον ΑΦΜ του κύριου ή/και κατόχου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της ύπαρξης και της εγκυρότητας του ειδικού σήματος είναι η Δημοτική
Αστυνομία. Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία του οχήματος δεν ταυτίζονται με τα δεδομένα που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, τότε η Δημοτική Αστυνομία βεβαιώνει παράβαση
για παράνομη στάθμευση. Όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει
πλαστό ή παραποιημένο...
περισσότερα...
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Η Entersoft εξαγόρασε την Optimum έναντι 5,1 εκατ. ευρώ
Η Entersoft A.E. ανακοίνωσε ότι στις 29 Δεκεμβρίου του 2020
υπεγράφη η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας
Optimum A.E., σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ.
της εταιρείας. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο
ποσό των 5,1 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από
τα αντληθέντα κεφάλαια από την εισαγωγή της Entersoft στην
Κύρια Αγορά του Χ.Α. και εν μέρει από τα ταμειακά διαθέσιμα
της εταιρείας.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2019, η Optimum είχε έσοδα
2,36 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 0,44 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά
της κινούνται αυξητικά για το 2020, ενώ τη στιγμή της εξαγοράς
η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό και το θετικό καθαρό ταμείο
της υπερβαίνει το 0,7 εκατ. ευρώ.
Η Optimum δραστηριοποιείται στον χώρο των εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics
για περισσότερα από 25 έτη. Η εταιρεία έχει αναπτύξει το λογισμικό Διαχείρισης Αποθήκης Aberon WMS, εργαλεία αυτοματισμού (Pick
by Light,
Pick
Cart, Voice
Picking, Data Collector,
MMI_KTX.pdf
1
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κ.ά.), καθώς και συστήματα πρόβλεψης πωλήσεων και αναπλήρωσης αποθεμάτων (Forecasting and Stock Replenishment). Με
την εξαγορά αυτή, η Entersoft ενισχύει δυναμικά το πορτφόλιο
των λύσεών της για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και αποκτά ηγετική
θέση σε μια στρατηγική για τον Όμιλο αγορά, με συνεχή ανάπτυξη.
Επικεφαλής της νέας, κοινής πλέον, δραστηριότητας του Ομίλου Entersoft για την Εφοδιαστική Αλυσίδα...
περισσότερα...

ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙ∆ΗΣ
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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.

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.

P: +30 211 411 0435 | E: mmi@mmi.gr

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.

www.mmi.gr
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Μία τόσο μικρή προσθήκη,
με ένα τόσο μεγάλο αντίκτυπο.
Η λειτουργία της αποθήκης επηρεάζει την εμπορική επιτυχία της επιχείρησής σας
περισσότερο από όσο νομίζετε. Σήμερα η αποθήκη βρίσκεται στο κέντρο του οργανισμού,
επηρεάζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης και την πορεία του.
Βελτιώνοντας τη λειτουργία της αποθήκης με τη λύση

, η επιχείρησή σας μπορεί να

επιτύχει σημαντικούς στόχους γρηγορότερα, διασφαλίζοντας αυξημένη παραγωγικότητα,
αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους και καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη.
Θα ανακαλύψετε πως οι ομάδες σας συνεργάζονται καλύτερα, οι πελάτες εξυπηρετούνται
γρηγορότερα και οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται χωρίς λάθη.
Μία μικρή αλλαγή. Η επίδρασή της όμως, είναι μεγάλη.

www.optimum.gr | info@optimum.gr
T +30 210 25 88 100
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Ψηφιακός μετασχηματισμός για την Delatolas Group
με επενδύσεις σε software και σε έμψυχο δυναμικό
Ο όμιλος Delatolas μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα επιχειρεί ένα μεγάλο άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, όπως
αναφέρει ο κ. Γιώργος Κυριακόπουλος, ΙΤ Director του ομίλου,
επενδύοντας σε έμψυχο δυναμικό, σε υποδομές και σύγχρονο
λογισμικό για αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών της εταιρείας και ενοποίηση της πληροφορίας που διαθέτει. Τα αποτελέσματα στο έμψυχο δυναμικό στο τμήμα Πληροφορικής, είναι
η επιτάχυνση στην υλοποίηση των έργων, βελτίωση στις διαδικασίες του και αύξηση της παραγωγικότητάς του.
Ειδικότερα, στον τομέα του λογισμικού οι επενδύσεις που έγιναν είναι οι εξής:
• Μεγάλη επένδυση σε κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ERP)
με σκοπό την ενοποίηση της πληροφορίας, καλύτερη παρακολούθηση όλων των διαδικασιών του, αμεσότερη οικονομική ενημέρωση και αύξηση της παραγωγικότητας
• Επένδυση σε σύγχρονο CRM για την εξυπηρέτηση των πελα-

• Ανακύκλωση
χαρτιού/πλαστικών
• Διαχείριση αποβλήτων
• Καταστροφές προϊόντων
• Διαχείριση ξυλείας και
μετάλλων

τών της, αλλά και εσωτερικής παρακολούθησης των αιτημάτων
• Επένδυση σε σύστημα παρακολούθησης και απευθείας ενημέρωσης από τον τελικό συναρμολογητή της πορείας της συναρμολόγησης
• Επένδυση σε σύστημα αυτόματης δρομολόγησης και άμεση
ενημέρωση της πορείας εξυπηρέτησης των αιτημάτων...
περισσότερα...

Τ: 2262058211
E: sales.dpt@siakandaris.gr
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Στρατηγική συνεργασία της Mobile Technology με την KEBA AG
για εγκατάσταση λύσεων Click & Collect στην Ελλάδα
Η Mobile Technology ένωσε τις δυνάμεις της
με την KEBA AG, προκειμένου να εγκαθιστά την
ολοκληρωμένη λύση Click & Collect της αυστριακής εταιρείας, καθώς και να παρέχει την πλήρη
τεχνική υποστήριξή της σε Ελλάδα και Κύπρο. Η
λύση Click & Collect περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένες θυρίδες δεμάτων (KePol lockers), οι οποίες
είναι εξαιρετικά ανθεκτικές (π.χ. σε ακραίες καιρι-

κές συνθήκες, βανδαλισμούς κ.τλ.), ενώ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε σε εσωτερικούς, είτε σε εξωτερικούς χώρους. Διατίθενται σε ποικιλία συνθέσεων
και διατάξεων, ενώ είναι ευέλικτες για περαιτέρω διαμόρφωση, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες κάθε
επιχείρησης.
Τα KePol lockers συνοδεύονται από το λογισμικό KePol
που παρέχει...
περισσότερα...

Foodlink: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση
τριών θυγατρικών εταιρειών
Την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με
τις τρεις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες
Velostrans, Transport Link και Express Link
Μεταφορική ανακοίνωσε η Foodlink.
Συγκεκριμένα, η Foodlink στην ανακοίνωση

που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:
H Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, (εφεξής η Εταιρεία)...
περισσότερα...

• Καταστροφές τροφίμων
• Καταστροφή ληγμένων/
ακατάλληλων προϊόντων
• Διαχείριση οργανικών
• Διαχείριση ΖΥΠ
Τ: 2262058211
E: sales.dpt@siakandaris.gr
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Εξήντα χρόνια συνεργασίας
της ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε
με την Nissan

To 2021 αποτελεί έτος ορόσημο για την Nissan – NΙΚ. Ι.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., καθώς συμπληρώνονται 60 έτη επιτυχημένης συνεργασίας με την Nissan International S.A. από το 1961.
Η αντιπροσώπευση αυτή ήταν η πρώτη της ιαπωνικής φίρμας
σε ολόκληρη την Ευρώπη και μια από τις σημαντικότερες έως
σήμερα. Συνέβαλε στη διάδοση των Ιαπωνικών αυτοκινήτων
και την υπεροχή της Nissan...
περισσότερα...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
& Νέες Τεχνολογίες» από την TÜV AUSTRIA Academy
Η TÜV AUSTRIA Academy διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Νέες
Τεχνολογίες», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει,
στις 27-28 Ιανουαρίου 2021, από τις 09:00 έως τις 16:00.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Διευθυντή, Προϊστάμενο, Υπεύθυνο και τα λοιπά στελέχη της Αποθήκης, τον Υπεύθυνο Διανομής, Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών,
Υπεύθυνο Σχεδιασμού Ζήτησης, Υπεύθυνο Μεταφορών, Υπεύθυνους Ποιότητας σε αποθήκες, στην εφαρμογή των κανόνων
σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις λειτουργίες της αποθήκης, να διαχειριστούν το απόθεμα, τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό, τους υπεργολάβους και τις παραγγελίες των πελατών της με αποτελεσματικό-

τερο τρόπο. Αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL), εμπορικές χονδρικού ή λιανικού εμπορίου, παραγωγικές, μεταφορικού, με κάθε τρόπο,
έργου, επιχειρήσεις, οι οποίες είτε έχουν in-house logistics, είτε
εκχωρούν μέρος του έργου αυτού...
περισσότερα...
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘHΚΕΣ | ΑUTOMATION
Τα συστήματα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης παλετών ή κιβωτίων
προσφέρουν μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου μια αποθήκης, ενώ παράλληλα
ελαχιστοποιούν το κόστος διαχείρισης των προϊόντων. Οι διαδικασίες
τροφοδοσίας και ανατροφοδοσίας του αποθηκευτικού συστήματος, γίνονται
με εντελώς αυτόματο και ελεγχόμενο τρόπο, από το WMS software
διαχείρησης της αποθήκης. Oι διαδικασίες picking των παραγγελιών ανάλογα
με την εφαρμογή μπορεί να είναι ημιαυτόματες ή και πλήρως αυτόματες.

ΣΥΜΒ ΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

AΘΗΝΑ: 12 ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Τ.210 2888 645 | CUSTOMER3.ATH@VOYATZOGLOU.GR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH: 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35, 546 27 | Τ.2310 569 700 | CUSTOMER3.THE@VOYATZOGLOU.GR | WWW.VOYATZOGLOU.GR
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ΠΑΛΕΤΟΡΑΦΟ | LIVE STORAGE | DRIVE IN
PUSH BACK | SHUTTLE | MOBILE RACKING | CANTILEVER
ΡΑΦΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ | ΡΑΦΟΠΑΤΑΡΑ
ΠΑΤΑΡΙΑ | ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ | AUTOMATION | MINI LOAD | CONVEYORS
VERTICAL STORAGE | ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

www.voyatzo g lo u .gr
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