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Η Ε.Ε. διαμορφώνει μια καθαρότερη, ασφαλέστερη και δικαιότερη 
ευρωπαϊκή ναυτιλία

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 15 ΜΑΐΟΥ 2021

        Τα τελευταία 40 χρόνια η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία είχε κεντρικό ρόλο στην προ-

ώθηση της ανάπτυξης γρήγορης, αποτε-

λεσματικής και δίκαιης ευρωπαϊκής ναυτι-

λίας. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ζητά να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο διοξει-

δίου του άνθρακα έως το 2050.

Η Ε.Ε. συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας 

καθαρότερης, ασφαλέστερης και δικαι-

ότερης ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Το 1986 

εδραιώθηκαν ίσοι όροι ανταγωνισμού για 

τις ναυτιλιακές εταιρείες χάρη στην ευρω-

παϊκή νομοθεσία. Αφαίρεσε τα εμπόδια για 

τους μεταφορείς, αντιμετώπισε τον προ-

στατευτισμό από χώρες εκτός της Ε.Ε. και 

διαμόρφωσε δικαιότερες τιμές.

Περαιτέρω ελευθέρωση στις αγορές μετα-

φορών εμπορευμάτων και επιβατών επήλθε 

το 1992, με λιγότερο αυστηρούς κανό-

νες για την αγορά μικρών αποστάσεων. 

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες 

από μία χώρα της Ένωσης για ναυτιλια-

κές μεταφορές μεταξύ των λιμανιών ενός 

άλλου κράτους μέλους.

Στην αλλαγή της χιλιετίας, όχι μία, αλλά 

δύο καταστροφές συνέβησαν, οι οποίες 

διαμόρφωναν τη ναυτιλιακή νομοθεσία 

της Ε.Ε. Το 1999 το πετρελαιοφόρο Erika 

βυθίστηκε κοντά στην Γαλλία. Το Prestige, 

ένα άλλο δεξαμενόπλοιο γεμάτο με βαρύ 

πετρέλαιο, βυθίστηκε κοντά στην Ισπα-

νία τρία χρόνια αργότερα. Οι περιβαλλο-

ντικές καταστροφές οδήγησαν στη δημι-

ουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 

την Ασφάλεια στη Θάλασσα.

Τότε, η επίτροπος Loyola de Palacio είχε 

δηλώσει «η λύση που προτείνουμε είναι 

η συμπλήρωση των υφιστάμενων κεφα-

λαίων με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊ-

κού Ταμείου, που θα χρηματοδοτείται από 

τις εταιρείες πετρελαίου και θα προσφέ-

ρει στα θύματα γρήγορη...    περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-%ce%b5-%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb/
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LOGISTICS PARK BOU FSILA (ALI BIN ALI)
Project Budget : 650.000.000 QR

Η IBLS προσφέρει Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Μελέτης & Διοίκησης 

Κατασκευής Logistics Parks, αποθηκών υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, συστημάτων αυτοματισμού. 

Η IBLS προσφέρει Υπηρεσίες Σχεδιασµού, Μελέτης & 
∆ιοίκησης  Κατασκευής Logistics Parks, αποθηκών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, συστηµάτων αυτοµατισµού. 

LOGISTICS PARK BOU FSILA (ALI BIN ALI)
Project Budget : 650.000.000 QR

Η IBLS προσφέρει Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Μελέτης & Διοίκησης 

Κατασκευής Logistics Parks, αποθηκών υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, συστημάτων αυτοματισμού. 
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Κ. Καραμανλής: Επιστροφή στην ανάπτυξη με έργα logistics & 
συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών

         Η σταδιακή μετεξέλιξη της Ελλάδας από οικονομία παρο-

χής υπηρεσιών σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής 

με έμφαση τα logistics και τις συνδυασμένες μεταφορές αποτε-

λεί τη νέα εθνική στρατηγική, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδο-

μών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος σε άρθρο του 

που δημοσιεύεται στο περιοδικό Forbes, αναφέρετε για τα έργα 

υποδομών που έχουν κεντρική θέση στο σχέδιο ανάκαμψης της 

χώρας κατά την επόμενη μέρα της πανδημίας.

Ο κ. Καραμανλής επισημαίνει ότι τα έργα αυτά έχουν μεγάλο πολ-

λαπλασιαστή για την οικονομία, λύνουν σοβαρά προβλήματα των 

τοπικών κοινωνιών και κάνουν καλύτερη την καθημερινή μας ζωή.

«Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνεχίζουμε τη συστη-

ματική προσπάθεια που πάντα αποδίδει καρπούς σε βάθος χρό-

νου. Έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων ύψους 

πάνω από 13 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μετά τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες και την περίοδο 2004-2009» σημειώνει ο Υπουργός Υπο-

δομών και Μεταφορών.

Αφού τονίζει ότι τα έργα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 

δηλαδή α) έργα κολλημένα εδώ και χρόνια που παίρνουν επι-

τέλους μπροστά και β) νέα γενιά μεγάλων έργων καταλήγει: 

«Θέλουμε καλύτερα έργα, που να γίνονται στην ώρα τους, με δια-

φάνεια και απόλυτο σεβασμό στα χρήματα των φορολογούμενων. 

Κι αυτά θέλουμε να είναι απολύτως σαφή σε όποιον ενδιαφέρε-

ται να επενδύσει στη χώρα μας. γιατί τα έργα υποδομών, σημα-

τοδοτούν...                                                                 περισσότερα...    

https://www.supply-chain.gr/%ce%ba-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7/
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ΟΛΘ: Αύξηση εσόδων και κερδών το 2020

         Στις 21 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. 

ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 αναφορικά 

με τα οικονομικά μεγέθη και την δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε., τα 

οποία επέφεραν αύξηση εσόδων και κερδών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών αυξή-

θηκε από € 68,9 εκατ. το 2019 σε € 71,7 εκατ. το 2020 παρουσιάζο-

ντας αύξηση 4% κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων στον Σταθμό 

Εμπορευματοκιβωτίων.

Η αυξημένη διακίνηση στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οδή-

γησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προη-

γούμενο έτος, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020. 

Κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων -παρά τις αρνητικές 

επιπτώσεις της πανδημίας- παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμέ-

νων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτε-

ρος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρ-

θρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από 

την νέα Διοίκηση του λιμένα.

Στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας 

ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα...                        περισσότερα...    

                                                                                             

                                                                                          

https://www.supply-chain.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%b8-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%83%cf%8c%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf-2020/
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for

ekol.com
greece@ekol.com
+30 2314 174100
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ΑΘΗΝΑ: 12o ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΤΗΛ. 210 28 88 645

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

Το No1 σύστημα  
αυτόματης μέτρησης  
διαστάσεων, όγκου & βάρους  
κιβωτίων & μικρο-δεμάτων.
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ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Συμμετοχή στις αποφάσεις για τις βιομηχανικές περιοχές 
ζητούν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε Βιομηχανικά Πάρκα

Γ. Πλακιωτάκης: Εντός χρονοδιαγράμματος το Επενδυτικό Πλάνο 
του Λιμένα της Θεσσαλονίκης

        Στο προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού κου Κυριάκου 

Μητσοτάκη θέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 1.500  εγκα-

τεστημένες επιχειρήσεις σε Βιομηχανικά Πάρκα όλης της χώρας.

Ζητούν, με μέριμνα του ίδιου του Πρωθυπουργού, να ληφθούν 

μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί  η λειτουργία τους σε καθεστώς ακη-

δεμόνευτης και υγιούς επιχειρηματικότητας, όπως επίσης  η συμ-

μετοχή των θεσμικών εκπροσώπων των βιομηχανικών επιχειρή-

σεων  της χώρας στις κεντρικές αποφάσεις και  νομοθετικές εξε-

λίξεις, τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, προς όφε-

λος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,  της εθνικής οικονομίας, 

της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σε Διάβημα Διαμαρτυρίας, που απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδε-

σμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), προς 

τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο 

υπογράφουν ο Πρόεδρος του ΔΣ ΠΑΣΕΒΙΠΕ κ. Πέτρος Μαντάς και 

συνυπογράφουν  οι πρόεδροι ΒΙΠΕ 15 περιοχών από όλη τη χώρα, 

αφού η πρωτοβουλία τους χαρακτηρίζεται «ως ύστατη ελπίδα ανά-

σχεσης σειράς στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών που μας ταλαι-

        Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Γιάννη Πλακιωτάκη, συνοδεία του Γ.Γ. Λιμένων Λιμενικής Πολιτι-

κής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου και 

της Επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλο-

νίκη, Μαρίας Αντωνίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Απριλίου 

2021, στην ΟΛΘ Α.Ε.

Τον Υπουργό υποδέχθηκαν στο κτήριο Διοίκησης, ο Εκτελεστικός 

Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, ο Διευθύνων Σύμ-

βουλος – Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., Franco 

Nicola Cupolo, ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της ΟΛΘ Α.Ε., 

Artur Davidian και άλλα στελέχη της εταιρείας.

Τα μέλη της Διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. ενημέρωσαν τον Υπουργό 

για την πορεία του Επενδυτικού Πλάνου και την πρόοδο των μεγά-

λων αναπτυξιακών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, με 

επίκεντρο το έργο επέκτασης του 6ου Προβλήτα, καθώς και για 

την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του εξοπλισμού 

και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε την καθοριστική σημασία του εμβλη-

ματικού έργου επέκτασης του 6ου Προβλήτα για την αναβάθμιση 

του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την ικανοποίησή του 

πωρούν επί μακράν, με ιδιαίτερα βλαπτικές συνέπειες τόσο για τις 

επιχειρήσεις μας όσο και κατ’ επέκταση για τις τοπικές κοινωνίες 

αλλά και την εθνική οικονομία»,  γίνεται αναφορά στις «σοβαρότα-

τες προσπάθειες της κυβέρνησης για την ελαχιστοποίηση των συνε-

πειών της πανδημίας στο επιχειρείν» και   ταυτοχρόνως υπογραμ-

μίζονται ως κυρίαρχα θέματα, που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστη-

μένες επιχειρήσεις, τα εξής....                                       περισσότερα...                          

για τη γρήγορη δρομολόγηση και υλοποίηση του Επενδυτικού 

Πλάνου, το οποίο είναι  ...                                             περισσότερα...                                                                                                                              

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b9%cf%80%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b3-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84/
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.supplychainexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 

2-3-4
ÃºÆ¿µÄ¹ÃË

2021



11

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

Ανανέωση συνεργασίας μεταξύ SARMED και PESCANOVA HELLAS

        Η εταιρεία PESCANOVA Hellas ΕΠΕ, ικανοποιημένη από τη 

συνεργασία της με τη SARMED τα 3 τελευταία χρόνια για την 

αποθήκευση των προϊόντων της σε συνθήκες κατάψυξης στις 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της SARMED στην Μάνδρα Αττι-

κής και τη διανομή αυτών σε όλη την Ελλάδα, προχώρησε στην 

ανανέωση της συνεργασίας για ένα ακόμα έτος.

Η PESCANOVA ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 

2004 και αποτελεί τον βασικό τροφοδότη φρέσκων ψαριών στην 

ελληνική επιχείρηση και οικογένεια. Δραστηριοποιείται καθε-

τοποιημένα από την αλιεία μέχρι τη διάθεση των ψαριών και 

θαλασσινών της, ενώ ταυτόχρονα κατέχει τον πλήρη έλεγχο σε 

σχέση με την προέλευση, την επεξεργασία, τη συσκευασία και 

τη σωστή διάθεση των προϊόντων της.

Η εμπιστοσύνη της εταιρείας PESCANOVA Hellas ΕΠΕ αποδει-

κνύει την υπεροχή της SARMED στη διαχείριση της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας τροφίμων σε συνθήκες κατάψυξης....  

                                                                                        περισσότερα...                                                

3ος κύκλος του Προγράμματος Εκπαίδευσης
για Δρομολογητές στην Πράξη από το ILME

        To Ινστιτούτο Lοgistics 

Management Ελλάδος 

(ΙLME) αναγνωρίζοντας 

την κρίσιμη συμμετοχή 

του Δρομολογητή στην 

επίτευξη του κεντρικού 

σκοπού των Logistics 

(έγκαιρη, ποιοτική και οικο-

νομική παράδοση προϊό-

ντων) διοργανώνει διαδι-

κτυακά με live e-learning 

στις 10-14 Μαΐου (18:00-

21:00) τον 3ο κύκλο του 

Προγράμματος Εκπαί-

δευσης για Δρομολογη-

τές στην Πράξη με συνδι-

οργανωτές την ΤΕLENAVIS 

και την PROJECTYOU.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκομίσουν τα εξής οφέλη:

• Τεχνογνωσία στις Μεταφορές και στην Δρομολόγηση

• Βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχίας στις εξετάσεις ILME

• Προώθηση του βιογραφικού τους από τον ΙLME...                                                               

                                                                                      περισσότερα...                                                                                              

https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-sarmed-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-pescanova-hellas/
https://www.supply-chain.gr/3%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83/
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Ο διαγωνισμός Toyota Logistics Design Competition 2022 αναζητά 
εμπνευσμένες λύσεις για την αστική μικροεφοδιαστική

         Οργανωμένος κάθε δύο χρόνια από το κέντρο σχεδιασμού της 

Toyota Material Handling Europe, ο διαγωνισμός Toyota Logistics 

Design Competition 2022 είναι συνδιοργανωμένος με το Toyota 

Europe Design Development, το ευρωπαϊκό στούντιο σχεδιασμού 

της Toyota. Ο διαγωνισμός είναι πλέον ανοικτός για σπουδαστές 

σχεδίασης σε όλο τον κόσμο.

Η πρόκληση είναι: μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού, μεγαλύτερη 

ακρίβεια, μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερες περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις στις πόλεις.

Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού του κόσμου ζει σε αστι-

κές περιοχές. Στην Ευρώπη, το ποσοστό υπερβαίνει το 80%. Ο εφο-

διασμός όλων αυτών των ανθρώπων με τα πράγματα που χρειάζο-

νται είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Μόνο στην περιοχή του Παρι-

σιού γίνονται περίπου...                                                     περισσότερα...                          

                                                                                                                                                                                         

Προκήρυξη  2ου κύκλου ΔΠΜΣ «Διοίκηση
στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία»

        Το Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς και η Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων 

ανακοινώνουν την 

πρόσκληση υποβο-

λής υποψηφιοτήτων 

για τον 2ο κύκλο του 

Δι-ιδρυματικού Προ-

γράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών 

(ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη 

Ναυτική Επιστήμη και 

Τεχνολογία» (Marine 

Science & Technology 

Management). Το 

ΔΠΜΣ προσφέρει τις 

εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»

(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών 

Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχο-

λής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους/στις αποφοίτους/

απόφοιτες του  θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς 

της Διοίκησης, Οικο-

νομίας και Διαχείρι-

σης στην Ναυτική Επι-

στήμη και Τεχνολογία 

προκειμένου να αντι-

λαμβάνονται, να δια-

χειρίζονται και να απο-

φασίζουν σε κρίσιμα 

διοικητικά, οικονομικά, 

τεχνικά και οικονομο-

τεχνικά θέματα στην 

λειτουργία των ναυτι-

λιακών επιχειρήσεων 

και δραστηριοτήτων. 

Το πρόγραμμα συν-

δυάζει την οικονομική, 

τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα 

ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος 

που θεραπεύει.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους/ες πρώτου κύκλου σπου-

δών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχο-

λών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοί-

κησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους/ες των 

Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών....               περισσότερα...                          

https://www.supply-chain.gr/%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-toyota-logistics-design-competition-2022-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%83/
https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-2%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%80%ce%bc%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
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Αύξηση πωλήσεων για την Ford στην Ευρώπη
το πρώτο τρίμηνο του 2021

         Σε μια αγορά αυτοκινήτου που κατέγραψε βελ-

τίωση το πρώτο τρίμηνο του έτους της τάξης του 

4,4%, η Ford Ευρώπης κατάφερε να αυξήσει τις 

πωλήσεις της κατά 7,7% σε σχέση με τα επίπεδα 

της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Έτσι, κατα-

γράφοντας στο σύνολο 259.809 πωλήσεις νέων 

οχημάτων, η Ford επιβεβαίωσε για μία ακόμα 

φορά τη δυναμική αλλά και την πληρότητα των 

προτάσεων της γκάμας της τόσο στην κατηγορία 

των επιβατικών οχημάτων, όσο και σε εκείνη των 

επαγγελματικών.

Στην πρώτη περίπτωση, το δημοφιλέστερο μοντέλο 

για την Ford ήταν το Puma, το οποίο κέρδισε 

στη γηραιά ήπειρο την εμπιστοσύνη 39.573 νέων 

πελατών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 

του έτους. Μάλιστα, το Puma ήταν το δημοφιλέ-

στερο σε πωλήσεις μοντέλο στην κατηγορία του στις αγορές της 

Ιταλίας και του Ην. Βασιλείου.

Βασιζόμενη στην ισχυρή απήχησή σου, αλλά και στην εξαιρετική 

δυναμική που επιδεικνύουν στις επιμέρους αγορές τα νέα Kuga 

και Explorer, το ποσοστό που κατέλαβαν οι SUV προτάσεις της 

Ford στο σύνολο των Ευρωπαϊκών της πωλήσεων στο πρώτο τρί-

μηνο του έτους έφτασε στο 51%. Την ίδια στιγμή, το 46% των 

νέων επιβατικών αυτοκινήτων που διέθεσε η Ford στη Ευρώπη 

– σχεδόν 1 στα 2 οχήματα – ήταν εξηλεκτρισμένο, γεγονός που 

έρχεται να επιβεβαιώσει την αυξανόμενη απήχηση...

                                                                                    περισσότερα...                          

Η Volvo Trucks λανσάρει μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών φορτηγών
στην Ευρώπη το 2021

        Με τις πωλήσεις που ξεκινούν φέτος τριών νέων βαρέως τύπου 

ηλεκτρικών μοντέλων, η Volvo Trucks πιστεύει ότι είναι η κατάλ-

ληλη στιγμή για μια γρήγορη μετάβαση στον εξηλεκτρισμό των 

βαρέων οδικών μεταφορών. Αυτή η θετική προοπτική βασίζεται 

στην ικανότητα των ηλεκτρικών φορτηγών της Volvo να καλύ-

πτουν μια ευρεία ποικιλία μεταφορικών αναγκών. Στην ΕΕ για 

παράδειγμα, σχεδόν οι μισές από όλες τις μεταφορές με φορτηγά 

μπορούν να γίνονται με ηλεκτρικά οχήματα, ακόμα και σήμερα.

Οι μεγάλοι εθνικοί και διεθνείς αγοραστές μεταφορών δείχνουν 

έντονο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η τάση αυτή προ-

άγεται από τους δικούς τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους, 

καθώς και από τη ζήτηση των καταναλωτών για απαλλαγή από 

τα ορυκτά καύσιμα και καθαρότερες μεταφορές.

«Ολοένα και περισσότερες εταιρείες μεταφορών συνει-

δητοποιούν ότι πρέπει να ξεκινήσουν τώρα το ταξίδι τους 

στην ηλεκτροκίνηση τόσο με γνώμονα το περιβάλλον...                                                                                  

περισσότερα...                          

https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-ford-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7-%cf%84/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-volvo-trucks-%ce%bb%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba/
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Æï óùîïìéëÀ ëáìàôåòï ÇðáëÛôïÈ: è îÛá çåîéÀ æïòôèçñî »°Á ðåÝõåé óå ëÀõå ôïíÛá,
íå ôïî ëáìàôåòï øñòï åòçáóÝá÷ Þìöî ôöî åðïøñî çéá ôïî ïäèçÞ, åêáéòåôéëÜ áðïäïôéëÞôèôá,
íåéöíÛîá ëÞóôè éäéïëôèóÝá÷, íÛçéóôè äéáõåóéíÞôèôá ôïù ïøÜíáôï÷ ëáé óùîåøÜ óùîåòçáóÝá
óôé÷ ùðèòåóÝå÷ íåôÀ ôèî ðñìèóè. Ùìá áùôÀ ëÀîïùî ôï îÛï MAN TGX ôï Ç¼ïòôèçÞ ôè÷ 
ÌòïîéÀ÷ 2021È. ºáé ôïù÷ áîõòñðïù÷ ôè÷ MAN ðåòÜæáîïù÷ çéá ôï åðÝôåùçíÀ ôïù÷.
#SimplyMyTruck

MAN ¶ììá÷ °.¶., ¤åöæ. ¶éòÜîè÷ (ðòñèî Á°ÆÃ), °óðòÞðùòçï÷, Æèì.: 210 6194800

ÁÛï MAN TGX
¼ïòôèçÞ ôè÷ ÌòïîéÀ÷ 2021

°¦¤° ÆÃ ¼ÃÄÆ¸¡Ã »ÃË
°¦¤° ÆÃ º°¤ËÆ¶ÄÃ
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• Ανακύκλωση 
   χαρτιού/πλαστικών

• Διαχείριση αποβλήτων

• Καταστροφές προϊόντων

• Διαχείριση ξυλείας και 
   μετάλλων

• Καταστροφές τροφίμων

• Καταστροφή ληγμένων/
   ακατάλληλων προϊόντων

• Διαχείριση οργανικών

• Διαχείριση ΖΥΠ

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