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Logi.C special edition: 8 Απριλίου- Supply Chain goes Paperless
& 8 Ιουνίου - Supply Chain as a Customer

Τα γνωστά σε όλους πολύ-συνέδρια
LOGI.C επανέρχονται το 2021 με δύο
ειδικού ενδιαφέροντος day events, τα
LOGI.C special, που διοργανώνονται από
την O.MIND CREATIVES σε digital μορφή
στις 8 Απριλίου & 8 Ιουνίου αντίστοιχα. Οι 2
αυτές εκδηλώσεις έρχονται στο 1ο 6μηνο
του έτους, και λίγο πριν από την ετήσια
καθιερωμένη διοργάνωση τους, στο πλαίσιο της 8ης Έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» - «Cargo Truck & Van
Expo» στις 2-4 Οκτωβρίου 2021.

Εν αναμονή λοιπόν της μεγάλης διοργάνωσης, και κατόπιν αντίστοιχων αιτημάτων
από την ίδια την αγορά, τα LOGI.C special
θα είναι μαζί σας σε web μορφή, με δύο
θεματικές που αγγίζουν όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρουσιάσεις case studies, polls, αλλά και συζητήσεις υψηλού ενδιαφέροντος.
Στις 8 Απριλίου, η συζήτηση θα ανοίξει με
ένα θέμα που δεν είναι σαφώς καινούργιο
για την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυ-

σίδας, αλλά η πανδημία και η ψηφιοποίηση, το ανέδειξαν σε καθολικό trend για
το 2021… Μιλάμε για τις paperless υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα υπό τον
τίτλο “Supply Chains goes Paperless”…
Την σκυτάλη στις 8 Ιουνίου, παίρνουν οι…
προμηθευτές της αγοράς εφοδιαστικής
αλυσίδας, που καλούνται εδώ και έναν
χρόνο να παράσχουν λύσεις και «εργαλεία» αναδιάρθρωσης εντός...
περισσότερα...
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τ. 210 90 10 040 • info@omind.gr

www.supplychainexpo.gr
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Ευρωκοινοβούλιο:
«Όχι» στις «πτήσεις – φαντάσματα» κατά την πανδημία
Στηρίζοντας τον τομέα των μεταφορών εν μέσω πανδημίας, οι
ευρωβουλευτές επέκτειναν τους κανόνες για τη χρήση των αεροπορικών χρονοθυρίδων και παρέτειναν την ισχύ ορισμένων αδειών.
Το Κοινοβούλιο ανέστειλε προσωρινά τους κανόνες για την υποχρεωτική χρήση («use it or lose it») των χρονοθυρίδων («slots»)
των αεροπορικών εταιρειών τον Μάρτιο του 2020, ώστε να μην
χρειάζεται να πραγματοποιούνται πτήσεις με κενά αεροπλάνα
κατά τη διάρκεια της πανδημίας («πτήσεις-φαντάσματα»). Αυτό
επέτρεψε στις αεροπορικές εταιρείες να διατηρήσουν τις χρονοθυρίδες τους και την επόμενη σεζόν, χωρίς να χρησιμοποιούν
τους προγραμματισμένους χρόνους απογείωσης και προσγείωσης. Αυτή η εξαίρεση λήγει στις 27 Μαρτίου 2021.
Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι χρονοθυρίδες στο μέλλον, καθώς οι τελευταίες
προβλέψεις του Eurocontrol δείχνουν ότι η εναέρια κυκλοφορία

αναμένεται να περιοριστεί κατά 50% περίπου σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος, το Κοινοβούλιο...
περισσότερα...
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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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LeasePlan: Το 84% των Ελλήνων οδηγών βλέπει θετικά την ηλεκτροκίνηση
Εξαιρετικά θετικοί προς την ηλεκτροκίνηση είναι οι Έλληνες οδηγοί, όπως φαίνεται στην ενότητα «EVs & Sustainbility» της ετήσιας
έκθεσης Mobility Insights Report που δημοσίευσε η LeasePlan, μαζί
με την κορυφαία εταιρεία ερευνών Ipsos. Η έκθεση, η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας σε περισσότερους από 5.000 οδηγούς σε 22 χώρες, διαπιστώνει ότι στη χώρα μας, όπως και διεθνώς,
περισσότεροι οδηγοί από ποτέ σκέφτονται....
περισσότερα...

Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση εννέα δράσεων
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη παρατείνονται
κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε εννέα δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας λόγω
των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση
της πανδημίας στην Οικονομία.
Οι δράσεις που παρατείνονται οριζόντια κατά 6

μήνες είναι οι ακόλουθες:
• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση
των παρεχομένων υπηρεσιών
• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους
στις νέες αγορές
• Ενίσχυση της Ίδρυσης...
περισσότερα...
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Το No1 σύστημα
αυτόματης μέτρησης
διαστάσεων, όγκου & βάρους
κιβωτίων & μικρο-δεμάτων.

Iδανικό για:
ü αποθήκες
ü κέντρα διαλογής
ü POS desks
ü Courier
ü E-commerce

w w w.voyat zo g l o u . g r
ΑΘΗΝΑ: 12o ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΤΗΛ. 210 28 88 645
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Ο Δ. Γρηγορόπουλος εκ νέου πρόεδρος της ΕΕΒΨ&L
Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι
αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους &
Logistics (ΕΕΒΨ&L) στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, οι οποίες ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού που διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Γρηγορόπουλος Διονύσης, (LOGISTICS WAY)
Αντιπρόεδρος: Βέκιος Χρήστος, ( ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΑΕΒΕ)
Γενικός Γραμματέας: Κατσούλης Γεώργιος, ( Π. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε.)
Ταμίας: Λαμπρούλης Κωνσταντίνος, (ΑΛΠΕΙΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.)
Μέλη:
Γρηγοριάδης Παύλος, (ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ Α.Ε.)
Λέκκας Αντώνιος, (ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΑΒΕΕΨ)

Μπρακατσέλος Σωτήριος, (MEDFRIGO A.E.)
O Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους &
Logistics...
περισσότερα...

«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Εγκρίθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 από το ΕΚ ο
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί να
βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας του κορονοϊού.
Ο κανονισμός σχετικά με τους στόχους, τη χρηματοδότηση και
τους κανόνες για την πρόσβαση στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας εγκρίθηκε με 582 ψήφους υπέρ, 40 κατά και 69
αποχές. Ο Μηχανισμός αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα
της δέσμης μέτρων ανάκαμψης Next Generation EU, ύψους 750
δισ. ευρώ.
Μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας
Το ποσό των 672,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση εθνικών μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας. Ο Μηχανισμός μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει σχετικά
έργα που άρχισαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά. Η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη για τρία έτη και οι κυβερνήσεις
της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν προχρηματοδότηση έως και 13%
για τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Προϋποθέσεις για τη λήψη χρηματοδότησης
Προκειμένου να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, τα εθνικά
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να επικεντρώνονται
σε σημαντικούς για την ΕΕ τομείς πολιτικής όπως είναι η πράσινη
μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας. Άλλοι σχετικοί τομείς είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός,
η οικονομική συνοχή και ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική και
εδαφική συνοχή. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα σχέδια που παρέ-

χουν στήριξη στις εθνικές αρχές για την καλύτερη προετοιμασία
τους για την αντιμετώπιση κρίσεων. Χρηματοδότηση μπορούν να
λάβουν ακόμη οι πολιτικές για τα παιδιά και τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Τα σχέδια θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 37% του προϋπολογισμού τους σε δράσεις για το κλίμα, και τουλάχιστον το
20% σε ψηφιακές δράσεις. Οι αλλαγές που θα φέρουν τα σχέδια στην κοινωνία και την οικονομία...
περισσότερα...
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Innovation powered by inspiration

ΜΕS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Acmon Data, πρωτοπόρος σε θέματα Industry 4.0, με εξειδίκευση
στον χώρο της παραγωγής και της αποθήκης, δημιούργησε το 2003 ένα
πολύτιμο εργαλείο για τη βιομηχανία, το TracePro. Μία εξαιρετικά
εύκολη στη χρήση και ευέλικτη σουίτα εφαρμογών, που προσαρμόζεται απόλυτα στον δικό σας τρόπο λειτουργίας και στις ανάγκες
σας. Το TracePro αυτοματοποιεί τις διαδικασίες παραγωγής και της
διαχείρισης αποθήκης, με ψηφιακό συντονισμό όλων των εργασιών.
Αναβαθμίστε τη βιομηχανία σας με εύστοχη διαχείριση πόρων,
μικρότερα κόστη και διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Με την εγγύηση του ονόματος Acmon Data.

DATA COLLECTION
ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

WMS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Όλο το εργοστάσιό σας
στα δάχτυλα ενός χεριού
A member of

ACMON DATA S.A.
12th km National Road Athens-Lamia
GR 14452 Metamorfosi - Greece
T+30 21061 05831 | www.acmondata.com

10

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

NEWS

Ο Όμιλος Fourlis επενδύει 11 εκατ. ευρώ σε logistics
Συνεχίζοντας την υλοποίηση του αναπτυξιακού του πλάνου, ο
Όμιλος Fourlis ανέθεσε στην αυστριακή εταιρεία KNAPP AG την
υλοποίηση επένδυσης σε Logistics για τις ανάγκες του κλάδου
αθλητικών ειδών (INTERSPORT – THE ATHLETE’S FOOT).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επένδυση θα γίνει από την
TRADE LOGISTICS AEBE, θυγατρική του Ομίλου Fourlis, και το
σύνολό της ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ. Η έναρξη λειτουργίας της
νέας επένδυσης έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2022.
Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί στο ακίνητο του Ομίλου στα Οινόφυτα Βοιωτίας και αφορά Υψηλής Τεχνολογίας Αυτοματοποιημένο
Εξοπλισμό για τη διακίνηση των προϊόντων αθλητικών ειδών, τόσο
προς τα φυσικά καταστήματα, όσο και προς τους καταναλωτές
των ηλεκτρονικών καταστημάτων (E-shop) της INTERSPORT και
ATHLETE’S FOOT σε Ελλάδα...
περισσότερα...

▸ Πλήρη φορτία µε φορτηγά 120m3
▸ Αποθήκες 6000m σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη
2

▸ Υπηρεσίες εκκένωσης containers,
παλετοποίησης και picking
▸ ∆ιανοµές σε όλη την Ελλάδα µε
στρατηγικές συνεργασίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (ΔΙΑΛΟΓΗΣ 10) τκ54628 | 2310754732 • ΑΘΗΝΑ ΟΡΦΕΩΣ 200 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ τκ12241 | 2103422382

info@grammadas.gr | athens@grammadas.gr
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Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο e-COMMERCE BUSINESS
από το Supply Chain Institute
To τρίτο συνέδριο που εστιάζει στα logistics του e-commerce
διοργάνωσε διαδικτυακά το SUPPLY CHAIN INSTITUTE με την
επιστημονική υποστήριξη της PLANNING στις 2 & 3 Φεβρουαρίου
2021. Η προσέλευση ξεπέρασε τα 250 άτομα, στελέχη επιχειρήσεων και e-shops. Tο SUPPLY CHAIN INSTITUTE καινοτόμησε
για μία ακόμη φορά, δημιουργώντας ένα μείγμα από εξαιρετικές
ομιλίες και στελέχη να συμμετέχουν στα discussion panels όπου
ακούστηκαν οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς.
Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις, benchmarks, αποτελέσματα ερευνών, και ενημέρωση από τους leaders της αγοράς
για σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία βελτιστοποίησης των
logistics operations στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
To event διακρίθηκε για την άρτια διοργάνωση, τη μεγάλη συμμετοχή περισσοτέρων από 250 διευθυντικών στελεχών, τις 11
ενδιαφέρουσες ομιλίες και τους 8 επιλεγμένους πανελίστες από
e-commerce, παρόχους υπηρεσιών ή λύσεων και συμβούλους,
αποδεικνύοντας έμπρακτα πως το μέλλον βρίσκεται στο ηλεκτρο-

νικό και στο πολυκαναλικό εμπόριο.
Το συνέδριο κινήθηκε στους 3 βασικούς πυλώνες κοστολόγηση, τροφοδοσία & σωστά αποθέματα (stock, εκπτώσεις) και
last mile. Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στην κοστολόγηση +
P&L των eshop καθώς...
περισσότερα...

Με σημαντικές ομιλίες και συμμετοχές ολοκληρώθηκε
το 4ο Διεθνές Logistics Forum του ILME
Με ιδιαίτερη επιτυχία
ολοκληρώθηκε το 4ο Διεθνές Logistics Forum
(ILF – International
Logistics Forum) με τίτλο
Logistics|a Catalyst for
Development και θέμα
Logistics = (Ανθρώπινος
παράγοντας * Τεχνολογία)2 από το Ινστιτούτο
Logistics Management
Ελλάδος (ILME) την
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου
2021 σε διαδικτυακή
μορφή. Η επιτυχία συνίσταται στις συμμετοχές οι οποίες ξεπέρασαν τις 500, στην ιδιαίτερη θεματολογία και στις επιστημονικές εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν. Παράλληλα, επιτυχημένη κρίθηκε η ύπαρξη δύο συντονιστών ανά θεματική ενότητα, το οποίο αποτελεί πρωτοτυπία για
την επιστημονική κοινότητα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ILME, Χρίστος Δήμας, Yφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Αθανάσιος Στάβερης, Γενικός
Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος,
Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής και Καθηγητής ΜεταφορώνLogistics στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας...
περισσότερα...
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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 προκαλέσει 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 Αποθέματα 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
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Case studies που δίνουν γνώση στις 10-11/3
από το Supply Chain Institute
Στις 10 και 11 Μαρτίου του 2021 το Supply Chain Institute με την
επιστημονική υποστήριξη της Planning διοργανώνει ένα 2ήμερο online event μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσα από την παρουσίαση πρότυπων case studies και βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί
με επιτυχία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα στην περίοδο του Covid – 19.
Μεταξύ των Χορηγών Επικοινωνίας είναι το περιοδικό Supply Chain
& Logistics και η ιστοσελίδα www.supply-chain.gr.
Σύντομα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη
θεματολογία και τους ομιλητές...
περισσότερα...

GEODIS charters tonnage to alleviate container capacity shortage
on Asia-Europe trade
The first 1,000 TEU capacity vessel, operated exclusively by
GEODIS, is scheduled to arrive in Hamburg on 28 February. This
ship is carrying a total of 435 forty-foot containers for customers
who have found it increasingly difficult to secure space with regular
carriers at a viable rate. The next vessel sailing is scheduled to
leave Shanghai around 10 February. Depending on demand,
GEODIS will plan additional sailings over the coming weeks.
Matthias Hansen is Senior Vice President Global Ocean Freight for
GEODIS, “We understand the current market challenges resulting
from unprecedented customer demand and the limitations of
ocean carrier capacity and sailings from China and other parts
of Asia,” he observed. “We are working hard to find solutions
for our customers. Hence, this exclusive vessel charter to
supplement fixed long-term agreements we have with core
carriers. We strive to deliver certainty to our customers amid
the unstable market.”
“These market forces have created variable and unforeseen
spikes in demand for Asian goods,” comments Onno Boots,
GEODIS’ Regional President and CEO for Asia Pacific. “Our
primary aim is to offer multi-modal solutions to our existing

customers to enable them to ship on time and in a reasonably
economic manner.
As an adaptable and innovative service provider, GEODIS is
permanently looking for alternatives alternatives including
rail, ocean and air products that fulfil this aim for shippers on
the increasingly volatile Far East West...
περισσότερα...
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CONNECTING WORLDS
WITH MOBILE INFRASTRUCTURE
info@vtg.com • www.vtg.com
VTG RAIL LOGISTICS HELLAS EPE
Headquarters:

330, El. Venizelou Ave.
Kallithea, 176 75, Greece

Branch Offices:

Contact:

Piraeus
SEMPO Building, Office P23
Neo Ikonio, 188 63, Greece

Stelios Archontakis
stelios.archontakis@vtg.com
+30 210 94 92 105 | +30 6951 931 616

Thessaloniki
Aerodromiou 87
Oreokastro, 57013, Greece

Panagiotis Christelis
panagiotis.christelis@vtg.com
+30 210 94 92 241 | +30 6956 301 787
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