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Alstom: Τα πρώτα τρένα υψηλής ταχύτητας φτάνουν στην Ελλάδα

 Η πρώτη ανακατασκευασμένη αμαξο-

στοιχία ETR470 Pendolino έφτασε στην 

Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας έτσι τα τρένα 

υψηλών ταχυτήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται 

για ένα έργο που υλοποιείται από την ΤΡΑΙ-

ΝΟΣΕ, την κύρια εταιρεία παροχής σιδη-

ροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, με 

την οποία η Alstom διατηρεί συνεργασία 

για την αναβάθμιση του μηχανοστασίου, 

καθώς επίσης  την επεμβατική συντήρηση 

στα τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα, 

που αφορούν συνολικά πέντε αμαξοστοι-

χίες Pendolino. Οι δύο συμφωνίες της εται-

ρείας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπεγράφησαν τον 

Μάρτιο 2020 για την ανακαίνιση μηχανο-

στασίου και τον Ιούνιο 2020 για τις υπηρε-

σίες ανακατασκευής και συντήρησης στις 

αμαξοστοιχίες, με την αξία τους να φτάνει 

περίπου τα 40 εκατ. ευρώ.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν έργα εκσυγ-

χρονισμού του μηχανοστασίου της ΤΡΑΙ-

ΝΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη και υπηρεσίες 

επεμβατικής συντήρησης για πέντε αμα-

ξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας ETR470 

Pendolino της Alstom. Τους τελευταίους 

μήνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκτε-

ταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μηχα-

νοστάσιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο 

διαθέτει πλέον όλο τον κατάλληλο εξο-

πλισμό για την υποστήριξη των λειτουρ-

γιών συντήρησης. Τα τρένα έχουν επίσης 

ανακαινιστεί και εκσυγχρονιστεί πλήρως 

από την Alstom, στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας στο Savigliano. Έπειτα από μια 

εκτεταμένη διαδικασία αναβάθμισης, οι 

αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θυγατρι-

κής πλέον της Ιταλικής Ferrovie dello 

Stato Italiane Group (FSI), θα διαθέτουν 

βελτιωμένα και μοντέρνα χαρακτηριστικά, 

όπως σηματοδότηση ETCS, δυνατότη-

τες σύνδεσης Wi-Fi και νέα Συστήματα 

Ενημέρωσης Επιβατών (PIS – Passenger 

Information Systems).

Το πρώτο τρένο Pendolino αναμένεται 

να ξεκινήσει τα πρώτα του δρομολόγια 

μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκη από τον 

Μάρτιο του 2021.

«Η έλευση των τρένων υψηλής ταχύτητας 

στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο επί-

τευγμα για την Alstom, αλλά και για τον 

πελάτη μας και τις προσπάθειές του για 

τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών 

μεταφορών στη χώρα. Αυτό το έργο έρχε-

ται να επιστεγάσει την μακρόχρονη παρου-

σία της Alstom στην Ελλάδα» δήλωσε ο 

κ. Σταύρος Βλάχος, Διευθύνων Σύμβου-

λος ...                                    περισσότερα...

15 NOEΜΒΡΙΟΥ 2020 - 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/alstom-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%86%cf%84%ce%ac%ce%bd/
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 Η τελική, επίσημη, θετική 

απάντηση από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή για τον Βόρειο 

Τμήμα του Ε65 έφτασε τη 

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 

2021 στο Υπουργείο Υπο-

δομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, η DG COMP 

(η Γενική Διεύθυνση Αντα-

γωνισμού) της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής ενέκρινε, 

ως συμβατό με το κοινο-

τικό δίκαιο, το έργο υποδο-

μής του βόρειου τμήματος 

του αυτοκινητόδρομου E65, 

που θα συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Εγνατία Οδό, προ-

ϋπολογισμού 442 εκατ. ευρώ, συνολικού μήκους 70,5 χλμ. και 

θα περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας, 

των δρόμων εξυπηρέτησης και των λοιπών οδικών συνδέσεων.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για τις υποδομές, 

γιατί, μετά από αλλεπάλλη-

λες επαφές του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, 

κ. Κώστα Καραμανλή, με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

πήρε πλέον «το πράσινο 

φως», ένα έργο που είχε 

τεθεί σε αναστολή από το 

2011 και ξεκινά οριστικά η 

κατασκευή του με χρονικό 

ορίζοντας υλοποίησης τα 

τρία έτη.

Η κατασκευή του Βόρειου 

τμήματος θα συμπληρώσει 

τον αυτοκινητόδρομο Ε65, 

ενώνοντας δύο κύριους ελληνικούς άξονες, δηλαδή, την Εγνατία 

οδό με την ΠΑΘΕ, επιτρέποντας την βέλτιστη χρήση υπαρχουσών 

δυνατοτήτων αυτοκινητοδρόμων, δεδομένου ότι το ενδιάμεσο 

τμήμα έχει ήδη ολοκληρωθεί και το Νότιο τμήμα του Ε65 είναι ήδη 

...                                                                        περισσότερα...                      

Πράσινο φως από την Ε.Ε. για το βόρειο τμήμα του 
αυτοκινητοδρόμου Ε65

 Οι επιδοτήσεις και τα 

δάνεια που έχουν προϋ-

πολογιστεί από την Ευρω-

παϊκή Ένωση για να στη-

ρίξουν την κλιματική μετά-

βαση της Ελλάδας φτάνουν 

τα 22 δισ. ευρώ, ανέφερε ο 

Αντιπρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για την 

Προώθηση του Ευρωπαϊκού 

Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης 

Σχοινάς, μιλώντας, στη Δια-

δικτυακή Πρωτοχρονιάτικη 

εκδήλωση του Ελληνογερ-

μανικού Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου, χθες, τονίζοντας ότι η Ε.Ε. θα στηρί-

ξει τη χώρα με αποφασιστικότητα και γενναιοδωρία.

Όπως σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

επί της ουσίας πρόκειται για ένα ολόκληρο ΕΣΠΑ, με τα 11 δισ. 

ευρώ να προέρχονται από τον Ταμείο Ανάκαμψης και να αφο-

ρούν στην περίοδο έως το 2026.

Τοποθετούμενος γενικότερα για τις πρωτοβουλίες, τις οποίες ανα-

λαμβάνει η Ε.Ε. με σκοπό 

την πράσινη μετάβαση, υπο-

γράμμισε ότι οι επιδοτήσεις, 

τα κίνητρα και οι εγγυήσεις 

που θα δοθούν, στόχο θα 

έχουν την υλοποίηση δημό-

σιων και ιδιωτικών επενδύ-

σεων συνολικής αξίας 1,25 

τρισ. ευρώ κατά την επό-

μενη 10ετία.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοι-

νάς προσδιόρισε τέσσε-

ρις πηγές κονδυλίων για 

την πράσινη μετάβαση της 

Ευρώπης. Όπως είπε, πρό-

κειται για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο 

θα διατεθούν περί τα 250 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα Κοινής Αγρο-

τικής Πολιτικής μέσω του οποίου θα διαχυθούν στην ευρωπαϊκή 

αγροτική οικονομία περίπου 120 δισ. ευρώ, το ΕΣΠΑ που προβλέ-

πει κονδύλια 100 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες εταιρείες και για 

έργα υποδομών, μεταξύ άλλων και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, 

μέσω του οποίου ...                                                      περισσότερα...                        

Στα 22 δισ. ευρώ οι επιδοτήσεις και τα δάνεια της Ε.Ε. στην Ελλάδα για 
την ενεργειακή της μετάβαση

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%86%cf%89%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5-%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%cf%8c%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bc/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%b1-22-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%ce%bd/
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.supplychainexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 
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 Καταργείται η υποχρέωση εφοδιασμού ηλεκτρονικού αναγνώσι-

μου σήματος στα φορτηγά οχήματα (ΔΧ) και στα τουριστικά λεω-

φορεία (ΔΧ) κάθε τετραετία, με απόφαση του Υφυπουργού Υπο-

δομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Το ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα για τα φορτηγά και τα τουρι-

στικά λεωφορεία καθιερώθηκε το 2006 και το 2007, αντίστοιχα, για 

τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, με σκοπό να εντοπιστούν 

παρανόμως κυκλοφορούντα ...                                  περισσότερα...                      

Κατάργηση υποχρεωτικής τετραετούς 
ανανέωσης ηλεκτρονικού αναγνώσιμου 
σήματος σε φορτηγά οχήματα και 
τουριστικά λεωφορεία

4o International Logistics Forum από το ILME στις 4 Φεβρουαρίου
 Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος ανακοίνωσε τη 

διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Logistics Forum (ILF – International 

Logistics Forum) που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 

2021 σε διαδικτυακή μορφή.

 Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και η καθημερινότητα μετα-

βάλλεται λόγω του Covid-19, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η 

επένδυση στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της εφο-

διαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δεξιο-

τήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν πλέον μονόδρομο 

για την επιβίωση των επιχειρήσεων.

 Το ILME σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Logistics 

(European Logistics Association – ELA), τον οποίο και εκπροσω-

πεί στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενημέρωσης της 

ελληνικής αγοράς για σύγχρονες λύσεις και βέλτιστες πρακτι-

κές αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας αλλά 

και την αξία του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των επι-

χειρησιακών στόχων.

 Το 4ο Διεθνές Logistics Forum εστιάζει σε δύο βασικούς πυλώνες, 

τον Ανθρώπινο Παράγοντα και την Τεχνολογία αναλύοντας θέματα 

σχετικά με την αξία του ανθρώπινου δυναμικού στην εφοδιαστική 

αλυσίδα και την ανάγκη της πιστοποίησης καθώς και το last mile 

delivery, την ηλεκτροκίνηση και τους...                      περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/4o-international-logistics-forum-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-ilme-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-4-%cf%86%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://www.supply-chain.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b1/
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2 & 3
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
15.00-18.00

e -
κοστολόγηση και κερδοφορία

Early Booking
έως 25/1

3ο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θα παρουσιαστεί και θα σταλεί στους συμμετέχοντες 
αναλυτικό μοντέλο κοστολόγησης, όπου 
βάζοντας τα επιμέρους δικά σας κόστη, βλέπετε που υπάρχουν 
περιθώρια για βελτιώσεις, δημιουργείτε εύκολα “what if scenarios” 
και αποφασίζετε που και πως πρέπει να επέμβετε με διορθωτικές 
ενέργειες.

Θα διεξαχθεί live benchmarking για να γνωρίζετε που 
βρίσκονται τα κόστη σας σήμερα σε σχέση με την αγορά ώστε να 
προβείτε σε διορθωτικές κινήσεις

ΧΡΥΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

Δυνατότητα ηλεκτρονικής
υποβολής ερωτήσεων
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Διάκριση για την LogisticsWay στα E-volution Awards 2021

        Στην αναμφισβήτητα χρονιά του ηλεκτρονικού εμπορίου το 

2020,  η LogisticsWay τιμήθηκε  στα e-volution Awards 2021 ως  

η καλύτερη εταιρεία στην ενότητα Supply Chain  στον   σχεδια-

σμού e commerce Logistics Models.

Ο Supply Chain Solutions Manager της εταιρείας κ. Σωτήρης 

Μαρινάκης αναφέρει: «Είμαστε περήφανοι που οι εταιρείες πελά-

τες μας, έχοντας  αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας του  E Shop  αναβαθμίσει  τις λειτουργίες τους, 

αξιοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές και προσφέρουν ολοκληρω-

μένες και ποιοτικές υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή».

Αυτό το βραβείο αποτελεί την επιβράβευση ότι η εμπειρία της 

LogisticsWay στον σχεδιασμού e commerce Logistics Models 

τα τελευταία 5 χρόνια  με εταιρείες που έχουν συνδεθεί  με το 

δίκτυο της  AMAZON, σε συνδυασμό με το όραμα και τις αξίες 

των πελατών της, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά και 

χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η LogisticsWay ευχαριστεί πολύ τα στελέχη της που εργά-

στηκαν με απίστευτο ζήλο και επαγγελματισμό και τους 

πελάτες που της εμπιστεύτηκαν την πιο σημαντική για το ...                                                    

περισσότερα...                                                                                                       

https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-logisticsway-%cf%83%cf%84%ce%b1-e-volution-awards-2021/
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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

Μία τόσο μικρή προσθήκη, 
με ένα τόσο μεγάλο αντίκτυπο.

http://www.optimum.gr
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10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στις 2-3 
Σεπτεμβρίου 2021

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην SingularLogic

        Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το 

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών 

(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) διοργανώνουν το «10ο Διεθνές Συνέδριο για 

την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Κινητικότητα 

του Μέλλοντος και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο δρόμος προς 

την Καινοτομία», το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Σεπτεμ-

βρίου 2021. Η προσδοκία των διοργανωτών είναι το συνέδριο 

αυτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο όμορφο 

νησί της Ρόδου.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές αποτε-

λεί εδώ και δεκαεννιά έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των 

μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή επιστη-

μονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς 

και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-

νται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών 

στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη για επίτευξη 

των νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για κλι-

ματικά ουδέτερες μεταφορές και έξυπνες πόλεις, καθιστά την 

έρευνα στις μεταφορές κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη 

καινοτόμων λύσεων που θα απαντήσουν στις μελλοντικές προ-

κλήσεις και θα προκύψουν μέσα από τη συνέργεια των εμπλε-

κόμενων φορέων στη βιομηχανία και τη Δημόσια διοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση 

των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέ-

χουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών 

στην Ελλάδα και διεθνώς, η συζήτηση σε λύσεις που η έρευνα 

μπορεί να παρέχει, η συσχέτιση της έρευνας και της πολιτικής 

των μεταφορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση 

συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών 

και  ...                                                                      περισσότερα...

        Η SingularLogic, η Space Hellas και η Epsilon Net ανακοί-

νωσαν ότι πραγματοποιήθηκε η εκλογή και η συγκρότηση σε 

σώμα, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της SingularLogic, 

το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

• Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Πρόεδρος

• Βασιλική Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος

• Ιωάννης Μίχος, Διευθύνων Σύμβουλος

• Ιωάννης Μερτζάνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην άμεση υλο-

ποίηση βασικών σημείων του στρατηγικού σχεδιασμού που 

έχει εκπονηθεί, για την επόμενη ημέρα της SingularLogic λαμ-

βάνοντας υπόψη:

α) Τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου 

δυναμικού και του πελατολογίου της εταιρείας.

β) Τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιοποιώντας την 

συμπληρωματικότητα των εταιρειών μεταξύ τους.

γ) Την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής που βασίζεται στην 

ένωση δυνάμεων επιτυγχάνοντας την κοινή συνισταμένη των 

δράσεων, με ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης και ολοκληρωμένη 

γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

δ) Την ανταπόκριση με επιτυχία, στην πρόκληση του ψηφια-

κού μετασχηματισμού, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιω-

τικού τομέα.

Η  επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τους παραπάνω 

άξονες βασίζεται σε δομές και τρόπο λειτουργίας με στόχο την 

άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις  της αγοράς. Οι διοικήσεις 

των εταιρειών ...                                                       περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-singularlogic/
https://www.supply-chain.gr/10%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/
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H TÜV AUSTRIA HELLAS υποστηρίζοντας έµπρακτα την αειφόρο ανάπτυξη, παρέχει διαπιστευµένες υπηρεσίες 
επιθεωρήσεων και πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο FSC® Chain of Custody σε επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται προϊόντα ξύλου ή χάρτου, µε στόχο την προώθηση περιβαλλοντικά κατάλληλων, κοινωνικά 
επωφελών και οικονοµικά βιώσιµων στρατηγικών διαχείρισης των δασών.

Η πιστοποίηση αυτή προσδίδει σε κάθε σχετική επιχείρηση πολλαπλά οφέλη:

• Αποτελεί έµπρακτη απόδειξη δέσµευσης εφαρµογής πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος και 
αειφόρου ανάπτυξης, κατά τη δραστηριότητά της.

• Προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ίδια και προστιθέµενη αξία στο παραγόµενο προϊόν.

• Εξασφαλίζει την προσέλκυση ευαισθητοποιηµένου πελατολόγιου σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος.

• ∆ιασφαλίζει την παραγωγή και εµπορία προϊόντων που εύκολα µπορούν να αναγνωρίζονται από τον 
χρήστη – καταναλωτή.

Οι επιθεωρήσεις γίνονται από εξειδικευµένους και αναγνωρισµένους επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA HELLAS µε µεγάλη 
εργασιακή και ακαδηµαϊκή εµπειρία σε θέµατα αειφορικής διαχείρισης..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την ΤÜV AUSTRIA HELLAS | τηλ. Επικοινωνίας: 210 5220920

∆εν βλέπουµε µόνο ένα φύλλο χαρτί,
αλλά ένα ολόκληρο δάσος

www.tuvaustriahellas.gr

Κατασκευή 
ειδών

Επεξεργασία 
& κατασκευή 
προϊόντων

Παραγωγή 
χαρτοπολτού 

& χαρτιού

Κατασκευή από 
ανακυκλωµένα 

υλικά

Υπηρεσίες 
εκτύπωσης

Χονδρικό 
εµπόριο 

Παιδική χαρά

https://tuvaustriahellas.gr
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Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία υποδομών 
ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

        Αναγνωρίζοντας τα πλεονε-

κτήματα των ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων, πολλοί δήμοι της 

χώρας μας έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για την προμήθεια 

τους, καθώς και για την ανά-

πτυξη δημοτικού δικτύου φόρ-

τισης. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμ-

μετέχει ενεργά στη δημιουρ-

γία υποδομών ηλεκτροκίνησης 

στην Ελλάδα, μέσω ευρωπαϊ-

κών και εθνικών ερευνητικών ...                                 

περισσότερα...                                                     

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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MMI_KTX.pdf   1   13/10/2020   1:09 PM

http://www.mmi.gr 
https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84-%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b7/
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.ctvexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 

Μαζί και η Έκθεση

2-3-4
ÃºÆ¿µÄ¹ÃË

2021

http://www.ctvexpo.gr
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Η Daikin επεκτείνει το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας L∞P

        Η Daikin Europe, επεκτείνει το πρόγραμμα κυκλικής οικονο-

μίας L∞P, σε όλες τις μονάδες VRV, οι οποίες κατασκευάζονται 

και πωλούνται στην Ευρώπη. Μέσω του προγράμματος ανάκτη-

σης L∞P της Daikin, εξοικονομούνται 250.000 κιλά νέου ψυκτι-

κού υγρού ετησίως, δίνοντας έτσι στους Ευρωπαίους καταναλω-

τές πρόσβαση σε ανακτημένο και αναγεννημένο ψυκτικό υγρό. 

Η πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα η οποία παρέχεται, εγγυ-

άται ότι το αναγεννημένο ψυκτικό υγρό, πληροί όλα τα ποιο-

τικά πρότυπα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστοποιημένες 

από τη Daikin μονάδες VRV. Η DAIKIN  σχεδιάζει να επεκτείνει 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε άλλα προϊόντα, στο πλαίσιο 

της παγκόσμιας πολιτικής της για τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά.

Η Daikin, ως ηγέτης στην αγορά θέρμανσης, εξαερισμού, κλιμα-

τισμού και ψύξης (HVAC-R), ανακοίνωσε την επέκταση του προ-

γράμματος κυκλικής οικονομίας L∞P για τα ψυκτικά. Οι βασικές 

αρχές του προγράμματος είναι απλές: Η Daikin ανακτά ψυκτικά 

από υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού μέσω του δικού της 

δικτύου εγκατάστασης, τα ανακυκλώνει, τα επεξεργάζεται με τις 

κατάλληλες μεθόδους αναγέννησης και εντέλει τα αναβαθμίζει 

ανάγοντάς τα έτσι σε ψυκτικά αντίστοιχης ποιότητας με τα και-

νούργια, ενώ στη συνέχεια τα χρησιμοποιεί στα συστήματα VRV 

που κατασκευάζονται και πωλούνται σε όλη την Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα 

κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, το οποίο καταφέρνει να 

αξιοποιήσει πλήρως, ολόκληρο το εμπορικό και τεχνικό δίκτυο 

της Daikin, τους επιχειρηματικούς εταίρους της δηλαδή σε όλη 

την Ευρώπη ...                                                           περισσότερα...                                                     

Warehouse robot picks first items in less than 24 hours

        Due to the high demand, 

the German robotics company 

Magazino extends its Europe-

wide road tour into the first 

half of 2021. The tour provides 

interested companies in 

Be lg ium,  Nether lands , 

Germany, Poland and the 

UK a product demonstration 

in their warehouse with 

the mobile picking robot 

TORU. New technology 

like intelligent robots helps 

fashion, e-commerce and 3PL 

companies to reduce picking- 

and process costs.

 While recently approved 

vaccines provide hope that restrictions linked to the COVID-19 

pandemic will be lifted soon, the current development prevents 

public events like trade shows and conferences, the usual place 

for companies to scout new 

technology and innovations. 

Therefore, Magazino decided 

to launch a demo tour to bring 

the robot technology right into 

the customer’s warehouse. 

The autonomous robot picks, 

stows and transports objects 

like shoe boxes in e-commerce 

warehouses  and works 

alongside the human workforce.

 One of the companies that 

participated in the demo tour 

is the shoe manufacturer 

Berkemann in Germany. Romina 

Regener, Head of Supply Chain 

at Berkemann, says, “What 

stunned us was the short time span from the arrival of the 

Magazino team to see the robot picking shoe boxes in our 

warehouse on the next...                                      περισσότερα...   

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-daikin-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf/
https://www.supply-chain.gr/warehouse-robot-picks-first-items-in-less-than-24-hours/
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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 
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